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          Katarínsky ples alebo prečo sú pred Vianocami dôležité tradície
   Máte radi tradície? Čo sú podľa vás tradície? Čo pre vás znamenajú? Podľa mňa je to niečo, čo sa 
pravidelne opakuje, čo vzbudzuje v nás pocit, že toto poznám, tu sa dobre cítim, a hlavne – presne tu 
som doma. Napríklad vôňa tradičného nedeľného slepačieho vývaru, ktorý dokáže iba babka, mama 
alebo tá moja gazdiná a je súčasťou nedeľného sviatočného obeda. 

    Alebo je to tradičný kalíštek domácej 
slivovičky, ktorý si rodina dopraje práve 
za nedeľným sviatočným stolom. Alebo 
zvyky pred Veľkou nocou, ktoré sú iba 
v tej-ktorej rodine; u niekoho tradičný 
Zelený štvrtok so špenátom na tanieri,  u 
iného neodmysliteľné pletenie korbáčov 
počas Bielej soboty na dvore aj s rodinou 
a priateľmi, alebo tradičné obrady počas 
sviatočnej Veľkonočnej nedele. Alebo 
také jednoduché „dobrý deň“. Nezažijete 
to bežne v meste. Patrí to na dedinu, kde 
sa ešte dnes koľko-toľko ľudia poznajú a 
tradične sa pozdravia a prehodia slovo, 
či dve. 
  Predvianočné obdobie je tiež silne 
pretkané tradíciami a zvyklosťami, a 
práve preto (a nie pre silne emotívne 
reklamy v televízii, ktoré nám tieto 
sviatky tlačia do pozornosti) ich môžeme 
považovať za najkrajšie sviatky roka. 
Ten pocit, kam patrím, kde som doma, 
o čom je rodina a spoločnosť blízkych 
ľudí, robí tieto sviatky krásnymi. A 
pokojné obdobie adventu patrí k tomu. 
Čas, kedy sa môžeme stíšiť, zamyslieť nad 
prežitým rokom, zaspomínať na prežité, 
pomenovať, čo sme nestihli a skúsiť 
vylepšiť, čo by sme si s nastávajúcim 
rokom želali. 
  Predtým však, ako samotný advent 
začne, dobrá zábava patrí k tradíciám 
obyvateľov obce Krakovany. Tradičný 
Katarínsky ples nesmie chýbať  v kalendári 
tých, ktorí sa radi a kvalitne zabávajú. 
Príležitosť sviatočne sa nahodiť, vyvetrať 
u pánov svadobný oblek, či vytiahnuť 
zo zadnej police v kúpelni voňavku. U 
dám topánky na podpätkoch, k tomu 
lesklé ozdoby na krk alebo do vlasov, 
sviatočnejšie šaty... Už tradične kvalitná 
živá hudba a elegantne vyzdobená sála 
kultúrneho domu dávajú príležitosť pre 
dobrú  zábavu. A chýr o nej sa nesie až 
tak ďaleko a široko, že rady záujemcov 
sa rozširujú a podiel domácich a hostí 
rastie v prospech návštevníkov z okolia. 
Na rozdiel od iných plesov, nik vás 
nenúti kúpiť si drahé vstupné aj s kávou, 
vínom a večerou. V Krakovanoch vás za 
pár Eúr čaká prípitok na stole, drobné 
občerstvenie, kultúrny program k téme 
(teda tanečné vystúpenia mladých 
zanietencov), večera na výber a taktiež 
odvoz domov za ceny podstatne nižšie, 
ako by ste zaplatili taxikárovi z Piešťan. 
Aj kedysi naši predkovia využívali 

povymetať príbytky od zlých duchov a 
ochrániť domácich od choroby a zla a my 
zase na chvíľu podľahneme pocitom, že 
nám je dobre a má nás kto ochraňovať. 
   Sú našťastie aj dnes medzi nami ľudia, 
ktorí majú záujem tradície našich predkov 
udržiavať. Chcú zachovávať zvyky, ktoré 
boli živé kedysi, pretože to považujú za 
dôležité, za istý znak spolupatričnosti 
k domovu, k obci. Je stále medzi 
nami skupina šikovných ľudí, hlavne 
mamičiek, ktoré si nájdu čas a pripravia 
pre Krakovancov a hostí z okolia tradičnú 
Katarínsku zábavu. Obetujú voľné chvíle a 
nachystajú sálu, nazdobia stoly, pripravia 
večeru a pripravia plagáty, aby touto 
akciou pritiahli ľudí zabaviť sa a popri 
tom zarobiť peniažky pre deti základnej 
školy. A urobia to možno len tak, lebo to 
robili aj ich mamy a tatovia. Taktiež sú 
medzi nami ľudia, ktorí udržujú tradície 
živé, aby o nich rozprávali medzi svojimi 
blízkymi a aj medzi deťmi, aby ich deti 
potom zachovávali, aby v nich žili. Aby sa 
deti odvážne obliekli za Milukáša a čerta 
a navštevovali iné, mladšie deti. Trošku 
ich aj vyľakali, aby viac poslúchali, ale na 
druhej strane i potešili sladkosťou. Aby sa 
dievčence obliekli za Lucie, vybrali sa do 
tmavých a zimných ulíc a udržiavali pri 
živote tú starodávnu tradíciu očisťovať 
symbolicky domy a ľudí od chorôb a zla. 
   Potom tu máme aj Vianočné trhy. Je 
to síce zvyk novší, ale v našej obci má už 
aspoň 10-ročnú tradíciu. Aby sa ľudia v 
predvianočnom období stretli, posedeli 
si spolu na chvíľu, potešili sa...
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         Stolní tenisti bojujú o čelné pozície
      V súťažnom ročníku 2013/2014 reprezentujú našu obec v oblasti Trnava opäť dve družstvá. A-družstvo 
v 5.lige patrí po úspešnej vlaňajšej sezóne opäť k tej kvalitnejšej skupine šiestich mužstiev tabuľky. Tie 
zrejme budú bojovať o konečného víťaza 5.ligy a priamy postup do vyššej súťaže. Škoda však našich 
zaváhaní v stretnutiach, keď sa jednalo o tie najvyššie priečky.

