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Čaro Vianoc v Krakovanoch ožíva už tradične na vianočných trhoch 

   Vianočné trhy v Kultúrnom dome v Krakovanoch už tradične patria k 1. adventnej nedeli. Pred takmer 
10 rokmi ich začala organizovať Materská škola v Krakovanoch a inak tomu nie je dodnes. Akcia zjavne 
získala svoju popularitu nielen medzi organizátormi, mamičkami a pani učiteľkami Materskej školy, 
ale aj medzi návštevníkmi. 

   Každý rok v tento deň ožije kultúrny 
dom množstvom hostí nielen domácich, 
ale aj z blízkeho a vzdialenejšieho okolia. 
Aj tento rok sála kultúrneho domu dýchala 
vianočnou atmosférou. Jedličková 
výzdoba s červenými mašličkami na 
stenách, na pódiu žiariaci vianočný 
stromček. Priestor prevoňaný vianočným 
punčom a zákusky jeden krajšie vyzerajúci 
a chutnejší ako druhý. Za predajnými 
„pultami“ šikovné mamičky ponúkajúce 
množstvo vianočných dekorácii. Na výber 
boli tento rok svietniky na stôl, venčeky 
na dvere, dekorácie rôzneho druhu na 
stromček, či do okna, slamené zápichy s 
vianočnou tematikou, šiškoví snehuliaci 
a iného tovaru. Na vianočných trhoch sa 
dali kúpiť za symbolické sumy i vianočné 
darčeky ako ručne vyrábané náučnice 
a náramky, rámiky na obrazy, alebo 
dekoratívne stromčeky šťastia. Kto mal 
chuť, aj suché vianočné pečivo bolo na 
predaj. Na svoje si prišiel ten z hostí, kto 
si chcel len tak v príjemnom prostredí 
posedieť a s priateľmi si vypiť pohár 
punču, alebo si dať kávu zo zákuskom. Na 
svoje si prišiel i ten, kto chcel urobiť dobrý 
skutok a podporiť materskú i základnú 
školu, pretože celý zisk z predaja išiel v 
prospech našich detí. Príjemné posedenie 
spríjemnili pre hostí svojim vianočným 
kultúrnym programom detičky materskej 
školy, ktoré si pod vedením pani učiteliek 
pripravili krátke básničky a pesničky. Už 
tradične čaro Vianoc vniesli medzi hostí 
trhov i speváci z Chrámového spevokolu 

doma. Počas dlhých zimných večerov 
nelenošili, venovali sa domácim prácam. 
Priadli, tkali, párali perie, vyrábali 
jednoduché hračky pre deti. Rodina v 
tomto období  trávila  veľa spoločného 
času. Advent sa stal doslova rodinným 
časom. Adventné večery boli plné 
rozprávania a rodinných a priateľských 
stretnutí. Bez takýchto predvianočných 
večerov by sme si len ťažko vedeli 
predstaviť príbehy Pavla Dobšinského, 
Boženy Němcovej či Hansa Christiana 
Andersena. 
    Vychádzajme i dnes z tohto historického 
adventu. Nedá sa umelo vrátiť do čias 
petrolejok a dedinských priadok. Ale 
čas Adventu môže byť i pre nás časom 
rodinných a priateľských stretnutí, časom 
pozastavenia sa, hier a rozprávania. Nech 
chlapi vylupujú orechy, ženičky nech 
vyšívajú krásne obrazy a celá rodina nech 
v pokoji trávi spoločné večery. Ja verím, 
že aj Vianočné trhy v Krakovanoch nás 
do tohoto historického čara adventu 
voviedli. Zostaňme v ňom a pripravme 
sa pokorne a pokojne na príchod Vianoc, 
sviatkov Lásky a Pokoja. Ďakujeme 
Vám, organizátori Vianočných trhov v 
Krakovanoch, že pre nás každoročne 
pripravujete krásne dekorácie na predaj 
a ďakujeme Vám za príjemnú atmosféru 
počas samotnej akcie. Nech čaro Vianoc 
prinesie nám všetkým v Krakovanoch 
pokoj v srdci a lásku v rodine.                
                Michaela HAVRLENTOVÁ
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Stolní tenisti najlepšie v histórii
      V súťažnom ročníku 2012/2013 máme v súťažiach opäť dve družstvá. A-družstvo reprezentuje obec v 
5.lige trnavskej oblasti a B-družstvo v 7.lige. Poznamenávam, že najnižšou súťažou je 8.liga, kde štartuje 8 
mužstiev. Ak porovnáme postavenie našich družstiev v tabuľkách s vlaňajšou sezónou, tak nám vychádza 
kvalitatívne zlepšenie u oboch družstiev, ale hlavne u A-mužstva.

  V  tabuľke obsadí po jesennej časti 
historicky najvyššie umiestnenie – 
4.miesto.
   Zlepšenie  výkonnosti  nastalo  príchodom 
Emila Stehlíka z Piešťan ešte začiatkom 
roka, keď sme v minulom ročníku bojovali o 
udržanie. Dôležitým znakom zlepšenia hry, 
výsledkov, a tým aj postavenia v tabuľke, 
je skutočnosť, že pri vstupe do tohoto 
súťažného ročníka sme nemali absencie 
kľúčových hráčov v takom meradle, 
ako po minulé roky. Ak nastúpime na 
zápasy  aspoň s tromi stabilnými hráčmi, 
dokazujeme, že výkonnosťou patríme k 
družstvám, ktoré vedia odohrať vyrovnané 
zápasy aj s tými najlepšími v súťaži.
   V zápasoch jesene sa nám nedarilo iba 
s trnavskými mužstvami. S ostatnými 
„vidieckými“ mužstvami sme vždy 
bodovali. Hráči Stehlík, Čelín, Šimončič, 
Andris, Nedorost si poradili s ostatnými 
súpermi buď víťazstvom, alebo remízou. 
Náhradníci Štefanka a Seitler nastupovali 
iba pri absencii základného kádra, no 
výkonnosťou predsa zaostávajú. Z 
doterajších desiatich stretnutí sme 5 
stretnutí vyhrali, 3 remizovali a 2 prehrali. 
Zostáva odohrať posledné stretnutie na 
stoloch vedúcej Modranky. V minulosti 
sme od začiatku mávali pasívne skóre 
v tabuľke. Tentoraz sa však po 11.kole 
môžeme pochváliť aktívnou bilanciou 
skóre a skvelou výhrou nad lídrom súťaže 
- Modrankou v  poslednom kole.
    Ďaľším   superlatívom  nášho   
kolektívu   je, že  náš  hráč  Emil Stehlík   
je    najúspešnejším hráčom 5.ligy, 
keď pocit prehry okúsil iba od hráča 
Majcichova. Ostatní hráči v súboji s ním 
prehrali. Zlepšenú výkonnosť oproti 
minulosti má aj Anton Čelín, ktorý sa tak 
stal druhým najúspešnejším spomedzi 
hráčov A-družstva. U ostatných hráčov je 
potešujúci fakt, že vždy niekto z nich sa 
vie pričiniť o úspech kolektívu.Kolektívna 
sila sa prejavila hlavne v zápase proti 
Majcichovu, v ktorom bodovali všetci 
štyria hráči s úspechom od 2 do 3,5 boda.
  B-mužstvo v 7.lige ukázalo počas jesene 
tiež zlepšenie oproti minulému ročníku. 
Okrem rastu výkonnosti temer všetkých 
hráčov celého kolektívu sa o dobré 
umiestnenie zaslúžil hlavne stabilný 
hráč A-mužstva Rasťo Andris, ktorý 
v tejto sezóne môže nastupovať aj v 
B-mužstve, pretože vo vlaňajšom ročníku 
odohral málo stretnutí, čím sa v rebríčku 
pre nasadzovanie nedostal do štvrtého 

