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PODAKOVANIE
Na záver školského roka
2018/2019 ďakujem všetkým
mojim skvelým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom, pretože
bez ich elánu, ochoty a
zanietenosti pre prácu by
škola nedosahovala takéto
výborné výsledky. Zároveň
patrí moje veľké VĎAKA
p. Zubákovej,
končiacej
predsedníčke ZRŠ a tiež
nižšie menovaným rodičom,
ktorých deti už od nás odchádzajú, za prácu vo
výbore p. Augustínovej a p.
Šurínovej
a tiež ostatným
členom výboru a aktívnym
rodičom, ktorí zodpovedne
pripravovali športové súťaže,
spoločenské akcie, hry pre
deti a rodičov. Veríme, že
ich príklad inšpiruje ďalšie
mamičky a oteckov k dobrovoľným aktivitám, aby
sme mohli zlepšovať prostredie a vzťahy, v ktorých
vyrastajú naše deti. Spolupráca školy a rodičov je široká
a mimoriadne významná
súčasť života školy. Ďakujem
vám, ktorí ste príkladom pre
svoje deti a to je správne a
veľmi si to ceníme. Ďakujem
nášmu zriaďovateľovi – Obci
Krakovany, JDS, MsSČK, PZ
Králik za skvelú spoluprácu.
Srdečne ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli škole.
Želám všetkým, ktorí sú
súčasťou školy, veľa zdravia,
optimizmu, vzájomného porozumenia a úspechov.
Eva SEITLEROVÁ
v

SPOLOCENSKÁ
KRONIKA
Od posledného vydania
Hlasu Krakovian sa narodili
Sebastián Galbavý, Richard
Čičmanský, Alica Kuniková,
Juraj Žák, Jakub Žák, Emma
Urbanová, Richard Durdiak a
Alžbeta Bělská.
Želáme im veľa zdravia a síl!
***
V tom istom období nás
opustili Jarolím Cíbik vo veku
71 rokov, Milan Somsedík
vo veku 52 rokov, Viktória
Valová vo veku 86 rokov,
Jaroslava Rajčáková vo veku
77 rokov, Jozef Radošinský vo
veku 73 rokov a Bernardína
Radoská vo veku 86 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
-red-

Hlas Krakovian

STAROSTA SA PRIHOVÁRA

Vážení spoluobčania!
Máme tu prázdninové obdobie a pri tejto príležitosti by som vás chcel informovať o novinkách,
ktoré sa udiali počas tohto obdobia.
Kamerový systém. Čoskoro sa začne s
Kultúrny dom. Minulý mesiac nám bola z
Ministerstva životného prostredia SR doručená realizáciou II. etapy digitálneho kamerového
žiadosť o doplnenie a vysvetlenie niektorých systému v inkriminovaných lokalitách obce.
otázok ohľadom verejného obstarávania Vychádza z potreby skvalitniť ochranu života,
projektu „Zníženie energetickej náročnosti zdravia a majetku obyvateľov, majetku obce
budovy kultúrneho domu v obci Krakovany“. a podnikateľských investícií. Predpokladaný
Týmto sa pozastavil začiatok prác a stavebných projekt je zameraný na znižovanie páchania
úprav budovy. Verím, že sa situácia čoskoro trestných činov a priestupkov nepretržitým
vyrieši a kultúrny dom získa nový, modernejší 24-hodinovým monitorovaním vytypovaných
lokalít obce Krakovany. Projekt bude dotovaný
vzhľad.
IBV Staré konopisko. V týchto dňoch vo výške 95 percent z Ministerstva vnútra SR.
prebiehajú práce na získanie stavebného
povolenia na inžinierske siete v lokalite.
Následne by malo začať s ich vybudovaním.
Kultúrne pamiatky. Po úspešnej realizácii
obnovy kultúrnych pamiatok v našej obci
„Reštaurovanie kamenného stĺpu Panny Márie
Immaculaty“ a stĺpa „Najsvätejšej trojice“,
podala obec žiadosť na projekt „Reštaurovanie
kamenného stĺpu Najsvätejšej Trojice v obci
Krakovany“ (ÚZPF: 12128/1-3). Touto formou
by sme chceli zreštaurovať všetky kultúrne
pamiatky v majetku obce.
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Podujatia v obci. Posledný júnový víkend
zorganizovala obec v priestoroch amfiteátra v
poradí už 53. ročník Folklórnych slávností. Touto
cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na ich realizácii, najmä členom
Miestnej skupiny Slovenského Červeného Kríža
v Krakovanoch, Jednote dôchodcov Slovenska
a Dobrovoľnému hasičskému zboru. Taktiež sa
chcem poďakovať všetkým sponzorom.
Na záver chcem všetkým zaželať príjemné
a pohodové prežitie prázdninového a
dovolenkového obdobia a načerpanie nových
síl do ďalšieho obdobia.
František KLINOVSKÝ
starosta obce

--------------------------------------------------------------------------TERMÍNY ODVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - 2. POLROK 2019

Papier
Vždy v utorok, a to: 2. júla, 24. septembra a 17. decembra 2019. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, 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
Vždy v piatok, a to: 5. júla, 16. augusta, 27. septembra, 8. novembra a 20. decembra 2019.
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).
Sklo
Vždy v utorok, a to: 16. júla, 27. augusta, 8. októbra, 19. novembra a 31. decembra 2019.
Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci.
Za dôslednú separáciu vám ďakujeme!
-map-

