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Jablkový koláč s pudingom

Potrebujeme: 250g lístkového 
cesta, jablká, 2 vanilkové pudin-
gy, 1 liter mlieka, 5 lyžíc cukru, 

piškóty, 1 vajce 
  

Ako na to: Polovicu lístkové-
ho cesta rozvaľkáme na veľkosť 
plechu a uložíme do vymastenej 
formy. Jablká ošúpeme, vyberieme 
jadierka, postrúhame, vytlačíme z 
nich šťavu a rozvrstvíme na lístkové 
cesto. Na ne poukladáme piškóty. 
Z mlieka, cukru a pudingových 
práškov uvaríme puding, ktorým 
polejeme piškóty. Rozvaľkáme dru-
hú polovicu cesta a uložíme ju na 
puding. Vajíčkom potrieme koláč. 
Vidličkou urobíme pár dierok a 
dáme piecť približne 20 minút. 

Krehký tvarohový koláč

Potrebujeme: 200 g hrubej 
múky, 200 g práškového cukru, 
½ balíčka kypriaceho prášku, 
200 g mletých orechov, 150 g 

margarínu, 1 vajce
Plnka: 4 žĺtky, 150 g masla, 150 

g práškového cukru, 1 vanilkový 
cukor, 1 kg tvarohu

Poleva: 4 bielka, 100 g kryštálo-
vého cukru

  
Ako na to: Múku s práškovým 

cukrom a kypriacim práškom pre-
osejeme na dosku a spracujeme s 
orechmi, posekaným margarínom a 
vajcom. Cesto necháme odpočinúť 
20 minút. Potom ho vyvaľkáme na 
veľkosť plechu a pomocou valčeka 
prenesieme na plech. Plnku natrie-
me na cesto a dáme zapiecť. Plnka: 
Žĺtky, maslo, preosiaty cukor spolu 
vymiešame a spojíme s prelisova-
ným tvarohom.

Poleva: Medzitým si vyšľaháme 
bielka s kryštálovým cukrom na 
tuhú penu, ktorú natrieme na 
čiastočne upečený koláč (20min.) 
a dáme dopiecť pri miernej teplote 
(10 min.). Koláč krájame až po 
dopečení.

Miňonky

Potrebujeme: 6 vajec, 6 lyžíc 
práškového cukru, 2 lyžice polo-

hrubej múky, 4 lyžice kakaa, jem-
ný lekvár a čokoládová poleva.

  
Ako na to: Žĺtky s cukrom dob-

re vymiešame, postupne pridáme 
múku, kakao a sneh z bielkov. 
Vypracujeme hladké cesto, vyle-
jeme ho na vymastený a múkou 
posypaný plech a dáme piecť. Cesto 
rozkrojíme na 2-3 

rovnaké diely, jeden alebo dva 
natrieme tenkou vrstvou lekváru 
a uložíme na seba. Vrchnú časť 
polejeme čokoládovou polevou a 
keď stuhne, nakrájame na menšie 
kocky. Každú môžeme ľubovoľne 
ozdobiť orechmi, farebnými cukrí-
kmi a pod. 

pripravila Zuzana BOHUNSKÁ

   Vážení spoluobčania, 
aj v tomto čísle Hlasu Krakovian Vás chcem poinformovať o činnosti 
zamestnancov obce v treťom štvrťroku.

 Príhovor starostu

chceli využiť na spoločné letné tábory detí, 
výmenné pobyty, podporu internetovej gramot-
nosti obyvateľov obcí, futbalové zápasy, vzá-
jomnú propagáciu obcí, darcovstvo krvi v rámci 
Červeného kríža a spoločnú výsadbu stromov. 
Zastupiteľstvá obcí Krakovian a Krakovian z 
Čiech by chceli týmto spôsobom dostať spolu-
prácu na novú úroveň.
   Pokročili rokovania s Arcibiskupským úradom 
v Trnave o prevádzkovaní cintorínov v Krakova-
noch a Strážoch. Pripravujú sa na podpis zmluvy. 
Občania, ktorí majú zaplatiť poplatky za hrobové 
miesta, môžu tak urobiť v najbližšom období u p. 
Galbavej na obecnom úrade (od 1. novembra).
   Na záver by som chcel poďakovať všetkým čle-
nom Červeného kríža v Krakovanoch  za vydarené 
podujatie „Aké krásy a záhady ukrýva dedinská 
záhrada“. Ohlas bol veľmi dobrý, k čomu prispela 
i výborná propagácia a pozdravenie účastníkov 
Čanga – stretnutia drezín – na stanici v Krako-
vanoch. Verím, že podobných podujatí bude v 
obci čo najviac, čím dokážeme, že máme dostatok 
schopných organizátorov. Zároveň sa teším na 
to, čím nás prekvapia členovia Červeného kríža 
na budúci rok.
                                            Vladimír MIHÁLIK

