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      Slovenské družstevníctvo sa môže pochváliť už vyše 163 - ročnou históriou. Jeho 
počiatky siahajú do roku 1845, konkrétne sa viažu k dátumu 9. február. Vtedy  
Samuel Jurkovič, učiteľ i národovec vo vtedajšom malom slobodnom kráľovskom 
mestečku Sobotište založil Gazdovský spolok. 

Princípy aktuálne aj pre dnešok -  voňajú človečinou

 Bolo to vlastne prvé úverové družstvo na 
Slovensku a v Európe vôbec. Do vienka mu dal 
tri neoceniteľné dary: lásku, bratstvo a poctivosť. 
Najzákladnejšie pravidlá, ktoré ho mali 
sprevádzať po celú jeho existenciu. Nemožno 
ich nijako zmodernizovať ani kultivovať, čo 
by sa svet akokoľvek modernizovať. Láska k 
družstvu a k blížnemu svojmu je sťa koreň 
družstevného stromu, bratské spolunažívanie vo 
svornosti v družstve sťa peň a svedomitá práca v 
družstevníctve zase korunou tohto stromu. 
   Tieto myšlienky sa postupne rozvíjali v nových 

družstvách, ktoré vznikali 
po celej krajine. Je potešujúce, že ho sprevádzali 

počas 163 rokov až do dnešných dní. A aj dnes 
tiež patria k základným pilierom hospodárskej i 
spoločenskej činnosti v družstvách. 
   História slovenského družstevníctva je skutočne 

dlhá. Pritom bohatá, plná zvratov, výstupov, či 
pádov. Veľa sa počas nej aj zmenilo. No podstatné 
je to, že princípy družstevníctva, tak ako ich dnes 
poznáme - rovnosť, svojpomoc a demokracia sa 
nezmenili, naďalej žijú medzi nami. 
  V Družstevnej únii Slovenskej republiky, v 

strešnej organizácii družstevníctva, sú  členskými 
organizáciami 4 družstevné organizácie. COOP 
PRODUKT SLOVENSKO združuje 90 výrobných 
družstiev od drobnej priemyselnej výroby až 
po veľkovýrobu. Chvályhodné je to, že 24 z 
nich vytvára podmienky na prácu zdravotne 
postihnutých spoluobčanov, čím nachádzajú 
svoje plnohodnotnejšie uplatnenie v živote. 
Slovenský zväz bytových družstiev združuje zase 
95 regionálnych bytových družstiev, ktoré sa 
spolu so správcovskými spoločnosťami starajú o 
takmer celý bytový fond a Coop Jednota Slovensko 
so svojimi 28 Jednotami s 2 400 predajňami 
a 6 logisticko-distribučnými centrami je zase 
najväčší predajca potravín na Slovensku.
   Na našej krásnej planéte Zem sa hlási k 

družstevníctvu 900 miliónov osôb, v samotnej 
Európe a jej 37 krajinách je funkčných 250 
tisíc podnikajúcich družstevných  spoločností  s 
členskou základňou 130 miliónov obyvateľov. 
Každý, či chce alebo nie, si musí uvedomiť, aká 
je to aj veľká ekonomická sila. Družstevníctvo je 
vlastne fenoménom doby u nás. Nedá sa to ničím 
poprieť, ani vyvrátiť. Preto by si u nás, hlavne  na 
vidieku, v  obciach či v mestách,  mala uvedomiť 
najmä mladšia generácia, že družstevníctvo bolo, 
je a vždy bude  stavať svoju existenciu len na 
spolupatričnosti a na cítení jeden voči druhému, 
a  že   „povstalo     zo    samého slovenského ľudu

