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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ OBECNÝCH POZEMKOV
Obec Krakovany predáva pozemky v lokalite “Staré konopisko” formou obchodnej verejnej
súťaže. Svoje ponuky môžete posielať do 6.novembra 2020.

Prebieha predaj obecných pozemkov. Prinášame najdôležitejšie informácie.               strana 2

Juraj Filo
šéfredaktor Hlasu Krakovian

Prežívame krušné časy. 
Hrozba novej choroby 
zmenila našu každodennú 
rutinu.  Aj keď mnohým 
zasiahla i do pracovných 
povinností a možnosti 
riadne pracovať, či pod-
nikať, dotkla sa hlavne 
prežívania nášho voľného 
času a našich vzťahov v 
rodinách, medzi priateľmi, 
susedmi.

Takisto aj v rámci komunít 
v obci a aj v širšom mera-
dle. Musíme používať 

rúška, dodržiavať osobný 
odstup a myslieť na hygienu 
viac ako kedykoľvek predtým. 
Nemôžeme ísť slobodne kam 
chceme - na futbal, hokej, do 
kina, divadla, koncert, či na 
pivo.  Cestovať k moru, či na 
akúkoľvek dovolenku v zah-
raničí, ale aj doma je priveľké 
riziko. Zostali sme uväznení 
doma. Akokoľvek sa zdá táto 
situácia deprimujúca, má ako 
iné negatívne veci, aj svo-
ju druhú tvár.  Ak sa na naše 
dnešné rozpoloženie poz-
eráme inou optikou, môžeme v 

nej nájsť aj veľa plusov. Mnohí 
majú viac času na svoje rodiny, 
viac priestoru na komunikáciu 
s rodinnými príslušníkmi a 
blízkymi. Máme skvelú príleži-
tosť zastaviť sa, viac čítať, 
popremýšľať o svojom živote, 
o živote svojej komunity, či 
celej spoločnosti. Naskytla sa 
nám aj možnosť viac sa ven-
ovať svojim koníčkom, vrátiť 
sa k “restom” z doby minulej, 
dokončiť to, na čo sme me-
siace, či dokonca roky nema-
li čas. Mnohí mi rozpráva-
jú, koľko vecí už stihli doma 
dokončiť. Či na záhrade, okolo 
domu. Poupratovať, ponatier-
ať, opraviť... Možno sa niek-
torým podarilo “opraviť” aj 
svoje vzťahy k iným ľuďom. 
Častejšie chodíme športovať, 
prechádzať sa do prírody a 
viac vnímame veci naokolo.  
Vraj prežívame dobu podob-
nú vojnovému stavu. Z histórie 
však vieme, že  počas vojny 
sa medzi ľuďmi, postihnutými 
ťažkou situáciou, prejavilo viac 
humanizmu, empatie a spo-
lupatričnosti. Aj dnes v niek-
torých prípadoch môžeme vi-
dieť ako ľudia pomáhajú iným. 
Veľa ľudí nasadzuje vlastný 
čas, zdravie, či dokonca životy, 
aby  nám v tejto situácii pomo-

hli.  Mám na mysli záchranárov, 
zdravotníkov, hasičov, polica-
jtov, vojakov, ale aj bežných 
ľudí, ktorí pomáhajú. Trebárs 
čo i len s nákupom pre senior-
ov. Za to im patrí veľká vďaka. 
Všetkým nám zostáva zaželať 
si len veľa trpezlivosti, zdravia, 
zodpovednosti a zdravého ro-
zumu. Počúvajme odborník-
ov, nie šarlatánov. A neve-
nujme príliš veľa pozornosti  
informáciám v médiách. Nie, 
že by sme ich mali ignorovať, 
ale všetkého veľa škodí. Alebo 
inak- všetko s mierou. Tak-
to je to aj s informáciami. Pre 
zachovanie našej vnútornej 
pohody sa treba venovať aj 
pozitívnejším veciam.  Tak ešte 
raz, dodržujme pokyny, aby 
nám neskolabovalo zdravot-
níctvo, veriaci -modlime sa a 
všetci  buďme rozumní. Treba 
len vydržať, určite časom bude 
lepšie. Snáď si potom budeme 
môcť viac vážiť jeden druhého 
a budeme sa viac tešiť so 
spoločných stretnutí a podu-
jatí.  
  P.S.: Pán starosta sa os-
pravedlňuje, že zo zdravot-
ných dôvodov nemohol pre 
vás napísať príhovor a všet-
kých pozdravuje.

Sezóna 2020/2021 stolných tenistov bude– tak ako aj iné 
športy –  poznačená dopadom koronavírusu. A zdá sa, že 
5.liga bude aj v tomto ročníku veľmi vyrovnaná. 

Stolní tenisti začali sezónu
víťazstvom

Pre nás bude aj náročnejšia opro-
ti minulosti, lebo ju začíname bez 
našej najväčšej nádeje Patrika 
Predného. Po päťročnom pôsobení 
a vzostupnom raste sa rozhodol 
nepokračovať v tomto športe. Bol 
oporou mužstva a pre náš kolektív 
to znamená citeľnú stratu, ktorú asi 
ťažko niekto nahradí. Boli by sme 
radi, keby svoje rozhodnutie ešte 
zvážil a vrátil sa medzi nás… 

Pre nepriaznivú situáciu s ko-
ronavírusom sa začal súťažný 
ročník s problémami. Väčši-

na mužstiev hráva svoje stretnutia v 
telocvičniach. Tie však zostávajú za-
tvorené a tak sa hľadajú iné možnos-
ti pre odohratie stretnutí (samozrejme 
za dodržiavania hygienických pod-
mienok a bez divákov v stolnoten-
isových halách,či kultúrnych domoch).

Sezónu sme začali na domácich 
stoloch víťazne. Rezervu ŠKP Trna-
va sme zdolali 12:6. Impulz k víťazstvu 
sme dali už na začiatku vo štvorhrách. 
Štefanka s Popelkom vyhrali hladko 3:0. 
Stehlík s Vargom viedli tiež 2:0,potom 
sice poľavili,no piaty set jednoznačne 
vyhrali. Vo dvojhrách sa vyzname-
nali všetci naši pretekári a viedli sme 
nečakane už 10:1(!). Za hostí bodoval 
iba ich najlepší hráč(Benka) proti nášmu 
Vargovi(jediná prehra nášho hráča). Za 
zmienku stojí aj cenné hladké víťazst-
vo Štefanku nad prvým hráčom hostí. 
Po jasnom vedení došlo v mužstve k 
uspokojeniu (a tiež striedaniu Popel-
ka-Seitler) a hostia čiastočne skorig-
ovali krutú prehru. Pod víťazstvo sa 
podpísal celý kolektív, keď Stehlík a 
Varga získali po 3,5 bodoch a Štefan-
ka s Popelkom po 2,5 bodoch. Takýto 
úspešný štart sme doteraz ešte nemali.

V ďaľších stretnutiach sa nám už 

tak nedarilo. Na stoloch posilneného 
Bolerázu sme prehrali 11:7. Stehlík s 
Vargom uhrali päť bodov, ale Štefan-
ka s Popelkom iba po bode. A to na 
domácich nestačilo…

Nezvládli sme potom doma ani stret-
nutie so Suchou. Do stavu 6:6 to bol 
vyrovnaný boj,ale potom sme dokázali 
iba raz zvíťaziť(Stehlík znížil na 7:8). Vy-
rovnané súboje hlavne Vargu a Popelku 
sme nedotiahli do víťazného konca a 
Štefankovi sa nedarilo tak, ako proti Tr-
nave. 

Vzhľadom na nové opatrenia vlády SR 
došlo k pozastaveniu súťaže do odvola-
nia. Dúfajme,že nie dlhodobému….

Na stránke obce Krakovany si môžu 
záujemcovia o stolný tenis pozrieť krátke 
komentáre k jednotlivým zápasom.

  Tabuľka 5.ligy OSST TRNAVA

1.Hlohovec  E     3   3  0  0   42:12    9

2.Bojničky A   3   3  0  0   33:21    9

3.Špačince B   3   2  1  0   39:15    8

4.Pieš.-Morav. A  3   1  1  1   26:28    6

5.Vrbové B   3   1  1  1   24:30    6

6.Hoste    3   1  1  1   26:28    6

7.Boleráz   3   1  0  2   26:28    5

8.Suchá A   3   1  0  2   27:27    5

9.KRAKOVANY  3   1  0  2   26:28     5

10.Buková A   3   0  2  1  19:35     5

11.Zeleneč A   3   0  1  2   20:34    4

12.ŠKP Trnava B 3   0  1  2  16:38     4

Vladimír Seitler
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Nedokončená 
futbalová  jeseň

Nový ročník súťaže VI. Ligy ME-
VASPORT začal 16.8.2020. Tím 
Krakovian pôsobí naďalej pod ve-
dením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra 
Gažíka s cieľom hrať atraktívny 
futbal pokiaľ nám spoločenská 
situácia dovolí. 

Teší nás príchod nových tvárí:  
Matúš Hornák, Ondrej Holán 
(návrat z hosťovania) a Michal 

Beňo (hosťovanie z Krajného).
   V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Denis Haršáni,  Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Tomáš Andrísek, Andrej Bu-
kovčák, Matúš Grivalský, Marek Ur-
ban, Ondrej Kubík, Andrej Toplanský, 
Lukáš Netsch, Erik Spál, Filip Frank-
ovič, David Truhlář,  Jakub Klein, On-
drej Holán, Roman Gajarský, Michal 
Beňo, Peter Gažík, Matúš Hornák  a 
kapitán tímu Matúš Duračka.  
 V súťaži ovplyvnenou pandémi-
ou sme stihli odohrať 9 zápasov. V 
predčasne ukončenej jesennej časti 
sme priebežne na 9. mieste so ziskom 
11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. 
Odohrali sme aj pohárový zápas s 
Prašníkom, cez ktorý sme postúpili 
na penalty. Nastrieľali sme 17 gólov. 
10 gólov strelil Erik Spál, 3 Tomáš An-
drísek, 3 Ondrej Holán a po jednom 
Michal Beňo, Matúš Duračka, Matúš 
Hornák a Roman Gajarský. 
   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. 
Vzhľadom na situáciu v spoločnosti 
veríme, že sa futbal opäť rozbehne. 

       Tomáš Andrísek,   tréner A-mužstvatréner A-mužstva
________________________________________________________________________

TABUĽKA 6.LIGY MEVASPORTTABUĽKA 6.LIGY MEVASPORT
1.Červeník        9  8    0   1     44:8    241.Červeník        9  8    0   1     44:8    24
2.Zeleneč         9  6    1   2    29:20    192.Zeleneč         9  6    1   2    29:20    19
3.Cífer              8  5    1   2    22:14    163.Cífer              8  5    1   2    22:14    16
4.Pečeňady      9  4    3   2    19:25    154.Pečeňady      9  4    3   2    19:25    15
5.Bučany          9  4    2   3    21:16    145.Bučany          9  4    2   3    21:16    14
6.Siladice          9   4    2   3     18:16    146.Siladice          9   4    2   3     18:16    14
7.Pavlice           8  4    2   2    16:14    147.Pavlice           8  4    2   2    16:14    14
8.Križovany       8  4    1   3    12:15    138.Križovany       8  4    1   3    12:15    13
9.Krakovany   9  3    2   4    17:17    119.Krakovany   9  3    2   4    17:17    11
10.Biely Kostol  9  3    2   4    16:19     1110.Biely Kostol  9  3    2   4    16:19     11
11.Majcichov    9  2    3   4    19:16       911.Majcichov    9  2    3   4    19:16       9
12.Drahovce     8  1    2   5     9:30       512.Drahovce     8  1    2   5     9:30       5
13.Leopoldov    8  0    2   6     7:21        213.Leopoldov    8  0    2   6     7:21        2
14.Zavar            8  0    1   7     6:24        114.Zavar            8  0    1   7     6:24        1

Situácia je vážna, nie však zúfalá...Situácia je vážna, nie však zúfalá...

Foto: L. ŽitnanskýFoto: L. Žitnanský



 V poslednom článku som 
vás oboznámila s jarnými 
úspechmi a úlovkami 
nás, mladých rybárov. 
Toto leto bolo naozaj 
krásne a ako inak sme 
ho asi strávili? Na rybách 
predsa. Počas 2 mesia-
cov sme spolu s bratom, 
tatinom a kamarátmi 
navštívili rôzne krásne 
vody v neďalekom okolí. 
Samozrejme sa nám 
podarilo uloviť aj nejaké 
kapitálne ryby, v podobne 
krásnych kaprov, no nez-
abudli sme sa sústrediť 
aj na lov dravcov. 

Ja a tatino sme sa sús-
tredili na našu najväčšiu 
sladkovodnú rybu sum-

ca západného. Tatinovi sa 
podarilo uloviť zopár pekných 
kúskov tejto majestátnej 
ryby. Ja som skúšala lov 
sumcov pomocou vábničky, 
čo bolo tiež úspešné. Brat 
Paťo sa zameral skôr na lov 
zubáčov a aj napriek tomu, 
že je naozaj náročné preka-
bátiť túto krásnu rybu pomo-
cou umelých nástrah, jemu 
sa to podarilo a ulovil zopár 
pekných kusov. 
   V auguste som sa zúčast-
nila aj priateľského preteku 
v love kaprov. Celkom sa mi 
počas tejto rybačky darilo 
a podarilo sa mi chytiť veľa 
krásnych rýb, z ktorých na-
jväčšie 3 mali dokopy hmot-
nosť vyše 44kg. To mi stačilo 
na pekné 3. miesto. 
  Ani Maťko Augustín s tati-
nom Mirkom nezaháľali a 
trávili veľa času pri vode. 
To sa preukázalo nielen na 
množstve pekných úlovkov, 
ale aj na skúsenostiach, ktoré 
nabrali počas týchto hodín.  
Po letnom sústredení junior-
skej reprezentácie v prívlači, 
ktoré sa konalo na VN Sĺňa-
va, sme strávili ďalšie sústre-
denie tentokrát v Púchove. Z 
Krakovian sme sa ho zúčast-
nili ja,  Maťko Augustín , Pal-
ino Predný a Mirec Augustín. 
Nezaháľali sme ani na novej 
vode a aj tam sa nám podari-
lo uloviť nejaké šťuky, ostrieže 
a jalce. Toto sústredenie bolo 
pripravené aj ako tréning pred 
blížiacimi sa majstrovstvami 

Slovenska juniorov v prívlači. 
Tie sa mali konať začiatkom 
októbra, na vzhľadom na 
situáciu s koronavírusom a 
prijatým opatreniam boli tieto 
preteky nakoniec zrušené. 
   Ešte v polovici septembra 
som sa stihla po prvýkrát v 
živote zúčastniť seniorských 
majstrovstiev Slovenska v 
prívlači, ktoré sa konali vo 
Svite pri Poprade. Bola som 
neskutočne šťastná, že som 
sa mohla zúčastniť týchto 
pretekov, kde chytali 40ti na-
jlepší prívlačiari zo Slovenska 
a niekoľkonásobní majstri 
sveta. Aj napriek tomu, že 
sa mi tam veľmi nedarilo, na-
koľko konkurencia bola veľmi 
silná a umiestnila som sa na 
poslednom mieste, počas 
celého víkendu panovala su-
per príjemná atmosféra a na-
brala som veľmi veľa nových 
skúseností v oblasti prívlače, 
vďaka sledovaniu ostatných 
skúsených pretekárov. 
  O týždeň nato sme sa s 
Paťom zúčastnili kvalifikácie 
do Trout area ligy. V týchto 
pretekoch išlo o lov pstruha 
dúhového. Paťovi sa dari-
lo oveľa lepšie ako mne a 
podarilo sa mu postúpiť do 
1.ligy z 3. miesta. Postupova-
lo prvých 6 pretekárov.
 Posledný septembrový 
víkend som sa stihla zúčast-
niť aj pstruhových pretekov 
pri Púchove. Tieto preteky 
boli ako náhrada 1. ligy a 
dostala som možnosť na 
nich štartovať. Tu sa mi už 
darilo lepšie, aj napriek silnej 

konkurencii a obsadila som 
celkové 13 miesto. Opäť som 
vďaka rybárom naokolo na-
brala veľa nových skúseností. 
   Tešili sme sa všetci na 
preteky, ktoré sa mali konať 
na jeseň, no kvôli prijatým 
opatreniam boli všetky tieto 
preteky zrušené. Nezostáva 
nám tak nič iné, iba loviť na 
vodách naokolo, kde je lov 
povolený a čakať na jarné 
kolo pretekov a dúfať, že nám 
to už konečne vyjde. 
   Veľmi potešiteľnou správou 
je, že medzi novými mladými 
rybármi v Krakovanoch je aj 
Lukáško Horňák, ktorý začal 
chytať ryby minulý rok. Strávili 
sme s ním zopár rybačiek a 
musím uznať, že chlapca to 
naozaj veľmi baví a je veľmi 
šikovný a trpezlivý. Len málo 
detí v jeho veku by bolo scho-
pných a ochotných sedieť 
niekoľko hodín pri vode a 
čakať na rybu.  Najlepšie na 
tom je, že Lukáš má veľkú 
podporu hlavne doma, medzi 
rodičmi. Verím, že zostane aj 
naďalej verný tomuto krás-
nemu koníčku a bude sa 
postupne zlepšovať.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Antónia Hesková 91 r.
X Bohuslav Jakab 54 r.

