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 K r a k o v i a n
     Do rúk sa Vám dostáva prvé číslo 12 ročníka 
Hlasu Krakovian. Redakcia po schválení 
obecným zastupiteľstvom inovuje  grafiku 
a obsah novín, aby boli viacej pútavejšie a 
zaujímavejšie. Veríme, že ho prijmete pozitívne. 
Ak budete mať návrhy na vylepšenie adresujte 
ich redakcii.
   1.apríla 2014 sa v Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici konalo vyhodnotenie súťaže 
Najkrajšia kniha Najkrajší propagačný materiál o 
Slovensku, ktorú organizuje Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov. Tento rok 
sa konal 7. ročník. Teší ma, že kniha o obci 
Krakovany Pečať našich predkov, ktorú   
vydala  obec  pri  príležitosti  900. výročia prvej 
písomnej zmienky o Krakovanoch a Strážach 
sa umiestnila na 1. mieste a je najkrajšou 
monografiou o obci na Slovensku v roku 2013. 
Je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na jej 
príprave zúčastnili. Vyhodnotenia spojeného s 
prevzatím ocenenia som sa zúčastnil spolu so 
zostavovateľom  Andrejom Filom a zástupcom 
Petrom Kiktom.
S veľkou odozvou sa stretla zmena dopravného 
značenia, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo. 
Bola vyvolaná nedostatočným značením 
priemyselných zón. (kamióny blúdili po obci) 
parkovaním vozidiel nad 7,5 t v obci, na ktoré 
sa sťažovali občania a dopravným značením v 
obci, ktoré nezodpovedali realite. 
   Obec  dala vypracovať projekt dopravného 
značenia dopravnému projektantovi, ktorý 
bol  prerokovaný a odsúhlasený 12.6.2012 
na obecnom úrade za účasti zástupcov 
Dopravného inšpektorátu v Trnave, Správy a 
údržby ciest Trnavského kraja a Obvodného 
úradu pre  ces tnú  dopravu pozemné 
komunikácie v Piešťanoch. Na podnet 
dopravného inšpektorátu bol posunutý začiatok 
a koniec obce k Trebaticiam a Vrbovému a 
obmedzená rýchlosť na 70 km/hod.  Tí, ktorí 
majú s obmedzením rýchlosti problém, nech 
si uvedomia, koľko je tu dopravných nehôd. 
Posledná sa stala 8.4.2014 o 22:39 hod., keď 
kamión nitrianskej poznávacej značky zničil 
reklamný panel pri zastávke smerom na 
Piešťany, poškodil zastávku tak, že sa nedá 
opraviť a prešiel cez plot PŠD a zaparkoval v 
areáli družstva. Nechcem si predstaviť, čo by sa 
stalo, kedy to bolo v období, keď tam boli ľudia.
Nové dopravné značenie zakúpila obec a 
musela ho aj osadiť na vlastné náklady, to 
bola podmienka Správy a údržby ciest TTSK. 
Vlani sme ho neosádzali pre nedostatok času 
a financií. V obci je zákaz parkovania vozidiel 
nad 7,5 t.  Značka bola zabetónovaná oproti PŠD 
Krakovany, no vydržala tam len týždeň. Niekto 
ju vytrhol, a tým poškodil majetok obce. Obec 
podala oznámenie na políciu. 
                                     ...pokračovanie na str. 2
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 PUBLIKÁCIA O NAŠEJ OBCI NAJKRAJŠOU 
MONOGRAFIOU  NA SLOVENSKU

   Stolní tenisti OSK si po skončení súťažného 
ročníka 2013/2014 vylepšili postavenie v 
konečnej tabuľke oproti vlaňajšku a v 
5.lige trnavskej oblasti  obsadilo A-mužstvo 
bronzovú priečku. A to pri rovnosti bodov 
s druhými Jaslovskými Bohunicami. Iba 
horšie skóre vo vzájomných zápasoch 
nás obralo o druhé miesto. Ale aj tak je 
to najlepšie umiestnenie v histórii tohoto 
športu v Krakovanoch.
  Počas celej sezóny sme sa držali na 
popredných miestach. Škoda zaváhaní 
v jesennej časti súťaže, kedy sme 
prehrali až tri stretnutia, z toho dve na  
domácich stoloch. Hlavným dôvodom 
boli hlavne absencie niektorých hráčov 
z titulu pracovných povinností a slabší 
rozbeh formy sa prejavoval u Andrisa 
a Šimončiča. Postupom času však 
bola lepšia výkonnosť práve týchto 
dvoch opôr evidentná. Svojím výkonom 
dokázali podporiť v každom zápase nášho 
najúspešnejšieho hráča Emila Stehlíka 
a výsledkom snaženia celého kolektívu 
bola aj skutočnosť, že na jar sme boli 
najúspešnejší  kolektív súťaže a jediné 
mužstvo súťaže bez prehry. V 18.kole 
sme ako prví porazili víťaza súťaže – OSK 
Veselé. Štvrtým stabilným hráčom bol 
Anton Čelín, ktorý sa tiež nemalou mierou 
pričinil o tento historický úspech. Okrem 
týchto stabilných hráčov pri mužstve 
ešte zaskakovali: Štefanka, Nedorost, 
Ondrejovič a Seitler.
   Bilancia A-mužstva: 16 víťazstiev, 
3 remízy a 3 prehry, skóre 233:163 a 
rekordný počet bodov 73. O body v súťaži 
sa pričinili hráči nasledovne: Stehlík 77,5, 
Šimončič 58,5, Andris 50,5, Čelín 39,5, 
Štefanka 5,0 a Nedorost 2,0 (za víťazstvo 
vo štvorhre 0,5 boda). 
    Hráči  B-mužstva  reprezentujú  obec 
v 7.lige. Tento  kolektív  musel  zápasiť s 
veľkou maródkou hráčov po celú sezónu

  Monografia obce komplexne 
zachytáva dejiny od praveku až po 
súčasnosť. Čitateľov okrem histórie 
prevádza mnohými oblasťami života 
obyvateľov Krakovian aj Straží. 
Dozviete sa v nej o pôsobení cirkvi, 
záujmových organizácii, odhalíte  
krásy tradičnej ľudovej kultúry - 
ľudovej hudby, folklóru. Mnoho 
sa dočítate i o športe a mnohých 
aktivitách v obci.
  Zostavovateľom je historik Andrej 
Filo a kolektív autorov. Na publikácii 
sa podieľalo niekoľko odborných 
autorov, veľa informátorov z radov 
občanov a mnoho z nich dodalo 
i veľmi cenné archívne fotografie 
a materiály. Redakčne, autorsky, 
grafickým konceptom a spracovaním  
na nej spolupracovala agentúra Re 

a veľmi dlho bojoval o záchranu a 
zachovanie účasti v 7.lige pre budúcu 
sezónu. Dlhodobé zranenie vyradilo z 
činnosti Prochásku, Jankecha, Šurína a 
prestal hrať Adam Skaličan, ktorého sme 
považovali za nastupujúcu generáciu v 
tomto športe. Aj tu sa prejavovala absencia 
hráčov z pracovného zaneprázdnenia 
a príležitosť dostala 14-ročná žiačka 
Brennesselová z Ostrova, ktorá tak 
čiastočne nahradila absentovaného 
Adama. Škoda, že rozbeh Zdena Šurína 
zastavila operácia kolien. Za týchto 
podmienok mužstvu iste pomohla účasť 
sedemdesiatnikov Fr.Valu a Vl.Seitlera. 
Hoci kolektív v počte získaných bodov, 
resp. setov figuroval v strede tabuľky, 
nešťastnými tesnými prehrami musel až 
do posledných kôl bojovať o uchovanie 
7.ligy pre budúcu sezónu. Nakoniec 
mohlo mužstvo zopakovať vlaňajšie 
7.miesto, nebyť absencie Nedorosta v 
poslednom zápase (Kočín-Lančár), keď 
musel nastúpiť za A-mužstvo. Po prehre 
v poslednom kole obsadilo mužstvo 
9.priečku s bilanciou: 6 výhier, 3 remízy 
a 13 prehier. Skóre 172:224, 43 bodov.
O body v súťaži sa pričinili: Štefanka 
54,5, Seitler 38,5, Nedorost 29,0, Valo 
25,5, Ondrejovič 19,0, Procháska 2,5, 
Brennesselová 2,0 a Šurín 1,0 bod.
   Aj v tomto kolektíve je viditeľný 
pokrok výkonnosti jednotlivých hráčov v 
porovnaní s predchádzajúcou sezónou. 
Temer všetci hráči majú úspešnosť 
vyššiu ako vo vlaňajšej sezóne a to je 
prísľub pre budúcnosť stolného tenisu v 
Krakovanoch.
   Nakoniec si považujeme za povinnosť 
poďakovať sa predstavenstvu obce 
na čele so starostom, za vytvorené 
podmienky a pochopenie pre pestovanie 
tohoto športu v obci.                   
                                              Vladimír SEITLER

   17.ročník stolnotenisového turnaja o 
Pohár starostu obce Krakovany,ktorý sa 
konal 23.marca má víťaza z domáceho 
oddielu. V silnej konkurencii 60 hráčov 
nenašiel premožiteľa hráč nášho oddielu 
– Emil Stehlík.V histórii turnajov, odkedy 
sa turnaja zúčastňujú hráči zo širokého 
okolia, je to po prvýkrát, kedy je víťazom 
hráč nášho domáceho oddielu OSK.
  Na turnaj i  sa zúčastn i l i  hráči 
z  B r a t i s l a v y , B e r n o l á k o v a , 
S l á d k o v i č o v a , T r n a v y , 
Nitry,Leopoldova,Vrbového,Myjavy, 
S t . T u r e j ,  N o v é h o  M e s t a 
n . V . ,  S a s i n k o v a , K r i ž o v i a n , 
Špačiniec,Trakovíc,Zelenča, Sokoloviec, 
Veselého,Trebatíc, Ostrova a domáceho 
oddielu.  Účastníci turnaja boli rozdelení 
do 16 skupín. Zápasy sa hrali na dva 
víťazné sety a z každej skupiny postúpili 
prví dvaja pretekári, ostatní hrali o útechu. 
32 pretekárov potom pokračovalo 
v tzv. veľkom finále vyraďovacím 
spôsobom už na tri víťazné sety v bojoch 
o víťaza. Kvalita bojov bola minimálne 
na vlaňajšej úrovni, o čom svedčí aj 
fakt, že vlaňajší finalista Petr Šácha 
skončil v osemfinále a vlaňajší víťaz Jaro 
Zámečník v semifinále. Finálovú dvojicu 
predstavovali noví pretekári: domáci 
Emil Stehlík a 2-ligový hráč zo Spojov 
Bratislava Ondrej Kleman. Finálový 
zápas priniesol vyrovnaný priebeh a v 
piatom sete po tuhom boji aj víťazstvo 
nášho hráča v pomere 11:9. O tomto 
úspechu rozhodla asi väčšia skúsenosť 
nášho hráča (v minulosti tiež hrával 
1.ligu v Piešťanoch) a možno aj domáce 
prostredie. Zápas o tretie miesto priniesol 
úspech vlaňajšiemu víťazovi Jarovi 
Zámečníkovi. 
  Cena útechy a tým aj obsadenie 
33.miesta putuje do Sládkovičova 
zásluhou Dominika Gála. Zápasy útechy 
sa hrali na dva víťazné sety.
   Za zmienku stojí opäť účasť 11-ročnej 
žiačky Lenky Dzurovej zo Starej Turej, 
ktorá za rok spravila pekný výkonnostný 
pokrok. 
   Ceny najlepším odovzdal starosta obce 
Vladimír Mihálik a hlavný rozhodca 
turnaja Vladimír Seitler. Poďakovanie 
patrí aj personálu kultúrneho domu, ktorí 
sa starali o občerstvenie pretekárov. 
Poďakovanie vyslovujem aj priateľom 
z Vrbového, ktorí nám zapožičali stôl a 
priehradky medzi stolmi.Vďaka všetkým 
pretekárom za korektné správanie a 
vytvorenie priateľskej atmosféry počas 
priebehu celého turnaja.