miesta. Prví štyria hráči umiestnení 
v rebríčku môžu nastupovať iba za 
A-mužstvo. Jeho účasť veľmi pomohla 
aj ostatným hráčom. Po úspešných 
výsledkoch sa do mužstva vniesla určitá 
pohoda a stabilnejšie výkony ostatných 
pretekárov. Veľké zlepšenie je badateľné 
hlavne u mladších: Emila Štefanku a 
Adama Skaličana(proti Červeníku už 
bodoval). Okrem nich nastupovali za 
mužstvo ešte nestárnuci Fero Valo, 
Ferdinand Procháska, Jaro Ondrejovič 
a Vlado Seitler. Škoda posledných 3 
zápasov, v ktorých boli súperi nad naše 
sily a sme v nich nebodovali. Dotiaľ 
sme sa držali na 4.-5.mieste. Avšak po 
spomínaných prehrách obsadíme po 
jeseni 7.priečku, čo oproti vlaňajšku 
vykazuje tiež vyššie umiestnenie. Tento 
kolektív ako jediný dokázal remizovať s 
vedúcim  mužstvom  jesene  Leopoldovom   

z Krakovian, vianočnými koledami nás 
krásne pripravili na blížiace sa sviatky. 
   Stolov bolo pre návštevníkov 
nachystaných dosť. Preto každý, kto 
do sály na charitatívne trhy prišiel, či 
už zo zvedavosti, alebo na istotu, lebo 
akciu a jej kvalitu pozná, si mohol v 
pokoji sadnúť a vychutnať akciu. Na 
stoloch horela v svietniku sviečka a 
tá ešte znásobila príjemnú atmosféru 
priateľského posedenia. 
   Kedysi ľudia v zime mali čas oddýchnuť 
si. Od jari do neskorej jesene tvrdo 
pracovali vonku, na poli, na lúkach. 
V zimnom období trávili viac času 

 l   O vianočné dekorácie bol  veľký záujem.             Foto: L. Žitnanský

(určite vďaka podceneniu tohoto 
stretnutia zo strany Leopoldova). 
   Bilancia B-mužstva po jesennej časti: 
4 výhry, 2 remízy a 5 prehier so skóre 
88:110.
  Pre záujemcov o výsledky našich 
mužstiev dávam do pozornosti, že 
komentáre ku stretnutiach oboch 
mužstiev  nájdete  na  internetovej 
stránke www.krakovany.sk – stolný 
tenis.
   A keďže sa blížia Vianoce – sviatky 
pokoja a lásky – dovoľte aj mne, aby som 
zaželal v mene svojom, ako aj v mene 
kolektívu stolných tenistov OSK, nielen 
priaznivcom stolného tenisu, ale aj 
ostatným Krakovancom a Stražovancom 
hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania a do nového roka 2013 
všetkým vykročenie tou správnou nohou. 

Vlado SEITLER
Naši mladí futbalisti vo výbere oblasti

   Vynikajúce  výsledky a herná kvalita nášho žiackeho družstva počas celej 
sezónny  zaujala aj trénerov výberov ObFZ  Trnava,  a  aj preto  sme  mali 
zo všetkých mužstiev najviac zástupcov v týchto výberoch. Na jeseň nás 
reprezentovali na turnajoch organizovaných ObFZ vo výbere ročníka 98 v 
Brne Adrien Kľúčovský a za ročník 99 v Bratislave Michal Rajčák. Po ukončení 
sezóny nás najprv v kvalifikácií v Trnave o „Pohár predsedu ZsFZ„ zastupovali  
Tomáš Mihálik, Denis Štefanka, Patrik Žažo a Martin Toplanský. Po postupe do 
finále ktoré sa uskutočnilo v Nitre sa do zostavy pridal    k  chlapcom  ešte  Juraj 
Štefanka (ročník 2001 !). Výber skončil na  3. mieste a naši chlapci sa prezentovali 
veľmi peknou hrou, ktorú ocenili aj tréneri iných mužstiev. Martin Toplanský 
bol vyhlásený ako najlepší strelec s 10 gólmi a brankár Tomáš Mihálik označený 
všetkými trénermi ako jednoznačne najlepší brankár turnaja. Keďže ale v rámci 
diplomacie  a  rozdelenia  odmien  sme 
už   jedného  odmeneného  mali,  tak 
bol  ako  najlepší  brankár  vyhlásený 
mladý  futbalista  z  Prievidze. 
   Poďakovanie  ale  patrí všetkým hrá-
čom celého nášho spojeného mužstva 
za  príkladný  prístup  k  tréningom  a 
zápasom. Myslím, že by si z nich mali 
zobrať  príklad  aj  futbalisti  z  našich 
zvyšných mužstiev. 
   Viac  dôrazu by sa malo venovať sta-
rostlivosti o žiakov a mladších. Len pre 
spresnenie žiaci bojujú už o 3. titul maj-
stra OM v rade (o hráčov majú záujem 
kluby  ako PFK  Piešťany a FC Spartak
Trnava),  prípravka   je  bez  tréningov, 
predprípravka funguje len vďaka chuti
a záujmu Tibora Šurína. Pokiaľ sa toto
nezmení tak futbal v Krakovanoch bu-
de stagnovať  a za A-mužstvo bude be-
hať po trávniku  stále viac „starých pá-
nov“ a divákov bude menej a menej.
            Karol HERCEG, tréner žiakov l   Martin Toplanský                                                                                                              



Pozvánka na ad-
ventný punč a 
poďakovanie

  V mesiacoch október až 
december 2012  sa narodili  
Kristína Kurucová, Hanka 
Michalková, Michal Da-
něk, Viktória Kahajová a 
Diana Macejková.  Želáme 
im veľa zdravia a síl.                 

***
   V tom istom období nás na-
vždy opustili Libuša  Bočin-
cová vo veku 68 rokov, Ján   
Galbavý  vo veku 89 rokov, 
Jozef   Hornák  vo veku 91 ro-
kov, Rudolf   Cvečka  vo veku 
89 rokov,  a Anna Gonová vo 
veku 95 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -r-

