


                             STAROSTA  SA  PRIHOVÁRA

  Od posledného vydania 
Hlasu  Krakovian  sa narodili   
Oliver Bašovský, Alex Kubran, 
Maxim Seitler, Mila Radoská, 
Adela Žáková, Viliam Maco 
a Olívia Macová. Želáme im 
veľa zdravia a síl!            
                     ***
  V tom istom období nás  
opustili Jozefína Slámková 
vo veku 95 rokov, Johanna 
Gonová vo veku 96 rokov  a
Ladislav Žažo vo veku 69 
rokov.  
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.     
                                          -red-

  2                                        október 2019           Hlas Krakovian         /  /
VESELÉ SLÁVNOS-

TI JESENE

 SPOLOCENSKÁ
KRONIKA

v

   Kultúrne  pamiatky. Po minuloročnej rekonštrukcii 
kamenného stĺpu Panny Márie Immaculaty 
začali práce aj na kultúrnej pamiatke „Stĺp 
najsvätejšej trojice“, nachádzajúcej sa na 
železničnej stanici. Pamiatka bola rozobraná a 
prevezená do ateliéru, kde sa o ňu postarajú 
pamiatkári.
   Zberný dvor. V týchto dňoch prebiehajú 
dokončovacie práce druhej etapy výstavby 
ob jektu .  Po  dobudovan í  p r í jazdove j 
komunikácie a kolaudácii bude objekt 
sprístupnený obyvateľom obce.
   Požiarna zbrojnica. Na budove pokračuje 
rekonštrukcia vnútorných priestorov. Objavené 
skryté závady spôsobené vekom budovy 
predlžujú dobu prác. Druhá etapa by mala byť 
napriek tomu dokončená do konca roka. Práce 
sú kryté z fi nančných prostriedkov Ministerstva 
vnútra.
   Kamerový systém. V mesiaci september bol 
rozšírený kamerový systém o ďalšie kamery. 
Investícia bola financovaná zo štátneho 
rozpočtu pre oblasť prevencie kriminality pre 
rok 2019. 
   Podujatia v obci. V dňoch 21. - 22. septembra 
sa konala tradičná výstava „Slávnosti jesene“, 
ktorá písala už svoj 16. ročník. Svojou úrovňou 

prekonal predchádzajúce ročníky a radí sa 
medzi najúspešnejšie podujatia v našej obci.
   Touto cestou by som chcel poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú na 
podujatiach organizovaných obecným úradom 
a prispievajú tak k ich dôstojnému priebehu. 
Moje poďakovanie patrí najmä Jednote 
dôchodcov Slovenska, Miestnej skupine 
Červeného kríža, Dobrovoľnému hasičskému 
zboru a všetkým dobrovoľníkom. 
                                               František KLINOVSKÝ
                                                        starosta obce

..dokončenie zo str. 1

. . . O b e c n é m u  ú r a d u  v 
Krakovanoch a jeho pra-
covníkom za pomoc, do-
brovoľným hasičom z Krak-
ovian za stráženie a pomoc. 
Vďaka patrí sponzorom: 
Firme SEDOS, KIPA, PŠD Krak-
ovany, PD Ostrov, Marekovi  
Urbanovi  (Piváreň u notára), 
Mikroregónu nad Holeškou 
a všetkým vystavovateľom, 
ktorí prezentovali krásne ex-
ponáty na tohtoročných 
slávnostiach jesene. Z vys-
tavujúcich to bolo množstvo 
rodín z Krakovian, MŠ a ZŠ 
Krakovany, 3 materské školy 
z Vrbového, ZŠ a MŠ Os-
trov, MŠ Borovce, Združená 
stredná odborná škola Rak-
ovice, Plantex Veselé, PZ 
Králik Krakovany, PŠD Krak-
ovany, PD Ostrov, Povodie 
Váhu (Čerenec). Ešte raz 
ďakujem a dúfam, že sa v 
dobrom zdraví stretneme na 
budúcom ročníku slávností 
jesene.”

text a foto Juraj FILO 

   Vážení spoluobčania! 
Máme tu opäť jesenné obdobie a pri tejto príležitosti by som vás chcel informovať o novinkách 
v našej obci.

  Slávnosti  jesene. Slávnosti  jesene.                                 Foto: J. FILOFoto: J. FILO

 TRETÍ  ROCNÍK  HASICSKEJ  SÚTAZE
   V poslednú augustovú sobotu zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Krakovany v spolupráci 
s Obcou Krakovany tretí ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Putovný pohár 
starostu obce Krakovany. 