  Súťaž sme začali remízou proti 
silnému nováčikovi z Boleráza bez opôr 
Šimončiča a Andrisa. Popri Stehlíkovi 
však v zápase príjemne prekvapil Čelín 
a E.Štefanka ml.Svojimi bodmi prispeli 
k nášmu neočakávanému úspechu. V 
ďalších zápasoch sa absencia našich 
opôr prejavovala už zriedkavejšie, ale 
zato bolo cítiť na hráčoch tréningovú 
absenciu. Tento výpadok sa prejavil 
hlavne v zápasoch so Zavarom a Veselým 
(oba sme tesne prehrali). Postupne však 
výkonnosť hráčov rástla a dostavili sa aj 
nami očakávané víťazstvá na domácich 
stoloch s mužstvami Vrbové B, Trakovice, 
ŠKP Trnava B, Piešťany D, ako aj v 
Malženiciach, v Hlohovci a v Majcichove. 
Škoda prehry v predposlednom kole 
doma s Jaslovskými Bohunicami. V 
prípade našej výhry sme mali reálnu 
šancu na 2.miesto v tabuľke po jeseni. 
Zlom v náš neprospech prišiel v zápase, 
keď Čelín viedol v zápase 2:0 na sety, 
no prehral. Napriek prehre v zápase 
obsadíme v tabuľke asi 4.miesto, čo 
je určite úspech. (Zápasy ostatných 
mužstiev sa dohrávajú koncom týždňa, 
teda po uzavierke tohoto čísla časopisu). 
Výsledky nášho A-mužstva hodnotíme 
kladne. Pre lepšie umiestnenie by bolo 
tiež potrebné aj to športové šťastie, čo ku 
športu patrí. Oporou kolektívu je stále 

obdobie pred nástupom adventu na 
„hlučnú“ zábavu. Aby sa potom stíšili a 
pripravili na príchod Vianoc. Katarínska 
zábava bola tá posledná, kedy sa mohli 
zabaviť pri muzike a po nej už nasledovala 
až Štefanská.  Je pekné, že tieto zvyky 
žijú v Krakovanoch aj dnes. 
   Rovnako ma teší, že je dnes ešte možné 
stretnúť Mikuláša a čerta na ulici v 
predvečer Mikuláša v kalendári. Možno 
kedysi, keď tieto rozprávkové postavy 
po krakovianskych a strážskych cestách 
chodili, brodili sa v snehu a po cestách 
bez pouličného osvetlenia a v každom 
dvore štekal na nich pes, ale svoje čaro 
rovnako rozdávali vtedy i dnes.  Veď 
komu by deti ešte dnes porozprávali 
krátke básničky alebo modlitbičky s 
nádejou, že za to dostanú sladkosť alebo 
ovocie? A že svätý Mikuláš, patrón nášho 
kostola, zavíta aj do nášho chrámu, aby 
deti potešil a obdaroval, je tiež jedna 
pekná tradícia. 
   V uliciach Krakovian môžeme stretnúť 
aj Lucie. Tak ako kedysi, tak aj dnes. 
Tajomné dievčence v bielom. Tiché, 
s krížom v ruke a husími krídlami. 
Pamätám si, že ako malá som sa ich 
veľmi bála a zatvárala som pred nimi 
najprv oči a potom aj dvere na izbe. Tá 
ich tichosť, a biela farba vzbudzovali vo 
mne strach a možno som už vtedy tušila, 
že Lucie sú najväčšie bosorky a práve 
na Luciu je ich moc najväčšia. Dnes sa 
z nich teším. Lebo viem a páči sa mi ten 
pocit, že tak ako tu boli pred 30-timi 
rokmi, tak sú tu v Krakovanoch i dnes. 
A verím, že budú i na budúci rok a aj na 
ten ďalší a aj potom. Prídu symbolicky 

        Turnaj futbalových nádejí. Krako cup 2013
s Piešťanmi 1:1, prehrami s výberom FK Senica 0:6,  Futbalovou  školou Roberta 
Hanka Moravany 0:4, a tesnou prehrou s AFC Nové Mesto nad Váhom 2:3 na 
piatom mieste v základnej skupine a do zápasov o tretie, a prvé miesto nezasiahlo. 
Turnaj nakoniec najlepšie zvládol výber Senice, ktorý na turnaji nikto nezdolal. 
Na druhom mieste sa umiestnilo Nové Mesto, zápas o tretie miesto lepšie zvládli 
Moravany, štvrtí boli chlapci  z Piešťan a na piatom mieste skončil náš výber z 
Krakovian. 
   Veľké poďakovanie patrí rodičom našich detí za pomoc pri organizácii turnaja, 
mamičkám , ktoré sa starali o občerstvenie, Škrabákovi Miroslavovi, Obuchovi 
Miroslavovi, ktorí ako rozhodcovia odviedli k spokojnosti všetky zápasy. 
   Naše nádeje reprezentovali: Brankár - Škrabák /Kiko/ Kristián, ako obrancovia: 
Jakubček Tomáš, Piškula Denis, Fořt Tomáš, Šurín Timotej, Žák Matej, Obuch 
Alex, v útoku: Obuch Lukas, Bučko Tomáš, Toplanský Alex, Baran Martin, 
Augustín Matej, Majerník Filip. Väčšiu časť nášho tímu tvoria hráči z ročníka 
2007, čo je proti našim súperom trochu nevýhoda, keďže u nich sa preferovali 
takmer výlučne len ročníky 2006. Takže, každý vyrovnaný zápas proti nim je pre 
našich chlapcov úspechom. Treba si ešte uvedomiť, že v zápasoch predprípraviek, 
by sa nemal brať ohľad na výsledok /dokonca by sa nemali ani zapisovať/ . Deti 
treba usmerniť a nechať hrať. Aj keď to sem tam stojí dobrý výsledok. A na našich 
chlapcoch je pokrok od turnaja k turnaju herne  /aj keď nie vždy výsledkovo/ 
vidieť.
                                                                                                        Tibor ŠURÍN
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 l  Vianočné trhy.      Foto:  L.  Žitnanský

  Dňa 26.10 2013 sa na našom štadióne 
uskutočnil prvý ročník futbalového 
turnaja Krako cup. Turnaj bol určený pre 
ročníky 2006 a mladších futbalistov.
Po účastiach na turnajoch v Piešťanoch, 
Moravanoch / kde sme hrali aj tímami 
ako  Slovan Bratislava, či Spartak 
Trnava/  a v Novom meste nad Váhom 
/tam sme po dvoch víťazstvách skončili 
tretí/, sme sa rozhodli usporiadať turnaj 
podobného typu aj u nás v Krakovanoch.
   Nakoniec sa turnaja zúčastnilo päť 
družstiev : PFK Piešťany, AFC Nové Mesto 
nad Váhom, FK Senica, FŠRH Moravany 
a naše nádeje z Krakovian. Hralo sa na 
dvoch malých ihriskách  so štyrmi hráčmi 
v poli a brankárom. Striedanie bolo 
hokejové. Po základnej skupinovej časti, 
v ktorej si navzájom zmerali sily všetky 
družstvá, sa uskutočnila aj nadstavbová 
časť . Tam si zahrali prvé dve družstvá o 
celkové víťazstvo, a družstvá z tretieho 
a štvrtého miesta o tretiu priečku na 
turnaji. Naše družstvo skončilo po remíze 

