
 6                                   júl 2009                  HLAS Krakovian  HLAS Krakovian               júl 2009                                              3

  Pod názvom Sito pre talenty už jedenásť 
rokov prebieha v našom okrese športová 
olympiáda neplnoorganizovaných základ-
ných škôl. V tomto roku sa uskutočnila 
20.05. v Krakovanoch ,v prekrásnom areáli 
TJ  Krakovany, za účasti desiatich škôl.  
Krakovany,  Trebatice,  Dubovany,  Borovce,  
Veselá,  Ratnovce,  Ostrov,  Veľké Orvište,  
Dolný Lopašov a  Prašník. Organizátorom 
bol Obecný úrad Krakovany, ZŠ Krakovany, 
v spolupráci s regionálou ATJK Trnava, TJ  
Krakovany, ZRŠ pri ZŠ Krakovany, pod 
gestorstvom Trnavského samosprávneho  
kraja, záštitou Ing. Tibora Mikuša, pred-
sedu TTSK. Je to podujatie, na ktorom 
dostali šancu všetci žiaci zo zúčastnených 
škôl  vyskúšať si svoje športové umenie 
v troch individuálnych disciplínach – v 
behoch na 60 či 600 m (minimaratón) a v 
hode s kriketovou loptičkou,  v kategóriach 
mladší žiaci, žiačky – 1.-2. ročník a starší 
žiaci, žiačky – 3.-4. ročník,  ako aj vo dvoch 
kolektívnych športoch – vybíjaná (dievčatá 
1.-4. ročník) a malý futbal ( chlapci 1.-4. 
ročník). V rámci bodovania sa vyhlasuje 
aj poradie škôl. Všetko sa ako na veľkých 
svetových športových hrách, pri krásnom 
slnečnom počasí, nieslo v duchu olympij-
ských myšlienok. 
      Olympiádu otvoril starosta obce PaedDr. 
Vladimír Mihálik. Prítomným športovcom 
sa prihovoril i prezident  R-ATJK Trnava 
PhDr. Roland Osvald.  Na tohtoročnej olym-
piáde sa prezentovalo 295 žiakov. Bodovalo 
sa olympijským bodovaním 7-5-4-3-2-1. 
Zápoliaci žiaci vydali zo seba maximum 
síl a dôstojne reprezentovali svoje školy, 
či obce. Víťazi: 60 m - kategória mladší 
žiaci – Alexandra Rácová Krakovany, 
Lukáš Svetlík Ostrov, starší žiaci - Klaudia 
Zetochová Trebatice, Adam Rác Krakovany. 
600 m – Lenka Mosná Krakovany, Adam 
Rác Krakovany. Hod kriketovou loptičkou 
mladší žiaci – Nikola Niznerová Veľké 
Orvište, Lukáš Svetlík Ostrov, starší žiaci 
– Katarína Drobná Borovce, Lukáš Masarik 
Dubovany. K najlepším „olympionikom „ v 
individuálnych disciplínach patril domáci 
Adam Rác , 2 zlaté – 60m a 600m a Lukáš 
Svetlík z Ostrova, 2 zlaté – 60m a hod 
kriketovou loptičkou. Víťazom malého fut-
balu sa stali žiaci ZŠ Trebatice a vybíjanej 
žiačky ZŠ Ratnovce. Z našich športovcov 
ešte vynikajúco reprezentovali školu aj  
Alexandra Rácová, získala  2 medaily, zlato  
z behu na 60m a striebro z hodu kriketovou 
loptičkou. a Lenka Mosná tiež dve , zlato z 
minimaratónu a striebro z behu na 60m.   
Celkovým víťazom a pohár si odniesla ZŠ 
Krakovany, na druhom mieste skončila ZŠ 
Trebatice a tretie miesto patrilo ZŠ Ostrov. 
Víťazom blahoželáme, avšak na diaľku 
tlieskame hlavne tým, ktorí zavítali na 
športoviská počas tohto podujatia prvýkrát 
– v rámci myšlienky známeho zakladateľa 
novodobých hier Pierra de Coubertena: „ 
Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. 
Veríme, že tradícia športovej olympiády 
neplnoorganizovaných škôl bude zdarne 
pokračovať v budúcich rokoch. Na záver 
chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili 
ruku k vydarenému dielu.