v v v v

   Na súťaži o Putovný pohár starostu Obce 
Krakovany dňa 31.08.2019, sa zúčastnili hasičské 
družstvá z okresov Piešťany, Myjava, Senica, 
Nové Mesto nad Váhom, Piešťany  - 7 mužských 
a  2 ženské družstvá. V kategórii mužov sa 
domácemu DHZ Krakovany nepodarilo obhájiť 
minuloročné víťazstvo a časom 15,07 sekundy 
sa umiestnili na štvrtom mieste. Z víťazstva sa 
radovali muži z DHZ Babulicov vrch A s časom 
14,33 sekundy, na 2. mieste sa umiestnilo 
družstvo DHZ Podbranč Horná dolina, s časom 
14,54. Tretie miesto obsadilo družstvo DHZZ 
Bošáca s výsledným časom 17,77 sekundy.  
V kategórii ženy sa na 1. mieste umiestnilo 
družstvo žien z Prašníka s výsledným časom 
17,61 sekundy, na 2. mieste skončili ženy z 
Hrašného s časom 18,10 sekund. 
   Cieľom tejto súťaže bolo overenie si praktických 
a teoretických skúseností v požiarnom útoku a 
v súťažiach jednotlivcov. Taktiež prebehla 
sprievodná súťaž o najrýchlejšiu prúdarku a 
prúdara. Víťazom v mužskej kategórii sa stal 
prúdar z DHZ Podbranč Horná dolina Miroslav 
Bosák, s časom 13,98 sekundy. V ženskej 
kategórii zvíťazila  prúdarka z DHZ Prašník 
Kristína Miklovičová,  s časom 17,33 sekundy. 
Všetky ceny a ocenenia boli zakúpené z 
dotácie z VÚC Trnava, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. Veľká vďaka patrí všetkým 
členom DHZ Krakovany a starostovi obce 

PhDr. Františkovi Klinovskému, za pomoc pri 
zorganizovaní súťaže. K príjemnej atmosfére 
a dobrej nálade nechýbalo ani horúce letné 
počasie.  Poďakovanie za účasť patrí Ing. 
Marte Bartošovej za Územnú organizáciu 
DPO v Piešťanoch, hlavnému rozhodcovi a 
rozhodcovi na základni p. Mariánovi Kleimanovi 
a p. Danielovi Strečkovi, rozhodcovi pri terčoch 
p. Ivanovi Hermanovi.  Návštevníci i súťažiaci 
strávili u nás príjemné popoludnie. Veľkú zásluhu 
na vydarenom podujatí majú naši sponzori , ktorí 
nám túto súťaž pomohli zorganizovať a pomohli 
nám po materiálnej i fi nančnej stránke. 
   Ďakujeme: Trnavskému samosprávnemu 
kraju,  Obecnému úradu Krakovany,  Kolektívu 
pohostinstva Piváreň u Notára, Poľovníckemu 
združeniu Králik Krakovany, najmä p. Mariánovi 
Bielikovi, Chateau Krakovany,  Miestnej skupine 
Slovenského Červeného kríža Krakovany 
a všetkým členom DHZ Krakovany, FKK za 
poskytnutie priestorov futbalového štadióna, 
DHZ Vrbové za zapožičanie časomiery, 
Igorovi Dobrovodskému za hovorené slovo a 
hudobný doprovod, rozhodcom za objektívne 
rozhodovanie a Ing. Jánovi Oslayovi za fi lmovú 
dokumentáciu.

                                     za Výbor DHZ  Krakovany                                                        
                                                     Oľga GALBAVÁ
                                                            foto na str.3
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JEDNOTA DOCHODCOV Z KRAKOVIAN INFORMUJE

   Dvojmesačné prázdniny sme začali tým, že 
sme využili horúce počasie a 2.,9.,16. a 31. 
júla sa tí členovia, čo mali chuť, „kurírovali“ 
na termálnom kúpalisku Poľný Kesov. Využili 
sme služby nášho priateľa, ktorý má 9-miestne 
auto a rád nás odviezol. Na oddych nám 
stačili 3-hodinový vstup. Takto sme sa viacerí 
vystriedali, len ťažko by sme naplnili prípadný 
autobus.
   11. júla bola pre nás seniorov „Pod mušľou“ v 
Piešťanoch pripravená prehliadka speváckych 
súborov. Tu svoj repertoár v krojoch predstavilo 
5 súborov z JDS. Bolo to príjemné popoludnie.
   Našu opekačku sme kvôli vysokým horúčavám 
o pár dní posunuli až na 12. augusta. Prišlo 25 
členov. O občerstvenie a pitný režim sme sa 
postarali a čo-to priniesol každý zúčastnený. 
Panovala pohoda a dobrá nálada - na 
harmonike vyhrávali  Danko Snoha a Michal 
Sedlák a zabavili sme sa tak až do večerných 
hodín. 
   13.-15. august patril celoslovenským športovým 
hrám seniorov v Liptovskom Mikuláši. Z našej 
JDS sa tohto podujatia zúčastňuje  Marián 
Kubran, ale keďže bol na dovolenke, nemohol 
sa športovo vyžiť - snáď nabudúce. 
   Pekné popoludnie 23. augusta využilo našich 
6 členov na kúpanie a oddych v Poľnom 
Kesove. Týmto sme uzatvorili prázdninové 
obdobie a ako čítate, veru sme sa nenudili. 
Tiež sme pomohli pri varovaní vnúčat, starali sa 
o záhrady a strážili domy svojich detí, keď boli 
na dovolenkách. Celé leto veľmi málo pršalo, 
tak sme dosť zavlažovali svoje záhrady, aby 
sme na jeseň mohli zužitkovať vlastnú úrodu.    
A keďže ešte bolo začiatkom septembra 
pekné teplé počasie 6. a 15. septembra 
sme podaktorí opäť stihli navštíviť termálne 
kúpalisko.
   Na našom septembrovom stretnutí sme 
okrem iného oslávili jubileum nášho člena 

