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TURNAJ FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ

FUTBALOVÁ SEZÓNA
v
SA SKONCILA

V poslednú júnovú sobotu sme zorganizovali ďalší vydarený turnaj pre ročníky
V júni sa skončili vystúpenia našich
2006 a mladších.
futbalistov vo všetkých súťažiach sezóny
2013/2014. V uplynulej sezóne Krakovany
súťažne reprezentovali A-mužstvo, žiaci a
prípravka. A darilo sa im úspešne.
A- mužstvo pod trénerskou taktovkou
Andreja Adamčíka v spolupráci s vedúcim
mužstva Miroslavom Kaclíkom, v jarnej
časti sezóny Martinom Ferancom skončilo
v pokojných vodách tabuľky 5.ligy Západ,
ktorú zastrešuje Západoslovenský futbalový
zväz. Naši muži vo veľkej konkurencii z
30-tich zápasov 13 zvíťazili, 5 remizovali a
12 prehrali. Získali tak 44 bodov so skóre
49:54. Vzhľadom na množstvo zranení, ktoré
mužstvo dospelých postihlo môžeme byť s
konečným umiestnením spokojní. Najviac
gólov za naše farby (19) zaznamenal
domáci odchovanec Matúš Hornák, keď
nastúpil v 27 zápasoch a odohral celkovo
2269 minút. Druhým najúspešnejším strelcom
sa stal Vojtech Kališ s 8 gólmi (odohral
všetkých 30 zápasov a teda plných 2700
minút). Nový ročník 2014/2015 začínajú
muži v nedeľu 3. augusta 2014 o 17:00 vo
Veľkých Kostoľanoch. Súťaž by mala byť len
15-členná, z minulej sezóny nevypadol nikto,
n zľav a : M ať k o A u g us t ín, D e nis k o P iš k ula , T im k o Šu rín, Alex To p la n - pribudli Spartak Šaštín-Stráže, ktorý postúpil
zo záhoráckej oblasti, OŠK Križovany, ktoré
ský, Tomáško Jakubček, Maťko Žák, Samko Garafa, Filipko Majerník, vypadli z IV. ligy Severozápad a Malženice,
ktoré postúpili z Oblastných Majstrovstiev
A l ex Obu c h , Kri st i a n Š k r a b á k , T om ino Foř t ,
l ež í b ran kár Mare k B a lá ž .
F o t o : arc h ív Trnava. Z našej súťaže do IV. ligy SZ ako prvé
mužstvo postúpil tím Bolerázu.
Veľkú radosť nám urobili naši žiaci (na
Zúčastnilo sa ho 5 družstiev z okolia. Naši chlapci zasa pokročili a získali nové fotografii M. Rajčákovej dole), ktorí tentoraz
Trebatice, Vrbové, Nové Mesto, Piešťany skúsenosti zo zápasov s rovesníkmi.
zlúčení s Borovcami štvrtýkrát v rade vyhrali
s dvoma družstvami a Krakovany. Naši Po úspešne odohraných turnajoch v súťaž Oblastných majstrovstiev Trnava.
Mužstvo trénoval Karol Herceg, vedúcim
chlapci si počínali veľmi dobre. Po víťazstve Potvoriciach /bilancia 2 remízy a dve mužstva bol Ján Šoka. Žiaci mali fantastickú
nad Vrbovým sme remizovali s Novým víťazstvá s Novým Mestom a Vrbovým/ bilanciu. Z 28 zápasov 26 zvíťazili, 1 remizovali
Mestom, potom sme prehrali s Trebaticami a Piešťanoch/ 2 víťazstvá a dve prehry/ a len 1 prehrali s celkovým skóre 199:20 a
79 bodmi. Najviac gólov - 45 vsietil Ivan
a prvým družstvom Piešťan a nakoniec sme nabrali nový elán do ďalších Krajčovič, druhé miesto v počte gólov- 28
sme porazili druhé družstvo Piešťan. Turnaj tréningov. A po krátkej prestávke sa obsadil Matúš Macháč a na treťom sa s 27
mal len prípravný charakter, nehralo sa znovu tešíme na ďalšie tréningy a gólmi umiestnil Patrik Žažo. Tréner Herceg
s vedúcim mužstva sa od nového ročníka
o body, a výsledky sa nezapočítavali, to turnaje.
budú venovať novoprihlásenému mužstvu
je bežná prax v tejto vekovej kategórii.
Tibor ŠURÍN dorastu, ktoré nastúpi v Majstrovstvách
oblasti Trnava.
Pekné umiestnenie si vybojovali i futbalisti
domácej prípravky, ktorí sa umiestnili na
druhom mieste skupiny C, keď z 20 zápasov
15 vyhrali, 1 remizovali a 4 prehrali. Celkom
si tak pripísali 46 bodov so skóre 71:21.
Mužstvo trénovali počas celej sezóny Roman
Valo a Marian Gono. škoda však že obaja
pre pracovnú zaneprázdnenosť končia s
trénerským poslaním.
Touto cestou by som rád požiadal
všetkých rodičov, ale i iných priaznivcov
futbalu, ktorí by si našli troška času venovať
sa futbalovej mládeži. Plne tu platí výrok
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“ V
každej kategórii, či už žiaci alebo prípravka
je veľa zaregistrovaných aj aktívnych
chlapcov (a čoraz viac i dievčat), ktorí
sú ochotní trénovať, len nemajú toho,
ktorí by ich trénovali. Ako som spomenul
vyššie Karol Herceg prechádza do dorastu,
preto nám ostávajú neobsadené pozície
trénera(trénerov) žiakov a dorastu. Obe
vekové kategórie by mohlo trénovať aj
viac športových nadšencov súčasne a
prerozdeliť si tak prácu. Veríme, že sa
niekto nájde a priloží ruku k dielu. Pri takom
počte by bola veľká škoda, keby tieto
mládežnícke kategórie museli skončiť.
Všetkým futbalistom ale i fanúšikom želám
pekný letný oddych a verím, že sa v zdraví
stretneme pri ďalších zápasoch novej sezóny
2014/15.
Juraj FILO
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OBCE KRAKOVANY
v

PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania!
V mesiaci máj podpísala Obec Krakovany
zmluvu o vytvorení Združenia obcí VrbovéKrakovany, ktorého cieľom je dobudovanie
kanalizácie v Krakovanoch a vo Vrbovom.
Združenie muselo byť vytvorené, pretože patríme
do jednej čistiarne odpadových vôd. Združenie
začalo s verejným obstarávaním zhotoviteľa,
aby mohlo v najbližšej výzve žiadať prostriedky.
Pretože sa nepodarilo získať peniaze v spolupráci
s TAVOS-om, rozhodla sa obec pre túto možnosť,
pretože TAVOS v najbližšom období nebude
žiadať o peniaze na dokončenie kanalizácie.
Problémom vodárenskej spoločnosti je, že
čistiareň odpadových vôd Krakovany nespĺňa
požiadavky na čistenie vôd a jej rekonštrukciu
by mal TAVOS financovať z vlastných zdrojov.
Obec rokovala s firmou Marius Pedersen
o rozšírení zberu separovaných komodít o
tetrapaky – obaly z nápojov, mlieka. V prípade,
že bude záujem dostatočného počtu obcí, aby
sa to oplatilo, je predpoklad zaviesť tento zber
v obci už v jesení tohto roka.
Zároveň chcem informovať, že počas
letných prázdnin sa vymenia okná na materskej
škole a začne sa s budovaním chodníka pri
štadióne TJ.
Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí
sa podieľajú a zúčastňujú na podujatiach
organizovaných obecným úradom a prispievajú
tak k dôstojnému priebehu týchto akcií.
Najväčším podujatím v júni bol Župný festival
kultúry Krakovany 2014, ktorý tento rok navštívil
pekný počet záujemcov o folklór. Zaujímavosťou
soboty bola návšteva pracovníkov z Kujavskopomoranského vojvodstva, s ktorým má
podpísanú zmluvu o spolupráci Trnavský
samosprávny kraj a ktorí prišli spropagovať výrobu
perníka v Poľsku v meste Toruň. Záujemcovia si
mohli vyrobiť perník, ktorý im zamestnanci
pernikárne upiekli. Na ochutnanie ponúkali
aj medovinu. Nedeľa už bola poznačená
nepriazňou počasia a festival musel byť
presunutý z amfiteátra do kultúrneho domu,
kde pokračoval v nezmenšenom rozsahu od
17.00 hod do 20.15 hod. Vystúpili všetky súbory
a tí, ktorí zostali, videli vynikajúci program s
fantastickým súborom Krajan zo Srbska.
K zaujímavým podujatiam patrilo aj
Otvorenie neba nad Vinohradmi, ktoré bolo
tiež poznačené veterným počasím, ktoré
ovplyvnilo počet paraglidingov, ktoré prileteli
do Krakovian.
O návšteve družobnej obce píšem v článku:
Návšteva Krakovian.
Vážení občania, želám vám pekné dovolenkové
obdobie, aby ste načerpali veľa síl a v dňoch
26. a 27. júla vás pozývam na výstavu gladiol v
kultúrnom dome Krakovany.
Vladimiír MIHÁLIK

v

v

OSMY ROCNÍK ZUPNÉHO FESTIVALU
v
TRÁPILI VRTOCHY POCASIA
A znovu po roku v dňoch 28. a 29. júna sa stretli na VIII. Župnom festivale
kultúry v Krakovanoch všetci priaznivci folklóru, ale aj umenia vôbec. V
sobotu sa konala súťaž tvorivých choreografií súborov.

F o to : L. Ž I T NANSK Ý

n F ol k l órn y sú b or ŽITO z Piešťan.
Súťažiaci: nováčik FS Žito z Piešťan
s tancami z Pobedima, FS Slnečnica z
Piešťan s choreografiami zo Zamutova
a z Myjavy, FS Dunaág z Dunajskej
Stredy s tancami z Podpoľania, FS Máj
z Piešťan s tancami z Pozdišoviec a
domáci FS Lusk s tancami z Krakovian
Trasená a Kvokaná a s tancami zo
Soblahova Lašung a Frišká. Medzi
súťažnými číslami sa predstavila
mužská spevácka skupina Urban zo
Skalice a FS Aranyászok z Dunajskej
Stredy s rómskymi tancami. Na
záver programu sa predstavil srbský
umelecký súbor Krajan a FS Družba
z Trenčína. Po programe sa konali
tradičné zábavy s ĽH Borovienka v sále

kultúrneho domu a s ĽH súboru Družba
z Trenčína na javisku amfiteátra. Bola
príjemná letná noc a na muzike na
javisku si členovia aj nečlenovia
folklórnych súborov zatancovali a
zabavili sa, a aj napriek tomu, že
program už skončil, mali v hľadisku
mnoho divákov. Bol veru aj dôvod
na oslavu, pretože na celoslovenskú
súťaž choreografií postúpil FS Máj s
tancami z Pozdišoviec v kategórii
veľkých choreografií a FS Lusk s
tancami zo Soblahova v kategórii
malých choreografií.
V nedeľu však už počasie také
priaznivé nebolo a po vystúpení
...pokračovanie na str.2

medzinárodná výstava gladiol
a iných kvetov

KD Krakovany

sobota 26. júl 2014
9:00 – 20:00 hod.

nedeľa 27. júl 2014
9:00 – 16:00 hod.

slávnostné otvorenie
26. júl 2014 o 9:00 hod
ukončenie výstavy a výpredaj
vystavených exponátov
nedeľa od 16:00 hod.