jedného pozemku z 
predmetu obchodnej 
verejnej súťaže
- účastník súťaže je povinný 
najneskôr do uzávierky na 
predkladanie súťažných 
návrhov zložiť finančnú 
zábezpeku minimálne vo výške 
3.000,- Eur

 - základným kritériom pre 
posudzovanie súťažných 
návrhov bude najvyššia 
ponúknutá kúpna cena.
   -   v prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
rozhodujúcim kritériom pre 
určenie najvhodnejšieho 
návrhu bude 1.) trvalý pobyt, 
miesto podnikania alebo sídlo 
účastníka v obci Krakovany, 
alebo ak nebude možné 
určiť najvhodnejší návrh 
podľa uvedeného kritéria, 
2.) skorší dátum a čas 
doručenia súťažného návrhu 
vyhlasovateľovi.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili  Lea Valová, Maxim Lea Valová, Maxim 
Otruba, Kristína  Piešťanská, Otruba, Kristína  Piešťanská, 
Timotej Pavlovič, Natália Timotej Pavlovič, Natália 
Horňáková a Mateo Kocian.Horňáková a Mateo Kocian. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Obchodná verejná súťaž
na predaj obecných pozemkovobecných pozemkov

Oznámenie Obce Krakovany o predaji pozemkov 

Obec Krakovany, Námes-
tie sv. Mikuláša 406/4, 922 
02 Krakovany, v zmysle 
§9a odseku 2) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších 
predpisov, týmto oznamuje, 
že na základe uznesenia 
Obecného zastupiteľstva č. 
55/5/2020 zo dňa 29.9.2020 
v zmysle ustanovení §281 
až §288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších pred-
pisov, vyhlásila obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodne-
jší návrh na uzavretie jed-
notlivých kúpnych zmlúv na 
predaj pozemkov vo vlast-
níctve vyhlasovateľa.
   Predmetom obchodnej 
verejnej súťaže je predaj 
nehnuteľného majetku obce 
Krakovany, ktorý je evido-
vaný Okresným úradom 
Piešťany, katastrálnym od-
borom na liste vlastníctva 
č. 1365, pre katastrálne 
územie Krakovany,  obec 
Krakovany na 21 staveb-
ných pozemkov parcely 
registra „C“ orná pôda a 
ostatné plochy, ktorých 
podrobný rozpis aj výmery 
sú uvedené v Podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky vyhlásenej 
Obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na webovej 
stránke obce Krakovany: 
www.krakovany.sk a na jej 
úradnej tabuli v obci Krak-
ovany.
PhDr. František Klinovský, 
starosta obce Krakovany

Z podmienok vyberáme:
 - predmetom  obchodnej verejnej 
súťaže je predaj nehnuteľného 
majetku obce Krakovany, ktorý 
je evidovaný Okresným úradom 
Piešťany, katastrálnym odbo-
rom na liste vlastníctva č. 1365, 
pre kat. územie: Krakovany
 - pozemky tvoriace pred-
met obchodnej verejnej 
súťaže sú súčasťou lokality 
Staré Konopisko a sú určené 
územným plánom obce 

Krakovany na výstavbu rod-
inných domov. Vyhlasovateľ 
vybuduje v čase, ktorý je určený 
v tomto vyhlásení podmienok 
ako aj v samotnej kúpnej zm-
luve, inžinierske siete potrebné 
pre výstavbu rodinných domov
 - účastníkom ponúkaná 
kúpna cena za ktorýkoľvek z 
pozemkov tvoriacich predmet 
obchodnej verejnej súťaže ne-
smie predstavovať v prepočte 
sumu nižšiu ako 68,- Eur/m²
   - súťaž sa začína podľa § 9a 
ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí zverejnením 
zámeru obce predať majetok 
formou obchodnej verejnej 
súťaže v regionálnej tlači (AB 
Piešťany, Piešťanský týždeň) a 
na webovom sídle obce Krak-
ovany najneskôr do 20.10. 2020
   - zverejnenie podmienok vere-
jnej obchodnej súťaže, vrátane 
príloh potrebných k vypracova-
niu súťažného návrhu, sa us-
kutoční v čase od 14.10. 2020 
do 6.11. 2020 na webovom 
sídle obce www.krakovany.sk 
  - uzávierka na predkladanie 
súťažných návrhov je 6.11. 
2020 o 12:00 hod. Návrhy 
doručené po tomto termíne 
budú odmietnuté. Pre posúde-
nie včasnosti prijatia návrhu je 
rozhodujúci čas a dátum prija-
tia súťažného návrhu uvedený 
na prezenčnej pečiatke vy-

hlasovateľa; nepostačuje, ak je 
súťažný návrh podaný v uvedenej 
lehote na poštovú prepravu.
 - súťažný návrh je potreb-
né doručiť (i) osobne do po-
dateľne Obecného úradu obce 
Krakovany v pracovných dňoch 
počas úradných hodín alebo  
poštou prípadne kuriérom na 
adresu Obecný úrad Krakova-
ny, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 
922 02 Krakovany, a to v jed-
nom vyhotovení v zapečatenej 
obálke s uvedením mena resp. 
obchodného mena a poštovej 
adresy účastníka a s výrazným 
označením: „Obchodná vere-
jná súťaž Staré Konopisko 
– NEOTVÁRAŤ“. V prípade 
doručovania návrhu poštou ale-
bo kuriérom sa za deň doručenia 
návrhu považuje deň doruče-
nia zásielky vyhlasovateľovi.
  - účastník súťaže je oprávnený 
predložiť iba jeden súťažný 
návrh, v ktorom však môže 
uviesť v poradí podľa svojej 
preferencie najviac 3 (tri) pozem-
ky tvoriace predmet verejnej 
obchodnej súťaže, z ktorých 
má o nadobudnutie jedného 
účastník záujem; účastník je 
v prípade uvedenia viacerých 
pozemkov povinný uviesť aj po-
radie, v ktorom sa o kúpu jed-
notlivých pozemkov uchádza
- súťažný návrh je možné 
podať len za účelom kúpy 

Oznámenie

Spoločenská kronika
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Potrebujeme: 
450 g.  mletého bravčového 
mäsa,
300 g. šampiňónov, alebo vašich 
obľúbených hríbov,
80 g. tvrdého syra,
1 cibuľu,
2 strúčiky cesnaku,
175 g. ryže,
160 ml. vody,
2 paradajky,
200 ml. paradajkového pretlaku,
3 lyžice hladkej múky,
4-5 lyžíc kyslej smotany,
1 lyžička kôpru,
1 lyžička cukru,
soľ a korenie podľa chuti

* * *
   Postup: Ryžu uvarte a odložte vy-
chladnúť. Cibuľu si olúpte a nakrája-
jte na menšie časti, potom ju spolu 
so šampiňónmi dajte do mixéra a 
pomixujte na pyré.
   Mleté mäso si dajte do samostatnej 
misky, pridajte k nemu hríbovú zmes, 
chladenú ryžu, soľ a korenie. Tvrdý 
syr nastrúhajte na jemnom strúha-
dle, kôpor nasekajte na drobno a 
všetko zamiešajte do mäsa. Ruky si 
navlhčite studenou vodou a tvarujte 
guľky ľubovoľnej veľkosti.
 Paradajky si nakrájajte na plát-
ky, pridajte pretlak a cukor. Všetko 
premiešajte a pridajte kyslú smot-
anu. Opäť premiešajte. Múku si 
rozhabarkujte vo vode a omáčku za-
hustite.
  Guľôčky poukladajte na pekáč a 
zalejte ich omáčkou. Rúru si nastavte 
na 180 stupňov a pečte približne 
hodinu. Pekáč nezabudnite prikryť 
alobalom. Prajeme dobrú chuť!

-red-

Leto a skorá jeseň našich mladých rybárov
Jesenné fašírky

z hríbkami
Soňa Predná

RECEPTY HLASU



Vážení spoluobčania 
i naši členovia JDS, 
dovoľte mi v mene 
výboru vás pozdraviť. 
Bohužiaľ vás tentoraz 
nemôžem oboznámiť s 
našimi aktivitami, pretože 
okrem júlovej opekačky, 
ktorú sme ešte stihli, sme 
už žiadne aktivity nemali. 

Bola hrozba vírusu 
COVID-19, ale to bol 
len začiatok. Teraz je 

tu všetko naspäť, a ešte vo 
väčšom rozsahu. To, čo bolo 
naplánované sa nemohlo us-
kutočniť. Iba naši 4 členovia 
sa koncom augusta zúčastnili 
kúpeľnej liečby. 
  Na takúto situáciu sme ne-
boli pripravení, ani sme to 
nečakali. Nevieme ani, ako to 
bude ďalej pokračovať. Pre 
nás seniorov sú nariadenia 
prísne, , preto buďme disci-
plinovaní, dodržujme všet-
ko, čo je nariadené, nosme 
rúška, dodržujme odstup 
umývajme si ruky, dezinfiku-
jme a hlavne sa nestretajme 
vo väčších skupinách. Len 
vďaka spoločnému úsiliu a 
disciplíne sa nám, nielen sen-
iorom, ale všetkým spoločne 
môže podariť zvládnuť túto 
pandémiu. Veď každoden-
ný život ide ďalej. Hľadajme 
príležitosti na vzájomnú pod-
poru. Robme drobné aktivity, 

ktoré tešia nielen nás, ale i 
celú našu rodinu a priateľov. 
Napríklad môžeme čítať 
knižky, vyšívať, háčkovať, 
štrikovať, lúštiť krížovky, su-
doku- aj to je cvičenie pre náš 
mozog.
    Vážení čitatelia a naši čle-
novia, keďže vždy pred svi-
atkami zosnulých mávame 
brigády na cintorínoch a 
počasie kvôli dažďu nie je 
vhodné, tak k úprave okolia 
hrobov treba pristúpiť indi-
viduálne. Nie len členovia 
JDS, ale i ostatní občania, zv-
lášť na cintoríne v Strážoch, 
kde je veľa stromov a na-
padaného lístia. Sú tam aj 
hrable a metly, nahrabané 
lístie treba dať ku kontajneru. 
Ak by sa počasie umúdrilo a 
ešte by sa to stihlo, vyhlásime 
brigádu. Záleží nám na tom, 

ako pietne miesto vyzerá, 
chodím tadiaľ každý deň 
okolo, ale málokto vezme 
metlu a hrable, že by upratal 
okolo smetných košov... Ne-
hádžme všetko pod stromy, 
ale tam, kam to patrí. Je 
pravda, že je aj málo smet-
ných košov, možno z toho 
dôvodu je neporiadok oko-
lo. Koľkokrát sú tam aj veci, 
ktoré nie sú z cintorína, ale z 
našich domovov. Prepáčte, 
že to píšem, ale je to tak.

   Záverom dovoľte všetkých 
ešte raz pozdraviť a popriať 
hlavne zdravie a pohodu. 
Opatrujte sa a dodržujte pok-
yny zdravotníkov, aby sme 
sa čoskoro mohli v zdraví 
spoločne stretnúť pri našich 
aktivitách a tak urobiť náš 
život plnohodnotným a krás-
nym.
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Občania v našej krajine, podobne 
ako aj v iných krajinách sveta, sa zno-
va musia podrobiť karanténe. Hroz-Hroz-
ba koronavírusu tak znova zhatila ba koronavírusu tak znova zhatila 
plány Miestnej skupiny Červeného plány Miestnej skupiny Červeného 
kríža v Krakovanoch (MsSČK).kríža v Krakovanoch (MsSČK). 

V       prvej vlne pandémie sa v našej obci 
nevyskytol žiaden prípad pozitívne-
ho testovania na koronavírus, ter-

az je situácia v Krakovanoch odlišná. 
Máme viacero pozitívne testovaných, 
ktorí chorobu už prekonali, alebo sa 
liečia. Preto MsSČK odporúča zúčast-
niť sa plošného testovania, ktoré sa us-
kutoční v najbližších dňoch. MsSČK by 
rád pomohol pri testovaní v našej obci, 
ale vzhľadom k tomu, že zdravotníčky 
MsSČK majú všetky nad 50 rokov, ich 
účasť v organizovaní tejto akcie sa neod-
porúča.  MsSČK nabáda k dodržovaniu 
opatrení pandemickej komisie a úradov.  
“BUĎME ZODPOVEDNÍ. SPOLU 
TO ZVLÁDNEME.” Napriek neľahkej 
situácii sa členovia MsSČK pravidelne 
zúčastňujú odberov krvi, korá je v týcto 
dňoch nesmierne potrebná a je jej veľký 
nedostatok. 27. augusta 2020 sa konala 
Drahovská kvapka krvi. Na nej darovala 
krv Mária Žitnanská, ktorá už má blízko 
k tomu, aby sa stala po predsedníčke 
MsSČK Elene Krestovej a Brigite Strak-
ovej treťou ženou v našej organizácií 
so zlatou plaketou Dr. Janského.  Mar-
tin Žitnanský daroval krv v nemocnici 
v Trenčíne, Pavol Tonkovič v Nitre (3x), 
Rastislav Tonkovič v Piešťanoch (2x). V 
našom okresnom meste taktiež darova-
li krv Blažena Madunická, Marek Baláž, 
Roman Gono, Veronika Horváthová, 
Soňa Honig, Kristián Kubran a Peter 
Klčo ml. Títo darcovia krvi sú príkladom 
aj pre ostatných.  S otázkou na aktuál-
nu situáciu v MsSČK sme oslovili aj jej 
predsedníčku E. Krestovú, ktorá nám 
odpovedala: “V rámci októbra -mesia-
ca úcty k starším každoročne navšte-
vujeme našich najstarších členov a 
členky. Tento rok to bohužiaľ nebolo 
možné, preto som sa s nimi spojila as-
poň telefonicky. Takto som pozdravila 
bývalú predsedníčku Annu Sedlákovú a 
Teréziu Macháčovú.  Životného jubilea 
sa dožili členky výboru Mária Žitnanská 
a Marcela Macejková, ktorým som za-
gratulovala a popriala veľa zdravia. Aj 
keď sú povolené aktivity obmedzené, 
mnohí sa venujete svojim koníčkom a 
záľubám, čo je veľmi prospešné a uži-
točné. Za všetkých spomeniem Ing. 
Martu Mitošinkovú, ktorá maľuje nád-
herné obrazy, či Martu Doktorovú, ktorá 
nám minulý rok osobne poďakovala za 
jesennú výstavu a venovala nám vlast-
noručne maľované džbániky, ktoré 
ozdobuje vo voľnom čase. Čitateľom 
Hlasu Krakovian, členom MsSČK, ale 
aj všetkým občanom prajem pevné 
zdravie, veľa optimizmu a verím, že zlú 
situáciu prekonáme a budeme sa môcť 
opäť stretávať na našich spoločných 
podujatiach.”

Jednota dôchodcov informuje Červený kríž informuje
Anna Kubranová
za výbor JDS Krakovany

Februárová výročná členská schôdza JDS v kultúrnom dome.           Foto: L. Žitnanský                   Juraj Filo
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Pri skúmaní historických 
prameňov platí všeobec-
ná zásada priamej úmer-
nosti času a množstva 
prameňov. Čím ideme ďalej 
do histórie, tým ich počet 
klesá a každý ďalší objav 
môže výrazne ovplyvniť, 
alebo vo výnimočných 
prípadoch aj zmeniť pohľad 
na jednotlivé udalosti ktoré 
skúmame.
Pri skúmaní inej udalosti sa 
mi takto náhodne dostal do 
pozornosti Katalánky Atlas 
z roku 1375.  