Vladimír SEITLER
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   Kniha o našej obci s názvom Pečať našich predkov – Dejiny obce Krakovany 
(Stráže), ktorú vydala obec pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky 
bola ocenená ako Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2013.

Public Group z Piešťan. Toto ocenenie 
je ocenením práce všetkých autorov 
a zároveň dobrou propagáciou našej 
obce na Slovensku i v zahraničí.
  Súťaž obrazových, obrazovo-
textových kníh a propagačných 
m a t e r i á l o v  o  S l o v e n s k u , 
slovenských krajoch, regiónoch, 
mestách a obciach organizuje 
Klub fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov. Najkrajšie  
k n i h y  a  ď a l š i e  p r o p a g a č n é 
materiály budú vystavené spolu s 
najkrajšími kalendármi, v Štátnej 
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 
a potom budú putovať po vybraných 
mestách SR. Práve tento týždeň bude 
monografia o obci Krakovany i na 
medzinárodnej výstave v Prahe. 

-red-

n  Momentka z odovzdávania ceny.   Foto: V. Barta

 V NOVÝCH „ŠATÁCH“
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STOLNÍ TENISTI SIAHALI NA VRCHOL

Stolní tenisti OSK po skončení súťažného ročníka 2013/2014 si vylepšili postavenie v 
konečnej tabuľke oproti vlaňajšku a v 5.lige trnavskej oblasti  obsadilo A-mužstvo 
bronzovú priečku. 

n  Stolní  tenist i  OSK Krakovany                                Foto: L.  Ž i tnanský

 POHÁR ZOSTAL DOMA



  V mesiacoch január  až apríl 
2014  sa narodili Natália Šomo-
diová a Roman Žák. Želáme 
veľa zdravia a síl! 
  V tom istom období nás na-
vždy opustili Mária Rajčáková 
(90 r.), Rastislav Slamka (92), 
František Starovič (58), Štefan 
Švec (80), Anna Horanská 
(85), Vincent Urbánek (79) a  
Štefánia Bučková (104).
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -red-

To nehovorím o odpore niektorých občanov 
pri umiestňovaní dopravných značiek, 
dokonca jeden občan vytrhol zabetónovaný 
stĺp. Treba k tomu komentár?
  Mnohí občania hovoria, že treba stavať 
nájomné byty.  Obecné zastupiteľstvo viac 
podporovalo individuálnu bytovú výstavbu. 
Na začiatku roka sa uvoľnili oba obecné byty 
nad obecným úradom. Z obce sa neprihlásil 
žiaden občan, ktorý by mal záujem o 
bývanie v nich. Byty boli pridelené 2 rodinám, 
ktoré pracujú v Inalfe. Pripravuje sa zmena 
Územného plánu obce a v budúcom roku by 
stavebná firma pána Maťuza chcela postaviť 
2 bytovky na Strážovských záhumeniciach 
pri železnici, kde by bolo možné odkúpiť byty  

do osobného vlastníctva. 
Z podujatí poriadaných obcou by som  
spomenul ešte stolnotenisový turnaj O pohár 
starostu obce Krakovany, 17. ročníka sa 
zúčastnilo 60 registrovaných hráčov od 4 
ligy z celého bývalého Západoslovenského 
kraja. Teší ma, že turnaj má veľmi dobré 
meno a prichádzajú stále noví, dobrí hráči. 
Jeho znakom je veľká vyrovnanosť a dobrá 
atmosféra. 
Na záver niekoľko slov k odpadovému 
hospodárstvu. Bol zber elektroodpadu, železa. 
Zber odpadového textilu bude 9. mája, t.j. 
piatok a nadrozmerný odpad  10. mája, t. j. 
v sobotu. 

Vladimír MIHÁLIK, starosta obce

    ...dokončenie zo str. 1
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 V NOVÝCH „ŠATÁCH“

SVIATKY JARI NÁM VYZDOBILI „KULTURÁK“
Čaro najväčších kresťanských sviatkov v roku sa v nedeľu 30. marca prenieslo do Kultúrneho 
domu v Krakovanoch. Už po niekoľkýkrát sa tu konali v spolupráci ZRŠ a kolektívu MŠ tradičné 
Veľkonočné trhy.

n  Veľkonočné ozdoby ponúkajú rodičia ZRŠ.                           Foto: autorka

   Detičky z materskej a základnej školy otvorili 
toto podujatie vítaním jari a v sprievode 
pani učiteľky Snohovej odniesli Morenu k 
Holeške, kde ju aj následne hodili do vody. Do 
Kultúrneho domu medzitým začali prichádzať 
prví návštevníci. Tí smädnejší sa hneď 
pristavili pri bare s občerstvením, iní najskôr 
potešili svoje oči krásnymi veľkonočnými 
dekoráciami, ďalší si to namierili rovno k 
stánku s chutnými domácimi zákuskami a 
koláčmi. Nechýbali ani chlebíky s výbornými 
jarnými nátierkami. Rovnako aj tento rok 
vyrobili šikovné mamičky, ale aj ich detičky 
na tvorivých dielničkách rôzne dekorácie a 
ozdoby. Núdza nebola o zaujímavo zdobené 
vajíčka, napríklad cestovinami, látkou, 
či tradičné ručne zdobené kraslice pani 
Gabiky Radošinskej z Malého Orvišťa. Tejto 
technike sa pani Gabika venuje už desať 
rokov a návštevníci trhov si takéto zdobenie 
mohli aj sami vyskúšať. Veľké zastúpenie tu 
mali obľúbené „zapichovátka“ v rôznych 
prevedeniach, od vlnených ovečiek, šitých 

zajačikov, vajíčok z polystyrénu a látky, 
či papierových zajačikov vyrobených 
našimi najmenšími škôlkarmi. K tým väčším 
dekoráciám patrili slamené zajačiky, slamené 
„zapichovátka“ a nechýbali ani vence a 
kytice zo SOŠ Rakovice. Tradičné veľkonočné 
remeslo – pletenie korbáčov – prišiel predviesť 
košikár Ján Zeman zo Starej Turej. Okrem 
svojich výrobkov sa mohol popýšiť aj titulom 
„Majster ľudovej umeleckej výroby“, ktorý 
získal v roku 2007. O najmenších návštevníkov 
sa na tvorivých dielničkách po celý čas starali 
pani učiteľky z MŠ.
  Aj napriek nižšej účasti sa počas tohto 
podujatia šírila Kultúrnym domom príjemná 
jarná pohoda a veľkonočná atmosféra. Veľká 
vďaka patrí opäť Združeniu rodičov pri MŠ a 
ZŠ, ako aj celému pedagogickému kolektívu 
za skvelú spoluprácu a pomoc pri organizácii.

Zuzana FLOREKOVÁ

V sobotu 5. apríla sa prvýkrát 
k o n a l a  v  p r i e s t o r o c h 
K u l t ú r n e h o  d o m u  v 
Krakovanoch Detská burza 
vecičiek, potrieb a hračiek. 
M o ž n ý  b o l  a j  p r e d a j 
tehotenského oblečenia 
pre nastávajúce mamičky. 
Samotný predaj sa začal o 
desiatej hodine dopoludnia. 
Predávajúce sa rozložili na 
desiatich veľkých  stoloch. 
Pôvodne mala byť burza 
otvorená až do šestnástej, ale 
pre nízku účasť záujemcov 
to mamičky zabalili už o 
dve hodiny skôr. K dispozícii 
bolo občerstvenie v „mini 
bare“, kde sa podávala 
káva, čaj, džúsy a minerálka. 
Nechýbala pestrá ponuka 
oblečenia,  detských a 
d o j č e n s k ý c h  p o t r i e b , 
kočíkov, bicykla a hračiek. 
Dopredávali sa aj niektoré 
veľkonočné dekorácie.
     Hlavnou príčinou nízkej 
návštevnosti bol dozaista 
nešťastný termín, kedy sa 
zároveň konala aj veľká 
burza na Gymnáziu P. D. 
Coubertina v Piešťanoch.

Zuzana FLOREKOVÁ

 DETSKÁ BURZA

 SPOLOCENSKÁ
KRONIKA

v
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MEDICÍNA PRIAMO V RASTLINÁCH

Vo vnútri rastlinnej bunky objavili vedci „množstvo miniatúrnych farmaceutických 
laboratórií“, v ktorých rastlina vyrába účinné látky pre svoju ochranu a ktoré majú obrovský 
význam pre zdravie a vitalitu človeka.

   Pre rastlinu sú to látky, ktorými sa chráni 
pred nepriaznivým počasím alebo pred 
pôvodcami chorôb a biologickými 
nepriateľmi. Sú to látky s podobným 
významom ako imunitný systém u človeka. 
Rastliny musia bojovať o svoje miesto 
pod slnkom, bojovať o vlahu z pôdy proti 
konkurenčným rastlinám, ako sú napr. 
buriny, tiež majú svoje choroby a nepriateľov 
a práve v tom im pomáhajú biologicky 
aktívne látky, ktoré si produkujú. 
   Keď zviera ochorie, alebo sa necíti 
dobre, intuitívne vyhľadá špeciálne rastliny. 
Zajac, ktorý unikol líške, vyhľadáva v lese 
prostredie, kde sa vyskytujú rastliny so 
zvýšeným obsahom vápnika, pretože táto 
minerálna látka je výborným upokojujúcim 
prostriedkom. Jelene konzumujú pred rujou 
množstvo žihľavy, aby si takto zabezpečili 
zásobu energie pre náročné obdobie 
párenia. Aj človek je súčasťou prírody a 
rastlinná potrava je pre človeka rozhodujúca. 
Ovocie a zelenina sú nám súčasne výživou i 
liekom a podľa odborníkov je to pre obsah 
biologicky aktívnych látok. 
   Bioaktívne látky sa nachádzajú v rôznych 
častiach rastliny (stonky, listy, hľuzy, puky, 
kvety, plody, semená), ako aj v potravinách 
a nápojoch, ktoré z nich pripravujeme 
(čaj, káva, čokoláda, liehové nápoje). 
Dodávajú farbu, vôňu a chuť, prípadne 
vplývajú na ich štruktúru a funkciu. Existuje 
škála stoviek, dokonca až tisícok takýchto 
zdraviu prospešných látok. Červené víno 
a čokoláda sú plné antioxidantov, ovocie 
a sója sú bohaté na fytoestrogény, mrkva, 
marhule a všeobecne plody oranžovej farby 
koncentrujú v sebe množstvo beta-karoténu. 
   Pre náš organizmus sú biologicky aktívne 
látky nápomocné pri udržaní zdravia a 
pomáhajú pri zdravom starnutí. Organizmus 
chránia pred srdcovo-cievnymi chorobami, 
vysokým krvným tlakom, infarktom, dokonca 
sa predpokladá že aj pred Alzheimerovou 
chorobou. Napomáhajú tiež znižovať hladinu 
cholesterolu v krvi. Majú antioxidačné 

účinky, ktoré chránia bunky nášho tela.  Tiež 
nás chránia pred baktériami, vírusmi, rôznymi 
zápalmi a rakovinou. 
   Ľudské telo si samo nevie bioaktívne 
rastlinné látky vyprodukovať. Prijímať ich 
môže rôzne. Najjednoduchšia forma je 
použitím výživových doplnkov, čo však 
nesie so sebou niektoré nevýhody. Pozitívne 
účinky biologicky aktívnych látok na zdravie 
človeka majú totiž látky získané priamo 
konzumáciou rastlinných zdrojov, kedy sa 
uplatňuje celý komplex zložiek. Bioaktívne 
látky síce dokážu pôsobiť aj samostatne, 
ale najúčinnejšie sú práve v kombinácii s 
inými rastlinnými zložkami. Preto lepšia a 
prirodzenejšia cesta je konzumovať potraviny 
a nie tabletky.  V súvislosti so zdravím človeka 
by bolo veľkou chybou hovoriť o izolovaných 
rastlinných látkach ako o viac či menej 
dôležitých. Všetky majú svoju úlohu a ich 
účinky na seba nadväzujú. Preto dodať do 
organizmu celú časť rastliny je výhodnejšie 
ako len izolovanú čiastku. V tomto smere 
ovocie, zelenina, príp. obilniny a strukoviny 
hrajú prím. V prípade biologicky aktívnych 
látok však čas a nešetrná manipulácia hrá 
vždy proti účinkom týchto látok. Preto ich 
zdroje konzumujeme v čo najčerstvejšom 
stave. Záhradkári sú v tomto prípade vo 
výhode, čerstvé produkty majú vždy po ruke. 
Ak túto možnosť doma nemáme, zájdime 
radšej častejšie na trh. 
    Postupným vnikaním do tajov prírody vedci 
zisťujú, že príroda sa vie o seba postarať 
sama. Dnes už aj veda s úžasom a úctou 
priznáva, že príroda je najdokonalejším 
zdrojom liečivých prostriedkov, aký si vieme 
predstaviť. Preto je téma bioaktívnych 
látok jedna z najaktuálnejších na celom 
svete. Produkty svojich „farmaceutických 
laboratórií“ nám ponúka. Dokonca zadarmo. 
Je len na nás, či jej ponuku prijmeme.