/4 /

júl 2019
v

ZO ZIVOTA ZŠ

JEDNA OLYMPIÁDA, DEVÄŤ
DIPLOMOV

O takýto krásny úspech sa
postarali naši žiaci na XXI.
ročníku športovej olympiáde
neplnoorganizovaných škôl
okresu Piešťany v Dubovanoch
kde sme získali:. 1. miesto vo
vybíjanej: Z. Zubáková, T.Šurínová,
N. Kollárová, L.Augustínová,
S.Bedeová, E. Žáková, F. Augustín
1. miesto v hode kriketovou
loptičkou ml. žiaci, Dominika
Hauková 1.m. v behu na 60 m ml.
žiaci, Lenka Augustínová 2.m. v
hode kriketovou loptičkou st.žiaci
a 3.miesto vo vytrvalostnom
behu, N. Kollárová 2.miesto
vo vytrvalostnom behu. Škola
obsadila krásne 3. miesto.

DOPOLUDNIE NA
DOPRAVNOM IHRISKU

Akýkoľvek druh pohybu v
cestnej premávke je v súčasnosti
neodmysliteľný bez poznania a
rešpektovania pravidiel cestnej
premávky. V tejto súvislosti sa
všetci žiaci dňa. 19.5. zúčastnili
vyučovania na dopravnom
ihrisku vo Vrbovom. Absolvovali
teoretickú a praktickú časť.
V rámci teórie sa deti naučili
poznávať základné dopravné
značky, dozvedeli sa, ako sa
majú správať, keď sú chodcami
či ako správne jazdiť na bicykli. V
praktickej časti si mohli otestovať
svoje vedomosti a zručnosti na
bicykloch a štvorkolkách na
vyznačených križovatkách a
kužeľoch.
PLÁVALI SME V TOM VŠETCI...
Žubrienky a žabky 1. až 4.
ročníka sa aj tento školský rok
zúčastnili plaveckého výcviku,
ktorý sa konal v krásnom prostredí
plavárne Myjava, a aj napriek
pár kilometrom precestovaných
navyše, to naozaj stálo za to.
Výcvik viedli v hravej a uvoľnenej
atmosfére skúsení plavčíci, a
každé dieťa deň po dni posúvalo
svoje plavecké zručnosti o kúsok
ďalej. Za preukázanú snahu
a odvahu si deti mohli počas
prestávok naplno užiť šmýkačky.
Na záver výcviku získala každá
žabka krásne mokré vysvedčenie,
ktoré jej umožní vstup a bezpečné
plávanie v akejkoľvek mláke.
LÚČENIE SO ŠTVRTÁKMI
Milí štvrtáci, ani ste sa nenazdali
a štyri roky strávené v základnej
škole je za vami. Od septembra
na vás čakajú nové školy,
spolužiaci, učitelia. Prajeme
vám, nech vykročíte do nového
školského roka tou správnou
nohou a zužitkujete vedomosti
získané v našej škole. Želáme vám
veľa úspechov, nech vám všetko
vychádza podľa vašich predstáv
a nech sa vám darí vo všetkých
oblastiach vášho života. Všetko
dobré!
Eva SEITLEROVÁ

Hlas Krakovian

v

JEDNOTA DOCHODCOV Z KRAKOVIAN INFORMUJE
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene výboru JDS pozdravila a informovala
o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

 A
Anna
n n a K o pá
p áčč o vvá
á na s cchôdz
hô d zii J
JD
D S v K rakovanoch.
rako vano c h .
Na našom stretnutí v apríli (24.4.) sme okrem
iného zablahoželali našej členke Marte
Ščepkovej k jej životnému jubileu. Kytičkou
a vinšom sme sa poďakovali za jej členstvo
a pomoc pri našich aktivitách. Odmenou
pre nás boli dobré zákusky i niečo tekuté pre
dobrú náladu. A už bol čas a priestor pre našu
bylinkárku - pani Kopáčovú, ktorá trpezlivo
odpovedala na otázky o našich zdravotných
problémoch a vysvetľovala, aké bylinky na
čo používať. Vždy sa na ňu tešíme a radi ju
medzi nami 1x za rok privítame. Vďaka jej
prítomnosti prišlo 24 členov i niektorí ďalší
občania. Plánované brigády sa kvôli dažďom
neuskutočnili, preložili sme ich na neskôr.
Mesiac máj sa pre tých seniorov, ktorí mali
záujem, začal majálesom v Chtelnici (3.5.),
ktorého sa zúčastnilo 12 členov. Zabávali sme
sa počas celej akcie, t.j. od 15:00 hod. do 23:00
hod. I tento rok nás čakala pekne upravená
sála, bohatá tombola a občerstvenie. Na
tomto celovečernom podujatí, ktoré je
určené pre všetky spolky JDS sa stretávame so
známymi a príjemnými ľuďmi. Ďakujeme vám
Chtelničania!
Tak ako každý rok, i teraz naša JDS dostala
štyri liečebné poukazy. Do Trenčianskych
Teplíc pôjdu v júli dvaja členovia a horko-ťažko
sa našli dvaja členovia do kúpeľov v Pieninách
v auguste. Z našej strany a tí čo boli na schôdzi
veľmi záujem nemali. Prosím vás, milí členovia,
tí čo vládzete a nie ste chorí, príďte na naše
stretnutie. Veď to robíme pre vás všetkých.
Nájdite si 1-2 hod. času i pre seba, aj my z
výboru JDS máme problémy, starosti, tiež
nám niečo chýba a bolí a vždy si nájdeme
čas a prídeme. Veď ako inak sa dozviete, čo
sa chystá, plánuje a uskutočňuje? Ťažko je
potom organizovať výlety, keď o tom neviete
a nenájdete si čas.
JDS z Trebatíc ponúkla pre našich členov
možnosť ísť na celodenný výlet autobusom do
Klina na Orave a Zuberca (24.5.), čo využili 4
členky a boli veľmi spokojné. I našej organizácii
sa podarilo zohnať vstupenky na súbor
Alexandrovci, ktorí mali nádherné vystúpenie
v Piešťanoch na zimnom štadióne (6.6.) a tak
19 členov malo nevšedný umelecký zážitok.
Ďalej nasledovala okresná opekačka, ktorá
bola 13. júna od 10:00 hod. do 15:00 hod.
na štadióne v Borovciach. Tu sa nás zišlo zo
všetkých JDS 165 členov. Z našej obce prišlo
9 členov. Toto stretnutie organizuje vždy iný
spolok JDS a tohoročná opekačka dopadla