Toto skutočne výnimočné 
dielo sa považuje za 
najdôležitejšiu mapu  

štrnásteho storočia.
   Autorom bol židovský kartograf 
Abraham Cresques z malorskej 
kartografickej školy. Skladala sa 
zo šiestich pergamenových lis-
tov a bola darovaná budúcemu 
španielskemu kráľovi Karolovi V.
 Koncom 14.storočia, ale hlavne 
v 15. storočí, zaznamenala kar-

tografia obrovský rozmach, a aj 
na základe nových poznatkov 
bola dôležitou súčasťou rozvoja 
námornej plavby a v konečnom 
dôsledku i zámorských obja-
vov. Jednotlivé oblasti dovtedy 
známeho sveta čoraz inten-
zívnejšie spolu obchodovali 
a aj naše krajiny sa nadýchli k 
významnému obdobiu prosper-
ity.
   V tomto období je naša obec 
doložená pod názvami: 

1332-1337 Craco, 

1335 Craco, 

1349 Crakew, 

1393 Crakow, 

1401/1406 Cracowan, 

1404 Crako, 

1406 Cracowan/Cracouan, 

1414 Cracowa, 

1452 Krakowen, 

15. stor. Crakw, 
1501 Krakowan /Krakova/ 
Krakowen, 
1502/1504 Krakowa.

  A tu sa dostávame k jadru 

nášho objavu, kde sa na mape 
nachádza spolu s mestami 
Viedeň, Belehrad Prešporok, 
Moskva, Krakov, Budín, Praha 
naša obec Krakovany v podo-
be Cracovje.

 Samozrejme tento objav 
musíme podrobiť serióznemu 
výskumu a potvrdiť, či je naša 
analýza správna, avšak všetko 
tomu nasvedčuje.
   Nastoľuje sa tu otázka, ako 
sa mohla dostať naša obec na 
takú významnú mapu. Keď sa 
už venujeme jednotlivým náz-
vom obce, pozrime sa na jeho 
pôvodný význam. Z rôznych 
motívov ktoré pripadajú do 
úvahy sú najpravdepodobne-
jšie dva. Geografická motivácia, 
alebo názov spojený s menom 
vlastníka.
   V prvom prípade je to od-
vodenie od postavenia obce 
vo vzťahu k dobovej cestnej in-
fraštruktúre. Čiže obec ležiaca 
na vedľajšej vetve cesty, alebo 
sídlisko ležiace na vedľajšom 
toku rieky.

Následým motívom mohla byť 
skutočnosť výskytu značného 
počtu havranov, ale toto je 
len hypotéza pre spestrenie 
možností  vzniku  názvu  a  je 
najmenej pravdepodobná.
   Posledným motívom by mohol 
byť fakt, že až do 15. storočia 
sa nenachádza v názve obce 
prípona -any, ale v podobe 
prídavného mena Krakov. To 
nás smeruje k novému dôvodu 
vzniku názvu, a to pomenovanie 
podľa majiteľa usadlosti, alebo 
správcu, ktorý sa volal Krako. 
Kde bolo slovanské písmeno 
“ъ" v názve Krakъ nahradené 
písmenom “o”.
  Teda názov objavený na 
Katalánskom atlase by ko-
rešpondoval s týmto posled-
ným variantom.
   Či sa pri skúmaní dostaneme 
ešte k ďalším príčinám umiest-
nenia našej obce na túto mapu, 
a či nájdeme ešte neobjavené 
významné udalosti, je otázkou 
výskumu.

Pozoruhodný objav
Andrej Filo

Opekačka JDS na poľovníckej chate.  Foto: L. Žitnanský



našej projektovej činnos-

ti v rámci Mikroregiónu nad 

Holeškou, Miestnej akčnej 

skupiny Holeška aj Združenia 

obcí Holeška na triedenie a 

nakladanie s odpadmi. Ešte 

počas tohto roka by sme v 

spolupráci s OOCR Rezort 

Piešťany chceli predstaviť 

verejnosti a najmä miest-

nym producentom chránené 

označenie: „Regionálny pro-

dukt Piešťansko“, ktoré budú 

môcť získať miestne produk-

ty, služby a podujatia z nášho 

Piešťanského okresu. Viac 

informácií bude už čosko-

ro na webovej stránke www.

produktpiestany.sk, ktorá sa 

aktuálne tvorí.

   Viac informácií o aktuálnej 

situácii v regióne, ako aj o 

pripravovaných akciách a ak-

tivitách môžete získať na we-

bovej stránke www.holeska.sk 

alebo na facebookovom pro-

file mikroregionnadholeskou.

    Foto: 2x Stanislav SEDLÁK

Mikroregión nad Holeškou 
oslavuje dvadsiatku

Aktuálne z mikroregiónu

V tomto roku oslavuje 
Mikroregión nad Holešk-
ou (MNH) 20 rokov od 
svojho ustanovujúceho 
snemu, ktorý sa uskutočnil 
26.06.2000. Z dôvodu nepri-
aznivej situácie sme museli 
zrušiť takmer všetky vere-
jné aktivity, ako aj oslavy 
tohto jubilea. 

Preto som rád, že sme sa 
mohli spoločne stretnúť 
na už XIV. ročníku Cyklo 

Holeška tour. Podujatie sa nám 
pre nepriaznivé počasie podarilo 
síce až na druhý pokus v sobotu 
05.09.2020. 
   Štart a cieľ bol v obci Šterusy, 
prestávkovali sme vo Veľkých 
Kostoľanoch a v Krakovanoch. 
Prejazdu sa zúčastnilo 302 
zaregistrovaných cyklistov. Z 
toho 98 žien a 204 mužov, 72 
mladých do 26 rokov. Účastník-
ov do 14 rokov bolo 38 a nad 60 
rokov 29 cyklistov.
 Zaregistrovaní cyklisti 
pochádzali zo 42 obcí a miest. 
Najmladšími účastníkmi boli 
Alžbeta Bělská z Krakovian a 
Juraj Vittek zo Šelpíc vo veku 
1 rok. Najstaršou účastníčk-

ou bola Elena Michalíková z 
Veľkých Kostolian a najstarším 
cyklistom bol Jozef Havlík z 
Piešťan.
     Veľká vďaka patrí tohtoročným 
sponzorom a partnerom podu-
jatia: Obec Šterusy, Národ-
né športové centrum (projekt 
týždňa športu #beactive), LU-
NAS – SK, s.r.o., Minoxi light 
and sound, LOMBARD, s.r.o., 
Infúzia koktejlbar, Piváreň u 
notára Krakovany a samozre-
jme všetkým členským obciam 
Mikroregiónu nad Holeškou a 
Miestnej akčnej skupiny Holeš-
ka.
   Obrovská vďaka za bez-
problémový chod patrí aj 
príslušníkom polície z KR PZ ODI 
v Trnave a OO PZ Vrbové, ktorý 
sa pričinili o bezproblémové 
prejazdy štátnymi cestami a 
o našu bezpečnosť. Rovnako 
patrí vďaka aj záchranárom z 
firmy Event Medical Solutions 
a dobrovoľným hasičom z Rak-
ovíc. Našťastie bolo opäť potre-
bné ošetriť len zopár ľahkých 
odrenín.
   Už teraz sa tešíme na stret-

nutie v stredu 01.09.2021 v 
Dubovanoch na XV. ročníku 
Cyklo Holeška tour.
   Na základe vývoja situácie s 
pandémiou koronavírusu pre-
hodnotí členská základňa MNH 
operatívne konanie a spôsob 
poslednej tohtoročnej aktivity, 
ktorou bude roznášanie Betle-
hemského svetla 23.12.2020. 
O priebehu akcie získate in-
formácie prostredníctvom vášho 
obecného/mestského úradu, na 
facebookovom  profile a we-
bovej stránke mikroregiónu.
    Samozrejme pokračujeme aj v 

Lukáš Pavlech
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2. september oznámil, že 
naša škôlka sa opäť napl-
nila detským smiechom, 
plačom, radosťou, 
očakávaním, kamarát-
skych vzťahov a hlavne 
kopcom zábavy a aktivít. 
Deti sa tešili na svojich 
kamarátov, hračky, a 
vôbec na celý škôlkársky 
režim aj keď s množstvom 
opatrení, ktoré je potrebné 
v súčasnej dobe rešpek-
tovať. 

Touto cestou chceme 
poďakovať rodičom, 
deťom  za dodržiavanie a 

ohľaduplnosť voči našim poži-
adavkám s ktorými sa musíme 
vyrovnať,  prispôsobiť sa im a 
naučiť sa s nimi žiť.  I napriek 
týmto prekážkam v rámci 
možností  sa snažíme plno-
hodnotne využiť čas a  okrem 
výchovno – vzdelávacej čin-
nosti plniť naplánované aktivity 
v spolupráci s rodičmi a deťmi. 
Výsledkom  boli naši  „ Tekvičá-
ci“, ktorí nám zdobili materskú 
školu. Téma bola ľubovoľná. 
Prevažovali rozprávkové by-
tosti, strašidelný hrad, ježib-
aby, rôzne strašidielka, ktoré 
pripravovali deti nielen v škôl-
ke, ale aj doma s rodičmi. V 
pondelok pred škôlkou privítal 
deti Pat a Mat , postupne sa 
pridávali i ďalšie postavičky z 

rozprávok . V rámci Dňa jablka 
a Svetového dňa výživy si deti 
spestrili jedálniček so svojimi  
vlastnoručne pripravenými do-
brotami, zasúťažili si, pobavili 
a poučili sa. Našou túžbou a 
zvykom je spríjemniť a obohatiť 
deťom pobyt v škôlke  rôznymi 
divadelnými predstaveniami, 
workshopmi, či už na domácej 
pôde, alebo vycestovaním 
autobusom. Aj keď nám to 
súčasná situácia nedovoľuje, 
veríme, že s určitým rešpek-
tom a ohľaduplnosťou sa opäť 
naštartujeme a všetky kultúrne 
podujatia dobehneme. S hr-
dosťou môžeme pochváliť i 
našich nových kamarátov, pre 

ktorých bolo ranné lúčenie 
pokropené slzičkami, no pos-
tupne s pribúdajúcimi dňami 
sa slzičky akoby zázrakom 
zmenili na úsmev a radosť. 
S odvahou Vám, všetkým či-
tateľom Hlasu Krakovian po-
sielajú báseň:

My už v škôlke neplačeme 
za ockom a mamičkou, 
celý deň sa spolu hráme 

s loptou, bábkou, autíčkom.
Vieme pekne poďakovať, 

poprosiť aj pozdraviť, 
pri rozprávke ticho sedieť, 
spievať , kresliť, súťažiť.

Všetko sa nám spolu darí, 
preto máme škôlku radi.                                                                                                                                            

                                         

Klopi-klopi, brána otváraj sa z rána
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Veľa zdravia – spokojnosti

deduškovia babičky, 

zo srdca Vás pozdravujú

z našej škôlky detičky.                                                                                            

Pre naše babičky 
a deduškov k ich

sviatku

Nové prvky na detskom ihrisku v materskej škole.            Foto: -mš-

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 na Sloven-
sku je založené na novom 
koncepte. Na Slovensku 
prvýkrát v histórii dôjde k 
zmene spôsobu sčítania 
a namiesto tradičného 
sčítania sa uskutoční inte-
grované sčítanie, ktoré je z 
hľadiska použitých metód 
kombinovaným sčítaním. 

Integrované sčítanie je 
založené na kombinácii úda-
jov z administratívnych zdro-

jov údajov a údajov získaných 
od obyvateľov. Administratívne 
zdroje údajov sú databázy, 
ktoré spravujú ministerstvá 
alebo ostatné orgány štátnej 
správy (napr. Register fyzických 
osôb, ktorého správcom je 
Ministerstvo vnútra SR). Kom-
binované sčítanie ako metó-
da zabezpečenia údajov je vo 
svete považovaná za určité 
premostenie pri prechode od 
tradičného sčítania k plne reg-
istrovému sčítaniu.
   Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov 2021 je moderným plne 
elektronickým sčítaním. Sčít-
anie obyvateľov domov a by-
tov bude realizované v dvoch 
etapách – sčítanie domov a by-
tov a sčítanie obyvateľov. 
  Sčítanie domov a bytov 
prebieha v období od 1. 
júna 2020 do 12. februára 
2021. Toto sčítanie vykonajú 
obce SR v spolupráci so Štati-
stickým úradom SR. Obyvateľ 
sa na sčítaní domov a bytov 
nebude podieľať. Sčítanie 
obyvateľov sa uskutoční v 
období od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Obyvateľ 
bude mať na sčítanie sa 
šesť kalendárnych týždňov. 
Rozhodujúcim okamihom 
sčítania, ku ktorému sa 
vzťahujú údaje zisťované 
počas doby sčítania oby-
vateľov, domov a bytov je 
polnoc z 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021. 
Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov je jediným štatistickým 
zisťovaním, ktorého obsah, 
rozsah a spôsob vykonania v 
SR ustanovuje osobitný zákon. 
Takýto postup garantuje sčíta-
niu špecifické postavenie najmä 
preto, že má nielen štatistický, 
ale aj celospoločenský význam.
   Na účely prípravy a realizácie 
sčítania bola predsedom ŠÚ 
SR zriadená Ústredná komi-
sia pre sčítanie, ktorej úlohou 
je vyhodnocovať postup prác 
pri príprave a realizácii sčítania 

a navrhovať opatrenia na od-
stránenie zistených nedostatk-
ov, prijímať stanoviská k otáz-
kam sčítania a rozhodovať 
kompetenčné spory. Členmi 
Ústrednej komisie pre sčítanie 
sú zástupcovia ŠÚ SR, správ-
covia administratívnych zdrojov 
údajov, ústredné orgány štátnej 
správy, obce alebo ich združe-
nia a odborníci z oblasti výsku-
mu a vývoja.
   Zmeny v spôsobe získavania 
údajov súvisia s požiadavkami 
na modernizáciu sčítania, na 
informatizáciu a digitalizáciu 
spoločnosti. Nadviazať na in-
ovačný trend použitia infor-
mačných technológií bolo jed-
ným z odporúčaní po sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011. Elektronické 
sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov ako moderný 
spôsob získavania zberu 
údajov má viacero výhod. 
Je jednoduchšie, rýchlejšie 
a bezpečnejšie pre posky-
tovateľov údajov – obyvateľov 
a obce a rovnako aj pre spra-
covateľov údajov – Štatistický 
úrad SR. Obyvateľ bude mať 
možnosť sčítať sa kdekoľvek, 
z akéhokoľvek zariadenia s 
pripojením na internet pros-
tredníctvom viacerých kanálov, 
ktoré budú k dispozícii. Elek-
tronické sčítanie prispeje k efe-
ktívnejšiemu využívaniu už ex-
istujúcich zdrojov, k skvalitneniu 
získaných údajov s možnosťou 
okamžitej a priamej kontroly 
ako aj k zrýchleniu spracova-
nia získaných údajov od re-
spondentov, nakoľko sa od-
búra fyzická práca s tlačenými 
formulármi. Je prostriedkom 
na zníženie administratívnej 
záťaže obyvateľstva, na elim-
ináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť 
pri zbere údajov, na šetrenie 
finančných prostriedkov štátu, 
najmä na zníženie nákladov na 
terén a na spracovanie papiero-
vých dotazníkov a na zníženie 
záťaže životného prostredia. 
Integrované a plne elektronické 
sčítanie predstavuje značnú in-
ovačnú výzvu.

Cieľ sčítania
   Cieľom sčítania v roku 2021 
je získať vzájomne prepojené, 
spoľahlivé, porovnateľné un-
ikátne údaje a informácie o 
stave spoločnosti, o jej demo-
grafických, sociálno-ekonom-
ických a kultúrnych štruktúrach, 
o životných podmienkach oby-
vateľov a ich bývaní. Dosiahnuť 
tento cieľ predpokladá pristu-
povať k sčítaniu ako:

- k požiadavke na rešpek-
tovanie medzinárodných a 
národných záväzkov,
- k požiadavke na akceptovanie 
relevantných potrieb použí-
vateľov údajov pri zvážení ad-
ministratívnej záťaže obyvateľov 
Slovenskej republiky,
- k rozhodnutiu zachovať čo 
najväčšiu porovnateľnosť úda-
jov s údajmi získanými z pred-
chádzajúcich sčítaní pričom 
úroveň územného a klasi-
fikačného detailu jednotlivých 
ukazovateľov bude výsledkom 
použitej metódy zberu údajov,
- k výzve na vzájomnú harmo-
nizáciu údajov demografickej 
štatistiky, registrov, prípadne 
evidencie obcí zameranej na 
zvyšovanie kvality výstupov.