Srdečne Vás pozýva Gladiola Martin, Miestna skupina Slovenského
Červeného kríža Krakovany, Obecný úrad Krakovany a Zväz
záhradkárov a vinárov Slovenska

/2 /
v

PODAKOVANIE
Ďakujem

rodičom,

sympatizantom Materskej
školy v Krakovanoch,
zamestnancom firmy OKÉ
PLASTIC za 2% z daní, ktoré
venovali materskej škole.
Získané

financie budú

použité na vynovenie
prostredia MŠ, nákup
koberca pre deti staršej
vekovej skupiny a nákup
nábytku pre všetky deti.
Veľké poďakovanie patrí

v

júl 2014
v
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v

OSMY ROCNÍK ZUPNÉHO FESTIVALU TRÁPILI
v
...dokončenie zo str. 1
VRTOCHY POCASIA

prvého detského súboru Veselanček a
Púpavienky z Veselého a Veľkých Kostolian
začalo pršať. Po chvíli čakania, keď dážď
prestal, vystúpil druhý detský súbor Drienka
z Trnavy. Dážď však neprestával, javisko sa
šmýkalo a aj diváci sa poschovávali pod
stánky, a tak sa ďalší program musel presunúť
do vnútra kultúrneho domu. Domáci detský
folklórny súbor Krakovanček a DFS Zvonček
z Vrbového sa už predstavili na javisku v
sále. Program pokračoval vystúpeniami FSk
Krakovienka a SSk Krakovany, FS Zobor z Nitry,
Fsk Dolinečka zo Soblahova, domácim FS
Lusk a Srbským umeleckým súborom Krajan
z Vojvodiny.
Priestory kultúrneho domu boli pekne
vyzdobené fotografiami, prácami detí,

vyšívanými obrusmi, ako aj predmetmi z
minulosti. Jeden z panelov s fotografiami bol
osobnosť z Krakovian, vďaka ktorej sa ľudová
kultúra v Krakovanoch zachovala a našla
veľa nasledovateľov, vďaka nej prebiehajú
každoročne folklórne slávnosti /od roku 1973 do
roku 1975 Západoslovenské folklórne slávnosti/ Anne Horanskej. Pani učiteľky sa venovali deťom
v tvorivých dielňach a v stánkoch predávali svoje
výrobky remeselníci. Aj napriek nepriaznivému
počasiu usporiadatelia všetko zvládli, a preto
by som chcela poďakovať všetkým účastníkom,
ktorý prišli festival podporiť, všetkým účinkujúcim
a všetkým, ktorých síce nebolo vidieť na javisku,
ale vďaka ktorým sa mohol festival uskutočniť .

Hlas Krakovian
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NAŠA KAPLNKA ZA VINOHRADOM
Reč je o Kaplnke Krvi Ježiša Krista, o ktorej Martin Gono spolu s vdp. Ľudovítom Malým
písali v Hlase Krakovian 5/2007 a ich informácie v čísle 6/2007 doplnil Marián Klčo z
Balneologického múzea v Piešťanoch.

Zuzana SNOHOVÁ

aj rodičom detí, výboru
Roričovského združenia,
ktorí počas celého roka
pomáhali

finančne,

materiálne pri rôznych

n K apl nka K r vi Ježi š a K r i s ta - aktuál ny s tav.

akciách poriadaných

Snáď každý Krakovanec ju pozná.
Nenápadnú malú bielu budovu - silne
ohlodanú zubom času a nezáujmu - ukrytú v
poli popri poľnej ceste za vinohradom blízko
hranice s Vrbovým. Pravdepodobne málokto
ju však pozná osobne. Väčšina, hlavne z tých
mladších, o nej počula alebo čítala v knihe
o obci „Pečať našich predkov“, ktorá vyšla
minulý rok, keď Krakovany oslavovali 900-té
výročie prvej písomnej zmienky.
Prečo sa ku kaplnke vracať? Čo o nej nie
je ešte napísané?
Vráťme sa k nej hlavne preto, aby sme ju
dostali späť na čestné a uctievané miesto,
ktoré takejto sakrálnej stavbe právom
patrí. Vráťme sa k nej preto, lebo naši
predkovia ju kedysi postavili a iste ich to
stálo veľa námahy. Ak by ju dnes videli, asi
by ich to zabolelo. Vráťme sa k nej preto,
lebo sa nachádza na tichom príjemnom
mieste, ktoré by mohlo byť cieľom našich
prechádzok. Nie je veľa miest, kam by sa
obyvateľ Krakovian mohol ísť prejsť, aby sa
vyhol ruchu obce. Aby bol viac v prírode,
ale zase nie v „divočine“. Teda, kde je
relatívne kultivovaná cesta a trochu pokoja
od rušných ciest s autami. Poľná cesta na
Orvište alebo Ostrov je jednou z alternatív,
cesta ku kaplnke je ďalšou z možností.
Čo však o kaplnke vieme? Vieme ako
vyzerala? Vieme kto a prečo ju postavil?
Vieme, či k nej v čase jej slávy viedli
procesie veriacich a pri akej príležitosti?
Ak si ktokoľvek z Vás čokoľvek o kaplnke
pamätá, ak ste niečo počuli, čo sa vo Vašej
rodine o kaplnke traduje z pokolenia na
pokolenie, alebo viete o niekom, kto čosi
viac o kaplnke vie a pamätá, vyhľadajte ma
(Michaela Havrlentová, Južná ulica 541/12)
a odovzdajte mi informácie. Alebo ich
napíšte a nechajte na obecnom úrade. Ak

rodičovským združením a
materskou školou.
Jozefína KLČOVÁ
riaditeľka MŠ KRAKOVANY
n Deti zo šk ô l k y n a d opra vn o m i h ri sk u . - a š -

n D iv á c i s i m ohli nec ha ť u p iec ť v la st no ru č ne v yro b ené medo v ník y. Foto: -jufv

OCENILI „SUPER ZIAKOV“

26.6.starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik
slávnostne prijal a odmenil na obecnom úrade
v

SPOLOCENSKÁ
KRONIKA
V mesiacoch máj a jún 2014
sa narodili Tomáš Horňák, Leila
Baya Mellak, Christian Peter
Keevil a Marieta Filová. Želáme veľa zdravia a síl!
***
V tom istom období nás navždy opustila Mária Klinovská
vo veku 76 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
-red-

žiakov, ktorí v šk. roku 2013/2014 úspešne
reprezentovali našu školu na súťažiach. Tento
rok to boli títo žiaci: Nora Valová 3. miesto
vo výtvarnej súťaži „Európa v škole,“ Alex
Toplanský 2. miesto vo výtvarnej súťaži „Európa
v škole,“ Jožko Pašák 3. miesto v okresnej súťaži
„Putujeme za ľudovou piesňou,“

Katarína

Valová ocenená v 10. ročníku medzinárodnej
výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým
závislostiam bez hraníc, Tomáš Bučko 1.miesto
v behu na 60m a 2. miesto v hode kriketovou
loptičkou, Liliana Palkechová 3. miesto v behu
na 60 m na olympiáde v Ostrove.
Eva SEITLEROVÁ

Foto: autorka

má niekto z Vás nejaký dobový obrázok, či
fotografiu alebo si z počutia starých rodičov
a prarodičov pamätá, ako kaplnka vyzerala,
prineste obrázky ku mne alebo ich nechajte
na obecnom úrade. Skúsme spolu oživiť
príbeh našej Kaplnky Krvi Ježiša Krista.
Podľa slov odborníkov z Krajského
pamiatkového úradu v Trnave, ktorí kaplnku
videli, žiaľ, zatiaľ iba na fotografiách, je to
unikátna stavba, ktorá svojou trojhrannou
dispozíciou je jedinečná svojho druhu a
podobná stavba sa nachádza k Šaštíne.
Výjav kaplnky, Kristova modlitba na Olivovej
hore v Getsemanskej záhrade, keď ho v
predtuche blížiacej sa smrti zachvátila veľká
úzkosť, už nie je taký výnimočný a takéto
tématika je často používaná v kaplnkách
na našom území. Historická hodnota Kaplnky
Krvi Ježiša Krista je však nepopierateľná, ale
štát a ani cirkev nemajú peniaze navyše
na záchranu tohto objektu. Môžeme my,
obyvatelia obce, urobiť niečo pre našu
kaplnku?
Naši predkovia ju postavili možno z vďaky,
že im Pán Boh pomohol v ťažkej chvíli, možno
počas choroby alebo hladomoru. Možno ju
vystavili ako miesto, kde sa človek zrobený z
poľa mohol na chvíľu zastaviť, pomodliť sa a
odpočinúť si v tichu. Nie je to prežitok starej
doby, vďační Bohu máme byť za čo i dnes,
aj keď dnešný životný štýl nesvedčí práve o
tom, že by sme trpeli hladomorom. A rovnako
i dnes potrebujeme na chvíľu spomaliť,
pozastaviť sa a v tichu premýšľať nad
životom. Miesto, kde sa kaplnka nachádza,
len slabé 3 km od centra obce, by mohlo
byť takým príjemným miestom na príjemnú
prechádzku a v tichu načerpanie nových síl
do všedného života.
Michaela HAVRLENTOVÁ

