NA ŽIVOTNEJ CESTE NÁS PREDIŠIEL PETER PALKECH X86
Neprešiel ani polrok, a už sme sa po Ervínovi Sedlákovi lúčili s ďalším športovcom - obetavcom Petrom
Palkechom. Zomrel vo veku 86 rokov.
Odišla legenda krakovianskehu futbalu a Červeného kríža
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Stolní tenisti
doplatili na
koronavírus
zostúpili do 6.ligy
strana 11

RYBÁRSKE OKIENKO

Jar našich mladých
rybárov
strana 11
František Klinovský
starosta obce
Vážení spoluobčania, máme
tu prázdninové obdobie a pri
tejto príležitosti by som vás
chcel informovať o novinkách
v našej obci. Po období obmedzení kvôli vírusu COVID-19, sa život vracia do
normálnych koľají. Vďaka
zodpovednosti Vás všetkých
môžeme konštatovať, že v
našej obci sa nevyskytol ani
jeden prípad nákazy.

KULTÚRA

NAŠI PALIČKÁRI
NÁS ÚSPEŠNE
REPREZENTUJÚ
Znova sme sa utvrdili,
že máme obrovské
bohatstvo v dedičstve
našich starých mám
strana 2

T

outo cestou by som sa chcel
poďakovať najmä zamestnancom ZOS, ktorí sa starali
o najviac ohrozenú skupinu ľudí.
Moja vďaka patrí tiež všetkým
učiteľkám základnej školy a materskej školy, ktoré sa počas pandémie starali o výučbu našich najmenších. Veľká vďaka patrí našim
hasičom, ktorí sa postarali o dezinfekciu verejných priestorov a o
distribúciu rúšok do domácností.
Za pozitívne výsledky sa pričinili
všetci občania našej obce a preto

moja veľká vďaka patrí všetkým
Vám.
Kríza zasiahla financovanie
obce, preto bolo potrebné urobiť
opatrenia na prekonanie obdobia s nižším príjmom do obecnej
pokladnice. Obecné zastupiteľstvo preto schválilo niekoľko bodov
na udržanie situácie. Pozastavili
sa investičné akcie. Dokončia sa
len tie rozbehnuté a na ktoré boli
pridelené dotácie.
Kanalizácia Staré konopisko.
Po archeologickom prieskume
sa začali výkopové práce ryhy,
do ktorej bude uložená splašková kanalizácia v dĺžke 404 m, v
prvej etape výstavby. Realizácia je
financovaná z prostriedkov Envirofondu.
Kultúrne pamiatky. Na križovatke železničná stanica bolo
dokončené reštaurovanie stĺpu
so sochou Najsvätejšej trojice (na
fotografii). Pamiatka skrášli miesto
okolo ktorého prejde veľa peších
ako aj vodičov áut.
Podujatia v obci. COVID-19
nepriaznivo zapôsobil na podujatia organizované v našej obci,

kvôli čomu museli byť zrušené.
Rovnako sa tento rok neuskutočnili tradičné návštevy družobných obcí.
Kultúrny dom. Tu nastali
problémy, keď nám bolo zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry /SIEA/ oznámené, že
neschválili Verejné obstarávanie
na zhotoviteľa, hoci tri týždne
pred tým nám bolo oznámené,
že je všetko v poriadku. Týmto sa
skrátil čas realizácie, ktorý platí
do 11.12.2020. V tak krátkom
čase sa nedajú práce stihnúť. Z
toho dôvodu bolo vyhlásené nové
verejné obstarávanie a zároveň
sme SIEA požiadali o predĺženie
doby realizácie do 31.12.2021. O
výsledku budete informovaní.
Po dotiahnutí niekoľko administratívnych krokov by mala obec v
priebehu niekoľko týždňov vyhlásiť
Verejno – obchodnú súťaž na
predaj pozemkov v lokalite „Staré
konopisko“
Prajem príjemné prežitie zvyšku
obdobia prázdnin.
foto: Juraj Filo

Do poriadku

“Sme skupina mladých dobrovoľníkov a rozhodli sme sa vyčistiť obec od odpadu. Ak Vám, ako aj nám,
nie je jedno čo sa deje s našou planétou, pridajte sa k nám.”
Toto je motív mladých ľudí, ktorým záleží na lepšom a krajšom životnom prostredí v našej obci a jej okolí.
Robia to s presvedčenia a nechceli byť menovaní. Preto k článku prikladám zoznam mien, ktorý priložili. Snáď
ich spoznáte: Jakub H., Dominik A., Juliána H., Tomáš K., Natália K., Lucka K., Renka P., Slávko K., Nenka
P., Matej H., Martina S., Peter S.
František Klinovský
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Naši paličkári nás úspešne
reprezentujú v Európe

spôsobili zástavou, ale hlavne
našimi prekrásnymi krojmi, ktoré
sme mali oblečené počas celého
festivalu. Nádherné výšivky a
unikátne pestrofarebné čipky
lákali k našej kóji množstvo
návštevníkov. Ďalším lákadlom
bol Matej. Z toho dôvodu,
že vo Francúzsku a okolitých
krajinách sa paličkuje na veľkom
okrúhlom „tanieri“. Paličky
sú stále na ňom položené a
prehadzujú sa z vrchu. My do
batožiny musíme zobrať okrem
svojich vecí, kroje a ešte veci
na vystavenie do kóje, takže z
úsporných dôvodov berieme
babu čo najmenších rozmerov.
Preto pozornosť pútal statný
chlap v kroji, paličkujúci na
najmenšom valci, aký môže byť,
paličky drží zospodu a paličkuje
unikátnu pestrofarebnú čipku.
Znova sme sa utvrdili, že
máme obrovské bohatstvo v
dedičstve našich starých mám.
Uvedomili si to aj na VÚC v
Trnave a tohoročný Charitatívny
župný ples venovali našej čipke.
Členovia BÁBENIEC uplietli
bielo zlatú čipku, ktorá bola na
plese použitá do aranžmánov.
Županovi a jeho manželke
darčeky - motýlika a brošňu s
použitím našej čipky.
Touto cestou chcem veľmi
poďakovať za podporu OcÚ
Krakovany, sponzorom, ale
hlavne
všetkým
členom,
členkám
ich
rodinným
príslušníkom a dobrovoľníkom
ktorý počas dvoch hektických
festivalových týždňov vynaložia
nemalé úsilie, aby sa festival v
Krakovanoch konal a bol na
úrovni. Takisto realizačnému
tímu, ktorý ho pripravuje počas
celého roka. Veľmi ma teší,
že máme mladých šikovných
čipkárov, pretože v ich rukách
je pavúčia práca, ktorú musíme
zachovať pre ďalšie generácie.

Klub paličkovanej čipky “Bábence”
Daniela Piscová
Nadviažem na článok pod
názvom “Byli jste už v Krakovanech?”, ktorý vyšiel v
Českom časopise Krajka.
Je potešujúce, že náš festival za 4 roky svojej existencie získal veľmi dobré meno
a obec Krakovany sa dostáva do povedomia mnohých
ľudí z celej Európy. Minulý
ročník sme museli presunúť
do Rakovíc, čo nás stálo
omnoho viac úsilia a hlavne
finančných prostriedkov.
Tohtoročný festival sme
preložili z mája na 24.-25.
október a miesto jeho konania bude pravdepodobne
zase mimo Krakovian. Ak
jeho realizáciu neohrozí
vírus, ktorý tento rok ovplyvňuje naše činnosti a životy.
ďaka nemu sme sa nemohli zúčastniť festivalu v
Španielsku a Estónsku a
tak isto i kurzov paličkovania
našej čipky. Krakovianska čipka
sa dostáva do povedomia ľudí
z rôznych kútov Slovenska ale
i sveta a je o ňu veľký záujem.
Mnohé pozvania sme museli z kapacitných a finančných
dôvodov odmietnuť.
Minulý rok sa naši členovia zúčastnili medzinárodných
festivalov v Prešove, v Poľsku, vo Vamberku, a prvý krát
medzinárodného festivalu vo
Francúzsku. Najbližšie letisko k
miestu konania festivalu bolo v
Bruseli v Belgicku. Tam nás vyzdvihla Matejova priateľka z Londýna a odviezla do Francúzska. Po
ceste sme navštívili Marcela a
Lizette – starší manželský pár, u
ktorých som bola ubytovaná pri
návšteve Belgicka s folklórnou
skupinou – terajším Luskom.
Po menšom pátraní sa prekvapenie podarilo, zvítanie nemalo
konca kraj. Manželia majú už
okolo 80 rokov, presťahovali sa
z domčeka do menšieho bytu.
Majú ho krásne, starožitne a
luxusne zariadený a zimomriavky mi naskočili pri pohľade na
vázu a tanier z modranskej keramiky, ktorú od nás dostali v r.
1993 ako darček a našli pre ňu
po rokoch miesto.
Naše putovanie nemohlo obísť