Emil Stehlík (víťaz majstrovstiev oblasti 
Trnava za rok 2013), svoju výkonnosť 
zlepšoval Šimončič a kolektív dobre 
dopĺňajú Andris s Čelínom. Zo zaváhania 
v zápasoch so Zavarom, Veselým či 
Jasl.Bohunicami boli najnešťastnejší 
práve sami hráči. Kolektív ešte počas 
súťaže úspešne dopĺňal E.Štefanka ml. 
a menej úspešne aj V.Seitler,Nedorost 
a Ondrejovič.
  Bilancia A-mužstva po jeseni 
teda je:
7 víťazstiev   1 remíza  3 prehry    33 bodov       
(asi 4.miesto)   
   B-družstvo v 7.lige uzatvára po jeseni 
tabuľku na 12.mieste. Nezopakuje 
úspešnú vlaňajšiu sezónu. Veľmi 
bojuje s absenciou dlhodobo chorých 
hráčov, ktorí boli v minulosťami jej 
oporami (Procháska, Jankech), s 
absenciou súvisiacou s pracovnými 
povinnosťami(Nedorost), ako aj s 
generačným problémom v kolektíve. Z 
mladších hráva najpravidelnejšie iba 
Emil Štefanka ml. K najstabilnejšie 
hrajúcim hráčom patria František 
Valo(76-ročný) a Vl.Seitler(tiež nie 
najmladší). Vo vlaňajšom súťažnom 
ročníku sme mohli postaviť do mužstva 
Andrisa, ktorý nám pomohol k potrebným 
bodom pre „plávanie v tichých vodách“. 
Tento rok takú osobnosť v kolektíve 

nemáme. Naopak, na niektoré zápasy 
nastupujeme s tou najneskúsenejšou 
zostavou. Snahu Zdena Šurína, či žiačky 
Betky Brenesselovej nemožno uprieť, ale 
sami sa presviedčajú, že na úspechy to 
ešte nestačí.
   Napriek tomu náš odstup od mužstiev 
pred nami nie je veľký a záchrana je stále 
reálna. Po uzávierke tohoto časopisu nás 
čaká súper z Kočín-Lančára, ktorý tiež 
múti vodu tesne pred nami. V prípade 
nášho úspechu sa môžeme odpútať z 
posledného miesta. 
   Bilancia B-mužstva:
1 výhra  1 remíza  8 prehier       14 bodov
   Opäť sa blížia Vianoce – sviatky 
pokoja  a lásky – dovoľte aj mne, aby 
som zaželal v mene svojom, ako aj v 
mene kolektívu stolných tenistov OSK 
nielen priaznivcom stolného tenisu, ale aj 
ostatným Krakovancom a Stražovancom 
tak, ako sa to v minulosti robievalo: 
Zdravie, šťastie a Božie požehnanie a do 
Nového roka 2014 všetkým vykročiť tou 
správnou nohou. 
                               za OSK Vlado SEITLER



Poďakovanie

  V mesiacoch október  až 
december 2013  sa nenarodil 
nikto. V tom istom období 
nás navždy opustili Anna  
Ševčíková vo veku 75 rokov  
a  Ladislav  Janča vo veku 
56 rokov.

   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -r-

  Tretí štvrťrok sa vyznačoval vydarenými 
akciami, ako sú Katarínsky ples (základná 
škola), Vianočné trhy (materská škola), 
Vianočná kvapka krvi, Posedenie s darcami 
krvi (Červený kríž). Mňa osobne potešilo 
Predvianočné posedenie s občanmi, poriadané 
obcou, ktorého sa zúčastnilo toľko občanov, že 
bolo potrebné pridať stoly, aby mali kde sedieť. 
Milo ma prekvapil aj program žiakov základnej  
školy, ktorý bol pekný a rozmanitý.  
   Pokiaľ ide o kalendár podujatí pre budúci 
rok, tak zostanú všetky, ktoré boli v roku 2013, 
teda aj obecná zabíjačka, letecký deň, výstava 
gladiol... Možno budú len inak organizované. 
Máme záujem  o to, aby si každý občan našiel v 
kalendári podujatie, ktoré  je blízke jeho srdcu. 
Chcem, aby naši obyvatelia (a nie je ich málo), 
ktorí sa k nám prisťahovali, sa stali pevnou 
súčasťou obce a nebrali ju iba ako miesto, kde 
chodia prenocovať. 
    Vás občanov bude  asi  najviac  zaujímať    
otázka daní a poplatkov. Do obecného 
zastupiteľstva išiel návrh, aby sa nezvyšovali 
ani dane z nehnuteľností, ani  poplatok 
za komunálny odpad a dane a poplatky 
zostali na úrovni roku 2013.  Obec má nový 
program, ktorý na základe leteckých snímok 
umožní skontrolovať nehnuteľnosti v obci. 
Tí, ktorí nebudú mať prihlásenú  niektorú 
nehnuteľnosť, alebo nebude sedieť výmera, 
budú vyzvaní na aktualizáciu daňového 
priznania na daň z nehnuteľností. Veľmi 
dôležité z hľadiska udržateľnosti poplatku 
za odpad je i dôsledné separovanie odpadov, 
pretože platíme menej peňazí za uloženie na 
skládke v Rakoviciach. Zelený odpad nepatrí 
do  kontajnera, ale na skládku zeleného odpadu 
pri čističke odpadových vôd.
   Niekoľko slov o investičných akciách v 
roku 2014. Cieľom obce  je dokončiť začaté 
investičné akcie,  ako  sú kanalizácia na 
Veternej ulici, chodník  na  cintoríne v Strážoch, 
chodník pri futbalovom štadióne, ktorý prepojí 
Hlavnú ulicu  s  Hrádzami,  úprava  terénu  pri 
Maracane, úprava prostredia za cintorínom v 
Strážoch,   zavezenie   skládky   pri   železnici. 