ZŠ Krakovany

   Netreba volať hviezdy veľkých formátov a mnohokrát ešte väčších manierov, 
aby sa u nás v obci niečo dialo. V Krakovanoch sme sa presvedčili, že krásne 
kultúrne popoludnie si vieme pripraviť aj sami. 

Naše talenty pre Vaše potešenie

   Veľkú prehliadku talentov pripravilo 
Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany a kolektív 
Základnej školy v Krakovanoch v nedeľu 14. 
júna 2009 popoludní v kultúrnom dome. Ako 
prvé talenty sa predstavili herecké hviezdy, 
žiaci 3. a 4. triedy našej základnej školy, ktorí 
navštevovali celý školský rok literárno- drama-
ticky krúžok  Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Gorazda vo Vrbovom. Predstavili 
sa v scénke TRI PRASIATKA, ktorej scenár 
napísala a predstavenie s deťmi nacvičila 
pani učiteľka Daniela Piscová. Doslova a do 
písmena každej postave ušila nielen masku, 
ale aj text priamo na mieru. Za pozornosť 
stáli i trojrozmerné a do detailov zhotovené 
kulisy. Tu sa prejavili výtvarné talenty detí, 
ktoré navštevovali výtvarný krúžok a ktoré 
pripravili taktiež vernisáž výtvarných prác vo 
vestibule kultúrneho domu. Hudobné talenty 
sa predstavili pod vedením učiteľa hudobného 
krúžku, Matúša Klču. Krásnou a zvučnou hrou 
na flautu spríjemnili všetkým zúčastneným 
nedeľné posedenie.
   Hereckými, výtvarnými a hudobnými 
hviezdami repertoár talentov školákov z Kra-
kovian však nekončil. Nemenej zviditeľnenia 
si zasluhujú i športové úspechy. Krátke a dlhé 
behy, hody i ďalšie športové disciplíny... Vďaka 
popredným umiestneniam našich žiakov sa 
Piešťanský okres umiestnil na tradičnej olym-
piáde „Sito pre talenty“ na 1. mieste v rámci 
Trnavského kraja.
   A viete v čom sú školáci v Krakovanoch ešte 
hviezdami? V literárnej tvorbe. Na základe 
projektu triednej pani učiteľky tretiakov, pani 
riaditeľky Mgr. Evy Seitlerovej, vypracovali 
deti príbehy, kde hlavnými hrdinami boli 
vybrané slová. Deti sa takto krásne precvičovali 
vo vybraných slovách a ešte aj knižočkou, ktorú 
pani riaditeľka na základe príbehov vytvorila, 
vyhrali v súťaži „Čítame s Osmijankom“, ktorú 
organizuje Mestská knižnica v Piešťanoch. 
V slávnostné nedeľné popoludnie knižočku 
pokrstil pán starosta.

   Miesto pre mamičky a deti5. ročník open air festivalu NEBOJTE SA! 