Foto: L. ŽITNANSKÝ

na výbornú. Aj keď bolo veľmi teplo. Aj preto
sme následne zorganizovali záujemcov a
vybrali sme sa na termálne kúpalisko do
Poľného Kesova (18.6.). Trojhodinový vstup
na kúpalisko si užilo 7 našich členov. Takýmto
spôsobom sa vystriedajú všetci, ktorí budú
mať záujem. Plánujeme ísť aj na celý deň,
ale to by sme museli zaplatiť malý alebo
veľký autobus a muselo by mať záujem viac
členov, ktorí by sa včas prihlásili. 19. júna sme
mali brigády na cintorínoch. Nakoľko bolo už
pokosené, stretli sme sa tradične, tí istí, o 9:00
hod. ráno. Z celej dediny sa našli dvaja ľudia,
ktorí nám pomohli. Vám, čo ste sa zúčastnili,
patrí vďaka. Ostatných, čo nestihli alebo
nemohli, pozývame na jesennú brigádu.
Na júnovom stretnutí sme pripravovali
našu účasť na župnom festivale a určili si
služby v stánku, tak ako to býva po iné roky.
Veľmi pekne ďakujeme firme KIPA, za ich
sponzorský dar a vďaka patrí všetkým, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Aj my seniori sme takto prispeli k dobrému priebehu
festivalu. Výťažok z predaja použijeme na
výlet. Nezabudli sme ani na našu jubilantku
pani Bondrovú a kytičku s vinšom sme jej
darovali u nej doma. Ešte raz, všetko dobré!
Teraz máme dvojmesačné obdobie
prázdnin, ale to neznamená, že pre vás nič
nechystáme. 2. júla a 9. júla bolo 7 členov JDS
opäť na kúpalisku v Poľnom Kesove. Koncom
júla, alebo podľa počasia pripravujeme
pre všetkých členov opekačku, tak už
teraz vás pozývame, aby ste prišli. Dátum
oznámime v miestnom rozhlase. 13. júla
bude v Piešťanoch pod mušľou prehliadka
seniorských speváckych súborov z JDS. Býva
to tiež pekné podujatie, vystúpi 5 súborov.
Stretneme sa tu so známymi a hodinku-dve
si oddýchneme pri dobrej hudbe.
Počas mesiacov júl a august pravidelné
mesačné schôdze nebudeme mať, ak sa
bude niečo ďalšie chystať, ohlásime vám to
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Milí naši členovia i občania. Prajem vám,
aby ste si oddýchli, či už so svojimi rodinami,
vnúčatami, alebo aj s blízkymi a priateľmi.
Venujte sa im, alebo aj svojim záhradkám.
Naberte síl a energie z lúčov slnka. Prajem
vám pekné leto bohaté na zážitky i pekné
okamihy a hlavne všetkým želám veľa
zdravia a pohody. V septembri sa na vás teší
a pozdravuje za JDS
Anna KUBRANOVÁ
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SUPER ZIAK 2019

28.6. starosta obce PhDr. František
Klinovský slávnostne odmenil
na záver školského roka žiakov,
ktorí v šk. roku 2018/2019 úspešne
reprezentovali našu školu na
súťažiach. Tento rok to boli títo žiaci: L.
Augustínová: 2 .m. okresná tanečná
súťaž, Olympiáda Dubovany: 2.m.
hod kriketovou loptičkou, 3.m
vytrvalostný beh,1.m vybíjaná.
Z. Zubáková úspešná riešiteľka
okresného kola Pytagoriády,
Olympiáda Dubovany vybíjaná
1.m., Micro Cup vybíjaná 1.m. N.
Kollárová Hollého pamätník 1.m.
okresné kolo, Olympiáda Dubovany
2.m. vytrvalostný beh, vybíjaná 1.m,
Micro Cup vybíjaná 1.m., S. Bedeová
OlympiádaDubovany vybíjaná 1.m.,
Mikro Cup 1.m. vybíjaná. E. Žáková
Olympiáda Dubovany vybíjaná 1.m.,
Mikro Cup 1.m. vybíjaná, výtvarná
súťaž „Ochranárik tiesňového
volania 112 „ 2.m. v okrese.
T. Šurínová Olympiáda Dubovany
vybíjaná 1.m., Mikro cup 1.m.
vybíjaná.
O. Macejková Olympiáda Dubovany
vybíjaná 1.m., Mikro Cup 1.m.
vybíjaná.
D. Hauková Olympiáda Dubovany
1.m. beh na 60 m.
F. Augustín Olympiáda Dubovany
1.m hod kriketovou loptičkou.
H. Toplanská výtvarná súťaž
„Ochranárik tiesňového volania
112“ 1.m. v okrese.
Eva SEITLEROVÁ
,