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

Vladimíra Tonkoviča. Odovzdali sme mu 
kytičku s pekným vinšom a zaželali všetko 
dobré, zdravie a pohodu v rodine i v našej 
spoločnosti.
   Pre členov sme ponúkli možnosť ísť na 
jednodňový výlet do Kremnice, ktorý sa 
uskutočnil s fi nančnou podporou Trnavského 
samosprávneho kraja. My členovia sme 
prispeli malou čiastkou a zúčastniť sa mohli 
aj ostaní občania. Tak sme 1. októbra 
autobusom vycestovali za krásami Slovenska. 
Navštívili sme banské mesto Kremnica, známe 
svojou mincovňou. Všetky pamiatky boli 
blízko seba na námestí a tak sme nemuseli 
veľmi chodiť. Všetko zaujímavé nám pútavo 
podával sympatický sprievodca. Prezreli sme 
si kostol sv. Kataríny, múzeum mincí a medailí, 
múzeum gýča, mestský úrad a tí zdatnejší vyšli  
po 127 schodoch na rozhľadňu. Tu sa nám 
naskytol nádherný pohľad na všetky svetové 
strany. Všetci účastníci výletu sa zhodli, aké 
je krásne, to naše Slovensko.  
   Už teraz sa tešíme, čo nové nás čaká 
nabudúce.  Z našej strany očakávame, aby 
ste si našli čas a prišli. Radi privítame i nových 
členov. A čo nás čaká v najbližších dňoch?
   14. októbra navštívime divadlo v Nitre a 
následne realizujeme brigádu na oboch 
cintorínoch. Už teraz vás pozývam, tých ktorí 
nemajú zdravotné problémy. O čase budeme 
informovať miestnym rozhlasom. Toľko o 
našich uskutočnených i pripravovaných 
aktivitách. A keďže je október . mesiac úcty 
k starším, tak prajem všetkým našim členom, 
aj tým, ktorí pre zdravotné problémy nemôžu 
prísť medzi nás, hlavne pevné zdravie, 
pohodu a pozitívnu energiu. Užite si jeseň v 
pokoji v kruhu svojich rodín.
   Ďakujem za pozornosť a na stretnutie s vami 
sa teším 30. októbra 2019. 
                                  Za JDS Anna KUBRANOVÁ

VÝBORNÉ ZAPEKANÉ
CESTOVINY

Potrebujeme: 
450 g cestovín (vretená  alebo 
          penne),
1 polievkovú lyžicu olivového  
   oleja,
1 cibuľu, nakrájanú na väčšie  
   kúsky,
1 lyžičku kurkumy,
štipku soli,
4 strúčiky pretlačeného 
   cesnaku,
1 lyžičku sušeného tymiánu,
3/4 hrnčeka suchého bieleho 
     vína,
3 lyžice paradajkového  
   pretlaku,
1 hrnček kešu orieškov, 2 hodiny 
   namočených,
1 a 1/2 hrnčeka zeleninového 
   vývaru,
mleté korenie

Postup:
    Variť dajte veľký hrniec s vodou. 
Podľa návodu uvarte cestoviny 
a keď budú uvarené  al dente 
(nie úplne mäkké), zlejte vodu a 
cestoviny dajte nabok.
    Veľkú panvicu dajte na stredný 
plameň. Nalejte olej. Osmažte 
cibuľu so štipkou soli, dosklovita.
   Pridajte kurkumu, pretlačený 
cesnak a tymián. Restujte asi 5 
minút. Pridajte víno, pretlak a soľ 
a zvýšte plameň. Keď  sa začne 
zmes variť, zmiernite plameň a 
nechajt dusiť. Asi polovica vína 
sa odparí. Pokračujte v miešaní.
   Z namočených kešu orieškov 
zlejte vodu a dajte ich spolu so 
zeleninovým vývarom do mixéra. 
Mixujte, pokiaľ nevznikne kašovitá 
zmes. Zmes s cibuľou pridajte do 
mixéra a nechajte premiešať, až 
kým vznikne jednoliata zmes.
   Vráťte zmes na panvicu a varte 
za stáleho miešania na strednom 
plameni asi 5 minút, pokiaľ zmes 
nezhustne.
   Postupne primiešajte uvarené 
cestoviny. Pred podávaním 
posypte mletým korením.
Dobrú chuť!
                                                    -r-

