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Priateľom starcov

Blahoslavení, čo chápu
môj pomalý krok a chvejúcu sa 
ruku.
Blahoslavení, čo už vedia,
že moje uši s námahou rozoznávajú 
slová.
Blahoslavení, ktorí akoby prijímali
môj zoslabnutý zrak a ťažkopád-
neho  ducha.
Blahoslavení, ktorí odvrátili zrak,
keď som ráno prevrhol svoju kávu.
Blahoslavení, ktorí s úsmevom   
zastanú,
aby si na chvíľu pohovorili so mnou.
Blahoslavení, ktorí vo mne vidia
bytosť hodnú lásky a úcty a nie 
opusteného srdca.
Blahoslavení, ktorí prídu na to,
že už nemám viac síl niesť svoj kríž.
Blahoslavení, ktorí mi svojou láskou 
osladzujú dni,
čo mi ešte zostávajú na mojej ceste 
do Otcovho domu.

Nezabudni,

keď tvoja matka zostarne

a ty budeš tiež starší,

keď jej to, čo predtým zvládla bez 

námahy bude teraz bremenom,

keď jej milé, drahé oči už nevidia 

tak jasne ako predtým,

keď ju jej unavené nohy

už nebudú tak nosiť ako predtým,

vtedy jej podaj rameno

a podopri ju a sprevádzaj ju s 

radosťou,

lebo príde hodina,

keď ju s plačom na poslednú cestu

odprevadiť musíš,

keď sa ťa niečo spýta, odpovedz jej, 

a keď sa opýta znovu,

znovu jej odpovedz,

a keď sa ťa spýta ešte raz,

nech ti ešte raz stojí za odpoveď,

ani vtedy nemlč,

odpovedz s miernym pokojom,

a keď ťa už nebude rozumieť,

s trpezlivosťou jej znovu všetko 

vysvetli,

lebo príde trpká hodina,

keď sa jej ústa už nikdy na nič 

nebudú pýtať.

rubriku pripravuje 

Daniela PISCOVÁ

   Detský karneval v Krakovanoch má svoju tradíciu. Pravidelne ho organizuje 
kolektív Materskej školy v Krakovanoch spolu so Združením rodičov školy. 
A pravidelne pripravuje zaujímavú a pestrú karnevalovú výzdobu, krásne 
nazdobené stoly, bohaté občerstvenie, zábavné súťaže a lákavú tombolu.

 Kultúrny dom „praskal vo švíkoch“

starších hostí Detského karnevalu v Krakova-
noch, pre deti i dospelých. 
   Kultúrny dom v Krakovanoch vydržal nápor 
všetkých hostí, vydržal promenádu všakovakých 
princezien, priateľský boj kovbojov s indiánmi, 
stretnutia hrdinov súčasných i dávnych rozprá-
vok, naháňanie vodníkov i  veselenie rôznych 
druhov víl, čarodejníc a kráľovien nocí. Všetci 
rodičia mali svoje miesto na kávičku, či pohárik 
vínka a v kľude mohli pozorovať svoje ratolesti 
pri zábavných hrách, ktoré pre nich pripravili 
pani učiteľky, či napínavo sledovať losovanie 
tomboly. 
   Našťastie, všetko dobre dopadlo... Hlavne 
vďaka organizátorom, ktorí neľutovali obetovať 
svoj voľný čas a zorganizovať túto milú akciu i 
úspešne zvládnuť celý jej, chvíľami napínavý, ba 
až detektívny, priebeh.
A na záver jeden odkaz: Deti, kolektív materskej 
školy i rodičia ďakujú všetkým, ktorí to riskli, 
prišli do Krakovian na Detský karneval, zabavili 
sa a tak podporili materskú školu. Dúfajú, že sa 
všetci dobre cítili a že sa na budúci rok stretnú 
spolu na Detskom karnevale 2008. 
                              Michaela HAVRLENTOVÁ     

   Zamyslenia

Tento rok však 
bol trošku  iný   ako 
tie minulé. Kultúr-
ny dom v Krako-
vanoch – miesto 
konania Detského 
karnevalu – zažil 
tento rok, v sobotu, 
3. februára 2007, 
skúšku    využiteľ-
nosti svojich vnú-
torných priestorov, 
Kultúrny dom v 
Krakovanoch pras-
kal vo švíkoch. 