v

MALOVANÝ DZBÁNIK
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
organizovanej Základnou školou
Krakovany v spolupráci s Obecným
úradom Krakovany pri príležitosti 53.
výročia folklórnych slávností a XIII.
Župného folklórneho festivalu kultúry
2019 v školskom roku 2018/2019 pre
MŠ a žiakov 1.-4. ročníka ZŠ :

I. kat. MŠ

1. miesto: Petra Siváková (MŠ
Trebatice), 2. miesto: Lucia Galášová
(MŠ Borovce), 3. miesto: Terézia
Janechová (MŠ Dubovany)

v

Hlas Krakovian
v

ZO ZIVOTA ZÁKLADNEJ SKOLY
v
v
,
DRUZOBNÁ NÁVŠTEVA Z POLSKA A CIECH

Jedným z atraktívnych spôsobov získavania nových poznatkov je družba so školami v
zahraničí. Cieľom je spoznávanie krajiny, jazyka a podmienok žiakov v uvedenej škole.

Naša škola, podobne ako obec, má
družbu so školou v Krakovanoch v Čechách
a so školu Karlowice v Poľsku. Naši žiaci mali
možnosť spoznať v minulom roku školu v
Krakovanoch v Česku a v roku 2017 školu
v poľských Karlowiciach. Od 24. do 28.
júna 15 žiakov z Karlowíc spolu s dvomi
učiteľkami a 13 žiakov z Krakovian spolu
s dvomi učiteľkami boli na družobnej
návšteve u nás v škole.
Pripravili sme
pre nich pekný a zaujímavý program.
Oboznámili sme ich so základnými
informáciami z histórie aj súčasnosti školy,
ako aj s ich plánmi do blízkej budúcnosti.
V pondelok si prezreli obec a navštívili
Múzeum Za krakovskú bránu. V utorok
navštívili jaskyňu Driny a Včelársku záhradu
v Smoleniciach. V stredu ZOO Bratislava.
Vo štvrtok si zašportovali na futbalovom
ihrisku, kde prebehla športová olympiáda.
Popoludní vyrábali pekné darčeky v
tvorivých dielňach. Po namáhavých

dňoch, kedy sa teplota šplhala až k 35°
C, im dobre padlo osviežiť sa v bazéne v
rekreačnom stredisku Prašník- Dúbrava, kde
boli ubytovaní. So žiakmi z Krakovian sme
sa rozlúčili vo štvrtok podvečer a so žiakmi
z Karlowíc v piatok.
Veľké poďakovanie patrí OcÚ Krakovany,
nášmu ZRŠ, pedagógom a žiakom, pretože
bez ich podpory by sa táto návšteva
nemohla zrealizovať. Dúfame, že pobyt
u nich zanechal množstvo zážitkov,
na ktoré budú ešte dlho spomínať. Táto
spolupráca prispieva nielen k spoznaniu
susedných krajín, ale aj k výmene skúseností
a vytvoreniu nových priateľských vzťahov
medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi
partnerských škôl. Veríme, že aj v budúcnosti
budú podmienky na to, aby sa tieto vzťahy
aj naďalej rozvíjali a upevňovali, a výmenou
získali žiaci a pedagogickí pracovníci škôl
mnoho cenných podnetov i skúseností.
Eva SEITLEROVÁ

PIRÁTI Z KRAKOVIAN (MDD)

Na začiatku júna sa každoročne na Slovensku organizujú podujatia spojené s deťmi.
I v našej škole sa stalo tradíciou celodenné spoločenské a športové stretnutie detí.

II.kategória 1. -2. ročník ZŠ

1. miesto: Melissa Žažová (ZŠ
Krakovany), 2. miesto: Viktória
Heráková (ZŠ a MŠ Drahovce),
3.miesto: Lívia Sučičová (ZŠ Trebatice

III.kategória 3. – 4. ročník ZŠ

1.miesto: Sára Lešková (ZŠ a MŠ
Chtelnica), 2.miesto: Nina Kollárová
(ZŠ Krakovany), 3. miesto: Adrián
Janech (ZŠ a MŠ Chtelnica)
Siedmeho júna sa naša škola stala
Cena riaditeľky školy: ŠK Dolný
miestom pre jednu obrovskú rodinu, ktorá
Lopašov.
spoločne oslávila MDD. Najskôr sme si
zaplávali na Myjave. Zatiaľ sa školský areál
Internetové hlasovanie:
I.kategória MŠ: Timotej Podolan (MŠ zmenil na pirátske centrum. Veď nás
Veľké Kostoľany)
čakal neobyčajný deň s názvom „Piráti
II. kategória 1. -2. ročník ZŠ: Melissa z našej školy...“. Dobrodružno - vtipno Žažová (ZŠ Krakovany)
súťažná plavba všetkých riadne pobavila.
III.kategória 3.–4. ročník ZŠ:Jakub Na koniec malí piráti vypátrali záhadný
Navrátil (ZŠ a MŠ Chtelnica)
poklad. Deti si vyrobili pirátske vlajky a
ZŠ Krakovany šatky. Piráti prechádzali cez jednotlivé

ostrovy, kde absolvovali rôzne skúšky na
stanovištiach, aby nakoniec získali indície,
ktoré ich doviedli k pokladu. Potom sme sa
vybrali na poľovnícku chatu, kde nás čakali
poľovníci a opekačka. Po návrate do školy
nesmela chýbať diskotéka na školskom
dvore. Ráno po raňajkách si niektorých
vyzdvihli rodičia, niektorí išli domov sami.
Deň si detičky dosýta užili. ĎAUJEME
všetkým za deň plný prekvapení.
-zš-
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MŠ V SKRATKE
PRVÁ POMOC S MEDVEĎOM
MIŠOM

