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všetkým, ktorí počas celého roku 2010 
prispeli k nášmu programu na stret-
nutiach. V neposlednom rade patrí 
naša vďaka nášmu fotografovi, pánovi 
Žitnanskému, všetkým členom výboru 
i Vám, milí naši spoluobčania. Nájdete 
si čas, prichádzate medzi nás na naše 
stretnutia, kde je pre Vás vždy niečo 
pripravené. 
     Toľko vážení priatelia z našej činnosti 
počas končiaceho sa roku, za pozornosť, 
ktorú ste venovali tomuto článku Vám 
ďakujem. Teším sa na spoluprácu s 
Vami. A záverom  mi  dovoľte  zavin-
šovať Vám: 
   Spokojné Vianoce prichádzam Vám 
priať, aby človek človeka mal stále rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial a 
aby tento nastávajúci rok za to stál.  
Krásne a požehnané sviatky a do nové-
ho roku pevné zdravie a veľa úspechov 
všetkým Vám praje za Výbor JDS 

A. KUBRANOVÁ

Tuhá zima je,
vetrík silno duje.

Všetky medvede sú už na zimný 
spánok uložené,

no len jedno medvieďa je ešte 
zobudené.

Vraj sa mu zaspať nedá,
to je ale chúďa!

Štedrý večer sa už blíži,
rodičia s deťmi zdobia stromček v 

chyži.
Keď ho dochystali,

ľahli si a spali.
Na druhý deň,

išli deti von.
Medvieďa tam uvideli,

hneď sa s ním do reči dali.
Detičky ho pochopili,

a domov ho vzali.
Povysvetľovali mu všetko o 

Vianociach,
o dobrých skutkoch, obdarovaniach...

Medvieďati sa to páčilo,
večer plný tanier kapustnice zvalilo.

Pekne sa deťom poďakovalo,
po večeri odišlo, ľahlo a spalo.
Keď sa na jar všetky medvede 

pobudili,
o Vianociach príbeh si vypočuli.

Všetkým sa páčil veľa,
až tak, že z neho boli vedľa.

Nevedeli pochopiť, ako takéto niečo 
každý rok zmeškajú,

kvôli tomu, že celú zimu spia a 
chrapkajú.

                                  Radka MACOVÁ
Z redakcie HK Ti, milá Radka, ako naše poďa-
kovanie za túto milú, peknú básničku pre HLAS 
Krakovian venujeme knižku Cécile Aubryovej: 
BELLA a Sebastián – Zvony šťastia z vydava-
teľstva MLADÉ LETÁ, vydavateľstva pre deti a 
mládež, Bratislava. Redaktor: Martin GONO

    Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som vás v mene Výboru JDS 
v Krakovanoch informovala o našich aktivitách. Už dlhšie ste o 
nás nečítali článok v novinách, činíme tak teraz, a preto aj trochu 
obšírnejšie.