Ak obec nezíska prostriedky na komplexnú 
rekonštrukciu materskej školy zo Zelenej 
schémy z Envirofondu, tak budúci rok vymení 
okná na materskej škole z vlastného rozpočtu. 
Doteraz podala  už 2 žiadosti na výzvy ani 
jedna výzva nebola vyhodnotená, pretože sa 
nepredali emisie. Ak bude vyhlásená   výzva 
na odkanalizovanie obcí,  obec podá žiadosť. 
Politici sa vyjadrujú, že prvé výzvy budú 
zverejnené až v druhej polovici roka 2014. 
   Za veľmi dôležité považujem vysporiadanie 
miestnych komunikácií. (To je problém veľa 
obcí). Väčšina z nich je už vo vlastníctve 
obce. V poslednom období sme pokročili v 
bezodplatnom prevode podielov vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu, ktoré 
sú v obecných cestách. Vykupuje sa cesta 
na Novej ulici (v obojstrannej zástavbe) 
a Ulica k Spúšťu. Podľa zmeny cestného 
zákona č. 135/1961 z 29. októbra 2013 
bude možné získať do vlastníctva aj staršie 
miestne komunikácie vyvlastnením na základe 
znaleckého posudku. Zároveň obec rieši 
dohodou o urovnaní usporiadanie niektorých 
ciest, ktoré boli spôsobené chybným zápisom 
štátneho notárstva pri zmene pasienkov na 
ornú pôdu v roku 1924. Je to potrebné urobiť 
preto, že v programovacom období EÚ v roku 
2014-2020 bude možné čerpať prostriedky na 
miestne komunikácie. 
   Obec má stavebný projekt na tie cesty, kde 
je uložená kanalizácia – Strážovská ulica, 
prepojenie Strážovskej ulice s Južnou a Južná 
ulica od domu p. Strečanského po Spúšť. 
   Aby bola možná výstavba na Krakovianskych 
záhumeniciach, je potrebné vypracovať 
urbanistickú štúdiu, ktorá stanoví normatívy 
pre túto lokalitu a vykúpiť cestu.

   Na záver príhovoru chcem všetkým zaželať 
pokojné prežitie vianočných sviatkov a do 
nového roka 2014 veľa zdravia a šťastia.   

                                         Vladimír MIHÁLIK 
                             starosta obce Krakovany   
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       Ø AKTUÁLNE

   Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch (MsSČK), či už samostatne, 
alebo v spolupráci s obcou, pripravuje mnoho podujatí počas celého roka. Od posledného vydania Hlasu 
Krakovian pripravil ďalší ročník Vianočnej kvapky krvi (článok na str.5), o dva dni neskôr v Pivárni u 
notára každoročné posedenie s darcami krvi.
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                Červený kríž a jeho aktivity

    Vážení spoluobčania !
Rok 2013 finišuje do cieľa a je potrebné zhodnotiť jeho záver a zamyslieť sa 
nad novým rokom. 

   Sta ros ta  sa  p r ihovára

  Toto podujatie je vlastne zavŕšením celoročných 
aktivít MsSČK. Je zároveň vďakou a ocenením všetkým 
darcov krvi, ktorí neváhajú túto najvzácnejšiu tekutinu 
darovať, aby tak pomohli zachraňovať životy, či zdravie 
iných svojich spoluobčanov. V sobotu 7. decembra 2013 
darcov čakala večera v príjemnom prostredí pivárne, 
adventné vystúpenie Speváckej skupiny Krakovčanka pod 
vedením Antónie Mitošinkovej. Všetkým sa so slovami 
vďaky prihovorila predsedníčka MsSČK Elena Krestová  
a  starosta obce Vladimír Mihálik. Voľnou priateľskou 
diskusiou pokračovalo stretnutie do neskorých večerných 
hodín. Okrem darcov krvi z Krakovian boli prítomní i 
členovia Územného spolku SČK v Trnave. E. Krestová 
zhodnotila darcovstvo krvi: „Za celý rok 2013 sa 
uskutočnilo 22 odberov krvi našich občanov v Nemocnici 
Alexandra Wintera v Piešťanoch, približne ďalších 40 
vo Vrbovom a Drahovciach. Tento rok sa stali držiteľmi 
zlatej Janského plakety Roman Gono a Rastislav 
Tonkovič. Bronzová Janského plaketa je pripravená pre 
Kristiána Kubrana. Toto posedenie sme pre darcov krvi 
pripravili na znak našej úcty k nim.“
   V netradičnom období sa uskutočnila aj výročná 
členská schôdza MsSČK, a to už v tomto kalendárnom 
roku. V nedeľu 15. decembra  2013 sa v Kultúrnom 
dome v Krakovanoch v hojnom počte zišli členovia tejto 
najväčšej obecnej organizácie. Zbilancovali aktivity 
počas končiaceho sa roka 2013, ktorý bol zároveň aj 
rokom, kedy sme si pripomenuli 900. výročie od prvej 
písomnej zmienky o obciach Krakovany a Stráže. 
MsSČK sa podieľala na mnohých podujatiach v rámci 
osláv tohto okrúhleho jubilea. Popri tradičných bodoch 
programu vystúpili s kultúrnym programom aj deti so 
ZŠ v Krakovanoch. Netradičné načasovanie schôdze 
nám predsedníčka MsSČK vysvetlila takto: „ Rok 2013 
bol volebným rokom. Bol zvolený nový prezident 
Slovenského Červeného kríža - doc. Viliam Dobiáš, 
PhD., PhDr. Helena Kobzová a MUDr. Elena Hrbčová 
sa stali viceprezidentkami SČK. Členom najvyššej 
rady SČK za Trnavu sa stal nám dobre známy MUDr. 
Martin Heriban.  Následne prebehli schôdze v územných 
spolkoch SČK, samozrejme i v Trnave. Preto sme zvážili, 
že bude vhodné usporiadať výročnú členskú schôdzu v 
decembri, namiesto tradičného februárového termínu.“
   Zavŕšením celoročných aktivít je pripravovaný 
adventný punč, ktorý sa uskutoční v našej obci na štvrtú 
adventnú nedeľu 22.12.2013 po sv. omši pred kostolom 
sv. Mikuláša. „Adventný punč pripravujeme s výborom 
MsSČK ako výraz úcty a vďaky členom výboru, darcom 
krvi, všetkým členom MsSČK a všetkým občanom za 
celoročnú spoluprácu a ochotu. Chcela by som popriať 
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a do 
nového roka veľa lásky, ochoty, životného optimizmu, 
a hlavne  pevné zdravie, aby sa naša spolupráca 
darila ako tento rok. Bez týchto nezištných ľudí by táto 
humanitná a kultúrna činnosť nebola možná,“ dodala 
Elena Krestová. 
    Za redakciu prajeme celej organizácii príjemné prežitie 
Vianoc  a veľa síl v novom roku.                     Juraj FILO

Spoločenská kronika

 Nastal čas Vianoc, sviatku 
lásky, porozumenia a pokoja. 
Vianoce majú svoje čaro, 
majú v sebe vnútorný dar, 
niečo nesmierne jedinečné 
a neopakovateľné. Počas 
tejto prekrásnej a celoročne 
očakávanej chvíle sa tešíme  
n a  c h v í l e  v z á j o m n é h o 
obdarúvania, vzájomnej úcty 
a porozumenia ,na chvíle plné 
lásky a pohody. 
   Pri tejto príležitosti by 
som c hce la  p oďakovať 
výboru ZRŠ a rodičom za 
ich finančnú, ale aj morálnu 
pomoc, za všetko, čo pre nás 
urobili, a stále robia.  Vám, 
milí rodičia, patrí úprimné 
uznanie a poďakovanie 
celého kolektívu, ktorý sa 
stará o výchovu a vzdelávanie 
vašich  detí. Vrelé ďakujem 
posielame aj Obecnému 
úradu Krakovany,  JDS, 
MsSČK a všetkým, ktorí 
pomáhajú a spolupracujú so 
školou. 
   Chceme vás vyzvať, aby ste 
svoju lásku darovali každému 
človeku. Tak si môžeme 
Vianoce pripomenúť nielen 
dnes, ale každý deň, ktorý nás 
v našom živote bude čakať 
a verme, že tých dní bude 
ešte veľa. Radosť a nálada 
sú potrebné pre všedné i 
sviatočné dni. 
   Prajeme vám  šťastné  a  
veselé vianočné sviatky!