   Recepty

Začiatok prázdnin bol poznačený 
odstraňovaním následkov veternej smrš-
te. Poškodené stromy v parkoch z kalamity 
budú zamestnancami obce orezané v 
období vegetačného pokoja. Prázdnino-
vé obdobie sme využili aj na renováciu 
chlapčenských WC v základnej škole. 
Vymenil sa piesok na detskom ihrisku a v 
materskej škole.

Veľa sa urobilo najmä v zariadení opat-
rovateľskej služby – prestavala sa kúpelňa 
na bezbariérovú, čo umožní väčší kom-
fort obyvateľov. Vymaľovali sa priestory 
kuchyne, jedálne, spoločenské priestory, 
izba ošetrovateliek a riaditeľňa. Vymenilo 
sa PVC v najviac poškodených častiach 
budovy. Podotýkam, že občania Krakovian 
sú do zariadenia prijímaní prednostne. 
Je to služba hlavne pre tých, o ktorých sa 
nemá kto postarať.

 V zariadení sa stravuje 12 dôchodcov 
z obce. V prípade ďalších záujemcov o 
stravu je možné sa nahlásiť u riaditeľky 
opatrovateľského zariadenia.

Na ihrisku obec vybudovala žumpu a 
zakúpila nové hygienické zariadenia, ktoré 
sú od prvého zápasu v prevádzke. Zároveň 
pravidelne kosí športový areál, ktorý je vo 
veľmi dobrom stave. 

Na jeseň by obec chcela vysadiť areál štadi-
óna a kultúrneho domu drevinami.

Z investičných akcií boli dokončené rozvody 
nízkeho napätia a verejného osvetlenia na 
Školskej a Krátkej ulici a rozvody vody na 
Južnej a Krátkej ulici. Položený je rozvod 
plynu na Južnej a Strážovskej ulici. Treba 
ešte zrealizovať plyn v Školskej, Mlynskej a 
Krátkej ulici. Po ukončení týchto akcií by mali 
byť siete: elektrina, plyn, voda, telefón, káb-
lovka, miestny rozhlas vo všetkých uliciach 
obce dohotovené. 

V strede obce bola vymenená autobuso-
vá zastávka. Ostatné zastávky sme natreli 
a nainštalovali do nich lavice a odpadové 
koše. 

V septembri sa uskutočnila družobná 
návšteva Krakovian v Čechách a na základe 
dohovoru medzi starostami je vypracová-
vaný firmou Euroforum Capital Consulting, 
s.r.o., Praha spoločný projekt medzinárodnej 
spolupráce z operačného programu Nadná-
rodná spolupráca – stredná Európa. Cieľom 
je získať peniaze z eurofondov, ktoré by sme 

Podujatia detí a rodičov

   Mesiac september je už pre takmer všetky deti spojený so začiatkom 
nového školského roku. Niektoré deti zasadnú do školských lavíc prvýkrát, 
iné už vedia, čo ich čaká. Malí škôlkári zistia, že môžu byť aj bez maminy či 
otecka a aké je to zábavné ráno si zacvičiť, pohrať sa s novými, ale i starými 
kamarátmi.

Ale pozrime sa trošku, ako si užívali ten 
minulý školský rok deti v škôlke i v škole.

 Združenie rodičov pri MŠ v spolupráci so 
zamestnancami MŠ už tradične zorganizovalo 
Vianočné trhy s pestrou paletou ponúkaného 
tovaru, občerstvenia a zábavy pre deti. I tento 
rok vás už teraz pozývame na ďalší ročník 
Vianočných trhov, ktoré sa budú konať v prvú 
adventnú nedeľu, t.j. 2. decembra 2007, v sále 
KD. Ponúkať budeme zase rôzne výrobky z 
domácich dielní, domáce zákusky i čajové 
pečivo, chutný vianočný punč a alko i nealko 
občerstvenie. Pre deti pripravíme tvorivé 
dielne a veľkoplošnú projekciu vianočných 
rozprávok. Presný program bude včas k dis-
pozícii na plagátoch a na miestnom programe 
káblovej televízie. 

