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Stolnotenisová sezóna 2012/2013 najúspešnejšia

Sezóna 2012/2013 je zatiaľ najúspešnejšou v histórii stolného tenisu v Krakovanoch.
Jesennú časť 5.ligy začíname s podstatne nižšou absenciou kľúčových hráčov. A to sa prejavuje aj na
umiestnení nášho mužstva už po jesennej časti. Ešte oslabení na začiatku prehrávame s oboma trnavskými
mužstvami, ale u ostatných „vidieckych“ mužstiev nás nedokázal nikto poraziť. Naopak.

V íťazstvom

10:8 v poslednom kole
jesene nad dovtedy vedúcou Modrankou
na ich stoloch sa postaráme o výmenu na
čele tabuľky, kam „posadíme“ mužstvo
Jaslovských Bohuníc. Výborne hrá počas
celej jesene Emil Stehlík (iba 1 prehra),
dobre mu sekunduje od začiatku Anton
Čelín a s pribúdajúcimi zápasmi sa lepšia
výkonnostne Rasťovia - Andris a Šimončič.
Výsledkom jesene je 4.priečka tabuľky.
V jarnej časti sa opäť stretávame s väčšou
absenciou opôr z pracovných dôvodov
(Šimončič, Nedorost a Andris). Prakticky
ani raz v jarnej časti nemôžeme nastúpiť
v kompletnom zložení. Avšak pohoda v
mužstve vďaka umiestneniu po jeseni
sa prenáša svojou atmosférou aj do
jarných zápasov. Dokážeme bodovať
hlavne v pre nás kľúčových zápasoch,
a tak dosahujeme historicky najlepšie
umiestnenie krakovianskeho stolného
tenisu: ročník 2012/2013 5.ligy končíme
na 4.mieste. Bilancia sezóny 2012/2013:
4.miesto(z 12 účastníkov) 22,10,7,5 ,
skóre 207:189, 49 bodov)
B-mužstvo pôsobí v 7.lige. Pre malý
počet odohratých zápasov v minulej
sezóne môžeme hrať súťaž s Rasťom
Andrisom. Ten nám pomáha v niektorých
zápasoch bodovať, a tak sa mužstvo ocitá
mimo pásma zostupu. Výkonnostný rast
je hlavne u Emila Štefanku ml., ktorého
úspešnosť zápasov sa už blíži ku 50%.
Starší Valo, Seitler a Procháska dokážu
tiež ešte zabodovať. Mužstvo dopĺňali ešte
Ondrejovič a mladý Adam Skaličan. A už aj
oni bodujú. V súvislosti s B-mužstvom je
treba spomenúť chuť a dobrú tréningovú
morálku zatiaľ neregistrovaných Renátu
Balážikovu a Zdena Šurína. Dúfajme, že
chuť im zostane a už od budúcej sezóny
sa stanú aj oni dôstojnými pokračovateľmi
tradícií tejto hry v Krakovanoch.
Bilancia B-mužstva:
8.miesto(12 účastníkov 22, 7,5,10, skóre
179:217, 41 bodov)
Záverom treba poďakovať aj starostovi
a obecnému zastupiteľstvu za podmienky,
ktoré sú pre tento šport v Krakovanoch
vytvárané. Popri dobrej reprezentácii
v súťažiach treba spomenúť aj úspešné
poriadanie tradičných turnajov. Zúčastňujú
sa ich športovci nielen z trnavského kraja,
ale aj z podstatne vzdialenejších oblastí
Slovenska. Cestu k nám si nachádzajú
nielen hráči nižších súťaží, ale zúčastňujú
sa ich aj prvoligisti, čím stúpa aj športová
úroveň turnajov.
Vlado SEILER

Šestnásty pohár starostu obce putuje do Starej Turej

16.ročník o Pohár starostu obce Krakovany sa konal v nedeľu 17.marca

2013 a zúčastnilo sa ho 56 pretekárov, hrajúcich tretiu až ôsmu ligu.
Privítali sme hráčov nielen z trenčianskej a trnavskej oblasti(ChocholnáVelčice, Trenč.Bohuslavice,Stará Turá,Myjava,Trnava,Piešťany, Vrbové,Jasl.
Bohunice,Modranka,Kočín-Lančár,Trebatice,Ostrov,Veselé,Malženice,
Sasinkovo,Trakovice, Krakovany) , ale aj z Bratislavy, Nitry, Serede,Sládkovičova
a Bernolákova. Aj stolný tenis v Krakovanoch sa dostáva do povedomia verejnosti
Slovenska, ktorý už siaha silno za hranice samotného Trnavského kraja.
V prvej fáze boli účastníci rozdelení do 14 štvorčlenných skupín. Zápasy v
skupinách sa hrali na dva víťazné sety vzhľadom na veľký počet pretekárov. Prví
dvaja pretekári zo skupín postúpili do pavúka veľkého finále, kde sa už hralo na
tri víťazné sety. Hráči, ktorí sa umiestnili na treťom a štvrtom mieste v skupinách
pokračovali v pavúku malého finále na dva víťazné sety o cenu útechy, resp.
umiestnenie na 29. až 56.mieste.
A hneď prvé vyraďovacie zápasy veľkého finále priniesli veľmi vyrovnané zápasy,
čo najviac ovplyvnilo časové predľženie doby turnaja. Finálové boje a samotný
turnaj skončil po 18,00 hod.
Víťazom turnaja sa stal treťoligový hráč zo Starej Turej Jaroslav Zámečník, ktorý
finálový súboj s vlaňajším víťazom Petrom Šáchom (Vrbové) vyhral 3:0, ale vo
vyrovnanom boji. Rozhodli asi predsa len skúsenosti z vyššej súťaže. Tretiu priečku
obsadila viacročná účastníčka z Chocholnej-Velčíc Simona Fabianová(okúsila už
1.ligu v Ružomberku), ktorá v boji o bronz porazila najväčšie prekvapenie turnaja
zo Sasinkova(6.liga) - Rada Mihočku. Ten na ceste ku tejto méte porazil viacerych
hráčov z vyšších súťaží.
Cenu útechy a tým 29.miesto si vybojoval Richard Sládek z Trnavy pred
Františkom Kováčom z Chocholnej-Velčíc.
Za zmienku stojí aj poznamenať, že najmladšou účastníčkou turnaja bola
10-ročná Lenka Dzurová zo Starej Turej a najstarší hráč 75-ročný František Valo
z domáceho oddielu. Obaja sú príkladom pre oba póly generácií, čím dokazujú,
že stolný tenis sa dá hrať v každom veku.
Ceny pre najlepších odovzdali starosta obce Mgr.Vladimír Mihálik a hlavný
rozhodca turnaja Ing.Vladimír Seitler. Pochvala a vďaka za starostlivosť o
občerstvenie a pohodu pretekárov patrí aj v tomto prípade kolektívu okolo
Márie Strakovej.
Poďakovať sa chceme aj kamarátom z Vrbového, ktorí nám zapožičali prepážky
medzi stoly, čím sa vylepšili hracie podmienky turnaja. Za drobné vecné dary
venované tým najlepším ďakujeme firmám Stürm, VAMA a obchodnému
zastúpeniu Panasonic.
Vlado SEITLER
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Červený kríž a jeho aktivity v prvom štvrťroku 2013
Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch (ďalej len MsSČK) nadviazala na bohaté
aktivity z minulého obdobia aj tento rok. Hneď od januára ponúkla svojim členom, ale i ostatným
občanom mnohé kultúrno-spoločenské podujatia.