Michaela HAVRLENTOVÁ

n  Bioakt ívne látky môžeme z ískať z mnohých rast l ín.             Foto: autorka

 DEN NARUBY
   Trochu popletené dopoludnie 
si užili žiaci v utorok 1.4. 2014. Do 
školy prišli oblečení v niečom, 
čo do školy bežne nenosia. 
Dievčatá boli oblečené ako 
chlapci a chlapci naopak 
a k o  d i e v č a t á ,  n i e k t o r é 
dievčatá ako pani učiteľky či 
pani riaditeľka, manekýnka 
kačka, cyklistopotápač alebo 
jednoducho naruby. Žiaci 
sedeli v laviciach, za katedrou 
ale miesto učiteľky stáli dvojice 
ich spolužiakov. Deň naruby, 
kde si žiaci vyskúšali úlohu 
učiteľov, si žiaci nevedia 
vynachváliť. V tretej triede 
padol návrh, aby sme mali 
hodinu namiesto prestávky 
a naopak, no nakoniec sa 
prihlásilo toľko učiteľov -dvojíc, 
že sme mali čo robiť, aby 
sme to zvládli. Hodiny museli 
byť skrátené. Začínali sme 
matematikou, nasledovala 
hudobná výchova, výtvarná 
výchova,  pr í rodoveda a 
slovenský jazyk. Písali  sa 
previerky, diktát, päťminútovky. 
Všetko sa známkovalo.  Na 
mieste žiaka sedela i pani 
riaditeľka a tiež bola  vyvolaná 
k tabuli, písala previerky i 
diktát a všetko sa opravovalo. 
N iekedy i  vy rušova la  a 
pracovala ako žiaci, aby si 
deti vyskúšali, aké to je, keď 
vyrušujú oni. Mala i žiacku 
knižku, do ktorej jej zapisovali  
známky. Dopoludnie sme 
zakončili telesnou výchovou 
na ihrisku a vyhodnotením naj 
naruby oblečeným žiakom. 

Eva SEITLEROVÁ

v



keď odchádzajú...
babička  sedávala 

v kúte kuchyne
v ktorej vždy na nedeľu vychádzalo 

belasé slnko
ruky jej často voňali makom

a čerstvo opraženou strúhankou
boli staré a unavené

a najkrajšie v modrom svetríku
na nedeľu jej zakaždým očerneli vlasy

a koža jej presvitala
no nikdy sa nehrbila...

nikdy to nestihla

vyznanie
pozývam ťa na kávu

ale nezabudni si pyžamo
v noci budeme námesační

Lewisovi Carrollovi
konečne si raz našiel cestu

čo za starým zrkadlom trčala 
a čakala na teba

detská pomätenosť ti nedala spať
ani na chvíľu

nespíš ani teraz
chceš dobehnúť stratený čas

dotknúť sa chlpatých bielych uší
a zabudnúť na odpoveď

v opare nahúlených priateľov
s chuťou zeleného čaju si objavil

cestu späť

Zuzana FLOREKOVÁ
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JEDNOTA DOCHODCOV Z KRAKOVIAN INFORMUJE

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás v mene výboru JDS pozdravila a touto cestou informovala o našich aktivitách 
za prvé tri mesiace roku 2014. Slnečné lúče – hrejivé, láskajúce, za ktorými sa otáčame ako slnečnica a nastavujeme im svoje 
tváre. Slnko nám túto zimu chýbalo, lebo bola zamračená obloha a hmla. Preto sa teraz o to viac tešíme na jar.

   Lebo slnko nám dáva energiu, zmení náš 
deň na krajší. A hoci slnko na oblohe je veľmi 
potrebné, rovnako je dôležité, aby sme sa 
my sami stali slnkom – aby sme rozdávali 
úsmev, hrejivé slová a dotyky všetkým, s 
ktorými sa stretávame. 
   12. januára sa tridsať našich členov 
zúčastnilo v KD, vystúpenia folklórneho 
súboru z Oščadnice “Kysucký prameň“. 
Program bol výborný a naši seniori sa v 
nedeľu popoludní zabavili.
   Výročnú členskú schôdzu, ktorá bola v 
pláne 29. januára sme o týždeň posunuli 
na 5. februára. V tento deň sa celý výbor už 
ráno zvítal v sále KD, chystali a upravovali 
sme stoly. Mali sme i malú výstavu ručných 
prác – výšivky a paličkované čipky našich 
členiek. Tu sme si predstavili prvýkrát i našu 
kroniku, ktorú od začiatku roka  2009  písala 
p.   Berta   Ježová.   Bola   to   veľká    fuška. 

n  Výročná schôdza JDS.   Foto: L.Ž.

Patrí jej  úprimná vďaka! O 15:00 sme 
privítali 53 našich členov, p. predsedníčku 
zo Šterús p. Ilavskú i nášho p. starostu, 
ktorý sa nám po oficiálnej časti pár 
slovami prihovoril. Potom nám chutila 
večera, ktorú pripravila p. Starovičová. 
V programe vystúpili žiačky ĽŠU z 
Piešťan so svojim programom. Tradične 
nechýbala ani harmonika p. Krajčoviča 
a všakovaké zákusky, ktoré ste priniesli. 
Za to vám patrí vďaka! Dobrá zábava a 
nálada trvala až do večerných hodín.
   Vo februári sa 25 členov zúčastnilo 
návštevy divadla v Trnave s názvom 
„Herci sú unavení“. Nebolo to také, na 
aké sme zvyknutí, ale zaspomínali sme 
si na obdobie – keď sme boli mladší a 
krajší. Podľa názvu sa dá ťažko zistiť, 
aké to bude!
   Na stretnutie 26. februára sme sa 
veľmi tešili, pretože mala prísť p. Anna   
Kopáčová – bylinkárka. Bohužiaľ niečo 
jej do toho prišlo a ospravedlnila sa. Jej 
prednášku sme si vypočuli v marci, na 
jej rady nedáme dopustiť.
   Zároveň vo februári oslávil náš člen p. 
Peter Palkech jubileum 80 rokov, je to 
čiperný pán plný optimizmu a nás teší, 
že prichádza na každé naše stretnutie 
spoločne s ostatnými našimi mužmi. 
Za občerstvenie dostal peknú kytičku 
spolu s vinšom. Taktiež sme privítali 
novú členku p. Oľgu Hermanovú. Tešíme 
sa, že medzi nás pribudla i p. Helenka 
Miháliková. Radi vás medzi nami vítame 
a vidíme.
  Hneď 27. februára sme absolvovali 
bicyklovú túru do Blacín na medvedí 
cesnak. Boli prázdniny školákov, mohli 
sa pripojiť i ostatné deti s rodičmi a 

starými rodičmi. Túto možnosť využili 
iba p. Obuchová a tri deti. Nazbierané 
bylinky sme rozdali a urobili sme si 
peknú fotku na pamiatku. Bolo nás 
spolu trinásť.
   Aby som nezabudla naši členovia sa 
zúčastnili i na pochovávaní basy v KD, 
ktorú pripravil Obecný úrad. Bol pekný 
program a bohaté občerstvenie, tak 
isto ako aj v Pivárni u Notára.
   V mesiaci apríl pred Veľkou nocou  
naši členovia absolvovali brigádu na 
cintorínoch a tiež i ostatní občania prišli 
upratať  hroby a pomohli pri čistení. 
Tiež sme sa spoločne s ČK pripojili k 
akcii Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 
a prispeli pre tých, ktorí to najviac 
potrebujú. Tak ako po minulé roky 
sme mali stanovisko pred obchodom 
v Krakovanoch a Strážach. 
   Toľko vážení spoluobčania z našich 
aktivít .  Dovoľte mi touto cestou 
pozdraviť a popriať  dobré zdravie 
a skoré stretnutie s našimi chorými 
členmi, ktorí nemôžu prísť medzi nás. 
Verte, že na vás myslíme a tešíme sa 
keď prídete! Tiež  chcem vyzvať aj  
ostatných  členov, aby si našli čas na 
naše stretnutia. Viem, že každý má 
dosť práce a všetko chceme stihnúť, 
ale verte mi, že práca nám neutečie, 
počká nás. Hodinka – dve raz za 
mesiac nám dobre padne, čo – to sa 
dozvieme, pookrejeme a len tak sa 
porozprávame. Veď to je radosť zo 
života, spoločne sa stretnúť, podať si 
ruku a usmiať sa na seba. My vás radi 
privítame!

Za JDS Krakovany
Anna KUBRANOVÁ

OKIENKO POÉZIE

ZABÍJACKOVÉ ŠPECIALITY K NÁM PRILÁKALI HOSTÍ Z CELÉHO OKOLIA
   Tradičná zabíjačka patrí neodmysliteľne na dedinské dvory. Z  praktických dôvodov sa  konala  zvyčajne v 
zimnom mrazivom období.  Aj  ja  som  sa  ako  dieťa  počas  zabíjačky  motala  po dvore. Bola zima, často i 
snežilo alebo bol aspoň mráz a ako malú ma volali „držať prasati chvost“. 