Do prehliadky talentov sa zapojili i bývalé 
žiačky našej základnej školy. Pohybové a 
tanečné nadanie predviedli pod vedením 
Marcela Karvaya z Nového Mesta nad Váhom 
pri tancoch Zumba fitnes. 
    Spestrením popoludnia boli taktiež členovia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Krakova-
noch. Aby našim malým talentom priblížili, 
ako ich babičky a deduškovia žili kedysi, ako 
sa obliekali a aké doplnky nosili, pripravili 
naši seniori výstavu galantérie a bižutérie 
(kabeliek, topánok, dáždnikov, náušníc, 
prstienkov, gorálov....). Pre spomienku tým 
starším a pre inšpiráciu tých mladších pripra-
vili i veselú módnu prehliadku, ktorá zožala 
obrovský potlesk.
   Burza kníh v prospech školy a predaj kávy, 
zákuskov, či chutných hamburgerov prispeli 
tiež k príjemnej nedeľnej atmosfére. Pri 
občerstvení sa nik nemusel ponáhľať domov, 
a tak si každý mohol posedieť a schuti sa 
porozprávať. Bodkou za celým slávnostným 
programom bola dražba tričiek, ktoré spon-
zorsky venovala firma Mona plus, spol. s r. 
o. Aj takto si mohla Základná škola v Kra-
kovanoch finančne pomôcť, skrášliť deťom 
interiér školy, či prilepšiť im na školských 
pomôckach.
   Veľké poďakovanie z úspechu celej akcie pat-
rí pedagógom z Cirkevnej základnej umelec-
kej školy sv. Gorazda vo Vrbovom. Pravidelne 
do Krakovian po celý školský rok dochádzali, 
venovali sa deťom a prebúdzali v nich talenty. 
Poďakovanie patrí taktiež pani učiteľkám a 
celému kolektívu našej základnej školy. Prá-
ca, ktorú po celý školský rok vykonávali, ich 
baví, to je na úspechoch a objavených talen-
toch detí poznať. Trpezlivo a individuálne sa 
deťom venujú aj nad rámec povinností a deti 
i rodičia si to veľmi cenia.  Za celý školský rok 
2008/2009 patrí všetkým pedagógom poďa-
kovanie a želanie príjemných a zaslúžených 
prázdnin plných oddychu.

Michaela HAVRLENTOVÁ

   Počasie v júni bolo krásne, slnečné. 
Tešili sme sa, že také aj zostane, kvôli 
festivalu. Avšak počasie sa pokazilo, 
často bolo zamračené a pršalo. Deň pred 
akciou sme na futbalovom ihrisku začínali 
stavať vojenské stany. No prišla hrozná 
búrka, obrovský lejak a všade bolo plno 
vody. Ihrisko bolo doslova rozmočené a 
stavať stany v takýchto podmienkach bolo 
nemožné. Boli sme z počasia sklamaní. 
Niektorí z organizátorov začali pochybo-
vať, či v takomto počasí začať festival von-
ku v areáli alebo v obmedzených priesto-
roch kultúrneho domu. Ale nedali sme sa 
znechutiť a nepodľahli sme v tejto takmer 
beznádejnej situácii panike, depresii, ani 
pesimizmu. Povedali sme si, že urobíme 
všetko pre to, aby sa festival uskutočnil 
pod holým nebom. Keďže je to kresťanský 
festival na oslavu nášho Boha, verili sme, 
že všetko dobre dopadne. Mnohí veriaci z 
obce nás uisťovali, že sa modlia za zdarný 
priebeh festivalu.  Stany na miestnom 
futbalovom štadióne sme stavali až nasle-
dujúce ráno, teda v deň konania festivalu, 
v nádeji, že už nebude pršať!
    Od 16.00 hodiny začali do areálu amfi-
teátra prichádzať prví účastníci. 5. ročník 
festivalu Nebojte sa! sa oficiálne začal sv. 
omšou o 18.00 hodine v kostole sv. Miku-
láša. Úvodné slovo predniesol vdp. Ľudovít 
Malý a v kázni sa nám prihovoril novokňaz 
Ľudovít Kubán, rodák so susednej farnosti 
Vrbové, ktorý má korene aj v našej obci. 
Sv. omšu koncelebroval jezuitský kňaz 
Branislav Beniač, hudobne ju doprevádzal 
mládežnícky spevokol pri kaplnke Spoloč-
nosti Ježišovej v Piešťanoch.
  Potom nasledovalo v  amfiteátri otvorenie 
open air festivalu  Nebojte sa! a po ňom 
šnúra koncertov slovenskej gospelovej 
hudby. Ako prvá sa predstavila skupina 
Credo, ktorá svojou temperamentnou 
hudbou doslova zdvihla účastníkov z lavíc 
pred pódium. Nasledovala hip-hopová 
skupina 2 ako 1, ktorá svojím štýlom priti-
ahla najmä mladú generáciu. Po nich prišli 
na rad Saleziáni, ktorí svojou hudbou 
dokázali roztancovať dav. Večerný pro-
gram spestrili mladí z Piešťan scénickým 
stvárnením „Lifehouse“.  V závere pro-
gramu sa všetci mohli vhĺbiť do modlitby 
počas koncertu chvál so
spoločenstvom Eliáš. 
  Od polnoci do ranných hodín nasledo-
valo nočné bdenie vo farskom kostole, 
kde sa striedala tichá adorácia a osobný 
čas s Bohom s chválami, doprevádzanými 
hudbou so spoločenstva Bétel z Hlohovca, 
Cenacolo z Piešťan a Ichtys z Pobedíma. 
    Bohatý program v sobotu začínal v 
kostole rannou sv. omšou, ktorú celebro-
val vdp. Ondrej Chrvala, kňaz poverený 
pastoráciou mládeže v Trnavskej arci-