V

Z festivalu paličkovanej čipky v Rakoviciach.
Foto: -ah„Mekku“ paličkovanej čipky v úžasných bagiet. Ostatné si
Belgickom Brugge. V múzeu a musia obyvatelia vybaviť a nacentre čipky nás samozrejme kúpiť v meste, ktoré je vzdialené
poznali, lebo sa každoročne približne 12 km. Nakoľko let do
zúčastňujú nášho festivalu. Ale Bratislavy sme mali až 2 dni po
prekvapením bolo, že Mate- festivale zažili sme dedinu v praja spoznali vďaka facebooku covný deň. Pôsobila dojmom
čipkári vo viacerých obcho- vymretej dediny, začala ožívať
doch špeciálne pre paličkárov. až navečer, kedy sa ľudia autami
Predajní je v meste veľmi veľa. vracali zo škôl a robôt.
Množstvo čipky na predaj, maFestival v Sebourg je nateriálu a pomôcok, to sa ani jprestížnejší
festival
vo
nedá opísať. Odtiaľto naša Francúzsku. Na začiatku doscesta viedla už na festival.Vo tanete zástavu svojej krajiny a
Francúzsku nás tak isto uby- na otváracom ceremoniáli ju
tovali po domoch. Celá dedina slávnostne nesiete cez sálu a
žije festivalom, pomáhajú všetci zastoknete do stojana. Na našej
aj tí, čo nepaličkujú a nemajú zástave chýbal znak, takže
nič spoločné s čipkou. Ľudia to nebola Slovenská zástava.
prídu sami ponúknuť priestory Našťastie sme mali v kóji palična ubytovanie a ešte aj podáv- kovaný erb Krakovian a slovenský
ajú nezištne raňajky. My sme znak. Ten sme prišpendlili
boli ubytovaní spolu s dvoma na zástavu. Cestu
nášho
Chorvátkami. Dedina väčšia vlajkonosiča Mateja sprevádzal
ako Krakovany, nemá obchod, veľký potlesk, lebo bol oblečený v
poštu, hostinec, reštauráciu, kroji. Keď na mikrofón povedal, že
školu, nič. Bolo by to neefek- sme nedostali Slovenskú zástavu,
tívne. Iba kostol v ktorom sa ale Ruskú začali návštevníci
slúži omša raz za 2 mesiace, pískať. Po vysvetlení, že sme Spoločenská kronika
prípadne pohrebná. Každý deň si upletený znak na zástavu Od posledného čísla Hlasu
navečer príde do dediny pojazd- prišpendlili, nastal obrovský Krakovian v obci zomreli
vek
ná predajňa chleba, ale hlavne potlesk a ovácie. Rozruch sme Meno a priezvisko
zosnulého
86 r.
X Peter Palkech
90 r.
X Júlia Hornáková
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Čipkári z Krakovian a hlavní organizátori.

Foto: -ah-

***
V tom istom období sa
narodili Sebastián Matejík,
Dominika Urbanová, Sabína
Bučková, Matúš Pekarčík,
Šimon Miklovič a Matej
Feranec. Želáme im veľa
zdravia a síl!
-red-
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Jednota dôchodcov informuje

Pozvánka na Cyklo
Holeška Tour 2020

Anna Kubranová
za výbor JDS Krakovany
Vážení spoluobčania i
naši členovia, dovoľte
mi, aby som vás v mene
výboru JDS pozdravila. Počas uplynulého
štvrťroku bola zložitá
situácia, nemali sme ani
naše pravidelné mesačné
stretnutia.

T

akisto aj naše naplánované aktivity sa nemohli uskutočniť. Chvalabohu sme stihli usporiadať
aspoň našu výročnú schôdzu
a začiatkom marca prednášku (spolu s MsSČK) s fyzioterapeutom. Potom už boli
spoločné stretnutia zrušené.
Ďakujeme pánu Bohu, že
nikto z nás členov neochorel,
a že sme v rámci možností
dodržiavali potrebné pokyny našich zdravotníkov, a že
sme boli disciplinovaní.
My, predsedovia organizácií
JDS, sme mali 30.06.2020
stretnutie v Piešťanoch. Nie
však ako tradične v klube
Rozmarín, ale v mestskej
knižnici. Tak ako po iné roky,
prideľovali sa tam kúpeľné
poukazy. JDS v Krakovanoch
má podľa počtu členov

Opekačka JDS na poľovníckej chate. Foto: L. Žitnanský
nárok na 4 takéto poukazy. V
auguste idú do Dudiniec dvaja naši členovia a dvaja do
kúpeľov Sliač. Prajeme im,
aby si oddýchli a nabrali sily
do ďalších dní. Tento rok boli
poukazy skôr od augusta až
do začiatku decembra, takže
sme brali to, čo sa ponúkalo.
Problém bol aj zistiť záujem
o tieto pobyty, pretože sme
sa dlho nestretávali. Ťažko
je aj “ulahodiť” každému, no
podľa môjho názoru je dobre
všade, postarajú sa o vás,
máte všetko a nemusíte variť.
V mesiaci máj opustil naše
rady náš člen Peter Palkech,
ktorý bol vždy dobre nalade -

ný a plný optimizmu. Budeme
na neho spomínať len v dobrom, nech je mu naša slovenská zem ľahká!
29.júla sme sa po dlhom
čase konečne spoločne stretli. A to na tradične opekačke
na poľovníckej chate. Na
naše ďalšie stretnutie sa
tešíme po prázdninách - 30.
septembra. Nájdite si čas a
príďte! Zároveň mi dovoľte
popriať vám ešte pekný pohodový zvyšok leta, užite si
slnečné lúče v spoločnosti
vašich rodín, vnúčat. Nezabúdajte ani na zdravie a pitný
režim. Opatrujte sa a buďte
všetci zdraví!

Mikroregión nad Holeškou
pozýva všetkých začínajúcich,
pokročilých i profesionálnych
cyklistov, ktorí si chcú vychutnať
krásy nášho regiónu na dvoch
kolesách, na tradičné podujatie
Cyklo Holeška tour 2020, ktoré
sa uskutoční dňa 1. septembra,
s registráciou na mieste od 08:30
na ihrisku v obci Šterusy.
termíne od 01. do 23. augusta bude možnosť online registrácie pre tých, ktorí si chcú
zabezpečiť k štartovnému aj pamätné tričko alebo šiltovku, na webovej
stránke www.holeska.sk.
Samozrejme ráno v deň konania
Cyklo Holeška tour bude k dispozícii
autobus na zvezenie účastníkov aj
s bicyklami. Presný časový rozpis a
trasu autobusu zverejníme na webovej stránke www.holeska.sk, na
facebookovom profile Mikroregiónu
nad Holeškou a na úradných tabuliach, kde sa môžete dozvedieť aj
ďalšie informácie.
Tešíme sa na Vašu účasť.

V

Lukáš Pavlech
manažér mikroregiónu

Opekačka JDS na poľovníckej chate.

Foto: -jds-
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Kúpeľná známosť a spomienky
na detstvo

Váš skutočný príbeh
Ladislav Žitnanský
V minulom článku som
písal, že som bol v
kúpeľoch. No tam sa mi
prihodila zvláštna udalosť
a zároveň s ňou vynorila
spomienka na detstvo.