Cez Vianoce vyber úsmev 
a daruj ho všetkým, 

dávaj si naň dobrý pozor, 
aby nebol riedkym.

             Eva SEITLEROVÁ
a kolektív ZŠ Krakovany

 l  Posedenie s  darcami krvi .  Foto:  J.  Fi lo
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje 

  Slnečnú a dlhú jeseň máme za nami, 
ukončili sme práce v našich záhradkách, 
upratali sme náradie a kvety z balkónov, 
skôr sa stmieva a my máme viac času pre 
seba a svojich blízkych. Nájdite si čas i 
na naše spoločné stretnutia, milí naši 
členovia a príďte, vždy sa radi s vami 
stretneme.
  Začiatkom októbra, pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, nás seniorov 
privítal pán starosta v KD, za kultúrny 
program a občerstvenie patrí vďaka!
    Brigádu na cintorínoch sme naplánovali 
o niečo skôr, ako po iné roky, a to 14. 
10. Tradične sme sa tam stretli tí istí. 
Keďže lístie v Strážoch nebolo ešte všetko 
opadané, našli sa dodatočne šikovné ruky 
a upratali, čo stihlo dodatočne napadať. 
Všetkým patrí vďaka.
      Na stretnutí 23. 10. sme sa tešili a medzi 
nami sme privítali milé dámy spisovateľky 
p. Hrkotovú a p. Pomajbovú, ktoré nám 
pútavým slovom predstavili svoju poéziu 
a prózu. Taktiež sme mali možnosť zakúpiť 
si knižky s krátkymi príbehmi, ktoré sa 
naozaj udiali. Zároveň naša členka p. 
Pillerová oslávila svoje jubileum. Kytička 
s vinšom patrila jej.
   24. 10. som sa zúčastnila stretnutia, 
ktoré poriadala VÚC Trnava ku Dňu 
úcty k starším. Bola to jednodňová akcia 
ukončená kultúrnym programom. Tak 
isto v divadle, ale v Piešťanoch, 6. 11. 
sa naši členovia zúčastnili na vystúpení 
folklórneho súboru Lúčnica, ich skvelý 
program ocenili všetci dlhým potleskom. 
      Ďalší členovia boli vo Vrbovom na „Duo 
Yamaha“ a spolu s Ozefou Omáčkech sa 
dobre zabavili. Takisto treba poďakovať 
všetkým, ktorí prišli 11. 11. o 11:00 do 
kostolnej záhrady, priniesli kvety a 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene výboru JDS pozdravila a touto cestou informovala 
o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

kahančeky a poklonili sa pamiatke pad-
lým vojakom. Ďakujeme pani riaditeľke, 
učiteľkám i všetkým žiakom ZŠ za účasť i 
p. Redechovej za jej slová k tejto udalosti. 
     Na stretnutí 27. 11.  sme  spoločne po-
priali p. Gitke Strakovej k jej jubileu všet-
ko dobré.
   29. 11. sme uskutočnili cestu  do Trnavy, 
navštívili Vianočné trhy a večer divadelné 
predstavenie „Dobrodružstvo pri Obžin-
koch“.
   Na 18. 12. pozývame všetkých našich čle-
nov na predvianočné posedenie pri punči, 
budeme spoločne bilancovať rok odchád-
zajúci, tešiť sa na rok budúci. Posedíme, 
porozprávame sa a ukončíme spoločne 
rok 2013. 
   Aj takto sa vám chcem poďakovať, že 
máte chuť pomáhať, ak treba. V priebehu 
roka ste sa snažili v rámci vašich schop-
ností a možností. 
   Tiež by som chcela pozdraviť a popriať 
pevné zdravie tým členom, ktorí pre zdra-
votné problémy nemôžu prísť medzi nás. 

   Záverom dovoľte poďakovať celému 
výboru, že je vždy poruke a spolu 
to zvládame. OcÚ za ústretovosť, L. 
Žitnanskému za foto, Jurajovi Filovi, že 
vždy trpezlivo čaká na moje informácie 
a všetkým vám, že si nájdete čas  a 
prichádzate na naše stretnutia. Vždy sa 
na vás tešíme a radi privítame aj nových 
členov. 

Nech vianočný hlas zvonov
zavedie nás všetkých domov,
tam čakajú nás matiek ruky,
tam stierajú sa žitia muky, 
tam vládne vrelý lásky cit,
čo pomáha nám šťastne žiť.
Nech v kruhu vašich domov,

vždy teplo lásky prebýva,
nech v roku 2014 v kalendári,

sa vám ozaj všetko zdarí!
   Pokojné a požehnané sviatky a do 
nového roka moji milí, lásky, šťastia, 
zdravia, sily a úspechov veľa zo srdca 
vám želá             
                              Anna KUBRANOVÁ 

 l  Stretnutie JDS so spisovateľkami 23.10.2013.               Foto: L. Žitnanský

              O K I E N K O   P O É Z I E
ZABUDNUTÁ ZOO

ako divé zvieratá vyskakujú na mňa
veci zo šatníka

je plný všakovakej hávede
v tričkách spia zebry

žirafy si obliekajú nohavice
a levy vlnené kabáty

vo vreckách plávajú rybičky
a zo šuplíkov vyteká voda

ako z prasknutého hydrantu
plávajú po nej lodičky od gucciho

bez vesiel a... bez cieľa

Zo života školy
Záložka do knihy spája 

slovenské školy
   Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave a  Národné pedagogické 
múzeum a knižnica J. A. Komenského 
v Prahe vyhlasili k Medzinárodnému 
mesiacu školských knižníc  2013  4. 
ročník česko-slovenského projektu  pre 
základné školy Záložka do knihy spája 
školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného 
literárneho hrdinu. Cieľom  projektu bolo 
nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 
základnými školami a českými školami a 
podpora čítania prostredníctvom výmeny 
záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť 
ľubovoľnou technikou Do tohto projektu 
sa zapojili aj naši žiaci 2. a 3. ročníka.  V 
práci im pomáhali pani vychovávateľky  
Bednárová a Delea. Našou partnerskou 
školou sa stala Základná škola  a Materská 
škola Petrohrad v okrese Louny,  17 žiakov 
1.-4. ročníka, s ktorou sme si vymenili 
takmer 50 záložiek  a podporili tak 
tvorivosť a vzájomnú komunikáciu žiakov 
oboch škôl. Zo záložiek si naša škola i 
partnerská zhotovili nástenky. Partnerská 
škola dokonca záložky vystavila na 
Obecnom úrade Petrohrad. Tieto si pozreli 
aj miestni obyvatelia  a jedna občianka sa 
s potešením priznala, že jej otec sa narodil 
v Krakovanoch. Projekt spojil nielen školy, 
ale i obce.                                                 -zš-