  Vo svojom príhovore sa chcem venovať 
niektorým problémom, ktoré Vás trápia. 
Jedným z nich je i vývoz fekálií obecným 
fekálom. Obec účtuje 25 eur za 8 metrov 
kubických, čiže 3,18 eura za 1 meter kubický. Z 
tohto poplatku obec uhrádza TAVOSu stočné 11 
eur. Obci zostáva 14 eur. Z tejto sumy uhrádza 
mzdu pracovníka, naftu, amortizáciu, opravy. 
Pre obec to nie je zárobková činnosť, ale služba 
občanom. Vymenili sme jednu pneumatiku 
na fekále, jej cena bola 300 eur. Pre ilustráciu 
uvádzame cenu vývozov v okolitých obciach. 
Mesto Vrbové účtuje 30 eur za 3,5 metra 
kubického, teda 8,55 eura za 1 meter kubický. 
Súkromník z Ostrova 40 eur za 10 kubických 
metrov, čiže 4 eurá za 1 meter kubický. Určite 
sa to nedá robiť za cenu stočného. 
   Diskusiu v obci rozpútalo vybudovanie 
osvetlenia kostola v Krakovanoch, ktoré 
schválilo obecné zastupiteľstvo v rozpočte na 
rok 2012. Obec uhradila náklady na štúdiu 
osvetlenia, stojany, osvetľovacie telesá a 
časovače vo výške 3 234 eur. Ostatný materiál 
(káble, chráničky) v hodnote 1 000 eur dodala 
sponzorsky firma BK GROUP Piešťany. 
Náklady na spotrebu elektrickej energie pri 
svietení 6 hodín denne boli vypočítané na 
jeden rok vo výške 800 eur. V súčasnosti je 
kostol osvetlený 3 hodiny denne. Stretávajú 
sa 2 názory občanov. Jeden, ktorý hovorí o 
zviditeľnení dominanty obce a druhý, ktorý 
v období hospodárskej krízy zdôrazňuje 
šetrenie s finančnými prostriedkami. Aby sa 
rôzne názory občanov a poslancov zjednotili, 
bola stanovená pracovná komisia v zložení 
Ing. M. Jurda, Mgr. L. Radoský a J. Štefanka, 
ktorá predloží obecnému zastupiteľstvu návrh 
na ekonomické prevádzkovanie  osvetlenia 
kostola. 
   V súvislosti so zmenou zákona schválilo 
obecné zastupiteľstvo počet členov rady ZŠ a 
rady MŠ na 7 členov. Pretože funkčné obdobie 
rady ZŠ sa skončilo, obec budú v nej zastupovať 
Ing. M. Florek, Mgr. J. Filo a Ing. M. Jurda. Títo 
členovia boli domenovaní i do rady MŠ. Okrem 
zástupcov obce budú v radách dvaja rodičia, 1 
pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec. 
Rady škôl zohrávajú dôležitú úlohu pri voľbe 
riaditeľov, smerovaní zariadení a rozhodujú o 
všetkých významných otázkach.
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 11. 
2012 schválilo obecné zastupiteľstvo dotácie 
pre rok 2013 v takej výške ako boli v roku 
2012,vzhľadom k hospodárskej situácii.  
   Miestna skupina SČK – 1 000 eur, stolný 
tenis – 650 eur, Poľovnícke združenie Králik 
– 500 eur, Futbalový klub Krakovany- 11 000 

eur, Folklórny súbor Krakovanka – 250 eur, 
Folklórny súbor LUSK – 1 000 eur, Jednota 
dôchodcov Slovenska – 700 eur, Združenie 
rodičov MŠ – 450 eur a Združenie rodičov 
ZŠ – 460 eur.
   V  mesiaci  decembri bola ukončená 
prvá časť stavby chodníka do Trebatíc cez 
priemyselnú zónu Jutrá, ktorú zafinancovala 
firma Inalfa Roof System Krakovany. Druhú 
časť stavby asfaltový koberec v hrúbke 4 cm 
zrealizuje obec na jar v roku 2013. Polemiky, 
či je potrebný takýto chodník, ako by mal 
byť urobený, sú úplne zbytočné, keď z veľkej 
časti je hradený z prostriedkov priemyselného 
investora Inalfy.
Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo s 
Vládou SR memorandum, ktoré zaväzuje obce 
nad 2 000 obyvateľov znížiť mzdové náklady 
o 5 % a bežné výdavky o 10 %. Obce do 2 000 
obyvateľov (tam patria aj Krakovany) nesmú 
prekročiť bežné výdavky roku 2012. V prípade, 
že obce porušia tieto pravidlá, vláda ich chce 
sankcionovať. Ak aj získajú z príjmov viacej 
prostriedkov, musia ich použiť na kapitálové 
výdavky, čiže investičné akcie. Z toho vyplýva, 
že obec bude v roku 2013 hospodáriť s menším 
množstvom peňazí ako v roku 2012 a musí ešte 
viac šetriť ako doteraz. 
   Z  dôvodu podnetov od občanov chcem 
vyzvať vodičov, aby parkovali svoje vozidlá 
medzi domami. Kritická situácia s parkovaním 
na miestnych komunikáciách je na Veternej 
ulici, kde vodiči parkujú na chodníku a na 
Strážovskej ulici, ktorá je niekedy úplne 
nepriechodná. Daný stav sťažuje prejazd 
iných vozidiel a zimnú údržbu cesty. Naozaj 
treba začať volať štátnu políciu 158, aby dávali 
takýmto nedisciplinovaným vodičom pokuty? 
Chýba nám zdravý rozum a dokážeme reagovať 
len na sankcie? Žiaden vodič v Krakovanoch 
nemá zaplatené parkovanie na miestnej 
komunikácii! 
   Na záver roka želám všetkým občanom 
Krakovian pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a do nového roka 2013 veľa zdravia, 
vzájomnej tolerancie a splnených prianí.

                                         Vladimír MIHÁLIK 
                             starosta obce Krakovany   
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       Ø HISTÓRIA

   V súvislosti s rozšírením výrobného areálu firmy Inalfa Roof 
Systems Slovakia, s.r.o. na základe zmluvy s investorom uskutočnili 
pracovníci Balneologického múzea  v  Piešťanoch  v  termíne  od 19. 
júna do 6. septembra 2012  povrchový archeologický prieskum a 
následne archeologický výskum na mieste stavby.
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                     Najnovšie archeologické výskumy

    Vážení spoluobčania !
Končí sa rok a každý hospodár bilancuje odchádzajúci rok a pozerá sa s 
očakávaním, čo ho bude čakať v novom roku.

   S ta ros ta  sa  p r ihovára

  Počas povrchového prieskumu sme 
v povrchovej vrstve z plochy stavby 
smerom k bývalému mlynskému náhonu, 
tzv. Novej Holeške, zistili len niekoľko 
črepov keramiky rozptýlených na veľkej 
ploche – spolu 17 kusov, jeden kamenný 
úštep a jeden malý kamenný fragment, 
ktorý môže pochádzať pravdepodobne 
zo žarnova. Nájdené črepy keramiky sa 
dajú zaradiť len rámcovo do praveku, 
stredoveku a novoveku. Sídliskové objekty 
alebo archeologické situácie sme nezistili.
     Z priestoru pôvodného chodníka 
spájajúceho obce Krakovany a Trebatice 
(cca z okraja terasy) z hĺbky 0 – 20 cm sme 
povrchovým zberom rozptýlene vo vrstve 
našli črepy keramiky pochádzajúce z 
rôznych nádob (12 kusov), ktoré datujeme 
do mladšej doby kamennej – neolitu a 
kultúrne ich zaraďujeme do kultúry s 
lineárnou keramikou. Sídliskové objekty 
alebo archeologické situácie sme nezistili.
     Pod odoberanou vrstvou ornice o 
hrúbke cca 30 cm ako aj na ploche kde 
ornica bola už v minulosti odobratá sme 
zistili spraš žltej farby. 
     Následne sme začali realizovať 
archeologický výskum. Na južnom 
okraji plochy stavby sme po celej dĺžke 
stavby vytýčili dve sondy S 1/2012 a S 
2/2012 orientované v smere Z – V. Sonda 
S-1/2012 o rozmeroch 10,50 x 4,50 m sme 
umiestnili v južnej časti areálu stavby 
výrobnej haly spoločnosti Inalfa Roof 
Systems a hranicou pozemku od firmy 
AGE Color. V západnej časti sondy sme 
zistili objekt – Obj. 4/2012 a aj malý 
objekt – Obj. 5/2012. Výplň objektov 
tvorila hnedá hlina, ktorá neobsahovala 
žiadne archeologické nálezy a objekty 
preto nebolo možné datovať.
     Po vybraní objektov Obj. 4/2012 a Obj. 
5/2012 sme v sonde S 1/2012 pokračovali 
ďalej vo výskume, ktorý sme realizovali 
postupne o vrstvách až do hĺbky cca 180 
cm od povrchu terénu pred jeho úpravou. 
Postupovali sme vo vrstve spraše. V hĺbke 
80 cm sme našli ojedinelý fragment 
kosti. Ide o drobný úlomok, ktorý je 
vnútri vyplnený zvápenatenou sprašou. 
Z rovnakej vrstvy a rovnakej hĺbky 
pochádza aj ojedinelý nález kamenného 
úštepu (materiál rádiolarit) – odpadu, 
ktorý vznikol pri výrobe kamenných 
štiepaných nástrojov. Táto vrstva súvisí s 
nálezmi z predošlých rokov a predstavuje 
okraj neveľkého a z časového hľadiska len 
krátkodobo osídleného táboriska lovcov 
mladšieho obdobia staršej doby kamennej 
(mladého paleolitu).  
     Zaujímavý objekt (Obj. 1/2012) sme 