V rámci tematického týždňa
V zdravom tele zdravý duch
navštívila našu škôlku v utorok
2.apríla zdravotnícka organizácia
Falck Academy so vzdelávacím
programom určeným na poskytnutie
prvej pomoci pre škôlkarov a prvý
stupeň základných škôl Rozprávka
o medveďovi Mišovi. Škôlkari
aj školáci sa prostredníctvom
zážitkového učenia na plyšových
medvedíkoch učili základným
postupom poskytnutia prvej
pomoci. Všetko prebiehalo za
asistencie vyškolených zdravotníčok
a plyšového maskota – medveďa
Miša.
***

EXKURZIA DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V stredu 3.apríla sme sa s triedou
starších detí vybrali na pozvanie p.
riaditeľky Evy Seitlerovej na exkurziu
do základnej školy v Krakovanoch.
Začali sme v triede prváčikov, kde
sme nahliadli na hodinu Čítania
a predškoláci si vyskúšali ako sa
sedí v školských laviciach. Prvákov
sme pozorovali pri samostatnej
práci a potom nám predviedli,
ako vedia čítať. Na oplátku im naši
škôlkari povedali pár básničiek a
vymenovali písmenká, ktoré už
poznajú. Postupne sme nahliadli
do tried druhákov, tretiakov aj
štvrtákov. V každej nás pekne
privítali. V telocvični nám druháci
predviedli rozcvičku, do ktorej
sa zapojili aj škôlkari. Vyskúšali si
aj hod loptou na basketbalový
kôš. V počítačovej učebni nás
pani riaditeľka oboznámila s
programami, ktoré sa žiaci učia
používať a tvoriť v nich jednoduché
animácie.
***

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Počas veľkonočného týždňa mali
možnosť rodičia i rodinní príslušníci
detí nahliadnuť do výchovnovzdelávacieho procesu v našej
materskej škole. V stredu 17.apríla
sme zorganizovali už tradičný Deň
otvorených dverí. Od 7:30 do 10:30
sa rodičia, starí rodičia, ale aj mladší
súrodenci zapájali do hravých
tvorivých aktivít, pozorovali denný
doobedňajší režim, zdravotné
cvičenie a cielené vzdelávacie
aktivity svojich ratolestí a prácu pani
učiteliek v oboch triedach.
Zuzana FLOREKOVÁ

Hlas Krakovian

Z diania v materskej škole
v
NAŠI MALÍ HERCI NA VYSTÚPENÍ V PIEŠTANOCH

Prezentovať sa pred obecenstvom a významnými ľuďmi, spisovateľmi a ilustrátormi
nerobí našim deťom žiadny problém. V júni deti zo staršej triedy vystúpili v MsK Piešťany
na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej
kráľovnej, venovanej 100. výročiu narodenia Márie Ďuríčkovej s ľudovým pásmom
SVADBA.
Prezentovať sa pred obecenstvom a pobavili celé obecenstvo. Záverečným
významnými ľuďmi, spisovateľmi a ilustrátormi tančekom svadobčania ukončili celú
nerobí našim deťom žiadny problém. V júni svadbu a ich ocenením bol veľký potlesk
deti zo staršej triedy vystúpili v MsK Piešťany obecenstva. O niekoľko týždňov boli
na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej hosťami naše deti na vyhodnotení
výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej, výtvarnej súťaže: Naša rodina do ktorej
venovanej 100. výročiu narodenia Márie sa zapojili deti zo staršej triedy , Hanka
Ďuríčkovej s ľudovým pásmom SVADBA. Na Michalková, Dominik Bielik, Sofia Bohunská
druhý deň vystúpili deti na komponovanom pod vedením pani učiteľky Zuzany
dramatizovanom čítaní a besede s detskou Florekovej získali zo 681 výtvarných prác
spisovateľkou Zuzanou Csontosovou a ocenenie mesta Piešťany. Za odmenu si
bábkoherečkami Barborou Krajč Zamiškovou pozreli ľudové pásmo detí z MŠ Moravany
a Viktóriou Sedlákovou. Deti svojim hereckým nad Váhom, divadelné predstavenie O
výkonom predviedli ukážku svadby na motív kozliatkach a na pamiatku do materskej
riekaniek Márie Ďuríčkovej z knihy Zlatá Brána. školy si priniesli krásne knihy , spoločenské
Krojovaná nevesta a ženích cez odobierku hry a milý zážitok.
od rodičov, lúčenie družičiek , odčepčenie
nevesty, scénky zabávačov a tančeky
Andrea ŠTEFANKOVÁ

v

MAMICKÁM Z LÁSKY VENOVANÉ ...