Odborná a verejná 
diskusia

   Štatistický úrad SR v rám-
ci prípravy Sčítania oby-
vateľov, domov a bytov 2021 
zrealizoval početné množst-
vo aktivít smerujúcich k 
tomu, aby výstupy z pripra-
vovaného sčítania čo najvi-
ac vyhovovali aktuálnym a 
budúcim potrebám použí-
vateľov cenzových údajov. 
   V prvej polovici roka 2017 sa 

Štatistický úrad SR obrátil na 
odborníkov z vedeckej, výs-
kumnej a akademickej obce, 
zo štátnej správy a samos-
právy s výzvou, aby sa zapojili 
do verejnej diskusie o zozname 
údajov, ktoré sa budú zisťovať 
v cenze 2021. Verejná diskus-
ia o obsahu cenzu trvala od 1. 
marca 2017 do 1. júna 2017. 
V rámci výzvy sa potvrdil na-
jmä záujem o zisťovanie už 
existujúcich tém týkajúcich sa 
národnosti, náboženského vy-
znania, súčasnej ekonomickej 
aktivity, miesta výkonu zamest-
nania či spôsobu dopravy do 
zamestnania alebo do školy. 
Zároveň sa akceptovali poži-
adavky odborníkov zisťovať 
miesto výkonu zamestnania 
do väčšieho územného detailu 
než v predchádzajúcom sčítaní 
alebo požiadavka na zisťovanie 
počtu živo narodených detí aj u 
mužov.
   Zohľadnené boli aj niektoré 
závery zo zasadnutí expert-
ných pracovných skupín (ako 
napríklad zaradenie zisťovania 
multietnicity).,    Štatistický úrad 
SR od začiatku pozitívne vní-
mal iniciatívu odbornej, ale aj 
laickej verejnosti participovať na 
príprave sčítania.     ŠÚ SR
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Potrebujeme: 
600 g. mletého bravčového 
mäsa, 600 g. kapusty, 2 cibule,
2 mrkvy, 2 papriky, 2 parada-
jky, petržlenovú vňať, trochu 
kôpru, 1 lyžičku cukru, 1 lyžicu 
citrónovej šťavy, 2 lyžice oli-
vového oleja, 2 lyžice masla, 2 
litre vody, soľ a čierne korenie 
podľa chuti
  Postup: Kapustu si nakrájame na 
úzke rezance. Paradajky zbavíme 
šupky a tiež ich nakrájame. 
Na väčšej panvici si rozpálime 
polievkovú lyžicu olivového oleja a 
polievkovú lyžicu masla. Pridáme 
kapustu a smažíme do zlatis-
ta. Následne pridáme nakrájané 
paradajky, osolíme a pridáme 
lyžičku cukru. Miešame a ne-
cháme smažiť, pokiaľ sa neodparí 
kvapalina.
   V ďalšom hrnci (ten už by mal 
byť väčší na celý objem polievky) 
si tak isto rozpálime polievkovú 
lyžicu oleja a polievkovú lyžicu 
masla a následne pridáme jednu 
nakrájanú cibuľu, ktorú jemne os-
mažíme a následne k nej pridáme 
mleté mäso. Mäso osolíme a 
okoreníme. Všetko dôkladne pre-
miešame a necháme smažiť, pok-
iaľ nie je mäso hotové.
   Kým sa mäso smaží nakrájame 
si na malé kocky zvyšnú cibuľu, 
mrkvy a papriky. Takto nakrájanú 
zeleninu pridáme k mäsu a ne-
cháme malú chvíľu osmažiť. Po-
tom všetky ingrediencie zalejeme 
vodou. Okoreníme a osolíme a ne-
cháme variť na miernom plameni, 
pokiaľ zelenina trochu nezmäkne.
   Keď už je zelenina mäkká, k 
vývaru pridáme dusenú kapustu. 
Všetko premiešame a polievku 
necháme dôjsť k varu. Potom 
plameň mierne stiahneme, poliev-
ku prikryjeme pokrievkou a ne-
cháme dovariť ešte asi 5 minút.
   Na záver do polievky pridáme 
lyžicu citrónovej šťavy, nakrájanú 
petržlenovú vňať a kôpor, po-
prípade ešte iné bylinky, ktoré ju 
príemne rozvoňajú. Polievku pre-
miešame, minútku povaríme a ne-
cháme odstavenú zo zdroja tepla 
„dôjsť“ asi 15 minút.

-red-

Dožinková polievka
RECEPTY HLASU



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

2. septembra sa začal nový 
školský rok 2020/2021. V 
našej škole  zasadlo do 
školských lavíc 58 žiakov, 
z toho 12 prváčikov. Jeho 
začiatok bol  poznačený 
koronakrízou, podobne ako 
to bolo v druhom polroku 
vlaňajšieho školského roka.  

Na školách  platia viaceré 
hygienické opatrenia.
Škola bola ako vždy o 

tomto čase pripravená na to, 
aby privítala svojich školákov. 
Na všetkých žiakov sa tešili ich 
učitelia, ktorí pripravili a vyzdo-
bili triedy a chodby a taktiež 
celý personál, ktorý sa postaral 
o drobné opravy a čistotu všet-
kých priestorov.

   Zvlášť sme sa tešili na št-
vrtákov, pre ktorých bude tento 
školský rok posledný v škole 
a osobitne vítali medzi nami 
prváčikov, pre ktorých bude 
tento školský rok prvý v ich 
nasledujúcom školskom živote.
   Začiatok školského roka spre-
vádzali  viaceré protiepidemio-
logické  opatrenia. Každý žiak 
musel pri príchode do školy 
odovzdať vyhlásenie, v ktorom 
rodič informuje o tom, či žiak 
vycestoval v termíne od 17. au-
gusta do 1. septembra mimo 
územia Slovenska a tiež, či sa 
dieťa v danom čase zúčastnilo 
na hromadnom podujatí. Do 
školy môžu vstúpiť iba rodičia 
prvákov. Povinné je pri vstupe 
do budovy  použiť dezinfekciu. 
Pre žiakov prvého stupňa majú 
rúška  v triede iba odporúčací 
charakter.  No v spoločných prie-

storoch ich musia mať. Školáci  
sa museli vzdať aj obľúbených 
predmetov.  Nemôžu využívať 
počas hodín telesnej výchovy 
priestory telocvične, cvičiť sa 
môže iba vonku. Na hodinách 
hudobnej výchovy   sa nesmie 
spievať. Nemôžu pracovať záu-
jmové krúžky. Obedy sa  vydáv-
ajú v sprísnenom hygienickom 
režime. Škola sa riadi semafo-
rom.  Tieto opatrenia  platia až 
do odvolania.   
Máme za sebou školské prázd-
niny, pekné slnečné leto plné 
zážitkov, oddychu a milých 
spomienok. Mnohí z nich 
dokážeme čerpať energiu a 
silu na nasledujúce desaťme-
sačné obdobie, ktoré nás čaká. 
Musíme veriť, že hygienické 
opatrenia nebudú  prekážk-
ou a dovolia nám – učiteľom 
tráviť spoločné chvíle a celé 

vyučovanie s deťmi v škole. 
Usmernenie MŠVVaŠ nám ne-
dovolilo stretnúť sa pri slávnos-
tnom otvorení školského roka  
tak, ako sme zvyknutí. Život 
nám ale prináša neustále zmeny 
a našou úlohou je sa s nimi vy-
sporiadať. Tento školský rok 
ich priniesol viacero a dúfame, 
že ich spoločne zvládneme k 
prospechu nás všetkých. Verte 
nám, že sa snažíme pre všet-
ky Vaše deti a našich žiakov 
pripraviť čo najlepšie podmien-
ky pre ich rozvoj. Rodičom žiak-
ov držíme palce, aby úspešne 
zvládali školské povinnosti svo-
jich detí, aby vedeli pochváliť 
to dobré, eliminovať zlé a pod-
porovať svoje deti v osobnost-
nom rozvoji. Želáme všetkým 
hlavne pevné zdravie a aby sme 
spoločnými silami zvládli nas-
távajúci školský rok. 

Začiatok školského roka poznačený ”koronakrízou”
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Festival zázračný oriešok, 
kniha v rozhlase – rozhlas 
v knihe, sa konal už 11. 
krát od 28. septembra 
do 30. septembra 2020 a 
patrí k najvýznamnejším 
aktivitám piešťanskej 
knižnice. Cieľom je prop-
agácia literatúry a podpo-
ra čítania. Koná sa každé 
dva roky. 

Účastníkom  a návšte-
vníkom ponúka stret-
nutia s tvorcami det-

ských kníh a rozhlasových 
rozprávok, tvorivé dielne s 
ilustrátormi, divadelné dram-
atizácie, výstavy knižných 
ilustrácii. Súčasťou festivalu 
je súťaž o najlepšiu monolog-
ickú rozhlasovú rozprávku, 
súťaž o najlepšiu rozhlasovú 
rozprávkovú hru a súťaž o 
najlepšiu hru pre rodinu, ktoré 
hodnotí odborná porota a det-
ská porota zložená z čitateľov 
knižnice. Na prestížnom 
festivale  súťažilo 33 titulov 
v troch kategóriach, ktoré 
Slovenský rozhlas a televízia 
odvysielala v predchádza-
júcich dvoch rokoch. V det-
skej porote mala zastúpenie 
aj naša škola. Eliška Žáková 
zo 4. triedy bola členkou po-
roty v kategórii monologická 
rozprávka.
   V pondelok  28. septem-
bra  sme boli na úvodnom 
slávnostnom festivalovom 
programe pre deti, autorov 

a hostí festivalu   Zázračný 
oriešok  v MsK Piešťany „ 
Poďme spolu do rozprávky.“  
Na svojich divákov, pos-
lucháčov, čitateľov sa tešili 
významní spisovatelia, il-
ustrátori, herci, rozhlas-
oví tvorcovia a vydavate-
lia.  Moderátorkou sa stala 
postavička z knihy Jána Ul-
ičianskeho Analfabeta Ne-
gramotná. Tá nikdy neprečíta-
la knižku a vôbec nerozumie, 
na čo sú také zbytočnosti. O 
festivale tiež nikdy nepočula. 
Hosťami podujatia boli au-
tori ceny Zázračný oriešok 
a vizuálu festivalu ilustrátori 
Katka Ilkovičová (Zázračný 
oriešok 2018) a Juraj Martiš-
ka (Zázračný oriešok 2020), 
spisovatelia Ján Uličiansky a 
Peter Karpisnký, herečka Lu-
cia Hurajová.  

   V rámci festivalu „Záz-
račný oriešok“ sa uskutočni-
lo podujatie i na našej škole. 
Dňa 30.9. zavítal do našej 
školy ilustrátor Juraj Martiš-
ka, autor vizuálu a ceny Záz-
račný oriešok 2020. Deťom 
porozprával o svojej práci il-
ustrátora, predstavil im knihy, 
za ktoré získal významné 
ocenenia. Zvlášť sa venov-
al knihe Tone Ravajovej Rok 
sivka ohniváka, ktorá sa sta-
la predlohou pre rozhlasovú 
rozprávku. Tá súťažila aj na 
tomto ročníku festivalu. Ilus-
trácie nakreslil práve Juraj 
Martiška a koníkom bol ven-
ovaný aj workshop.    Vo výt-
varnom workshope  si spo-
lu   namaľovali koníka Sivka. 
Deťom sa workshop veľmi 
páčil, z vyrobených prác mali 
veľkú radosť.

Festival Zázračný oriešok
Triedenie odpadu je dnes 
nevyhnutnosťou. Dôkazom 
toho sú aj pribúdajúce plány 
výstavby nových skládok 
(prípadne spaľovní komunál-
nych odpadov), pretože tie 
súčasné už naplnili svoju 
kapacitu. 

Nové skládky v blízkosti obcí sa 
ľuďom nepáčia a bojujú proti 
nim. Častokrát však nerobia 

nič preto, aby v ich blízkosti skládka 
nestála. Pritom pre začiatok stačí as-
poň začať odpad triediť pre následnú 
recykláciu. Recykláciou šetríme niel-
en miesto na skládkach pre odpad, 
ktorý už nie je možné vôbec recyk-
lovať, ale zároveň aj šetríme prírodné 
zdroje, ktoré musia byť použité na 
výrobu nových výrobkov. Poplatky za 
odpad neustále stúpajú a tento trend 
sa s veľkou pravdepodobnosťou 
nezmení ani v najbližších rokoch. Pri-
tom produkcia odpadu sa dá znížiť 
až o 60 – 70 %!
   Napríklad vytriedením 110 ton 
starého papiera a jeho použitím na 
výrobu nového sa zachráni 1 hek-
tár 80 ročného lesa. Ropa je neob-
noviteľnou surovinou a jej zásoby 
rapídne ubúdajú. Väčšina plastov sa 
však stále vyrába z ropy namiesto ich 
recyklácie Úlohou školy je vzdelávať 
a pripravovať deti a mládež nielen 
na odbornosť, ale aj na každodenný 
život. K takýmto praktickým zručnos-
tiam patrí aj vybudovanie návyku na 
triedenie odpadu tak, aby sa stalo 
prirodzenou súčasťou ich života. Aj 
naša škola vedie  žiakov k osvojeniu 
si týchto zručností. Pod názvom  Šetri 
prírodu  má vypracovaný školský re-
cyklačný program, ktorý si kladie za 
cieľ systematické zapájanie témy 
správneho nakladania s odpadmi, 
triedenia a následnej recyklácie  do 
výučby v škole tak, aby sa správne 
návyky stali súčasťou životného štýlu 
nastupujúcej generácie.
 Triedením nielenže znižujeme 
množstvo odpadu, za ktorý musíme  
platiť, ale naopak, za vytriedené su-
roviny môže škola získať ďalšie fi-
nančné prostriedky. 
  V rámci jednotlivých zložiek zbi-
era škola   papier, elektrozariadenia, 
batérie, cartridge, plastové vrchnáky, 
použité zubné kefky. Tieto komodi-
ty môžu  nosiť do školy aj občania 
v čase od 7,00 hod do 16,30 hod. 
v pracovných dňoch. Pridajte sa 
k Priateľom Zeme a urobte aj Vy 
niečo preto, aby sme spoločne po-
mohli znížiť množstvá zbytočne vy-
hadzovaných odpadov!

Šetri prírodu

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Štvrtáci ďakujú za uplynulé štyri roky

Stojíme tu dnes, nas-

túpení posledný krát, 

tak Vám chceme v 

krátkosti niečo pekné pov-

edať. Uplynuli štyri roky, čo 

sme prišli prvý krát, vystrašení, 

čo nás čaká, museli sme len 

hádať. Prvá trieda – základ 

veľký, snaha pani učiteľky zo 

všetkým si poradiť. Naučiť sa 

čítať,  písať,  popritom  si  pon-

ariekať, vedela nás povzbudiť. 

Druhý ročník prišiel rýchlo, 

kadečo sme zabudli, ale s 

pani učiteľkou, rýchlo všet-

ko dobehli. S tretím-štvrtým 

ročníkom ? To už bola fuška! 

Dostali sme viacej kníh, učenia 

nám pribúdalo, nedali sme sa 

odradiť. Vždy 

sme mali po-

moc veľkú 

a to pani ri-

aditeľku. Aj 

keď prísna 

občas bola, 

bola to len 

naša smola. 

Vymýšľala pre 

nás scénky, 

ako všetkých 

potešiť. Tal-

ent? Ten má 

na to ona 

veľký a snahu niečo naučiť.

Liptov , Turiec, Orava, ďaleko 

je Trnava. Ďakujeme za to vš-

etko, že sme sa to učili. Ces-

tovanie ? Radosť veľká, inak 

by sme blúdili. Je tu záver, časť 

života prežitého s Vami, no 

spomienky na to všetko, budú 

stále s nami. Odchádzame, 

no nie navždy. S radosťou sa 

vrátime, bolo nám tu s Vami 

dobre, pre dnešok sa lúčime. 