Jednota dôchodcov informuje

   V mesiaci jún ZŠ Krakovany organi-
zovala po druhýkrát  Veľkú prehliadku 
talentov a pri tejto príležitosti dostala JDS 
za úlohu predstaviť hračky, s ktorými sme 
sa kedysi hrávali. Predstavili sme dneš-
ným deťom rôzne hlavolamy, knižky, hry, 
bábiky, starodávne plyšové hračky. Výsta-
va s názvom „Hračky kedysi a dnes“ mala 
pozitívny ohlas a mnohí si pri pohľade na 
ne zaspomínali. Tí skôr narodení sa zase 
zabavili pri predstave, s čím sa kedysi ich 
rodičia a starí rodičia hrávali. 
   Následne sme sa s chuťou pustili do 
prípravy župného festivalu a s tým súvi-
siacim pečením koláčov, lokší a zákuskov. 
Tridsať našich členov nám v tejto aktivite 
pomohlo. Predtým sme však ešte pekne 
vyčistili miestny amfiteáter. Potom sme 
sa sústredili už na náš stánok. Všetko sa 
nám minulo vďaka chutným domácim 
koláčikom a lokšom, a tak nám do našej 
pokladničky pribudlo pekných pár Euro. 
Vďaka patrí všetkým, čo  pomohli  i  svojím 
dielom prispeli k úspešnému priebehu. 
   Našu opekačku v mesiaci júl sme pre 
nepriaznivé počasie presunuli na august, 
kedy sa štyridsať našich členov zúčastnilo 
tohto podujatia na poľovníckej chate. 
Všetci sme sa dobre zabavili a zaspievali 
spolu s harmonikou pána Krajčoviča. 
Zabavili sme sa až do neskorých večerných 
hodín. 
    Na rozhýbanie nášho tela sme si naplá-
novali brigády na našich cintorínoch. Ško-
da, že sa tu stretávame pri tejto príležitosti 
vždy len tí istí. Radi by sme privítali i 
ďalších občanov a členov, ktorí by chceli 
byť aktívni. Pravdaže, v rámci svojich 
možností a schopností. 
  V septembri sa pár našich členov 
zúčastnilo týždenného pobytu pri mori v 
Taliansku. Akciu poriadala JDS v Treba-
ticiach a nás prizvali. Bola to veľmi pekná 
dovolenka a v hodové nedeľné ráno sme 
sa šťastlivo vrátili domov, plní dojmov a 
pekných zážitkov. 
   Mesiac október nesie označenie „Mesiac 
úcty k starším“. V jeden takýto októbrový 
deň bol v Piešťanoch v kine Fontána deň 
venovaný starším spoluobčanom a záro-
veň to bol aj reumatologický deň. Škoda, 
že z našich členov sa akcie nemal chuť nik 
zúčastniť, pretože prednášky tam boli zau-
jímavé, prebiehali aj vyšetrenia, besedy, 
bezplatné meranie tlaku, cholesterolu a 
podobne. Snáď sa naši členovia zúčastnia 
nabudúce.  Zároveň sme sa v tých dňoch 
pripojili ku dňu Ligy proti rakovine, 
spoločne s MsSČK Krakovany a svojím 
príspevkom sme pomohli tým, čo našu 
pomoc potrebujú. 
   Krajského stretnutia ku Dňu seniorov v 

           „Kto rád číta - nikdy nie je sám!“

Trnave sa zúčastnil z našich členov jeden 
zástupca. Prebiehalo celý deň a spojené 
bolo s divadelným predstavením.
  Samozrejme na našich pravidelných  
stretnutiach nezabúdame ani na našich 
milých jubilantov. Tento rok sme ich mali 
päť a peknou kytičkou a vinšom sme si na 
nich spomenuli, i živió im zanôtili.
    V mesiaci november sme pred sviatkom 
všetkých svätých zorganizovali vyčistenie 
cintorínov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prišli, za pomoc a ako odmenu za všetku 
dovtedajšiu prácu sme si zorganizovali 
účasť na divadelnom predstavení v Dome 
umenia v Piešťanoch. Naplánovali sme si 
ešte jedno, ale už nebol dostatočný ohlas. 
15.11. bolo stretnutie predsedov JDS v 
Piešťanoch, kde boli pozvaní i starostovia 
z Krakovian, Trebatíc, Banky a Rakovíc. 
Boli im udelené pamätné listy, odme-
na za ich prácu a pomoc pre seniorov. 
Gratulujeme im a ďakujeme za ich pod-
poru. Posedenie bolo v klube Rozmarín 
a zaspievali nám seniorky z Moravian v 
krojoch. Pár hrejivých slov nám predni-
esol podpredseda z KV z Trnavy a pani 
Michnová z Ligy proti rakovine. 
    Na čo sme sa najviac tešili, bol celo-
denný výlet do Bratislavy začiatkom 
novembra. Výlet bol spojený s nakrúca-
ním relácie „Pošta pre Teba“. Našich 45 
členov sa ho zúčastnilo a bol to pre nás 
neopakovateľný zážitok, byť v televízii, 
posedieť si v známom kresle a stretnúť 
sa s poštárom Jankom, či moderátorkou 
Katkou. Honorár sme si rozdelili na ces-
tu za autobus a ostatné peniažky išli do 
pokladne. Vďaka patrí našim členkám, 
ktoré akciu zorganizovali, článok i foto 
sme s radosťou poslali aj do Piešťanského 
týždenníka. 
   Začiatkom decembra sa pár členov 
zúčastnilo výletu do predvianočnej 
Viedne. Výlet bol spojený s prehliadkou 
firmy na výrobu čokolády, ochutnávkou 
i s prehliadkou Viedne a jej pamiatok. 
Napriek sneživému počasiu to bol pre-
krásny výlet. 
      Tento rok uzavrieme stretnutím 15.12. 
pri vianočnom punči. Budeme bilancovať 
a hodnotiť. Tešíme sa, že sa spolu stret-
neme. Snažili sme sa celý rok pracovať 
v rámci našich možností a schopností, 
máme medzi sebou aj starších členov, 
tak sa podľa toho riadime. Ak nám bude 
zdravie slúžiť, budeme sa stretávať aj 
naďalej a radi medzi sebou privítame aj 
nových členov. Aj na budúci rok pripra-
víme pre svojich členov rôzne podujatia, 
privítame nápady aj od Vás. 
     Za ústretovosť počas roku 2010 ďaku-
jeme Obecnému úradu v Krakovanoch a 