V sobotu 2. februára 2013
usporiadala spolu s Obecným úradom
v Krakovanoch v areáli kultúrneho
domu fašiangovú zabíjačku, ktorá mala
veľký ohlas doma i v blízkom okolí. Už
od štvrtka obetaví členovia a členky
výboru MsSČK pripravovali domáce
zabíjačkové špeciality, ktoré sa potom
v sobotu predávali spolu s čerstvým
mäsom v amfiteátri kultúrneho domu.
Hudobne toto podujatie sprevádzali
harmonikári - členovia MsSČK z Piešťan
a ĽH Borovienka z Krakovian. Ako nás
v rozhovore informovala predsedníčka
MsSČK Elena Krestová: „Veľká
vďaka patrí celému výboru MsSČK,
majstrom mäsiarom - Ivanovi Valovi,
Petrovi Klčovi a Pavlovi Galbavému
a hlavnému podpaľačovi Jozefovi
Štefankovi z Veternej. Bez správneho
vetra a kvalitného dreva by sa zabíjačka
totiž nezaobišla.“, dodala s úsmevom.
Pre zmenu chute napiekli šikovné
gazdinky z Červeného kríža vyše 200
domácich koláčov, po ktorých sa doslova
„zaprášilo“. Padli vhod všetkým, ktorí si
pochutnávali okrem zabíjačkovej kaše aj
na rebierkach, jaterniciach, klobásach,
alebo na zabíjačkovej kapustnici.
Ešte si ani „pracanti a pracantky“
z MSSČK nestačili vydýchnuť a už sa
priblížila ďalšia výročná členská schôdza.
Uskutočnila sa v nedeľu 10. februára
2013. Svojou prítomnosťou poctila
účastníkov predsedníčka SČK PhDr.
Helena Kobzová, ktorá pripomenula
ako vznikol Červený kríž (spomienka
na zakladateľa - Švajčiara Henryho
Dunanta), ako postupne vo svete

l Ako to ide mäsiarom na fašiangy bol skontrolovať aj pán Palkech.

pracovali jeho členovia počas vojen,
humanitárnych katastrof, ale aj v čase
mieru. Následne predstavila činnosť
medzinárodného Červeného kríža vo
svete i situáciu v Červenom kríži na
Slovensku. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v
duchu bilancovania činnosti a vytýčenia
budúcich aktivít MsSČK boli prítomní
aj predseda územného spolku v Trnave
- MUDr. Martin Heriban, starosta obce
Krakovany PaedDr. Vladimír Mihálik,
zástupcovia MsSČK z Vrbového a
Nižnej. Vyvrcholením nedeľnej schôdze
bolo pásmo tradičného pochovávania
basy s FS Podhoranka a ĽH Vavrinecká
3+ z Lančára.
Jednou z ďalších aktivít určených pre
širokú verejnosť bola 16. marca 2013
prednáška PhDr. Edity Kollárovej na
témy Náhla cievna mozgová príhoda

l Víťazná trojica 16. ročníka stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce
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l “E vi čk a n á m och orel a ” - prvá pomoc
F oto: 2x L. Ži tn a n sk ý

v M Š Kra k ov a n y.

a Cvičíme podľa Bobatha. Odbornej
prednášky spojenej s prezentáciou
dokumentárneho filmu o liečebnej
rehabilitácii sa v zasadačke obecného
úradu zúčastnilo množstvo občanov bez
rozdielu veku. 19. marca 2013 prebehol
pod patronátom riaditeľky územného
spolku SČK v Trnave Bc. Evy Gbelcovej
kurz prvej pomoci, určený pre žiakov našej
základnej školy. Súťažné družstvo žiakov
ZŠ Krakovany nás bude reprezentovať na
krajskej súťaži žiakov v poskytovaní prvej
pomoci. Zároveň 9. apríla 2013 členky
výboru MsSČK Lucia Žáková a Martina
Bučková prezentovali formou hry „Evička
nám ochorela“ našim škôlkarom, ako
majú reagovať v prípade, ak sa niečo zlé
stane im alebo ich spolužiakom.
9. apríla 2013 sa po prvýkrát uskutočnila
Vrbovská kvapka krvi, s podtitulom Daruj
krv s láskou. Zúčastnilo sa jej 49 darcov.
Piatok 12. apríl 2013 patril tradičnému
Dňu narcisov - 17. ročníku verejnej
finančnej zbierke Ligy proti rakovine,
ktorá sa v spolupráci s MsSČK a JDS v
Krakovanoch konala i v našej obci. V
Krakovanoch i v Strážoch členky oboch
organizácii za dobrovoľný príspevok
dekorovali darcov žltým narcisom symbolom boja proti zákernému
civilizačnému ochoreniu - rakovine. U
nás sa vybralo 690 €. Do tejto finančnej
zbierky sa dá prispieť i prostredníctvom
mobilného telefónu a to zaslaním SMS
v hodnote 2 € s ľubovoľným textom na
číslo 848 v sieti všetkých mobilných
operátorov. Všetkým darcom i v mene
redakcie za tento humanitný čin vopred
ďakujeme.
Juraj FILO
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Prineste nám zaujímavé fotografie do
monografie o obci

V ážení

rodáci.