Nech Vám vravia tieto kve-

ty, že zo srdca ĎAKUJEME!

žiaci IV. ročníka
ZŠ šk. rok 2019/20



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

2. septembra sa začal nový 
školský rok 2020/2021. V 
našej škole  zasadlo do 
školských lavíc 58 žiakov, 
z toho 12 prváčikov. Jeho 
začiatok bol  poznačený 
koronakrízou, podobne ako 
to bolo v druhom polroku 
vlaňajšieho školského roka.  

Na školách  platia viaceré 
hygienické opatrenia.
Škola bola ako vždy o 

tomto čase pripravená na to, 
aby privítala svojich školákov. 
Na všetkých žiakov sa tešili ich 
učitelia, ktorí pripravili a vyzdo-
bili triedy a chodby a taktiež 
celý personál, ktorý sa postaral 
o drobné opravy a čistotu všet-
kých priestorov.

   Zvlášť sme sa tešili na št-
vrtákov, pre ktorých bude tento 
školský rok posledný v škole 
a osobitne vítali medzi nami 
prváčikov, pre ktorých bude 
tento školský rok prvý v ich 
nasledujúcom školskom živote.
   Začiatok školského roka spre-
vádzali  viaceré protiepidemio-
logické  opatrenia. Každý žiak 
musel pri príchode do školy 
odovzdať vyhlásenie, v ktorom 
rodič informuje o tom, či žiak 
vycestoval v termíne od 17. au-
gusta do 1. septembra mimo 
územia Slovenska a tiež, či sa 
dieťa v danom čase zúčastnilo 
na hromadnom podujatí. Do 
školy môžu vstúpiť iba rodičia 
prvákov. Povinné je pri vstupe 
do budovy  použiť dezinfekciu. 
Pre žiakov prvého stupňa majú 
rúška  v triede iba odporúčací 
charakter.  No v spoločných prie-

storoch ich musia mať. Školáci  
sa museli vzdať aj obľúbených 
predmetov.  Nemôžu využívať 
počas hodín telesnej výchovy 
priestory telocvične, cvičiť sa 
môže iba vonku. Na hodinách 
hudobnej výchovy   sa nesmie 
spievať. Nemôžu pracovať záu-
jmové krúžky. Obedy sa  vydáv-
ajú v sprísnenom hygienickom 
režime. Škola sa riadi semafo-
rom.  Tieto opatrenia  platia až 
do odvolania.   
Máme za sebou školské prázd-
niny, pekné slnečné leto plné 
zážitkov, oddychu a milých 
spomienok. Mnohí z nich 
dokážeme čerpať energiu a 
silu na nasledujúce desaťme-
sačné obdobie, ktoré nás čaká. 
Musíme veriť, že hygienické 
opatrenia nebudú  prekážk-
ou a dovolia nám – učiteľom 
tráviť spoločné chvíle a celé 

vyučovanie s deťmi v škole. 
Usmernenie MŠVVaŠ nám ne-
dovolilo stretnúť sa pri slávnos-
tnom otvorení školského roka  
tak, ako sme zvyknutí. Život 
nám ale prináša neustále zmeny 
a našou úlohou je sa s nimi vy-
sporiadať. Tento školský rok 
ich priniesol viacero a dúfame, 
že ich spoločne zvládneme k 
prospechu nás všetkých. Verte 
nám, že sa snažíme pre všet-
ky Vaše deti a našich žiakov 
pripraviť čo najlepšie podmien-
ky pre ich rozvoj. Rodičom žiak-
ov držíme palce, aby úspešne 
zvládali školské povinnosti svo-
jich detí, aby vedeli pochváliť 
to dobré, eliminovať zlé a pod-
porovať svoje deti v osobnost-
nom rozvoji. Želáme všetkým 
hlavne pevné zdravie a aby sme 
spoločnými silami zvládli nas-
távajúci školský rok. 

Začiatok školského roka poznačený ”koronakrízou”
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Festival zázračný oriešok, 
kniha v rozhlase – rozhlas 
v knihe, sa konal už 11. 
krát od 28. septembra 
do 30. septembra 2020 a 
patrí k najvýznamnejším 
aktivitám piešťanskej 
knižnice. Cieľom je prop-
agácia literatúry a podpo-
ra čítania. Koná sa každé 
dva roky. 

Účastníkom  a návšte-
vníkom ponúka stret-
nutia s tvorcami det-

ských kníh a rozhlasových 
rozprávok, tvorivé dielne s 
ilustrátormi, divadelné dram-
atizácie, výstavy knižných 
ilustrácii. Súčasťou festivalu 
je súťaž o najlepšiu monolog-
ickú rozhlasovú rozprávku, 
súťaž o najlepšiu rozhlasovú 
rozprávkovú hru a súťaž o 
najlepšiu hru pre rodinu, ktoré 
hodnotí odborná porota a det-
ská porota zložená z čitateľov 
knižnice. Na prestížnom 
festivale  súťažilo 33 titulov 
v troch kategóriach, ktoré 
Slovenský rozhlas a televízia 
odvysielala v predchádza-
júcich dvoch rokoch. V det-
skej porote mala zastúpenie 
aj naša škola. Eliška Žáková 
zo 4. triedy bola členkou po-
roty v kategórii monologická 
rozprávka.
   V pondelok  28. septem-
bra  sme boli na úvodnom 
slávnostnom festivalovom 
programe pre deti, autorov 

a hostí festivalu   Zázračný 
oriešok  v MsK Piešťany „ 
Poďme spolu do rozprávky.“  
Na svojich divákov, pos-
lucháčov, čitateľov sa tešili 
významní spisovatelia, il-
ustrátori, herci, rozhlas-
oví tvorcovia a vydavate-
lia.  Moderátorkou sa stala 
postavička z knihy Jána Ul-
ičianskeho Analfabeta Ne-
gramotná. Tá nikdy neprečíta-
la knižku a vôbec nerozumie, 
na čo sú také zbytočnosti. O 
festivale tiež nikdy nepočula. 
Hosťami podujatia boli au-
tori ceny Zázračný oriešok 
a vizuálu festivalu ilustrátori 
Katka Ilkovičová (Zázračný 
oriešok 2018) a Juraj Martiš-
ka (Zázračný oriešok 2020), 
spisovatelia Ján Uličiansky a 
Peter Karpisnký, herečka Lu-
cia Hurajová.  

   V rámci festivalu „Záz-
račný oriešok“ sa uskutočni-
lo podujatie i na našej škole. 
Dňa 30.9. zavítal do našej 
školy ilustrátor Juraj Martiš-
ka, autor vizuálu a ceny Záz-
račný oriešok 2020. Deťom 
porozprával o svojej práci il-
ustrátora, predstavil im knihy, 
za ktoré získal významné 
ocenenia. Zvlášť sa venov-
al knihe Tone Ravajovej Rok 
sivka ohniváka, ktorá sa sta-
la predlohou pre rozhlasovú 
rozprávku. Tá súťažila aj na 
tomto ročníku festivalu. Ilus-
trácie nakreslil práve Juraj 
Martiška a koníkom bol ven-
ovaný aj workshop.    Vo výt-
varnom workshope  si spo-
lu   namaľovali koníka Sivka. 
Deťom sa workshop veľmi 
páčil, z vyrobených prác mali 
veľkú radosť.

Festival Zázračný oriešok
Triedenie odpadu je dnes 
nevyhnutnosťou. Dôkazom 
toho sú aj pribúdajúce plány 
výstavby nových skládok 
(prípadne spaľovní komunál-
nych odpadov), pretože tie 
súčasné už naplnili svoju 
kapacitu. 

Nové skládky v blízkosti obcí sa 
ľuďom nepáčia a bojujú proti 
nim. Častokrát však nerobia 

nič preto, aby v ich blízkosti skládka 
nestála. Pritom pre začiatok stačí as-
poň začať odpad triediť pre následnú 
recykláciu. Recykláciou šetríme niel-
en miesto na skládkach pre odpad, 
ktorý už nie je možné vôbec recyk-
lovať, ale zároveň aj šetríme prírodné 
zdroje, ktoré musia byť použité na 
výrobu nových výrobkov. Poplatky za 
odpad neustále stúpajú a tento trend 
sa s veľkou pravdepodobnosťou 
nezmení ani v najbližších rokoch. Pri-
tom produkcia odpadu sa dá znížiť 
až o 60 – 70 %!
   Napríklad vytriedením 110 ton 
starého papiera a jeho použitím na 
výrobu nového sa zachráni 1 hek-
tár 80 ročného lesa. Ropa je neob-
noviteľnou surovinou a jej zásoby 
rapídne ubúdajú. Väčšina plastov sa 
však stále vyrába z ropy namiesto ich 
recyklácie Úlohou školy je vzdelávať 
a pripravovať deti a mládež nielen 
na odbornosť, ale aj na každodenný 
život. K takýmto praktickým zručnos-
tiam patrí aj vybudovanie návyku na 
triedenie odpadu tak, aby sa stalo 
prirodzenou súčasťou ich života. Aj 
naša škola vedie  žiakov k osvojeniu 
si týchto zručností. Pod názvom  Šetri 
prírodu  má vypracovaný školský re-
cyklačný program, ktorý si kladie za 
cieľ systematické zapájanie témy 
správneho nakladania s odpadmi, 
triedenia a následnej recyklácie  do 
výučby v škole tak, aby sa správne 
návyky stali súčasťou životného štýlu 
nastupujúcej generácie.
 Triedením nielenže znižujeme 
množstvo odpadu, za ktorý musíme  
platiť, ale naopak, za vytriedené su-
roviny môže škola získať ďalšie fi-
nančné prostriedky. 
  V rámci jednotlivých zložiek zbi-
era škola   papier, elektrozariadenia, 
batérie, cartridge, plastové vrchnáky, 
použité zubné kefky. Tieto komodi-
ty môžu  nosiť do školy aj občania 
v čase od 7,00 hod do 16,30 hod. 
v pracovných dňoch. Pridajte sa 
k Priateľom Zeme a urobte aj Vy 
niečo preto, aby sme spoločne po-
mohli znížiť množstvá zbytočne vy-
hadzovaných odpadov!

Šetri prírodu

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Štvrtáci ďakujú za uplynulé štyri roky

Stojíme tu dnes, nas-

túpení posledný krát, 

tak Vám chceme v 

krátkosti niečo pekné pov-

edať. Uplynuli štyri roky, čo 

sme prišli prvý krát, vystrašení, 

čo nás čaká, museli sme len 

hádať. Prvá trieda – základ 

veľký, snaha pani učiteľky zo 

všetkým si poradiť. Naučiť sa 

čítať,  písať,  popritom  si  pon-

ariekať, vedela nás povzbudiť. 

Druhý ročník prišiel rýchlo, 

kadečo sme zabudli, ale s 

pani učiteľkou, rýchlo všet-

ko dobehli. S tretím-štvrtým 

ročníkom ? To už bola fuška! 

Dostali sme viacej kníh, učenia 

nám pribúdalo, nedali sme sa 

odradiť. Vždy 

sme mali po-

moc veľkú 

a to pani ri-

aditeľku. Aj 

keď prísna 

občas bola, 

bola to len 

naša smola. 

Vymýšľala pre 

nás scénky, 

ako všetkých 

potešiť. Tal-

ent? Ten má 

na to ona 

veľký a snahu niečo naučiť.

Liptov , Turiec, Orava, ďaleko 

je Trnava. Ďakujeme za to vš-

etko, že sme sa to učili. Ces-

tovanie ? Radosť veľká, inak 

by sme blúdili. Je tu záver, časť 

života prežitého s Vami, no 

spomienky na to všetko, budú 

stále s nami. Odchádzame, 

no nie navždy. S radosťou sa 

vrátime, bolo nám tu s Vami 

dobre, pre dnešok sa lúčime. 

Nech Vám vravia tieto kve-

ty, že zo srdca ĎAKUJEME!

žiaci IV. ročníka
ZŠ šk. rok 2019/20



2. september oznámil, že 
naša škôlka sa opäť napl-
nila detským smiechom, 
plačom, radosťou, 
očakávaním, kamarát-
skych vzťahov a hlavne 
kopcom zábavy a aktivít. 
Deti sa tešili na svojich 
kamarátov, hračky, a 
vôbec na celý škôlkársky 
režim aj keď s množstvom 
opatrení, ktoré je potrebné 
v súčasnej dobe rešpek-
tovať. 

Touto cestou chceme 
poďakovať rodičom, 
deťom  za dodržiavanie a 

ohľaduplnosť voči našim poži-
adavkám s ktorými sa musíme 
vyrovnať,  prispôsobiť sa im a 
naučiť sa s nimi žiť.  I napriek 
týmto prekážkam v rámci 
možností  sa snažíme plno-
hodnotne využiť čas a  okrem 
výchovno – vzdelávacej čin-
nosti plniť naplánované aktivity 
v spolupráci s rodičmi a deťmi. 
Výsledkom  boli naši  „ Tekvičá-
ci“, ktorí nám zdobili materskú 
školu. Téma bola ľubovoľná. 
Prevažovali rozprávkové by-
tosti, strašidelný hrad, ježib-
aby, rôzne strašidielka, ktoré 
pripravovali deti nielen v škôl-
ke, ale aj doma s rodičmi. V 
pondelok pred škôlkou privítal 
deti Pat a Mat , postupne sa 
pridávali i ďalšie postavičky z 

rozprávok . V rámci Dňa jablka 
a Svetového dňa výživy si deti 
spestrili jedálniček so svojimi  
vlastnoručne pripravenými do-
brotami, zasúťažili si, pobavili 
a poučili sa. Našou túžbou a 
zvykom je spríjemniť a obohatiť 
deťom pobyt v škôlke  rôznymi 
divadelnými predstaveniami, 
workshopmi, či už na domácej 
pôde, alebo vycestovaním 
autobusom. Aj keď nám to 
súčasná situácia nedovoľuje, 
veríme, že s určitým rešpek-
tom a ohľaduplnosťou sa opäť 
naštartujeme a všetky kultúrne 
podujatia dobehneme. S hr-
dosťou môžeme pochváliť i 
našich nových kamarátov, pre 

ktorých bolo ranné lúčenie 
pokropené slzičkami, no pos-
tupne s pribúdajúcimi dňami 
sa slzičky akoby zázrakom 
zmenili na úsmev a radosť. 
S odvahou Vám, všetkým či-
tateľom Hlasu Krakovian po-
sielajú báseň:

My už v škôlke neplačeme 
za ockom a mamičkou, 
celý deň sa spolu hráme 

s loptou, bábkou, autíčkom.
Vieme pekne poďakovať, 

poprosiť aj pozdraviť, 
pri rozprávke ticho sedieť, 
spievať , kresliť, súťažiť.

Všetko sa nám spolu darí, 
preto máme škôlku radi.                                                                                                                                            

                                         

Klopi-klopi, brána otváraj sa z rána
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Veľa zdravia – spokojnosti

deduškovia babičky, 

zo srdca Vás pozdravujú

z našej škôlky detičky.                                                                                            

Pre naše babičky 
a deduškov k ich

sviatku

Nové prvky na detskom ihrisku v materskej škole.            Foto: -mš-

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 na Sloven-
sku je založené na novom 
koncepte. Na Slovensku 
prvýkrát v histórii dôjde k 
zmene spôsobu sčítania 
a namiesto tradičného 
sčítania sa uskutoční inte-
grované sčítanie, ktoré je z 
hľadiska použitých metód 
kombinovaným sčítaním. 