v

RECEPTY HLASU

  JDS Krakovan JDS Krakovany na výlete v Kremnici.                                     y na výlete v Kremnici.                                     Foto: L. ŽITNANSKÝFoto: L. ŽITNANSKÝ
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   Jeseň  je  jedným  z  najkrajších 
ročných období, plná farieb a 
jesenných plodov, ktoré sú dobre 
využite ľné pri  tvorení rôznych 
dekorácií. Ponúka nám množstvo 
prírodného materiálu – farebné 
listy, plody, tekvice… Jesenné dni 
priniesli pestrú paletu farieb aj do 
našej školy. Celý mesiac sa naša 
škola niesla v jesennom duchu. 
Práce a vtipné výrobky s tematikou 
jesene  žiaci vytvorili nielen pod 
vedením pani uč iteliek, ale aj 
samostatne doma a na druhom 
ročníku Dyniády v škole.  Žiaci  aj 
so svojimi rodičmi opäť potvrdili 
svoju kreativitu, šikovnosť a ochotu 
urobiť niečo krásne, originálne. 
Výsledkom ich snahy boli nádherné 
dielka. Šikovné mamičky doplnili 
výzdobu širokou paletou farieb 
listov, gaštanov, kvietkov a halúzok 
a vkusne naaranžovali na výstave.  
Vďaka patrí pani vychovávateľkám 
,pedagógom a všetkým,  ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k 
jesennej nádhere . Sme naozaj 
ve ľmi vďační, že môžeme vždy 
rátať s podporou našich rodičov. 
Výrobky boli vystavené od 21.-23.9. 
v záhrade KD, kedy sa uskutočnil už 
16. ročník  Jesennej výstavy ovocia 
a zeleniny. Tohtoročný názov Veselo 
na tekvicovom dvore  jasne odkázal  
čo bolo možné  vidieť. Záhradu 
skrášlili desiatky rôznych  malých, 
ve ľkých, usmiatych, vt ipných, 
strapatých, štrbavých  tekvicových 
postavičiek a zvieratiek. Ak  ste 
chceli na jedinom mieste otestovať 
aj ako chutí oberačka na jazyku, ako 
vonia úroda, aké farby a produkty 
evokuje jeseň, jesenná výstava  
uspokojila všetky vaše jesene-chtivé 
zmysly.
    Dopoludnia 23.9. v pondelok 
si výstavu prezrela celá škola. 
Potešila malých i veľkých, ktorí si 
pochvaľovali, že bolo na čo pozerať 
a aj čo ochutnať. Výborný tekvicový 
kompót a teplý čaj od č leniek 
MsSČK. Deti si na výstave prehĺbili aj 
svoje environmentálne  vedomosti  
v tvorivých dielňach. Projekt pod 
názvom Proaktivity pre biodiverzitu 
v regiónoch Slovenska pripravila 
Univerzita Komenského v Bratislave- 
Prírodovedecká fakulta. Deti sa učili  
vnímať biodiverzitu z iného uhla 
pohľadu, prostredníctvom tvorivých 
výchovno-vzdelávacích aktivít so 
zameraním na možnosti využitia 
prírodných materiálov, recyklácie 
výrobkov, ale aj zapojením tvorivého 
myslenia do riešenia problémových 
úloh.                                    Eva SEITLEROVÁ

VÝSTAVA - VESELO NA
TEKVICOVOM DVORE

v

ZO ZIVOTA ZÁKLADNEJ SKOLY
ZACIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/20

v

 V júni sme sa lúčili so želaním, aby dva mesiace letných prázdnin ubiehali pomaly. 
Pre väčšinu žiakov sa zdalo, že sa želanie nenaplnilo, ale kalendár je neúprosný. Vždy 
odmeriava čas rovnako. 

  Nuž tak, skonč i l sa čas oddychu a 
leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové 
korčule, ruksaky vymenia žiaci, na dlhých 
desať mesiacov za knihy, zošity, perá a 
iné veci potrebné pri vyučovaní. Dnešným 
dňom sme spoločne urobili bodku za 
letnými prázdninovými dňami a pripomenuli 
si, že čas letí. Veď len včera  tu žiaci 
bežali  s vysvedčeniami v rukách v ústrety 
dobrodružstvám a dňom plným oddychu 
a dnes 2. septembra sa ten kolotoč začína 
znova.  Začal nový školský rok 2019/2020. 
Žiaci i rodičia sa stretli na školskom dvore, 
kde si dôstojne vypočuli  príhovor  pani 
riaditeľky, ktorá  všetkých srdečne privítala, 
zvlášť prvákov a štvrtákov  a popriala 
im úspešný a pohodový školský rok. Po 
krátkom príhovore predstavila kolektív 
učiteľov a vychovávateľov Slávnostné 
otvorenie školského roku prišiel pozdraviť 
aj starosta obce PhDr. František Klinovský, 
ktorý sa prihovoril prítomným žiakom, 

učiteľom a rodičom a rozdal prváčikom 
malé  darčeky od OcÚ a ZRŠ. Prváci sa 
potešili peknému privítaniu od štvrtákov a 
rozbehli sa do svojej prvej vysnenej triedy, 
v ktorej budú spoznávať prvé písmená a 
číslice.  Želáme im veľa dobrých známok, 
pochvál a aby sa škola stala miestom, kde 
sa budú dobre cítiť. 
 V tomto školskom roku do lavíc našej 
školy zasadlo  61 žiakov, ktorí sa budú učiť 
v 4 triedach. V škole budú vyučovať 4 
učiteľky,1 katechéta, 2 vychovávateľky v 
školskom klube a 1 asistentka. Žiakov čaká 
rad podujatí kultúrneho aj športového 
charakteru, súťaže a množstvo iných aktivít, 
ktoré už majú na našej škole tradíciu.  K 
najvýznamnejším bude patriť športová 
olympiáda neplnoorganizovaných škôl 
okresu Piešťany vo Veselom.
 Všetkým prajeme  mnoho úspešných dní 
počas celého školského roka.
                                                Eva SEITLEROVÁ

VYCHÁDZKA DO VINOHRADU
 Dňa 16. septembra žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ s triednymi učiteľkami navštívili vinohrad 
PŠD Krakovany-Stráže. 

  Počasie nám prialo, vychádzku nám 
spríjemňoval jesenný  vetrík preteplený 
slnečnými lúčmi. Privítali nás  pán  predseda  
Ing. Róbert Dohál  a pán J.Bučka, ktorí nás 
oboznámili s vinohradom, porozprávali o 
jeho rozlohe, druhoch hrozna, ktoré pestujú 
a ponúkli výborným sladkým hroznom, 
ktoré  všetkým  neskutočne  chutilo.   Deti

odchádzali nielen s krásnym zážitkom, ale 
aj s plnými bruškami. Na vychádzke sa nám 
páčilo, získali sme nové poznatky a tešíme 
sa na stretnutia do budúcnosti.  Ďakujeme 
vedeniu družstvu aj za hrozno, ktoré našim 
deťom nosia do školy.    
                                 