spolubčania,

Príprava
komplexnej monografie o
obci krakovany finišuje.
Pripravená je textová časť,
ktorú treba obohatiť o
obrazovú dokumentáciu,
na ktorej teraz pracujeme
pred samotným zadaním
do grafického štúdia a tlače.
Dovoľujeme si vás touto
cestou poprosiť o pomoc s
fotografickými materiálmi,
aby sa nám podarilo vytvoriť
hodnotné i komplexné dielo.
Ak máte doma zaujímavé
fotografie, z blízkej, či
dávnej doby, súvisiace s
našou obcou, jej tradíciami,
remeslami, či podujatiami
a chceli by ste prispieť
takýmito fotografickými
materiálmi, poprosíme Vás
o nasledovný postup.Na
zadnú stranu fotografie
napíšte:
1. Kto fotografiu zabezpečil
2. Rok vytvorenia
3. Kto, resp., čo je na
fotografii
4. Pri akej príležitosti
Fotografiu treba priniesť na
OcÚ, kde bude skopírovaná a
následne vrátená majiteľovi.
Ďakujem a teším sa na
spoluprácu.
Vydanie monografie o obci
Krakovany je pripravené
k oslavám 900. výročia
prvej písomnej zmienky o
obci, ktoré sa uskutočnia v
septembri.
-af-

Spoločenská kronika

V mesiacoch január až marec 2013 sa narodili Matej
Vavrinec, Maxim Kollár a
Lukáš Ťupek.
Želáme im veľa zdravia a síl.
***
V tom istom období nás
navždy opustil Anton Madunický vo veku 75 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
-r-
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Starosta sa prihovára

Vážení spoluobčania !
Prvý štvrťrok roka 2013 je za nami a všetci dúfame, že i tohtoročná dlhá
zima.

Obec pri zimnom posype ciest minula toľko
materiálu, ako nikdy doteraz. Na cestách sa
nachádza množstvo kamenia, preto prosím
občanov, aby si každý pred vlastným domom
upratal tento posypový materiál a použil ho,
na čo potrebuje.
Rok 2013 je rokom, kedy si obec pripomína 900
rokov prvej písomnej zmienky o Krakovanoch
a Strážach v Zoborskej listine. Pevne verím,
že obec bude počas celého roka čistá a čistotu
budeme dodržiavať, aj keď prejde rok osláv.
Žiadam občanov, ktorí pred domami na
obecných priestranstvách majú stavebný alebo
iný materiál, aby ho odstránili.
Voči tým, ktorí tak neurobia, obec prikročí
k sankciám a k spoplatneniu na základe
platného VZN 6/2012, pretože využívajú
obecné priestranstvá, znečisťujú obec a
obmedzujú chodcov a vodičov vo využívaní
chodníkov a ciest.
V rámci každoročného čistenia obce
Poľovnícke združenie Králik dňa 6. 4. 2013
(v sobotu) vykoná zber odpadového železa.
Elektroodpad bude zberať dňa 19. 4. 2013 (v
piatok) firma BOMAT Veľké Orvište. Ak je to
možné, prosím občanov, aby odpad vykladali
v deň zberu, pretože ho kradnú Rómovia.
Nadrozmerný odpad sa bude zberať dňa 4.
5. 2013 (v sobotu) na dvore Obecného úradu
v Krakovanoch. Od 22. 3. 2013 sa začalo so
zberom zeleného odpadu pri čističke. Žiadam
občanov, aby postupovali pri zberoch v súlade
s pokynmi obce. Textil, oblečenie a hračky
je možné dať do kontajnerov pri obchode v
Krakovanoch, Strážach a kultúrnom dome.
Veci je treba umiestniť do kontajnera. Ak je
kontajner plný, treba ich odniesť do iného
prázdneho a nenechávať ich v taškách pri
kontajneroch, aby do nich napršalo. Zber
odpadového textilu bude 9. 5. 2013 (vo
štvrtok). Dňa 8. 5. 2013 je voľný deň a občania
ho môžu využiť na nachystanie odpadového
textilu, ktorý je potrebný dať do vriec, alebo
zviazať do balíkov, aby ho mohli zamestnanci
obce pozbierať.
Po Veľkej noci začala obec inkasovať
dane z nehnuteľnosti, za psa a poplatok za
komunálny odpad. Dane je možné zaplatiť
počas stránkových hodín.
Niekoľko slov k podujatiam prvého štvrťroka.
Už tradične je dobre organizovaný a hojne
navštevovaný detský karneval, ktorý
usporiadalo Združenie rodičov pri Materskej
škole v Krakovanoch.
Obecnú zabíjačku navštívilo toľko ľudí, že to

nikto neočakával. I napriek nepriaznivému
počasiu bol enormný záujem o výrobky.
Niektorí občania, ktorým sa výrobky neušli, za
to hrubo pourážali usporiadateľov podujatia.
Neuvedomili si, že členovia Červeného kríža
obetovali svoj voľný čas a pracovali bez nároku
na odmenu.
Výročná členská schôdza Miestnej skupiny
Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch
mala vysokú úroveň. Myslím si, že bolo vhodné
zaradiť po nej akciu Pochovávanie basy. Tento
rok program pripravila Folklórna skupina
Podhoranka z Kočína.
Veľkonočné trhy majú už roky dobrú
organizáciu, ale i napriek tomu sa ich
zúčastňuje stále menej občanov. Ich poslaním
je priniesť atmosféru Veľkej noci do našich
domovov a získané prostriedky použiť pre deti
materskej školy.
Marec bol v znamení stolného tenisu. Dňa
16. 3. 2013 bol v kultúrnom dome Jozefovský
turnaj starostov a poslancov obecných
zastupiteľstiev a zamestnancov TAVOSu.
Zúčastnilo sa 23 stolných tenistov. Dňa 17.
3. 2013 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce Krakovany. Súťažilo
56 účastníkov z celého západného Slovenska.
Turnaj mal vysokú športovú i spoločenskú
úroveň, čo zhodnotili aj účastníci turnaja
kladnými komentármi na internete. Bola to
dobrá propagácia našej obce.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave podujatí a dúfam, že i tie budúce,
budú mať vysokú úroveň, s prínosom pre
Krakovancov a pozitívne spropagujú našu
obec.
Na záver vyhoviem viacerým žiadostiam
občanov o informácie a zverejňujem dochádzku
poslancov Obecného zastupiteľstva v
Krakovanoch na jednotlivé zasadnutia v
minulom roku. V roku 2012 ich bolo dovedna
11. Plnú účasť teda 11, majú poslanci Ing.
Marián Florek, Mgr. Juraj Filo, Ing. Michal
Sedlák a Jozef Štefanka. 10 účastí zaznamenali
Ing. Milan Jurda, Peter Kikta a Ladislav
Žitnanský. Mgr. Lukáš Radoský sa zúčastnil
5 zasadaní zastupiteľstva a poslanec Martin
Gono troch zasadnutí poslaneckého zboru.
Všetky zápisnice a uznesenia od roku 2002
si môžete prečítať v rubrike Zápisnice na
obecnej internetovej stránke www.krakovany.
sk
Vladimír MIHÁLIK
starosta obce Krakovany
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Krakovany a Stráže v Zoborskej listine

V roku 2013 si mnohé mestá a obce na Slovensku pripomínajú 900.
výročie prvej písomnej zmienky, resp. prvej správy o nich v písomnom
dokumente. Týmto písomným dokumentom je Zoborská listina z roku
1113. Listina je majetkovoprávnym dokumentom, ktorý ohraničuje
majetky Zoborského opátstva, resp. benediktínskeho opátstva alebo
konventu sv. Hypolita na vrchu Zobor.