O r g a n i z á t o -
ri mali ešte    v    
sobotu dopolud-
nia    pocit, že všet-
ko        nachystali 
najlepšie      ako 
sa dalo, že nič ich 
neprekvapí ,  že 
všetko je na 100% 
pripravené. „Už 
len aby sa priestor zaplnil a bolo až do večera 
veselo, keď je všade počuť o tej chrípkovej 
epidémii!“ Tak znelo prianie s náznakom 
neistoty z úst niektorých usporiadateľov, keď 
odchádzali okolo obeda nachystať sa na popo-
ludňajšiu „šichtu“. Pol hodinu pred otvorením 
karnevalových priestorov začali prichádzať 
prví hostia. A v čase, ktorý bol na plagátoch 
stanovený ako oficiálny čas začatia, bola sála 
plná ľudí a takmer všetky stoly boli obsadené. 
„Čo budeme robiť, keď prídu ďalší hostia,  
kam ich usadíme?!“, začali mať organizátori 
pochybnosti, ktoré sa po krátkom čase aj 
naplnili. A tak sa okolo pol štvrtej niekoľkí 
ochotní oteckovia premenili na detektívov 
a začali prehľadávať všetky kúty kultúrneho 
domu, prešli všetky miestnosti, hľadali skryté 
a zabudnuté stoly. Aby sa mohli usadiť všetci 
hostia. Veď mnohí neboli z Krakovian, prišli 
z okolia a chceli, aby sa deti zabavili u nás v 
Krakovanoch na karnevale.  

Našťastie, všetko dobre dopadlo... Našiel 
sa nejaký ten prachom zapadnutý stôl, našli 
sa aj staro-noví známi, ktorí si družne sadli 
za jeden stôl. Našlo sa miesto pre mladších i 

História národného plemena
   Naše holubiarstvo zaznamenalo v poslednom období veľa zmien. Ešte 
v nedávnej minulosti prevládal úžitkový chov holubov. V posledných 
päťdesiatich rokoch sa zaznamenal nástup a rozširovanie chovateľskej 
základne športových letúnov. Tieto chovy boli u nás aj predtým, ale zlepšila 
sa koordinácia ich činnosti, vznikli mnohé špeciálne kluby tejto plemennej 
skupiny.

Chovy okrasných plemien sa rozvíjali najmä 
v mestských a prímestských aglomeráciách. 
Tento rozvoj a zmeny v súvislosti s intenzív-
nymi formami obrábania pôdy spôsobil ústup 
v chove úžitkových plemien. Určitým spôso-
bom ovplyvnila štruktúru chovu holubov aj 
intenzívna výstavba miest a dedín. Podstatne 
sa tým obmedzil chov voľne lietajúcich holu-
bov, ako aj prírodné zdroje ich výživy. Veľká 
časť chovateľov, najmä lietavých plemien, sa 
musela novým podmienkam prispôsobiť a 
zariadiť si tzv. klietkový chov. Tieto zásadné 
zmeny chovného prostredia holubov spolu s 
obmedzeným chovným priestorom si od cho-
vateľov vyžadujú, aby venovali väčšiu pozor-
nosť výžive a zdravotnému stavu holubov. Tak 
si môžeme vysvetliť preradenie slovenského 
hrvoliaka, o ktorom bude reč v nasledujúcej 
časti, zo skupiny úžitkových holubov do sku-
piny hrvoliakov.

V tomto článku sa zaoberáme slovenským 
hrvoliakom (SH). Najskôr by sme chceli 
vysvetliť, čím sa vyznačuje táto skupina ple-
mien holubov.

Hrvoliaky sú holuby, ktorých charakteris-
tickým a určujúcim znakom je schopnosť 
nafukovať hrvoľ do istého tvaru a držať telo 
v typickom postoji, čo je určené štandardom. 
Podľa telesnej veľkosti ich delíme na veľké, 
stredné a malé. 