Tradičný Katarínsky 
ples opäť nesklamal 

svojou eleganciou 
   Tento rok už v piatok 9. novembra 
privítal Kultúrny dom v Krakovanoch 
všetkých, ktorí mali záujem kvalitne 
si „zaplesať“. Jediný voľný termín 
hudobnej skupiny Disk z Topoľčian 
rozhodol práve o tomto skorom termíne 
a účasť (hlavne stálych) hostí potvrdila, 
že Katarínsky ples má v Krakovanoch 
a okolí svoje tradičné miesto.
   Po slávnostnom privítaní a prednesení 
prípitku sa plesová zábava odštartovala 
ukážkami baletnej kreácie a moderných 
tancov žiačok Základnej umeleckej 
školy sv. Gorazda vo Vrbovom. Do 
tanca hostí pozvala i dvojica tanečníkov 
Dominika a Miňo z Hlohovca, ktorí 
ukážkami elegantných štandartných 
a energických latinsko-amerických 
tancov nikoho nenechali sedieť na 
stoličke. Počas celého večera bol parket 
plný, kvalitná moderná i ľudová hudba 
rozihrala v hosťoch všetky bunky. 
   Aby hosťom plesu nič nechýbalo, 
k dispozícii mali bohaté občertvenie 
s milou obsluhou. Kvalitné mladé 
vínko, bohatý výber destilátov, nealko, 
kávička i domáce zákusky splnili 
každému predstavy o občertvení 
počas celého večera. Výber z dvoch 
druhov teplej večere s dvoma druhmi 
prílohy bol tiež skvelou voľbou od 
organizátorov. 
   Eleganciu plesu zabezpečila tiež 
výzdoba v teplých jesenných tónoch, 
decentné osvetlenie v sále a na stoloch 
a bohatá tombola. A ten z hostí, kto 
si neodnášal cenu domov, odniesol si 
aspoň krásny pocit, že podporil prácu 
organizátorov, Združenia rodičov 
pri Základnej škole v Krakovanoch 
a svojou účasťou finančne pomohol 
škole v Krakovanoch. Uctil si prácu 
rodičov a učiteľov našej základnej 
školy, ktorí sú už tradične zárukou, že 
na Katarínsky ples do Krakovian sa 
oplatí prísť, pretože za málo peňazí si 
hostia s eleganciou užijú veľa zábavy 
zabezpečenej na vysokej úrovni. 
   Ďakujeme, organizátori, za prekrásne 
strávený večer! 

Michalea HAVRENTOVÁ

Spoločenská kronika

 M i e s t n a  s k u p i n a 
Slovenského Červeného 
kríža bude na 4. adventnú 
nedeľu 23.  decembra 
2012 pred kostolom sv. 
Mikuláša v Krakovanoch 
podávať tradičný Adventný 
punč. Ponúkať ho budú 
dobrovoľníci z MsSČK po 
dopoludňajšej sv. omši. 
Pripravený je pre všetkých 
ľudí dobrej vôle, ktorí 
podporujú MsSČK počas 
celého roka. 
 Toto podujatie bude 
zároveň poďakovaním za 
vašu ústretovosť a podporu 
počas celého roka.

   Nech pocit šťastia, 
radosti  sa v dušiach 

vašich rozhostí, 
keď Štedrý deň k vám 

zavíta. 
Nech láska v srdciach 

ukrytá  sa mocným 
prúdom vyroní, 

keď zvonček sladko 
zazvoní. 

Krásne Vianoce Vám 
chceme priať,  

aby človek človeka vždy 
mal rád,  

aby jeden druhému viac 
šťastia prial, 

aby nový rok za to stál. 
                                                                                         

-MSSČK-

preskúmali vo východnej časti plochy 
mierne klesajúcej smerom k Novej 
Holeške. Objekt mal tvar nepravidelného 
ľadvinovitého oválu s dnom v hĺbke 45 
cm od dnešnej úrovne terénu (stav po 
zrovnaní povrchovej vrstvy plochy) a 
v hĺbke 84 cm od povrchu terénu pred 
jeho úpravou. Výplň objektu tvorila 
hnedá hlina, ktorá obsahovala črepy 
keramiky pochádzajúce z rôznych 
nádob (28 kusov). Našli sa aj črepy 
pochádzajúce z hrubostennej zásobnice, 
typická hrubostenná tuhovaná keramika 
(6 kusov črepov), železná pracka (ťažko 
datovateľná) (1 kus). Našiel sa aj jeden 
kamenný brúsik podlhovastého tvaru, 
ktorý má na jednom konci prevŕtaný otvor 
na zavesenie. Z výplne objektu pochádzajú 
aj: mazanica (3 kusy), fragmenty kameňa 
a zvieracie kosti. Podľa črepov keramiky 
sme objekt zaradili do stredoveku – do 
12. – 13. storočie
     Druhá sonda S-2/2012 o rozmeroch 
10 x 5 m bola umiestnená v predĺžení 
S-1/2012 smerom na východ a bola od nej 
vzdialená 7,60 m. Začistené dno sondy v 
do hĺbky cca 0,50 m od povrchu terénu. 
V sonde 2/2012 boli vo východnej časti 
sondy začistené a preskúmané dva objekty 
– Obj. 2/2012 bol na základe črepov 
keramiky datovaný do stredoveku, 12. – 
13. storočia. Objekt – Obj. 3/2012 možné 
len rámcovo zaradiť do praveku. 
    Vo výkope základu pätky D2 
orientovanom v smere Z – V o rozmeroch 
4,60 x 2,50 m boli zistené tri objekty. 
Objekt – Obj. 6/2012 obsahoval črepy 
keramiky a fragment bližšie neurčiteľného 
železného predmetu. Objekt sme rámcovo 
datovali do stredoveku. Objekt – Obj. 
7/2012 neobsahoval žiadne archeologické 
nálezy. Objekt nebolo možné datovať. 
Posledný zistený objekt Obj. 8/2012 
bol zistený v západnom profile výkopu 
základu pätky D2. Dno objektu tvorila 
vrstva mazanice. Datovanie objektu nie 
je jasné (pravek alebo stredovek). 
     Počas archeologického výskumu sme 
postupne začisťovali, dokumentovali, 
odokrývali a vyberali výplne objektov. 
Zistené poznatky nám dopĺňajú informácie 
predovšetkým o vývoji stredovekého 
osídlenia dnešnej obce Krakovany. 