Kláštor bol zrejme založený už v 9.
storočí za panovania kniežaťa Svätopluka.
Historik Ján Lukačka predkladá názor,
že kláštor koncom 10. storočia obnovili
veľmoži z rodu Poznanovcov, ktorí
sa stali svetskými patrónmi opátstva.
Dôvodom pre vypracovanie listiny –
majetkovoprávneho dokumentu bolo
spustošenie majetkov dvoma vpádmi
vojsk českého kniežaťa Svätopluka
na územie dnešného Slovenska. K
spustošeniu majetkov Zoborského
opátstva došlo v rokoch 1108 – 1109.
Majetky Zoborského opátstva netvorili
ucelenú enklávu a rozprestierali sa na
veľkom území – od Komárna až po južný
Turiec. Pri opise hraničných medzníkov
a rôznych orientačných bodov sa v listine
spomína veľa sídliskových jednotiek.
Mnohé z nich však v neskoršom období
zanikli, alebo splynuli s inými a stali
sa ich súčasťou. Podklady pre listinu
vyhotovovali viaceré osoby. Okrem dvoch
kráľovských zmocnencov, tzv. pristaldov
i ďalšie osoby a v prípade majetkov okolo
zoborského kláštora dokonca členovia
tamojšieho benediktínskeho konventu.
Samotné Krakovany boli v tom čase
majetkom benediktínskeho opátstva
kláštora sv. Hypolita na Zobore pri Nitre
a od 15. storočia boli majetkom biskupstva
v Nitre. Preto je v listine vymedzená
oproti okolitým obciam, resp. majetkom:
„Dedina Krakovany mala ako medzník
s dedinou Bašovce topoľový lesík, jej
druhým medzníkom oproti Strážam
je riečka Holeška ...“ V listine, ktorá je

l Zob orsk á l i sti n a z rok u 1113 .

v latinskom jazyku znie ich názov ako
Craco.
Obec Stráže (ktorá je od roku 1943
súčasťou Krakovian) bola súčasťou
majetkov hradného panstva Bana. Stráže
vystupujú v listine pod názvom Spectaculi.
Vzhľadom na charakter listiny sa
však o žiadnej z lokalít spomínaných v
listine nedozvedáme žiadne podrobnejšie
informácie.
Listina napísaná v latinskom jazyku,
je na pergamene a bola vydaná za vlády
uhorského kráľa Kolomana I. (1095 –
1116) zvaného aj Učený, niekedy pred 1.
septembrom 1113. Na listine bola pôvodne
aj veľká okrúhla pečať panovníka, ktorá sa
nanešťastie do dnešných čias nezachovala.
Práve Koloman I. založil, resp. obnovil
na začiatku druhého desaťročia 12.
storočia Nitrianske biskupstvo. Originál
listiny je uložený v Biskupskom archíve
v Nitre. Je to spolu so staršou Zoborskou
listinou z roku 1111 jeden z najstarších
zachovaných písomných dokumentov k
dejinám Uhorska v rámci neho i k dejinám
Slovenska.
Veľmi kvalitnú kópiu – faksimile
Zoborskej listiny môžu obdivovať
návštevníci Balneologického múzea v
Piešťanoch v stálej expozícii múzea v
budove Kúpeľnej dvorany.
900. výročie prvej písomnej zmienky
podnietilo vedenie obce k iniciovaniu
vzniku a príprave vydania samostatnej
publikácie o dejinách i súčasnosti obce
Krakovany.
Vladimír KRUPA

F oto: E va Drob n á
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Zo života školy

Školu hneď na začiatku druhého

polroku školského roka čakalo veľa
akcií. Už 6.2. sa konal zápis do prvého
ročníka. Starší žiaci pripravili pre
budúcich spolužiakov pekné darčeky
a srdečne ich vítali. Škola zapísala 19
žiakov. Do prvého ročníka nastúpi 16
detí , traja budú mať odklad. Všetci sa na
nich tešíme. V tento deň sa v telocvični
školy konal aj fašiangový ples, ktorý
zorganizovali pani vychovávateľky.
Krásne masky sa veselo roztancovali
a aj si zasúťažili o pekné ceny. Bolo to
popoludnie plné smiechu a radosti. Už.
25.2 a 27.2. sa konali v škole tradičné
veľkonočné dielničky s rodičmi. Vďaka
obetavým mamičkám ( Snohová,
Kubranová, Zubáková, Havrlentová,
Madunická, Kusá /sme aj tento rok
spolu so žiakmi pripravili krásne
výrobky na trhy. 1.3., posledný deň
pred jarnými prázdninami, zavítalo do
našej školy Divadlo bez opony Portál z
Prešova so svojou veselou rozprávkou
Hlúpy Jano. Divadelné predstavenie sa
páčilo nielen našim žiakom, ale i deťom
z MŠ, ktoré si ho tiež prišli pozrieť. Po
návrate z prázdnin škola pripravila
v rámci Mesiaca knihy 14. 3. školské
kolo „Hollého pamätníka“ v prednese
poézie. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci
druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
Porota nakoniec vybrala týchto žiakov:
1. miesto Adam Kubiš 4.A, druhé
Gabriela Madunická 4.A a 3. miesto
Daniel Snoha 2.A. Okrem diplomov
si odniesli aj pekné knihy.19.3. sa dve
žiačky našej školy zúčastnili obvodného
kola pytagoriády v kategórii P4 v
Piešťanoch. Lucka Kubranová obsadila
9. miesto a Gabriela Madunická 14.
miesto. V spolupráci s MO SČK v
Krakovanoch ešte v tento deň pani
Bc. Eva Gbelcová z Územného spolku
SČK Trnava pripravila pre našich
žiakov prednášku o prvej pomoci s
praktickými ukážkami. Žiaci si mali
možnosť vyskúšať, ako dať prvú pomoc,
stabilizovať raneného, ošetriť krvácanie
z nosa, zlomeninu ruky, ramena, nohy
a aj ako najbezpečnejšie a najlepšie
vytiahnuť raneného zo sedadla auta,
ak nie je zakliesnený. Naši štvrtáci, pod
vedením pani učiteľky Radoskej, si tak
mali možnosť pred súťažou „ Družstiev
mladých zdravotníkov I. a II. stupňa
ZŠ“ na ktorú sa pripravujú, overiť si
svoje vedomosti. Na záver mesiaca
26.3. sa celá škola zúčastnila besedy
so spisovateľkou Toňou Revajovou a
ilustrátorom Ďurom Balogohom v MsK
Piešťany o knihe Zlom väz, Johanka.
Slovenský zväz záhradkárov – Okresný
výbor Piešťany aj v tomto roku vyhlásil
výtvarnú súťaž pod názvom „Deti v
záhrade“. Tejto súťaže sa zúčastnila
aj naša škola. Do súťaže sa prihlásilo
13 škôl piešťanského okresu a Mária
Pašáková obsadila v kategórii D (9-10
rokov) pekné druhé miesto.
Eva SEITLEROVÁ
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Futbalový turnaj
MIKRO 2013

