
  V piatok 23. mája 2008 o 10:00 
hodine s radosťou i plné očakávania 
privítali žiačky, žiaci, pedagógovia 
Základnej školy v Krakovanoch fes-
tival rozhlasovej dramatickej tvor-
by, alebo ak chcete rozhlasových 
rozprávok s príznačným názvom 
Zázračný oriešok s podtitu-
lom Rozhlas v knihe, kniha v 
rozhlase, ktorého piaty ročník sa 
skončil v 23. mája 2008, t. j. v pia-
tok podvečer, slávnostným vyhlá-
sením výsledkov súťažnej časti v 
Piešťanoch. Časť festivalu určená 
pre krakovianskych žiakov niesla 
názov Osmijankov oriešok. Išlo o 
čítanie rozprávok a rozprávanie o 
čítaní s Miroslavou Biznárovou, 
zástupkyňou neziskovej organizá-
cie (n. o.) Osmijanko, Bratislava a 
so zástupcami tejto n. o. v priesto-
roch Základnej školy Krakovany. 
   „Tohtoročný festival ZÁZRAČ-
NÝ ORIEŠOK bol slnečný a veselý, 
preto sa už všetci tešíme na jeho 
ďalší ročník“ povedal všetkým 
prítomným i médiám pri piatom 
rozlúsknutom zázračnom oriešku 
riaditeľ festivalu, Ján Uličiansky, 
z Centra literárno-dramatického 
– tímu Dramaturgie hier Sloven-
ského rozhlasu v Bratislave. Jeho 
slová podporili už počas večera 
programový riaditeľ Slovenského 
rozhlasu Ľuboš Machaj a primátor 
mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto, 
keď spoločným hravým gestom, 
za účasti pani riaditeľky Mest-
skej knižnice mesta Piešťany Ing. 
Margity Galovej, verejne prisľúbili 
ďalší ročník, ktorý by sa mal konať 
tradične o dva roky opäť v kúpeľ-
nom meste Piešťany. 
   Prostredníctvom obecných novín 
HLAS Krakovian ďakujeme Slo-
venskému rozhlasu Bratislava, 
predstaviteľom Mesta Piešťany a 
Ing. Margite Galovej, riaditeľke 
Mestskej knižnice mesta Piešťany 
za možnosť po prvýkrát nazrieť 
našim, krakovianskym, deťom do 
zázračných tajomstiev rozhlasovej 
dramatickej tvorby, a tým i mož-
nosť nazrieť aspoň do jedného z 
festivalových piatich zázračných 
orieškov. Pevne veríme, že ste sa u 
nás cítili príjemne. 
   Už teraz sa veľmi tešíme, poki-
aľ nám to bude s láskou dopriate, 
ako tomu bolo i teraz, na festival 
Zázračný oriešok 2010. Veď roz-
právka je slasťou nielen pre deti, 
ale aj dospelých. Takže do lúskania 
o dva roky...   

Martin GONO
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         Jahodové tunely

Potrebujeme:
6 vajec
160 g polohrubej múky
160 g práškového cukru
1 balíček kypriaceho prášku
60 g mletých orechov
čokoládová poleva 
500 g jahôd

Krém:
250 g masla
160 g práškového cukru
200 ml mlieka
2 kopcovité lyžice hladkej múky

Postup: Žĺtky s cukrom vymieša-
me do penista, postupne pridáme 
múku s kypriacim práškom, orechy 
a tuhý sneh z bielkov. Cesto rozot-
rieme na plech strednej veľkosti 
vystlaný mastným papierom a 
upečieme.