Pasovanie prvákov
   Kedysi sa pasovali rytieri... my dnes 
pasujeme našich statočných prváčikov.
Na našej škole býva už tradíciou pasovanie 
žiakov 1. ročníka do „Krakovianskeho 
cechu školského“.
4. december 2013 bol v živote našich 
prváčikov veľmi významným dňom. Boli 
pasovaní za riadnych žiakov a prijatí 
do cechu školského. Po viac ako troch 
mesiacoch v škole, po zvyknutí si na nové 

prostredie, spolužiakov a učiteľov sa 
žiaci  prvej triedy  dočkali. V stredu 
4.12.bolo oficiálne potvrdené ich 
prijatie do cechu žiackeho slávnostnou 
pasovačkou. Nebolo to však zadarmo. 
Sľubu prvákov predchádzalo splnenie 
úloh, s ktorými sa hravo popasovali. 
Precvičili si matematické myslenie, 
jazykové znalosti ... a potom prváci 
slávnostne zložili sľub, a tak boli 
pasovaní za riadnych žiakov našej školy. 
Ako potvrdenie tejto slávnostnej chvíle 
dostal každý novoprijatý žiak pasovací 
dekrét prváka. Celou udalosťou ich 
sprevádzali dvaja najstarší žiaci  školy  
štvrtáci Norika a Timo. Prváci odchádzali 
domov spokojní a šťastní v sprievode 
svojich hrdých  rodičov. Želáme im veľa 
úspechov, radosti, spokojnosti v našich 
školských laviciach.                           -zš-

Hovorme o jedle
   Naša škola sa v októbri zapojila do 
súťaže „Hovorme o jedle.“
   Cieľom súťaže bolo vyvolávať a 
podporovať spoluprácu a aktívnu účasť 
školy pri vzdelávaní detí a mládeže o 
potravinách a dobrých stravovacích 
návykoch ako súčasti  zdravého 
životného štýlu, o úlohe potravín pri 
ochrane zdravia a ich význame pre 
tvorbu a ochranu životného prostredia, 
regionálny rozvoj a zamestnanosť. 
Na každý pracovný deň v týždni od 
14.10.2013 do 18.10.2013 boli vyhlásené 
dve denné témy. Celkovo  v rámci súťaže 
„Hovorme o jedle“ bolo vyhlásených 10 
denných tém. Organizátorom súťaže bolo 
Centrum rozvoja znalostí o potravinách 
n.o. a Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora. Záštitu nad 
projektom prevzali Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR a Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Škola sa do 

súťaže zapojila tým, že k vyhlásenej 
dennej téme vymyslela a zrealizovala 
rôzne aktivity v rámci triedy/školy. 
Zo zrealizovaných aktivít k vyhlásenej 
dennej téme  vypracovala škola súťažný 
príspevok. Naša škola  obsadila so svojimi 
aktivitami STRIEBORNÉ PÁSMO. Na 
každý deň sme pripravili pre žiakov rôzne 
aktivity. Navštívili sme Farmu Etelka, 
robili sme pokusy s trvanlivosťou chleba, 
vyrobili vlastné maslo, zorganizovali 
Deň jablka, boli sme na exkurzii v PŠD 
Krakovany. Tu sú postrehy našich žiakov 
z tejto súťaže. 

Farebný týždeň
zdravia

  Od 14.10.-do 18.10.  na našej škole prebiehal 
„Týždeň zdravia.“ Tento projekt sa uskutočnil 
preto, aby sa deti zdravšie stravovali. V 
pondelok sme boli na exkurzii na farme 
Etelka. Videli sme tam rôzne zvieratá a 
ochutnali sme tam aj výrobky, ktoré tam 
vyrábajú. Mne chutilo kakao. V stredu bol 
červený deň ovocia a zeleniny, a preto sme 
si z nich vyrábali tváričky. Bola to zábava. 
Vo štvrtok sme organizovali súťaže, ktoré 
sme nestihli v stredu. Vo štvrtok sme sa 
boli pozrieť aj na našom družstve. Po dvore 
behali husi a morky. V maštaliach bolo veľa 
prasiatok. Videli sme aj malé prasiatka, ako 
pijú mliečko mamy, ktorá ležala na boku. 
Z tohto týždňa sme sa mali poučiť, že veci z 
prírody sú zdravšie a chutnejšie ako sladkosti.
                                               Matúš Víťazka, 4.A 

.....
   V škole sme sa rozhodli, že budeme žiť 
zdravo. Pani učiteľky nám dali pravidlá. 
Boli jednoduché. Nenosiť do školy žiadne 
sladkosti. Namiesto nich sme si nosili ovocie. 
Boli sme sa pozrieť na farme Etelka. Bolo 
to v pondelok a dojili sme tam kozy. Vo 
štvrtok sme boli na družstve. Tam sme videli 
prasiatka. Bol to super týždeň.
                                      Timotej Melicher, 4.A