Jedným zo zámerov Mikrore-

giónu nad Holeškou ( ďalej len „
MNH“) je vytvárať partnerstvá
na báze nadväzovania osobných
priateľstiev obyvateľov jednotlivých členských obcí MNH ich
zapájaním do rôznych voľnočasových či spoločenských aktivít.
V prvý marcový deň tohto
roku sa stretli i za týmto účelom v telocvični ZŠ vo Veľkých
Kostoľanoch vekovo mladší
obyvatelia MNH, žiaci základných škôl- ročníkov 1.-5., aby
si zašportovali a okrem iného v
rámci tradičného futbalové turnaja – MIKRO 2013 získali nových priateľov, nadviazali nové
kontakty. Pre organizátorov
turnaja- starostov obcí MNH
bolo veľmi príjemné vidieť , že
i vďaka tejto aktivite, sa mnohí
súťažiaci už vzájomne poznajú.
V neposlednom rade však je
cieľom tohto turnaja i podchytiť talentovaných hráčov. Žiaľ, z
tohto pohľadu musíme konštatovať, že kvalita turnaja z roka
na rok upadá. Deti zaostávajú v
pohybovej kultúre a vôbec v záujme o šport.
Turnaja sa zúčastnilo osem
mužstiev z Trebatíc, Veľkých
Kostolian, Dolného Lopašova,
Rakovíc, Krakovian, Ostrova,
Boroviec a Dubovian. Celým
turnajom ako jediný prešli bez
prehry žiaci z Trebatíc, ktorí
jednoznačne dominovali s celkovým skóre 31:0. Na druhom
mieste skončili hráči Veľkých
Kostolian, ktorí prehrali len
s Trebaticami v pomere 0:3.
Tretie miesto obsadilo mužstvo
Dolného Lopašova. Najlepším strelcom turnaja bol Adam
Piešťanský (Veľké Kostoľany)
s 15 gólmi, Denis Minárik a
Matúš Valo z Trebatíc strelili po 14 gólov. Za najlepšieho
brankára turnaja bol vyhlásený
Matúš Moravčík ( Trebatice) .
Poďakovanie za výbornú organizáciu turnaja patrí i vedeniu
ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch.
Najlepšie mužstvá a hráčov
odmenil vecnými cenami predseda MNH, starosta Rakovíc,
Dušan Daloš, ktorý v rámci
vyhodnotenia turnaja vyjadril
presvedčenie, že sa v rovnakom
termíne stretneme spoločne i o
rok na XI. ročníku futbalového
turnaja žiakov členských obcí
MNH, ktorým obce nahrádzajú
v minulosti pravidelné podujatia organizované školskými
správami či voľnočasovými centrami.
Juraj VALO
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Jozefovský turnaj v Krakovanoch 2013 rekordný

Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

16.ročníka Jozefovského stolnotenisového turnaja starostov a poslancov
obcí jaslovskobohunického regióna a družobného TAVOS-u sa tento rok
zúčastnilo v Krakovanoch rekordných 23 pretekárov.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene výboru JDS pozdravila a touto cestou informovala
o našich aktivitách za prvé tri mesiace roku 2013.

12

starostov a poslancov z mesta z radov starostov a poslancov. Na ďaľších
Vrbového a obcí Teplička, Borovce, miestach sa umiestnili hráči TAVOS-u
Rakovice, Dubovany,Sokolovce, Zem. Ferdinand Procháska a Ján Matejovič.
Sady, Sasinkovo, Šalgočka na jednej strane
Ostatní hráči si zahrali v skupine útechy
a z TAVOS-u bolo 11 účastníkov. Tých na systémom na dve prehry. Tam sa ukázal
začiatku turnaja pozdravil a turnaj otvoril ako najlepšie pripravený tiež hráč TAVOS-u
starosta obce Krakovany Mgr.Vladimír Dušan Galanďák, ktorý si vybojoval celkove
Mihálik.
5.miesto zo všetkých zúčastnených. Zo strany
V prvej fáze turnaja boli hráči rozdelení starostov sa najlepšie darilo starostovi Sokodo 4 skupín, v ktorej sa stretol každý loviec Stanislavovi Valovi a starostovi
s každým. V každej zo skupín sa rátali Sasinkova Jaroslavovi Jamrichovi.
výsledky prvých dvoch hráčov z oboch strán
Dekorovanie víťazov vykonal výrobný
do výsledku zápasu družstiev. Výsledok riaditeľ TAVOS-u Ing. Jaroslav Kuběna a
tohto zápolenia vyznel jasne pre TAVOS, hlavný rozhodca turnaja Ing.Vladimír Seitler.
ktorý zvíťazil vo vzájomných zápasoch v Starosta obce Krakovany PaedDr. Vladimír
pomere 13:3. Starostom chýbalo viacej Mihálik, ako hlavný poriadateľ turnaja, sa
opôr z minulosti (Reško,Valo,Regina) a to z rodinných dôvodov oceňovania nemohol
súper náležite využil. Ale treba konštatovať, zúčastniť. Ale jemu, ako aj obsluhujúcemu
že príprava hráčov, a tým aj kvalitatívna personálu na čele s p.Máriou Strakovou,je
úroveň jednotlivcov z roka na rok rastie. treba poďakovať za dobre zorganizované
A v tomto smere boli na tom tento rok asi podujatie a chutne pripravené občerstvenie.
zodpovednejší hráči TAVOS-u.