Pripravíme krém:
   Z mlieka a múky uvaríme hustú 
kašu a necháme ju vychladnúť. 
Maslo vymiešame s cukrom a spo-
jíme s kašou. Cesto vyklopíme na 
pocukrovanú podložku, po šírke ho 
rozrežeme na 6 pásov a natrieme 
ich natenko krémom. Na 2. a 5. 
pás poukladáme po dva rady jahôd. 
Natrieme na ne krém a do stredu 
uložíme ešte po jednom rade jahôd. 
Priložíme bočné diely (do tvaru 
striešky) a mierne pritlačíme.
„Tunely“ polejeme čokoládo-
vou polevou a dáme do chladu 
stuhnúť.

      Rumové Tiramisu

Potrebujeme:
2 mäkké tvarohy
2 ušľahané šľahačky
2 kyslé smotany
uvarenú kávu s rumom
1-2 balíčky piškót
8 lyžíc cukru
nastrúhaná čokoláda alebo Gran-
ko

Postup:
   Z tvarohu, šľahačky, smotany 
vytvoríme krém, pridáme cukor 
(prípadne podľa chuti ešte dosladí-
me). Do tortovej formy rozprestrie-
me časť piškót, zalejeme kávu s 
rumom, pridáme krém. Všetko 
takto postupne vrstvíme a na záver 
posypeme strúhanou čokoládou 
alebo Grankom. Dáme stuhnúť do 
chladničky tak na cca 12 hodín.

              Zuzana BOHUNSKÁ

  V piatok 6. júna 2008 o 18:00 hod. sa konalo otvorenie medzinárodnej výstavy  
MOSTY VI. Grécko – Slovensko (koncepcia Mgr. Zora Petrášová) organizovanej 
Agentúrou 3 COM Art Piešťany, Mestom Piešťany a Ministerstvom zahraničných 
vecí Slovenskej republiky v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v 
Piešťanoch.

 Stretnutie s Marthou a Tenou Elefteriadu

   Otvorenia výstavy sa okrem iných zúčastnil 
i Martin Gono, redaktor HLAS-u Krakovian, 
ktorý sa na výstave priateľsky stretol so špe-
ciálnymi a výnimočnými hosťkami vernisáže, 
vynikajúcimi českými speváčkami, spievajúcimi 
sestrami Marthou a Tenou Elefteriadu, ktoré 
v minulosti výhradne pre HLAS Krakovian č. 
4/2006 (strana 3) poskytli exkluzívne interview 
(rozhovor) s názvom „Posíláme dál svoj lásku“. 
Martha s Tenou na vernisáži prostredníctvom 
svojich nádherných hlasov uvili prekrásnu letnú 
kytičku nádherných gréckych piesní a ich popu-
lárne piesne spievané po česky. Z tých gréckych 
spomeniem nádhernú originálnu grécku pieseň 
Kokino garifalo (Červený karafiát) a z tých čes-
kých pieseň Řecké slunce. Samozrejme, že všetky 

   ReceptyZázračný oriešok v ZŠ
Z prírodnej dominanty umelecká

Drevený symbol obce Krakovany

     21. júna 2007 sa prehnala Obcou Krakovany veterná smršť, ktorá nás 
pripravila o najstarší a najväčší vstupný monument do obce – 250 ročný 
dub. Priemer jeho kmeňa bol 150 cm a výška dosahovala asi 15 m.

   Aby sa zachovala pamiatka na tento strom, 
dali sme z neho vytesať symboly erbu – med-
veďa a tri mešce.
  Patrón kostola v Krakovanoch je sv. Mi-
kuláš. Legenda hovorí: „Mýrsky biskup sa 
s veľkou láskou staral o svojich veriacich. 
Keď sa dozvedel, že istá rodina vyšla na 
mizinu, jeho srdce sa zarmútilo. Vedel, že v 
rodine majú tri dospievajúce dcéry, a teraz 
počul, že ich otec núti vydať sa proti ich 
vôli. Lebo inak ich nebude môcť zaopatriť. 
Nepomáhal plač dcér, ani dohováranie prí-
buzných a známych. Na to sa však Mikuláš 
nedokázal nečinne pozerať. Pod rúškom 
tmy po tri noci kládol do okna nešťastných 
dievčat mešce s peniazmi. Sestry nechceli 
veriť vlastným očiam, keď   držali   v   ru-