  Obecná knižnica je rozpočtovou orga-
nizáciou, ktorej zriaďovateľom je Obec 
Krakovany. Obec Krakovany každoročne 
vo svojom rozpočte vyčlení finančné pro-
striedky na nákup nových kníh, na perio-
diká a samotnú prevádzku knižnice. 
Knižnica poskytuje svoje služby nepretrži-
te od roku 1968, pôvodne ako Miestna 
ľudová knižnica. Počas svojej 42 ročnej 
existencie sa v jej vedení vystriedalo viac 
knihovníkov. Ako Prvou knihovníčkou 
bola pani Ľudmila Zuzicová, po nej pre-
vzala štafetu pani Oľga Sedláková. Pre 
čitateľov- pamätníkov to boli určite neza-
budnuteľné „tety“, pre ktoré knihovnícka 
práca bola i záľubu. O  knihe vedeli čitateľa 
poinformovať do takej miery, aby vzbudili 
o ňu záujem a neprezradili obsah. Za ich 
vedenia sa konali v knižnici rôzne bese-
dy,  súťaže a stretnutia so spisovateľmi a 
básnikmi. 
   V súčasnosti je v knižnici evidovaných 
130 čitateľov. Knižničný fond obsahuje 
spolu 7703 titulov rôznych žánrov, ako 
je napr.: krásna literatúra pre dospelých, 
odborné publikácie z oblasti dejín a ume-
nia, prírodných vied, rôzne encyklopédie 
a pod. 
   Svoje oddelenie tu majú aj deti, ktoré 
môžu čerpať z veľkého množstva rozpráv-
kových kníh, náučných detských kníh. 
V tomto oddelení  sa  nezabudlo ani na 
povinnú literatúru, povesti a báje. Svoj 
žáner si tu nájde aj dospievajúca mládež. 
Pre návštevníkov máme k dispozícii počí-
tač s bezplatným prístupom na internet. 
Každoročne sa knižničný fond dopĺňa 
o nové knižné tituly. V  roku 2009 sme 
zakúpili 36 kníh, v tomto roku ich  pribud-
lo zatiaľ 27 kusov, a to krásna literatúra, 
náučné knihy a knihy pre deti. Pribudli tiež  
knihy v anglickom jazyku  určené  začia-
točníkom i pokročilým.  Finančný rozpo-
čet na nákup kníh nie je veľmi vysoký, no i 
z toho mála sa snažíme zakúpiť hodnotné a 
zaujímavé publikácie. Na nákup kníh sme 
žiadali finančné prostriedky z Ministerstva 
kultúry SR prostredníctvom grantov, no 
zatiaľ sme neuspeli. Do knižničného fondu 
nám prispievajú aj darcovia kníh, ktorým 
touto cestou ďakujeme!
   Knižnica je otvorená každý pondelok a 
piatok od 16.00 – 18.30 hod. Okrem pravi-
delných čitateľov raz za mesiac navštevujú 
knižnicu aj deti základnej školy. 
   Od nového roku bude na webovej stránke 
Krakovany odkaz na Obecnú knižnicu, kde 
nájdete viac informácií o histórii, o súčas-

       Vážení čitatelia, s dobrou knihou možno prežiť nádherné čitateľské 
dobrodružstvá, obohacovať a skrášľovať detstvo, ktoré je neuveriteľne 
krátke. Touto cestou Vám chcem predstaviť obecnú knižnicu, ktorá 
sídli v Kultúrnom dome v Krakovanoch na prvom poschodí.