Účastníci turnaja sa do Krakovian o rok
Víťazi jednotlivých skupín sa potom stretli znova radi vrátia a zašportujú si. Tak si to pri
vo veľkom finále, kde aj tento rok dominoval rozlúčke sľúbili.
hráč TAVOS-u a vlaňajší víťaz Miroslav

Vlado SEITLER

Baša. Vo finále naňho nestačil poslanec

Tešíme sa, že po zime sa na nás už
konečne častejšie usmieva jarné slniečko
a láka nás do našich záhrad, kde na nás
čaká veľa práce, ale kde i načerpáme
novú energiu.
Na svojom prvom stretnutí sme sa zišli
v zasadačke KD 30.1.2013. Popriali sme
si pevné zdravie, pohodu v rodinách a
aby sa nám spolu v našej jednote darilo
a všetko vyšlo v rámci našich schopností
a možností. Budeme sa tešiť, keď budete
prichádzať na naše stretnutia, ktoré pre
vás pripravujeme poslednú stredu v
mesiaci. Urobte si pre seba 1-2 hodinky
čas, oddýchnite si, porozprávajte sa spolu,
niečo nové sa dozviete a my vo výbore JDS
sa budeme snažiť pripravovať pre vás vždy
niečo, čo by vás zaujímalo. Radi privítame
i nových členov.
Pevné zdravie a pohodu sme zavinšovali
našim milým a ochotným členom manželom Žitnánskym, ktorí oslávili 50
rokov spoločného života. Kytičky a pekný
vinš sme pripravili tiež i pre jednu našu
členku k jej jubileu.
Pre všetkých členov, ktorí si chceli
rozšíriť obzor, sme mali ponuku z Trnavy
na štúdium „tretieho veku“. Štúdium by
trvalo tri mesiace s ukončenou skúškou záujem sa však v našich radoch nenašiel.
Vo februári sme sa stretli v kultúrnom
dome na výročnej schôdzi MsSČK, kde
sa na záver pochovávala basa spolu s
Folklórnou skupinou Podhoranka. Bolo
to dôstojné ukončenie fašiangov. K
peknej akcii nasledujúci utorok v Pivárni
u notára prispelo svojou účasťou tiež
niekoľko našich členiek.

druhé miesto v turnaji a zároveň prvenstvo

V posledný februárový deň
tohto roku oslávila svoje 90.

Traja najlepší v súťaži jednotlivcov.

Na februárovom stretnutí sme
pripravovali návštevu našich členov
na divadelné predstavenie do Trnavy.
V ponuke bol výlet do Bratislavy na
výstavu „Štýl a móda šesťdesiatych
rokov,“ ktorá trvá až do septembra v
Slovenskom národnom múzeu. Taktiež
sme informovali o možnosti navštíviť
výstavu „Flóra“. Naši členovia si vybrali
poldenný výlet na výstavu „Záhradkár“
do Trenčína, ktorá sa uskutoční v apríli.
5.marca 2013 sa 35 našich členov
zúčastnilo divadelného predstavenia
„Tri letušky v Paríži“. Boli sme veľmi
spokojní a mali sme pekný výlet k
sviatku Medzinárodného dňa žien.
Naše marcové stretnutie sa uskutočnilo
20. marca, čiže o týždeň skôr kvôli
veľkonočným sviatkom. Ak bude
počasie dobré, budeme mať i brigády
na cintorínoch, na ktoré pozývame

všetkých, ktorí majú chuť pracovať a
pomôcť. Takisto pôjdeme aj na bicyklový
výlet do Blacín.
Hneď po Veľkej noci, v stredu 3.
apríla 2013, sa v kultúrnom dome
uskutočnila výročná členská schôdza
JDS v Krakovanoch. Na tejto schôdzi sa
zúčastnilo veľa našich členov a tak sme
zhodnotili predchádzajúci rok 2012 a
povedali sme si, čo plánujeme na tento
rok. Popri dobrej harmonikovej hudbe
sme si na záver posedeli a porozprávali
sa o našich starostiach i radostiach.
Svojou účasťou sme sa pripojili i k akcii
Ligy proti rakovine - 17. ročníku Dňa
narcisov - 12. apríla 2013.
Toľko z našich aktivít. Ďakujem za
pozornosť a prajem vám príjemné
prežitie jarných dní a veľa zdravia a
spokojnosti.
Anna KUBRANOVÁ

V Zariadení opatrovateľskej služby oslávila jubileum

Dušan Magala z Boroviec, ktorý tak získal

l Zľava Ferdinand Procháska, Miroslav Baša a Dušan Magala.

l Bru šn é ta n ečn i ce sprí jemn i l i v ýročn ú schôd zu JD S v Krakov an oc h.
F oto: L. Ži tn a n sk ý

Foto: L. Žitnanský

narodeniny naša dlhoročná
klientka pani Helena
PAULÍNOVÁ zo Strážovskej
ulice v Krakovanoch.
Do ďalších rokov života
pani Helenke popriali veľa
zdravia a spokojnosti s kyticou
ruží pracovníčky zariadenia
opatrovateľskej služby pod
vedením riaditeľky Mgr. Jany
Lajchovej a spolubývajúce jej
zaspievali oslavné „Živijó...“
-zos-
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Je k on op a postra c h zá hra dy ?

Mnohí z nás sa stretli s konopou osobne, alebo o nej aspoň počuli. Keď začuli toto slovo, preľakli sa
a radšej zvrtli debatu iným smerom, keď objavili rastlinu v záhrade, až ich zamrazilo a už sa videli za
mrežami. Áno, konopa je právom spájaná s drogami, z konopy indickej sa vyrába droga zvaná hašiš alebo
marihuana.