Integrované sčítanie je 
založené na kombinácii úda-
jov z administratívnych zdro-

jov údajov a údajov získaných 
od obyvateľov. Administratívne 
zdroje údajov sú databázy, 
ktoré spravujú ministerstvá 
alebo ostatné orgány štátnej 
správy (napr. Register fyzických 
osôb, ktorého správcom je 
Ministerstvo vnútra SR). Kom-
binované sčítanie ako metó-
da zabezpečenia údajov je vo 
svete považovaná za určité 
premostenie pri prechode od 
tradičného sčítania k plne reg-
istrovému sčítaniu.
   Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov 2021 je moderným plne 
elektronickým sčítaním. Sčít-
anie obyvateľov domov a by-
tov bude realizované v dvoch 
etapách – sčítanie domov a by-
tov a sčítanie obyvateľov. 
  Sčítanie domov a bytov 
prebieha v období od 1. 
júna 2020 do 12. februára 
2021. Toto sčítanie vykonajú 
obce SR v spolupráci so Štati-
stickým úradom SR. Obyvateľ 
sa na sčítaní domov a bytov 
nebude podieľať. Sčítanie 
obyvateľov sa uskutoční v 
období od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Obyvateľ 
bude mať na sčítanie sa 
šesť kalendárnych týždňov. 
Rozhodujúcim okamihom 
sčítania, ku ktorému sa 
vzťahujú údaje zisťované 
počas doby sčítania oby-
vateľov, domov a bytov je 
polnoc z 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021. 
Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov je jediným štatistickým 
zisťovaním, ktorého obsah, 
rozsah a spôsob vykonania v 
SR ustanovuje osobitný zákon. 
Takýto postup garantuje sčíta-
niu špecifické postavenie najmä 
preto, že má nielen štatistický, 
ale aj celospoločenský význam.
   Na účely prípravy a realizácie 
sčítania bola predsedom ŠÚ 
SR zriadená Ústredná komi-
sia pre sčítanie, ktorej úlohou 
je vyhodnocovať postup prác 
pri príprave a realizácii sčítania 

a navrhovať opatrenia na od-
stránenie zistených nedostatk-
ov, prijímať stanoviská k otáz-
kam sčítania a rozhodovať 
kompetenčné spory. Členmi 
Ústrednej komisie pre sčítanie 
sú zástupcovia ŠÚ SR, správ-
covia administratívnych zdrojov 
údajov, ústredné orgány štátnej 
správy, obce alebo ich združe-
nia a odborníci z oblasti výsku-
mu a vývoja.
   Zmeny v spôsobe získavania 
údajov súvisia s požiadavkami 
na modernizáciu sčítania, na 
informatizáciu a digitalizáciu 
spoločnosti. Nadviazať na in-
ovačný trend použitia infor-
mačných technológií bolo jed-
ným z odporúčaní po sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011. Elektronické 
sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov ako moderný 
spôsob získavania zberu 
údajov má viacero výhod. 
Je jednoduchšie, rýchlejšie 
a bezpečnejšie pre posky-
tovateľov údajov – obyvateľov 
a obce a rovnako aj pre spra-
covateľov údajov – Štatistický 
úrad SR. Obyvateľ bude mať 
možnosť sčítať sa kdekoľvek, 
z akéhokoľvek zariadenia s 
pripojením na internet pros-
tredníctvom viacerých kanálov, 
ktoré budú k dispozícii. Elek-
tronické sčítanie prispeje k efe-
ktívnejšiemu využívaniu už ex-
istujúcich zdrojov, k skvalitneniu 
získaných údajov s možnosťou 
okamžitej a priamej kontroly 
ako aj k zrýchleniu spracova-
nia získaných údajov od re-
spondentov, nakoľko sa od-
búra fyzická práca s tlačenými 
formulármi. Je prostriedkom 
na zníženie administratívnej 
záťaže obyvateľstva, na elim-
ináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť 
pri zbere údajov, na šetrenie 
finančných prostriedkov štátu, 
najmä na zníženie nákladov na 
terén a na spracovanie papiero-
vých dotazníkov a na zníženie 
záťaže životného prostredia. 
Integrované a plne elektronické 
sčítanie predstavuje značnú in-
ovačnú výzvu.

Cieľ sčítania
   Cieľom sčítania v roku 2021 
je získať vzájomne prepojené, 
spoľahlivé, porovnateľné un-
ikátne údaje a informácie o 
stave spoločnosti, o jej demo-
grafických, sociálno-ekonom-
ických a kultúrnych štruktúrach, 
o životných podmienkach oby-
vateľov a ich bývaní. Dosiahnuť 
tento cieľ predpokladá pristu-
povať k sčítaniu ako:

- k požiadavke na rešpek-
tovanie medzinárodných a 
národných záväzkov,
- k požiadavke na akceptovanie 
relevantných potrieb použí-
vateľov údajov pri zvážení ad-
ministratívnej záťaže obyvateľov 
Slovenskej republiky,
- k rozhodnutiu zachovať čo 
najväčšiu porovnateľnosť úda-
jov s údajmi získanými z pred-
chádzajúcich sčítaní pričom 
úroveň územného a klasi-
fikačného detailu jednotlivých 
ukazovateľov bude výsledkom 
použitej metódy zberu údajov,
- k výzve na vzájomnú harmo-
nizáciu údajov demografickej 
štatistiky, registrov, prípadne 
evidencie obcí zameranej na 
zvyšovanie kvality výstupov.

Odborná a verejná 
diskusia

   Štatistický úrad SR v rám-
ci prípravy Sčítania oby-
vateľov, domov a bytov 2021 
zrealizoval početné množst-
vo aktivít smerujúcich k 
tomu, aby výstupy z pripra-
vovaného sčítania čo najvi-
ac vyhovovali aktuálnym a 
budúcim potrebám použí-
vateľov cenzových údajov. 
   V prvej polovici roka 2017 sa 

Štatistický úrad SR obrátil na 
odborníkov z vedeckej, výs-
kumnej a akademickej obce, 
zo štátnej správy a samos-
právy s výzvou, aby sa zapojili 
do verejnej diskusie o zozname 
údajov, ktoré sa budú zisťovať 
v cenze 2021. Verejná diskus-
ia o obsahu cenzu trvala od 1. 
marca 2017 do 1. júna 2017. 
V rámci výzvy sa potvrdil na-
jmä záujem o zisťovanie už 
existujúcich tém týkajúcich sa 
národnosti, náboženského vy-
znania, súčasnej ekonomickej 
aktivity, miesta výkonu zamest-
nania či spôsobu dopravy do 
zamestnania alebo do školy. 
Zároveň sa akceptovali poži-
adavky odborníkov zisťovať 
miesto výkonu zamestnania 
do väčšieho územného detailu 
než v predchádzajúcom sčítaní 
alebo požiadavka na zisťovanie 
počtu živo narodených detí aj u 
mužov.
   Zohľadnené boli aj niektoré 
závery zo zasadnutí expert-
ných pracovných skupín (ako 
napríklad zaradenie zisťovania 
multietnicity).,    Štatistický úrad 
SR od začiatku pozitívne vní-
mal iniciatívu odbornej, ale aj 
laickej verejnosti participovať na 
príprave sčítania.     ŠÚ SR
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 len elektronicky 

Potrebujeme: 
600 g. mletého bravčového 
mäsa, 600 g. kapusty, 2 cibule,
2 mrkvy, 2 papriky, 2 parada-
jky, petržlenovú vňať, trochu 
kôpru, 1 lyžičku cukru, 1 lyžicu 
citrónovej šťavy, 2 lyžice oli-
vového oleja, 2 lyžice masla, 2 
litre vody, soľ a čierne korenie 
podľa chuti
  Postup: Kapustu si nakrájame na 
úzke rezance. Paradajky zbavíme 
šupky a tiež ich nakrájame. 
Na väčšej panvici si rozpálime 
polievkovú lyžicu olivového oleja a 
polievkovú lyžicu masla. Pridáme 
kapustu a smažíme do zlatis-
ta. Následne pridáme nakrájané 
paradajky, osolíme a pridáme 
lyžičku cukru. Miešame a ne-
cháme smažiť, pokiaľ sa neodparí 
kvapalina.
   V ďalšom hrnci (ten už by mal 
byť väčší na celý objem polievky) 
si tak isto rozpálime polievkovú 
lyžicu oleja a polievkovú lyžicu 
masla a následne pridáme jednu 
nakrájanú cibuľu, ktorú jemne os-
mažíme a následne k nej pridáme 
mleté mäso. Mäso osolíme a 
okoreníme. Všetko dôkladne pre-
miešame a necháme smažiť, pok-
iaľ nie je mäso hotové.
   Kým sa mäso smaží nakrájame 
si na malé kocky zvyšnú cibuľu, 
mrkvy a papriky. Takto nakrájanú 
zeleninu pridáme k mäsu a ne-
cháme malú chvíľu osmažiť. Po-
tom všetky ingrediencie zalejeme 
vodou. Okoreníme a osolíme a ne-
cháme variť na miernom plameni, 
pokiaľ zelenina trochu nezmäkne.
   Keď už je zelenina mäkká, k 
vývaru pridáme dusenú kapustu. 
Všetko premiešame a polievku 
necháme dôjsť k varu. Potom 
plameň mierne stiahneme, poliev-
ku prikryjeme pokrievkou a ne-
cháme dovariť ešte asi 5 minút.
   Na záver do polievky pridáme 
lyžicu citrónovej šťavy, nakrájanú 
petržlenovú vňať a kôpor, po-
prípade ešte iné bylinky, ktoré ju 
príemne rozvoňajú. Polievku pre-
miešame, minútku povaríme a ne-
cháme odstavenú zo zdroja tepla 
„dôjsť“ asi 15 minút.

-red-

Dožinková polievka
RECEPTY HLASU



našej projektovej činnos-

ti v rámci Mikroregiónu nad 

Holeškou, Miestnej akčnej 

skupiny Holeška aj Združenia 

obcí Holeška na triedenie a 

nakladanie s odpadmi. Ešte 

počas tohto roka by sme v 

spolupráci s OOCR Rezort 

Piešťany chceli predstaviť 

verejnosti a najmä miest-

nym producentom chránené 

označenie: „Regionálny pro-

dukt Piešťansko“, ktoré budú 

môcť získať miestne produk-

ty, služby a podujatia z nášho 

Piešťanského okresu. Viac 

informácií bude už čosko-

ro na webovej stránke www.

produktpiestany.sk, ktorá sa 

aktuálne tvorí.

   Viac informácií o aktuálnej 

situácii v regióne, ako aj o 

pripravovaných akciách a ak-

tivitách môžete získať na we-

bovej stránke www.holeska.sk 

alebo na facebookovom pro-

file mikroregionnadholeskou.

    Foto: 2x Stanislav SEDLÁK

Mikroregión nad Holeškou 
oslavuje dvadsiatku

Aktuálne z mikroregiónu

V tomto roku oslavuje 
Mikroregión nad Holešk-
ou (MNH) 20 rokov od 
svojho ustanovujúceho 
snemu, ktorý sa uskutočnil 
26.06.2000. Z dôvodu nepri-
aznivej situácie sme museli 
zrušiť takmer všetky vere-
jné aktivity, ako aj oslavy 
tohto jubilea. 

Preto som rád, že sme sa 
mohli spoločne stretnúť 
na už XIV. ročníku Cyklo 

Holeška tour. Podujatie sa nám 
pre nepriaznivé počasie podarilo 
síce až na druhý pokus v sobotu 
05.09.2020. 
   Štart a cieľ bol v obci Šterusy, 
prestávkovali sme vo Veľkých 
Kostoľanoch a v Krakovanoch. 
Prejazdu sa zúčastnilo 302 
zaregistrovaných cyklistov. Z 
toho 98 žien a 204 mužov, 72 
mladých do 26 rokov. Účastník-
ov do 14 rokov bolo 38 a nad 60 
rokov 29 cyklistov.
 Zaregistrovaní cyklisti 
pochádzali zo 42 obcí a miest. 
Najmladšími účastníkmi boli 
Alžbeta Bělská z Krakovian a 
Juraj Vittek zo Šelpíc vo veku 
1 rok. Najstaršou účastníčk-

ou bola Elena Michalíková z 
Veľkých Kostolian a najstarším 
cyklistom bol Jozef Havlík z 
Piešťan.
     Veľká vďaka patrí tohtoročným 
sponzorom a partnerom podu-
jatia: Obec Šterusy, Národ-
né športové centrum (projekt 
týždňa športu #beactive), LU-
NAS – SK, s.r.o., Minoxi light 
and sound, LOMBARD, s.r.o., 
Infúzia koktejlbar, Piváreň u 
notára Krakovany a samozre-
jme všetkým členským obciam 
Mikroregiónu nad Holeškou a 
Miestnej akčnej skupiny Holeš-
ka.
   Obrovská vďaka za bez-
problémový chod patrí aj 
príslušníkom polície z KR PZ ODI 
v Trnave a OO PZ Vrbové, ktorý 
sa pričinili o bezproblémové 
prejazdy štátnymi cestami a 
o našu bezpečnosť. Rovnako 
patrí vďaka aj záchranárom z 
firmy Event Medical Solutions 
a dobrovoľným hasičom z Rak-
ovíc. Našťastie bolo opäť potre-
bné ošetriť len zopár ľahkých 
odrenín.
   Už teraz sa tešíme na stret-

nutie v stredu 01.09.2021 v 
Dubovanoch na XV. ročníku 
Cyklo Holeška tour.
   Na základe vývoja situácie s 
pandémiou koronavírusu pre-
hodnotí členská základňa MNH 
operatívne konanie a spôsob 
poslednej tohtoročnej aktivity, 
ktorou bude roznášanie Betle-
hemského svetla 23.12.2020. 
O priebehu akcie získate in-
formácie prostredníctvom vášho 
obecného/mestského úradu, na 
facebookovom  profile a we-
bovej stránke mikroregiónu.
    Samozrejme pokračujeme aj v 

Lukáš Pavlech
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Vážení spoluobčania 
i naši členovia JDS, 
dovoľte mi v mene 
výboru vás pozdraviť. 
Bohužiaľ vás tentoraz 
nemôžem oboznámiť s 
našimi aktivitami, pretože 
okrem júlovej opekačky, 
ktorú sme ešte stihli, sme 
už žiadne aktivity nemali. 

Bola hrozba vírusu 
COVID-19, ale to bol 
len začiatok. Teraz je 

tu všetko naspäť, a ešte vo 
väčšom rozsahu. To, čo bolo 
naplánované sa nemohlo us-
kutočniť. Iba naši 4 členovia 
sa koncom augusta zúčastnili 
kúpeľnej liečby. 
  Na takúto situáciu sme ne-
boli pripravení, ani sme to 
nečakali. Nevieme ani, ako to 
bude ďalej pokračovať. Pre 
nás seniorov sú nariadenia 
prísne, , preto buďme disci-
plinovaní, dodržujme všet-
ko, čo je nariadené, nosme 
rúška, dodržujme odstup 
umývajme si ruky, dezinfiku-
jme a hlavne sa nestretajme 
vo väčších skupinách. Len 
vďaka spoločnému úsiliu a 
disciplíne sa nám, nielen sen-
iorom, ale všetkým spoločne 
môže podariť zvládnuť túto 
pandémiu. Veď každoden-
ný život ide ďalej. Hľadajme 
príležitosti na vzájomnú pod-
poru. Robme drobné aktivity, 

ktoré tešia nielen nás, ale i 
celú našu rodinu a priateľov. 
Napríklad môžeme čítať 
knižky, vyšívať, háčkovať, 
štrikovať, lúštiť krížovky, su-
doku- aj to je cvičenie pre náš 
mozog.
    Vážení čitatelia a naši čle-
novia, keďže vždy pred svi-
atkami zosnulých mávame 
brigády na cintorínoch a 
počasie kvôli dažďu nie je 
vhodné, tak k úprave okolia 
hrobov treba pristúpiť indi-
viduálne. Nie len členovia 
JDS, ale i ostatní občania, zv-
lášť na cintoríne v Strážoch, 
kde je veľa stromov a na-
padaného lístia. Sú tam aj 
hrable a metly, nahrabané 
lístie treba dať ku kontajneru. 
Ak by sa počasie umúdrilo a 
ešte by sa to stihlo, vyhlásime 
brigádu. Záleží nám na tom, 

ako pietne miesto vyzerá, 
chodím tadiaľ každý deň 
okolo, ale málokto vezme 
metlu a hrable, že by upratal 
okolo smetných košov... Ne-
hádžme všetko pod stromy, 
ale tam, kam to patrí. Je 
pravda, že je aj málo smet-
ných košov, možno z toho 
dôvodu je neporiadok oko-
lo. Koľkokrát sú tam aj veci, 
ktoré nie sú z cintorína, ale z 
našich domovov. Prepáčte, 
že to píšem, ale je to tak.