   Táto zima síce tradične studená 
a mrazivá nebola, ale to nebránilo 
organizátorom uskutočniť v Krakovanoch 
tretí ročník verejnej zabíjačky, tentoraz 
pod názvom „Obecná zabíjačka“. Do 
organizovania akcie sa totiž zapojila 
okrem hlavného garanta, Miestnej 
skupiny Slovenského Červeného kríža 
Krakovany, i Obec Krakovany. A keďže 
organizátori majú s organizovaním takéto 
druhu podujatia svoje skúsenosti a vedia, 
že „žatva je veľká a robotníkov málo“, 
prizvali do spolupráce aj odborníkov 
na slovo vzatých, Mäsiarstvo u Čeligu z 
Veľkých Kostolian. 
   Ešte ani slnko nevykuklo v sobotu 15. 
februára a už boli prípravy na zabíjačku 
v Kultúrnom dome Krakovany v plnom 
prúde. Pravdaže, v sobotu ráno by 
už bolo neskoro začať chystať všetky 
zabíjačkové špeciality, a tak šikovné 
ženičky pod vedením predsedníčky 
MsSČK Krakovany, pani Eleny Krestovej 
a Ľudmily Štefankovej chystali huspeninu 
a ovárali podbradok už od štvrtka 
večera. V sobotu od svitu vonku pod 

amfiteátrom horelo v kotloch a pod 
taktovkou hlavného mäsiara zabíjačky, 
pána Ľuboša Čeligu z Veľkých Kostolian 
sa pri nich zvŕtali pomocníci. Hlavným 
zodpovedným pri kotloch bol Jarolím 
Černek a Jozef Štefanka bol hlavným 
kotolníkom. Jarolím Černek spolu s 
Antonom Rajčákom vytápali oškvarky a o 
kašu sa starali Roman Gono a Marek Baláž. 
Čo by bola zabíjačka bez kapustnice 
a guláša! O tieto dve dobroty sa v 120 
litrových kotloch starali Pavol Galbavý, 
hlavný zodpovedný za kvalitný chutný 
guláš a Viliam Valko, zodpovedný za 
nefalšovanú zabíjačkovú kapustnicu. 
   Príjemné počasie a vidina kvalitného 
gastronomického zážitku pritiahla do 
Krakovian množstvo hostí. Vďaka relatívne 
teplému slnečnému počasu sa návštevníci 
obecnej zabíjačky mohli už od rána 
popozerať vonku, ako sa zabíjačkové 
špeciality vyrábajú a tiež ako sa rozoberá 
mäso. Svojou radou mohli prispieť ku 
kvalite výsledného produktu, alebo si 
len zaspomínali, ako sa kedysi zabíjalo 
u nich doma. Vonku si návštevníci mohli 

tiež kúpiť niektoré zabíjačkové špeciality 
v surovom stave. To najdôležitejšie, čo 
však pritiahlo do Krakovian hostí z rôznych 
kútov Trnavského kraja, boli zabíjačkové 
špeciality na tanieri. Kúpiť si mohli nielen 
guláš a kapustnicu, ale aj jaternice, 
pečené rebierko, zabíjačkovú kašu s 
oškvarkami, či čerstvú pečenú klobásu. 
Vo vnútri, v sále kultúrneho domu si 
hostia mohli nielen chutne zajesť, ale aj si 
posedieť pri živej muzike. Na počúvanie i 
do tanca hrala všetkým Dychová hudba 
Rovina Veľké Kostoľany. 
   Aby sa zážitok hostí v Krakovanoch 
znásobil a oni sa zdržali u nás dlhšie, 
organizátori pripravili aj prehliadku 
tradičných ručných výrobkov. Vonku 
pri amfiteátri boli pre potešenie oka i na 
predaj výrobky z dreva a keramiky a 
vo vnútri jemná ručná práca venovaná 
paličkovaniu a drôtikovaniu. 
   K zabíjačke iste v spomienkach a 
zážitkoch všetkých nás patrí príjemná 
a uvoľnená atmosféra. Taká poriadna 
zabíjačka nie je ani o tvrdej práci pri 
výrobe zabíjačkových produktov, ale 
je to doslova spoločenská udalosť. 
Stretnutie ľudí, ktorí majú k sebe blízko. 
Vedia sa porozprávať o radostiach i 
starostiach života, drobný bôľ alebo 
šťastné chvíle života zapiť pohárikom 
dobrého domáceho páleného, či vínka. 
Trošku si aj posrandovať a zabaviť sa, 
trošku sa aj posťažovať na život. A tak 
to bolo aj v Krakovanoch v sobotu 15. 
februára v Kultúrnom dome. Ľudia z 
bližšieho ale i vzdialenejšieho okolia prišli 
do Krakovian, zabavili sa, posedeli si, čo-
to zajedli a vypil. Veríme, že z Krakovian 
odchádzali spokojní a s pocitom, že zase 
raz zažili v Krakovanoch príjemnú akciu, 
na ktorú budú radi spomínať a vrátia sa 
opäť.                    Michela HAVRLENTOVÁ

v
v

n  Majster mäsiar plní  k lobásy.                               Foto: L.  Ž i tnanský

KARNEVALOVÝ OŠIAL V KRAKOVANOCH
   V nedeľu 2. februára náš kultúrny 
dom doslova ožil a na pár hodín sa 
premenil v čarovnú rozprávkovú 
krajinu. Z detí sa behom chvíle stali 
princezné, animovaní hrdinovia, 
statoční bojovníci, zvieratká a iné 
fantastické bytosti. Po otvorení a 
následnom sprievode v maskách 
zaplavi l i  tanečný parket, kde 
sa im o zábavu starali rovnako 
neúnavní chlapci z „Old Boys“. Počas 
divokej zábavy dve z mamičiek 
skrášľovali farbami detské tváre, a tak 
nechýbalo ani obľúbené maľovanie         
na    tvár.   Tohtoročná    naozaj 

bohatá tombola bola plná skvelých 
cien, ktoré si našli svojich šťastných 
majiteľov a výherca hlavnej ceny sa 
mohol tešiť zo 40 eurovej poukážky 
do predajne Dráčik.
   Šikovné mamičky sa aj tento 
rok postarali o chutné a pestré 
občers tvenie.  V ponuke bol i 
chlebíčky, očká, všakovaké koláčiky 
a zákusky. 
   Veľká vďaka za realizáciu takejto 
„veľkej párty“ patrí predovšetkým 
fungujúcej spolupráci rodičov, 
pedagógov a pracovníkov MŠ v 
Krakovanoch, ako aj ochotným 
sponzorom.           Zuzana FLOREKOVÁ

,

n  Masky mal i  det i  ale i  rodičia.
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ZASTUPITELSTVO 

OBCE
 Z a s t u p i t e ľ s t v o  o b c e 
Krakovany v Čechách má po 
komunálnych voľbách z roku 
2010 týchto deväť členov. 
Poslanci zároveň plnia funkcie 
predsedov výborov. Starosta 
obce sa v Českej republike volí 
nepriamo. Zastupiteľstvo obce 
ho volí spomedzi poslancov 
na ustanovujúcej schôdzi po 
komunálnych voľbách.

ODS
Josef Polák - starosta
Marta Bláhová - finančný výbor
Ing. Jiří Beneš - výbor športu a 
mládeže
Ludmila Podlešáková - výbor 
kultúry a partnerských vzťahov

Krakovany 2010 (miestna 
strana)

Zdeněk Nohejl - zástupca 
starostu obce
Eva Benešová - školský výbor

KDU - ČSL
Miloslava Čábelková - sociálny 
výbor

KSČM
František Chmelík - kontrolný 
výbor

ČSSD
Pavel Kalina - výbor životného 
prostredia

-mč-

,

OSLAVY 
770. VÝROCIA OBCE

v

 P o z ý v a m  v š e t k ý c h 
záujemcov,ktor í  sa chcú 
zúčastniť zájazdu do Krakovian 
v Čechách,ktorý sa uskutoční 
v dňoch 20.-22.júna 2014, že 
sa môžu prihlásiť na obecnom 
úrade do konca mája. České 
Krakovany v tomto termíne 
oslavujú 770.výročie založenia 
obce.
  Súčasťou osláv bude i 
návšteva z  partnerskej obce 
-  gminy Popielów v Poľsku. 
Predbežný program osláv 
zahŕňa odohratie futbalového 
stretnutia   Krakovany v ČR 
- Krakovany na Slovensku, 
dve tanečné zábavy, ukážku 
hasičskej techniky, vystúpenie 
kynológov a ohňostroj.
Vladimír MIHÁLIK, starosta  

n  Návšteva -  sprava Josef Polák,  vedľa Vladimír  Mihál ik.        Foto: archív

n  Materská škola v českých Krakovanoch.                              Foto: archív

n  Tradičný futbalový zápas Krakovany ČR -  Krakovany SR.       Foto: archív

CESKÉ KRAKOVANY V OBRAZOCH
v

CERVENÝ KRÍZ A JEHO CINNOST
v v v

Aj počas prvého štvrťroka 2014 sa Miestna skupina Slovenského červeného kríža v 
Krakovanoch (ďalej len MsSČK)  podieľala svojimi aktivitami na dianí v našej obci.

   Počas prvých troch mesiacov členovia 
výboru MsSČK navštívili a popriali pevné 
zdravie svojim členom - jubilantom - Jozefíne 
Slamkovej, Františke Stredskej, Antonovi 
Braškovi, Petrovi Palkechovi, Kataríne 
Valovej, Matilde Gonovej a Veronike 
Galbavej.
    V spolupráci s obecným úradom 
zorganizovali tradičnú fašiangovú zabíjačku 
(podrobný článok nájdete na str. 14), 
participovali na veľkonočných trhoch a 
pochovávaní basy v kultúrnom dome. časť 
členov sa zúčastnila i na výročnej schôdzi 
MsSČK vo Vrbovom a v Drahovciach.
   V utorok 8. apríla 2014 v materskej škole 
vykonala MsSČK školenie prvej pomoci 
v rámci projektu Evička a deti.  Členky 
MsSČK - zdravotné sestry Lucia Žáková a 
Martina Bučková spolupráci s učiteľkami 
materskej školy formou hry poučili deti 
ako postupovať a ako privolať pomoc pri 
drobných poraneniach, či úrazoch.
   V stredu 9. apríla 2014 podľa plánu práce 
stanoveného na výročnej členskej schôdzi 
MsSČK spolu s riaditeľkou územného spolku 
SČK v Trnave Evou Gbelcovou zorganizovali 
školenie prvej pomoci. Uskutočnilo sa 
v  z a s a d a č k e  P o ľ n o h o s p o d á r s k o -
šľachtiteľského družstva v Krakovanoch. 
Je veľmi potrebné, aby čo najviac ľudí 
bolo vyškolených pre vykonávanie prvej 
pomoci, ktorá ma pri mnohopočetných 
podujatiach v obci, ale i v podnikoch a 
firmách svoj význam. Kurzu sa zúčastnilo 10 
účastníkov, ktorí mali zabezpečený i obed. 
Okrem zamestnancov PŠD sa ho zúčastnili 
aj pracovníci z Pivárne u notára, kultúrneho 
domu a taktiež niektorí členovia MsSČK. 
Po úspešnom absolvovaní kurzu získali ako 
potvrdenie preukaz prvej pomoci.
   V piatok 11. apríla 2014 sa členovia MsSČK 
spolu s Jednotou dôchodcov v Krakovanoch 

aktívne zapojili do celoslovenskej zbierky 
Ligy proti rakovine - Dňa narcisov. V obci 
vytvorili 3 stanovištia, kde mohli okoloidúci 
ľubovoľnou sumou prispieť na boj proti tejto 
zákernej chorobe. Označení členovia ich za 
tento humánny čin odmenili malým narcisom. 
Jedno stanovište bolo pri potravinách v 
Krakovanoch, jedno pri Pivárni u notára a 
jedno pri strážovských potravinách. Vďaka 
patrí obetavým členom oboch organizácií. 
Celkovo sa u nás v tento deň vyzberalo 700 
€ a 20 centov. Na zbierke v Krakovanoch 
spolupracovali  Mária Pekarovičová, 
Elena Krestová, Anna Kubranová, Ľudmila 
Štefanková, Marcela Macejková, Berta 
Ježová, Mária Žitnanská, Ladislav Žitnanský, 
Peter Palkech, Marián Kubran, Margita 
Straková, Oľga Hermanová, Darina Gonová, 
Božena Štefanková, Marta Ščepková, Irena 
Kališová a Břetislav Kresta. ako povedala 
predsedníčka MsSČK Elena Krestová „Veľmi 
by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí 
zbierku zorganizovali a samozrejme všetkým 
ľuďom dobrej vôle, ktorí napriek neľahkej 
finančnej situácii na boj s rakovinou prispeli 
akýmkoľvek obnosom. Je to nádherný prejav 
ľudskej spolupatričnosti a ochoty prispieť 
k boju s chorobou, ktorá sa môže týkať 
každého z nás.“ Po vykonanej zbierke mali 
členovia, ktorí vyberali príspevky pripravené 
malé posedenie v príjemnej atmosfére 
Pivárne u notára.
   Ako ďalej predsedníčka spomenula 
„Ani v tomto období nemožno opomenúť 
úlohu darcovstva krvi. Srdečná vďaka patrí 
všetkým ktorí od začiatku roka v prípade 
potreby operatívne vypomáhajú darovaní 
tejto najvzácnejšej tekutiny pre svojich 
spoluobčanov, ktorí to najviac potrebujú.“

