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   Pohánka siata je stará kultúrna plodina. Pochádza z Ázie. V rozsiahlych 
stepných oblastiach Ruska patrí dodnes k základným potravinám. V Čechách 
nikdy nezdomácnela, na Morave však bola ešte v minulom storočí veľmi 
rozšírená a používaná. U nás sa pestovala už v 12. storočí a v 16. storočí patrila k 
najobľúbenejším potravinám.

Pohánka v našej kuchyni

    Spolu s prosom tvorila súčasť každodennej 
stravy obyvateľov a označovaná bola za 
obilie chudobných.
 Po tom, ako lekári objavili zdravotný 

význam pohánky, slávi táto rastlina návrat 
do našich jedálnych lístkov. Vzhľadom a 
chuťou sa podobá ryži. Pohánka je cenná 
najmä obsahom rutínu (označovaný tiež 
ako vitamín P). Spolu s vitamínom C chráni 
cievnu sústavu a zvyšuje obranyschopnosť 
organizmu. Utesňuje steny ciev, zastavuje 
krvácanie (napr. pri hemoroidoch, či 
drobných praskajúcich žilkách), pôsobí 
preventívne a liečivo pri žilných chorobách 
a kŕčových žilách. Tiež chráni organizmus 
pred rakovinou tráviaceho ústrojenstva, 
regeneruje chorú pečeň, znižuje hladinu 
glukózy a cholesterolu v krvi, pomáha 
pri reumatických ochoreniach a zápaloch 
všeobecne. Pohánka je dôležitým zdrojom 
zinku, medi a selénu, mangánu a iných 
stopových prvkov. Z vitamínov sú v plodoch 
pohánky zastúpené predovšetkým vitamíny 
B1 (thiamín), B2 (riboflavín), niacin, E a 
C. Ako silno zásaditá potravina odvádza 
pohánka z tela kyseliny, a tým napomáha 
acidobázickej rovnováhe. Je vhodná pre 
diabetikov, pacientov trpiacich celiakiou 
a doporučuje sa ako diéta pri ochoreniach 
tráviaceho systému.
   Pohánku si vo forme múky, krupice, šrotu, 

príp. i celého zrna, zaobstaráme nielen v 
predajniach zdravej výživy, ale nájdeme ju 
aj na regáloch potravín a supermarketov.
   Možno ju použiť mnohostranne, spracovať 

sa dá rovnako ako obilniny. Môže sa použiť 
namiesto ryže, do polievok alebo ako 
príloha, do plniek, fašírok a do kaší, ako 
múka na prípravu lievancov, palaciniek. 
Z pohánkovej krupice sa robia halušky do 
polievky, prípadne knedle. Pohánkové vločky 
sú výborné na raňajky s jogurtom alebo ako 
závarka do polievky. Z pohánkovej múky 
môžeme pripraviť plnohodnotný chlieb alebo 
cestoviny (štvrtinu bežne používanej múky 
nahradíme múkou pohánkovou). Pohánka 
sa dá spracovať so sladkými prísadami (ako 
ovocie, med alebo cukor), rovnako ako s 
ostrým alebo pikantným korením.
   V Ázii, zvlášť v Japonsku, sú obľúbené 
pohánkové rezance nazvané soba. Zaru soba 
sú podávané ako studené japonské letné 