                                                                     -zš-

v





  8                                          október 2019          Hlas Krakovian         /  /
Z  diania v materskej školeZÁBAVNÁ JESEN

SO ŠAŠOM JAŠOM
   V utorok  1.októbra  k nám do 
materskej školy opäť prijal pozvanie 
veselý  Šašo Jašo so svojím hudobno-
pohybovým programom plným 
zábavy na aktuálnu tému Jeseň. 
Deti hneď na začiatku motivoval  
svo j ím kostýmom jesenného 
stromu. Predstavil sa s gitarou a 
piesňou na perách.  Deti zapájal do 
pútavého rozhovoru o jeseni, dával 
im hádanky a spolu s ním spievali 
piesne. Tí odvážnejší sa zapájali aj 
do programu – robili stojan na text 
piesne, zahrali sa na strašiakov, 
chlapci a dievčatá medzi sebou 
súťažili v naberaní gaštanov. Svojím 
vystupovaním rozveselil nielen 
deti, ale dokonca i pani učiteľky a 
prítomný personál materskej školy. 
Spoločne s ním sme si pospevovali 
pesničky, tlieskali do rytmu a šašo 
ani tento rok nezabudol na sladkú 
odmenu.                
                          Zuzana FLOREKOVÁ

AKO SME ZACALI ...
    Nový školský rok nám rozsvietil zelenú . Cez usmiate tváričky, sem tam aj malé 
slzičky ktorých bolo pomenej, sme sa opäť zišli ako jedna veľká rodina. Adaptácia 
novoprijatých detí na nové prostredie, denný režim, pani učiteľky, škôlkársku kuchyňu,  
deti zvládli na jednotku s hviezdičkou.    

  V podnetnom prostredí s množstvom 
hračiek, pútavých každodenných činností 
deti prežívajú so svojimi kamarátmi radosť, 
pokoj, porozumenie a lásku.  Rozvíjajú si 
svoje zručnosti, schopnosti a učia sa žiť 
v kolektíve rovesníkov. Z podnetného a 
tvorivého  prostredie máme aj my veľkú 
radosť.  Tento školský rok spolu s deťmi sa 
tešíme z nových drevených postielok, ktoré 
sme zakúpili z výťažku  vianočných trhov, 
karnevalu a 2% z daní. Aj keď sa dni pomaly 
skracujú, slniečko už nemá takú silu,  počasie 
je pochmúrnejšie vyvoláva to v nás akýsi 
smútok, nechuť k činnostiam a túžbu za 
slnečnými bezstarostnými a oddychovými 
dňami. V našej škôlke je to práve naopak. 
Jeseň ako každé ročné obdobie prináša so 
sebou svoje čaro a veľa ponúk, inšpirácií a 
tvorivých podnetov, ktoré predkladáme i 
našim deťom počas celého pobytu v škôlke. 
Cez sledovanie sfarbenia listov na stromoch, 
zbieranie gaštanov a ich tvorivé spracovanie, 

púšťanie šarkanov, zber úrody zo záhrad,  
príprava zdravých dobrôt, sledovanie 
počasia, skúmanie materiálov cez rôzne  
pokusy  priamo v triede a množstvo 
ďalších pútavých aktivít. Pretvoriť tekvice 
na zvieratko či šaša, vyšantiť sa s fantáziou 
detí, učiteliek a zopár rodičov sa nám 
podarilo vytvoriť Tekvicový cirkus na 
výstave Veselo na tekvicovom dvore.  
Mesiac október patrí  aj  našim starkým, 
ktorým posielame pozdrav:

Veľa zdravia milý dedko,                                                                                                                                           
prajeme Ti ozaj všetko.                                                                                                                                          
Po čom tvoje srdce túži                                                                                                                                             

dobrého si veľa uži.                                                                                                                                             
Veľa zdravia stará mama,                                                                                                                                            
veď je z teba ešte dáma.                                                                                                                                            

Nikdy nebuď ustatá,                                                                                                                                          
to Ti prajú vnúčatá.                                                                                                                                         

My Vás všetci rady máme,                                                                                                                           
k Vášmu sviatku veľkú pusu posielame.