 Na podnet starostu obce 
Krakovany a z iniciatívy zopár 
seniorov začala s príchodom roku 
2009 vznikať v našej obci nová 
organizácia, Jednota dôchodcov na 
Slovensku v Krakovanoch. 
  Prvým krokom aktívnej činnosti 
novej organizácie bolo vytvorenie 
prípravného výboru, ktorý 
zorganizoval prvú ustanovujúcu 
schôdzu. Dňa 28. januára 2009 sa 
zišlo v priestoroch zasadačky OÚ 
v Krakovanoch 47 sympatizantov 
z radov dôchodcov. Ako hostia sa 
schôdze zúčastnili pani Raffayová 
(predseda MO JDS Vrbové), pán 
Hloška (predseda MO JDS Piešťany) 
a starosta obce Krakovany, ktorí 
svojimi povzbudivými slovami a 
myšlienkami prispeli k počiatočnej 
činnosti organizácie. Zvolený bol 
predseda výboru, ako aj 9-členný 
výbor, plán práce a miesto a termín 
pravidelných stretnutí. 
  Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v 
Krakovanoch, ktorá má ku dňu 
15. marec 2009 62 členov, sa v 
činnosti bude usilovať, aby starší 
spoluobčania žili aktívne a v 
duševnej rovnováhe. Aby nežili 
v napätí, ktoré často spôsobuje 
vonkajšie okolie, aby sa necítili 
zbytoční a bezcenní, ale aby boli 
schopní prijímať a rozdávať dary 
života, relaxovať. Aby ich tváre boli 
usmiate a s iskrou pokoja, nie so 
smútkom a zádumčivosťou. 
  Pravidelné mesačné stretnutia 
vždy poslednú stredu v mesiaci 
môžu byť príležitosťou na výmenu 
zážitkov a postrehov zo života, 
rád a skúseností. Príležitosťou 
učiť sa jeden od druhého. 
Pracovať kreatívne rukami pri 
výrobe  dekorácií, pod dohľadom 
skúseného odborníka precvičovať 
si telo, či pri ochutnávke 
napečeného vymieňať si recepty a 
rady z domácnosti, pravidelnými 
prednáškami sa starať o zdravie, 
telesné i duševné... Začiatkom 
apríla sa uskutočnil autobusový 
zájazd do Jaslovských Bohuníc a 
prebieha i Kurz základnej práce s 
počítačom, o čo je veľký záujem. To 
je len časť z našich aktivít. Aby sme 
však ani našej obci neboli nič dlžní, 
cieľom našej práce je i aktívne sa 
zapájať do života obce, zveľaďovať 
ju a napomáhať pri jej aktivitách.    
Výbor MO JDS ďakuje touto cestou 
starostovi obce a poslancom OÚ za 
poskytnutie priestorov a materiálnu 
pomoc a všetkým sympatizantom  
Jednoty dôchodcov na Slovensku v 
Krakovanoch za podporu. 

Anna KUBRANOVÁ

a národa ako lipového jadra“, z biedy a nedostatku 
a že sa rozrástlo do širokého povedomia bez 
toho, aby sa obmedzovalo na roky či čísla. Išlo 
mu hlavne o blaho pre všetkých. Pre rovnaké 
práva svojim členom tak hospodárske, morálne, 
či sociálne. O záujem celku, o zásadu otvorenosti, 
rovnosti spoločného životného cieľa. Preto, lebo 
vonia človečinou. Devízou, na ktorej by mala 
stavať terajšia i ďalšie generácie. Veď tých, ktorí 
potrebujú pomoc i opateru, je na Slovensku  ešte 
stále dosť.  
     Ak bude mať družstevníctvo  do ďalších rokov 
dobré priaznivé podmienky na svoj ďalší rozvoj, 
tiež schopných  a obetavých ľudí, ktorí budú 
nielen srdcom cítiť a umne rozmýšľať, môže 
dokázať, že to, čo sa hovorí, že celá Európa  môže 
voňať družstevníctvom, môže  byť pravdou. A 
tiež i prostriedkom, ako uspokojiť potreby a ciele 
hlavne tých, ktorí pomoc druhých potrebujú. 
Napríklad vznikom nových, nielen sociálne 
orientovaných družstevných podnikov či už v 
spotrebnom, výrobnom, poľnohospodárskom, 
či bytovom družstevníctve. A tak prispieť aj k 
uchovaniu dedičstva Samuela Jurkoviča, jeho 
vznešených princípov - dobrovoľnosť, rovnosť, 
vzájomná pomoc a svojpomoc – pre ďalšie 
generácie. 
   Nastal čas, aby opäť družstvá zaujali pevné 
miesto v regiónoch a ako moderná forma 
podnikania boli aj predurčené na plnenie 
významných nielen ekonomických úloh. Ich 
spoločenská funkcia bola, je a bude aj pre 
budúcnosť nezastupiteľná. O to viac, že  najviac 
zodpovedajú princípom sociálne orientovanej 
trhovej ekonomiky. A o to predsa ide nielen na 
Slovensku, ale aj v celej Európe. 