   Záverom dovoľte všetkých 
ešte raz pozdraviť a popriať 
hlavne zdravie a pohodu. 
Opatrujte sa a dodržujte pok-
yny zdravotníkov, aby sme 
sa čoskoro mohli v zdraví 
spoločne stretnúť pri našich 
aktivitách a tak urobiť náš 
život plnohodnotným a krás-
nym.
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Občania v našej krajine, podobne 
ako aj v iných krajinách sveta, sa zno-
va musia podrobiť karanténe. Hroz-Hroz-
ba koronavírusu tak znova zhatila ba koronavírusu tak znova zhatila 
plány Miestnej skupiny Červeného plány Miestnej skupiny Červeného 
kríža v Krakovanoch (MsSČK).kríža v Krakovanoch (MsSČK). 

V       prvej vlne pandémie sa v našej obci 
nevyskytol žiaden prípad pozitívne-
ho testovania na koronavírus, ter-

az je situácia v Krakovanoch odlišná. 
Máme viacero pozitívne testovaných, 
ktorí chorobu už prekonali, alebo sa 
liečia. Preto MsSČK odporúča zúčast-
niť sa plošného testovania, ktoré sa us-
kutoční v najbližších dňoch. MsSČK by 
rád pomohol pri testovaní v našej obci, 
ale vzhľadom k tomu, že zdravotníčky 
MsSČK majú všetky nad 50 rokov, ich 
účasť v organizovaní tejto akcie sa neod-
porúča.  MsSČK nabáda k dodržovaniu 
opatrení pandemickej komisie a úradov.  
“BUĎME ZODPOVEDNÍ. SPOLU 
TO ZVLÁDNEME.” Napriek neľahkej 
situácii sa členovia MsSČK pravidelne 
zúčastňujú odberov krvi, korá je v týcto 
dňoch nesmierne potrebná a je jej veľký 
nedostatok. 27. augusta 2020 sa konala 
Drahovská kvapka krvi. Na nej darovala 
krv Mária Žitnanská, ktorá už má blízko 
k tomu, aby sa stala po predsedníčke 
MsSČK Elene Krestovej a Brigite Strak-
ovej treťou ženou v našej organizácií 
so zlatou plaketou Dr. Janského.  Mar-
tin Žitnanský daroval krv v nemocnici 
v Trenčíne, Pavol Tonkovič v Nitre (3x), 
Rastislav Tonkovič v Piešťanoch (2x). V 
našom okresnom meste taktiež darova-
li krv Blažena Madunická, Marek Baláž, 
Roman Gono, Veronika Horváthová, 
Soňa Honig, Kristián Kubran a Peter 
Klčo ml. Títo darcovia krvi sú príkladom 
aj pre ostatných.  S otázkou na aktuál-
nu situáciu v MsSČK sme oslovili aj jej 
predsedníčku E. Krestovú, ktorá nám 
odpovedala: “V rámci októbra -mesia-
ca úcty k starším každoročne navšte-
vujeme našich najstarších členov a 
členky. Tento rok to bohužiaľ nebolo 
možné, preto som sa s nimi spojila as-
poň telefonicky. Takto som pozdravila 
bývalú predsedníčku Annu Sedlákovú a 
Teréziu Macháčovú.  Životného jubilea 
sa dožili členky výboru Mária Žitnanská 
a Marcela Macejková, ktorým som za-
gratulovala a popriala veľa zdravia. Aj 
keď sú povolené aktivity obmedzené, 
mnohí sa venujete svojim koníčkom a 
záľubám, čo je veľmi prospešné a uži-
točné. Za všetkých spomeniem Ing. 
Martu Mitošinkovú, ktorá maľuje nád-
herné obrazy, či Martu Doktorovú, ktorá 
nám minulý rok osobne poďakovala za 
jesennú výstavu a venovala nám vlast-
noručne maľované džbániky, ktoré 
ozdobuje vo voľnom čase. Čitateľom 
Hlasu Krakovian, členom MsSČK, ale 
aj všetkým občanom prajem pevné 
zdravie, veľa optimizmu a verím, že zlú 
situáciu prekonáme a budeme sa môcť 
opäť stretávať na našich spoločných 
podujatiach.”

Jednota dôchodcov informuje Červený kríž informuje
Anna Kubranová
za výbor JDS Krakovany

Februárová výročná členská schôdza JDS v kultúrnom dome.           Foto: L. Žitnanský                   Juraj Filo
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Pri skúmaní historických 
prameňov platí všeobec-
ná zásada priamej úmer-
nosti času a množstva 
prameňov. Čím ideme ďalej 
do histórie, tým ich počet 
klesá a každý ďalší objav 
môže výrazne ovplyvniť, 
alebo vo výnimočných 
prípadoch aj zmeniť pohľad 
na jednotlivé udalosti ktoré 
skúmame.
Pri skúmaní inej udalosti sa 
mi takto náhodne dostal do 
pozornosti Katalánky Atlas 
z roku 1375.  

Toto skutočne výnimočné 
dielo sa považuje za 
najdôležitejšiu mapu  

štrnásteho storočia.
   Autorom bol židovský kartograf 
Abraham Cresques z malorskej 
kartografickej školy. Skladala sa 
zo šiestich pergamenových lis-
tov a bola darovaná budúcemu 
španielskemu kráľovi Karolovi V.
 Koncom 14.storočia, ale hlavne 
v 15. storočí, zaznamenala kar-

tografia obrovský rozmach, a aj 
na základe nových poznatkov 
bola dôležitou súčasťou rozvoja 
námornej plavby a v konečnom 
dôsledku i zámorských obja-
vov. Jednotlivé oblasti dovtedy 
známeho sveta čoraz inten-
zívnejšie spolu obchodovali 
a aj naše krajiny sa nadýchli k 
významnému obdobiu prosper-
ity.
   V tomto období je naša obec 
doložená pod názvami: 

1332-1337 Craco, 

1335 Craco, 

1349 Crakew, 

1393 Crakow, 

1401/1406 Cracowan, 

1404 Crako, 

1406 Cracowan/Cracouan, 

1414 Cracowa, 

1452 Krakowen, 

15. stor. Crakw, 
1501 Krakowan /Krakova/ 
Krakowen, 
1502/1504 Krakowa.

  A tu sa dostávame k jadru 

nášho objavu, kde sa na mape 
nachádza spolu s mestami 
Viedeň, Belehrad Prešporok, 
Moskva, Krakov, Budín, Praha 
naša obec Krakovany v podo-
be Cracovje.

 Samozrejme tento objav 
musíme podrobiť serióznemu 
výskumu a potvrdiť, či je naša 
analýza správna, avšak všetko 
tomu nasvedčuje.
   Nastoľuje sa tu otázka, ako 
sa mohla dostať naša obec na 
takú významnú mapu. Keď sa 
už venujeme jednotlivým náz-
vom obce, pozrime sa na jeho 
pôvodný význam. Z rôznych 
motívov ktoré pripadajú do 
úvahy sú najpravdepodobne-
jšie dva. Geografická motivácia, 
alebo názov spojený s menom 
vlastníka.
   V prvom prípade je to od-
vodenie od postavenia obce 
vo vzťahu k dobovej cestnej in-
fraštruktúre. Čiže obec ležiaca 
na vedľajšej vetve cesty, alebo 
sídlisko ležiace na vedľajšom 
toku rieky.

Následým motívom mohla byť 
skutočnosť výskytu značného 
počtu havranov, ale toto je 
len hypotéza pre spestrenie 
možností  vzniku  názvu  a  je 
najmenej pravdepodobná.
   Posledným motívom by mohol 
byť fakt, že až do 15. storočia 
sa nenachádza v názve obce 
prípona -any, ale v podobe 
prídavného mena Krakov. To 
nás smeruje k novému dôvodu 
vzniku názvu, a to pomenovanie 
podľa majiteľa usadlosti, alebo 
správcu, ktorý sa volal Krako. 
Kde bolo slovanské písmeno 
“ъ" v názve Krakъ nahradené 
písmenom “o”.
  Teda názov objavený na 
Katalánskom atlase by ko-
rešpondoval s týmto posled-
ným variantom.
   Či sa pri skúmaní dostaneme 
ešte k ďalším príčinám umiest-
nenia našej obce na túto mapu, 
a či nájdeme ešte neobjavené 
významné udalosti, je otázkou 
výskumu.

Pozoruhodný objav
Andrej Filo

Opekačka JDS na poľovníckej chate.  Foto: L. Žitnanský



 V poslednom článku som 
vás oboznámila s jarnými 
úspechmi a úlovkami 
nás, mladých rybárov. 
Toto leto bolo naozaj 
krásne a ako inak sme 
ho asi strávili? Na rybách 
predsa. Počas 2 mesia-
cov sme spolu s bratom, 
tatinom a kamarátmi 
navštívili rôzne krásne 
vody v neďalekom okolí. 
Samozrejme sa nám 
podarilo uloviť aj nejaké 
kapitálne ryby, v podobne 
krásnych kaprov, no nez-
abudli sme sa sústrediť 
aj na lov dravcov. 

Ja a tatino sme sa sús-
tredili na našu najväčšiu 
sladkovodnú rybu sum-

ca západného. Tatinovi sa 
podarilo uloviť zopár pekných 
kúskov tejto majestátnej 
ryby. Ja som skúšala lov 
sumcov pomocou vábničky, 
čo bolo tiež úspešné. Brat 
Paťo sa zameral skôr na lov 
zubáčov a aj napriek tomu, 
že je naozaj náročné preka-
bátiť túto krásnu rybu pomo-
cou umelých nástrah, jemu 
sa to podarilo a ulovil zopár 
pekných kusov. 
   V auguste som sa zúčast-
nila aj priateľského preteku 
v love kaprov. Celkom sa mi 
počas tejto rybačky darilo 
a podarilo sa mi chytiť veľa 
krásnych rýb, z ktorých na-
jväčšie 3 mali dokopy hmot-
nosť vyše 44kg. To mi stačilo 
na pekné 3. miesto. 
  Ani Maťko Augustín s tati-
nom Mirkom nezaháľali a 
trávili veľa času pri vode. 
To sa preukázalo nielen na 
množstve pekných úlovkov, 
ale aj na skúsenostiach, ktoré 
nabrali počas týchto hodín.  
Po letnom sústredení junior-
skej reprezentácie v prívlači, 
ktoré sa konalo na VN Sĺňa-
va, sme strávili ďalšie sústre-
denie tentokrát v Púchove. Z 
Krakovian sme sa ho zúčast-
nili ja,  Maťko Augustín , Pal-
ino Predný a Mirec Augustín. 
Nezaháľali sme ani na novej 
vode a aj tam sa nám podari-
lo uloviť nejaké šťuky, ostrieže 
a jalce. Toto sústredenie bolo 
pripravené aj ako tréning pred 
blížiacimi sa majstrovstvami 

Slovenska juniorov v prívlači. 
Tie sa mali konať začiatkom 
októbra, na vzhľadom na 
situáciu s koronavírusom a 
prijatým opatreniam boli tieto 
preteky nakoniec zrušené. 
   Ešte v polovici septembra 
som sa stihla po prvýkrát v 
živote zúčastniť seniorských 
majstrovstiev Slovenska v 
prívlači, ktoré sa konali vo 
Svite pri Poprade. Bola som 
neskutočne šťastná, že som 
sa mohla zúčastniť týchto 
pretekov, kde chytali 40ti na-
jlepší prívlačiari zo Slovenska 
a niekoľkonásobní majstri 
sveta. Aj napriek tomu, že 
sa mi tam veľmi nedarilo, na-
koľko konkurencia bola veľmi 
silná a umiestnila som sa na 
poslednom mieste, počas 
celého víkendu panovala su-
per príjemná atmosféra a na-
brala som veľmi veľa nových 
skúseností v oblasti prívlače, 
vďaka sledovaniu ostatných 
skúsených pretekárov. 
  O týždeň nato sme sa s 
Paťom zúčastnili kvalifikácie 
do Trout area ligy. V týchto 
pretekoch išlo o lov pstruha 
dúhového. Paťovi sa dari-
lo oveľa lepšie ako mne a 
podarilo sa mu postúpiť do 
1.ligy z 3. miesta. Postupova-
lo prvých 6 pretekárov.
 Posledný septembrový 
víkend som sa stihla zúčast-
niť aj pstruhových pretekov 
pri Púchove. Tieto preteky 
boli ako náhrada 1. ligy a 
dostala som možnosť na 
nich štartovať. Tu sa mi už 
darilo lepšie, aj napriek silnej 

konkurencii a obsadila som 
celkové 13 miesto. Opäť som 
vďaka rybárom naokolo na-
brala veľa nových skúseností. 
   Tešili sme sa všetci na 
preteky, ktoré sa mali konať 
na jeseň, no kvôli prijatým 
opatreniam boli všetky tieto 
preteky zrušené. Nezostáva 
nám tak nič iné, iba loviť na 
vodách naokolo, kde je lov 
povolený a čakať na jarné 
kolo pretekov a dúfať, že nám 
to už konečne vyjde. 
   Veľmi potešiteľnou správou 
je, že medzi novými mladými 
rybármi v Krakovanoch je aj 
Lukáško Horňák, ktorý začal 
chytať ryby minulý rok. Strávili 
sme s ním zopár rybačiek a 
musím uznať, že chlapca to 
naozaj veľmi baví a je veľmi 
šikovný a trpezlivý. Len málo 
detí v jeho veku by bolo scho-
pných a ochotných sedieť 
niekoľko hodín pri vode a 
čakať na rybu.  Najlepšie na 
tom je, že Lukáš má veľkú 
podporu hlavne doma, medzi 
rodičmi. Verím, že zostane aj 
naďalej verný tomuto krás-
nemu koníčku a bude sa 
postupne zlepšovať.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Antónia Hesková 91 r.
X Bohuslav Jakab 54 r.

jedného pozemku z 
predmetu obchodnej 
verejnej súťaže
- účastník súťaže je povinný 
najneskôr do uzávierky na 
predkladanie súťažných 
návrhov zložiť finančnú 
zábezpeku minimálne vo výške 
3.000,- Eur

 - základným kritériom pre 
posudzovanie súťažných 
návrhov bude najvyššia 
ponúknutá kúpna cena.
   -   v prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
rozhodujúcim kritériom pre 
určenie najvhodnejšieho 
návrhu bude 1.) trvalý pobyt, 
miesto podnikania alebo sídlo 
účastníka v obci Krakovany, 
alebo ak nebude možné 
určiť najvhodnejší návrh 
podľa uvedeného kritéria, 
2.) skorší dátum a čas 
doručenia súťažného návrhu 
vyhlasovateľovi.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili  Lea Valová, Maxim Lea Valová, Maxim 
Otruba, Kristína  Piešťanská, Otruba, Kristína  Piešťanská, 
Timotej Pavlovič, Natália Timotej Pavlovič, Natália 
Horňáková a Mateo Kocian.Horňáková a Mateo Kocian. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Obchodná verejná súťaž
na predaj obecných pozemkovobecných pozemkov

Oznámenie Obce Krakovany o predaji pozemkov 

Obec Krakovany, Námes-
tie sv. Mikuláša 406/4, 922 
02 Krakovany, v zmysle 
§9a odseku 2) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších 
predpisov, týmto oznamuje, 
že na základe uznesenia 
Obecného zastupiteľstva č. 
55/5/2020 zo dňa 29.9.2020 
v zmysle ustanovení §281 
až §288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších pred-
pisov, vyhlásila obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodne-
jší návrh na uzavretie jed-
notlivých kúpnych zmlúv na 
predaj pozemkov vo vlast-
níctve vyhlasovateľa.
   Predmetom obchodnej 
verejnej súťaže je predaj 
nehnuteľného majetku obce 
Krakovany, ktorý je evido-
vaný Okresným úradom 
Piešťany, katastrálnym od-
borom na liste vlastníctva 
č. 1365, pre katastrálne 
územie Krakovany,  obec 
Krakovany na 21 staveb-
ných pozemkov parcely 
registra „C“ orná pôda a 
ostatné plochy, ktorých 
podrobný rozpis aj výmery 
sú uvedené v Podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky vyhlásenej 
Obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na webovej 
stránke obce Krakovany: 
www.krakovany.sk a na jej 
úradnej tabuli v obci Krak-
ovany.
PhDr. František Klinovský, 
starosta obce Krakovany

Z podmienok vyberáme:
 - predmetom  obchodnej verejnej 
súťaže je predaj nehnuteľného 
majetku obce Krakovany, ktorý 
je evidovaný Okresným úradom 
Piešťany, katastrálnym odbo-
rom na liste vlastníctva č. 1365, 
pre kat. územie: Krakovany
 - pozemky tvoriace pred-
met obchodnej verejnej 
súťaže sú súčasťou lokality 
Staré Konopisko a sú určené 
územným plánom obce 