Máj je lásky čas. Lásku treba prijímať, ale hlavne dávať. A tento nezištný dar nám od
prvého dňa nášho života dáva najmilovanejšia osoba, naša mama.
Jeden deň v roku je preto venovaný iba jej, predstavili pásmom básničiek, tancov
na oslavu jej lásky, obetavosti a starostlivosti a pesničiek pre mamičku. Staršie deti a
– Deň matiek. V nedeľu 19. mája dali predškoláci zdramatizovali upravenú časť
svojím mamám jeden veľký darček aj deti z básní a tancov zo zbierky Zlatá brána
materskej a základnej školy v Krakovanoch. od detskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej
Deti z materskej školy pripravili spolu s pani pod názvom “Svadba” vo folklórnom
učiteľkami hudobno, tanečno, recitačno – prevedení. Svojím mamičkám spravili
dramatický program, v ktorom sa osobitne na záver radosť keramickým srdcom s
prezentovali obe triedy. Mladšie detičky sa vlastnou fotografiou. Zuzana FLOREKOVÁ
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Hlas Krakovian
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Zurek a do zranenia i Tomáš
CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEZE JOZEFA ADAMCA Adam
Zurek. Dá sa taktiež konštatovať, že v
KRAKOVANY-TREBATICE HODNOTENIE SEZÓNY 2018/19 rámci svojich možností a futbalového

CFMJA STARŠÍ DORAST U19

Umiestnenie:4.miesto
Najlepší strelci: 13 gólov Michal Blaško, 11
gólov Ondrej Hečko, 11 gólov Samuel Valo
Najviac odohraných minút: 2338 - Filip Kičin,
2310 - Patrik Varga, 2267 - Jakub Klein
Sezóna bola poznačená zraneniami
viacerých hráčov. Myslím si, že to do
veľkej miery ovplyvnilo naše mužstvo.
Počas celého súťažného ročníka sme
podávali kolísavé výkony, pričom tieto
výkyvy boli dosť markantné. Dokázali sme
odohrať fantastické stretnutie, no hneď v
nasledujúcom zápase sme úplne vybuchli.
Pripísať to jednoznačne môžeme nastaveniu
hlavy u hráčov, ktorí si po vydarených
dueloch mysleli, že to pôjde samo, ale
opak bol pravdou. Týmto spôsobom sme
zbytočne stratili množstvo bodov. Chalani
majú predpoklady hrať pekný futbal, čo
na ihrisku viackrát aj ukázali, zapracovať
však jednoznačne musíme na vyrovnanosti
výkonov. Mne ako trénerovi sa 4.miesto
máli, potenciál tímu bol na vyššej úrovni.
No taký je šport. Musíme sa z tejto sezóny
poučiť, aby sme v tej nasledujúcej boli silnejší
a samozrejme aj úspešnejší.
Juraj KUŤKA
tréner staršieho dorastu U19

CFMJA MLADŠÍ DORAST U17

Umiestnenie: 4.miesto
Najlepší strelci: 16 gólov Samuel Vido, 7
gólov Brian Michalak
Najviac odohraných minút: 1966 - Samuel
Vido, 1949 - Matúš Cibulka, 1926 - Frederik
Valo
V tomto súťažnom ročníku sme sa mohli
oprieť o dobre pracujúcu defenzívu, ktorá
inkasovala iba šestnásťkrát. Naopak v
ofenzíve nám to niekedy nevychádzalo
podľa predstáv, na góly sme potrebovali
veľké množstvo príležitostí. Menšia efektivita
nám zabránila k lepšiemu umiestneniu
v tabuľke. Je potešujúce, že vo väčšine
zápasov sme udávali tempo hry, boli
sme futbalovejším tímom, čo musí hráčov
motivovať do ďalšej tvrdej roboty, pretože
iba kvalitná práca v tréningovom procese
ich posunie dopredu.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
dorastencom za reprezentáciu Centra
futbalovej mládeže Jozefa Adamca a
tiež jedno veľké ďakujem patrí rodičom,
funkcionárom a priaznivcom našej
akadémie.
Juraj KUŤKA
tréner mladšieho dorastu U17

CFMJA STARŠÍ ŽIACI U15

V súťažnom ročníku 2018/2019 tvorilo
kategóriu U15 17 hráčov. Ročník narodenia
tejto kategórie bol 2004/2005. V jarnej časti
súťaže sme strelili 36 gólov, inkasovali sme
len 14 krát.
Najlešpí strelci: Dadík - 14, Brezina - 10
Počas celej sezóny súťažného ročníka sme
odohrali 30 súťažných zápasov. Dokázali
sme 15 krát vyhrať, 8 krát remizovať a 7
krát sme na súpera nestačili. V súťaži sme
strelili 68 gólov a inkasovali 35 krát. S 53
bodmi sme sa umiestnili na konečnom 4