Výprava nádeje

   Naša škola sa zapojila do projektu Kvapka nádeje  - Výprava nádeje. Zbierali sme papier a časť financií išlo  do nadácie 
na liečbu chorých detí na rakovinu.  Umiestnili sme sa v Trnavskom kraji na štvrtom mieste a postúpili sme do semifinále. 
Súťaž natáčala RTVS 12. júna v Actinnparku v Čunove. Z Krakovian sme išli už o 6,45. Náš tým tvorili Patrik Růžička, 
Saša Šurinová, Kristián Franko a Kristián Barbušin. Naše družstvo si vybralo červenú farbu, a tak sme dostali červené 
tričká.   Súťažili štyri školy. Prvá disciplína bola trampolína. Na tej súťažila Saša. Robili premety. Saša bola druhá. Druhá 
úloha bola pre dvoch. Ja som kráčal po rebríku vo výške osem metrov a nesmel som sa chytiť  istiaceho lana a Kiko po 
zvislých polenách. Meral sa čas. V tejto disciplíne sme boli tretí. Do tretej disciplíny nastúpil Kiko Barbušin, volala sa obria 
húpačka. Kiko skočil a húpal sa na lane, my sme mu hádzali loptičky a on ich mal chytiť a hodiť do koša. Meral sa čas a 
hody. Trafili sme najviac, tri loptičky a skončili sme prvý. V poslednej disciplíne sme súťažili všetci štyria. Kiko  Barbušin 
išiel na lanovke ako prvý. Zhodil mi šatku a ja som si ju priviazal na nohu a utekal som zobrať šesť krúžkov, bežal som 
hore kopcom, krúžky som rozmiestnil na drevá, utekal popod šnúru a na záver som hádzal šipkou na cieľ. Hodil som do 
modrého poľa a získal šesť bodov. Šatku som mal odovzdať Saše. Utekal som a šatka mi padla, zobral som ju do ruky, 
a to som nemal, tak sme dostali dve sekundy trestných bodov. Saša si šatku priviazala na nohu a mala loptou zhodiť čo 
najviac pohárov s vodou v pyramíde. Mala tri pokusy a ani jeden raz netrafila. Potom utekala hore schodmi, odviazala 
si šatku a hodila ju do zorbingovej gule, kde boli Obidvaja Kikovia. Ujovia guľu potlačili. Kiko Franko kričal a potom 
roztrhli pásku a boli v cieli.Súťaž sa skončila a my sme skončili na druhom mieste a škola získala 300 €. My sme každý 
dostali vstupenku do parku.

Patrik RŮŽIČKA

JE  TO INAK...
dnešné ráno je iné

cudzie
ako v zle napísanej básni

v básni ktorá mala mať intímny charakter
ale zabili ju vlastné slová

čo zapierajú pravdu o tichu
o láske
o tebe

dnešné ráno je v niečom cudzie
vyzliekam cudzie pyžamo

pijem cudzí čaj
cudzí byt...

Zuzana FLOREKOVÁ
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    Boh prišiel medzi nás

  Vianoce, ako Božie narodenie, sú 
pre každého človeka veľkou výzvou, 
aby nenasledoval príklad  ľudí, ktorí sa 
pred Ježišom zamkli a nepustili Jozefa s 
Máriou do svojich príbytkov. Oni nám ho 
totiž  priniesli. Pastieri túto výzvu prijali 
a dokonca sa rozbehli na miesto, kde sa 
narodil, aby ho videli a všetkým o tom 
rozprávali.
   Mnohí ľudia si radi spomínajú na tie 
prvé tajomné zvesti príchodu malého 
Ježiška. Znova prežívajú tie chvíle, keď v 
noci len pri zažatom stromčeku a horiacich 
sviečkach chceli nájsť niečo neskutočne 
výnimočné, ba tajomné, čo sa inde  a 
inokedy nedá spoznať. A títo s radosťou 
rozprávajú, že ani nie v darčekoch, 
lebo boli veľmi skromné, ale   popri 
spoločenstve a láske svojich najbližších v 
tej noci nachádzali prítomnosť niečoho ba 
niekoho neviditeľného, ktorý ich napĺňal 
čímsi neopakovateľným. Spomínajú: 
„Boh prišiel medzi nás“.  S úžasom a 
bázňou v tichej a pokornej modlitbe sme 
prežívali jeho tajomnú a pritom nevinnú 
prítomnosť.  Až potom sme postupne 
začali spievať koledy a oslavovať  Boha  a 

naša radosť vyvrcholila počas spoločnej 
sv. omše.
   Už len tie spomienky nás privádzajú 
k obrovskej túžbe znova prežiť takúto 
tajomnú noc, v ktorej nás navštívi sám 
Najvyšší. Nič nám ho nemôže nahradiť. 
On prichádza  a klope na dvere nášho 
srdca. Aspoň v tento večer by sme 
mu mohli dať miesto a priestor nášho 
srdca, aby sme spoznali čaro toho 
výnimočného navštívenia. Je tak mocný 
a zároveň bezbranný. Mocný v tom, že 
mu neodolá žiadne stvorenie dobrej 
vôle. A bezbranný, lebo prišiel ako malé 
nevinné dieťa, ktoré sa zveruje do našich 
rúk. 
    Mária s Jozefom ho prijali a chránili ako 
ten  najväčší poklad – ako svojho Boha. 
Ako s ním naložíme my? Budeme ho 
pozorne a pokorne počúvať? Nedovolíme  
prehlušiť ho hlukom a krikom tohto 
sveta? Budeme ho prosiť, aby nás 
oslobodil od všetkej závisti, nenávisti 
a všetkého zla? Pôjdeme k nemu? 
Zatúžime ho spoznať v jeho pravom 
svetle? Aj na tieto otázky by sme si 
mali odpovedať, aby sme boli dobre 

pripravení na jeho príchod. Osloboďme 
sa  od všetkého, čo by nás príliš 
vyvyšovalo, alebo dokonca zotročovalo! 
V tento čas verme tým, ktorí nám ho chcú  
priniesť  v tichosti, pokore, nevinnosti, 
láske a viere. 
   Prajem vám, aby ste aj vy tento pokoj 
prežívali. Aby to ticho nebolo prázdne, 
ale preniknuté jeho prítomnosťou. 
Pretože v ňom spoznáte a budete počuť 
Boha, ktorý prichádza medzi vás.
                             Anton ZOŇ

kúpou drobnosti s vianočnou tematikou 
a z peniažkov, ktoré na vianočných 
trhoch nechajú, pomôžu škôlke a škole 
vylepšiť vzdelávanie našich najmenších. 
Tých v našich Krakovanoch, ktorí raz po 
nás prevezmú „žezlo“ a budú rozhodovať 
o tom, aká je naša obec, ako Krakovanci 
spolunažívajú a kam pôjdu a či budú živé 
naše tradície naďalej.
   V dnešnej uponáhľanej dobe je chvíľa 
pokoja a tichosti vzácna. Chvíľa, keď si 
môžeme zaspomínať výnimočná. Preto 

    Katarínsky ples alebo prečo sú pred Vianocami dôležité tradície  

sa teraz v predvianočnom čase na chvíľu 
zastavme, pokorne skloňme chrbát a 
spomeňme si na našich blízkych, ktorí už 
nie sú medzi nami. Ako prežívali advent 
oni? Aké tradície im boli blízke? A v duchu 
zvykov, ktorými žili oni, skúsme žiť i my. 
Veď sme tu, všetci v jednej obci. A všetci 
spolu  si  môžeme  tvoriť pekný dnešný 
deň, zajtrajšok a aj Advent a Vianoce. 
Tak nech čaro tradície, napríklad aj vo 
forme nedeľnej polievky, ktorú vie iba 
mama uvariť takú chutnú, alebo vo forme 

makového závinu, ktorý taký lahodný 
dokáže iba babka upiecť ,  a lebo 
Katarínskej zábavy, Milkuláša a čerta, 
čo vyzváňajú po uliciach v predvečer 
Mikuláša, či Lucií, čo ticho klopú na 
dvere domov, či tradičných zvyklostí 
štedrej večere, prebýva v našich srdciach. 
Aby sme všetci spolu v Krakovanoch mali 
krajšie Vianoce 2013.. 