poste ľavého obrancu. Keď
som robil v Tesle, chodil k nám
do podniku na montáže. Takže
vždy, keď sme sa stretli, sme
sa aj dobre porozprávali. Bol
to, a ešte aj je, slušný človek, a
hlavne aj inteligentný futbalista.
Keď sme s jeho dcérou prehodili zopár zoznamovacích slov, tak
sme si ako Krakovanci aj “potykali”, zaspomínali na minulosť,
detstvo, starých rodičov, atď.
A popritom sa mi vynorili dve
spomienky.
Futbalové ihrisko nebolo
ohradené ako dnes. Tam sme
na trávniku pásavali husi. Koľko
bolo kŕdľov, toľko aj pastierov.
Roľnícke družstvo malo za cestou zasiatu kukuricu. Družstvo
malo hájnikov. V Krakovanoch
robil hájnika dedko spomínanej
pani zo Žiliny - Michalka, ktorého
sme prezývali “Obrlender”.
Neviem prečo. Zaiste preto, že
to bol veľký, statný muž. Husi sa
veselo pásli na ihrisku a my sme

za bránkami hrali futbal. Nepozornosťou mi husi prebehli cez
cestu do kukurice. Tam však už
čakal hájnik Michalka. Jedno
húsatko mi zajal a zobral. Keď
som za ním dobehol, povedal
piešťanských kúpeľoch
mi , aby som poobede doniesol
nás bolo asi 130 pacienvýkupné, a on mi ho vráti nazad.
tov. Na druhý deň po
Tak som poobede išiel “na výzpríchode sme mali raňajky. Keď
vedy”. Zazvonil som u hájnika
sme sa pri stole predstavovadoma a vyšla mama spomínanej
li, tak som povedal že som zo
pani, čiže Vladova Michalková
Stráží. Pani zo Žiliny, ktorá sedela
žena. Spýtal som sa na húsa.
oproti, sa spýtala, že či z KrakoOna odvetila, že dedko spí, a
vian. Dokonca, že pozná Holešže mám priniesť 5 KČs. Vrátil
ku, Spúšť a aj Dudváh. Skoro
som sa domov. 2 koruny som
som spadol zo stoličky. Pýtam
mal, a otcovi som zo špajze zosa: “Kto ste krásna, neznáma
bral 3 prázdne fľaše od piva a
osôbka?” Ona odvetila, že mala
v šenku u Ondra Macháča som
v Krakovanoch babku a aj tam
za ne dostal chýbajúce 3 koruny
2-3 roky bývala. Stará mama sa
výkupného. Ozlomkrky som
volala Michalková. Ja som sa
utekal pre húsa, ktoré mi hájej na to spýtal, či nie je Vladojnikova nevesta následne vydava Michalková dcéra. A ona, že
la. Húsa som pustil medzi môj
áno. Ďalšie prekvapenie pre
“šarák” a oji rodičia sa o tom ani
mňa. Vlada poznám osobne i z
nedozvedeli, dokonca tatovi ani
futbalu. Hrával za Krakovany na
fľašky nechýbali. Nemal ich zrejme odrátané...
Druhá spomienka sa točí okolo
babky Michalkovej. Na družstve
na jeseň býval zber zemiakov, cibule a aj mrkvy. Rodinní
príslušníci pomáhali pri zbere. Aj
ja so sestrami. Babka Michalková mala tiež “vymeranú”
mrkvu. Vtedy neboli telefóny
bežné, v obci mali telefón 3-4
ľudia. Keď bolo niečo súrne,
väčšinou sa cez poštu posielali
telegramy. Podobne, ako teraz
SMS správy. Telegram mal byť
krátky a stručný, aby sa zaň
veľa neplatilo. Babka Michalková poslala synovi Vladovi do
Nového Mesta nad Váhom takýFoto futbalového A-mužstva z r.1961. Horný rad zľava: tajomník TJ a vedúci A-mužstva Peter Braško,
to stručný telegram: “ Vlado, je
Michal Herman (Basík), kapitán mužstva František Remiš, Peter Palkech, Vladimír Žažo, Emil Súcky, František
mrkva - mama.” Neviem, kde sa
Hornák, Ervín Sedlák, tréner Milan Straka (Lipo, v r.1960 hral 2.SNL za Piešťany). Dolný rad zľava: Vladimír
stala chyba, ale Vladovi v NoMichalka (spomínaný v článku), František Valo (Dlhán), Emil Štefanka, Ján Herman (Basík). Keď prišlo toto
vom Meste doručili telegram v
mužstvo v r. 1961 na družobnú návštevu do českých Krakovian povedali, že prišli “biele pusinky” z Realu
znení: “Vlado, je mrtva - mama.”

V

Madrid. Túto historku mi potvrdil aj bývalý starosta českých Krakovian - Josef Polák.

Foto: Emil Vatrt

jme odrátané...
Druhá spomienka sa točí
okolo babky Michalkovej. Na
družstve na jeseň býval zber
zemiakov, cibule a aj mrkvy.
Rodinní príslušníci pomáhali pri zbere. Aj ja so sestrami.
Babka Michalková mala tiež
“vymeranú” mrkvu. Vtedy neboli telefóny bežné, v obci mali
telefón 3-4 ľudia. Keď bolo
niečo súrne, väčšinou sa cez
poštu posielali telegramy. Podobne, ako teraz SMS správy.
Telegram mal byť krátky a
stručný, aby sa zaň veľa neplatilo. Babka Michalková poslala synovi Vladovi do Nového
Mesta nad Váhom takýto
stručný telegram: “Vlado, je
mrkva - mama.” Neviem, kde
sa stala chyba, ale Vladovi v
Novom Meste doručili telegram v znení: “Vlado, je mrtva
- mama.” Aké to bolo potom
veľké prekvapenie, keď smútiaca Vladova rodina prišla do
Krakovian a babka behala po
dvore...
Moja spolupacientka z
kúpeľov sa čudovala, odkiaľ
to viem. No samozrejme z
brigád na družstve. Táto udalosť je pravdivá, lebo mi ju potvrdila aj Vladova dcéra - moja
spolupacientka Veronika. Bola
to veľká náhoda, a možno to
tak malo byť. Keby ma čašníčka posadila za iný stôl, neabsolvoval by som takéto pekné
stretnutia a oživenie spomienok z detstva. Čiže to nevymyslíš, to je život ...
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Odišla legenda krakovianskeho futbalu a Červeného kríža
Neprešiel ani polrok a
už sme sa po Ervínovi
Sedlákovi lúčili s ďalším
športovcom - obetavcom
Petrom Palkechom. Zomrel
vo veku 86 rokov.
Krakovanoch hral futbal
po prestupe z Trebatíc,
od roku 1960.Nastupoval
na poste pravého obrancu. Bol
nekompromisný, tvrdý, no nie
zákerný. Možno niektorý športový fanúšik ani nevedel, že bol
tzv. “obojživelník”. Čo znamená,
že hral futbal, aj hokej. Jeho
hokejovým postom bolo miesto brankára. Hokej sa vtedy
hrával v tehelni za Strážovským
cintorínom a aj vo Vrbovom
medzi rodinnými domami (Trikota).
Spomeňme zopár jeho
spoluhráčov na ľade: František
Vatrt (Pikláš), Jozef Mitošinka (býval pri ihrisku), Vojtech
Valo (Jurových), Ján Herman
(Basík), Vladimír Macháč. Títo
sú už všetci mŕtvi. Zo žijúcich
spoluhráčov s ním hrával hokej
ešte Ing. Emil Štefanka.
Po skončení aktívnej činnosti bol vo výbore vtedajšej
Telovýchovnej jednoty (TJ)
pokladníkom. Dlhé roky hrával
futbal aj za starých pánov. Neskúr dlhodobo vykonával funkciu zdravotníka pri A-mužstve.
Odtiaľ mu “prischla” aj prezývka,
ktorou ho mnohí oslovovali “Doktor”. Na štadióne bol stále.
Pokiaľ mu nohy slúžili, pomáhal
hospodárovi - zaťovi pri úprave
ihriska a “lajnovaní”. v posledných rokoch mal už problémy
s pohybom na nohách, no na
tréningy a zápasy sa chodil
pozerať na jeho “tátošovi” - elektrickej trojkolke. Rozdával
úsmev, dobrú náladu a pohodu.
Ďalším jeho koníčkom bolo
ochotnícke divadlo. Hral v
množstve predstavení, ktoré
režíroval J. Roško, ešte aj v starom kultúrnom dome. Samozrejme musíme spomenúť jeho bo-

Termíny odvozov
separovaného
odpadu
2.polrok 2020

V

Peter Palkech na schôdzi JDS v roku 2014.

haté aktivity v miestnej skupine
Slovenského Červeného kríža v
Krakovanoch. “Darcom sa stal
náhodou, ako osemnásťročný,
v roku 1952. Rozhodol sa tak-

“ Veselá povaha
a optimizmus ho
sprevádzali celý,
často neľahký
život....”
povediac, z minúty na minútu. V
istom trenčianskom priemyselnom podniku, kde pôsobil, sa
totiž stal vážny úraz a nemocnica naliehavo žiadala pomoc.
Prihlásil sa a mal práve takú
krvnú skupinu, ktorú pacient potreboval. Potom išiel vojenčiť do
Plzne a tam o nejaké štyri mesiace vojenskej služby opäť pomohol. Vtedy prispel k záchrane
života osemnásťročnej dievčiny,
ktorá nepozorne vbehla na bicykli do dráhy električky. Zdalo
sa, že niet nádeje. Peter Palkech
prišiel v pravý čas a absolvoval
po prvý raz v živote priamy odber - z ruky do ruky. Často sa
mu v spomienkach vybavoval
obraz z operačnej sály a tie nekonečné chvíle obáv a napätia.
Vtedy, keď precíti l tie nedefi -