Juraj FILO

CO CHYSTAJÚ?
vv

   Druhá májová nedeľa roka bude 
patriť matkám. Pri príležitosti ich 
dňa Obec Krakovany uskutoční 
tradičné posedenie v kultúrnom 
dome. členovia MsSČK budú na 
podujatí participovať.
   V sobotu 14. júna 2014 sa bude 
konať tak ako minulý rok veľmi 
úspešné celodenné podujatie 
Otvorenie neba na Vinohradoch. 
Uskutoční sa v spolupráci MsSČK s 
Leteckým klubom nad Holeškou. 
Popri leteckej prehliadke je 
pripravené bohaté občerstvenie, 
country hudba a mnohé iné 
atrakcie. Pre lepšiu dostupnosť 
je pre občanov obce pripravená 
kyvadlová doprava.
   V sobotu a nedeľu 28. a 29. júna 
2014 sa budú členovia MsSČK 
podieľať na organizovaní VIII. 
ročníka župného festivalu kultúry 
Krakovany 2014.
   Sobota 5. júla 2014 - sviatok 
sv. Cyrila a Metoda bude patriť 
školeniu prvej pomoci  členov 
výboru MsSČK a sociálnej 
starostlivosti o starších občanov 
od 15:00 u pána „Hrádzneho“ 
na čereneckej priehrade vo 
Vrbovom.
  P redsedníčka MsSČK by 
touto cestou rada pozvala 
všetkých členov MsSČK, ktorí 
majú záujem na letný pobytový 
zájazd v Taliansku - Talianska 
Florida Lignano Sabbiadoro, 
ktorý sa bude konať v dňoch 
12.7.-19.7.2014. (podrobnejšie 
informácie v ozname na str. 7)
Na víkend 26. 27. júla 2014 MsSČK 
v spolupráci s klubom Gladiola 
Martin pripravuje druhý ročník 
medzinárodnej výstavy gladiol.  
Ako dodala E. Krestová:  „Na 
uvedené podujatia pozývam 
všetkých občanov a prajem im 
do jarného počasia veľa pohody, 
zdravia a síl, aby naša vzájomná 
spolupráca prekvitala, ako je 
tomu aj doposiaľ.“

Juraj FILO

n  Deň narcisov -  členovia MsSČK a JDS.             Foto: Ladis lav Ž ITNANSKÝ

n  Otvorenie neba.Foto: - juf-
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   V súčasnej dobe je v obci základná škola 
prvého stupňa, materská škola, školská 
jedáleň, knižnica, zdravotné stredisko a 
rehabilitácia, pošta, telocvičňa, dve predajne 
s potravinami a drogériou, predajňa olejov, 
výroba umeleckej keramiky, výroba cestovín, 
nábytkárstvo, výroba vencov a kytíc, 
kovovýroba a dve pohostinstvá.
   Väčšinu kultúrnych akcií zabezpečujú 
miestne spolky: športový klub, chovatelia, 
hasiči, kynologický klub, červený kríž, zbor 
pre občianske záležitosti a záhradkári.
Pre športovcov je v Krakovanoch k dispozícii 
futbalové ihrisko, telocvičňa a viacúčelové 
ihrisko pre basketbal, volejbal, hokejbal, 

Obec Krakovany leží na rozmedzí Železných hôr a Polabskej nížiny pri Týnci nad Labem v 
okrese Kolín. To udáva jej prevažne poľnohospodársky charakter. Krakovany majú približne 
800 obyvateľov a pod správu obce patrí tiež miestna časť Božec.

tenis, nohejbal a pod. O športové vyžitie 
mládeže i dospelých sa v obci stará 
predovšetkým SK Krakovany.
   Tradične sa usporadúvajú „pálenia 
čarodejníc“, „posvícenská“ tanečná 
zábava, hasičský ples, športový ples, 
zábavy, okresná výstava hydiny a holubov, 
zájazdy záhradkárov, akcie pre dôchodcov, 
vianočný šachový turnaj a jesenné 
vozatajské závody. Obec vydáva 3 x ročne 
„Noviny Krakovan a Božce“.
Jednou z najväčších akcií sú pravidelné 
výmenné zájazdy do partnerskej obce 
Krakovany na Slovensku.
                                          Miroslav ČÁBELKA

   V roku 1998 požiadala 
obec Krakovany Heraldickú 
komisiu  Parlamentu ČR o 
pridelenie symbolov obce. 
Návrh symbolov spracoval 
heraldik Miroslav Pavlů z Kelča.
   Prvý návrh mu vyššie uvedená 
Heraldická komisia vrátila 
s presnými inštrukciami k 
prepracovaniu a až druhý návrh 
akceptujúci jej požiadavky, 
schválila. Pokiaľ hovoríme o 
symboloch obce, máme na 
mysli znak a štandardu obce.
  Symboly našej obce sa 
odvíjajú od heraldického znaku 
prvého historicky doloženého 
vladyku Honata z Krakovian, 
ktorý bol majiteľom našej obce 
v prvej polovici trinásteho 
storočia. Pretože zákon v oblasti 
heraldiky neumožňuje obci 
skopírovať znaky bývalého 
šľachtického rodu (aj keď 
dávno vymretého), musel 
heraldik pristúpiť k úprave.
   Práve z  tohto  dôvodu   
nemôže mať  obec znak 
vladyku Honata z Krakovian, 
ktorý predstavoval sediacu 
červenú líšku v striebornom 
štíte. V znaku obce je zlatá 
líška s prilbicou držiaca v 
tlape lipovú ratolesť. Líška je 
zobrazená v pohybe v zelenom 
poli.
   Zelená farba a lipová ratolesť 
symbolizuje poľnohospodársky 
charakter obce. Naopak 
prilbica a červená zbroj líšky 
zobrazuje, že zakladateľom 
obce bol vladyka s rytierskymi 
čnosťami.

-mč-

OBECNÉ SYMBOLY

  Obecné zastupi teľs tvo 
požiadalo pána arcibiskupa 
Otčenáška z Hradca Králové 
o posväten ie  š tandardy 
obce. Posvätenie sa konalo 
30. 5. 1999. Bolo spojené so 
slávnostnou svätou omšou,  
ktorá sa konala na futbalovom 
ihrisku.
   Štandardu k posväteniu 
priviezla na staré ihrisko od 
lipy slobody družina Honata z 
Krakovian. Družina pozostávala 
z  20 zbrojnošov v dobových 
odevoch z 13. storočia vrátane 
kočiarov, psovodov, jazdcov 
na koni a trubačov.

-mč-

SVATENIE OBECNEJ 
ŠTANDARDY

..

  História Krakovian v Čechách
   Prvá písomná zmienka o obci Krakovany je 
z roku 1244, keď boli sídlom vladyku Honata 
z Krakovian.
   Ďalšími miestodržiteľmi boli Vladyka Vesel, 
Vaněk z Miletínka, Václav Hrůza z Chelčíc a 
Mikuláš z Mezilesíc, ktorý Krakovany v roku 
1510 predal Vilémovi z Pernštejna.
  Krakovany ležia v oblasti, kde sa hojne 
pestovala čakanka. Po krakovianskej tehelne 
sa do dnešných dní zachovali len obytné 
budovy.
   História Božca
Prvá písomná zmienka o obci Božec je z 
roku 1371, keď ju mal vo vlastníctve vladyka 
Čeněk z Kosíc. Medzi neskorších vlastníkov 
patrili Jan Korček z Božca s potomkami, rod 
Slavatov z Chlumu na Košumberku a rod 

n  Obecný úrad Krakovany v Čechách. Návšteva v r .  2006.    Foto: archív
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STRUCNÁ HISTÓRIA
Klusákov z Kostelca. Rod Klusákov predal 
dedičstvo v roku 1607 cisárovi Rudolfovi.
   V roku 1688 mala obec Krakovany 7 a 
Božec 5 rybníkov a „haltýře“. Koncom 16. 
storočia rybnikárstvo upadá a v 17. a 18. 
storočí zaniká. V roku 1790 bola postavená 
drevená jednotriedna škola. Dnešná škola 
je z roku 1880.
   Ihneď po vydaní tolerančného patentu 
(1784) bol založený evanjelický zbor, ktorý 
toho roku postavil drevenú modlitebňu. 
Dnešná murovaná modlitebňa pochádza 
z roku 1803.

   Obec Božec bola ako osada administratívne 
spojená s Krakovanmi v roku 1961.

                                           Miroslav ČÁBELKA

v

ZAUJÍMAVOSTI Z OBECNEJ KRONIKY RECEPTY HLASU
ČEREŠŇOVÁ TORTA

     Na recept potrebujeme: 
   15 g želatíny, 375 ml mlieka, 
4 lyžice karamelového likéru, 2 
lyžice kakaa, tortový korpus, 1 
kocku tvarohu
   na ozdobu: čerešne, višňovú 
polevu, náplň: vykôstkované 
čerešne, piškóty

***
   Postup: Želatínu nasypeme 
do mlieka, necháme chvíľu 
o d s t á ť ,  z a m i e š a m e  a 
zahrejeme na 60 ° C, až sa 
želatína rozpustí. Nevaríme! K 
želatínovému mlieku pridáme 
tvaroh a vyšľaháme. Polovicu 
krému necháme bielu a 
druhú ochutíme kakaom. Na 
dno tortovej formy (26 cm) 
položíme kupovaný tortový 
korpus a pokvapkáme ho 
likérom. Na neho nanesieme 
kakaový krém a uhladíme. Po 
obvode naskladáme piškóty 
a vedľa nich vykôstkované 
čerešne. Ďalšie kolo bude 
opäť z  piškót  a potom i 
z vykôstkovaných čerešní. 
Dopros t red dáme jeden 
piškót. Piškóty pokvapkáme 
karamelovým likérom. Na 
čerešňovo-piškótové kolesá 
nanesieme biely krém a 
uhladíme ho. Povrch torty 
ozdobíme  čerešňami aj 
p i š k ó t a m i  a  p r e l e j e m e 
višňovou polevou. Hotovú 
tortu necháme v chladničke, 
najlepšie do druhého dňa 
stuhnúť. Podľa chuti môžeme 
ešte ozdobiť šľahačkou, ale nie 
je to potrebné.                           -red-

Stavba parnej pekárne
   V roku 1954 bola v bývalej pekárni 
„U Marcinkov“, ktorá bola po prevrate 
zoštátnená,  vybudovaná parná pekáreň. 
Z uvedenej pekárne rozvážajú chlieb po 
ostaných dedinách.

Životná úroveň na výške
   Životná úroveň je na výške. Najlepšie je to 
vidieť i z toho, že v roku 1956 si dvaja tunajší 
občania zakúpili televízor a to Silvester 
Vatran  a Michal Medovič. V roku 1957 ďalší 
naši občania stali sa majiteľmi televízorov: 
Ján Seitler, Peter Machaj a Viliam Herman.

Zriadenie tehelne
   Uznesením rady MNV zo dňa 25. apríla 
1957 bola uvedená do prevádzky tehelňa 
pri strážovskom cintoríne.  V roku 1957 bolo 
vypálených 30 tis. kusov tehál, ktoré boli 
rozpredané tunajším obyvateľom na opravu 
komínov.

Smrť
   Dňa 1. novembra 1958 o 17. hodine bol 
zabitý občan Valo z Pobedima. Menovaný 
šiel na motorke do Vrbového a zrazil sa s 
traktorom. Na mieste bol mŕtvy. 

Zavedenie miestneho rozhlasu
   Dlho sa v Krakovanoch hovorilo o miestnom 
rozhlase, ale len sa hovorilo. Konečne 
v roku 1958 prišlo k realizácii miestneho 
rozhlasu. ONV v Piešťanoch uvoľnil zo svojho 
doplnkového rozpočtu sumu 105 tis. Kčs na 
miestny rozhlas v Krakovanoch. Zmontovanie 
sa začalo 15. septembra 1958 a dokončili 
ho 25 novembra. Po prvýkrát zaznel rozhlas 
v januári 1959, kedy bol pripojený na 
rozhlasové zariadenie.

Povodeň
   V nedeľu  12. februára 1961 o 13.30hod. 
bola Holeška vyliata. Voda bola vyliata z 
koryta až po Víta Klču a záhrady pri Holeške 
boli v Krakovanoch všetky pod vodou. K 
večeru voda opadla.