Michaela HAVRLENTOVÁ

    ... dokončenie zo str. 1
    Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané 
Lk 2, 20   Takto reagovali  na to, čo im bolo povedané, čo videli a čo prežili. 

    Naše tradičné Vianočné trhy
    Keď má slnko o niečo viac zubov a chladnými rukami hladí naše tváre, keď zrazu rána voňajú ako inovať 
a vonku sa ligocú červené nosy, keď nám ústa zohrieva medovina a na zem padá striebro, vtedy prichádza 
ten čarovný čas, čas zázrakov, ktorý prebudí dobrotu a nehu v nás...
  A tak sme sa na prvú adventnú nedeľu, 
v kultúrnom dome našej nemalej dedinky, 
znovu potešili tradičným vianočným 
trhom. Aj keď bol oficiálny začiatok o 15. 
hodine, nákupná horúčka sa rozbehla už 
o niečo skôr. Nedočkavci sa začali hrnúť 
do vnútra o 14:30 hod. A niet sa čomu 
čudovať. Lákadiel bolo naozaj požehnane. 
Predajné stoly zdobili všakovaké doma 
vyrábané aranžmány, závesné dekorácie, 
adventné svietniky a vence našich 
šikovných a ochotných mamičiek, ale aj 
ich detičiek. Kúpiť alebo len pokochať 
sa, sa tu dalo naozaj všeličím. Nechýbali 
vianočné ozdôbky na stromček i stôl, 
darčekové krabičky, elixír zdravia - sirup 
vyrobený z rakytníka a šípok na posilnenie 
imunity, ktorý bol razom vypredaný, ale aj 
pestrofarební a mäkučkí snehuliaci. Svoj 
malý kúsok predajného miesta mala i pani 
Sojková s dekoráciami svojho kvetinárstva 
vo Vrbovom, SoŠ Rakovice s prekrásnymi 
vencami a kyticami. Farbami hrajúcimi 
svetielkami a snehuliakmi robil radosť 
predajný pultík firmy Helios, v ktorom 
predávala a starala sa oň pani Zubáková. 
Najmenším návštevníkom pri pohľade 
naň šťastím žiarili očká. 
       Na svoje si prišli aj hladoši, 
ochutnávači, či gastronomickí gurmáni. 
Vianočné pečivo a zákusky potešili i toho 

n a j n a á r o č n e j š i e h o  m a š k r t n í k a . 
Premiéru mala tohtoročná prvá vianočná 
kapustnica v kuchárskej réžii vedúcej 
školskej a škôlkarskej kuchyne, pani 
Daňkovej. Pre tých smädných bol v 
ponuke alko i nealko punč, čajík a iné 
nápoje... Jednoducho mňamm!
     O krásnu a čarovnú atmosféru sa 
postaral Chrámový zbor Kostola všetkých 
svätých z Bojnej. Pre našich najmenších 

bola pripravená videoprojekcia a v 
dielničkách sa o nich postaral anjelik so 
šikovnými a trpezlivými pani učiteľkami.
      A tak znova, ako aj po minulé roky, 
patrí za toto veľká vďaka Rodičovskému 
združeniu pri MŠ a fungujúcej spolupráci 
kolektívu mamičiek a učiteliek MŠ a ZŠ 
v Krakovanoch.

                         Zuzana FLOREKOVÁ

V Krakovanoch opäť 
tiekla krv

   Pekný mikulášsky darček venovali svojim 
blížnym darcovia krvi, ktorí sa zišli na 
11. ročníku Vianočnej kvapky krvi. Tá sa 
uskutočnila vo štvrtok, 5. decembra 2013, v 
Kultúrnom dome v Krakovanoch. Pod záštitou 
Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža 
(MsSČK) sa od ranných hodín schádzali obetaví 
občania z Krakovian, Vrbového, Piešťan, 
Nového Mesta nad Váhom, Ostrova, Drahoviec, 
Šterús, Trebatíc, Bašoviec, Čachtíc, Boroviec, 
či Hrádku, aby darovali kúsok seba v prospech 
iných. Krv v Krakovanoch darovalo dovedna 58 
darcov a darkýň, z toho 5 prvodarcov. Ako nám 
prezradila predsedníčka MsSČK v Krakovanoch 
Elena Krestová: „Naša obec má tú česť privítať 
medzi držiteľmi ocenení za darcovstvo krvi 
Mareka Baláža z Krakovian, ktorý dnes 
daroval krv už 40-krát, za čo mu bude udelená 
zlatá Janského plaketa. Ivana Kusá, taktiež  z 
Krakovian darovala krv 21-krát (strieborná 
Janského plaketa). Rekordérom je držiteľ 
diamantovej plakety Milan Zachar z Piešťan, 
ktorý dnes daroval krv 93-krát.“ Lekárka 
a zdravotné sestry s mobilnou transfúznou 
jednotkou z Trnavy si pochvaľovali atmosféru 
a prístup dobrovoľníkov v tomto adventnom 
čase.  Všetkým darcom, lekárke a sestrám, 
takisto i výboru MsSČK patrí srdečná vďaka 
za ich tradičný nezištný počin.
                                                             Juraj FILO

 l  Mladé prvodarkyne -  v  pozadí  Sabína Snohová z  Krakovian,  vpravo  
                           Jana Černáková z  Vrbového.        
                             Foto:  L.  Žitnanský

 l  Vľavo držiteľka sriebornej  Janského plakety Ivana Kusá,  vzadu 
Helena Augustínová ml.                                         Foto:  L.  Žitnanský

Fotogarfia k článku 
TURNAJ FUTBALOVÝCH 

NÁDEJÍ 
KRAKO CUP 2013

Horný rad zľava: Žák Matej, Fořt 
Tomáš, Šurín Timotej, Bučko Tomáš, 
Majerník Filip, Jakubček Tomáš, 
trener: Šurín Tibor, 
spodný rad zľava: Obuch Lukas, 
Toplanský Alex, Škrabák Kristián, 
Baran Martin, Augustín Matej, Piškula 
Denis, 
vpredu ležiaci: Obuch Alex.
                                                   
                                    Foto: Juraj FILO

 l  Foto:  L.  Žitnanský