Málokto však vie, že konopa v čajovej semien, ktoré sa podobajú semenám aj

zmesi, v orieškových zmesiach, v
cereálnych tyčinkách alebo kozmetike
má množstvo liečivých účinkov a veľký
význam pre náš organizmus. Netreba sa
jej teda hneď zľaknúť.
V tomto prípade ide totiž o konopu
siatu (Cannabis sativa L.), technickú a
poľnohospodársku plodinu s bohatou
tradíciou pestovania a využívania na
Slovensku. Kedysi podmienky Slovenska,
hlavne v severných a východných
okresoch, nahrávali využívaniu tejto
plodiny. Chladnejšie a vlhšie podnebie a
menej úrodné podhorské pôdy boli ako
stvorené pre pestovanie konopy. Táto
rastlina ponúkala človeku v bežnom
živote všetko, čo potreboval. Semená dali
obživu, utkané plátno zaodelo a zútulnilo
domácnosť, aj na stavebné účely na dome
sa rastlina využila a pôde jej pestovanie
len prospelo.
Odpradávna sa konopa pestovala
nielen pre vlákno, ale aj ako plodina
„do kuchyne“. Dnes je konopné semeno
veľmi cenené pre svoje obsahové látky.
A neobsahuje určite žiadne látky, ktoré
pôsobia omamne a spôsobujú závisloť.
Tieto psychotropné a omamné látky sa
nachádzajú v kvetoch samičích rastlín,
a to v konope indickej, ktorá aj inak
ako konopa siata vyzerá. Je menšia a
košatejšia.
Ak dovolíte, vrátime sa trošku do histórie:
Konopné potraviny patrili v minulosti k
potrave chudobných ľudí. Zrelé semená
sa buď pražili alebo mleli a pripravovali
na výrobu kaší alebo polievok. Neskôr
sa zo semien lisoval olej. K tradičným
pokrmom patrili obľúbená židovská
pochúťka z pražených semen „tzaddi“
alebo semencová polievka „semientiatka“,
ktorá sa varila v Poľsku, Litve a Lotyšsku
na Troch kráľov. Z malých guľatých

v modernom stavebníctve. Listy
repky olejnej sa vyrába mlieko alebo sa dajú využiť v zdravej výžive na
maslo, čo je hlavne v niektorých výrobu čajov, ktoré zmierňujú bolesť,
oblastiach Ruska stále obľúbené. Vraj pomáhajú pri nevoľnosti, uvoľňujú kŕče
mnísi v Európe jedli v niektorých a pomáhajú boľavým kĺbom. Veľmi radi
pôstných obdobiach trikrát denne jedlá čaj pijú pacienti liečení chemoterapiou a
z konopného semena a Budha vraj počas rádioterapiou. Keďže máločo z potravy
pôstu pojedal pod stromom osvietenia ich telo toleruje, čaj z konope pôsobí pre
jedno konopné semienko denne.
nich veľmi blahodarne. Okrem toho stojí
Semienko má okolo 0,5centimetra za zmienku aj konopné lano, ktoré je
priemer a skladá sa zo šupky, kde je takmer nezničiteľné a tiež papier a ďalšie
veľa vlákniny a z vnútra, kde je veľa produkty, ktoré si len viete predstaviť.
oleja a bielkovín. Dnes nám odborníci Veľmi „blahodarne“ pôsobí rastlina
na výživu odporúčajú jesť nenasýtené konope aj na štruktúru pôdy, na ktorej je
mastné kyseliny, a práve tu v semene pestovaná. Dnes ožíva aj využitie konope
je ich veľa a majú najlepší pomer na ako alternatívny zdroj energie, keďže
zabezpečenie zdravia človeka. Konopný rastlina dorastajúca do výšky 1-4 metre
olej, ktorý môžete v obchodoch so produkuje veľa biomasy.
zdravou výživou kúpiť, podobne ako Ak sa pýtate, či je možné konopu siatu
tekvicový alebo panenský olivový, pestovať v záhrade, odpoveď je pozitívna.
obsahuje aj vzácnu kyselinu omega-6 Áno, môžete. 11. februára 2009 schválila
gama-linolovú, ktorá je zodpovedná za Národná rada SR novelu Zákona č.
peknú pokožku. Okrem toho v semienku 139/1998 Z. z. o omamných látkach. A ako
nájdeme veľa bielkovín a aj unikátne ako hovorí novela, pestovateľ môže pestovať
edestín a albumín. Hlavne športovci, odrody konopy siatej, ak predtým podal
ktorí chcú mať pekné telo a veľké svaly, žiadosť. Technické konope, kde je obsah
môžu siahnuť po takýchto semienkach. psychotropných látok len do 0,2 %, je
Veľa potravinovej vlákniny v semienku možné legálne pestovať v záhrade.
je tiež v dnešnej dobe veľmi účinné v Nepredpokladám, že sa teraz každý
boji proti civilizačným chorobám, ako sú záhradník a pestovateľ vrhne na
srdcovo-cievne, rakovina, vysoká hladina pestovanie konopy siatej. Odporúčam
cholesterolu a cukrovka. Vitamíny (A, Vám však, aby ste sa nebáli kúpiť si
B1, B2, B6, C a E) a minerálne látky sú v obchodoch zdravej výživy konopné
v semienku tiež prítomné. A zaujímavý semienka a chrumkali ich po večeroch pri
je i obsah kyseliny kanabidiolovej, televízore. Alebo si namiesto olivového
ktorá má silné účinky proti baktériám. oleja kúpte raz za čas olej z konope.
Využívali to ľudia kedysi na to, aby Urobíte dobre svojmu zdraviu, pretože
chlebík balili do konopného plátna a konopa je nám Slovákom bližšia ako olivy
ten tak rýchlo nesplesnivel. V Amerike z južnej Európy. Otvorte staré skrine,
dnes z konopných nití tkajú obväzy, a zaspomínajte si na starých rodičov,
tak využívajú jej bakteriocídne účinky. oprášte konopné obrusy a prestrite ich
Vlákna stoniek a listov sú zase na stôl. Aspoň v lete na záhrade. A do
vhodným materiálom pre pradiarenský konopného plátna zabaľte chlebík radšej
a textilný priemysel, ale využitie majú ako do igelitu. Michela HAVRLENTIOVÁ

&---------------------------------------------------------------------------------------------------Cestovinový konopný šalát

Potrebujeme: 3 šálky uvarených celozrnných cestovín, 3 PL konopného pesta, 3 veľké paradajky (nakrájané nadrobno), 3 PL nakrájaného póru, 5 PL nakrájanej rukoly, 1 šálka prepláchnutej čerstvej fazule z konzervy
Príprava: Uvarené cestoviny zmiešame najprv s pestom, až potom s ostatnými surovinami. Jednotlivé druhy zeleniny
môžeme podľa chuti obmieňať. Je to veľmi rýchly a jednoduchý obed. Fazuľu ako zdroj bielkovín môžeme občas vymeniť
za tofu, tuniaka alebo chudé biele mäso. Dôležitá je rovnica: cestoviny + konopné pesto + bielkovina + pór + iná zelenina.