Vladimír KRUPA
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

  Po peknej jeseni k nám zavítala zima so 
všetkým, čo k nej patrí. Je tu advent, čas 
na zastavenie sa, zamyslenie, rozíjmanie 
a bilancovanie. I my, členovia JDS sme 
sa 12.12.2012 zišli na našom poslednom 
stretnutí v tomto roku pri vianočnom 
punči, stromčeku a svetle sviečky sme si 
spoločne zanôtili Tichú noc, pospomínali 
na všetko pekné, čo sme spolu zažili. Okrem 
iného sme si sľúbili, že sa v nasledujúcom 
roku budeme naďalej stretévať, ak nám to 
zdravie dovolí. 
 Z minulých aktivít vyberáme:
   26.10. sa dve členky zúčastnili stretnutia, 
ktoré usporiadal VÚC Trnava ku Dňu 
úcty k starším. Bol to celodenný program 
ukončený vystúpením skupiny hudobníkov 
v trnavskom divadle.
   Takisto sme sa zúčastnili v KD Krakovany, 
kde seniorov uvítal pán starosta, detičky 
pekným vystúpením i bohaté občerstvenie. 
Ďakujeme.
   Brigádu na cintorínoch sme absolvovali 
ešte pred sviatkom Všetkých svätých a 
poupratovali sme, čo sa dalo.
   V mesiaci november sme na našom 
stretnutí privítali  p. Jána Svetlíka – 
fyzioterapeuta a maséra, ktorý nám urobil 
prednášku so zdravotnou tematikou. 
   21.11. sa naši členovia zúčastnili 
divadelného predstavenia v Trnave s 
názvom „Vrátila sa raz v noci“, kde hrala 
hlavnú úlohu výborná herečka Božidara 
Turzonovová – bol to pekný zážitok. V 
Trnave sme sa dohodli, že tu navštívime 
i vianočné trhy. Škoda len, že nás bolo 

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

menej, ale mali sme o zážitok viac 
a môžeme porovnávať  s trhmi  v  
Bratislave a vo Viedni, všade bolo na 
čo pozerať a cítíť Vianoce, na ktoré sa 
všetci tešíme. 
   Druhú decembrovú nedeľu pripravil 
obecný úrad vianočné posedenie 
pre občanov. Vo vyzdobenom KD 
nás privítal pán starosta aj detičky s 
vianočným pásmom. Za bohatý program 
a občerstvenie ďakujeme. Tí, čo prišli, 
boli spokojní. 
   Záverom mi dovoľte poďakovať 
pracovníkom OcÚ za ústretovosť, ďalej 
fotografovi, celému výboru, i vám 
milí členovia za to, že si nájdete čas a 

prichádzate medzi nás. V novom roku 
budeme pre vás pripravovať nové akcie 
a výlety a nezabudneme ani na našich 
jubilantov (v roku 2012 ich bolo 12).  To 
je z našej činnosti za posledný štvrťrok 
všetko a teším sa stretnutia v roku 2013.
   Želám vám, nech je všetko ako má byť.
V zime nech prírodu hreje biela perina,
v lete zas blahodarné slnko sladí šťavu 
v plodoch, srdcia nech rozpaľuje láska 
a zohrieva deti v rodinách,  ruky nech 
napĺňa práca i zaslúžená pláca a zdravie, 
to nech nikomu nechýba!
   Krásne, požehnané Vianoce a úspešný 
štart do Nového roku vám praje  za výbor 
JDS                      Anna KUBRANOVÁ

Božie  narodenie  je  b l í zko  nás

   Našli dieťatko, zavinuté do plienok a 
uložené v jasliach.
   Aj my sa tešíme na to čaro Vianoc a 
očakávame niečo nové, pekné, milé, čo 
by nás potešilo a troška zohrialo pri srdci, 
aby sme mohli zabudnúť na tie nepríjemné 
chvíle, či skúsenosti. A prečo pochybnosti, či 
nepríjemné skúsenosti? Pretože žijeme stále 
v akomsi  ovzduší neistoty, krízy, či dokonca 
strachu čo bude s nami zajtra. Mnohí ľudia 
sa zamýšľajú nad tým , kde je ten problém. 
Prečo to nejde tak, ako kedysi., keď sa žilo 
skromnejšie, ale radostnejšie.  Hovorí sa o 
pokroku a  pociťujeme niečo iné.  Niektorí 
zodpovední sa snažia všetky problémy zvaliť 
na ekonomickú krízu. A predsa , kde tu  sa 
nájdu hlasy, ktoré sa neboja povedať pravdu. 
Prežívame krízu. Ale predovšetkým krízu 
morálnu!  To treba zdôrazniť. Spoločnosť, 
ktorá dá všetkým  všemocnú voľnosť, sa 
časom vnútorne rozpadne. Mnohí poriadni 
ľudia bývajú zdesení. Vysmievajú sa im, 
keď sa snažia byť verní. Keď chcú byť verní 
v práci, v rodine, či na verejnosti. Veľa ľudí 
sa už vôbec nehanbí za svoj hriešny život. 
Ono by sa zdalo, že problémy sa vyriešia, 
keď si každý bude môcť robiť, čo chce.  Načo 
zachovávať  prikázania, ktoré už mnohým 
nevyhovujú, ale sú skôr na prekážku.  Jedni 
ľudia nemajú prácu, iní musia pracovať veľa 
hodín, či dokonca v nedele a sviatky.  A 
aký máme výsledok? Nikto nikomu neverí. 
Napriek tomu, že v spoločnosti rastie počet 
kontrolórov, zákonov, ktoré ľuďom len 
sťažujú život. 
   Nebolo by lepšie vrátiť sa k Bohu? Nebolo 
by lepšie oprášiť prikázania zapadnuté 
prachom a žiť podľa nich? V rodinách by 
si všetci mohli veriť.  Priateľ by nemusel 
podozrievať priateľa. Človek by nežil v 
neustálom strachu, kto ho kedy  podrazí.  
Rodičia by sa nemuseli obávať, čo s nimi 
urobia deti, keď vyrastú. Ak by sme si 
navzájom dôverovali, život by bol ľudskejší.  
Nemuselo by byť toľko zákonov a predpisov, 
ktoré často nepomáhajú, ale život sťažujú.

        Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán 
Lk 2, 10,11. Týmito slovami povzbudil a potešil anjel pastierov, ktorí sa 
dozvedeli  o narodení Božieho Syna. Oni neváhali a šli sa o tom presvedčiť. 

Boh nám neustále podáva ruku. Povzbudzuje 
nás, aby sme prijali jeho ponuku. Aby sme si 
osvojovali jeho hodnoty. Ukázal nám to na 
svojom Synovi. Nevinnom dieťatku, ktoré 
ležiac v jasliach, na slame s úsmevom víta 
každého človeka prichádzajúceho k nemu. 
   Aj my  si snažme dať predsavzatie, že 
mu nebudeme donekonečna diktovať 
svoje požiadavky, ale že ho prijmeme 
také, aké k nám príde.  Toto urobila 
Mária. Toto urobil Jozef. Toto urobili 
pastieri. Toto urobili traja mudrci.  
Všetci počúvli anjela a urobili, čo 
im povedal.  Boli odmenení. Ako sa 
zachovám ja? Budem premýšľať nad 
tým, ako si vypočuť Boží hlas v slovách 
ktoré mi  adresuje?  Nájdem si v tom 
zhone, kriku,  lákadlách troška miesta 
pre hlas anjela, aby aj mne povedal 
kde nájdem Ježiša? Ak sa prekonám, 
ak sa budem snažiť počúvať, určite 
sa stretnem s veľkou Božou Láskou, 
ktorá  ku mne prichádza v malom 
dieťati uloženom v jasliach - Ježišovi.
   Požehnané sviatky Narodenia Pána všetkým 
vyprosuje a žehná . 
                              Anton ZOŇ
                                                                       farár

Zo života školy
   Kedysi sa pasovali rytieri... 
my dnes pasujeme našich sta-
točných prváčikov.

Pasovanie prvákov
Čože nás to v piatok  čaká?