Po Vianociach sme pripravili detský maškar-
ný ples. Neviem, či to bolo bohatou tombolou 
alebo dobrou organizáciou, ale účasť na kar-
nevale bola rekordná. Žiadna stolička nebola 
neobsadená, žiadny stôl nebol prázdny. Deti 
si s chuťou zasúťažili v súťažiach, ktoré každo-
ročne pre ne pripravujú pani učiteľky. A tí, 
ktorí majú odvážnych a súťaživých rodičov, si 
zasúťažili vo dvojici.

Potom nasledujú Veľkonočné trhy, ktoré 
ponúkajú nemenej dobrého, pekného a 
nápaditého tovaru. Tieto trhy, ako i všetky 
akcie poriadané v kultúrnom dome, majú len 
jednu veľkú chybu, a to, že parkovisko pri KD 
je rýchlo zaplnené a tak autá parkujú po celej 
dedine.

Ukončením akcií MŠ sa symbolicky stáva 
oslava  MDD.  Okrem  rôznych  súťaží  si deti

Zatiaľ čo MŠ pripravuje akcie pre deti a rodi-
čov na popoludnie, v ZŠ sa starajú o večerné 
rozptýlenie rodičov i starých rodičov. 
Prvou akciou tohto typu bol Country bál, kde 
hrala skupina Neznámi.  Účasť síce nebola 
taká, že by ste sa nemali kam posadiť, ale 
kvalite ponúkanej zábavy to neublížilo, 
skôr naopak. Dostatok tanečného priestoru 
na parkete dovoľoval aj zložitejšie tanečné 
kreácie.  Prichádzali nielen rodičia, ale často 
i starí rodičia a vydržali až do svitania. I 
tento rok pre vás pripravujeme posled-
ný Katarínsky country bál so skupinou 
Neznámi, pretože táto skupina sa po skon-
čení bálu rozpadá. Preto sa príďte  v sobotu 
24.novembra 2007 s nimi rozlúčiť. 
   Druhou akciou bola dychovková veselica 
so skupinou Veselanka, ktorá sa konala 
počas prázdnin. 
   Ale nielen dospelým sa venujú v našej ško-
le. Každoročne býva v telocvični vystúpenie 
rôznych zaujímavých umelcov ( kúzelníci, 
hráči na rôzne ľudové hudobné, často i málo 
používané, nástroje ). Keby ste sa detí spýta-
li, čo sa im najviac minulý rok v škole páčilo, 
istotne by ste dostali dve odpovede. 
Prvá by bola Škola v prírode na Starej 
Myjave, kde prežili nezabudnuteľný týždeň 
s pani učiteľkami a inštruktormi školy v 
prírode. Rôzne súťaže smerujúce k ďalším 
poznatkom odmenené europeniazmi zane-
chali hlboké stopy v ich spomienkach. 
   Druhou odpoveďou by bola oslava Dňa 
detí. Bol to deň plný vedomostných kvízov, 
ale i preverovania fyzických schopností. 
Miestny futbalový štadión sa v tento deň 
zmenil na olympijský štadión najvyššej 
kvality a deti na reprezentantov jednotli-
vých krajín – rodín. Všetci sa veľmi snažili, 
ale víťaz je vždy len jeden. Tu boli vlastne 
dvaja. Jeden zo žiakov 1. a 2. triedy a druhý 
zo žiakov tretej a štvrtej triedy. Prví traja v 
každej kategórii boli odmenení medailami a 
vecnými cenami. Podvečer nasledovala ope-
kačka na poľovníckej chate. Čerešničkou na 
torte bola noc v škole. Na zem sa rozprestreli 
karimatky, vytiahli sa spacáky a začala sa 
súťaž, kto vydrží najdlhšie nezaspať. Súťaž 
si vymysleli a potajomky vyhlásili deti a boli 
celkom úspešné. Ráno si ich ešte ospalých, 
po raňajkách od pani učiteliek, odviezli 
rodičia domov.
   Okrem toho sa deti zúčastnili Školskej 
športovej olympiády v Ratnovciach, kde zís-
kali niekoľko medailí v rôznych športových 
disciplínach. Na záver chcem poďakovať 
všetkým učiteľkám v škole i škôlke za ich 
obetavý a láskavý prístup k našim deťom a 
prajem im pevné zdravie, silné nervy, veľkú 
trpezlivosť a chuť do práce v novom škols-
kom roku.                                               -JaK-