Mária REPÁŇOVÁ
Redakčná spolupráca: Martin GONO

   V mene celej redakcie HK by som chcel opäť 
veľmi pekne poďakovať pani PhDr. Márii 
Repáňovej z COOP PRODUKT SLOVENSKO 
Bratislava /Slovenský zväz výrobných družstiev 
Bratislava (do 31.12.2006)/ za milý, hodnotný 
a exkluzívny príspevok pre HLAS Krakovian 

Martin GONO

Materská škola pre vás

   Od uzávierky posledného Hlasu Krakovian mala MŠ v Krakovanoch štyri 
významné podujatia. Boli to Vianočné trhy, Lampášikový sprievod, Karneval 
a Veľkonočné trhy.

 Ø KULTÚRA

 Na všetky tieto akcie si obyvatelia 
Krakovian a širokého okolia už dokonale 
zvykli. Netrpezlivo čakajú (ako mi mnohí 
prezradili) na bližšie informácie  v  novinách 
či na vyvesených plagátoch.
 Na trhoch sa snažíme  spestriť a sprjemniť 
Vám nedeľné popoludnie, dať šancu detičkám, 
aby si vyskúšali rôzne nové výtvarné techniky, 
či priblížiť atmosféru klasického kina pri 
veľkoplošnom premietaní rozprávok. 
   Predaj doma vyrobených dekorácií a 
doplnkov, tiež domáce pečivo a zákusky sú 
už na týchto akciách  chutnou a príjemnou 
samozrejmosťou. Novinkou tohto ročníka 
vianočných i veľkonočných trhov je predajné 
miesto, kde prezentujú a predávajú svoje 
výrobky deti z našej ZŠ, ktoré spolu s ochotnými 
a zručnými mamičkami a učiteľkami vyrábali 
v Školskom klube – družine. Ich práce sú 
robené s radosťou a láskou, čo je na nich aj 
vidieť.
    Ďaľšou novinkou boli tvorivé dielne pre 
deti i dospelých, kde si mohli vyskúšať nové 
spôsoby výroby vianočných či veľkonočných 
ozdôb. Najväčším lákadlom bolo naučiť sa 
pliesť „šibák“ a vyzdobiť si kraslicu či kamienok 
servítkovou technikou. Šibáky prišiel na trhy 
pliesť a svoje výrobky predvádzať a predávať 
pán Ing. Ján Zeman z Durcovej Doliny pri 
Starej Turej. Priniesol materiál, dobrú náladu 
a chuť niečo ostatných naučiť. Vedľa neho ste 
mohli vidieť krásne kraslice zdobené voskom, 
drôtikom a madeirovou technikou, ktoré 
priniesli a ponúkali Darika Sabová a Gabika 
Radošínska. Oproti týmto podujatiam je 
karneval zameraný viac na vyžitie a zabavenie 
našich ratolestí. Veď kde a kedy inokedy 
budú mať šancu zmeniť sa na spidermana, 
piráta, princezničku, vílu alebo hociktorú inú 
rozprávkovú postavičku či zvieratko. 