„Pasovanie za prváka“.
Po doterajšej tvrdej práci
budú z nás ozajstní žiaci.

Len či sa nám podarí
zvládnuť všetky úlohy!

   30.novembra 2012 sa u nás v 
škole konala tradičná slávnosť 
Pasovania prváčikov. Nebolo to 
však jednoduché. Museli  ešte 
predtým  prekonať prekážky vo 
forme úloh z matematiky a slo-
venčiny, poskladať postrácané 
slová, zaspievať si, zatancovať 
i zasúťažiť v športových disci-
plínach a predniesť slávnostný 
sľub. Potom mohla  pani ria-
diteľka pristúpiť k samotnému 
slávnostnému aktu pasovania 
pravítkom, ktorým  potvrdila 
sľub, ktorý prváci zložili. Aby 
na tento deň naši prváčikovia 
nezabudli, dostali Pamätný 
list „ Pasovací dekrét“ a sladkú 
maškrtu. Stali sa z nich teda 
právoplatní členovia školského 
cechu Základnej školy v Krako-
vanoch. Podporiť našich prvá-
kov prišli rodičia i starí rodičia. 
I keď vonku bola tma, u nás v 
škole bolo krásne a prežili sme  
príjemné popoludnie.  Všetkým 
našim malým žiačikom praje-
me veľa úspechov, odhodlania 
a trpezlivosti pri zvládaní škol-
ských povinností. 

          Výtvarné úspechy
 II. ročník výtvarnej súťaže 
PRVÁ POMOC A POLÍCIA 
OČAMI DETÍ 2012. Projekt 
prebiehal v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany. Do pro-
jektu sa zapojilo 36 školských 
zariadení  s 319 výtvarnými prá-
cami. Odborná komisia vyhod-
notila práce v troch vekových 
kategóriách. Tohto projektu sa 
úspešne zúčastnila aj naša ško-
la.  V I. vekovej kategórii obsa-
dila  Sabinka Gallová  so svojou 
prácou „ Pozor! dieťa vpredu 
a nepripútané!“ 2. miesto, v 
II. vekovej kategórii Marcel 
Bučko tiež 2. miesto s prácou 
„Vodiči, dodržiavajte doprav-
né značky!“. Víťazom odovzdal 
slávnostne ocenenie riaditeľ 
Krajského policajného zboru v 
Trnave a riaditeľka Územného 
spolku SČK v Trnave v budove 
Krajského riaditeľstva PZ  dňa 
14.12.2012. 
                        Eva SEITLEROVÁ
                             riaditeľka ZŠ

 l   Predvianočná schôdza JDS v Krakovanoch.      Foto:  L.  Žitnanský

    V káblovej televízii nájdete i digitálne programy
  DVB-C je skratka pre Digital Video Broadcasting-Cable(digitálne televízne vysielanie cez káblové distribučné siete) ,alebo 
jednoduchšie: digitálna káblová televízia. Oproti káblovej analógovej televízii sa DVB-C vyznačuje výrazne vyšším počtom a 
ponukou televíznych programov, ale aj ponukou celého radu funkcií, ktoré zvyšujú komfort a zážitok zo sledovania televízneho 
vysielania. Na prijímanie televízneho DVB-C signálu, t. j. na využívanie služieb digitálnej káblovej televízie potrebujeme 
televízny príjimač vybavený digitálnym tunerom, alebo set-top box. V súčasnosti je v ponuke celý rad DVB-C set-top boxov. 
Od lacnejších základných prijímačov, ktoré len dekódujú prijímaný signál, cez HD prijímače umožňujúce sledovať aj programy 
vo vysokom rozlíšení (High Definition) až po sofistikované media boxy alebo DVR rekordéry (Digital video rekorder).  DVB-C 
poskytuje vysokú kvalitu obrazu a zvuku. DVB-C umožňuje tiež nahrávať až niekoľko desiatok hodín vysielania na nosič 
vnútornej pamäte (pevný disk zabudovaný v DVR boxe), ktoré si divák môže kedykoľvek pozrieť. Nové rekordéry s dvoma a 
viac tunermi ponúkajú možnosť nahrávať aj vysielanie niekoľkých programov súčasne. DVR prinieslo aj nové funkcie, ako 
je „time-shift“, ktorá umožňuje dočasné ukladanie sledovaných relácií či priamych športových prenosov. Divák tak môže po 
stlačení tejto funkcie odísť od televízneho prijímača a po čase sa opäť vrátiť s tým, že bude pokračovať v sledovaní programu 
od okamihu, keď bolo prerušené.  V ponuke digitálnej káblovej televízie nechýba ani možnosť výberu jazykovej verzie 
sledovaného programu, vysielanie v širokouhlom formáte či zobrazovanie všetkých informácií na obrazovke. Štandardne je 
v ponuke aj elektronický programový sprievodca s prehľadom programov na sedem dní vopred.
   V obecnom káblovom rozvode, ktorý prevádzkuje firma Stelar nájdete okrem „klasického“, tzv. analógového vysielania, v 
ktorom naladíte 20 televíznych staníc, aj moderné digitálne vysielanie, v ktorom je momentálne 41 rozhlasových a televíznych 
kanálov v norme DVB-C na nasledovných frekvenciách: 426000 kHz, 434000 kHz, 442000 kHz a 450000 kHz). Nové 
televízne prijímače, majú dekodér signálu DVB-C zabudovaný. V tom prípade môžete použiť automatické vyhľadávanie (v 
menu TV vyhľadávanie - káblová TV -  digitálne programy) alebo manuálne  (v menu TV vyhľadávanie - káblová TV -  digitálne 
programy - vyššie uvedené frekvencie, modulácia 256 QAM, prenosová rýchlosť 6900 KS/s). Výhodou, že na každej z vyššie 
spomínaných štyroch frekvencií, je umiestnených naraz viacero tv programov (multiplexy), tak sa kapacita káblovej televízie 
mnohonásobne zvyšuje. Ak nemáte dekodér signálu zabudovaný vo svojom televíznom prijímači, je potrebné zakúpiť si tzv. 
set-top box typui DVB-C (nie DVB-T, ktorý sa využíva na dekódovanie pozemného tzv. terestríalneho digitálneho vysielania 
cez anténu).                                                                                                                                                     Adrián SIKA, Juraj FILO
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      V ostatných dvoch číslach Hlasu Krakovian sme si postupne predstavili Krakovany, ako nám ich 
„zanechala“ pani Vašková. Písali sme si o tom, ako si ona pamätala rozmiestnenie domov v Krakovanoch 
v medzivojnovom období, ako prišla povodeň v tých rokoch, ako to v Krakovanoch vyzeralo s 
poľnohospodárstvom, ako a kde sa piekol chlieb i aké choroby ľudí v tom čase obchádzali.