KONIEC ŠK. ROKA
Dňa 27. 6. 2014 sme slávnostne
ukončili školský rok 2013/2014
na školskom dvore. Počasie
nám prialo a už od skorých
ranných hodín sa schádzali naši
žiaci v škole.
Tento krásny slnečný deň
akoby bol symbolom obdobia,
na ktoré sa hlavne deti istotne
veľmi tešia - na prázdniny.
A je vlastne jedno, či sa
vám ráno do okna zasmeje
slniečko alebo zaklopká dážď.
Hlavne, že nezazvoní budík,
nekompromisne vás nevyženie
z postele a neprikáže plniť svoje
školské povinnosti. Iba pred
krátkym časom sme nasadli
do vlaku s názvom školský
rok a už stojíme na konečnej
stanici - po 10 mesiacoch
ťažkej a namáhavej práce.
Už len v spomienkach nám
zostanú úspechy i neúspechy,
radosti i žiale. Aký teda bol
školský rok 2013/2014? Na
konci školského roka do našej
školy chodilo 55 detí, z toho 23
dievčat. A ako sme sa učili? S
vyznamenaním prospelo 37
žiakov 2.- 4. ročníka, z toho
malo samé jednotky 21 žiakov,
2 žiaci prospeli veľmi dobre.
Nikto neprepadol. Všetci žiaci
prvého ročníka prospeli. V
slávnostnej atmosfére sa k
prítomným žiakom i učiteľom
prihovorila pani riaditeľka
Mgr. Eva Seitlerová a starosta
obce PaedDr. Vladimír
Mihálik. Vo svojom príhovore
vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne
reprezentovali školu, žiakov,
ktorí dosiahli v tomto školskom
roku vynikajúce výsledky a
poďakoval aj všetkým
učiteľom za vykonanú prácu.
Po príhovore boli ocenení
žiaci, ktorí sa počas roka
najintenzívnejšie zapojili do
zberu papiera.
Poslednýkrát sa s nami lúčili
aj naši štvrtáci. Posledným
zvonením sa rozlúčili so školou,
v ktorej strávili plné štyri roky.
Rozlúčili sa s pedagogickým
zborom i mladšími spolužiakmi.
Želáme im veľa študijných
úspechov v školách, ktoré
si zvolili. Všetkým učiteľom,
zamestnancom školy, žiakom
a priateľom želáme príjemné
prežitie celých prázdnin,
hlavne bez chorôb a úrazov
a načerpanie nových síl do
budúceho školského roku.
Eva SEITLEROVÁ
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DEN MATIEK PO KRAKOVIANSKY
Mesiac máj je lásky čas a neodlučiteľne k nemu patrí aj ten najkrajší sviatok všetkých mamičiek, ktorý rovnako symbolizuje
lásku – Deň matiek. Vedia to aj deti z Materskej školy a Základnej školy v Krakovanoch a pre svoje milované mamy si spolu
s pani učiteľkami pripravili pestrý kultúrny program.
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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 druhý štvrťrok 2014. Na aprílovom stretnutí som pre našich členov pripravila ponuku rôznych aktivít, ktoré sa pre nich
usporiadajú, tie sa pravidelne dozvedám z nášho stretnutia predsedov JDS z PN. Konajú sa každý mesiac okrem prázdnin.

F o t o : L . Žit n an s k ý

n Maj st e r m äsi ar pl ní k lob á s y.

n Deň matiek v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
V nedeľu 11. mája sa o 15. hodine naplnil
Kultúrny dom v Krakovanoch mamičkami,
babičkami, ale aj pyšnými oteckami,
ktorí si prišli pozrieť a vypočuť svoje
ratolesti. Podujatie otvoril svojím krátkym
príhovorom starosta obce PaedDr.
Vladimír Mihálik a venoval oslávenkyňám
niekoľko pekných slov. Potom už prišli na
rad tí najmladší z účinkujúcich, „malkáči“
a vystúpenie začali piesňou „Maličkí
škôlkari“. Po ich krátkom hudobnom
pásme vystúpili „veľkáči“, taktiež so
svojím krátkym hudobno-poetickým
pásmom. Nechýbali ani školáci, ktorí si
na úvod pripravili malú obmenu anglickej
pesničky od Mira Žbirku: „Oh Me, Oh
My“. Spolu s hudobným doprovodom
na akordeón, v podaní Daniela Snohu
zaspievali i „Mandarinku Darinku“ či
„Červené jabĺčko“. Daniel Snoha vystúpil
aj s prednesom prózy: „Najlepšie je

Hlas Krakovian
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muzikantom“ od Jozefa
Pavloviča a Jožko Pašák
zaspieval ľudovú pieseň:
„Letí, letí roj“.
Nacvičovanie
programu trvalo
školákom cca dva
týždne. Škôlkari sa
pripravovali asi mesiac.
Veľká vďaka patrí pani
učiteľkám za trpezlivosť
a kreatívnosť pri príprave
tohto programu.
Text a foto
Zuzana FLOREKOVÁ

&---------------------------------------------------------------------------------------------------TERMÍNY ODVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - 2. POLROK 2014
Papier

Vždy v piatok, a to: 1. augusta, 12. septembra, 24. októbra a 5. decembra 2014. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú
sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa:
pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka,
brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty

Foto: L. Žitnanský

n Čl enovi a J DS na župnom fes ti val e.
Jednou z našich aktivít bola brigáda
na cintorínoch, ktorej sa zúčastnili viacerí
členovia.
S peknou kytičkou kvetov a vinšom sme
navštívili našu jubilantku.
JDS v Trebaticiach ponúkla pre našich
členov výlet do Kátova na výstavu kvetov,
tiež bolo v ponuke niekoľko tipov na výlet, no
bohužiaľ pre malý záujem sa neuskutočnili.
Je veľmi ťažké vymyslieť výlet pre vás a
zaplniť celý autobus. Vďaka bohu je záujem
o kúpele, tento rok sme dostali 4 poukazy.
Dve členky idú koncom júla do Nimnice a
dve ďalšie začiatkom augusta do Dudiniec.
Prajeme im príjemný pobyt a relax.
V mesiaci máj sme sa chystali na festival
spevu a tanca, rozdelili sme si úlohy pri
pečení lokší. Tešili sme sa, že sa nás zišlo v
našej zasadačke dosť, a tak sme sa pekne
porozprávali, pospomínali a oddýchli od

každodenných starostí.
6. júna 2014 usporiadala JDS
Chtelnica 1. ročník juniálesu, ktorého
sme sa zúčastnili. V pekne vyzdobenom
kultúrnom dome sa nás zišlo okolo 400
seniorov. Po srdečnom uvítaní nám
organizátori pripravili plné stoly koláčikov
i chutnú večeru. Nechýbalo ani vínko
pre naše polovičky. O dobrú náladu až
do 22:00 sa postarala Vavrinecká trojka
a bohatá tombola. Bola to pekná akcia.
Z našej dediny sa zúčastnili dva páry,
pretože naši členovi dlho rozmýšľali, či
ísť, neskôr už nebolo miesto. Musíme
rýchlejšie reagovať.
12. júna 2014 sa v Piešťanoch pod
Mušľou v parku uskutočnila prehliadka
speváckych súborov seniorov. Akcia
trvala asi 1,5hod. Spoločne s manželom
sme sa zúčastnili, boli to pekné

zlodejka
pristihli ma pri krádeži
a vyhovárať sa v cudzom tele
je zbytočné

OKIENKO POÉZIE

preto neplačte
pre odcudzenú hrdosť
ja utečiem a...
...vrátim vám hračky

Vždy v piatok, a to: 18. júla, 29. augusta, 10. októbra a 21. novembra 2014. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET
fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

vyzlečiem sa ticho z kože
zahodím stud
a možno ma okúpu

Sklo

rozmar
mám nový mesiac
aha, ako melancholicky svieti!
keď spím uložená v kráteroch,
na perách cítim jeho zlatý prach
je celý priesvitný

Vždy v utorok, a to: 8. júla, 19. augusta, 30. septembra, 11. novembra a 23. decembra 2014. Zberá sa do veľkých nádob
na sklo rozmiestnených po obci. Zberajú sa prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez
farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier,
nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).
Za dôslednú separáciu vám ďakujeme!
-red-

vystúpenia. U ostatných nebol záujem.
V mesiaci Jún sa taktiež konal Župný
festival Krakovany. Veľké ďakujem
patrí všetkým vám, ktorí nám pomohli
pri príprave a predaji rôznych dobrôt.
Všetko dopadlo na výbornú.
V mesiacu júl, tak ako po iné roky,
chystáme pre našich členov a ich
rodinných príslušníkov opekačku na
poľovníckej chate, bude harmonika a
dobrá nálada. Veríme, že počasie sa
vydarí, ak nie, posunieme dátum. Všetci
ste srdečne vítaní i s vnúčatkami, dátum
včas oznámime.
V mesiaci august pre vás chystáme
výlet na kúpalisko. Termín oznámime
rozhlasom a káblovkou.
V júli a v auguste naše stretnutia
nebudú, sú prázdniny, máme vnúčatá,
dozrieva ovocie, zavárame a máme
veľa práce okolo záhradky.
Chcem vám milí členovia i ostatní
občania v mene výboru JDS a mojom
popriať pekné slnečné dni, tešte sa
so svojimi blízkymi, vnúčatami, zo
záhradiek, z úrody a zo všetkého
pekného, čo nám prináša každý deň.
Nech ste všetci zdraví, šťastní a veselí.
Nezabudnite oddychovať a dodržiavať
pitný režim. Stretneme sa v septembri.
Za JDS Krakovany Anna KUBRANOVÁ

ovocné sady
celkom na začiatku leta
počúvam
dupot lesných škriatkov
spievajú piesne
a uškŕňajú sa
ako zaštiepené čerešne
pohmkávajú si
pučiac do krásy
do smiechu si podupkávajú nôžkami
rukami stískajú
cmúľajú
šťavnaté plody

Zuzana FLOREKOVÁ
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OTVORENIE NEBA
NAD VINOHRADMI
V sobotu 12. júna 2014 sa
od desiatej hodiny rannej
uskutočnil ďalší ročník podujatia
pod názvom Otvorenie neba
na Vinohradoch. Organizátori
(Letecký klub nad Holeškou,
Miestna skupina Červeného kríža
Krakovany a Obec Krakovany)
nadviazali na úspešnú celodennú
akciu, ktorá sa v podobnom čase
konala minulý rok.
Svoje miesto si v príjemnom
prostredí areálu letiska nad
Krakovanmi mohli nájsť všetky
vekové kategórie. Pre najmenších
boli pripravené atrakcie ako
skákacie hrady a šmykľavky,
maľovanie na tvár, vozenie na
koňoch, či na voze z poníkmi.
Okrem toho sa mohli s dospelými
povoziť na štvormiestnych
lietadlách Piper a z vtáčej
perspektívy si prezrieť krásy
okolia. Preletieť sa bolo možné
i na vrtuľníku Robinson 44 s tromi
pilotmi z Piešťan.
Okrem toho boli na pristávacej
dráhe vystavené mnohé modely
lietadiel, z veľkého množstva
spomeňme napr. Viper, AN2 (z
ktorého zoskakovali parašutisti),
Eurofox, Dynamic a iné.
Trikrát sa zoskokmi prezentovali
i parašutisti, ktorí zoskakovali
z lietadla
typu AN2
zo
Sládkovičova, preletom ponad
miesto podujatia stíhačka L-29
Delfín z Partizánskeho.
O občerstvenie taktiež nebola
núdza. Predávali sa dva druhy
gulášu, cigánska pečienka, či
klobásy. Nechýbalo čapované
pivo a iné alko, či nealko nápoje.
Ozvučenie zabezpečil Roman
Štefanka a všetko, čo sa dialo
vo vzduchu a sem-tam i na zemi
komentoval do mikrofónu pán
Štefánik z Bratislavy.
Usporiadateľsky a organizačne
podujatie zabezpečoval Ľuboš
Madunický, ktorému letisko patrí,
spolu s dobrovoľníkmi a takisto
organizačne a zdravotnícky
vypomáhali členovia MsSČK v
Krakovanoch.
Tohto pekného a na okolí
výnimočného podujatia sa
zúčastnilo mnoho návštevníkov z
obce, odkiaľ bola zabezpečená
kyvadlová doprava mikrobusom,
ale i širokého okolia.
Najviac lákali vyhliadkové lety, z
ktorých sa tešili deti i dospelí.

v
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CERVENÝ KRÍZ A JEHO CINNOST

Ako prežívali posledné dni a čo chystajú v Miestnej skupine Slovenského Červeného
kríža (MsSČK) sme sa pozhovárali s jej predsedníčkou Elenou Krestovou.