Park mladých
   Spolok záhradkárov a ovocinárov v 
Krakovanoch, ktorý mal 40 členov, spolu so 
žiakmi ZDŠ, vybudovali park na námestí. S 
úpravou námestia sa začalo 16. marca 1961, 
kedy bolo zorané námestie, previedla sa 
úprava, vysadili sa ozdobné kríky a stromy. 
Bolo vysadených 200 kríkov a 35 stromkov. 
Zasiala sa tráva a upravili sa chodníky.

Požiar obilia na JRD Stráže
   Dňa 9. augusta 1962 išiel vlak o 12.20 do 
Vrbového. Iskra zapálila pokosenú pšenicu 
na Jutrách pri Trebaticiach a netrvalo ani pol 
hodiny a pšenica zo 4,5 ha ľahla popolom.
15. augusta 1962 o 13.50 druhýkrát zapálil 
vlak, ktorý odchádzal z Vrbového do Piešťan, 
na Podolištiach slamu a kríže so pšenicou. 
Zhorelo 50 ton slamy a 15 ton pšenice.

Úmrtie dekana Žilinčana
   V pondelok dňa 22. marca 1965, v 77 
roku svojho života náhle zomrel Msgr. 
Vojtech Žilinčan, dekan a farár v tunajšej 
obci. Narodil sa 17. apríla 1888 v Žarnovici. 
Ordinovaný bol 25. júna 1911 v Ostrihome. 
Po trojročnom kaplánskom pôsobení  v 
Podolí sa stal správcom fary v Pobedime 
a krátko nato farárom v Krakovanoch. V 
rokoch 1935-1938 bol súčasne správcom 
fary vNovom Meste nad Váhom. v roku 1940 
dostal titul pápežského komorníka. V našej 
obci pôsobil 38 rokov. Pochovaný bol dňa 24, 
marca 1965 na cintoríne v Krakovanoch. Na 
faru bol ustanovený dekan z Boroviec Jozef 
Frívaldský. Nastúpil 4. mája 1965.

Víchrica v Krakovanoch
   V sobotu 21. augusta 1966 sa o 14.oo hod. 
prehnala cez našu obec veľká víchrica s 
búrkou a prívalovým dažďom. Mnohým 
občanom narobila veľké škody. Pováľala 
šopy, postŕhala škridle z domov a vytrhala 
mnoho stromov. Pri ceste z Vrbového 
po Trebatice vyvalila 79 stromov. Na 
novom kultúrnom dome postŕhala strechu, 
hromozvody a voda natiekla do všetkých 
horných miestností a pretekala až do 
spodných častí.

Elektronizácia zvonov
   V roku 1965 zomrel starý zvonár Blaško. 
Nakoľko sa nikto z občanov nechcel na túto 
prácu podujať, miestny dekan dal prerobiť 
zvony na elektrický pohon. Túto prácu 
previedol Michal Hrušovský z Nového Mesta 
nad Váhom.

Úmrtie dekana Frívaldského
   Dňa 3. mája 1969 v 57 roku svojho života 
umrel miestny dekan - farár Jozef Frívaldský. 
V Krakovanoch pôsobil 4 roky. Nastúpil farár 
František Bednár.

n  Kostol sv. Mikuláša r.1959 Foto: archív
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ZAUJÍMAVOSTI Z OBECNEJ KRONIKY

      Tragická nehoda - smrť traktoristu
 V mesiaci máj 1946 padol nešťastnou 
náhodou pod traktor traktorista Peter  Straka, 
obyvateľ Krakovian č.95 a na mieste bol 
mŕtvy. Nešťastie sa stalo medzi Spúšťoým 
a Dudvážnym mostom v chotári obce 
Krakovany.

Hasičská zbrojnica
     V rokoch 1946-47 bola postavená hasičská 
zbrojnica v uličke s celkovými nákladmi 250 
tis. KČs. Stavbu financoval Miestny národný 
výbor. Zbrojnicu postavil vrbovský občan 
Matulík.

Železničná stanica
       V rokoch 1946-47 bola postavená budova 
železničnej stanice. MNV v Krakovanoch 
dal na uvedenú stavbu 70 tis. KČs. Zbytok 
dala štátna správa. V tunajšej obci nebola 
zriadená železničná zastávka. Občania 
museli na vlak chodiť do Vrbového alebo 
do Trebatíc. Až v roku 1943 bola zriadená 
zastávka. Zo začiatku bola postavená len 
„búda“ z dosák, ktorá slúžila ako čakáreň. 
O pomenovanie tejto stanice boli spory 
medzi Strážami a Krakovanmi. Stanica bola 
pomenovaná pod názvom Krakovany. 
Niektorí občania z bývalých Stráží ťažko 
znášali toto pomenovanie a v noci ho 
vymenili niekoľkokrát za Stráže.

Kino
   Kino bolo v tunajšej obci zriadené ešte v 
roku 1949. Premietalo sa v starom kultúrnom 
dome a v letných mesiacoch v prírode. V 
roku 1959 sa urobila adaptácia miestnosti v 
bývalom hostinci „U Hermanov“, ktorý MNV v 
Krakovanoch dňom 1. októbra 1950 nariadil 
zlikvidovať. Majiteľom kina bol tunajší občan 
Jozef Garafa. Po zoštátnení kina bol za 
správcu kina vymenovaný Peter Herman, 
bývalý majiteľ tejto budovy. 

Oheň v Krakovanoch
   Dňa 22. marca 1953 vypukol požiar v 
neskorých nočných hodinách u Michala 
Opatovského. Príčinou požiaru bolo chybné 
elektrické vedenie. Vyhoreli:  Michal 
Opatovský, Emil Gono a  Štefan Opatovský. 
škoda bola len čiastočne krytá poistením. 

Tragická smrť bleskom
Dňa 15. júla 1953 v popoludňajších hodinách 
strhla sa krátka, ale silná búrka nad chotárom. 
Blesky sa len križovali. tunajší občan Štefan 
Herman bol toho času v poli a ukryl sa pred 
búrkou do kaplnky v Hornom poli. Blesk udrel 
do kaplnky a menovaný bol na mieste mŕtvy. 

   Pri práci na monografii o našej obci nám prešlo rukami veľa archívnych prameňov a 
vzácnych starých fotografií. Významnou studnicou poznania je aj obecná kronika, ktorá sa 
dochovala a podáva svedectvo čias dodnes. Síce v neúplnej forme (chýbajú mnohé roky), 
ale predsa poskytuje pohľad  na život u nás v rokoch minulých. V tomto čísle vyberáme 
výnimočné udalosti.

SEDLIACKA HUSPENINA

     Na recept potrebujeme: 
2 bravčové kolená, 2 bravčové 
paprčky, 500 g bravčových 
koží, 4 vetvičky tymianu, 2 
cibule, 20 zrniečok čierneho 
korenia, 10 zrniečok nového 
korenia, 2-3 bobkové listy, 8-10 
strúčikov cesnaku, 5 mrkiev, 
1-2 petržleny, polovicu zeleru, 
soľ, ocot.

***
   Postup: Kolená, paprčky 
a kože dobre umyjeme, 
dáme ich do väčšieho (asi 
5-litrového) hrnca a zalejeme 
čistou studenou vodou a 
dáme variť. Pridáme čierne a 
nové korenie, bobkové listy 
a vetvičky tymianu. Keď nám 
to začne vrieť, zmiernime 
plameň. Pridáme očistené 
cibule prekrojené na polovice 
a strúčiky cesnaku, osolíme. 
Na miernom ohni varíme 
asi dve hodiny. Priebežne 
odstraňujeme penu. Keď 
sa nám mäso začne trochu 
oddeľovať od kosti, pridáme 
očistenú mrkvu, petržlen a 
zeler. Ďalej pomaly varíme na 
miernom plameni. Zeleninu 
nenecháme úplne rozvariť a 
keď je uvarená, vyberieme 
ju a odložíme. V čiastočne 
zakrytom hrnci huspeninu 
varíme dovtedy, kým sa mäso 
celkom neoddelí od kosti, 
cca štyri hodiny. Dosolíme a 
pridáme pár lyžíc octu. Ako 
je huspenina hustá, zistíme 
tak, že prstami vyskúšame, 
či sa lepí, na tanieriku na 
chladnom mieste by mala o 
pár minút stuhnúť. Uvarenú 
zeleninu a mäso nakrájame 
na kusy.  Mäso necháme 
trochu vychladnúť a takisto ho 
nakrájame na menšie kocky. 
Zeleninu i mäso rozdelíme 
do hlbokých tanierov alebo 
misiek a zalejeme precedenou 
h u s p e n i n o u .  N e c h á m e 
vychladnúť a odložíme do 
chladničky, aby huspenina 
dokonale stuhla.

-red-

RECEPTY HLASU

 /  /
V ZDRAVOM TELE ,  ZDRAVÝ  DUCH

   Zážitkovým učením deťom podali informácie o poskytovaní prvej pomoci a ošetrovanie 
bežných úrazov. Porozprávali o správnej životospráve a pohybových aktivitách , ktoré sú 
súčasťou každého dňa v našej škôlke.

Text a foto: Andrea ŠTEFANKOVÁ

V rámci témy školského vzdelávacieho programu „ V ZDRAVOM TELE , ZDRAVÝ DUCH „ 
nás navštívili v spolupráci s Miestnym červeným krížom zdravotné sestry p. Lucia Žáková 
a p. Martinka Bučková. 

Malý chlapček sa márne 
pokúša dočiahnuť na 
zvonček pri dverách.

- Počkaj, pomôžem ti, povie 
mu okoloidúci starý pán a 

stisne zvonček.
- Fajn dedo... a teraz 

zdrháme! 
***

Po nedeľnom obede hovorí 
matka:

- Časy sú zlé, máme málo 
peňazí… Preto začneme šetriť. 
Každý z nás si niečo odoprie. 

Ocko prestane chodiť do 
krčmy, ja prestanem chodiť 
ku kaderníčke… a vy, deti, 

čím prispejete?
- My prestaneme chodiť do 

školy! 
***

Malý braček sa pýta veľkej 
sestry:

- Sestrička, čo máš v tom 
bruchu? 

- Dieťatko. 
- A máš ho rada? 

- No jasné. 
- Tak prečo si ho potom 

zjedla!? 
***

Matka sedí na posteli svojej 
5-ročnej dcérky a číta jej 
rozprávku na dobrú noc. 

Zrazu sa malá ozve:
- Mami, nemohla by si si to 

čítať trochu tichšie? Mala som 
v škôlke dnes skutočne ťažký 

deň a chcela by som teraz 
konečne spať! 

***
Dcérka sa pozerá na mamu, 
ako si nanáša pleťovú masku 

a pýta sa jej:
- Prečo to robíš?

- Aby som bola krásna.
Neskôr, keď si ju dáva dole, 

sa jej dcérka pýta:
- Vzdávaš to? 

***
Malá Janka sa vrátila domov 

zo sánkovačky a chcela 
sa hneď pustiť do jedenia. 

Mama jej dohovára:
- A čo tak najprv umyť si ruky 

od bacilov? 
- Mne sa na ruky nedostali 

bacily, lebo som pri 
sánkovaní mala na nich celý 

čas rukavice... 
***

- Mamička, videla si našu 
babku? Dala si urobiť trvalú!

- Na staré kolená?
- Nie, na hlavu...

-red-

ZASMEJTE SA!

   Deti s veľkou radosťou navštevujú základnú školu, kde postretajú svojich kamarátov, 

súrodencov. Tentokrát sme prišli do školy na bábkové predstavenie, ktoré bolo veľmi 

poučné a hlavne povzbudilo deti v priateľských  vzťahoch.

Andrea ŠTEFANKOVÁ

n  Najviac sa nám páči lo vyskúšať s i  obväzovanie na vlastnom tele.