  Podstatnou a výraznou črtou obce 
Krakovany bola vždy cirkev a kresťanský 
život. Z pamätí pani Vaškovej vieme, 
že ženy mali v medzivojnovom období 
svoju cirkevnú organizáciu nazývanú 
„Organizácia tretieho rádu“, preto 
sa aj ženám v tom združení hovorilo 
„treťoradovky“. Schádzali sa najmä v 
nedeľu na cintorínoch, alebo v omladine. 
Dievčatá, ktoré dovŕšili 16 rokov, sa mohli 
stať členkami Mariánskej organizácie. 
Podmienkou okrem veku bola zbožnosť 
a mravný život. Predsedníčkou tejto 
organizácie, na ktorú si pani Vašková 
pamätala, bola pani Jozefína Samuhelová. 
Po jej smrti sa predsedníčkou spolku stala 
Cilka Urbanová, ktorá sa po vydaji stala 
Lackovou. 
   V medzivojnových rokoch sa na cestu 
duchovných povolaní vydala Mária 
Žáková, Marta Garafová, Anna a Mária 
Križákové, Lenka Sedláková a Anton 
Markech, Anton Mihálik a ďalší. Už v 
piatej triede Ľudovej školy v Krakovanoch 
sa  pre  kňazské  povolanie  rozhodol 
Miško Klčo. 
   Veriaci sa kresťanského života v tých 
rokoch zúčastňovali v hojnom počte, 
zapájali sa vo veľkom do pobožností 
vo Farskom kostole sv. Mikuláša v 
Krakovanoch. V tých rokoch býval kostol 
ozaj preplnený. Bolo zvykom, že v časti 
pri oltári Panny Márie sa zhromažďovali 
veriaci z Ostrova. V časti kostola, kde bol 
bočný oltár Božského srdca Ježišovho, 
bývali veriaci z Trebatíc. Bočné lavice 
pri hlavnom oltári boli vyhradené pre 
učiteľky z Krakovian a Stráží (dlhá 
lavica). Malé lavice pri vchode zo zákristia 
patrili správcovi z Ostrova, ktorý tam 

Z pamätí pani Jolany Vaškovej

sedával  so  svojimi  synmi.  Druhá    
lavica patrila správcovi školy z Trebatíc, 
pánovi Ondrejičkovi, ktorý chodil do 
kostola so svojou dcérou. Správcom 
školy v Ostrove bol pán Rutkay, pamätá 
si pani Vašková medzivojnové obdobie 
v Krakovanoch. 
Žiaci z Krakovian zvykli stáť pri dlhej 
lavici pred veriacimi z Ostrova. Až za 
schodkami v druhej polovici kostola 
stáli žiaci zo Stráží. Tieto zásady 
usporiadania v kostole sa dedili z 
generácie na generáciu. Dodržiavali ich 
všetci veriaci a akosi automaticky sa im 
všetci podriaďovali. 
   Z pekných cirkevných zvyklostí, na 
ktoré si pani Johana Vašková spomína, 
to bolo vítanie pútnikov a májové 
procesie k soche Jána Nepomúckeho, 
ktorá stála na voľnom priestranstve pred 
kostolnou záhradou. 
   Keď sa vracali pútnici z púte, veriaci 
na čele s pánom dekanom Žilinčanom a 
miništrantami rozozvučali zvony, keď 
videli pútnikov na hranici obce. Niekedy 
dokonca hrala i dychovka. Pri takomto 
uvítaní dávali pútnici odpustky tým, 
čo ich vítali. Pri predávaní odpustkov 
hovorili:“ Aby ste boli účastní odpustkov 
Panny Márie Šaštínskej.“ A pri týchto 
slovách rozdávali pútnici obrázky a 
ruženec. Pani Vaškový sa v spomienkach 
vyznáva, že sama ako žiačka chcela a 
veľmi si želala, dostať takýto obrázok a 
ruženček. 
   Májové litánie, ďalší cirkevný zvyk 
tej doby, sa konali vo večerných 
hodinách od 16. mája, kedy bol sviatok 
Jána Nepomuckého. Veriaci vtedy 
vyšli z kostola k soche svätého Jána 

Nepomuckého, kde sa kňaz spolu s 
veriacimi modlil litánie. Spievali sa piesne 
ako „Boha môjho vzývam“. Pani Vašková 
s láskou spomína na tieto udalosti a 
prekrásne procesie. 
   Na záver by som zo spomienok pani 
Vaškovej spomenula osobnosť obce 
Krakovany, na ktorú si ona pamätala. 
Bol ňou pán Gašpar Straka (tých 
Strakéch, čo bývali pri kostole). Bol 
profesorom, teológom a určitý čas bol 
riaditeľom Učiteľského ústavu v Modre. 
K poľnohospodárstvu mal vrelý vzťah a 
keď prišiel do Krakovian na dovolenku, 
videli ho vyvážať hnoj. Aj napriek tomu, 
že to bol vážený človek a vysoko vzdelaný, 
nebál sa takej obyčajnej roboty, a preto si 
ho všetci vážili. Nehanbil sa ani takejto 
práce. V rozhovoroch ho ľudia oslovovali 
dôverne Gažko, spomína pani Vašková. 
   Krakovany majú svoju krásnu históriu. 
Nielen tú, na ktorú si pamätala pani Jolana 
Vašková z medzivojnového obdobia. Ale 
aj tú, na ktorú si pamätá každý z nás, 
kto prežil aspoň kúsok svojho života v 
Krakovanoch a táto obec mu nejakým 
spôsobom prirástala k srdcu. Verme, 
že aj naše deti budú hrdé, že žijú alebo 
žili nejakú časť života v tejto obci. A 
snažme sa všetci, aby duch Krakovian 
a obce nevymrel. Aby stále mala svoju 
tradíciu napr. v tom, že každý každého 
pozdraví, prihovorí sa, sused susedovi nie 
je ľahostajný. Aj to, a možno hlavne to, 
robí históriu obce a obec domovom. Tak 
ako Krakovany boli domovom pani Jolany 
Vaškovej a ona bola súčasťou jej histórie. 

inšpirovaná spomienkami pani Vaškovej
Michaela HAVRLENTOVÁ

&----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Termíny odvozov separovaného odpadu 2013 - 1. polrok

Papier 
   Vždy v piatok, a to: 1. februára, 15. marca, 26. apríla, 7. júna a 19. júla 2013. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zbe-
rajú 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, hygie-
nicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. 
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
   Vždy v piatok, a to: 18. januára, 1. marca, 12. apríla, 24. mája a 5. júla 2013. Zberá sa do plastových vriec. Zbe-
rajú 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).

Sklo
   Vždy v utorok, a to: 8. januára, 19. februára, 2. apríla, 14. mája  a 25. júna 2013. Zberá sa do veľkých nádob na 
sklo rozmiestnených po obci. Zberajú sa prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez fareb-
ného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové a plastové uzávery fliaš,  papier, nesmie 
obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

    Jubilejný ročník vianočnej kvapky krvi  a večerná oslava
      Piatok 7. decembra 2012 bol významným dňom pre všetkých darcov krvi z Krakovian a blízkeho okolia. 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripravil 10. ročník Vianočnej kvapky krvi a podvečer 
oslávil 10. výročie Konzorcia darcov krvi Krakovany-Drahovce-Vrbové -Chirana Dental.

  Dejiskom oboch udalostí bol Kultúrny 
dom v Krakovanoch. Od ôsmej hodiny 
ráno počas dopoludnia darovalo krv 
70 dobrovoľných darcov z Krakovian, 
Drahoviec, Myjavy, Trebatíc, Vrbového, 
Ostrova, Hrádku, Boroviec, Maduníc, 
Piešťan, Považian, Bašoviec, Čachtíc, 
Potvoríc, Podolia a Prašníka. Sestry a 
lekárka prišli s mobilnou transfúznou 
stanicou z Trnavy.
   Medzi 70 darcami sme mohli nájsť  
17 odvážnych prvodarcov (z Krakovian 
Matej Výškrabka, Katarína Melicherová, 
Alžbeta Lacková, Natália Černoková a 
Adam Skaličan), ktorí spolu s ostatnými  
prišli, vyplnili dotazník, počkali s číslom 
v ruke na ober a týmto spôsobom okúsili 
predvianočnú atmosféru a dobrý pocit 
z vykonaného humanitného skutku. 
10-ty raz daroval krv Jozef Kubran, čím 
bol nominovaný na bronzovú Jánskeho 
plaketu. Najvyšší počet odberov na 
piatkovej listine dosiahol Milan Zachar, 
ktorý túto vzácnu tekutinu daroval po 
90-ty raz. 
   Pre spestrenie vianočnej kvapky 
darcom zaspieval Chrámový spevokol z 