Foto: L. Žitnanský

novateľné okamihy, v ktorých
sa u človeka stretávajú hranice života a smrti, sa definitívne
rozhodol pre darcovstvo krvi a
jeho ďalším rozhodnutím bolo
neprijať za krv nikdy ani korunu.
Priamy odber krvi potom podstúpil po nejakom čase ešte
raz. Aj vtedy operácia pacientky po ťažkej havárii dopadla
úspešne.***“
Spočiatku mal v miestnej organizácii na starosti “mladú krv”
- nových darcov krvi. Sám bol
darcom krvi, ale hlavne propagoval bezpríspevkové darcovvstvo krvi, čo sa mu aj darilo.
Organizoval výjazdy starších i
mladých darcov krvi na “transfúzku” do Piešťan. Takto priviedol k darcovstvu krvi aj mňa
a bolo nás niekedy z Krakovian
na odbere naraz aj 12-15 darcov. Peter Palkech patril medzi prvých zlatých darcov krvi v
Krakovanoch. Čo znamená, že
krv daroval minimálne 40 krát.
Chybou evidencie, čiže nezaznamenania niektorých odberov na vojenčine a v Dubnici,
kde pracoval, mohol mať aj diamantovú plaketu, ktorá sa dáva
za 80 odberov.
Keď bol už v dôchodkovom
veku, jeho každodennou neodmysliteľnou aktivitou bolo
lúštenie krížoviek. Záľubu mal
i v natáčaní videí, jeho kamera
zaznamenala okrem rodinných
akcií aj množstvo udalostí usporiadaných v obci. Posledné roky
na odpočinku mu robilo radosť,
a niekedy i starosť, pestovanie
maku. Tohtoročnej zakvitnutej
plodine patril aj jeho posledný
pohľad, skonal v jej lone.
Veselá povaha a optimizmus ho
sprevádzali celý, často neľahký
život. Česť jeho pamiatke!

Ladislav Žitnanský

Autor článku a Peter Palkech v novembri 2019.

Foto: Juraj Filo

***
úryvok prevzatý z článku
“Účasť na ľudských zázrakoch”denníkPravda r. 1982

PAPIER
Vždy vo štvrtok, a to: 30.
júla, 24. septembra a 3. decembra 2020. 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 PLASTY
Vždy v piatok, a to: 31. júla,
11. septembra, 23. októbra
a 4. decembra 2020. 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: 14.
júla, 25. augusta, 6. októbra
a 15. decembra 2020. Zberá
sa do veľkých nádob na sklo
rozmiestnených po obci.
Za dôslednú separáciu vám
ďakujeme!
Tetra Paky
Vždy v utorok, a to: 11.
augusta, 22. septembra a
17. novembra 2020. Zberá
sa do veľkých oranžových
plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá
sa: obaly z džúsov, mlieka,
smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke
a vypláchnuť, rozložiť rohy a
stlačiť.
-map-
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Zo života základnej školy

Poďakovanie za uplynulý školský rok

Prázdninové aktivity ŠKD
ZŠ v spolupráci s pedagógmi našej základnej školy
pravidelne organizuje denný
letný tábor pre deti vo veku
od 6 rokov.
enný tábor je službou
pedagógov školy a ŠKD
pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti,
ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v
spoločnosti kamarátov pri športe,
hrách a iných voľnočasových aktivitách.
Program letného tábora sa
zameriava na športové aktivity
a pohyb,
rozmanitý program
v priestoroch školy, ale najmä
na školskom dvore, pobyt v
prírode a turistika, tvorivé a výtvarné dielne, kultúrno-poznávacie aktivity, spoločenské hry.
Nezabúdame na obľúbenú súťaž
bingo, riešenie hlavolamov, tanec a na tvorivé dielne. Tu deti
prejavia svoj talent a nápaditosť.
Tradičnou je záverečná opekačka spojená s hľadaním pokladu.
Predchádzajúce ročníky LKT nájdete v histórií našej stránky aj s
vloženými fotogalériami. Mestská
knižnica Piešťany v rámci projektu Túlavá knižnica zavítala k nám
do školy viackrát. Vo štvrtok 2.
júla prezentáciou slovenských a
českých detských časopisov spojená s výtvarným workshopom. V
utorok 7. júla tvorivým čítaním na
motívy tvorby Ľubomíra Feldeka
z cyklu Číta a tvorí celá rodina O
múdrom Ezopovi a v stredu 8.
júla literárno- výtvarnou dielňou
na motívy knihy Márie Lazárovej
O čarovnej šmykľavke.
Pre deti je zabezpečený pitný
režim a obed v školskej jedálni.
Škola tiež zabezpečovala aktuálne hygienické opatrenia.
Deti prežili krásne tri prázdninové týždne a určite majú na
čo pekné, zábavné a trošku aj
náučné spomínať. Ďakujem všetkým pedagógom za perfektne
pripravené akcie a činnosti pre
naše deti.

D

Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Vážení pedagógovia, rodičia,
milí žiaci a všetci priatelia
školy, školský rok 2019/2020
bol úplne iný než tie ostatné.

B

ol taký, aký sme si predtým
ani nevedeli predstaviť.
Zaslúžila sa o to predovšetkým pandémia koronavírusu,
ktorá v marci až do júna zatvorila brány našej školy a prinútila
nás prejsť na doteraz nezažitý
systém dištančného vzdelávania – netradičného vyučovania
bez osobnej prítomnosti učiteľa
i žiaka. Zadávanie, vypracúvanie
i odovzdávanie úloh a sprostredkovanie nového učiva bolo
vo veľkej miere závislé na informačných technológiách, pričom
sme zažili i skúsenosť s on-line
hodinami, s ktorými sme sa

doteraz stretávali najmä v prostredí vysokoškolského vzdelávania. Ďakujem Vám, milí učitelia,
vychovávateľky, asistentka, že
ste sa snažili priblížiť k žiakom
hľadaním nových možností a
dokázali ste tak pružne reagovať
na nové okolnosti, ktoré nám život
priniesol.
Veľká vďaka patrí Vám, vážení
rodičia, za spoluprácu pri
dištančnom vzdelávaní, ktorá by
bez Vás nebola možná. Mnohí ste
sa aj napriek Vašim pracovným a
domácim povinnostiam stávali
sprievodcami detí pri dištančnom
vzdelávaní a častokrát i druhými
učiteľmi.
Pandémiou koronavírusu bolo
poznačené i
záverečné hodnotenie na vysvedčení, ktoré
odrážalo prácu žiakov počas
vyučovania v škole i úsilie a zodpovednosť v rámci vzdelávania
v domácom prostredí. Aj počas

prerušenia vyučovania sa väčšina zo žiakov snažila pracovať
v domácom prostredí tak, aby
si zachovali svoju štandardnú
úroveň a nadobudli vedomosti
iným, netradičným spôsobom.
Prváčikovia tentokrát na svojich vysvedčeniach márne hľadali
známky zo slovenského jazyka,
matematiky a prvouky za druhý
polrok. Prečítali si však, ako zvládli učivo, ako pani učiteľky ocenili ich prácu a ako pristupovali
ku školským povinnostiam.
Prajem všetkým krásne letné
prázdniny, plné slnka a oddychu,
plné viery a nádeje, že v septembri sa uvidíme osobne a zahájime
nový školský rok za okolností, na
ktoré sme boli zvyknutí, a ktoré
sme považovali sa samozrejmé,
bez ďalších vedľajších prekážok a
prísnych opatrení.
Krásny zvyšok prázdnin!

Chemická show - škola hrou

Posledné dni v škole sme
našim žiakom spestrili zaujímavým interaktívnym programom - chemickou show,
ktorú predviedli zástupcovia
firmy Škola hrou s.r.o.

I

ch cieľom a poslaním je
vzdelávať deti formou zábavy,
aby sa z menej obľúbených a
obávaných predmetov, ako je
napr. chémia, fyzika, stali predmety obľúbené a zaujímavé
Chemická show bola zameraná na rôzne kúzla a triky pomocou chémie, na spoznanie
využitia rôznych látok v bežnom
živote. Žiaci videli zaujímavé
chemické reakcie, výsledkami
ktorých boli často prekvapení.
Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ Niektorí zo žiakov sa stali po-

mocníkmi pri realizácii chemických pokusov, o záujemcov z
publika nebola núdza, ďalší boli
zasa sústredenými divákmi.
Všetky pokusy sú pripravené
tak, aby zaujali
žiakov.
Predstavenie
prebieha interaktívnou
formou medzi žiakmi a
účinkujúcimi a okrem
efektných
pokusov sa
žiaci naučia
ako
vyrobiť vedecké
hračky aj v
domácom

prostredí. Chemická show
mala úspech a my veríme, že
záujem o prírodné vedy sa aj
vďaka takejto akcii u žiakov
zvýši.
-zš-
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Zachráň aspoň jeden strom

Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

Posledný stisk ruky,
úsmev na rozlúčku
alebo slzy možno, snáď,
veď posledný raz
chytíme do rúk kľučku,
ktorú sme stlačili tisíckrát.