SPOLUPRÁCA SO  ZÁKLADNOU ŠKOLOU
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Povodeň
   Dňa 1. júla 1954 od rána dvíhali sa ťažké 
mračná.  Veľká horúčava bezpečne 
predpovedala silnú búrku. Prvé kvapky 
dažďa začali padať okolo 13. hodiny. Dážď 
zosilnel a s ním aj ťažké hrmenie. Za hodinu 
nastal mohutný lejak s padaním ľadovca. 
Okolo 15. hodiny voda v Holeške sa začala 
dvíhať a bolo badať ako každou minútou 
pribúda vody. Keď už brehy potoka nestačili 
pojať množstvo vody, voda sa vyliala do polí 
a dvoma prúdmi sa vliala do dediny. Jeden 
prúd tiekol okolo školy na Strážovskej ulici 
a druhý prúd kapustnicami a hrádzami do 
dediny. V dedine voda z Holešky vystúpila 
a zaliala ulice a vnikla do domov. Prúd vody 
sa valil do domov, že bolo až 1 meter vody 
v izbách. Zvlášť boli v ohrození obyvatelia v 
Stražoch okolo Holešky: Hermanových pošta 
Vlk, Milec, Sokolovský, Miezga, Opatovský, 
Jančík, Vít Klčo, Hlavatý, Jozef Straka, Kunik, 
Vít Zeman a Hasičská zbrojnica. ďalej sa 
voda valila ulicou od kostola dolu do Spúšťa. 
Celý chotár bol zaplavený vodou. Dobytok 
z ohrozených maštalí u Víta Klču, Jozefa 
Straku bol vyvádzaný a dávaný do maštalí u 
Ravasov a Víta Remiša. Občania Krakovian 
volali o pomoc. Na pomoc prišli vojaci, ktorí 
na člnkoch vyvážali z ohrozených domov deti 
a občanov. Mnohé domy, ktoré boli robené z 
hlinených tehál nevydržali a popadali. Značne 
boli poškodené domy týchto občanov: 
Ján Valo, Augustín Miezga, Pete Minarech, 
Jozef Gono, Ján Bosák, Filip Chudý, Jozef 
Červeňanský, Michal Blaško, Jozef Manák, 
Vít Samuhel, Michal Šimo, Michal Samuhel, 
Vít Zeman, Ján Sokolovský, Ján Hlavatý, Ján 
Radoský, Vojtech Kramárik, Margita Valová 
a Ján Masarovič. 
   V tejto hroznej chvíli, na ktorú nezabudne 
žiadny občan, ktorý prežil bolo možné 
vidieť príkladné činy hrdinstva a obetavosti 
mnohých občanov tunajšej obce. Ľudia, 
ktorým boli zničené príbytky, boli umiestnení 
v školách a mnohým boli pridelené provizórne 
byty. Po katastrofe začal MNV zisťovať škody, 
ktoré boli spôsobené na domoch a úrode. 
štátna poisťovňa začala škody likvidovať a 
vyplácala, kto bol poistený. Na poistnom 
bolov Krakovanoch vyplatené 120 tis. Kčs. 
Prísun materiálu bol taktiež zaistený, aby sa 
opravili domy. štátna poisťovňa, ba i Štátna 
sporiteľňa vyšla postihnutým občanom v 
ústrety a dávala pôžičku až do výšky 20 tis. 
Kčs.                                     spracoval Juaj FILO

Viac z histór ie,  kultúry,  športu nájdete v monograf i i  Pečať našich predkov - 
Dej iny obce Krakovany (Stráže), ktorú s i  môžete zakúpiť na obecnom úrade 
v Krakovanoch.
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DROBNÁ ZENA, KTORÁ PRESLÁVILA KRAKOVANY

   Sú ľudia,ktorí prejdú okolo nás bez toho,aby sme si ich všimli a sú ľudia,ktorí sa zapíšu 
do našich sŕdc natrvalo.
  Jednou z takých bola aj pani Anna Horanská z Krakovian.

POBYTOVÝ ZÁJAZD
CK KRAKOVANY

Leto 2014
Talianska Florida

Lignano Sabbiadoro
Vila: Claudia

Termín: 12.-19.7.2014

Odchod: 11.7.2014 vo večerných 
                 hodinách
Cena: 309 € + poistene (ubytovanie, 
           plná penzia, doprava)

   Vila Claudia sa nachádza vo 
vilovej štvrti neďaleko od mora, 
pri najkrajšej časti pešej zóny Via 
Udine, 3 minúty od piesočnatých 
pláží. v blízkosti sa nachádzajú 
mnohé známe atrakcie, ležiace 
popri Viale Centrale- večery s 
hudbou, junior park, diskotéka 
Drago,  pož ičovňa bicyklov. 
apartmány sú čerstvo vymaľované 
a vybavené kuchynskou linkou 
so servisom, plynovým sporákom, 
chladničkou, kúpeľňou (WC, 
sprcha, bidet) a balkónom. Toto 
zariadenie je vhodné pre tých, ktorí 
chcú mať všetko v blízkosti - more, 
pešiu zónu, obchody, promenádu 
do prístavu výletných lodí. v letných 
horúčavách si môžete oddýchnuť 
v tieni zelene a záhradného stanu.    
   Varíme chutné slovenské jedlá z 
talianskych surovín.
  Prajeme vám príjemný pobyt a 
veľa hodnotných zážitkov.
   Dovidenia v Taliansku...

-MsSČK- 

 /  /
Z  DIANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

   Aby bol každý deň v materskej škole pre deti zaujímavý , pútavý , učiteľky denne 
plánujú činnosti podľa školského vzdelávacieho programu. Deťom ponúkajú možnosti 
pracovať s modernými pomôckami, využívajú zážitkové učenie, experimentovanie. 
Deti hravou formou nadobúdajú nové informácie a vedomosti.

n  Ujo poľovník nám ukazuje ako sa určuje vek jeleňa podľa parohov.

   V spolupráci s Poľovníckym združením Králik v zimných mesiacoch dostal pozvanie do 
našej škôlky ujo poľovník  Ing .Rastislav  Tonkovič . Oboznámil nás s ochranou zvierat, 
vybudovaním krmelcov  v  našom regióne.  Porozprával nám, ako môžeme pomáhať 
zvieratkám v zime.  Obrázkovým materiálom a prinesenými pomôckami upresnil deťom 
prácu poľovníka. Najväčším prekvapením bolo , keď ujo poľovník vytiahol z tašky zub 
diviaka.                                                                                                  Andrea ŠTEFANKOVÁ

HURÁ
KARNEVAL !

KNIHA PRIATEL CLOVEKA

   Počas celého týždňa deti 
prežívali fašiangové obdobie i v 
škôlke. Vlastnoručne  si vyrobili 
karnevalové masky a šašovské 
čiapky,  v ktorých sa zabávali, 
tancovali a súťažili. Vyvrcholením 
bol veľký dedinský karneval v 
Kultúrnom dome, kde sa predstavili 
krásne originálne pestrofarebné 
masky. O zábavu sa postarala 
skupina OLD BOYS, nechýbalo 
ani maľovanie na tvár, v ktorom 
sa  realizovali  naši šikovní rodičia, 
chutné občerstvenie, ako aj bohatá 
tombola.

Andrea ŠTEFANKOVÁ

PODAKOVANIE
   Spomínané akcie ako karneval , 

Veľkonočné trhy  , detská burza by 

sa nedali zvládnuť iba učiteľkami , 

a preto veľkú pochvalu si zaslúžia 

naši škôlkárski rodičia , stála hŕstka  

obetavých mamičiek , ktoré svojou 

pomocou , aktivitou , nápadmi 

sú  vždy ochotné pomôcť  a 

zorganizovať jednotlivé podujatia. 

Patrí im veľká vďaka!

-mš-

NÁVŠTEVA UJA POLOVNÍKA
   Aby bol každý deň v materskej škole pre deti zaujímavý , pútavý , učiteľky denne 
plánujú činnosti podľa školského vzdelávacieho programu. Deťom ponúkajú možnosti 
pracovať s modernými pomôckami, využívajú zážitkové učenie, experimentovanie. 
Deti hravou formou nadobúdajú nové informácie a vedomosti.

,

n  N a š e  v l a s t n o r u č n é  v y -
robené šašovské čiapky

   V mesiaci marec sme navštívili  Obecnú knižnicu, Ing. Oľga Galbavá deťom 
ukázala ako sú rozdelené knihy , oboznámila nás s knižným fondom a vyzvala 
deti k spoločnej návšteve s rodičmi.

ZIMA ,ZIMA STUDENÁ !
POĎ TRÁVIČKA ZELENÁ !
USMIEVAVÉ SLNIEČKO , 

DAJ NÁM  ÚSMEV NA LÍČKO.
HEŠ , ZIMA , HEŠ, CHOĎ OD NÁS PREČ.

   Touto milou riekankou deti odháňali zimu a privolávali teplé jarné lúče. V 
spolupráci tanečného súboru Krakovanček pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej 
deti zapálili a utopili Morenu v Holeške a privolali teplú jar. V sprievode sme sa 
premiestnili do Kultúrneho domu , kde nás čakali už po niekoľkýkrát Veľkonočné 
trhy. Mohli sme si zakúpiť veľkonočné aranžmá, pochutnať si na domácich 
koláčikoch našich šikovných mamičiek , či naučiť sa pliesť šibáky. Nechýbali ani 
tvorivé dielne pre deti. Tohoročnou novinkou bola burza detského ošatenia a 
hračiek.                                                                                        Andrea ŠTEFANKOVÁ

, vv

v

n Lignano Sabbiadoro Foto:web

  Narodila sa v roku 1928 v Hornej 
Štubni,odtiaľ sa presťahovala do Hronca 
a ako 19 ročná učiteľka prišla do 
Krakovian,kde začala svoju učiteľskú 
cestu. Tu našla svojho partnera a založila 
si rodinu. Celý svoj život zasvätila výchove 
detí a najmä folklóru. 
   V roku 1953 vznikol jej pričinením 
folklórny súbor Oráč a neskôr Krakovanka, 
ktorá preslávila obec Krakovany po 
celom Slovensku,ale precestovali aj kus 
sveta: Nemecko, Belgicko, Francúzsko, 
Nórsko, atď. Od malička učila deti a 
mládež spievať, tancovať, nosiť kroje a 
udržiavať zvyky svojich starých otcov a 
mám. Vychovala generácie spevákov 
a tanečníkov,  z ktorých mnohí sú 
verní folklóru dodnes. Zahraniční hostia 
odchádzali z krakovanských svadieb 
vždy nadšení a plní krásnych zážitkov. 
FSk Krakovanka sa stala matkou ďaľších 
súborov, ktoré vznikli v Krakovanoch pred 
pár rokmi. Vďaka pomoci pani Horanskej 
bola v Krakovanoch postavená základná 
škola, materská škôlka, kultúrny dom 
spolu s amfiteátrom, v ktorom sa konávajú 
už 48 rokov známe folklórne slávnosti. 
Najprv krajské, v posledných rokoch 
župné.
   Tak ako bola vždy veselá a plná radosti 
zo života,tak dokázala byť aj smutná a 
utrápená. Najmä vtedy,keď sa jej najbližší 
a možno aj najmilší členovia súboru  otočili 
chrbtom. Ale ona vo svojom večnom 
optimizme a plná elánu, dokázala aj v 
týchto ťažkých časoch vychovať novú 
generáciu tanečníkov a spevákov, 
aby pokračovali v jej diele, v čom jej 

pomáhala aj jej dcéra Eva Seitlerová. Vďaka 
tomu sa Krakovanka dožila aj 50. výročia 
založenia v roku 2003.   
  Bola držiteľkou mnohých významných 
ocenení,ktoré dostala za svoj celoživotný 
prínos v kultúre. Do posledných dní svojho 
aktívneho života spriadala plány a vymýšlala 
programy, aby ešte prispela ku kultúrnemu 
životu v obci. Snáď ešte niekedy uzrú svetlo 
sveta. Aj keď ona ich bude režírovať už len z 
neba, lebo Pán Boh si ju v nedeľu 9.marca,vo 
veku 85 rokov zavolal k sebe, aby bolo aj v 
nebi veselo.
  Tak si hore nachystajte pani Horanská 
harmoniku, za pár rokov si spolu ešte 
zaspievame! Odpočívajte v pokoji.