  Občan je denne televíziou, 
rozhlasom a v tlači informovaný 
o nešťastiach a katastrofách, 
ktoré sa u nás a vo svete udejú. 
S touto informáciou už ďalej 
nepracuje. Nepripúšťa, že 
najbližšie to môže byť práve 
on, kto stratí domov, svojho 
blízkeho... Všetky takéto 
správy by mali byť chápané ako 
varovanie, či upozornenie, že v 
rámci prevencie je potrebné 
niečo robiť. Aktívne bojovať 
proti požiarom a ich vzniku. 
Ciest je veľa a nie sú nejako 
zvlášť finančne náročné. Už 
vôbec nie v porovnaní s tým, 
čo sme v iných prípadoch 
za „nadštandard“ vydať. 
Všeobecne prevláda názor, 
že „u nás horieť nebude“. 
Pri nesprávnom užívaní 
stavby a nedostatočnej 
pozornosti pre dodržiavanie 
zásad a podmienok 
protipožiarnej bezpečnosti, 
ktoré sú stanovené právnymi 
predpismi a technickými 
normami, sa situácia môže 
dramaticky zmeniť. Požiare 
v domácnostiach majú 
mnohokrát tie najtragickejšie 
následky. Každý rok pri nich 
zomrú a zrania sa desiatky ľudí, 
spôsobené škody sa počítajú v 
tisícoch eur. Vaša domácnosť 
sa môže v okamihu zmeniť 
na zadymenú a rozpálenú 
smrtiacu pascu.
  Rozsiahlu časť štatisticky 
evidovaných požiarov tvoria 
požiare bytových a rodinných 
domov. Občania často 
nedodržiavajú predpisy o 
ochrane pred požiarmi, či 
už nesprávnym používaním 
otvoreného ohňa na miestach v 
rodinnom a bytovom dome, kde 
veľmi rýchlo môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu, alebo preťažovaním 
elektrických obvodov, 
pripájaním veľkého množstva 
spotrebičov, či zriaďovaním 
provizórnych elektrických 
vedení, neodbornými 
opravami, zatarasovaním 
únikových ciest prebytočnými 
vecami, nefunkčnosťou 
hydrantov v chodbách bytových 
domov, rôznymi stavebnými 
úpravami, neodbornou 
inštaláciou a obsluhou 
palivových spotrebičov a p. 
Keď k požiaru predsa len dôjde, 
veľakrát občania nevedia 
reagovať, pretože neovládajú 
dobre telefónne čísla linky 
tiesňového volania, prvé kroky 
pre uhasenie požiaru, alebo 
ako sa správať pri evakuácii.
    Našou   snahou je zrozumiteľne 
upozorniť na možné riziká 
...pokračovanie na str. 9

jedlo. Ich príprava je spojená s mnohými 
zvykmi, ktoré sa dedia z generácie na 
generáciu. Staré japonské príslovie  hovorí:
„Len tá manželka je dobrá, ktorá dokáže 
pripraviť dobré rezance z pohánky“. Veľmi 
rozšíreným zvykom je ich konzumácia 
na Silvestra, kedy symbolizujú prianie 
dlhovekého života. V Európe sú pohánkové 
cestoviny známe v Slovinsku, severnom 
Taliansku (Pizzoccheri) a v juhovýchodnom 
Francúzsku. Francúzske slané omelety 
(galletes) sa podávajú s maslom, vajcom, 
šunkou alebo s inými náplňami. V Taliansku 
(Valtelina, Teglio) je taktiež populárny 
sciatt, regionálna syrová špecialita obalená 
v pohánkovom ceste a smažená na oleji. V 
Slovinsku je veľmi obľúbený pohánkový 
chlieb pripravovaný z pohánkovej (30%) a 
pšeničnej (70%) múky. 
  V niektorých regiónoch je doposiaľ 
tradičná výroba pohánkového pečiva alebo 
príprava pohánkového piva. V mnohých 
ázijských krajinách sú mladé listy pohánky 
konzumované ako zelenina alebo sa sušia 
a používajú na čaj rovnako ako pohánkové 
šupky. Pohánkový med má tmavú farbu a 
špecifickú chuť. Šupky sa používajú taktiež 
na výrobu vankúšikov a matracov.
   Dôležité je však aj upozornenie, že pohánka 
pri pravidelnej konzumácii cievy utesňuje, 
môže ich však pritom tiež zužovať, čím 
dochádza k nepatrnému zvýšeniu krvného 
tlaku. Osoby so zvýšeným alebo vysokým 
krvným tlakom, príp. so sklonom k nemu, 
by preto nemali pohánku konzumovať 
denne.

***

Základný recept na varenie 
pohánky

   Pohánku výdatne prepláchneme na sitku 
vodou a potom vložíme do osolenej vody, 
ktorá je 1,5-násobkom objemu pohánky. 
Varíme 7 až 8 minút. Po čiastočnom 
vychladnutí pridáme olej, bylinky a 
podobne a podávame ako prílohu, 
prípadne ďalej spracúvame. Pohánkové 
krúpky nevaríme, zalejeme ich len vriacou 
vodou a prikryté necháme napučať.