              Andrea ŠTEFANKOVÁ a kolektív MŠ

v

v
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   V tejto vedomostno-športovo-zábavnej 
súťaži pre žiakov 5. - 9. ročníka základných 
škôl sa stretlo proti sebe 14 trojčlenných 
tímov. Tento rok sa na prvých priečkach 
umiestnili Ostrov, Nižná a Borovce. Turnaj 
Mikro CUP, sme museli pre zlé počasie 
odložiť, a tak sa zápolenie vo futbale 
a vo vybíjanej žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ 
uskutočnilo až v utorok 25. júna. Proti sebe 
pre choroby, zlé známky a začínajúce 
dovolenky nastúpilo len 6 tímov vo 
futbale a 6 tímov vo vybíjanej. Vo futbale 
sa na medailových miestach umiestnili 
Dubovany, Dolný Lopašov a na treťom 
mieste Vrbové. Najlepším strelcom sa 
stal Branko Hečko z Dolného Lopašova  s 
jedenástimi gólmi. Vo vybíjanej si poháre 
odniesli domov Krakovany, Trebatice a 
Dolný Lopašov.
   Aj rok 2019 nie je výnimkou a nesie sa 
v znamení propagácie činnosti regiónu 
a našich partnerov na medzinárodných 
v e ľ t r h o c h  c e s t o v n é h o  r u c h u  a 
regionálneho rozvoja. V tomto roku to boli 
výstavy v Brne, Bratislave a v Budapešti, 
na ktorých sme sa zúčastnili ako partner 
spoločného stánku Trnavského kraja. S 
MAS Holeška sme predstavili na výstave 
Agrokomplex 2019 v Nitre, v dňoch 
22. – 25. 08. 2019 krásy a zaujímavosti 
nášho regiónu, vrátane Krakovianskej 
čipky. Túto nám pomohli spropagovať 
najmä členovia Klubu paličkovanej čipky 
,,Bábence“ Krakovany, za čo im patrí 
veľká vďaka.
   V rámci podpory športu a mládeže sme 
od TTSK získali dotáciu na podujatie Cyklo 
Holeška tour 2019 vo výške 1500,- €. Štart 
a cieľ bol v tomto roku na Motokárovej 
dráhe v Trebaticiach, odkiaľ aj vďaka 
priaznivému počasiu vyštartovalo 373 
cyklistov. Prestávky, na ktorých cyklisti 
načerpali nové sily boli v Kočíne a v 
Dubovanoch. Sme radi, že všetci bez 
vážnejších zranení prešli celú trasu. Aj touto 
cestou ďakujeme všetkým sponzorom a 
organizačnému štábu, bez ktorých by sa 
podobné podujatie nemohlo uskutočniť. 
Tešíme sa o rok 01.09.2020 na štarte v obci 
Šterusy.
   V rámci činnosti sa venujeme viacerým 

projektom. So združením obcí Zelená 
cesta sme požiadali o dlhodobý prenájom 
železnice Piešťany - Trebatice - Krakovany 
- Vrbové za účelom vybudovania 
cyklotrasy. V tomto procese sa už 
pripravuje nájomná zmluva. Združenie 
obcí Cyklocesta Holeška: Trebatice 
– Veľké Kostoľany, kde sme úspešne 
ukončili geodetické práce a zamerania 
pozemkov, sa pripravuje na prípravu 
projektovej dokumentácie, kde budú 
využité aj prostriedky získané od TTSK vo 
výške 39 000,- €.
   So Združením obcí Holeška na triedenie 
a nakladanie s odpadmi očakávame 
vyhodnotenie žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, 
na projekt „Zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu 
združením obcí Holeška“ v celkovej 
výške 2 029 418,46 €. Aj pre potreby 
tohto projektu sa nám spoločne podarilo 
získať do majetku poľné hnojisko v 
Krakovanoch, ktoré by do budúcna 
mohlo slúžiť ako kompostáreň pre celý 
región. V súčasnej dobe prebiehajú 
analýzy odpadov v našom regióne tak, 
aby sme mali dostatočné podklady na 
„Zero waste“ koncepciu Mikroregiónu 
nad Holeškou a aby sme si mohli spoločne 
odpovedať na otázky: Ako spoločne 
predchádzať vzniku odpadu? Ako 
navýšiť množstvo triedeného odpadu? 
Ako zabezpečiť čo najväčší komfort pri 
zbere pre občanov nášho regiónu? Na 
koncepcii pracujeme spoločne s fi rmou 

JRK Slovensko a so združením Priatelia 
Zeme. Na poslednom zasadnutí sa 
starostovia zaviazali k spoločným cieľom 
do roku 2030, ktoré budú súčasťou „Zero 
waste“ koncepcie:
  1. minimálne 70 % recykláciu komunálnych 
    odpadov
 2. maximálne 10 % skládkovaných komu- 
    nálnych odpadov
 3. maximálne  60 kg  zmesových  komu-
    nálnych odpadov na obyvateľa.
    V pôsobení MAS Holeška sme začali v 
júni 2019 s vyhlasovaním prvých výziev o 
NFP pre obce a budeme pokračovať v 
prerozdeľovaní prostriedkov na zaujímavé 
projekty, nie len obcí, ale aj súkromného 
a občianskeho sektora v našom regióne v 
celkovej výške viac ako 700 tis. €. Zároveň 
sme s MAS Holeška získali dotáciu vo výške 
30967,- € od TTSK na projekt v spolupráci 
s Mestom Piešťany – „Regionálna značka 
Piešťansko“, ktorý bude použitý na 
zavedenie regionálneho značenia 
kvalitných produktov a služieb z nášho 
regiónu a ich propagáciu. 
   Sme radi, že môžeme byť súčasťou 
milého podujatia, ako sú Slávnosti jesene 
v Krakovanoch. Dva dni v príjemnom 
prostredí, kde je čo pozerať, počúvať i 
ochutnať. V pondelok sa nám podarilo k 
týmto výtvorom priviezť deti z materských 
škôl. Deti po prezretí výtvorov zároveň 
samé tvori l i  a spoznávali prírodu v 
rámci projektu Univerzity Komenského: 
„Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch 
Slovenska“, na ktorom ako partner 
spolupracuje aj Mikroregión nad Holeškou. 
Za všetko patrí náš obdiv a vďaka pani 
Krestovej a celému kolektívu Červeného 
kríža Krakovany, ktorý podujatie spolu s 
Obcou Krakovany organizujú a o všetkých 
sa vzorne starajú. Veríme, že podobných 
podujatí bude v našom regióne čo 
najviac.
   Na všetkých sa tešíme na niektorom 
z ďalších podujatí organizovanom 
Mikroregiónom nad Holeškou, MAS 
Holeška alebo niektorou z členských 
obcí. Viac informácií o pôsobení našich 
združení ale i o podujatiach, môžete 
nájsť na webovej stránke www.holeska.
sk, prípadne na facebookovom profi le – 
mikroregionnadholeskou.
                                            Lukáš PAVLECH