Zo všetkých materiálov,
ktoré ľudia počas histórie
použili na písanie a
kreslenie, je papier najrozšírenejší na celom
svete. Papier tvorí asi
20 % odpadu.

Č

R

ecyklácia
čiastočne
zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z
vytriedeného “odpadového”
papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa
nemusí zoťať toľko stromov
a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100
ton starého papiera a jeho
použitím na výrobu nového
sa zachráni cca 1 hektár 100
ročného lesa, ušetrí sa často
až 70 % energie.
Zber papiera na škole je
jednou z aktivít, ktoré robíme

Rozlúčka so štvrtákmi

na zlepšenie životného prostredia.
V školskom roku 2019/2020
sme nazbierali 4 500 kg papiera. Najlepší boli:1. miesto
Hanka Toplanská
- 1700
kg., 2.miesto Filip Bohunský
- 373 kg. 3. miesto Lucka
Bučková - 354 kg.
Ďakujeme všetkým deťom,

ktorí sa zapojili do akcie.
Zachránili sme spolu 35 stromov.
V zbere papiera, elektroodpadu, mobilov, batérii, tonerov, plastových vrchnákov
i použitých zubných kefiek
budeme pokračovať aj v
ďalšom školskom roku.

Školská športová olympiáda

as. Je to niečo, čo nemôžeme
zastaviť, zrýchliť ani spomaliť... Všetko má svoj začiatok, i koniec. A ten práve nastal pre
našich štvrtákov.. Prvý deň školy je
v živote každého človeka veľká vec.
Jej koniec však ešte väčšia.
Na celom Slovensku je 30. jún
posledným školských dňom. Mnoho
žiakov sa tešilo na prázdniny, no u
našich štvrtákov prevládal smútok,
ale aj očakávanie novej budúcnosti,
lúčili so žiakmi, učiteľmi a zamestnancami školy. Na tento deň sa pripravovali už dlhší čas - dali si vyrobiť
spoločné tablo a fotografie. Chvíle
rozlúčky im spríjemnili aj rodičia,
ktorí im pomohli pripraviť spoločné
pohostenie. Krásna a zároveň vynikajúca bola torta od pani Turečkovej
i pani Juricovej. Piatkový deň bol
plný emócií . Boli to chvíle, na ktoré
nezabudnem ani ja. Mojim milým
štvrtákom prajem v ďalšom živote
veľa šťastia, vytrvalosti a cieľavedomosti. Verím, že z nich vyrastú
slušní a úspešní ľudia, ktorí vždy nájdu odvahu plniť si svoje sny. Veľmi
pekne ďakujem všetkým rodičom za
4-ročnú veľmi dobrú komunikáciu a
spoluprácu.
***

Poďakovanie

Tradične na sklonku
školského roka vymenia
naši žiaci so svojimi pedagógmi školské lavice
za priestory futbalového
ihriska, aby si zmerali sily
v rôznych disciplínach
Školskej športovej olympiády.
deťom patrí pohyb,
je to prirodzené a
prirodzené je aj to, že
deti rady súťažia.
Aj dopoludnia 29.6.2020
sa na futbalovom ihrisku zišli
žiaci 1.-4. ročníka, aby si 54

K

žiakov zmeralo sily v 4 disciplínach: beh na 60 m, skok
z miesta, hod kriketovou
loptičkou, beh na 300 m a
tak overili svoje fyzické i psychické danosti v rôznych druhoch športu v nasledovných
kategóriách: chlapci 1.,2.,3.,
a 4. roč, dievčatá 1.,2.,3., a
4. roč. Počasie olympiáde
prialo tiež, preto nálada bola
výborná a výsledky žiakov v rôznych disciplínach
tiež. Učitelia na jednotlivých
stanovištiach sledovali časy
a zapisovali výkony. Aj keď

všetci nemohli stáť na stupni
víťazov, zvíťazili všetci – svojou spontánnosťou, chuťou
súťažiť aj sa zabaviť.
Najlepší športovci boli v
závere podujatia odmenení
nielen potleskom, ale aj diplomami. Najúspešnejšou športovkyňou zo školy sa stala
D. Hauková, ktorá vyhrala 1.
miesto vo všetkých štyroch
disciplínach. Víťazmi sa však
stali všetci, ktorí sa tejto športovej olympiády zúčastnili.
-zšFoto na dvojstrane: -zš-

Základná škola Krakovany
úprimne ďakuje v mene žiakov
a všetkých zamestnancov výboru ZRŠ a rodičom za ich finančnú,
ale aj morálnu pomoc, za všetko,
čo pre nás urobili, a stále robia. za
ústretovosť, aktivitu, materiálnu a
inú pomoc pri organizovaní rôznych
aktivít pre žiakov školy. Rodičom a
priateľom školy, ktorí škole prispeli 2% z daní. Vrelé ďakujem posielame aj OcÚ a Obecnému zastupiteľstvu Krakovany, členom DHZ,
JDS, MsSČK, PZ Králik a všetkým,
ktorí pomáhajú a spolupracujú so
školou, všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom škole pomohli v uplynulom školskom roku 2019 – 2020.

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Zo života materskej školy

Hrali sme sa a tvorili z domu

“Zmaturovali” na
výbornú
V troška iných podmienkach, ale predsa ako sa
patrí, aj tento rok prešli naši
predškoláci riadnou škôlkarskou maturitou.

S

treda
24.júna
patrila
budúcim prváčikom, ktorí
sa lúčili s pani učiteľkami,
kamarátmi aj ostatným personálom. Deti po slávnostnom nástupe
a zapísaní sa na rozlúčkovú listinu
absolvovali malé maturitné overovanie nadobudnutých vedomostí,
ktoré všetci hravo zvládli. Nasledovala potom slávnosť stužkovania,
pieseň „Do školy sa teším“ a rozlúčka s mladšími kamarátmi, pre
ktorých si predškoláci pripravili malé
chutné darčeky. Ani mladšie deti
nezabudli na budúcich školákov a
rovnako mali pre nich vlastnoručne
vyrobené sladké prekvapenie. Tentokrát si poplakali len pani učiteľky,
pretože v rámci bezpečnostných
nariadení sa rozlúčka konala bez
prítomnosti rodičov a rodinných
príslušníkov. Po poslednej rozlúčkovej piesni nechýbalo ani záverečné
pohostenie a predškoláci potom v
hudobnom sprievode odniesli svoje
tablo na Obecný úrad, kde sme ho
spoločne vyvesili do vitríny.

Zuzana Floreková

Nové prvky na detskom ihrisku v materskej škole.

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
Marcové dni nám priniesli
nezvyčajné obdobie, ktoré
nás dokázalo pozastaviť,
stlmiť, neponáhľať sa, zamýšľať sa nad dôležitými hodnotami v živote.

B

yť pokornejší, viesť jednoduchý neuponáhľaný
život, tráviť čas s rodinou... Veríme, že takto sme
to vnímali nielen my dospelí,
ale aj naše deti, ktorým sa
zatvorili školy, škôlky a ich
režim dňa musel byť naplnený v domácom prostredí. Z
mamičiek sa museli stať nielen kamaráti – ky, kuchárky,
upratovačky, vychovávateľky,
ale aj pani učiteľky. Zabaviť,
venovať sa, plnohodnotne vyplniť deťom čas a popri tom
zvládať všetky domáce povinnosti nebolo jednoduché.
Veľmi si ceníme spoluprácu
rodičov a detí, ktorí sa zapájili
cez nami vytvorenú uzavretú
skupinu škôlkárov na sociálnej
sieti a spĺňali naše vytvorené
aktivity z domu. Týždenne sme
vytvárali aktivity a pokračovali
v našom školskom vzdelávacom programe na danú tému.
Mali sme obrovskú radosť,
keď nám prichádzali správy,
vypracované úlohy, fotografie
detí ako tvoria a trávia čas
doma. Zvládli sme to bravúrne.
Srdečná vďaka !
Ubiehali dni, týždne, mesiace a my sme s vytúžením
čakali, kedy sa uvoľnia všetky
opatrenia a môžeme sa zno-