A ako v rozprávke sme si všetci aj pripadali, 
keď sa všetci vyrojili v promenáde  masiek. 
Súťaže detí počas karnevalu pani učiteľky  
nahradili spoločnými tančekmi, ktoré deti 
bavili a boli spokojné, že sa mohli zapojiť 
všetci naraz a nemusia čakať na to, až prídu 
na rad. Tiež sa niečo z toho i naučili, takže 
o rok si to môžu zopakovať a niečo i pridať. 
Dobrej nálade pomohol DJ Minoxi.
   Druhýkrát sme organizovali Lampášikový 
sprievod dedinou. Jeho zámerom bolo, aby 
ľudia spomalili a odpútali sa o vianočného 
zhonu, nakupovania, upratovania a 
vypekania a našli s nami tú pravú podstatu 
Vianoc, priniesli svetlo do svojich príbytkov 
a pokoj do svojich duší. Tento rok si k nám 
našlo cestu viac ľudí i z okolia. Zraz bol pri 
škôlke, sprievod za zvuku kolied a vianočných 
piesní pokračoval dolným koncom a zastavil 
sa v múzeu Za Krakovskú bránu, kde 
majitelia pripravili pre deti čajík, koláčiky 
a medovníčky. Skončilo sa pri vianočnom 
stromčeku pred obecným úradom, kde deti 
predniesli vianočné básničky a pesničky, 
občerstvili sa čajom a koláčmi od mamičiek, 
pre dospelých bolo pripravené varené víno. 
Všetky akcie poriadané materskou školou 
sa tešia veľkej obľúbenosti doma i na okolí 
a ľudia, ktorí prídu prvýkrát sú udivení a 
príjemne prekvapení z toho, čo vidia a čo ich 
u nás čaká.
   Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne 
zúčastňujú na príprave týchto akcií, ďakujem 
všetkým štedrým sponzorom, bez ktorých by 
to nešlo a ďakujem všetkým obyvateľom, 
ktorí i v tejto nepriaznivej dobe vzali nejaké 
tie centíky a eurá a minuli ich v prospech 
MŠ! Veľmi si to vážime.

Jarmila KEPRTOVÁ

   Potrebujeme seno, hrubšiu paličku na 
zapichnutie, predlohu z tvrdého kartónu, 
niť na omotávanie sena, nožnice, lepidlo 
(prípadne tenký drôt), lentilky (alebo 
farebný papier, gombíky) na oči a ňufák a 
farebnú stužku. 
1/ Papierovú predlohu pevne nastrčíme 
do narezanej palice, príp. zafixujeme 
lepidlom, alebo drôtom. 
2/ Vezmeme zväzok sena, preložíme ho do 
požadovanej dĺžky ucha zajaca a priložíme 
k predlohe z oboch strán. Omotáme niťou. 
Takto postupujeme ďalej, jedno ucho 
zajaca, druhé ucho a nakoniec tvár. Obe 
strany. Pretŕčajúce seno ostriháme.
3/ Na ňufák vezmeme zväzok sena, ktorý 
stočíme do kruhu a oviažeme niťou. 
Prilepíme, alebo pripevníme drôtom na 
spodnú časť tváre. 
4/ Pripevníme oči a do stredu ňufáka 
tmavú lentilku, príp. gombík. Dolepíme 
fúzy. 
6/ Uviažeme stužku a zajaca umiestnime 
na čestné miesto. V okne, či v jarnom 
aranžmáne pri vchodových dverách môže 
vítať šibačov a iné milé návštevy.

Michaela HAVRLENTOVÁ

Jednota dôchodcov

Zapojte sa do zbierky Deň Narcisov
17. apríla 2009 (aj v Krakovanoch)

LIGA PROTI RAKOVINE

Prírodný zajac zo sena