SH je zaradený do skupiny plemien hrvolia-
kov so zošikmeným držaním tela, hruškovitým 
tvarom hrvoľa, strednej telesnej veľkosti. 
Doplňuje radu bielohlavých hrvoliakov, ktorá 
je s ohľadom na pomerne nepatrné farebné 
odlíšenia veľmi rozšírená. Je našim pôvodným 
a najstarším národným plemenom holubov. 
Je veľmi rozšíreným na Slovensku a obľúbe-
ný u chovateľov pre svoju temperamentnosť, 
životnosť a prešľachtenosť. Kolískou SH je 
oblasť západného Slovenska (Myjava, Brezová 
pod Bradlom, Nové Mesto nad Váhom), kde 
sa choval už v druhej polovici 19. storočia. Po 
vzniku prvej ČSR v roku 1918 sa objavovali 
i písomné dokumenty. Na výstavách púta 
pozornosť svojou hrvoľatosťou, farbou, kres-
bou i temperamentom. Okrem tohto plemena 
máme ešte ďalších šesť národných plemien.

Kto a kedy vyšľachtil SH nám nie je známe, 
ani zo záznamov, ani z ústneho podania sta-
rých chovateľov. Vieme, že sa choval v pod-
javorinskom kraji. Teda vieme, kde sa choval, a 
tak ho museli tu vyšľachtiť, lenže kedy to bolo 
a kým zostáva otázkou.

Z ústneho podania starých dnes už nežijúcich 
chovateľov vieme, že sa tu bielohlávky (tak ich 
tunajší ľud menoval) chovali, že aj ich otcovia 
chovali tieto holuby, ale viac sa neuvádza. 
Podľa týchto informácií vieme, že sa chovali 
už pred 150 rokmi v tomto hornatom kopani-

čiarskom kraji. Za čias pred 1. svetovou 
vojnou sa tento holub vyznačoval mocnou až 
mohutnou postavou a choval sa na dvoroch 
roľníkov, mlynárov, domkárov a všade, kde 
boli pre jeho chov možnosti. Tešil sa obľu-
be starých i mladých chovateľov pre svoju 
peknú typickú postavu a úhľadnú kresbu, 
krásny hrvoľ a pritom dobrý a rýchly let, 
pomocou ktorého lepšie prekonával sťažené 
podmienky, dané tvrdou prírodou podjavo-
rinského kraja. Pred rokom 1918, t. j. ešte 
za čias Rakúsko-Uhorska za národnostného 
útlaku, nemal kto na Slovensku vystúpiť 
s požiadavkou uznania SH za samostatné 
národné plemeno. V tom čase neexistovala 
nijaká slovenská chovateľská organizácia, 
ktorá by sa bola za jeho uznanie postavila. 
Vtedajšie nepriaznivé politické pomery 
na Slovensku neumožňovali bližší styk s 
českými krajinami, a tým menej písanie do 
českých odborných časopisov. 
   Prílivom cudzích plemien a vinou hos-
podárskej krízy v tridsiatych rokoch chov 
holubov upadal. Druhá svetová vojna tiež 
zanechala svoje, a tak sa situácia ešte zhor-
šovala. Rok 1945 možno aj z hľadiska cho-
vateľského považovať za historický medzník, 
pretože priniesol zásadný obrat k zlepšeniu 
aj slovenskému chovateľstvu. S podporou 
príslušných nadriadených orgánov bola 
utvorená na Slovensku chovateľská orga-
nizácia so sídlom v Bratislave. 
   Dňa 21.2.1949 sa zišli zanietení chovatelia 
v Novom Meste nad Váhom a založili si 
Špeciálny spolok chovateľov SH. Neskôr 
tento spolok bol premenovaný na Klub 
chovateľov slovenského hrvoliaka (KCH-
SH).    Za samostatné plemeno bol uznaný 
pomerne neskoro, až v roku 1951 a prvý raz 
ho vystavil v roku 1925 K. Slimák v Bratisla-
ve. Spomínaný KCHSH pokračuje v aktívnej 
činnosti dodnes a každoročne organizuje 
špeciálnu výstavu KCHSH, tzv. „špeciálku”. 
Na tejto výstave sa zúčastňujú chovatelia 
nielen z celého Slovenska, ale s obľubou ju 
navštevujú aj zahraniční chovatelia, najmä 
z Nemecka, Rakúska a Čiech. Do budúcnosti 
plánujeme uskutočniť takúto výstavu i v 
našej obci. Veríme, že bude prínosom nielen 
pre samotné                               plemeno, ale  
aj                                                    pre      našu             
                                                     kultúrne roz-
                                                       vinutú obec.
   