Večerná zeleninová polievka s konopnou bielkovinovou závarkou

Potrebujeme: 1 cibuľa, 2 mrkvy, 1 petržlen, 1/2 šálky hrášku, 1 veľký zemiak, 1,5 l vody, olivový olej, petržlenová vňať
Potrebujeme na závarku: 1 vajce, 30g konopnej múky, 30g celozrnnej krupice,
Príprava závarky: oba druhy múky vymiešame s vajíčkom na liate cesto, ktoré cez hrubé strúhadlo
nastrúhame do polievky.
Príprava polievky: Cibuľu opražíme na olivovom oleji, pridáme nakrájanú koreňovú zeleninu, hrášok a zemiak. Zalejeme vodou a posolíme. Povaríme asi 15 minút, potom pridáme závarku a varíme ešte asi 10 minút. Hotové posypeme
petržlenovou vňaťou
Zdroj: Konopná kuchárka - MUDr. Alexandra Frolkovičová
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Čo pripravuje Červený kríž do ďalšieho obdobia?

28. augusta 2013 je naplánovaný ďalší odber krvi v Drahovciach, v Krakovanoch je Vianočná kvapka
krvi pripravená na 5.12.2013 (bližšie informácie v ďalších číslach HK). V znamení 900. výročia prvej
písomnej zmienky o obciach Krakovany a Stráže sa budú niesť i ďalšie aktivity MsSČK v roku 2013.

Jednou z ďalších bude v sobotu 15. júna
2013 športovo zábavný Letecký deň v areáli
letiska za vinohradmi v Krakovanoch.
Spoluorganizátormi sú obecný úrad v
Krakovanoch, klub modelárov Piešťany,
letecký klub v Piešťanoch, letecký klub v
Prievidzi, Piváreň u notára. Pre občanov
bude pripravený autobus, ktorým sa
môžu k vzdialenejšiemu miestu dopraviť.
Všetci sa od rána môžu tešiť na pripravené
ukážky leteckých modelárov. Nasledovať
budú prelety ľahkých lietadiel z Prievidze
a Piešťan, ktorými bude možné po
celý deň absolvovať vyhliadkové lety.
Ďalšou atrakciou bude možnosť zahrať
si v družstvách proti sebe zábavnú hru
- Paintball. Táto hra ma vo svete veľkú

obľubu, u nás sa jej budú môcť zúčastniť
so súhlasom rodičov deti od 15 rokov a
dospelí. O dobrú hudobnú produkciu sa
postará DJ Momo - Roman Štefanka a
občerstvenie, grilované špeciality a guláš
pripraví kolektív Pivárne u notára. O 17.
hod. starosta obce, za prítomnosti hasičov
zapáli vatru na večernú opekačku v prírode,
ktorá zakončí toto zaujímavé podujatie.
týmto dňom vás budú sprevádzať členovia
a členky výboru MsSČK, ktorí sa postarajú
i o prípadné menšie zranenia. Bližšie
informácie o tejto akcii budú zverejnené v
miestnom rozhlase, na nástenke Červeného
kríža i na obecnej TV v káblovom rozvode.
27. - 28. júla 2013 pripravujú záhradkári
z Martina v spolupráci s MsSČK a obecným

úradom v
Kultúrnom
dome
v Krakovanoch celoslovenskú výstavu
gladiol. Vystavených bude až 1300
aranžmán z tejto kvetnej odrody,
pričom po jej skončení si bude možné
jednotlivé exponáty za symbolický
poplatok aj zakúpiť. Pripravená je aj
prednáška o starostlivosti a ošetrovaní
rastlín. Neodmysliteľnou súčasťou
bude i pripravené občerstvenie, domáci
guláš, koláče i zákusky a dobrá hudba.
Všetci sa na akcie Červeného kríža a ich
partnerov tešíme.
Juraj FILO

Veľkonočné trhy v Krakovanoch

Veľkonočné trhy v Krakovanoch sú už niekoľko rokov neodmysliteľným podujatím, ktoré každoročne
organizuje Združenie rodičov, kolektív MŠ Krakovany a rodičia.

K eďže sa na tohtoročnom skorom
termíne príchodu Veľkej noci prejavovali
ešte „posledné dozvuky zimy“, veľa
ľudí kombinovalo túto predveľkonočnú
atmosféru s jarnou lyžovačkou . Napriek
tomu návštevnosť na trhoch bola nad naše
očakávania, navštívili nás nielen miestni
obyvatelia, ale aj zo širokého okolia.
Okrem príjemnej sviatočnej atmosféry
boli v ponuke tradičné výrobky, ktoré
vyrobili mamičky doma a taktiež výrobky
od profesionálnych kvetinárok. Nesmeli
chýbať rôznymi technikami zdobené
kraslice, nielen klasická kvetinová, ale aj
moderná veľkonočná i jarná výzdoba,
vence, nápadité a veselé výrobky zo sena
a ďalších sušených surovín, korálkové
stromčeky šťastia, háčkované kvietky či
látkové zápichy.
Medzi všetkými veľkonočnými
výrobkami vynikali aj nádherné diela
našich malých snaživých škôlkarov a ich
pani učiteliek.
Návštevníci si mohli pozrieť a vyskúšať
techniku pletenia korbáčov a zároveň
zakúpiť rôzne výrobky z prútia.
Samozrejme nesmeli chýbať rôzne
„mňamky“ a dobroty na zahryznutie –
chlebíčky s obľúbenou oškvarkovou ,
syrovo-cesnakovou a špeciálnou jarnou
nátierkou, bagetky s parížskym šalátom,
ku kávičke výborné zákusky a suché pečivo
od mamičiek, na zahriatie varené vínko...
Pre detského diváka sme pripravili kino
s veľkoplošným premietaním rozprávok
a pozornosť detí upútali aj tvorivé
dielne vedené našimi kreatívnymi pani
učiteľkami. Deti v nich mohli naplno
využiť svoju fantáziu, predstavivosť a

domov si s veľkým nadšením odniesli
vlastnoručne vytvorené diela ako pamiatku
na veľkonočné trhy .
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým , ktorí svojou návštevou podporili
našich najmenších. Veríme, že sa u nás
všetci dobre cítili a tešíme sa opäť o rok !
Ďakujeme rodičom a celému kolektívu
MŠ, ktorí sa zúčastnili nielen na
prípravách tejto akcie, ale pomáhali aj
pri organizácii karnevalu, Vianočných
trhov a lampášikového sprievodu, ďalej
mamičkám za výrobky a zákusky, ktoré

sme mohli predávať v prospech dobrej
veci – pomôcť našej škôlke. Veľmi si
to ceníme.
Špeciálne poďakovanie patrí Marekovi
Urbanovi - Pivárni u notára, ktorá
pripravila a venovala chutnú pizzu
pre všetky deti, ktoré sa zúčastnili
decembrového lampášikového
sprievodu.
ĎAKUJEME!
Helena AUGUSTÍNOVÁ,
Eva TOPLANSKÁ
foto L. Žitnanský