Foto: -mš-

vu naštartovať do normálu.
1.júna presne na MDD sme
sa konečne stretli v našej škôlke aj keď s určitým rešpektom,
veľkými opatreniami, požiadavkami a nie v plnej zostave.
Skupina detí musela zostať
doma, čo nám bolo veľmi
ľúto. Detský úsmev na tvári
zažiaril až po zmeraní teploty pred vchodom do škôlky a
odložením rúška do skrinky.
Čo sa premietalo v detských
hlavičkách bolo neuveriteľné
počúvať, ako nám vysvetľovali
čo je koronavírus „ strašidelná
choroba, choroba pre ktorú
nemáme kamarátov, prišla
preto, aby sme sa polepšili

a boli doma...“, „kojonavíjus
je zlá chojoba, čínanjia plehltli bacil, ktojí nás zničí...“
Vytvárali sme deťom príjemné, láskavé prostredie s
pocitom bezpečnosti, radosti, kamarátskych vzťahov a
množstvom prekvapení. Hneď
prvý deň venovaný ich sviatku sme išli hľadať poklad.
Deti sa orientovali pomocou
pripravených značiek a plnením vedomostných úloh za
koľajnicami smerom na Trebatice. Obrovská radosť nastala, keď našli poklad, batoh
plný kinder vajec, bublifukov a
ovocných džúsov.
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Ako sme v škôlke prázdninovali
Andrea Štefanková
Prvé tri júlové týždne sa
zo škôlky ozýval spev,
smiech a radosť. Deti sa
zabávali, tvorili, kreslili,
oblievali, športovali, papali, „turistikovali„
pestriť deň, nám prišla teta z Mestskej
knižnice v Piešťanoch,
ktorá predstavila knihu Varila, myšička kašičku a spolu
s ňou sme výtvarne tvorili.
S batôžkami na chrbtoch
sme sa vybrali na túru do Trebatíc. Pri prechode cez koľajnice nás prekvapilo hlasné
trúbenie pracovného vláčika.
Po príchode do škôlky nám

S

zostalo ešte troška energie,
ktorú sme nechali na našej
novej lanovej pyramíde, kto
nevládal oddychoval na vláčiku, alebo vycestoval na výlet
s autom, ktoré jazdí bez benzínu.
Deti, ktoré nenavštevovali počas prázdnin škôlku sa
môžu po prázdninách tešiť na
zábavu s novými športovými
prvkami na škôlkárskom
dvore, za ktoré veľmi pekne
ďakujeme pánovi starostovi.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nám počas celého
školského roka podali pomocnú ruku, či už pracovne,
materiálne, finančne. Veľmi si
toho ceníme a vážime. Počas

prázdnin sme sa rozlúčili aj s
pani učiteľkou Evičkou, ktorá
odišla do starobného dôchodku. Ďakujeme jej za obetavosť, trpezlivosť a lásku, ktorú
odovzdávala deťom.
Aj keď prázdniny sú už
rozbehnuté v plnom prúde,
prajeme Vám, krásne leto,
kopec príjemných zážitkov,
veľa oddychu a hlavne , aby
sme sa v zdraví v septembri
opäť stretli. Našim malým
prváčikom: Anetke, Anetke,
Valentínke, Marietke, Valike,
Žofke, Sárhke, Nenke, Christiankovi, Romankovi, prajeme
veľa úspechov a radosti z
učenia.

Naše úspechy v súťažiach
Aj keď tento školský rok bol obmedzený v rôznych súťažiach a aktivitách, ale aj napriek
tomu sme získali veľký úspech vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Výtvarná práca Adamka
Kuruca pod názvom UFÓNI postupuje do celoslovenského kola, čo nás veľmi teší. Adamko
Andrea Štefanková
gratulujeme!

Školy sa otvorili
Na základe prieskumu, zvážení
miestnych špecifík, obec Krakovany v spolupráci s riaditeľkami
školy a školských zariadení
zvážila miestne špecifiká, personálne, materiálne a priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu a
rozhodla o obnovení vyučovania
v materskej a základnej škole.
ersonálne, materiálne a priestorové možnosti Základnej
školy umožnili obnovenie prevádzky základnej školy v rozsahu 1.
až 4. ročníka, v čase od 7:00 hod.
do 15:00 hod.
1. júna nastúpilo do školy približne
94 % žiakov. Žiaci sa tešili na svojich spolužiakov, ale aj učiteľov. Život
v škole bol trochu iný. Ráno všetci
prechádzali zdravotným filtrom, nosili sme rúška, dodržiavali rozostupy,
deti sa učili v blokoch, obedovali len
so svojou triedou. Všetko sa vždy
dezinfikovalo. Napriek tejto netradičnej situácii, zvládali sme všetko
s prehľadom a úsmevom na tvári.
Aj keď sa nám smiali oči, lebo ústa
nám skrývali rúška.“ Hravou formou
sme učili, chodili von a rozvíjali naše
vzťahy. Každý mal zo školy veľkú
radosť a dobiehalo sa všetko, čo
každý zameškal, najmä strávený čas
s kamarátmi a spolužiakmi i s pani
učiteľkami.
-zš-

P

Posledný mesiac v škole

D

lho sme čakali, kým sa otvoria
brány škôl. Po dňoch, kedy
sme od polovice mesiaca
marec, až do konca mája; temer 11
týždňov, nechodili do školy, vzdelávali sa dištančnou formou, sme opäť
zasadli do svojich lavíc. Čas strávený
so svojimi učiteľmi a spolužiakmi sme
si užívali radostne, s nadšením a to v
plnosti. Voľačo sme si z prebraného
učiva zopakovali, niečo, čo sme
sa učili online formou, sme utvrdili, spoločne sme sa hrali, spievali,
maľovali; trávili čas s rovesníkmi, jednoducho – „užívali si jeden druhého“.
Tešili sa z našich priateľstiev. Okrem
športu, prechádzok a hier nás pani
učiteľky tesne pred koncom školského roka prekvapili interaktívnym
predstavením „Chemická show.“
Posledný júnový deň sme sa lúčili
so štvrtákmi aj so školským rokom
na školskom dvore a v triedach.
Vyšantili sme sa dosýta na „ triednej
diskotéke “ a v závere sme pripravili
pre pani učiteľky športové súťaže.

žiaci ZŠ Krakovany
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Chceme mať obec ako smetisko?
Veľkou módou sa stalo vyhadzovanie odpadu na verejné
priestranstvá - vedľa hlavnej cesty, do
korýt suchých potokov za domami,
na súkromné pozemky, susedovi za
plot, no jednoducho na miesta, ktoré
má ako sa vraví „po ruke“.
u môžete nájsť odpad všetkého
druhu, domáce spotrebiče, nábytok,
zaváraniny, stavebný odpad, plasty,
kovy a mnoho iného.
V Obci Krakovany máme stojiská s kontajnermi na separovaný odpad. V domácnostiach sú nádoby na papier, plastové
vrecia na plasty. Občania majú možnosť
separovať papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, šatstvo, kuchynský olej. Obec vybudovala zberný dvor, ktorý bude spustený
do prevádzky po jeho kolaudácii. V súčasnosti sa na zberný dvor môže vyvážať
zelený odpad a dreviny. Každoročne sa
v Obci organizuje zber elektroodpadu.
V tomto roku 2020 ešte nebol zber, z
dôvodu vypuknutiu pandémie COVID –
19. No firma BOMAT, ktorá zabezpečuje
zber elektroodpadu nie je až tak ďaleko.
Sídli vo Veľkom Orvišti a je možné tam
nepotrebný elektroodpad zaviezť.
Výška poplatku za komunálny odpad sa
vyvíja, podľa množstva vyseparovaného
odpadu v obci. To znamená, že čím viac
odpadu budeme separovať, tým menšie
množstvo sa uloží na skládku odpadu a
úmerne klesne aj cena za uloženie odpadu na skládku. Sú tu dva aspekty na
zamyslenie sa nad správaním niektorých
občanov, ktorí do určitej miery ovplyvňujú
výšku poplatku. Jeden je ten, že odpad
neseparujú a všetok hádžu do komunálneho odpadu, čím zvýšia množstvo komunálneho odpadu. Druhý je ten, že
niektorý, nazvem to „inak rozmýšľajúci
ľudia“ vyhadzujú odpad všade tam, kde
ich to napadne. Likvidácia takýchto čiernych skládok stojí obec finančné náklady. Keďže zo zákona obec nemôže byť v
rámci odpadového hospodárstva zisková
ani stratová a náklady na likvidáciu odpadov aj vďaka týmto vyššie spomenutým
ľuďom každým rokom stúpajú, bude tieto
náklady vyrovnávať zvýšením poplatkov
za odpad.
Žiaľ, takýchto obyvateľov máme aj v
našej obci. Týmto svojim bezohľadným
správaním znečisťujú životné prostredie
a znepríjemňujú život ostatným ľuďom
ako aj voľne žijúcej zveri v prírode. Nie je
príjemnejšie sa vybrať na vychádzku bez
toho, aby ste narazili na vyhodené chladničky, sedačky, plasty, mechy s cementom, alebo rôzne šatstvo?
Týmto žiadame všetkých, ktorí spozorujú podobné „aktivity“ občanov - vývozu
odpadu mimo miest na to určených, aby
ich neodkladne nahlásili na Obecnom
úrade. Nemusíte sa obávať zverejnenia.
Môžete ich nahlásiť aj anonymne.
Dúfam, že spoločnými silami a zdravým
rozumom sa pričiníme o zdravšie a krajšie
životné prostredie a Obec bez odpadkov
v prírode.