MsSČK sa podľa jej slov podieľala na
organizovaní ďalšieho ročníka Otvorenia
neba na Vinohradoch, ktoré sa stalo veľmi
obľúbeným podujatím v obci a jej okolí. Na
tejto leteckej show sa podieľali členovia
MsSČK usporiadateľsky (strava, parkovacia
služba, zabezpečenie priestoru dráhy a
bezpečnosti divákov, prevoz materiálu)
a samozrejme boli ochotní kedykoľvek
poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc.
Ako povedala E. Krestová: „Chcem sa
poďakovať všetkým aktívnym členom,
väčšinou sú to tí istí, ktorí boli ochotní
obetovať svoj voľný čas a prišli pomôcť
s organizovaním a zabezpečením tohto
stále populárnejšieho pekného podujatia.
Ďakujem tiež obecnému úradu a jeho
pracovníkom, ktorí pomáhali pri preprave.
Tento rok nás v tejto snahe podporili i členky
MsSČK v Nižnej, ktoré sa zúčastnili podujatia
a spolu s našimi ženami napiekli domáce
koláče.“
Ďalšou úlohou MsSČK bola pravidelná
kontrola lekárskych brašní, ktorú zabezpečila
Mária Pekarovičová. Na VIII. ročníku župného
festivalu kultúry 28.-29. júna 2014 mala
MsSČK vlastný stan, kde sa počas soboty
a nedele vystriedali členky MsSČK, Marta
Ščepková, Mária Pekarovičová, Blažena
Madunická, Mária Žitnanská, ktoré v boli
pripravené poskytnúť základnú zdravotnú
starostlivosť. Stálu službu v kultúrnom dome
mali pani Bartáková, Elena Krestová a
Ľudmila Štefanková.
Z chystaných podujatí MsSČK sa najbližšie
uskutoční medzinárodná výstava gladiol a
iných kvetov, ktorú MsSČK spoluorganizuje s
klubom Gladiola Martin a Obcou Krakovany.
uskutoční sa v dňoch 26.-27. júla 2014. Spestrí
ju svojim príspevkom i náš pestovateľ Alojz
Hornák. „Rada by som pozvala všetkých
Juraj FILO na toto zaujímavé podujatie, a hlavne na

Foto: autor
slávnostný prípitok, ktorý bude v sobotu 26.
júla 2014 o deviatej hodine ráno v Kultúrnom
dome v Krakovanoch. Počas výstavy je
pripravený i kultúrny a hudobný program.
Výstava potrvá do nedele 27. júla, pričom
o 16. hodine bude prebiehať jej ukončenie
spojené s možnosťou nákupu vystavených
exemplárov“ , dodala E. Krestová.
Po lete MsSČK už tradične zorganizuje
v dňoch 12.-13.9.2014 Jesennú výstavu
ovocia, zeleniny a aranžmánov z nich, ktorá
každoročne spestruje kalendár kultúrnych
podujatí v obci.Náš rozhovor ukončila
predsedníčka nasledovne: „Prajem členom
MsSČK, ale i všetkým občanom krásne prežitie
letných dní, veľa zdravia a rodinnej pohody.
Verím, že sa po lete stretneme a budeme sa
môcť spolu tešiť z vašich exponátov, dobre
zorganizovanej jesennej výstavy, aby v nás
zanechala pocit z dobre vykonanej práce.“
Juraj FILO

n V ýst a v a gla dio l p red ro kom. -juf-

v

RETROCASY V KRAKOVANOCH ZNOVU OZILI

RECEPTY HLASU

Už sa to stalo peknou tradíciou, že dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň, Krakovany na
chvíľu ožijú retro štýlom. Rodičia spolu s pani učiteľkami Základnej školy v Krakovanoch
pripravia pre všetkých, ktorí sa majú chuť zabávať, diskotéku v štýle, ako to bývalo kedysi...

KURČA NA SLADKOKYSLO

n Fo to z R etr o d i s ko téky 2014.

n O t v or e nie neb a na V ino hra do c h.
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Niektorí z Vás, čitateľov Hlasu Krakovian,
si veľmi dobre pamätajú zábavy, keď boli
na stoloch obrusy, keď boli na stoloch vo
vázach živé kvety. Zábavy pre mládež, kde
neodmysliteľnou súčasťou bola tombola
a hlavnou cenou bola pečená hus alebo
kačica a ako občerstvenie sa neponúkal
guláš, ale párky s chlebom a horčicou alebo
jaternice a klobásy. Tak v takomto štýle, pri
hudbe, na „ktorú sa dá tancovať“, organizuje
základná škola retrodiskotéky už od roku
2007. Biele obrusy na stoloch, živé kvety vo
vázach, štýlová výzdoba v sále. Vestibul
kultúrneho domu pripomínajúci v jednom
rohu obývačku so starou sedačkou, ktorá
pamätá Husáka, knižnica s komunistickou
literatúrou, na stene obrazy s tématikou
ťažkého socializmu a kukučkové hodiny. V
druhom kúte kuchyňa z rokov socializmu,
kde rohová lavica krásne kopíruje stôl so
starodávnym obrusom. Hliníkové príbory, starý
ťažký servis, polievková misa i ťažké horčičáky
nás krásne zavedú do rokov minulého režimu.
No a v takomto prostredí a v takomto štýle sa
prichádzajú mladí i starší zabaviť do Krakovian
na vychýrené retrodiskotéky.
No a aby prostredie v retro štýle bolo
dokonalé, účastníci diskotéky pochopili,
že aj ich oblečenie musí ladiť. A tak dámy
vytiahnú biele silónky, čo šanujú z roka
na rok práve na túto príležitosť, vyleštia
lakovky po babke, vyvetrajú od naftalínu
napáchnuté dederónové alebo z inej
umeliny vyrobené šaty a vyberú sa zabávať.
Pravdaže, oblečeniu prispôsobia aj vlasy,
dobre ich natupírujú alebo sčesú do konského
chvosta a doladia vhodnou, a hlavne výrazne
farebnou, bižutériou.
Muži si zase nechajú narásť bokombrady,
vyberú z najspodnejšieho šuplíka biele
ponožky, doladia to vhodnými nohavicami
alebo oblekom po predkoch. No a traky
nesmú chýbať! Niektorí ešte vsadia na
taký detail ako je hrebeň v zadnom vrecku
nohavíc alebo stará zelená socialistická
stokorunáčka.
Už len hity skupiny ABBA, Michala Davida

Fo to : P eter S E ITLE R
alebo Heleny Vondráčkovej, Céčka od
Kotvalda a Hložka alebo pesničky skupiny
Modern Talking nenechajú nikoho sedieť.
Je málo príležitostí, aby si mladšia i staršia
generácia tých, ktorí majú chuť tancovať,
spoločne zatancovali v kultivovanom
prostredí. Obzvlášť keď organizátori
zabezpečia aj chutné občerstvenie, kvalitnú
tombolu, štýlové prostredie a aj odvoz lacným
taxíkom domov. Chýr o kvalitnej zábave v
retro štýle sa preto rýchlo rozniesol po okolí a
našu retrodiskotéku navštevujú nielen domáci
Krakovanci, ale aj mnoho hostí z bližšieho i
vzdialenejšieho okolia. Oplatí sa im to, zábava
stojí ozaj za to a po organizačnej stránke
akcia nemá chybu.
Snáď organizátorom obyvatelia obce,
hlavne tí, čo bývajú v okolí kultúrneho domu,
prepáčia trochu viac ruchu počas tejto
nočnej akcie. A aj takto sa dá šíriť dobré
meno obce Krakovany po okolí. Okrem toho,
peniažky, ktoré škola takto zarobí, pomôžu
skvalitniť výučbu na našej základnej škole,
a tak sa naša dedinská škola nielen svojím
moderným vybavením, ale aj prístupom
učiteľov, môže pýšiť ozaj kvalitou na vysokej
úrovni a určite nezaostáva pred žiadnou
základnou školou z veľkého mesta.
Michaela HAVRLENTOVÁ

n R etr od i s kotéka. Foto: Peter SE IT LE R

Potrebujeme: kuracie prsia
(nakrájané na kocky veľké
1 cm), 25 g bambusových
výhonkov (nakrájaných
na plátky), zelená paprika
(zbavená semien a nakrájaná
na tenké plátky), 2 očistené
mrkvy (nakrájané na tenké
rezančeky dlhé 3 cm), 1 jarná
cibuľa (olúpaná a nahrubo
nakrájaná na kúsky veľké 1
cm), strúčik cesnaku (olúpaný
a nasekaný), 2 čajové
lyžičky kukuričného škrobu, 2
lyžice oleja, 3 cm čerstvého
koreňa zázvoru (olúpaného a
nakrájaného na plátky), pol
čajovej lyžičky soli
cestíčko: vajce, 100 g hladkej
múky, 25 g kukuričného škrobu,
fritovací olej
omáčka: lyžica sójovej
omáčky, lyžica paradajkového
pretlaku, 2 čajové lyžičky
kukuričného škrobu, lyžica
jemného prírodného cukru,
lyžica bieleho octu, 450 ml
kuracieho vývaru, štipka
Glutasolu
***
Postup:Zmiešame soľ a
kukuričný škrob. Obalíme v
ňom kúsky kurčaťa. Cestíčko
získame zmiešaním preosiatej
múky, kukuričného škrobu
s vajcom a primeraným
množstvom vody. Dobre ho
ušľaháme. Rozpálime fritovací
olej. Kúsky kurčaťa ponoríme
do cestíčka a fritujeme, až
sú zlatohnedé a chrumkavé.
Necháme ich na obrúsku
odkvapkať a uchováme v
teple. Vo woku zohrejeme
2 lyžice oleja a za stáleho
miešania pražíme cibuľu,
zázvor a cesnak asi 3 minúty.
Pridáme mrkvu a pražíme
asi 2 minúty. Pridáme zelenú
papriku a pražíme ďalšie asi 2
minúty. Pridáme bambusové
výhonky, osolíme a dôkladne
premiešame. Všetky prísady do
omáčky zmiešame a nalejeme
na uvarenú zeleninu. Povaríme
a s i 3 m i núty, a ž om á čka
zhustne a spriesvitnie. Upražené
kúsky kurčaťa naukladáme na
servírovaciu misu a polejeme
ich sladkokyslou omáčkou.
-red-
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NAVŠTÍVILI SME DRUZOBNÚ OBEC - KRAKOVANY V CR

V dňoch 20.- 22.júna 2014 50 našich občanov navštívilo družobnú obec Krakovany v
Čechách pri príležitosti prvej písomnej zmienky o ich obci. České Krakovany sú menšia
obec ako naša (800 obyvateľov), ale dynamicky sa rozvíjajúca...