Krakovian, pripravená bola videoprojekcia 
so záznamom z podujatí MsSČK, na 
posilnenie sa podával jelení guláš, domáca 
zabíjačka a na doplnenie krviniek sudové 
vínko. Za  toto prospešné podujatie a dobrý 
skutok patrí všetkým srdečná vďaka. Za 
všetkých darcov bola zároveň v sobotu 
15.12. odslúžená sv. omša v kostole sv. 
Mikuláša v Krakovanoch, ktorú celebroval 
vdp. Anton Zoň.
   V  ten istý deň sa o 17. hodine v kultúrnom 
dome uskutočnilo posedenie s darcami 
krvi, ktoré bolo spojené s oslavou 10. 
výročia založenia konzorcia darcov krvi. 
Prítomní boli predseda územného spolku 
SČK  v Trnave MUDr. Martin Heriban, 
predsedníčky MsSČK v Drahovciach, 
Vrbového a zástupcovia Chirany Dental. 
Okrem Martina Heribana sa prítomným 
prihovorila predsedníčka MsSČK v 
Krakovanoch Elena Krestová, ktorá 
krátko zbilancovala dekádu pôsobenia 
konzorcia. Prítomných pozdravili i starosta 
obce PaedDr. Vladimír Mihálik, bývalý 
predseda MsSČK v Drahovciach Marián 
Manák a člen výboru MsSČK z Vrbového 
Ing. Marián Keller. 

   Po príhovoroch vystúpili s adventným 
programom Chrámový spevokol 
z Krakovian, svoje veľké nadanie 
predviedli  malí  a veľkí huslisti 
z Červeníka pod vedením Katky 
Bielikovej a napokon i naši mladí umelci 
z folklórneho súboru Krakovanček pod 
vedením Jarky Kubranovej.   
   Predsedníčka   MsSČK  Elena  
Krestová  sa chcela  pri  tejto  príležitosti  
vysloviť slová vďaky. Ako povedala: 
„Ďakujem všetkým darcom krvi, 
členom miestneho spolku SČK, všetkým 
členom z konzorcia, sponzorom, 
podporovateľom a všetkým, čo nám 
pomáhajú pri našich aktivitách. 
Chcem im zaželať  príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, sviatočnú pohodu 
a veľa zdravia a síl v novom roku.“ 
    Za redakciu želáme veľa zdaru tejto 
organizácii i počas nasledovných rokov.
                                       
                                            Juraj FILO

    Spomienka na priateľa a kolegu Jozefa
      Dňa 4.12.2012 sme sa rozlúčili s pánom Jozefom Hornákom. Narodil sa 10.7.1921. Dožil sa pekných a 
plodných 91 rokov.  
Kto bol Jozef Hornák?

  Rok 1957  je rokom založenia JRD v 
našej obci. V tomto roku som sa vrátil z 
„vojenčiny“. Netušil som, aká ťažká práca, 
po oproti „zlatej vojenčine“, ma čaká doma 
v telovýchove, ale hlavne na JRD práca 
závozníka a potom skladníka a r. 1966,  
kedy ma vedenie obce a strany KSS /hoci 
som  nebol v KSS/ navrhlo za predsedu 
JRD. Dlho som váhal, že prečo práve ja, 
keď v obci existovalo veľa vyštudovaných 
odborníkov – poľnohospodárov?!? Sľúbil 
som, že ak je to potrebné, ale iba pod 
jednou podmienkou, že funkciu agronóma 
znovu preberie práve menovaný pán Jozef 
Hornák, ktorý túto funkciu medzičasom 
nevykonával -  neskúmal som, z akých 
dôvodov!? Vycítil som však, že tento o 
15 rokov starší odo mňa, skromný človek 
je obdarovaný zdravým sedliackym 
rozumom, aj bez vysokej školy.                                            
   Po skončení základného 9-ročného 
vzdelania, mešťanky, urobil si krajčírsky  
a mäsiarsky kurz. Bol aj aktívnym členom 
dychovej hudby v Krakovanoch. Popri 
práci agronóma bol aj výborný vincúr. 
Jeho víno malo šmak, ako sa hovorí, že 
nemalo chyby, podobne ako i jeho výrobky 
zo zabíjačiek. Jeho záujmy boli univerzálne 
a v mnohých veciach bol vlastne samouk. 
Svojou pracovitosťou bol príkladom 
pre svojich v rodine, ako i pre občanov. 

Pochádzal z maloroľníckej rodiny a ako sa 
hovorí, že život sa s ním nemaznal. Keď 
mal 21 rokov zomrel mu otec, a tak starosť 
o hospodárstvo i rodinu zostala na ňom. 
Postupne skoro pochoval dcéru, manželku 
i syna.  Zodpovedné práce aj úradnícke 
vykonával v obci už pred založením JRD. 
V r. 1896 bolo v Krakovanoch založené – 
najstaršie v okrese „Úverové družstvo“ – 
peňažný ústav, kde si občania aj z Ostrova 
a Trebatíc ukladali svoje úspory a už vtedy 
poskytovali lacné úvery.  V roku 1953 
bol tento peňažný ústav premenovaný 
na „Štátnu sporiteľňu“ zastupiteľstvo – 
pobočka v Krakovanoch, ktorú úspešne 
spravovali: p. učiteľ Jozef Čičmanský, p. 
Ján Vacula – roľník a Jozef  HORNÁK – 
roľník a člen JRD. V roku 1963 tieto úspory 
v sume 2 400 000,- Kčs prevzal a spravoval 
poštový úrad.
  Jozef Hornák aj ako agronóm mal vo 
všetkom systém, prehľad a poriadok 
v evidencii. Jeho písmo bolo akoby 
maľované. Bol obľúbený a uznávaný 
ako agronóm aj u svojich kolegov z 
okolitých JRD, ale hlavne na Okresnej 
poľnohospodárskej správe v Trnave.                                                       
Naše JRD patrilo v okrese i v republike 
medzi najlepšie, na tom mal zásluhu popri 
dobre prosperujúcej živočíšnej výrobe, aj 
jeho agronomický úsek. Spomínam si ako 

s m e  s p o l u  b r á z d i l i  a u t o m  p o 
moravských JRD na Kroměřížsku, 
aby sme si zabezpečili novú výnosnú 
odrodu jačmeňa „Diamant“ alebo i 
kvalitné lucernové semeno a ako sme 
spolu preberali v Bratislave čestné 
uznanie za najlepší výnos z ha pšenice v 
Západoslovenskom kraji. Jozef to nemal 
ľahké, keď vtedy sa ešte na družstve 
pestovali takmer všetky plodiny, ako 
v čase súkromného hospodárenia 
a  a j  n i e č o  n a v y š e :  u h o r k o v é 
semeno pre „Sempru“ Bratislava-
Rača.                                                                                                                                 
  Celý život však zostal skromným, 
nenápadným, ale obetavým pomôcť 
a poradiť každému. Odišiel náhle a 
ticho, doopatrovaný doma svojimi 
najbližšími. Bolo to len nedávno, čo 
sme sa spolu zdravili, keď sedel na 
ulici so susedmi a známymi alebo pri 
pravidelnej návšteve pri bohoslužbách 
v kostole.
  Česť jeho pamiatke. Zem, ktorú si 
vedel  tak starostlivo zúrodňovať, nech 
Ti je ľahká.
    
Ďakujeme Jozef.   
     

Ervin SEDLÁK 
spolupracovník