Michaela HAVRLENTOVÁ

Stolní tenisti dobre reprezentujú

   Prial by som si, aby títo noví nadšenci 
vydržali pri tejto činnosti čo najdlhšie, 
a tak sa stali nasledovníkmi súčasných 
reprezentantov obce pre budúcnosť.
 V súťažnom ročníku 2009/2010 
reprezentujú našu obec dve družstvá. 
A-družstvo v 5.lige a B-družstvo v 
novozriadenej 7.lige. Obe družstvá sa 
držia v súťažiach na predpokladaných 
miestach, ba snáď aj vyššie ako sa 
očakávalo.
   O silnejšej konkurenci v 5.lige tohoto 
ročníka som písal v minulom čísle. A-
družstvo sa po pomerne úspešnom 
začiatku aj napriek absenci najlepšieho 
hráča z vlaňajšieho kolektívu – Rasťa 
Šimončiča drží po predposlednom 
jesennom kole na veľmi peknom 
7.mieste. V prvých štyroch kolách sme 
prehrali iba v 1.kole v Špačinciach (o 
zápase sme už písali v minulom čísle). 
Potom nasledovali 3 víťazstvá nad 
Malženicami 12:6 a Majcichovom 11:7 
na domácich stoloch a v histórii aj prvé 
víťazstvo 10:8 na stoloch v Kočíne. Kočín-
Lančár hral vlani 4.ligu.Potom nás čakali 
silnejšie družstvá z čela tabuľky a s tými 
aj samé prehry: v Hlohovci „C“ 5:13, 
Piešťany „B“ 2:16,  S Trebaticami 3:15 a 
s ŠKP Trnava 5:13. Všetky tieto mužstvá 
majú postupové ambície. V 9.kole sme na 
domácich stoloch  však vo veľmi dobrom 
zápase porazili vtedy tretie mužstvo 
tabuľky Maco Trnava „C“ v pomere 10:8. 
V zápase sme prehrávali 7:8, no výborné 
výkony Čelína, Andrisa a už navrátilca 
zo zahraničia Šimončiča otočili skóre 
zápasu v náš prospech. Vo víťaznom 
ťažení sme pokračovali aj proti Veselému, 
ktoré pred 4 dňami dokázalo remizovať v 
Trebaticiach 9:9. Nám vyšiel zápas nad 
očakávanie a vyhrali sme vysoko 13:5, 
hlavne zásluhou výbornej formy Andrisa 
a Šimončiča. Výborne ich však doplnili aj 
Čelín a Ďurža. Bolo to víťazstvo kolektívu. 
V poslednom kole hostíme predposledné 
Piešťany „C“ a v prípade víťazstva môžeme 
skončiť po jeseni na 5.mieste, čo by bol v 
tak silnej konkurenci iste veľký úspech 
pre našu obec.
   Novozriadené B-družstvo sa spomedzi 
10 družstiev drží po jesennej časti na 

4.mieste pri rovnosti bodov s tretím 
B-družstvom Trebatíc. V tejto súťaži 
je veľkým favoritom družstvo z Hor.
Orešian, ktoré reprezentujú 3 hráči, 
ktorí ešte na jar hrali 3.ligu. V našom B-
družstve sa objavujú hráči, ktorí svojou 
výkonnosťou na 5.ligu buď už nestačia , 
alebo ešte nestačia, ale stolný tenis majú 
radi. Skúsenosti tu odovzdáva hlavne 
nestárnúci F.Valo. Popri ňom hrávajú 
ešte Š.Bondra, V.Seitler a E.Štefanka 
ml. Kolektiv dopľňajú cudzí hráči Ďurža, 
Nedorost,Hubač a Ondrejovič, ktorí tiež  
radi preháňajú to biele malé „čudo“ po 
stoloch.
Bilancia mužstva v jesennej časti:
Víťazstvá sme dosiahli s mužstvami Jasl.
Bohuníc „B“ 13:5, s Piešťanami „D“ 10:8, 
s Trakovicami 13:5, s Kočín-Lančárom 
13:5 a s Malženicami „C“ 11:7. Prehrali 
sme zápasy s Hornými Orešanmi, s 
Trebaticami „B“,s Modrankou „B“ a so 
Suchou n.P.  Výsledky B-družstva sú 
čiastočne skreslené aj tým, že chceme 
dať príležitosť čo najširšiemu kolektívu 
hráčov v súťaži za účelom naberania 
skúseností. U A-družstva je snaha o čo 
najlepšiu reprezentáciu obce a je len 
samozrejmé, že reprezentujú tí najlepší, 
ktorých v kolektive máme.
   Za veľké plus v činnosti stolnotenisového 
oddielu však považujeme tú skutočnosť, 
že ku tomuto športu si nachádzajú cestu 
ďaľší záujemcovia z obce. Podmienky 
pre tento šport sú u nás veľmi dobré. Na 
tréningu mávame k dispozícii niekedy 
aj 4 stoly. Keď by však bol väčší záujem, 
radi rozložíme aj ten piaty….
   A keďže sa blížia Vianoce 
– požehnané sviatky pokoja, 
lásky a porozumenia – dovoľte 
aj mne, aby som zaželal nielen 
priaznivcom stolného tenisu 
a tým, čo nám držia palce, ale 
aj ostatným Krakovancom 
a Stražovancom hlavne veľa 
zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania a do nového roka 
2010 vykročenie tou správnou 
nohou. 