vďaka ktorému si mohli vybrať ženícha 
podľa svojho srdca.“Patrón kostola v Strá-
žoch je sv. Gál. Podľa legendy: Sv. Gál bol 
mních a pustovník. Jeho atribútom 
je medveď nesúci kus dreva. Tento 
symbol vychádza z legendy, podľa ktorej 
mníchovi chcel raz medveď ukradnúť 
jedlo. Gál mu to vyčítal a medveď, aby 
svoj prečin odčinil, priniesol svätcovi kus 
dreva na oheň, za čo sa mu zasa svätec 
odmenil tým, že sa sním podelil o svoje 
skromné jedlo. Medveď sa s kusom dreva 
stal svätcovým atribútom.
   Tento skvostný monument bude v sep-
tembri slávnostne osadený na podstavec 
na Nám. sv. Mikuláša, otočený tvárou k 
severu.                                                     -og-

×   AKTUÁLNE

l 150 ročný dub po veternej  smršti .  Vpra-
v o  s y m b o l  o b c e  v y t e s a n ý  d o  j e h o  k m e ň a .       
Foto:  Ladislav Žitnanský

Krakovský dub
V Krakovanoch stával veľký strom,

prišla jedna veľká búrka a bolo po ňom.
Hromy, blesky udreli,

náš strom porazili.
Teraz je tam veľký pľac.
 No čo tam bude teraz ?

Medveď veľký z kmeňa duba  vyrezaný,
príde strážiť Krakovany!

Medveď bude strážiť,
my si budeme pokojne žiť.
Krakovany veselá dedina,
býva tam aj moja rodina.

Aby sme sa nebáli,
medveď nás postráži.
Veselo si budeme žiť,
Medveď, už príď !!

                      Radka Macová

Moja dedina

Krakovany, obec malá
Veľa mi však toho dala.
Mám tu rodinu aj dom

 A ľudí, ktorých mám rád v ňom.

Dedina to veľká nie je,
Stále sa tu niečo deje.

Futbal, folklór, výstavy,
Kto chce, ten sa zabaví.

                     Braňo Florek ml.

Termíny odvozu zberového papiera a ostatných plastov
Papier a ostatné plasty (do plastovej nádoby)

Vždy v piatok: 8. augusta, 19. septembra, 31. októbra, 
12. decembra 2008 a 23. januára 2009.

PET fľaše (do vriec)

Vždy v piatok: 25. júla, 5. septembra, 17. októbra, 28. 
novembra 2008 a 9. januára 2009.

Odvoz zabezpečuje spoločnosť PETMAS ONYX, spol.
s r. o. tel.: 033/7741 954

piesne v ich interpretácii boli nádherné a veľmi 
pekné. Z tohto podujatia vznikla i fotografia 
špeciálne určená pre redakciu HLAS-u Krako-
vian. Zaujímavosťou tohto milého podujatia 
bola o. i. umelcov z Grécka a zo Slovenska (art 
protis, maľba, grafika) i prítomnosť a ocenenie 
talentovaného mladého slovenského grafika 
Martina Ševčoviča (1983) pochádzajúceho z 
Trebatíc, ktorý tu vystavoval svoje početné a 
zaujímavé umelecké diela. Martinovi osobne 
držím palce v umeleckej oblasti a jeho pek-
nom a zaujímavom povolaní. Na záver zostáva 
dodať, že záštitu nad podujatím prevzali primá-
tor Piešťan Ing. Remo Cicutto a Veľvyslanectvo 
Helénskej republiky v SR.  

Martin GONO
l Martha Elefteriadu, Martin Gono a 
Tena Elefteriadu na vernisáži MOSTY 
VI.  Grécko – Slovensko v Piešťanoch.   
Foto:  Igor Paulech