manažér mikroregiónu

  Septembrové Slávnosti  jesene.  Zľava starosta obce F.Klinovský,  predsed-
níčka MsSČK E.  Krestová a manažér mikroregiónu L.  Pavlech.   Foto: autor

NOVINKY Z MIKROREGIÓNU NAD HOLEŠKOU
    Super Mikro kvíz a Mikro CUP sú už tradičnými podujatiami mikroregiónu v prvej 
polovici roka. Inak tomu nebolo ani v roku 2019. Super Mikro kvíz  sa konal v apríli, 
v Kultúrnom dome v Dolnom Lopašove.

  Super Mikro kvíz  2019 v Dolnom Lopašove.   Super Mikro kvíz  2019 v Dolnom Lopašove.                                                        Foto: autorFoto: autor

 Pracovné stretnutie k “zero waste”koncepcii  v Rakoviaciach. Pracovné stretnutie k “zero waste”koncepcii  v Rakoviaciach.        Foto: autorFoto: autor

  Víťazné družstvo žien z  Prašníka.                                                Foto: autor
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  Napriek tomu sme vstúpili do súťaže s 
nádejou, že ich skúsenosti pomôžu skvalitniť 
náš kolektív a budeme naším súperom 
dôstojnejším súperom ako v minulej sezóne. 
Jedná sa o hráčov Vladimíra Popelku z 
Trnavy(v civile lekár) a Mareka Vargu z 
Piešťan. Možno si položíte niekto otázku 
prečo až z Trnavy. Väčšina mužstiev 5.ligy je 
z okolia Trnavy a práve v týchto zápasoch 
chceme uvítať jeho pomoc. Stolný tenis 
považuje tiež ako doplnok na udržiavanie 
svojej kondície. Preto sme uvítali jeho 
záujem o posilnenie nášho kolektívu, hoci 
kvalita 5.ligy ako najvyššej oblastnej súťaže 
každým rokom rastie.
   Súťaž sme nezačali najlepšie. Pre pracovné 
povinnosti nemohli v úvode nastúpiť naše 
avizované posily. Napriek tomu v úvodnom 
zápase vo Veselom sme očakávali lepší 
výsledok a to hlavne preto,že pred sezónou 
sme mali  kvalitnejšiu prípravu ako v 
minulých rokoch. Chlapci vykazovali slušnú 
dochádzku na tréningy a chuť zlepšovať 
sa, no nedokázali sme zápas doviesť do 
úspešného výsledku (prehra 7:11).
   V 2.kole sme privítali na našich stoloch 
jedného z najväčších ašpirantov na postup 
- mužstvo z Bukovej. V jeho kolektíve pôsobí 
aj najlepší hráč 5.ligy z minulej sezóny Marek 
Pavlík. Do stavu 4:5 sme boli ešte pomerne 
vyrovnaným súperom, no po nevydarenom 
zápase nášho Popelku (prehra 2:3, keď náš 
hráč nepremenil 2 mečboly) sme v ďaľších 
súbojoch uspeli iba raz zásluhou Stehlíka a 
tak sme utrpeli krutú prehru v pomere 5:13.
   V 3.kole sme však zabodovali po roku 
víťazne.  Na    stoloch    ŠKP  Trnava B   sme

A bolo sa veru aj  na čo pozerať . 
Expozícia výstavy pozostával z množstva 
naaranžovaných veselých, ale možno aj 
umeleckých kompozícií. Popri vkusných 
dekoráciách ovocia, zeleniny, kvetov, 
zaváranín z plodov záhrad, sme mohli 
vidieť i veselé prasiatka, ktoré sa hrali na 
dvore, verného návštevníka, ktorý to však 
trošku prehnal s ochutnávaním, nezvládol 
náročnú jazdu bicyklom a skončil v balíku 
slamy a mnohé iné nápadité aranžérske 
„kúsky“. 
  V sobotu večer vystúpila hudobná 
skupina Country tip z Brezovej. Pod 
pekným osvetlením získali vystavené 
exponáty ešte väčšie čaro.  Podujatie sa 
návštevníkom počas celej soboty páčilo, o 
čom svedčí fakt, že sa minulo všetko jedlo, 