Vlado SEITLER

...dokončenie zo str. 4                      
 a nebezpečenstvo spojené s „bývaním“ 
a najčastejšie chyby, ktorých sa občan 
občas dopúšťa, či už v dobrej viere alebo 
z neznalosti, mnohokrát  s tragickými 
následkami. V tejto súvislosti sa 
už k niektorým občanom v tomto 
roku  dostal alebo ešte len dostane 
propagačný materiál „Predchádzajme 
požiarom v bytových domoch!“ a 
„Bývate bezpečne? U Vás horieť 
nemusí“ Tým, ktorí sa propagačné 
materiály nedostali, chceme touto 
cestou poskytnúť dôležité informácie:
- nenechávajte bez dozoru plameň 
plynového sporáka, spotrebiča na tuhé 
palivo, kozuba a dbajte na zvýšenú 
opatrnosť pri varení, aby nedošlo k 
vznieteniu pripravovaných pokrmov,
- pri fajčení a odhadzovaní ohorkov 
cigariet do odpadkových košov dbajte 
na ich dokonalé uhasenie,
- zamedzte deťom prístup k možným 
zdrojom otvoreného ohňa (zápalky, 
zapaľovač), neriskujte a nenechávajte 
ich bez dozoru,
- udržujte v dobrom technickom 
stave elektroinštalácie, elektrické 
spotrebiče, kryty osvetľovacích telies 
a pohyblivé elektrické vedenia,
- pri odchode z bytu nezabudnite 
zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické 
spotrebiče, vypnúť elektrický alebo 
plynový sporák.
  Čo robiť pri požiari v byte:
- v prípade vzniku požiaru volajte 
hasičov – tiesňová linka 150 alebo 112!  
- opustite priestor a budovu ohrozenú 
požiarom a dymom po únikových 
cestách,  ak nemôžete opustiť priestor, 
zatvorte sa v miestnosti čo najďalej od 
ohniska požiaru
-  nepodliehajte panike a zachovajte 
pokoj
-  ak je kľučka na dverách horúca, 
dvere neotvárajte, na zabránenie 
prieniku dymu utesnite dvere mokrým 
uterákom
-  volajte  alebo mávajte z okna, 
prípadne vyveste plachtu alebo odev z 
okna, čím upozorníte na seba hasičov 
v prípade, ak stratíte hlas alebo 
vedomie
-  pri pohybe v miestnosti sa držte 
pri zemi, pretože dym stúpa hore, 
dýchajte cez improvizačné rúško 
(namočená vreckovka), neschovávajte 
sa pod posteľ alebo pod skriňu 
- hasiči vždy prídu k požiaru za pár 
minút – nezúfajte – pomoc je na 
ceste!

OR HaZZ v Piešťanoch

Bývate bezpečne? Bývate bezpečne?
   Už v minulom čísle Hlasu Krakovian som písal o tom, že popularita 
stolného tenisu v regióne rastie. Som rád, že táto skutočnosť priniesla svoje 
ovocie v radoch neregistrovaných hráčov aj u nás a skupinka ľudí začala 
po uverejnení článku pravidelne chodiť do kultúrneho domu a skúšať čaro 
tejto hry.