                                                        Rastislav 
                                                          BIELIK

Ø HOLUBIARSTVO
Zo života školy

Škola  od januára žila rušným životom. 
Už 17.1. sa všetci  žiaci pokúšali o zápis do 
Školskej knihy rekordov v rôznych športo-
vých disciplínach. V kategórii starších žiakov 
Šimon Šurín odrazil pingpongovú loptičku  
400  krát, Simona Knošková v kategórii 
starších žiačok 223 krát skočila cez  švihadlo 
a v kategórii mladších žiakov Jakub Keprt za 
1 minútu  zacvičil ľah sed 44 krát.. O zápis  
do knihy rekordov sa budú žiaci pokúšať aj v 
iných disciplínach v priebehu školského roka.
V januári sa do školy prišli pozrieť aj  staršie 
deti z MŠ. Prezreli si  nielen priestory školy, 
ale boli aj na hodine slovenského jazyka v 
prvej triede, kde videli  čo všetko sa naučili od 
septembra ich  kamaráti. Škôlkari im  prinies-
li  pekné  vlastnoručne vyrobené záložky.

Pred polročnými prázdninami sa konala v 
škole už tradičná slávnosť Pasovanie prvákov. 
Žiaci  1. ročníka so svojou pani učiteľkou Jur-
dovou ukázali svojim rodičom, čo všetko už 
zvládli, čo sa naučili za polrok. Čítali, počítali, 
písali, spievali, ba predviedli i dramatizáciu 
rozprávky, za  čo si vyslúžili potlesk od  rodi-
čov.  Za tieto vedomosti ich už  pani riaditeľka  
mohla prijať do Krakovianskeho cechu škol-
ského, a tak  každého pasovala položením 
metrového pravítka na plece  žiaka a prijala 
do cechu. Žiaci obdržali aj dekrét.

Každý rok vo februári sa koná zápis žiakov 
do prvého ročníka. Tento rok to bolo 8.2. a 
do prvého ročníka sa zapísalo 13 detí. Budúci 
prváci prichádzali na zápis so svojimi rodič-
mi. Niektorí mali trému, no po vstupe do  
vyzdobenej triedy, kde ich čakali pani uči-
teľky , pekné darčeky, ktoré im pripravili žiaci 
s pani vychovávateľkou Bednárovou, tréma 
opadla a deti svoju prvú veľkú úlohu zvládli. 
Kým rodičia vyplnili dotazníky a potrebné 
tlačivá, ich deti recitovali, spievali, kreslili, 
určovali farby, číslice. 

Posledný deň popoludní sa konali dve  
súťaže - Miss bábika, ktorú pripravila pani 
vychovávateľka Bednárová ,  a Let´s dance 
Budúce mamičky museli zvládnuť náročné 
úlohy vo viacerých disciplínach. Zaspievať 
alebo zarecitovať svojej bábike, pozbierať 
rozsypané korálky so zaviazanými očami. 
Všetko sledovala pozorná porota. Víťaz-
skou sa stala Dominika Papuláková. Medzi 
jednotlivými  súťažnými kolami prebiehala 
aj súťaž v tancoch. Po sčítaní hlasov sa na 
prvom mieste umiestnila Natália Hornáková 
a Simona Štefanková s tangom. No pochvalu 
si zaslúžia všetky súťažiace dievčatá.

Vo februári sme ukončili aj opravu chodby 
v starej budove školy. Pracovníci OÚ museli 
oškrabať starú maľovku, vystierkovať steny. 
Na strop sa nalepil kazetový strop, steny sa 
obložili do výšky 120 cm drevotrieskou a 
položila sa nová podlahová krytina. Finančne 
sa podieľala aj škola zo zberových  a sponzor-

ských peňazí.        OZNAM
V mesiaci apríli sa začne tenisový kurz pre 

deti vo veku 6-7 rokov a 8 -10 rokov. Dĺžka 
kurzu je 15 hodín, cena 750 Sk. Bližšie infor-
mácie a prihlášky u riaditeľky školy.

                                      Eva SEITLEROVÁ     

PRVÝ JARNÝ DEŇ

Hrkálky zvonia: kráľovský príchod! Fialka vonia. Ševelí ticho.

Omladli hory. Spievajú vtáci. Oživli dvory. Živelnosť v práci.

Kyprejú polia. Venčia sa sady. Snívajú ľudia. Stavajú hrady.

Výšky sú nízko.  Úsmevy slnné. Stretnutie blízko. Náručia plné.
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