Martin JURSA

n  Anna HORANSKÁ.        U  9.3.2014

Horehron, dolehron - ja som horehronka,

poďte chlapci do nás, budem vám frajerka.

Poďte chlapci do nás, u nás sú dievčatá,

za našimi humny pšenička nežatá.

Pšenička nežatá, lúčka nekosená,

za našimi humny štyry kopy sena.

Štyry kopy sena, piata ďatelina,

veru ja nebudem otca, materina!

v
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FAŠIANGOVÝ KARNEVAL HOLLÉHO PAMATNÍK

   Všetky masky sa predstavili originálnymi 
kostýmami,  ktoré si tento rok mali vyrobiť 
vlastnoručne. Väčšina detí si zhotovila masky 
v škole. Použili papier, staré oblečenie, 
plachty.  Úsmev na tvárach detí vyčarila i pani 
vychovávateľka Delea, ktorá prišla oblečená 
ako šašo.
   A čo nasledovalo po prezentácii všetkých 

No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy na karnevale? Preto sa aj 
naša   ŠKD  20. februára premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky 
rozprávkové bytosti – malé princezničky, víly, bábätká i zvieratká. 

masiek? No predsa pravá fašiangová 
zábava so všetkým, čo k správnej zábave 
patrí – s dobrou muzikou, tancom, súťažami  
i tombolou. Cenu vyhrala každá maska. 
Vyhodnotili sa najkrajšie masky vyrobené 
v škole: Erika Sedláková, Nora Valová, 
Emma Obuchová a Nela Klinovská, 
najkrajšie vyrobené v škole  a upravené 
doma: Šurín,Bučko,Nikodémová,Valová 
M.,Valovičová, Gallová, Toplanský, 
Pašák, Palkechová, Krupa, Piškula, Fořt a 
najveselšia maska, ktorú mal  T. Jakubček. 
A zazvonil zvonec, rozprávky bol koniec... 
Aby však žiadna rozprávková bytosť nebola 
smutná, o to sa postarala čarovná palička, 
ktorá  vyčarovala pre každého sladké 
prekvapenie. Všetci sa tešíme na karneval 
o rok.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem...

                                                text a foto: -zš-

   Už tradične sa zapája naša 
škola do celoslovenskej súťaže 
iBobor, ktorej cieľom je podporiť 
záujem žiakov o informačné a 
komunikačné technológie. 
S ú ť a ž  c h c e  i n i c i o v a ť  v 
d e ť o c h  v y u ž í v a n i e  I K T , 
posmeliť ich v intenzívnejšom 
a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri 
učení sa. Symbolom súťaže 
sa stal usilovný, inteligentný a 
čulý bobor. 
 V školskom roku 2013/2014  
spolu súťažilo 55 017 žiakov 
z 899 škôl na Slovensku. V 
p iatok 15.11.2013  ž iaci 
tretieho a štvrtého ročníka 
r i e š i l i  ú l o h y  7 .  r o č n í k a 
informatickej súťaže “iBobor”. 
V priebehu dopoludnia sa na 
súťažnom serveri popasovali 
s dvanástimi úlohami, ktoré 
boli zamerané na využívanie 
počítačov, logické myslenie. 
Z našej školy sa zapojilo do 
tejto informatickej súťaže 14 
tretiakov a štyria štvrtáci. Žiaci 
základných škôl súťažia v 
týchto kategóriách:1. Bobríci: 
3.-4. ročník ZŠ ,2. Benjamíni: 
5.-7. ročník ZŠ,   3. Kadeti: 8.-9. 
ročník ZŠ. Darilo sa im veľmi 
dobre. Máme 8 úspešných 
riešiteľov: V. Chromjákovú, 
R.Križáka, J.Pašáka, N.Valovú, 
T.Melichera, V.Valovičovú, 
M .  V a l u ,  A .  V a v r i n c a . 
Všetkým  úspešným riešiteľom 
blahoželáme a neúspešným  
prajeme veľa úspechov v 
nasledujúcich ročníkoch.

Eva SEITLEROVÁ

i - BOBOR

   Dňa 11 .03 .2014  sa  v 
Centre voľného času AHOJ 
v Piešťanoch uskutočnilo 
o k r e s n é  k o l o  s ú ť a ž n e j 
prehliadky v interpretácii 
ľudovej piesne „Putujeme za 
ľudovou piesňou“. Zúčastnil sa 
na ňom náš žiak Jožko Pašák. 
V I.  kategórii  v okresnom 
kole sa umiestnil na peknom 
3. mieste. Sme radi, že  vzorne 
reprezentoval našu školu a 
snaží sa zachovávať klenoty 
slovenského ľudového folklóru. 
Súťažiacemu ďakujeme za 
účasť a reprezentáciu školy. 
Ďakujeme aj  p. učiteľovi  
Miškerníkovi za pomoc pri 
príprave a nácviku.

Eva SEITLEROVÁ

SÚTAZILI SME
v v

ZÁPIS DO ŠKOLY
   Konečne je to tu! Už je to spečatené!!! V  septembri  budeme PRVÁCI na NOVEJ ŠKOLE! 
5. februára 2014, v stredu popoludní sa na našej škole konal slávnostný zápis predškolákov 
do 1. ročníka. 

   Stalo sa už tradíciou, že na našej škole 
vítame budúcich prvákov slávnostným 
spôsobom, aby prvé kontakty so školou 
zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a 
nezabudnuteľné zážitky. Po príchode rodičov 
spolu so svojimi ratolesťami sa najprv všetci 
„zapísali“ do kroniky, a potom sa na všetkých 
tešili učiteľky: Mgr. Ľubica Jurdová a Ľudmila 
Radoská, ktorým nechýbal  úsmev a dobrá 
nálada. Pedagógovia na zápise väčšinou 
formou rozhovoru a na základe výtvarného 
vyjadrenia preverili psychické, fyzické a 
sociálne schopnosti dieťaťa. Išlo napríklad o 
rozoznávanie farieb, či geometrických tvarov, 

komunikačné schopnosti a podobne. 
Všetky deti si odniesli aj pekné darčeky, 
ktoré pre nich pripravili ich budúci starší 
spolužiaci, sladkú odmenu i malé LEGO.
Zápis na našej škole bol bohatým kultúrnym 
zážitkom pre všetkých zúčastnených, no 
najmä pre budúcich prvákov, ktorí na 
príjemné chvíle strávené na Novej škole 
určite nezabudnú a 1. septembra budú do 
školy kráčať s úsmevom a radosťou. Do 
školy sa zapísalo 15 žiakov.

Text a foto: Eva SEITLEROVÁ

Dňa 06. 03. 2014 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy 
na počesť slávneho básnika a spisovateľa J. Hollého pod názvom Hollého pamätník. 
So svojimi prednesmi vystupovali žiaci  2. až  4.  ročníka.

..

n Zľava D. Snoha, D. Hadviga, K. Valová, S. Gallová a T. Miklovič Foto: autorka

n  Deti  s i  vyrobi l i  v lastné masky.

n  Deti  ukázal i ,  čo v nich je. . .

n  . . .  a teš i l i  sa z pekného darčeka.

   Deti  nám opäť dokázali, že materinský 
jazyk znie najkrajšie pri recitácii básne 
alebo prednese rozprávky. Na chvíľu ožila 
Ľudmila Podjavorinská, ale aj ďalší súčasní 
autori.  Samozrejme nemohla chýbať ani 
porota, ktorá to nemala vôbec ľahké vybrať 
víťazov z takého počtu šikovných žiakov. 
Rozhodovanie bolo naozaj ťažké, pretože 
všetci by si zaslúžili prvé miesto. Už len preto, 

že sa dokázali na súťaž dobre pripraviť 
a odvážili sa postaviť pred publikum. 
No vyhrať môžu len tí najlepší, a preto 
porota rozhodla nasledovne: 1. miesto D. 
Snoha, 2. miesto K.Valová a D. Hadviga, 
3. miesto T. Miklovič a S. Gallová. Víťazi 
boli obdarovaní diplomom a samozrejme 
knižkou.

Eva SEITLEROVÁ

   20.februára 2014  sa celá škola 
zúčastnila besedy so  spisovateľkou 
Petrou Nagyovou- Džerengovou. 
Akcia sa uskutočnila v priestoroch 
MsK Piešťany. 
   Na stretnutie sme sa všetci veľmi 
tešil i. Knihy  Petry Nagyovej- 
Džerengovej sú plné humoru, 
zábavy i poučenia. Knihu „Klára 
a iglu“ sme  dokonca prečítali  
na hodinách ako mimočítankovú 
literatúru. Beseda nás veľmi zaujala, 
dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí 
zo života samotnej spisovateľky; o 
jej knihách, záujmoch, záľubách a 
plánoch, splnených i nesplnených, 
rodine... Našim otázkam nebolo 
konca-kraja, jej odpovede nám 
vyvolávali na tvári úsmev i veselý 
smiech. Presvedčili sme sa, že Petra 
Nagyová -Džerengová je nielen 
vynikajúca spisovateľka, ale aj 
skvelá a zábavná rozprávačka. Z 
akcie sme odchádzali s príjemnými 
zážitkami.

Eva SEITLEROVÁ

BESEDA SO
SPISOVATELKOU

SPOMIENKY NA ŠKOLU V KRAKOVANOCH
2.9.2009 som prvýkrát vošla do školy ako maličká prváčka. Bola som očarená a dojatá. 
Učiť sa bolo niečo neznáme, no stalo sa to povinnosťou. Po vyučovaní sme chodili na 
obed a po obede sme sa hrali v družine.
   Učenie nám pomáha k životu. Keby nebolo 
slovenčiny, tak by sme nevedeli písať a čítať. 
Keby nebolo matematiky, nevedela by som 
spočítať nič, ani koľko zaplatiť v obchode. 
Učili sme sa aj niečo o Slovensku na vlastivede 
a o prírode na prírodovede. Hýbali sme sa 
na telesnej výchove. Ja  aj mojich niekoľko 
spolužiačok sme sa na zdravotníckom krúžku 
naučili, ako zachraňovať život človeku v 
ohrození. Vyzdobiť triedu nebol problém. Na 
výtvarnej výchove sme kreslili, maľovali a 

a lepili. Keď si to zhrniem, viem písať, čítať, 
počítať, viem niečo o mojej vlasti a niečo 
o prírode. A to viem zo ZŠ Krakovany. Teraz 
som žiačkou piatej triedy ZŠ Vrbové, kde 
pani učiteľky nešetria chválou nad tým, 
aké máme veľké vedomosti z Krakovian. 
A za to ďakujeme celému učiteľskému 
zboru ZŠ Krakovany. 

 Rebeka Macová

,

HÁDANKY
   A. > Je to biela nádhera, zaodetá 
do peria, lode z diaľky čaká, jej 
meno je …

   B. > Kto sa plazí popri skale, 
naplaší tam myšky malé, naženie 
strach kobylke, čo si sedí na byľke? 
  
  C. > Vo vode vie dobre plávať, 
chodí však aj po zemi. Keď je v kŕdli 
veľmi gága a trepoce krídlami. 

  D. > Tamto letí hnedý chrobák. 
„Chyť ho, sliepka, otvor zobák!“ Aj 
mne mama často vraví, keď ma 
čímsi sladkým baví: „Zavri oči, otvor 
ústa, a dostaneš chutného …“

   E. > Jabĺčka si zbiera a slimáky 
tiež. Svetoznámy pichliač, náš 
záhradkár … 

  F. > Pyšný kráľ chodí v lese, na 
hlave strom si nesie. 

   G. > Hoc má dlhú bradu, nevie ti 
dať radu. 

  H. > Zrniečko vždy nájde v sade, 
na detičky počká. Je to mamka – 
sliepka a volá sa … 

Správne odpovede: A-čajka, 
B-had, C-hus, D-chrúst, E-jež, 
F-jeleň, G-koza, H-kvočka