OTVÁRA
záujmové útvary- krúžky na
školský rok 2014/2015
Oddelenie kultúry
Keramika MŠ
Keramika I. (I. stupeň ZŠ)
Keramika II (II. Stupeň ZŠ)
Výtvarný krúžok- ZŠ
Bábkarsky krúžok- II. stupeň ZŠ
Literárno-výtvarný klub- ZŠ
Tvorivé ručičky- MŠ
Externisti: Modelársky- chlapci
ZŠ, Karate- ZŠ
Oddelenie spoločenských
vied:
Superstar na ľudovú nôtu- ZŠ
Trendy/rebelky-ZŠ, dievčatá
(ozdoby, náramky)
Dramatický- ZŠ
Funny- ZŠ (hry a zábava)
Materáčik- MŠ (hry, tanec...)
Externisti: Nemecký jazyk- ZŠ,
Anglický jazyk- ZŠ, Moderné
tance- hip- hop- ZŠ
Oddelenie prírodovedy:
Túlavé topánky- integrovaní
Počítačový klub- integrovaní
Počítačové hry- ZŠ
Kolky- chlapci ZŠ
Kolky- dievčatá ZŠ
Počítačové hry- ZŠ
Externisti: Strelecký-ZŠ
dievčatá, chlapci, RybárskyZŠ D+CH, Robotický- ZŠ D+CH.,
Mažoretky- ZŠ dievčatá,
Ľudové tance- MŠ
Oddelenie športu:
Florbal- 1. stupeň ZŠ
Florbal- 2. stupeň ZŠ
Florbal- 2. stupeň ZŠ+SŠ
Stolný tenis- ZŠ CH+D
Florbal- 2. stupeň ZŠ (2 krát
týždenne)
Florbal- SŠ CH (2 krát týždenne)
Plavecký- ZŠ
Externisti: Športová gymnastikaMŠ, 1. stupeň ZŠ, Šach- ZŠ
Príďte svoje dieťa prihlásiť
do niektorých z krúžkov, o
ktoré budú mať záujem.
Prihlásiť môžete na adrese:
Centrum voľného času Ahoj,
Teplická 83, 921 01 Piešťany.
Poplatok za jeden krúžok na
mesiac je 2,50 €. Tešíme sa na
vás.
Centrum voľného času
Ahoj Piešťany

n Z ľa v a M . P a v lo v ič , J. Ku p c z yk , D. Du sz yńsk i, J. P o lá k a V . Mihál i k.
F o t o : Ž . R E J FK OVÁ
V piatok boli oslavy pre starších v hostinci u
Rohlíčků a mladší mali diskotéku na štadióne
TJ.
Zástupcovia obcí Krakovany (Slovensko),
Popiełów (Poľsko), a Krakovany (Čechy) sa
stretli v budove obecného úradu so starostom
p. Jozefom Polákom a členmi obecného
zastupiteľstva. Ubytovanie výpravy bolo na
učilišti v Chvaleticiach.
Hlavný program osláv bol v sobotu. Naša
výprava sa zúčastnila v Kutnej Hore festivalu
Kráľovské striebrenie Kutnej Hory, ktorý sa
začal veľkým sprievodom kráľovskej družiny.
Po obede pokračovali oslavy v Krakovanoch.
Predstavili sa hasiči požiarnym útokom. Po
nich nasledoval „srandamač“ – futbalový
zápas krakovianske tigrice a starí páni, ktorý
bol kombináciou futbalu a rugby s neurčitým
počtom aktérov, s množstvom zábavných
situácií.
Hlavným bodom osláv bol futbalový
zápas Krakovany-Krakovany, ktorý sa skončil

zmierlivo 3:3. Počas prestávky vystúpili
členovia miestneho kynologického klubu s
ukážkami výcviku psov.
Zástupca futbalistov Michal Pavlovič
odovzdal starostovi obce Krakovany p.
Polákovi 3 litre slivovice a pripomenul 30
ročnú spoluprácu oboch klubov.
Večer bola zábava na štadióne TJ.
Nedeľňajšie oslavy tvorili návštevy miestnej
ZŠ, MŠ a slávnostné bohoslužby s koncertom
žiakov miestnej ZŠ.
Atmosféra osláv bola pohodová. Jediným
negatívom bolo studené počasie. Niektorí
účastníci zájazdu navštívili svojich známych
priamo doma. Na záver sa zástupcovia obcí
Krakovany, Krakovany a Popiełów dohodli
na futbalovom turnaji, ktorý sa uskutoční na
budúci rok v Krakovanoch na Slovensku.
Za zmienku stojí i to, že zájazdu sa zúčastnili
občania Krakovian na Slovensku, ktorí v
družobnej obci za 30 rokov ešte neboli a
veľmi sa im tam páčilo. Vladimír MIHÁLIK

n Tradičný futbalový zápas Krakovany ČR - Krakovany SR. Foto: L. ŽITNANSKÝ
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NÁHROBNÍKY Z CINTORÍNA PRI KOSTOLE SV. GÁLA

Obec Krakovany (okres Piešťany) vo svojej dnešnej podobe vznikla roku 1943 zlúčením
dvoch obcí – Krakovian a Stráží. V stredoveku sa história obcí líšila tým, že každá patrila
inému feudálnemu vlastníkovi.
Obec Krakovany (Craco) sa prvýkrát Z jedného náhrobníku sa zachovalo len torzo,
spomína v Zoborskej listine z roku 1113 ako z ktorého bola odlomená menšia časť, ktorú
majetok benediktínskeho kláštora sv. Hypolita sme však zachránili. Torzo predstavuje spodnú
na Zobore pri Nitre. Fara a kostol je v obci časť náhrobníka v tvare obráteného srdca.
doložený v rokoch 1332 – 1337.
Horná časť, kde bol kríž, sa nezachovala. Na
Obec Stráže (Spectaculi) sa prvýkrát tiež ústrednej ploche náhrobníka je reliéf postavy
uvádza v Zoborskej listine z roku 1113 (Marsina ženy (azda svätice alebo anjela smrti ?), ktorá
1971, 66). V roku 1338 získal obec Stráže do má v jednej ruke kvet a v druhej sviecu. Nad
vlastníctva Tomáš Rufus zo zemepanského postavou je lebka. Náhrobok je lemovaný
rodu Péčiovcov. Je veľmi pravdepodobné, plastickou lištou s volútovým ukončením.
že stavebníkom tunajšieho Kostola sv. Gála Náhrobok datujeme rámcovo do druhej
v Strážach bol Tomáš Rufus alebo jeho polovice 18. storočia.
syn Peter zo Stráží. Kostol bol postavený v
Druhý náhrobník je pekným príkladom
polovici, resp. v druhej polovici 14. storočia. kamenného barokového náhrobníka
V súčasnosti je Kostol sv. Gála národnou srdcovitého tvaru. Na náhrobku je nápis v
kultúrnou pamiatkou. V Ústrednom zozname minuskule, len niektoré písmená sú majuskulné:
pamiatkového fondu Slovenskej republiky „Tuto odpocziwa w Kristu panu Ewa Žitnik.
(ďalej len ÚZPF SR) je zapísaný pod číslom Roku 1769. Dne 28 Ap“. Náhrobník je na
917/1. Okrem toho je národnou kultúrnou okraji lemovaný plastickou lištou, v dolnej
pamiatkou aj „ohradný múr“ (číslo 917/2), časti ukončenej plastickými volútami. Z hornej
prikostolný cintorín (917/3) a dva kamenné časti náhrobku vyrastá tzv. “ďatelinový“
náhrobníky. Pod číslom 917/4 je zapísaný kríž s Ukrižovaným, na koncoch ramien
klasicistický kamenný náhrobník srdcovitého plastické rozety. Je vôbec najstarším dnes
tvaru z roku 1867 a pod číslom 917/5 je zapísaný zachovaným kamenným náhrobníkom na
neskorobarokový náhrobník srdcovitého cintoríne pri Kostole sv. Gála. Zaujímavosťou
tvaru z roku 1781. Na prikostolnom cintoríne je, že na náhrobníku z roku 1781, ktorý je
je okrem týchto dvoch náhrobkov viacero kultúrnou pamiatkou (zapísaný v ÚZPF SR
kamenných náhrobkov z druhej polovice 917/5) je nápis: „Tuto odpocziwa [v] Kristu
18. a začiatku 19. storočia. Z nich niektoré už Panu Miklos Zitnik weku sweho 70 roku 1781
neboli umiestnené na pôvodných miestach [dna 17 febru. zadagi] [za dusu ....... ]“. Teda
ale uložené, resp. sústredené len voľne rovnaké priezvisko zosnulého ako v prípade
na dvoch miestach v areáli prikostolného nápisu na nami zachránenom náhrobníku
cintorína. Niektoré boli zachované úplne, iné zosnulej z roku 1769.
boli poškodené ale nechýbala z nich žiadna
Oba náhrobníky, ktoré sme zachránili sú
časť, iné boli v torzálnom stave.
zhotovené z dobrovodského pieskovca.
Na základe rozhodnutia Krajského Oba zachránené náhrobníky sú mimoriadne
pamiatkového úradu v Trnave číslo peknými príkladmi vidieckych náhrobníkov
konania TT-05/865/2739/Kl zo dňa 26. 5. 2005 z obdobia neskorého baroka. Najmä ten
vydaného k zámeru na obnovu nehnuteľnej druhý z nich datovaný do roku 1769 je
národnej kultúrnej pamiatky – Kostola sv. krásnym a typickým príkladom basového,
Gála nachádzajúcom sa v obci Krakovany resp. srdcovitého kríža. Tento typ sa vyrábal
v katastrálnom území Stráže a zapísanej v v druhej polovici 18. a v prvej polovici
Ústrednom zozname pamiatkového fondu 19. storočia. Vo vidieckom prostredí však
SR pod číslom 917/1 vykonalo Balneologické tento tvar nachádzame aj po polovici 19.
múzeum v interiéri a exteriéri kostola v dňoch storočia. Spodnou nahrubo opracovanou
6. júla až 31. augusta 2010 archeologický časťou hranolovitého tvaru bol náhrobník
výskum. Na cintoríne pri Kostole sv. Gála osadený do zeme. Nad ňou je srdcovitá
sa pochovávalo v priebehu stredoveku a časť s nápisom, z ktorej vyrastá kríž s malým
novoveku. Väčší počet stredovekých hrobov korpusom. Na katolíckych cintorínoch
sme tu však výskumom nezistili.
sa nápis pravidelne začínal slovami Tu
Na cintoríne sa intenzívne pochovávalo odpočíva v Kristu Pánu ... Pravdepodobne
koncom 18., celé 19. a ojedinele ešte aj ich zhotovili kamenárski majstri z Dobrej Vody,
začiatkom 20. storočia. Dokladajú to aj významného západoslovenského strediska
dodnes zachované kamenné kríže na výroby kamenných náhrobníkov.
cintoríne – najstarší z roku 1769 a mladšie z
Oba pre Balneologické múzeum
rokov 1828 až 1914.
zreštauroval akademický sochár – reštaurátor
Pracovníkom Balneologického múzea sa J u r a j S í l e š . V ď a k a z á u j m u v e d e n i a i
so súhlasom Krajského pamiatkového úradu pracovníkov Balneologického múzea sa
Trnava podarilo zachrániť dva neumiestnené podarilo do zbierkového fondu múzea získať
a poškodené náhrobníky z konca 18. dva krásne doklady náhrobníkovej tvorby vo
storočia, z ktorých jeden sme zachránili hneď, vidieckom prostredí.
druhý neskôr.
Vladimír KRUPA