    Je tu leto, začiatok prázdnin, čas výletov, dovoleniek, čas oddychu.  
3.- 4. júl 2009  patril očakávanému festivalu Nebojte sa!

diecéze. Sv. omšu hudobne doprevádzal  
mládežnícky spevokolz Nového Mesta 
n/V.
   Program pokračoval ďalšími koncer-
tami gospelových skupín. Po trojročnej 
prestávke nás privítali staré známe 
Jerichov(sk)é trúby. Po nich nasledoval 
koncert chvál so Spoločenstvom pri 
Dóme sv. Martina z Bratislavy spojený 
so slovom na tému motta festivalu „Daj 
sa mi napiť!“. Neskôr sme mali mož-
nosť vybrať si z rôznych workshopov, 
napríklad na tému S nikým nechodím a 
nie som cvok, Viera a(lebo) veda, Jabusi-
pho misia sv. Jána v Afrike alebo Ako sa 
vyhnúť manipulácii v dnešnom svete?  
   Pre šikovné ruky bol pripravený tvorivý 
stan, ktorý okrem detí navštívili aj celé 
rodiny. Tu mohli stráviť čas výrobou 
zaujímavých dekoračných predmetov, tí 
odvážnejší si dali pomaľovať tvár i telo 
rôznymi ornamentami. 
   Popoludňajší program festivalu otvorila 
gospelová skupina Križiaci, nasledoval 
Christallinus, Rišo Čanaky so skupinou 
FBI a rocková kapela The Elements. 
Spestrením programu plného hudby 
bolo tanečné stvárnenie požehnania sv. 
Františka „Benedicat“ v podaní detí a 
mládeže z Vrbového.
    V neskorých večerných hodinách pro-
gram vrcholil nočnou vigíliou s worship 

kapleou eSPé  a polnočnou sv. omšou 
v amfiteátri pod holým nebom. Nočnú 
vigíliu viedol vdp. Milan Puškár. Hlav-
ným celebrantom polnočnej sv. omše, 
ktorá bola vyvrcholením a zároveň 
aj slávnostným ukončením open air 
festivalu Nebojte sa! bol vdp. Braňo 
Kožuch. Kto túžil po stíšení, mohol zájsť 
do modlitebnej pivnice, ktorá bola non-
stop otvorená. Počas celého dňa mali 
účastníci možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia, ktorá prebiehala v oáze ticha 
v areáli amfiteátra.
    Mottom tohtoročného festivalu 
Nebojte sa! bol citát z Písma: „Daj sa 
mi napiť...“ (Jn 4, 7b). Ježiš chce naplniť 
pohár života každého
z nás živou vodou, vodou, ktorú ponúkol 
aj samaritánke pri studni. Dajme mu 
teda svoj prázdny, či poloprázdny pohár 
a on ho naplní radosťou, pokojom, lás-
kou. 
     Cieľom organizátorov tohto podujatia 
bolo  zorganizovať hudobný festival nie-
len pre kresťanskú  mládež Krakovian a 
blízkeho i vzdialeného okolia, ale aj pre 
všetkých ostatných, ktorí sympatizovali 
s pripraveným programom. Festival 
Nebojte sa! ponúkol mladým ľuďom 
alternatívu, trvalé duchovné hodnoty,  
mohli zakúsiť skutočnú radosť a šťas-
tie. Festival Nebojte sa! zorganizovalo 
občianske združenie Koráb nádeje v 
spolupráci s farnosťou Krakovany pod 
záštitou školského dekana vdp. Ľudovíta 
Malého.
    Stanislav a Lukáš KOŠTÁLOVCI