T

Oľga Galbavá

Červený kríž s obmedzenými aktivitami
Juraj Filo
Po období, kedy sa výbor Miestnej skupiny
Slovenského Červeného
kríža (MsSČK) nemohol
stretávať, prišla veľmi
vhod ich letná schôdzka.
Predsedníčka MsSČK
E. Krestová poďakovala
všetkým za dodržiavanie
zdravotných opatrení,
prijatých v súvislosti s
pandémiou vírusu COVID-19.

Č

lenovia
výboru
MsSČK sa rozhodli,
že vzhľadom k aktuálnej situácii nebudú v najbližšej
dobe organizovať žiadne hromadné podujatia. Bohužiaľ
sa to týka aj ďalšieho ročníka Slávností jesene, ktorý sa
mal uskutočniť v septembri.
Na tento rok, pokiaľ sa stav
nezhorší, plánujú len decembrové akcie. Uskutočniť by
sa malo tradičné posedenie
s darcami krvi a Vianočný
punč na 4. adventnú nedeľu.
Podľa situácie bude MsSČK
informovať aj o tom, či sa uskutoční ďalší ročník vianočnej

kvapky krvi, ktorý je naplánovaný na štvrtok 10. decembra 2020 v kultúrnom dome.
V radoch MsSČK mali aj
smutnú udalosť. V máji ich
nepríjemne zasiahla správa
o úmrtí dlhoročného člena, bývalého člena výboru
a zlatého darcu krvi Petra
Palkecha (viac v samostatnom článku na str. 5).
12. júla 2020 sa uskutočnilo uvedenie do života nového
CD Folklórnej skupiny Krakovčanka. MsSČK zakúpil pri
tejto príležitosti vstupenky
pre niektorých členov, ako
odmenu za pomoc a spoluprácu počas roka.
Čo sa týka darcovstva krvi,
ani počas nepriaznivej situácie darcovia nezaháľali. Na
piešťanskej transfúznej stanici v nemocnici darovali krv
Roman Gono, Marek Baláž,
Silvia Zemanová ml. a Emília
Balciráková. Je chvályhodné,
že v tejto dobe, kedy je akútny nedostatok krvi, sa stále
v ich radoch nájdu ochotní
ľudia. Ako poďakovanie za
záslužnú činnosť, bolo v sobotu 25. júla 2020 pripravené
stretnutie diamantových a

zlatých darcov krvi na priehrade Čerenec. Po príjemnom
posedení s darcami nasledovala opekačka v peknej
prírodnej a priateľskej atmosfére. Účastníci sa dobre zabavili až do neskorších
večerných hodín.
Pravidelné návštevy seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby a jubilantov
v radoch členov MsSČK sú
z pochopiteľných dôvodov
taktiež pozastavené. Ako v
rozhovore povedala predsedníčka E. Krestová: “Výbor
MsSČK je vo veľmi ťažkej
situácii, kedy musíme citlivo vyberať, ktoré aktivity
môžeme uskutočniť. Situácia je ťažko predvídateľná,
preto je rizikom dlhodobo
pripravovať veľké podujatie,
keď do poslednej chvíle
nevieme, či sa bude môcť
uskutočniť. Veríme však, že
sa situácia neskôr stabilizuje
a budeme sa môcť tešiť zo
spoločných stretnutí. Všetkým členom MsSČK, ale i
všetkým občanom prajem
pevné zdravie, veľa trpezlivosti, veľa síl, pokoja a pekný
zvyšok leta!”
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Jar našich mladých rybárov
potrebného,

Soňa Predná
Rok 2020 sa nezačal
práve najšťastnejšie a
ovplyvnil všetkých ľudí na
celom svete. Nanešťastie
ovplyvnili epidemiologické opatrenia aj nás,
rybárov. Síce je pravda,
že sme mali viac voľného
času, ktorý sme mohli
stráviť pri vode, no všetky väčšie akcie a preteky
boli zrušené kvôli COVID-19.

N

o aj napriek tomu
sme nezaháľali a chodili sme pravidelne
trénovať, aby sme sa mohli
stále zlepšovať. Maťko Augustín spolu s tatinom Mirom
chodili pravidelne na Váh a
zlepšovali sa hlavne v prívlači.
Skúšali rôzne nástrahy, aby
zistili, ktorá je najúčinnejšia.
Podarilo sa im uloviť krásne
ostrieže, jalce a mnoho iných
druhov dravých rýb.
My sme sa tiež sústredili
na lov dravých rýb prívlačou.
Tiež sa nám podarilo uloviť

Stolní tenisti doplatili
na koronavírus
V poslednom vydaní novín
som dostatočne informoval o
prerušenej oblastnej stolnotenisovej 5.lige. Koronavírus donútil
športovcov vo všetkých športoch
niekde prerušiť a niekde ukončiť
prebiehajúce súťaže.
äčšina
futbalových
súťaží
sa bude v rovnakom zložení
súťaže opakovať aj v novom
ročníku v takom zložení, v akom sa
súťaže nedokončili podľa súťažných
poriadkov, vydávaných na začiatku
pred zahájením súťažných ročníkov.
Iný názor na príčiny koronavírusu
zaujali kompetentní v stolnom tenise.
Rozhodli, že postavenie mužstiev
po 18.kole (z 22 kôl) sa považuje za
konečné. Na predposledné miesto
sme sa dostali vo veľmi vyrovnanom
ročníku po prvýkrát v jej priebehu
až po 18.kole. Mali sme za sebou
súperov z čela tabuľky a čakali nás
tabuľkovo slabší súperi. Na rozhodnutie výkonného orgánu nebolo
možné žiadne odvolanie a tak sa
nám ušla úloha tzv.čierneho Petra vo
forme zostupu do 6.ligy. Pre oživenie
pamäti: O našom predposlednom
mieste rozhodla,okrem iného, jedna neúspešná loptička Paťa Predného na mečbol v súboji s vedúcim
mužstvom tabuľky… Mužstvo pred
nami – Boleráz – sme na ich stoloch
v jesennej časti porazili a mali sme
hrať odvetu doma….
Nové problémy nás čakajú aj v
nastávajúcom ročníku. Našu hraciu
miestnosť - kultúrny dom - čaká rekonštrukcia. Kedy začne a ako dlho
bude trvať je otázne, robíme však
všetko preto, aby činnosť stolného
tenisu v obci nezanikla. Ústretovosť a
pomoc sme našli u susedov v Trebaticiach, kde nám pán starosta Juraj
Valo podal pomocnú ruku. Domáce
zápasy budeme môcť odohrať na
ich stoloch. Aj touto cestou im ďakujeme za podporu a pochopenie.
O činnosti a účasti v budúcom
ročníku vás budeme informovať v
budúcom čísle.
Konečné poradie v tabuľke
ročníka 2019/2020 po rozhodnutí
VV ObSTZ Trnava je nasledovné:
1.Špačince B (50 bodov), 2.KST Hlohovec A (44 b.), 3. Buková A (40 b.),
4.Hoste (39 b.), 5. Vrbové B (36 b.),
6.Dlhá A (36 b.), 7 ŠKP Trnava B (33),
8.Leopoldov C (33 b.), 9. Zeleneč
A (32 b.), 10. Boleráz (31 b.),
11.KRAKOVANY (30 b.), 12. Veselé
(26 b.).