n Stav náhrobku z roku 1769
po zreštaurovaní.
foto: Eva DROBNÁ

OCENENIE
V priestoroch poľovníckej
chaty si z rúk predsedu PZ
Králik Krakovany P. Klinovského
a v prítomnosti spolučlenov
prevzal pán Ladislav Miezga
zlatú medajlu za významné
zásluhy o rozvoj poľovníctva
na Slovensku, ktorú mu udelil
Okresný výbor poľovníckeho
zväzu v Piešťanoch. Občan
Krakovian je v súčasnosti vo veku
91 rokov jedným z najstarších
žijúcich členov poľovníckeho
zväzu na Slovensku so 60-ročným
aktívnym členstvom, keď bol pri
jeho zakladaní v povojnových
rokoch. Významné úspechy
zaznamenal vo výcviku poľovne
upotrebiteľných psov, prevažne
stavačov a hoci mu zdravie
neslúži ako kedysi, stále si
nachádza cestu medzi svojich
nasledovníkov.
Touto cestou mu gratulujeme a
želáme veľa zdravia a úspechov.
Marián FLOREK
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RECEPTY HLASU
KRÁLIK NAČIERNO

Na recept potrebujeme:
1 malý králik,
za hrsť sušených sliviek,
2 lyžice vlašských orechov,
2 lyžice hrozienok,
1 malá cibuľa,
3 bobkové listy,
pol lyžičky celého nového
korenia,
muškátový kvet,
trocha tymianu,
5 zrniek celého čierneho
korenia,
trocha ďumbiera, soľ,
2 lyžice slivkového lekváru,
kúsok perníka, cukor,
citrónová šťava
***
Postup: Umytého králika
pokrájame na porcie, vložíme
do tlakového hrnca a zalejeme
horúcou vodou. Pridáme
umyté sušené slivky, orechy,
umyté hrozienka a uvedieme
do varu. Do kúska čistej gázy
zabalíme cibuľu, bobkové
listy, celé nové korenie,
muškátový kvet, tymian, celé
čierne korenie a ďumbier.
Zviazanú gázu pridáme k mäsu,
trocha osolíme, podľa potreby
pridáme ešte vodu, hrniec
uzavrieme a varíme asi 30
minút. Mäkké mäso vyberieme,
do omáčky pridáme slivkový
lekvár a postrúhaný perník
a dobre povaríme. Gázu s
koreninami vyberieme,
omáčku ochutíme cukrom,
citrónovou šťavou a vložíme do
nej uvarené mäso. Podávame
s uvarenou cestovinou. Králik
je výborný, ak ho ponoreného
v omáčke necháme stáť v
chlade dva dni.
-red-
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ZIJEME VO SVETE KRÍZ

ROZLÚCKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM 2013/2014

Keď sa pýtam, aký je tento svet, v ktorom žijeme, často mám možnosť počuť bolestné
vzdychnutie. Svet krízy! Počúvame o ekonomickej kríze, o ekologickej kríze, o kríze vernosti,
o kríze spravodlivosti, o kríze dobrého zdravia, o kríze rodiny, o kríze vzťahov, o kríze lásky
o kríze viery.

Piatkové popoludnie bolo na školskom dvore radosti a radosti. Deti spolu s rodičmi sa
mohli vyšantiť do sýtosti na skákacom hrade a pri súťažiach. Nechýbala ani opekačka v
„táčkách“, výborný guláš, ktorý uvaril deduško Elišky a Evičky pán Peter Klčo, domáce
koláčiky, ktoré napiekli šikovné mamičky. Osviežiť sme sa mohli na zmrzline od pána Petra
Kiktu. Za všetko veľmi pekne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj rodičovskému združeniu,
obetavým mamičkám a Ing. Lukášovi Daněkovi, ktorý nám sponzorsky vybavil skákací hrad.

Ľudia sa v tomto svete potácajú ako
osamelé lode na mori. Kým svieti slnko
a nefúka vietor, zdajú sa byť isté svojho
miesta. Ak sa však zdvihnú vlny, sú bezradne
zmietané ako lode bez kormidelníka. Niektoré
sú odnesené na šíre more a tam sa stratia.
Iné do seba bezradne narážajú a roztrieštia
sa na trosky, ktoré sa postupne rozptýlia na
nekonečnom mori. Len tie lode, ktoré majú
kormidelníka, odolávajú a odolávajú vetrom
či nebezpečným vlnám.
My ľudia sme ako lode. Nech sme
akokoľvek vybavení pre život, potrebujeme
kormidelníka. Toho, ktorý by nás upozornil
na nebezpečenstvá, ktorý by nás bezpečne
previedol všetkými búrkami. Dieťa, ktoré zistí,
že je osamelé, hľadá svoju mamu, či tých,
ktorí sú mu blízki. Jedine v jej náručí sa cíti byť
bezpečné. A to mu častokrát stačí. Nič viac
nepotrebuje. Je to teplo, láska srdca jeho
matky. Všetci to poznáme. No aj nepatrná
spomienka na podobné chvíle nás poteší.
Dobrý Pán Boh to tak zariadil.
A čo teda potrebujeme? Aby to fungovalo,
ako kedysi. Keď ľudia nepotrebovali
bezpečnostné zariadenia, bezpečnostné
zámky, ba dokonca žiadne kľúče, pretože si
dôverovali. Pocit bezpečia, istoty a dôvery
nám nedá žiadna technická vymoženosť. Ani
žiadna previerka človeka nám nezabezpečí,
že nikdy nezlyhá.
Ten pocit istoty dáva každému človeku
Boh. Túto istotu môže nadobudnúť, keď sa
človek zverí svojmu Stvoriteľovi. Tak, ako
to malé dieťa do náručia svojej matky.
Nezostáva nám nič iné, ako konštatovať, že
ľudskému zlyhaniu predchádzalo zlyhanie
modlitby. Zlyhanie dôvery človeka v Boha.

v

n Na š kol s kom d vor e bol o ves el o.

Človek akosi uveril, že všetko je omnoho
viac potrebné ako Boh. On dostane priestor
až vtedy, keď si človek nájde nejaký čas.
Až potom bude ochota modliť sa. Kto však
prežíva živé spoločenstvo s Bohom vie, že
to on je prameň všetkého dobrého. A preto
sa znova vráťme k tomu živému prameňu.
Nájdime si čas pre tichú a pokojnú modlitbu.
Modlime sa nielen perami, ale predovšetkým
srdcom. Nemodlime sa pre množstvo. Vždy,
každá modlitba nech vychádza z nášho
úprimného srdca. S vierou predkladajme
Bohu naše prosby. No s ešte väčšou vierou ho
počúvajme a verme mu. Stvoril nás s láskou
k nám. A uvedomujme si, že to pre nás stvoril
tento prekrásny svet, v ktorom žijeme. Aj to je
argument jeho veľkej lásky k nám . Zaumieňme
si, že každý deň si nájdeme čas len pre Boha.
Tak, aby sme boli len s ním. Aj keď to bude
len niekoľko minút. Len ja a môj Pán. Božia
prítomnosť dáva človeku pokoj, istotu, radosť a
lásku. Jeho prítomnosť lieči človeka zo všetkých
zranení a dáva mu pocit bezpečnosti. Aj my
sa troška vynasnažme. Osobne skúsme a
presvedčme sa, aký dobrý je Pán. Prijímajme,
čo nám dáva. Tak, ako to on chce. Boh dáva
človeku len to najlepšie. Túto skúsenosť nám
už nikto nezoberie. Bude pre nás nádejou v
noci aj vo dne.
Prajem Vám, aby ste mali čoraz viac týchto
živých skúseností s Bohom. Nech vás posilňujú
v úsilí o to dobré, čo bude potešenie a
povzbudenie pre všetkých.
Anton ZOŇ,
farár

n A opäť s i pochutnáme...

n Svoje pohy bové zr učnos ti pr eukázal i aj oteckovi a s o s voji mi d eti čkami .

MATURITA PREDŠKOLÁKA

Navždy sa zachová v pamäti stužková...
Pieseň od Joža Ráža znela i v triede našich predškolákov. Pred svojimi rodičmi, kamarátmi
skladali skúšky „detskej dospelosti“ naši predškoláci, čo vyjadrovala i zelená stužka na ich
tričkách. Do školy odchádza 13 detí, 11 chlapcov a 2 dievčatá.
Andrea ŠTEFANKOVÁ

/11/
ZASMEJTE SA!
Pýta sa učiteľ v triede školy
technického zamerania:
- Žiaci, ako by ste pomocou
vody vyrobili svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A čo tak umyť okná?
***
Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov
a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ich ostalo?
- Sedem!
***
Učiteľka sa pýta Dežka:
- Čím je tvoj otec?
- Prosím alpinistom.
- Tak on lezie po skalách?
- Nie, pije Alpu!
***
Malý Peťko príde za otcom
a pýta sa: - Tati, je elektrina
veľmi studená?
- No, ja by som povedal, že
práve naopak.
- Tak prečo sa mama pri
zásuvke tak trasie?
***
Pani učiteľka vysvetľuje
žiakom:
- Deti, dekagram má desať
gramov, kilogram má tisíc
gramov…
Vtom sa prihlási malý Jožko a
pýta sa:
- Prosím, a koľko gramov má
telegram?
***
- Jožko, čo si kúpil babičke
pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Veď
babička nehrá futbal.
- Práve preto. Ona mi kúpila
knižky.
***
- Oci, chcel by som pomôcť
jednému starčekovi. Dáš mi
na to 50 centov?
- Pravdaže synu, to je od teba
veľmi šľachetné. Tu máš euro.
A kde je ten úbohý starček?
- Tamto na rohu. Predáva
zmrzlinu...
***
- Jožko, kde si si tak zašpinil
ruky?
- Hral som sa pieskovisku.
- A prečo máš dva prsty čisté?
- Lebo som potom pískal na
psa.
-red-
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DEN MATIEK
O tom , že svoje mamičky veľmi
ľúbime, sme sa presvedčili v májové
popoludnie , kde sme si ich uctili
básňami , piesňami a tančekmi
v našej MŠ.