prekvapujúco zvíťazili 11:7. Víťazstvo sa 
rodilo ťažko. Domáci viedli 5:2 a aj 6:4. 
V domnení, že už o víťazstvo neprídu 
vymenili hráča a výmena sa im stala 
osudnou. My sme získali 5 bodov za 
sebou a zrazu sme boli „na koni“. Popri 
plnobodujúcom Stehlíkovi sa pochlapili 
ziskom dvoch bodov aj ďaľší traja hráči: 
Čelín, Popelka i Štefanka. Teda víťazstvo 
kolektívu. Veríme,že bude povzbudením 
do ďaľších bojov a nebudeme čakať na 
ďaľšie víťazstvo rok.
   Záujemcov o stolný tenis chcem 
upozorniť, že na stránke obce Krakovany 
si môžu v priebehu sezóny pozrieť krátke 
komentáre k jednotlivým zápasom.  Na 
športovej stránke nájdu niečo z histórie 
stolného tenisu v Krakovanoch ako aj 
výsledky strenutí rozohratej súťaže ročníka 
2019/2020. Priebežná tabuľka 5.ligy
1.Špačince B        5     4  0  1      52:38     13
2.KST Hlohovec A 5      3  1  1       53:37      12
3.Buková A   4     3  1  0      45:27     11
4.Vrbové B    5     2  2  1      54:36     11
5.Dlhá A   5     2  1  2      48:42     10
6.Veselé    5     1  2  2      41:49       9
7.Zeleneč A   5     1  2  2      40:50       9
8.Hoste                  5     1  2  2      41:49       9
9.KRAKOVANY     5     2  0  3      40:50       9
10.Leopoldov C   5     1  1  3      40:50       8
11.ŠKP Trnava B   5     2  0  2      34:56       8
12.Boleráz    4     0  2  2      34:38       6

Vladimír SEITLER

čo bolo pripravené. V nedeľu sa muselo 
občerstvenie chystať znova.  V nedeľu 
vystúpila so svojim programom ľudová 
hudba Borovienka a vystavené exponáty 
si prišlo pozrieť opäť mnoho návštevníkov. 
  Sprievodným podujatím bol aj ďalší 
ročník súťaže o najkrajší vystavený 
exponát, pod patronátom fi rmy SEDOS.  
Tento rok v kategórii zeleniny zvíťazila 
zvončeková paprika Marty Ščepkovej, 
v kategórii ovocia to bola dula od 
pestovateľa  Dušana Kollára  a v kategórii 
kvetov získal  1. miesto Břetislav Kresta. 
    Pondelok 23. septembra bol rezervovaný 
pre školy. Autobusmi prichádzali na 
prehliadku deti s učiteľmi z materských 
škôl mikroregónu a našej MŠ a ZŠ. Dopravu 
zabezpečil Mikroregión nad Holeškou.  
Žiaci popri obdivovaní vystavených 
aranžmánov mohli sami aktívne tvoriť 
a spoznávať prírodu v rámci projektu 
Univerzity Komenského: „Proaktivity pre 
biodiverzitu v regiónoch Slovenska“, 
na ktorom ako partner spolupracuje aj 
Mikroregión nad Holeškou.
   Rok, čo rok, naberajú slávnosti jesene 
na kvalite, čo sa táka vystavovaných 
kúskov, občerstvenia ale aj hudobnej 
produkcie. S tým je však spojená aj 
náročnosť na organizáciu, preto sa 
rozširuje aj okruh ľudí, ktorí sú na príprave 
a priebehu podujatia zainteresovaní.  
Ako povedala predsedníčka MsSČK 
Elena Krestová: „Touto cestou ďakujem 
všetkým členom výboru MsSČK a Jozefovi 
Bučkovi z Kočína, ktorí pomáhali pri 
príprave expozície, jedál, obsluhe...                                                                

                              pokračovanie na str.2

 /
STOLNÍ TENISTI NADALEJ V 5.LIGE

  Aj v sezóne 2019/2020 budú stolní tenisti bojovať v 5.lige trnavskej oblasti. Pred 
začiatkom súťaže sa nám podarilo získať do mužstva hráčov, ktorí v minulosti hrali 
vyššie súťaže, avšak pre pracovné povinnosti mali dlhšie pauzy.

v

v
SPOMIENKA NA 

LADISLAVA ZAZU
v

   V pondelok 14. októbra 2019 nás 
v ranných hodinách vo veku 69 
rokov opustil bývalý futbalista a 
stále verný fanúšik Ladislav Žažo.  

   Zanechal po sebe hlbokú stopu a 
to, že v jeho šľapajách išli aj obaja 
synovia Róbert a Daniel, ktorí hrávali 
futbal.  Ba aj jeho vnučka Saša 
a hlavne stále futbalovo aktívny 
vnuk Šimon. Laco bol dobrák, keď 
mohol - pomohol. Ešte v minulých 
rokoch keď bol pracovne aktívny, 
bezplatne pomohol s plynofi káciou 
bufetu na štadióne. Keď si aj z 
niekoho vystrel i l ,  myslel to zo 
špásu, ba aj keď si z neho niekto 
„uťahoval“, usmial sa. Bol veselý a 
mal rád humor. Keď budem osobný, 
zažil som s ním v mladosti veľa 
veselých príhod. To by ale bolo na 
ďalší článok. V posledných rokoch 
ho trápil zdravotný stav a ako 
hovoril „pre pracovné povinnosti“ 
(dialýzu) sa často nemohol zúčastniť 
futbalového zápasu. Veľmi ho to 
mrzelo, preto som ho telefonicky 
informoval, aký bol stav a kto dal 
góly. Mal futbal stále v krvi, žil s 
futbalom a futbal s ním. Česť jeho 
pamiatke!
                           Ladislav ŽITNANSKÝ
                      Foto: Mária Kováčová