mieste v 2.lige. Z uvedených čísel vyplýva,
že hodnotím vydarenú sezónu. Či z
hľadiska výsledku alebo herného prejavu,
môžeme byť v konečnom dôsledku
spokojní. Mužstvo v zápasoch podávalo
prevažne dobré výkony. Za zmienku stoja
zápasy s Piešťanmi, Moravanmi, ČFK Nitra,
Komárno, taktiež Lokomotíva Trnava a
Sereď. Naopak v zápasoch s Partizánskym
a Novým M. n. V. nás môže mrzieť výkon,
ktorí sme podali. V tréningovom procese
sme trošku zaostávali za zápasovou
kvalitou. Ku koncu sezóny to bolo
spôsobené dlhodobými zraneniami,
únavou, chorobami. Máme za sebou
vydarenú sezónu, z ktorej si musíme zobrať
to najlepšie čo nám ponúkla. Či už to
je poučenie sa z chýb alebo radosť a
šťastie z úspechu. Za úspech samozrejme
berieme aj výhru v hodnotení strelcov.
Kristián Dadík strelil v sezóne 23 gólov, čím
sa umiestnil na prvej priečke v tabuľke
strelcov.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na tejto úspešnej sezóne. Či
už to bolo na ihrisku alebo mimo neho.
Odviedli sme veľký kus práce, za ktorý sme
na seba nesmierne hrdý. Poďakovanie
samozrejme patrí aj rodičom a všetkým,
ktorí nás podporovali a držali nám palce.
V nasledujúcej sezóne máme ako cieľ
stanovený hlavne vytvorenie úspešného
kolektívu, rodiny a zázemia pre futbal.
Martin BALIŠ
tréner starších žiakov U15

CFMJA PRÍPRAVKA U12

Umiestnenie v Oblastnej súťaži prípraviek:
2.miesto. Najlepší strelci ročníka 2018/2019:
Hamšík Jaroslav 25, Obuch Lucas 24,
Uváček Jozef 22, Holec Patrik 19.
Počas celého súťažného ročníka
tréningový proces prebiehal spoločne s
kategóriou U13, pričom v tréningových
jednotkách bol dominantný hlavne
herný nácvik, nakoľko mnohonásobným
opakovaním prechádzame z fázy
poznávacej cez stabilizačnú až do
fázy automatizácie. Taktiež bol kladený
dôraz na opravu chýb, aby boli hráči
schopní v herných situáciách nachádzať
optimálne riešenia. Celkovo hodnotím
naše pôsobenie v súťaži pozitívne,
nakoľko sa nám podarilo vo väčšine
zápasov dominovať nad súperom,
ako v ofenzívnych tak i v defenzívnych
činnostiach. Avšak počas sezóny sa ani
chlapci sa nevyhli slabším výkonom, čo sa
prejavilo hlavne v oboch zápasoch proti
PFK Piešťany, kde sme od začiatku ťahali
za kratší koniec, nakoľko sme do zápasov
vstúpili ležérne, bez dôrazu a až s prílišným
rešpektom. Viacerí chlapci si počas sezóny
vyskúšali i pôsobenie v druhej lige mladších
žiakov, kde sa hlavne v jarnej časti nestratili
a boli pevnou a dôležitou súčasťou tímu.
Nerád hodnotím jednotlivcov, ale je
potrebné vyzdvihnúť chlapcov ktorí sa
dokázali presadiť v II. Lige, kde hrávali
prevažne s o rok staršími chlapcami ako:
Timotej Magula, Filip Majerník, Lucas
Obuch, Samuel Strečanský, Jozef Uváček,

talentu nesklamal nikto, i keď som
väčšie nádeje vkladal do Lea Chnapka,
ktorého výkony na ihrisku boli veľmi
vlažné, v porovnaní s tým aký potenciál
v sebe skrýva. Cieľom do ďalšieho
ročníka je, aby v tréningovom procese
i naďalej prevládal herný princíp,
založený na rýchlej práci s loptou a hre
po zemi s množstvom prihrávok.
Nakoniec by som chcel poďakovať
tímu za predvedené výkony počas
celého ročníka, ako i rodičom za
spoluprácu a pomoc pri doprave na
zápasy.
Miroslav OBUCH
tréner prípravky U12

CFMJA PRÍPRAVKA U8
Jarnú časť sme začali v marci
prechodom z telocvične na trávnaté
plochy do Krakovian a Trebatíc.
Po absolvovaní prvých tréningov
zameraných na rozvoj individuálnych
schopností hráča sme postupne
prechádzali do trénovania prihrávok
a menších herných situácií. Tréningy
sme absolvovali spoločne s chlapcami
z U9 /ročník narodenia 2010/, čo
nám veľmi výkonnostne prospelo.
Prejavilo sa to hlavne v turnajoch, kde
sme zvyčajne len veľmi ťažko hľadali
premožiteľa. Za zmienku stoja hlavne
turnaje na Brezovej, v Kalinkove, turnaj
Spartak Cup (účasť: Spartak Trnava,
Ružomberok, Inter Bratislava), kde v
kvalitnej konkurencii, sme dokázali
zvíťaziť. Na medzinárodnom turnaji v
Senci sme obsadili krásne druhé miesto
a v Považskej minilige sme za celú
jarnú časť nenašli premožiteľa.
Veľkú zásluhu na úspechoch má aj
dobrá účasť na tréningoch. Pochváliť
musím hlavne Tobiasa Uváčka, čo
bolo aj na jeho futbalovom raste
patrične poznať. Ďalej mali výbornú
účasť Milec Marko, Žák Matias, Fořt
Lukáš. Veľké poďakovanie patrí v
tomto smere aj rodičom, ktorí boli
centru nápomocní a dokážu si svoje
povinnosti upraviť, tak aby chlapcov
vozili na tréningy či turnaje.
Tím CFM JA U8: Žák Matias, Uváček
Tobias, Milec Marko, Škrabák Tobias,
Fořt Lukáš, Hadviga Damián, Pagáč
Jaroslav, Hruška Jerguš, Frajšták Filip,
Ťapušík Tobias.
Tibor ŠURÍN
tréner prípravky U8
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AKO SA DARILO FUTBALOVÉMU A-MUZSTVU POCAS JARI 2019
Po jesennej časti 6. ligy MEVASPORT zimoval A-tím FK Krakovany na peknom 5.
Tabuľka A-mužstva 6.liga MEVASPORT
mieste. Tím pokračoval pod vedením hrajúceho trénera Tomáša Andríska a jeho
sezóna 2018/19
asistenta Petra Gažíka. Cieľom jarnej časti preto bolo dohrať súťaž v “kľudných
vodách”, zapojiť do zápasov všetkých hráčov, potešiť oko domácich fanúšikov 1.Piešťany
26 20 3 3 86:21 63
a pobiť sa o čelo tabuľky.
2.Zavar
26 19 4 3 75:30 61
3.Zeleneč