Mamičkám deti

odovzdali svoje vyrobené darčeky.
No najväčším darčekom bola a je
ich detská úprimnosť a radosť.
Andrea ŠTEFANKOVÁ

n Scénka “My kuchárky malé”.
v

v

ZABKA AZ Z FÍNSKA
Kde žije žaba ? Na suchu či
vo vode?

Hlas Krakovian

Z diania v materskej škole
,
HURÁ, HURÁ, HURÁ V NEDELU MÁME KURA
Týmto pokrikom , plavbou na lodi a hľadaním pokladu nás do MŠ prišiel pobaviť
kapitán Kotvička z bratislavského divadla AGATY. Deťom prišiel zahrať divadielko
Dobrodružstvá kapitána Kotvičku.
Deti si počas celého predstavenia vytvárali vyjadrujú priateľské city, prejavujú radosť
a upevňovali priateľské vzťahy, čo si myslím, zo spoločnej činnosti... Vyzývam aj vás, milí
že v dnešnej dobe je to veľmi dôležité nielen rodičia, aby ste si vo výchove vašich detí
u detí, ale aj u nás dospelých. Veľakrát dali na tomto záležať.
A na záver odkaz pre všetkých ľudí,
mám pocit, že priateľstvo, vzájomná
pomoc, úcta k druhému akoby sa začalo ktorý bol ukrytý v truhlici: “NAJVAČŠÍM
v detskom kolektíve vytrácať. Tak ako aj POKLADOM JE LÁSKA , KTORÚ DOSIAHNEME
my učiteľky vo svojich činnostiach s deťmi SKUTKAMI“.
Andrea ŠTEFANKOVÁ
zaraďujeme prosocionálne hry, kde deti

n M a p a , p o m o c o u k t o r e j s m e s a n Ná mo rníc k y p o z dra v .
p la v ili k p ok la du .
,

v

v

INTERAKTÍVNA TABULA UZ AJ U MALKÁCOV

Na suchu aj vo vode, je to
obojživelník.
Vedomosti, nové informácie a
poznatky o žabách nám prišla
upevniť pani z Občianskeho
združenia KVAS Piešťany.
Priniesla si so sebou i žabku až z
„Fínska“ Krátkou prezentáciou
sme sa preniesli do sveta žiab.
Deti svoje získané vedomosti
mohli zhodnotiť na pracovných

Hlas Krakovian

DRUZOBNÁ NÁVŠTEVA Z KARLOWÍC

V pondelok 2.5. sme netrpezlivo čakali na našich priateľov z Poľska. Škola nadviazala
pred dvoma rokmi družbu so školou v Karlowiciach z gminy Popielow, s ktorou má
družbu naša obec.

V minulom školskom roku bolo sedem
našich detí, štvrtákov s pani učiteľkou
Jurdovou v Poľsku a tento rok zasa
prišlo k nám na návštevu sedem žiakov,
štvrtákov, s pani učiteľkou. Privítali sme ich
v pondelok v popoludňajších hodinách
na pôde našej školy. Po dobrom obede
nastalo zvítanie detí a výmena darčekov.
Naši štvrtáci si dopisujú už rok v anglickom
jazyku so svojimi kamarátmi z Poľska. Deti
sa hneď skamarátili a o chvíľu už šantili
na dvore. Pred večerou sa ubytovali
v Starom Šenku a navštívili múzeum
Za Krakovskú bránu, kde ich srdečne
privítala pani Piscová. Deti i pani učiteľky
si zasúťažili, ako súťažili deti kedysi, v behu
s drevenými koníkmi. U dievčat vyhrali
dievčatá z Karlowíc a súťaž chlapcov zasa
naši žiaci. Pri behu pani učiteľky a našej
pani riaditeľky bola remíza. Po večeri si
pozreli EMU farmu a dedinu.
Na druhý deň sa celá škola aj s návštevou
vybrala na celodenný výlet do Bojníc.
Prebudili sme sa síce do upršaného dňa,
aj celú cestu až do obeda pršalo, no výlet
sa i napriek tomu vydaril. Doobeda sme
mali prehliadku expozície zámku, kde
pomocou Hry na minulosť slúžka Betka
za pomoci starých zabudnutých kufríkov
pomáhala deťom odhaľovať minulosť
a spoznávať bývalých majiteľov zámku.
Popoludní, sem tam vyšlo aj slnko, sme
si prezreli zoologickú záhradu, nakúpili

listoch, ktoré spoločne
vypracovávali so žabou.
-mšNaša škôlka sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva. Po splnení určitých kritérií sme bezplatne získali interaktívnu tabuľu, notebook
a farebnú tlačiareň.
Tabuľa umožňuje deťom kresliť, orientovať sa v obrázkoch a informáciách, riešiť rôzne
úlohy a s pomocou učiteliek využívať informácie z internetu. Tak deti nadobúdajú
základy zručností v informačných a komunikačných technológiách, ktoré sú súčasťou
dnešného moderného života.
Andrea ŠTEFANKOVÁ
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n Deti v etnogr afi ckom múzeu.

darčeky a o pol štvrtej sme sa pobrali domov.
Viezli sme sa na poschodovom autobuse.
Po návrate sme si stihli pozrieť aj polčas
futbalového zápasu našej prípravky
s
Veľkými Kostoľanmi.
Večer sa opekalo a grilovalo u pani
učiteľky Jurdovej. V stredu žiaci pobudli v
našej škole.
Po raňajkách mali so štvrtákmi spoločnú
hodinu angličtiny.
Dopoludnia sme stihli absolvovať aj školskú
olympiádu, tentoraz medzinárodnú, aj za
účasti našich kamarátov z Poľska. Po zapálení
ohňa a sľubu súťažiacich a rozhodcov sa
naplno rozbehli súťaže. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách, mladší žiaci 1.-2.ročník v
troch disciplínach, beh na 60m,500m a hod
kriketovou loptičkou a starší žiaci 3.- 4.ročník
v štyroch disciplínach, pribudol skok z
miesta. Po spočítaní bodov sme vyhlásili aj
absolútneho víťaza. Naši priatelia z Poľska sa
nedali zahanbiť. V kategórii starších žiakov
obsadili 1. a 2. miesto a v kategórii starších
žiačok 2. a 3. miesto.
Po obede sme pre nich pripravili tvorivé
dielničky. Spolu s našimi žiakmi zdobili
varešky, plietli papierové košíky.
Popoludní o pol štvrtej nás privítal na
obecnom úrade pán starosta. Pred večerou
sme ešte raz navštívili múzeum, kde sme si
pozreli ešte paličkovanie.
Večer nás už čakal v kultúrnom dome
DFS Krakovanček a FS LUSK. Pripravili pre
nás ukážky nášho folklóru. Naučili našich
kamarátov aj husací tanec. Na záver
piatačky, naše bývalé žiačky, zatancovali
moderné tance. Vo štvrtok po raňajkách
sme sa s našimi priateľmi rozlúčili. Vyhlásili
sme výsledky olympiády, odovzdali medaily,
darčeky, odfotili sa a o desiatej nasadli do
auta. Ešte sme im zamávali na cestu. Už sa
tešíme na budúci rok, keď naši štvrtáci pôjdu
do Poľska.
Na záver chceme poď akovať DFS
Krakovanček, FS LUSK, pani Piscovej, ZRŠ,
pani učiteľkám, zamestnancom ŠJ, pani
školníčke, firme Dekorcentrum Jurda, s.r.o.
a OcÚ Krakovany za pomoc pri zrealizovaní
tejto návštevy.
Eva SEITLEROVÁ

/7/
MALÉ ŠKOLY ,
VELKÁ OLYMPIÁDA
Pod názvom Sito pre talenty
už šestnásť rokov v Piešťanskom
okrese prebieha športová
olympiáda neplnoorganizovaných
základných škôl. V tomto roku sa
uskutočnila 20.05.2014 v Ostrove,
v peknom futbalovom areáli, za
účasti deviatich škôl: Krakovany,
Trebatice, Dubovany, Borovce,
Veselá, Ratnovce, Ostrov, Veľké
Orvište a Dolný Lopašov.
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
500 m (minimaratón) a v hode s
kriketovou loptičkou, v kategóriách
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 duch olympijských
myšlienok- s hymnou, so zapálením
olympijského ohňa, so sľubom
pretekárov, rozhodcov, tabuľou,
ktorá informovala o priebehu
súťaží. A predovšetkým v rámci
Fair play pri plnej sústredenosti a
športovej zanietenosti všetkých
zúčastnených.
Olympiádu otvorila starosta obce
PhDr. Dana Borovská. Prítomným
športovcom sa prihovoril i známy
olympijský paraolympionik Vladislav
Janovjak.
Na tohtoročnej olympiáde sa
prezentovalo 250 žiakov. Bodovalo
sa olympijským bodovaním 7-54-3-2-1. Zápoliaci žiaci vydali zo
seba maximum síl a dôstojne
reprezentovali svoje školy, či obce.
Z našich športovcov vynikajúco
reprezentovali školu Tomáš Bučko,
získal 2 medaily: zlato z behu na
60m a striebro z hodu kriketovou
loptičkou. A Liliana Palkechová
bronz z behu na 60m. Celkovým
víťazom a pohár si odniesla ZŠ
Trebatice. Naša škola obsadila 5.
miesto.
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“.
-zš-
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DEN ZEME
22. apríla už tradične
oslavujeme Deň Zeme. Jeho
tradícia vznikla v roku 1970
na podnet Gaylorda Nelsona
senátora Spojených štátov
z Wisconsinu ako reakcia
na rozsiahle poškodzovanie
životného prostredia. Zem nám
poskytuje životný priestor, avšak
nie vždy sa k nej správame s
úctou a rešpektom.
Prvý Deň Zeme bol oslávený
v San Francisku. Kampaň s
týmto sviatkom spojená, si
kládla za cieľ preniesť otázku
ekológie do politických kruhov.
Cieľom bolo zvýšiť energetickú
účinnosť, recyklovať odpadky
a hľadať obnoviteľné zdroje
energie. Táto akcia mala veľký
ohlas práve medzi študentami.
Pre prvú oslavu DŇA ZEME bol
vybraný dátum 22. apríl.
Ekologicky zameranú akciu, tak
ako po minulé roky, usporiadala
aj naša základná škola. Dňa
23. apríla 2013 sa uskutočnilo
avizované „tradičné jarné
upratovanie.“ Žiaci spolu s ich
učiteľkami prispeli k vyčisteniu
našej dediny od smeti. 1.
a 2. trieda vyčistila okolie
kultúrneho domu a ihriska,
3. a 4. trieda vyčistila okolie
školy, stanicu, autobusové
zastávky a železničnú trať až
po Vrbové. Výsledkom bolo
niekoľko vriec vyzbieraného
odpadu. Sme veľmi radi, že
nám prialo počasie, čo určite
prispelo k dobrej nálade.
Je potreba si uvedomiť,
že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné, a preto
sa treba venovať otázkam
životného prostredia a
prostredníctvom spoločného
celosvetového úsilia chrániť jej
poklady pre budúce generácie
ľudí a ostatných tvorov žijúcich
na Zemi.
Eva SEITLEROVÁ
n Ši ko vn é de t i vy č i s t ili
o kol ie .