     Každé hobby vyžaduje od jeho vyko-

návateľa dávku zanietenia, nemálo 

času, dobrovoľnej námahy a prostried-

kov. Výsledkom by malo byť osobné 

uspokojenie a možno čiastočné navrá-

tenie vloženej snahy v akejkoľvek for-

me. 

   Máme to šťastie, že okrem osobných 

úžitkov prináša PZ Králik Krakovany 

hodnoty, ktoré možno postrehne len 

pozorný pozorovateľ, aj to nie hneď. 

Reč je o masívnej výsadbe stromče-

kov v extraviláne obce v tomto roku, 

ak sa niekoľko stovák stromov môže 

považovať za masu. Už pravidelne 

nám ich poskytol pán Remiš a poza-

du nezostal pán Jankech ochotný bez-

platne zapožičať zemný vrták, či obec s 

poskytnutím fekálu na zavlažovanie aj 

so šoférom. Nie je to reklama, len otvo-

rené poďakovanie.

   Z vecí, ktoré nás tešia menej, je vyso-

ký počet raticovej zveri, ktorá toho 

roku skončila pod kolesami áut. Príči-

nu vidíme v jej vyrušovaní na ležovis-

kách túlavou zverou, voľne pustenými 

domácimi miláčikmi  alebo  vyzna-

vačmi motoristických športov, ktorí 

nemajú guráž, vek alebo prostriedky 

na jazdu v priestoroch nato určených. 

Úsmev na tvári nám nevyčaril ani úmy-

sel vybudovať letisko v priestoroch 

chotára, hlavne z horeuvedených dôvo-

dov. Na druhej strane je nutné oceniť 

ochotu budovateľov premiestniť posed 

a osadiť ho mimo vytýčenú plochu v ich 

vlastnej réžii. 

   Aby som to zhrnul. Ako všetci máme 

svoje starosti aj radosti. Početne je nás 

veľmi malá skupinka, takže ak sa nám 

podarí urobiť niečo, čo je navonok vid-

no, navyše ešte užitočné pre viacej ľudí 

a prírodu, nesmierne nás to teší. Ak to 

nevidno, aspoň o tom napíšeme.

Marián FLOREK

nosti a tiež aj zoznamy nových knižnič-
ných prírastkov. 
   Víziou do budúcnosti našej knižnice je 
vytvárať konkrétne príťažlivé programy 
na rozvíjanie detského čitateľstva, do 
ktorých by sme chceli podľa možnosti 
zapájať významné osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života, ale i významné 
profesionálne inštitúcie – galérie, knižni-
ce, múzeá, divadlá. Chceli by sme osloviť  
renomovaných spisovateľov a ilustráto-
rov, organizovať hodnotné stretnutia so 
žiakmi, usporiadať semináre o čítaní s 
pedagógmi. Chceme sa zamerať najmä 
na rozvoj čítania a na dvíhanie jazykovej 
kultúry u žiakov mladšieho školského 
veku. Osloviť ich vo veku, keď sa vytvára 
a formuje trvalý vzťah ku knihe. Motivo-
vať a učiť deti láske ku knihám a k čítaniu 
je náročná a ekonomicky nevyčísliteľná 
práca, ktorá si vyžaduje stovky hodín 
trpezlivej práce a spoluprácu mnohých 
dospelých, s cieľom ovplyvniť a kvalitne 
napĺňať ich voľný čas. Napriek všetkým 
prieskumom, ktoré deklarujú nízku 
čitateľskú úroveň detí na Slovensku, sme 
presvedčení, že deti čítať chcú i vedia, 
ale na túto duševnú činnosť majú málo 
podnetov. 
   Srdečne vítame každého, kto sa chce 
stať nielen čitateľom našej knižnice, ale 
svojou aktivitou prispeje k jej širšiemu 
využitiu a naplneniu našich vízií. 
Knižnica predsa nemá slúžiť len ako 
sklad kníh. Do knižnice chodíme preto, 
lebo tam dostaneme viac ako len knihu. 
Knižnicu nepotrebuje ten, čo chce iba 
čítať, ale ten, čo chce vedieť viac, a hlavne 
hľadá viac ako len knihy.

Oľga GALBAVÁ

   Poľovnícke obzretie

   O medvieďati a Vianociach