26 14 5 7

67:55

47

4.Drahovce

26 12 7 7

49:36

43

5.KRAKOVANY

26 12 5 9

47:46

41

6.Pavlice

26 10 2 14 45:50

32

7.Križovany

26

8 7 11 44:57

31

8.Cífer

26 10 1 15 45:65

31

9.Majcichov

26

9

4 13 36:42

31

10.Leopoldov

26

8

6 12 30:50

30

11.Červeník

26 8 6

12.Siladice

12 63:72

30

26

9 3 14 58:65

30

13.Dechtice

26

9 2 15 48:60

29

14.Dolná Krupá

26

5

18

3 18 33:77

***
Výsledky zápasov 2018/19 jar
Tabuľkové postavenie sme nakoniec už
nevylepšili a ostali sme na 5. mieste aj po
skončení celého ročníka.
Pred jarnou časťou nastalo v tíme
niekoľko zmien. Pôsobenie u nás skončila
dlhoročná opora tímu Martin Feranec,
a hráči Adam Holán, Filip Mosný, Peter
Prištic a Matúš Hornák. Káder doplnili
Tomáš Mihálik (brankár- hosťovanie z
Trebatíc), Lukáš Lackovič (hosťovanie z
Vrbového - rozohranie sa po zranení),
Andrej Darfáš (hosťovanie zo Žabokreky
nad Nitrou), Ján Šimor (hosťovanie z
Vrbového) David Truhlář (návrat po
futbalovej prestávke).
V tíme naďalej pôsobili: Marek Valovič,
Ondrej Sedlák, Matúš Macháč, Daniel
Stolárik, Tomáš Andrísek, Miroslav Tanáč,
Lukáš Jančuš, Andrej Bukovčák, Matúš
Grivalský, Marek Urban, Ondrej Holán,
Roman Gajarský, Michal Jurda, Ondrej
Kubík, Andrej Toplanský, Slavomír
Mitošinka, Róbert Vavrinec, Lukáš Netsch,
Peter Gažík a kapitán tímu Matúš
Duračka.
Medzi stabilné opory z pohľadu
odohratých minút patrili Matúš Duračka,
Matúš Macháč, Tomáš Andrísek, Ondrej
Kubík, či Daniel Stolárik. Najlepšími
strelcami sa stali Tomáš Andrísek s 13

strelenými gólmi, Roman Gajarský s 10
gólmi a Róbert Vavrinec so 6 gólmi.
Najtrestanejším hráčom bol Daniel
Stolárik, ktorý nazbieral 8 žltých kariet.
Inkasovali sme aj dve červené karty a
to Kubík a Macháč.
Slabšiu jarnú časť v porovnaní s jesennou
ovplyvnili hlavne zranenia kľúčových
hráčov, ktorý chýbali vo viacerých
zápasoch resp. hrali so sebazaprením
(Miroslav Tanáč, Matúš Grivalský, Marek
Urban, Roman Gajarský, Slavomír
Mitošinka, Tomáš Andrísek). Výsledkovo
slabšiu odvetnú časť ovplyvnilo aj
podvedomé poľavenie v koncentrácii
v niektorých zápasoch, hlavne v závere
súťaže, kedy už bolo ťažké motivovať
hráčov k 100% výkonu. Je pred nami
krátka prestávka a čas na doplnenie
kádra. Prípravné obdobie na ročník
2019/2020 začne v polovici júla.
V mene trénerov, realizačného tímu
a hráčov sa chcem poďakovať obci
Krakovany a vedeniu futbalového
klubu FK KRAKOVANY, za vytvorené
tréningové a organizačné podmienky
na fungovanie futbalového A tímu.

Kolo Zápas

Výsledok

14.

Križovany - Krakovany

0:0

15.

Krakovany - Siladice

3:1 (1:0)

16.

Dolná Krupá - Krakovany 2:3 (0:1)

17.

Krakovany - Drahovce

1:1 (1:0)

18.

Cífer - Krakovany

2:3 (0:1)

19.

Majcichov - Krakovany

1:0 (1:0)

20.

Krakovany - Červeník

1:2 (0:0)

21.

Piešťany - Krakovany

5:0 (2:0)

22.

Krakovany - Leopoldov

3:1 (1:1)

23.

Zeleneč - Krakovany

6:1 (3:0)

24.

Krakovany - Zavar

1:2 (0:2)

25.

Dechtice - Krakovany

3:0 (3:0)

26.

Krakovany - Pavlice

4:1 (3:0)

Tomáš ANDRÍSEK
tréner A-mužstva
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