Hlas Krakovian

v

ZO ZIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
NOC S ANDRESENOM

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktoré sa organizuje od roku 2000. Hlavným
organizátorom je Klub detských knižníc SKIP, Združenie BMI a Knižnica BBB v Uherskom
Hradišti.

Názov podujatia má pripomenúť sviatok
detskej knihy, ktorý oslavuje 2. apríla kultúrna
verejnosť celého sveta, na počesť narodenia
dánskeho rozprávkara a spisovateľa Hansa
Christiana Andersena. Spontánna akcia
vznikla na podporu detského čítania, k
propagácii sústavného čítania a hlasného
predčítania. Vďaka nápaditosti a kreativity
knihovníkov a pedagógov sa rozletela do
celého sveta.
Zmyslom noci je pripraviť deťom taký
program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili
niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé,
jednoducho, strávili noc, na ktorú tak skoro
nezabudnú.
V tomto roku sme sa k milovníkom
rozprávkového sveta pripojili prvýkrát aj
my. Čo sa dialo a aké prekvapenia na nás
čakali? Dvanásť žiakov tretieho a štvrtého
ročníka spolu s pani učiteľkami Pánikovou
a Seitlerovou spali v knižnici v kultúrnom
dome. Všetci sa stretli o 19,3O. Úlohou bolo
oživenie rozprávkového stromu kvapkami
vody, ktorý začal vysychať, lebo deti prestali
čítať rozprávky. Vďaka nášmu úsiliu sa nám
ho podarilo oživiť. A ako naše putovanie za
živou vodou prebiehalo?
Každý, kto sa chcel tejto výpravy zúčastniť,
sa musel najskôr podpísať husím brkom na
rozprávkovú listinu. Za každú splnenú úlohu
dostal 1 kvapku = 1 gombík. Úlohou bolo
prejsť 7 + 1 stanovište. Každé stanovište bolo
motivované rozprávkou, niektoré sme si
prečítali, niektoré prerozprávali a museli sme
na ňom splniť určitú úlohu.
1. stanovište: „Dlhý, široký a bystrozraký“skladali sme rozstrihanú rozprávku .
2. stanovište: „V RÍŠI SNEHU A ĽADU“
Snehová kráľovná – poskladaj puzzle –
skladanie slova VEČNOSŤ (to slovo skladal
Kay z ľadových črepín).
3. stanovište: „Malá morská víla“ – museli
sme podľa obrázka uviazať námornícky uzol.
4. stanovište:„OBRÚSOK PRESTRI SA“ - toto
bolo jediné stanovište, ktoré sme navštívili
hneď niekoľkokrát. A veľmi radi. Mali sme
prichystané občerstvenie a zároveň sme

hľadali ukryté kvapky vody.
5. stanovište: „ Snehulienka“- mali sme
rozlúštiť tajné správy z macochinho zrkadla.
6. stanovište: „ Popoluška rozpráva“- úlohou
bolo uhádnuť hádanky. Za každú uhádnutú
sme získali kvapku vody.
7. stanovište :“ Škaredé káčatko“- hľadali
sme poklad, ukryté kinder vajíčka, v ktorých
bol cukrík, kvapka vody.
Po splnení týchto úloh sme oživovali
strom, lepili sme gombíky na strom, spievali
sme pesničky a jeden žiak nám zahral na
harmonike. Presný počet sme nezrátali, no
nám to aj napriek tomu nevadilo a strom
sme oživili. Potom sme išli ešte vypustiť o 22,
30 hod. balóny šťastia a už len splniť poslednú
úlohu, uloženie sa na spánok. Porozkladali
sme si spacáky a pani učiteľky nám na dobrú
noc prečítali rozprávku Snehová kráľovná.
Poslední zatvorili oči o jednej hodine,
povedala pani učitelka. Ráno už o šiestej sme
boli všetci hore. Dostali sme ešte pamätné listy
a rozpŕchli sme sa o 7, 30 hod. domov plné
zážitkov. Už sa všetci tešíme na budúci rok.
-zš-

n Š k o lá c i s k niha mi i z a sp ával i .

Hlas Krakovian
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ZÁZRACNÝ ORIEŠOK 2014
Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. VIII. ročník

Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je
súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná
konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby.
Tiež bezprostredné stretnutie tvorcov s
poslucháčmi rozhlasových rozprávkových
hier a rozhlasových večerníčkov, ich
rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej
väzby a získanie poslucháčskych
hodnotiacich názorov na 12 diel z
ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej
dramaturgiou Centra dramatickej tvorby
RTVS. Aj naša škola úzko spolupracuje s
knižnicou a v rámci tohto festivalu sme sa
zúčastnili niekoľkých podujatí. Prvou bolo
zapojenie sa do celoslovenskej literárnej
a výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu
narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej
Zlatá priadka.
Druhým podujatím „Pozri sa na svet rukami a
ušami (foto)„ bola prezentácia animovaného
seriálu, rozhlasovej rozprávky a knihy Kataríny
Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry
Salmela s ilustráciami Kataríny Kerekesovej,
Borisa Šímu a Ivany Šebestovej v MsK Piešťany.
Mimi a Líza je nezvyčajný príbeh dvoch
kamarátok, nevidiacej Mimi a nezbednej a
zvedavej Lízy o tom, ako sa žije vo svete za
zavretými viečkami. Okrem toho, že hlavné
hrdinky vystupujú na televíznej obrazovke
v podobe animovaného večerníčka, ich
dobrodružstvá vyšli tiež v knižnej podobe

vo vydavateľstve Slovart a dočkali sa tiež
rozhlasového spracovania.
Tretím podujatím bola beseda
o knihe Hlbokomorské rozprávky a
stretnutie so spisovateľkou Monikou
Kompaníkovou a rozhlasovými tvorcami
spojená s počúvaním rozprávky v našej
škole. Prezentáciu doplnila originálna
dramatizácia tejto pozoruhodnej knižky
o vodných živočíchoch a ich priateľstve.
Vystúpili herečky Babora Zamišková a Saša
Štefková. Kniha bola ocenená v súťaži
organizovanej Bibianou, Medzinárodným
domom umenia pre deti ako Najkrajšia
kniha jari a leta 2013.
Eva SEITLEROVÁ

MAREC MESIAC KNIHY
Od začiatku marca, pretože
marec je Mesiac knihy, celá škola
riešila literárne kvízy. Každý týždeň
jeden, spolu štyri. V týždni knižníc
pani učitelky vyžrebovali z každej
triedy jedného, ktorý správne
odpovedal na všetky otázky.
Odmenou bola kniha. Z prvého
ročníka vylosovali mateja Žáka, z
druhého Ninu Madunickú, z tretieho
Alana Urbanovkého a zo štvrtého
Tomáša Mikloviča.
Zapojili sme sa aj do výtvarnej
súťaže, ktorú vyhlásila MsK Piešťany
na počesť výročia M. Ďuríčkovej
Zlatá priadka. Navštívili sme aj
Obecnú knižnicu Krakovany a
zapísali nových čitateľov.
28.3. sa naša trieda zas zapojila
do projektu vytvorme spolu rekord
v čítaní , ktorú vyhlásili v časopise
Maxík, čítanie knihy „Tri myšky
mytrišky“ od Jána Turana.
Eva SEITLEROVÁ
v

v

SÚTAZILI SME

PLAVECKÝ VÝCVIK

Škola uskutočnila v dňoch 14., 15., 16., a 24. apríla 2014 v plavárni na Myjave.
Zúčastnilo sa ho spolu 28 žiakov.. 2. – 4. ročníka. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením
tímu profesionálnych trénerov, s ktorými sme začali spoluprácu prvý rok a ich prácu a
zodpovedný prístup ku žiakom hodnotíme veľmi pozitívne.
Plavecký výcvik žiaci absolvovali s nadšením činnosti školských detí, ale plníme aj
a radosťou, možno aj preto, že prístup ciele projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, BOJ PROTI
trénerov bol veľmi dobrý. Výsledky snahy OBEZITE a tiež učíme žiakov vytvárať
detí i trénerov boli veľmi zreteľné. Na záver pozitívny vzťah k jednotlivým druhom
kurzu každá skupina predviedla pod vedením športu. Fyzický vývin žiakov, kondícia,
svojho trénera všetko, čo sa naučili. Musíme zdatnosť, vytrvalosť, otužovanie sú hlavné
povedať, že všetky deti to zvládli úžasne. faktory zdravého vývinu žiakov a naša
Prekvapili nás najmä niektorí druháci, ktorí škola chce vychovávať zdravú, zdatnú a
predviedli svoju vytrvalosť a snahu. Plavecký ctižiadostivú generáciu.
výcvik organizujeme každý druhý rok nielen
Poďakovanie patrí nášmu ZRPŠ za
s cieľom prevencie poklesu pohybovej ústretovosť a podporu, bez ktorej by finančné náklady
na plavecký výcvik boli oveľa
vyššie. V tomto
roku nám naše
združenie
rodičov
pomohlo
nielen s finančnými nákladmi na
dopravu, ale prisprispelo aj na plavecký výcvik.
V mene žiakov a
rodičov ďakujem.
Text a foto:
Eva SEITLEROVÁ

Žiaci tretieho ročníka sa zapojili
do 10. ročníka čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom- pridaj sa aj
ty! Čitateľská súťaž je zameraná
na rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov na prvom stupni základných
škôl, so zámerom stimulovať a
podp orova ť rozvoj čí ta ni a a
literárnej gramotnosti žiakov. Každý
žiak vypravoval osem súťažných
úloh. Niektoré až po prečítaní
knižiek, niektoré z vlastných zážitkov,
či rodiny.
Naši žiaci sa zapojili aj do niekoľkých
výtvarných súťaží: „Proti škodlivým
závislostiam bez hraníc,“ - 10. ročník
medzinárodnej súťaže vyhlásenej
Galantským osvetovým strediskom,
„Záchrana osôb pri živelných
pohromách a povodniach“-11.
ročník , vyhlasovateľ Dobrovoľná
PO ÚV Piešťany, „Dielo tvojich rúk“9. ročník, vyhlasovateľ MŠVV a Š SR
a CZUŠ sv. Lukáša Topoľčany, „Deti
maľujú vojakov,“ -13. ročník.
Naša žiačka druhej triedy Katarína
Valová bola ocenená Galantským
osvetovým strediskom v II. kategórii
na 10. ročníku medzinárodnej
výtvarnej súťaže detí a mládeže
„Proti škodlivým závislostiam bez
hraníc.“ Ocenenie si prevzala 20.5.
v Galante spolu s pani učiteľkou
Bednárovou a tatinom. Gratulujme
a ďakujeme za reprezentáciu školy!
-zš-