V
pekné ryby, no tento rok sa
Paťo sústredil hlavne na lov
zubáčov. V tom sa výrazne
zlepšil, lebo už teraz má
pochytaných pekných pár
kúskov. Okrem toho sme
sa sústredili na lov väčších
kaprov. Z tých sa nám podarilo uloviť zopár kúskov nad
10kg. Medzi najkrajšie úlovky
patrili jednoznačne môj kapor
s hmotnosťou 18,5kg, tatinov
Palov s hmotnosťou 13kg a
Paťov s váhou 15kg. Okrem
toho malo veľa kaprov hmotnosť od 10-15kg.
Keďže sa situácia s koronavírusom začala zlepšovať,
podarilo sa zorganizovať
sústredenie
talentovanej
mládeže v prívlači do 23
rokov. Z Krakovian sme sa
ho zúčastnili ja a Maťko Augustín. Na organizácii sa podieľali nielen reprezentační
tréneri Juraj Václavík a Lukáš
Hollý, ale aj Palo Predný a
Miro Augustín, ktorí pomohli
so zabezpečením všetkého

potrebného, aby nám nič
nechýbalo. Vďaka tomuto
sústredeniu sme sa spolu s Maťkom opäť raz posunuli o niečo vpred, vďaka
možnosti trénovať a chytať s
niekoľkonásobnými majstrami sveta v prívlači. Naučili
nás nielen vybrať správnu
nástrahu na lov cielenej
ryby, ale aj čítať vodu, aby
sme presne vedeli na akých
miestach máme dané ryby
hľadať a loviť. Myslím si, že
aj napriek nepríjemnostiam
spôsobeným prítomnosťou
koronavírusu, môžem hodnotiť prvú polovicu roka ako
úspešnú.
Na záver by som sa rada
poďakovala starostovi obce
Krakovany za darované 2%
z daní do Združenia priaznivcov športového rybolovu,
ktoré má klubovňu na Sĺňave,
kde sa uskutočnilo aj vyššie
spomínané sústredenie a kde
sú plánované mnohé ďalšie
akcie pre deti a mládež.

Futbalový klub Krakovany
ďakuje spoločnosti
DM STAVmat, s.r.o. za sponzorskú
materiálnu pomoc a spoluprácu pri údržbe
štadióna.

Vladimír Seitler
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Víťazom Maracana capu
2020 sa stali ”Netopieri”

V sobotu 4.júla sa v tradičný termín konal ďalší ročník
obľúbeného futbalového turnaja na Krakovskej Maracane.
Peter Franko, Tibor Šurín
Turnaj má krásnu tradíciu, keďže
sa konal už 23.ročník. Niektorí sa
stretávame na turnaji od samotného začiatku (1994), tešíme sa , že
uvidíme starých (teraz už aj asi naozaj starých) známych, ktorých sme
celý rok nestretli a stretneme asi len
na Maracane.
Začínali sme ako dvadsaťroční , a
teraz tu hráme spoločne z našími potomkami, ktorí medzitým dorástli do
veku, keď už majú tu česť, s nami alebo
proti nám si zahrať. Vstávame ráno o
5:00, prvý zápas začne o 6:00, celý deň
uplynie veľmi rýchlo, hoci je to jeden z
najdlhších dní v roku, v krásnej atmosfére, vzájomnej hecovačke, zápasmi , v
ktorých si nič nedarujeme, a pri dobrom
pive, kde sa zasa doberáme a tešíme sa
na ďalší zápas. Nakoniec sa deň skončí
vyhlásením takmer až po tme, pri ktorom
Capo rozosmeje celý areál.
Toho roku sa na perfektne pripravenej
akcii sa stretlo 84 futbalistov, v deviatich
tímoch. Celkovo sa odohralo 30 zápasov
po 30 minút. Turnaj bol veľmi vyrovnaný,
zápasy až na pár výnimiek veľmi tesné a
nakoniec sa z víťazstva tešil tím s názvom “Netopieri.” Výkop prvého zápasu
obstaral minuloročný obhajca Botafogo
remízou 1:1 s TMC Dutipero. Mužstvá
prvú časť turnaja odohrali v základných
skupinách po troch ,každý s každým.
Víťazmi skupín sa stali: Botafogo , PSS
a Rýchle Kone. Potom následovala
nadstavbová časť, kde mužstvá odohrali ďalšie zápasy a celkovým víťazom
základnej časti sa stali Rýchle Kone. Po
základnej časti následovala vyraďovacia
časť ,kde sa vo štvrťfinále stretli dvojice: Fc Pípa - TMC Young Boys 1:0,
PSS - TMC Dutipero 0:0 na penalty 2:1,
Botafogo - Pivári 1:1 na penalty 2:1 a
Rýchle kone - Netopieri 0:1. Tu sa stalo ,že víťaz základnej časti Rýchle Kone
vypadol už v vo štvrťfinále. Porazení štvrťfinalisti hrali zápasy o umiestnenie. V
semifinále sa stretli Netopiere - Botafo-

go 0:0 na penalty 1:0 a FC Pípa - PSS
1:0. Porazení semifinalisti hrali zápas o
3.miesto: Botafogo - PSS 1:1 na penalty 2:1. Finále si zahrali nové mužstvo na
Maracane-Netopieri a FC Pípa ktorá si
po dlhšom čase znova zaspomínala na
svoje takmer pravidelné finálové účasti.
Výsledok finále bol: FC Pípa - Netopieri
0:1. Strelcom golu bol Matúš Pekarčík.
Zostava víťazného mužstva “Netopieri”: Pekarčík Matúš , Hornák Matej,
Čáp Matej, Sedlák Ondrej, Feranec Martin, Kabát Pavol, Kikta Marcel a Ščepko
Martin.
Celkové poradie turnaja:
1. Netopieri,
2. FC Pípa, 3. Botafogo
4. PSS, 5. Rýchle Kone, 6. Pivári.
7. TMC Young Boys, 8. TMC Dutipero
9. Hurican
Najlepší hráč turnaja v hlasovaní všetkých hráčov bol zvolený Lukáš Mihálik z Botafoga. Hviezda zápasu - najviac
bodov 13 z jednotlivých zápasov získal
Ondrej Macháč z FC Pípa. Najlepší
strelec turnaja 5 gólov Lukáš Mihálik z
Botafoga.
Strelci sa tohto roku veľmi nesnažili,
lebo len 5 gólov je oproti minulým rokom
dosť málo.
Tradícia turnaja tohto roku prilákala
veľmi veľa divákov počas celého dňa.
Tí si mohli vychutnať vynikajúci guláš od
gulášmajstra Dana Žažu a jeho pomocníka Slava Žáka. Samozrejmosťou bolo
aj dobré pivko.
Bolo to asi aj touto
zvláštnou dobou, keď sa nekonali žiadne
akcie a ľuďom už chýbalo aj spoločenské
a športové stretnutie. A každoročným
bonusom tohto turnaja je aj to, že sa
tu stretnú viaceré generácie ľudí, ktorí
sa mnohokrát celý rok nevidia a majú
možnosť spolu podebatovať, posedieť
a zaspomínať si aj na svoju spoločne
prežitú
mladosť. Poďakovanie patrí
všetkým kto prispeli ku zdarnému priebehu a organizácii turnaja.
Tak o rok znova na Maracana cape.
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Letná príprava
futbalistov
Po prestávke spôsobenej pandémiou VI. Liga MEVASPORT začne
nový ročník 16.8.2020. Letná príprava preto prebieha v normálnom
režime a to pod vedením hrajúceho trénera Tomáša Andríska
a jeho asistenta Petra Gažíka, s
cieľom rozbehnúť hráčov po dlhšej prestávka a pripraviť tím na
dlhodobú súťaž.

P

red jesennou časťou nastalo
v tíme niekoľko zmien. Pôsobenie u nás skončil Matúš
Verchola (operácia kolena), Matej
Prvý (návrat do Trebatíc), Michal Jurda (hosťovanie do Dubován). Teší
nás príchod nových tvárí: Miroslav
Tanáč (návrat po hernej prestávke),
Adam Motúz, Matúš Bero (vyšli z dorastu CFM JA), Ondrej Holán
(návrat z hosťovania) a Michal Beňo
(hosťovanie z Krajného).
V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, Denis Haršány, Miroslav Tanáč,
Matúš Macháč, Daniel Stolárik,
Tomáš Andrísek, Andrej Bukovčák,
Matúš Grivalský, Marek Urban, Ondrej Kubík, Andrej Toplanský, Lukáš
Netsch, Erik Spál, Filip Frankovič,
David Truhlář, Jakub Klein, Stanislav
Gondál, Ondrej Holán, Adam Motúz,
Roman Gajarský, Michal Beňo, Matúš
Bero, Peter Gažík a kapitán tímu
Matúš Duračka.
Príprava prebieha v domácich podmienkach na štadióne v Krakovanoch.
Odohrali sme tri prípravné zápasy.
Krakovany: Chtelnica 3:2 (góly Spál
2, Jurda), V. Orvište : Krakovany
2:5 (góly Toplanský, Andrísek, Spál,
Motúz, Beňo) a Moravany : Krakovany 5:3 (góly Beňo, Holán, Frankovič).
Čakajú nás ešte dva prípravné zápasy
s Radošinou a Bučanmi. Sezónu
začíname dome 16.8.2020 o 17.00 so
Zavarom.
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.
Futbal je späť, tak verím že potešíme
verných fanúšikov našimi výkonmi na
trávniku.

Tomáš Andrísek
tréner A-mužstva