Ø ŠKOLA A ŠKOLKA
ZOS informuje

 Zariadenie opatrovateľskej služby v 
Krakovanoch (ďalej len ZOS) je účelovým 
zariadením Obce Krakovany a slúži na uby-
tovanie osamelých občanov (nielen z obce 
Krakovany) v starobnom dôchodku, ktorých 
zdravotný stav a sociálne pomery odôvodňujú 
potrebu poskytovania opatrovateľskej služby.  
V ZOS sa poskytuje ubytovanie bez určenia 
času spoločného užívania obytnej miestnosti 
a vedľajších priestorov. Všetky poplatky za 
elektrinu, plyn, vodu, údržbu, rozhlas, tele-
vízor, smeti, telefón a podobne hradí Obec 
Krakovany zo schváleného rozpočtu ZOS. 
Stravovanie obyvateľov ZOS je spoločné. 
Za toto spoločné stravovanie, za ubytovanie 
a úkony opatrovateľskej služby platí každý 
obyvateľ podľa platných rozhodnutí Obce 
Krakovany.  Zariadenie poskytuje stravovanie 
aj občanom z obce Krakovany. 

 Vchod do budovy je otvorený v letnom 
období od 7,00 do 20,00, v zimnom obdo-
bí od 7,00 do 19,00. Návštevné hodiny sú 
denne od 13,00 do 17,00.  V čase chrípkovej 
epidémie je zariadenie zatvorené a všetky 
návštevy zakázané.

V ZOS pracuje 5 kvalifikovaných opatro-
vateliek striedajúcich sa v 12 hodinových 
službách aj počas víkendov a sviatkov, 2 
kuchárky, 1 pomocníčka v kuchyni, 1 údržbár 
a 1 riaditeľka.

Rok 2007 sa niesol v duchu stavebných 
úprav a opráv. V mesiaci jún boli kompletne 
zrekonštruované kúpeľne pre obyvateľov. V 
mesiaci august prebehlo maľovanie a výmena 
podlahovej krytiny. Všetky tieto práce boli 
zrealizované počas plnej prevádzky ZOS. 

Obec Krakovany – Zariadenie opatrova-
teľskej služby

Dolná ulica 72/ 23, 922 02 Krakovany
telefón:033/ 77 98 518

                                    Jana LAJCHOVÁ
riaditeľka ZOS

HUDOBNÉ OKIENKO        Ten    pravý    Elán 
Časom i zlatom ovenčené piesne slovenskej hudobnej skupiny Elán – „Čakám 

ťa láska“, „Kráľovná bielych tenisiek“, „Nie sme zlí“, „Ôsmy svetadiel“, „Smrtka na 
pražskom orloji“, „Ulica“, „Zaľúbil sa chlapec“ a ďalšie piesne vydal nedávno na CD 
podnik OPUS pod názvom ELÁN – Gold v najmodernejšej zvukovej podobe. 

 Začiatkom deväťdesiatych rokov prešla skupina Elán k iným vydavateľstvám. Z tohto 
dôvodu vydáva OPUS Elán-u album až dnes, po sedemnástich rokoch. Vychutnajte 
si tak konečne ten pravý, senzačný, skrátka zlatý Elán.

Martin GONO

l Nové sociálne zariadenia v ZOS Krako-
vany.                          Foto :  L.  Žitnanský

mohli nakresliť svoje tričko, 
vyskúšať si plnú hokejovú 
detskú výstroj, či zúčastniť sa 
na pátracích akciách. Večer 
vyvrcholil opekačkou.

Mimo akcií poriadaných 
pre verejnosť deti absolvo-
vali divadelné predstavenia, 
navštívili predstavenie kú-
zelníka v ZŠ a mnohé ďalšie 
akcie. Vyvrcholením bol 
celodenný výlet na Včelár-
sku paseku pri Senci, kde si 
prezreli rôzne typy a druhy 
úľov, prezreli si sibírske 
tigre, ktoré žijú neďaleko a 
zastavili sa i na farme v Dvo-
re nad Žitavou. Tu vo voľnej 
prírode videli domáce zvie-
ratá, ale i kone, somáriky, 
pštrosy...  Aj napriek tomu, 
že sme z dediny, mnohé deti 
tu prvýkrát videli naživo a 
zblízka kačice či húsky. Deti 
prišli domov síce unavené, 
ale moc spokojné.

l Kolektív pracovníčok Zariadenia opatrovateľskej 
s lužby v Krakovanoch.            Foto :  L.  Žitnanský