Krakovany na výstavbu rod-
inných domov. Vyhlasovateľ 
vybuduje v čase, ktorý je určený 
v tomto vyhlásení podmienok 
ako aj v samotnej kúpnej zm-
luve, inžinierske siete potrebné 
pre výstavbu rodinných domov
 - účastníkom ponúkaná 
kúpna cena za ktorýkoľvek z 
pozemkov tvoriacich predmet 
obchodnej verejnej súťaže ne-
smie predstavovať v prepočte 
sumu nižšiu ako 68,- Eur/m²
   - súťaž sa začína podľa § 9a 
ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí zverejnením 
zámeru obce predať majetok 
formou obchodnej verejnej 
súťaže v regionálnej tlači (AB 
Piešťany, Piešťanský týždeň) a 
na webovom sídle obce Krak-
ovany najneskôr do 20.10. 2020
   - zverejnenie podmienok vere-
jnej obchodnej súťaže, vrátane 
príloh potrebných k vypracova-
niu súťažného návrhu, sa us-
kutoční v čase od 14.10. 2020 
do 6.11. 2020 na webovom 
sídle obce www.krakovany.sk 
  - uzávierka na predkladanie 
súťažných návrhov je 6.11. 
2020 o 12:00 hod. Návrhy 
doručené po tomto termíne 
budú odmietnuté. Pre posúde-
nie včasnosti prijatia návrhu je 
rozhodujúci čas a dátum prija-
tia súťažného návrhu uvedený 
na prezenčnej pečiatke vy-

hlasovateľa; nepostačuje, ak je 
súťažný návrh podaný v uvedenej 
lehote na poštovú prepravu.
 - súťažný návrh je potreb-
né doručiť (i) osobne do po-
dateľne Obecného úradu obce 
Krakovany v pracovných dňoch 
počas úradných hodín alebo  
poštou prípadne kuriérom na 
adresu Obecný úrad Krakova-
ny, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 
922 02 Krakovany, a to v jed-
nom vyhotovení v zapečatenej 
obálke s uvedením mena resp. 
obchodného mena a poštovej 
adresy účastníka a s výrazným 
označením: „Obchodná vere-
jná súťaž Staré Konopisko 
– NEOTVÁRAŤ“. V prípade 
doručovania návrhu poštou ale-
bo kuriérom sa za deň doručenia 
návrhu považuje deň doruče-
nia zásielky vyhlasovateľovi.
  - účastník súťaže je oprávnený 
predložiť iba jeden súťažný 
návrh, v ktorom však môže 
uviesť v poradí podľa svojej 
preferencie najviac 3 (tri) pozem-
ky tvoriace predmet verejnej 
obchodnej súťaže, z ktorých 
má o nadobudnutie jedného 
účastník záujem; účastník je 
v prípade uvedenia viacerých 
pozemkov povinný uviesť aj po-
radie, v ktorom sa o kúpu jed-
notlivých pozemkov uchádza
- súťažný návrh je možné 
podať len za účelom kúpy 

Oznámenie

Spoločenská kronika
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Potrebujeme: 
450 g.  mletého bravčového 
mäsa,
300 g. šampiňónov, alebo vašich 
obľúbených hríbov,
80 g. tvrdého syra,
1 cibuľu,
2 strúčiky cesnaku,
175 g. ryže,
160 ml. vody,
2 paradajky,
200 ml. paradajkového pretlaku,
3 lyžice hladkej múky,
4-5 lyžíc kyslej smotany,
1 lyžička kôpru,
1 lyžička cukru,
soľ a korenie podľa chuti

* * *
   Postup: Ryžu uvarte a odložte vy-
chladnúť. Cibuľu si olúpte a nakrája-
jte na menšie časti, potom ju spolu 
so šampiňónmi dajte do mixéra a 
pomixujte na pyré.
   Mleté mäso si dajte do samostatnej 
misky, pridajte k nemu hríbovú zmes, 
chladenú ryžu, soľ a korenie. Tvrdý 
syr nastrúhajte na jemnom strúha-
dle, kôpor nasekajte na drobno a 
všetko zamiešajte do mäsa. Ruky si 
navlhčite studenou vodou a tvarujte 
guľky ľubovoľnej veľkosti.
 Paradajky si nakrájajte na plát-
ky, pridajte pretlak a cukor. Všetko 
premiešajte a pridajte kyslú smot-
anu. Opäť premiešajte. Múku si 
rozhabarkujte vo vode a omáčku za-
hustite.
  Guľôčky poukladajte na pekáč a 
zalejte ich omáčkou. Rúru si nastavte 
na 180 stupňov a pečte približne 
hodinu. Pekáč nezabudnite prikryť 
alobalom. Prajeme dobrú chuť!

-red-

Leto a skorá jeseň našich mladých rybárov
Jesenné fašírky

z hríbkami
Soňa Predná

RECEPTY HLASU
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ OBECNÝCH POZEMKOV
Obec Krakovany predáva pozemky v lokalite “Staré konopisko” formou obchodnej verejnej
súťaže. Svoje ponuky môžete posielať do 6.novembra 2020.
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Juraj Filo
šéfredaktor Hlasu Krakovian

Prežívame krušné časy. 
Hrozba novej choroby 
zmenila našu každodennú 
rutinu.  Aj keď mnohým 
zasiahla i do pracovných 
povinností a možnosti 
riadne pracovať, či pod-
nikať, dotkla sa hlavne 
prežívania nášho voľného 
času a našich vzťahov v 
rodinách, medzi priateľmi, 
susedmi.

Takisto aj v rámci komunít 
v obci a aj v širšom mera-
dle. Musíme používať 

rúška, dodržiavať osobný 
odstup a myslieť na hygienu 
viac ako kedykoľvek predtým. 
Nemôžeme ísť slobodne kam 
chceme - na futbal, hokej, do 
kina, divadla, koncert, či na 
pivo.  Cestovať k moru, či na 
akúkoľvek dovolenku v zah-
raničí, ale aj doma je priveľké 
riziko. Zostali sme uväznení 
doma. Akokoľvek sa zdá táto 
situácia deprimujúca, má ako 
iné negatívne veci, aj svo-
ju druhú tvár.  Ak sa na naše 
dnešné rozpoloženie poz-
eráme inou optikou, môžeme v 

nej nájsť aj veľa plusov. Mnohí 
majú viac času na svoje rodiny, 
viac priestoru na komunikáciu 
s rodinnými príslušníkmi a 
blízkymi. Máme skvelú príleži-
tosť zastaviť sa, viac čítať, 
popremýšľať o svojom živote, 
o živote svojej komunity, či 
celej spoločnosti. Naskytla sa 
nám aj možnosť viac sa ven-
ovať svojim koníčkom, vrátiť 
sa k “restom” z doby minulej, 
dokončiť to, na čo sme me-
siace, či dokonca roky nema-
li čas. Mnohí mi rozpráva-
jú, koľko vecí už stihli doma 
dokončiť. Či na záhrade, okolo 
domu. Poupratovať, ponatier-
ať, opraviť... Možno sa niek-
torým podarilo “opraviť” aj 
svoje vzťahy k iným ľuďom. 
Častejšie chodíme športovať, 
prechádzať sa do prírody a 
viac vnímame veci naokolo.  
Vraj prežívame dobu podob-
nú vojnovému stavu. Z histórie 
však vieme, že  počas vojny 
sa medzi ľuďmi, postihnutými 
ťažkou situáciou, prejavilo viac 
humanizmu, empatie a spo-
lupatričnosti. Aj dnes v niek-
torých prípadoch môžeme vi-
dieť ako ľudia pomáhajú iným. 
Veľa ľudí nasadzuje vlastný 
čas, zdravie, či dokonca životy, 
aby  nám v tejto situácii pomo-

hli.  Mám na mysli záchranárov, 
zdravotníkov, hasičov, polica-
jtov, vojakov, ale aj bežných 
ľudí, ktorí pomáhajú. Trebárs 
čo i len s nákupom pre senior-
ov. Za to im patrí veľká vďaka. 
Všetkým nám zostáva zaželať 
si len veľa trpezlivosti, zdravia, 
zodpovednosti a zdravého ro-
zumu. Počúvajme odborník-
ov, nie šarlatánov. A neve-
nujme príliš veľa pozornosti  
informáciám v médiách. Nie, 
že by sme ich mali ignorovať, 
ale všetkého veľa škodí. Alebo 
inak- všetko s mierou. Tak-
to je to aj s informáciami. Pre 
zachovanie našej vnútornej 
pohody sa treba venovať aj 
pozitívnejším veciam.  Tak ešte 
raz, dodržujme pokyny, aby 
nám neskolabovalo zdravot-
níctvo, veriaci -modlime sa a 
všetci  buďme rozumní. Treba 
len vydržať, určite časom bude 
lepšie. Snáď si potom budeme 
môcť viac vážiť jeden druhého 
a budeme sa viac tešiť so 
spoločných stretnutí a podu-
jatí.  
  P.S.: Pán starosta sa os-
pravedlňuje, že zo zdravot-
ných dôvodov nemohol pre 
vás napísať príhovor a všet-
kých pozdravuje.

Sezóna 2020/2021 stolných tenistov bude– tak ako aj iné 
športy –  poznačená dopadom koronavírusu. A zdá sa, že 
5.liga bude aj v tomto ročníku veľmi vyrovnaná. 

Stolní tenisti začali sezónu
víťazstvom

Pre nás bude aj náročnejšia opro-
ti minulosti, lebo ju začíname bez 
našej najväčšej nádeje Patrika 
Predného. Po päťročnom pôsobení 
a vzostupnom raste sa rozhodol 
nepokračovať v tomto športe. Bol 
oporou mužstva a pre náš kolektív 
to znamená citeľnú stratu, ktorú asi 
ťažko niekto nahradí. Boli by sme 
radi, keby svoje rozhodnutie ešte 
zvážil a vrátil sa medzi nás… 

Pre nepriaznivú situáciu s ko-
ronavírusom sa začal súťažný 
ročník s problémami. Väčši-

na mužstiev hráva svoje stretnutia v 
telocvičniach. Tie však zostávajú za-
tvorené a tak sa hľadajú iné možnos-
ti pre odohratie stretnutí (samozrejme 
za dodržiavania hygienických pod-
mienok a bez divákov v stolnoten-
isových halách,či kultúrnych domoch).

Sezónu sme začali na domácich 
stoloch víťazne. Rezervu ŠKP Trna-
va sme zdolali 12:6. Impulz k víťazstvu 
sme dali už na začiatku vo štvorhrách. 
Štefanka s Popelkom vyhrali hladko 3:0. 
Stehlík s Vargom viedli tiež 2:0,potom 
sice poľavili,no piaty set jednoznačne 
vyhrali. Vo dvojhrách sa vyzname-
nali všetci naši pretekári a viedli sme 
nečakane už 10:1(!). Za hostí bodoval 
iba ich najlepší hráč(Benka) proti nášmu 
Vargovi(jediná prehra nášho hráča). Za 
zmienku stojí aj cenné hladké víťazst-
vo Štefanku nad prvým hráčom hostí. 
Po jasnom vedení došlo v mužstve k 
uspokojeniu (a tiež striedaniu Popel-
ka-Seitler) a hostia čiastočne skorig-
ovali krutú prehru. Pod víťazstvo sa 
podpísal celý kolektív, keď Stehlík a 
Varga získali po 3,5 bodoch a Štefan-
ka s Popelkom po 2,5 bodoch. Takýto 
úspešný štart sme doteraz ešte nemali.

V ďaľších stretnutiach sa nám už 

tak nedarilo. Na stoloch posilneného 
Bolerázu sme prehrali 11:7. Stehlík s 
Vargom uhrali päť bodov, ale Štefan-
ka s Popelkom iba po bode. A to na 
domácich nestačilo…

Nezvládli sme potom doma ani stret-
nutie so Suchou. Do stavu 6:6 to bol 
vyrovnaný boj,ale potom sme dokázali 
iba raz zvíťaziť(Stehlík znížil na 7:8). Vy-
rovnané súboje hlavne Vargu a Popelku 
sme nedotiahli do víťazného konca a 
Štefankovi sa nedarilo tak, ako proti Tr-
nave. 

Vzhľadom na nové opatrenia vlády SR 
došlo k pozastaveniu súťaže do odvola-
nia. Dúfajme,že nie dlhodobému….

Na stránke obce Krakovany si môžu 
záujemcovia o stolný tenis pozrieť krátke 
komentáre k jednotlivým zápasom.

  Tabuľka 5.ligy OSST TRNAVA

1.Hlohovec  E     3   3  0  0   42:12    9

2.Bojničky A   3   3  0  0   33:21    9

3.Špačince B   3   2  1  0   39:15    8

4.Pieš.-Morav. A  3   1  1  1   26:28    6

5.Vrbové B   3   1  1  1   24:30    6

6.Hoste    3   1  1  1   26:28    6

7.Boleráz   3   1  0  2   26:28    5

8.Suchá A   3   1  0  2   27:27    5

9.KRAKOVANY  3   1  0  2   26:28     5

10.Buková A   3   0  2  1  19:35     5

11.Zeleneč A   3   0  1  2   20:34    4

12.ŠKP Trnava B 3   0  1  2  16:38     4

Vladimír Seitler

12 » Hlas Krakovian » október 2020

Nedokončená 
futbalová  jeseň

Nový ročník súťaže VI. Ligy ME-
VASPORT začal 16.8.2020. Tím 
Krakovian pôsobí naďalej pod ve-
dením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra 
Gažíka s cieľom hrať atraktívny 
futbal pokiaľ nám spoločenská 
situácia dovolí. 

Teší nás príchod nových tvárí:  
Matúš Hornák, Ondrej Holán 
(návrat z hosťovania) a Michal 

Beňo (hosťovanie z Krajného).
   V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Denis Haršáni,  Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Tomáš Andrísek, Andrej Bu-
kovčák, Matúš Grivalský, Marek Ur-
ban, Ondrej Kubík, Andrej Toplanský, 
Lukáš Netsch, Erik Spál, Filip Frank-
ovič, David Truhlář,  Jakub Klein, On-
drej Holán, Roman Gajarský, Michal 
Beňo, Peter Gažík, Matúš Hornák  a 
kapitán tímu Matúš Duračka.  
 V súťaži ovplyvnenou pandémi-
ou sme stihli odohrať 9 zápasov. V 
predčasne ukončenej jesennej časti 
sme priebežne na 9. mieste so ziskom 
11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. 
Odohrali sme aj pohárový zápas s 
Prašníkom, cez ktorý sme postúpili 
na penalty. Nastrieľali sme 17 gólov. 
10 gólov strelil Erik Spál, 3 Tomáš An-
drísek, 3 Ondrej Holán a po jednom 
Michal Beňo, Matúš Duračka, Matúš 
Hornák a Roman Gajarský. 
   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. 
Vzhľadom na situáciu v spoločnosti 
veríme, že sa futbal opäť rozbehne. 

       Tomáš Andrísek,   tréner A-mužstvatréner A-mužstva
________________________________________________________________________

TABUĽKA 6.LIGY MEVASPORTTABUĽKA 6.LIGY MEVASPORT
1.Červeník        9  8    0   1     44:8    241.Červeník        9  8    0   1     44:8    24
2.Zeleneč         9  6    1   2    29:20    192.Zeleneč         9  6    1   2    29:20    19
3.Cífer              8  5    1   2    22:14    163.Cífer              8  5    1   2    22:14    16
4.Pečeňady      9  4    3   2    19:25    154.Pečeňady      9  4    3   2    19:25    15
5.Bučany          9  4    2   3    21:16    145.Bučany          9  4    2   3    21:16    14
6.Siladice          9   4    2   3     18:16    146.Siladice          9   4    2   3     18:16    14
7.Pavlice           8  4    2   2    16:14    147.Pavlice           8  4    2   2    16:14    14
8.Križovany       8  4    1   3    12:15    138.Križovany       8  4    1   3    12:15    13
9.Krakovany   9  3    2   4    17:17    119.Krakovany   9  3    2   4    17:17    11
10.Biely Kostol  9  3    2   4    16:19     1110.Biely Kostol  9  3    2   4    16:19     11
11.Majcichov    9  2    3   4    19:16       911.Majcichov    9  2    3   4    19:16       9
12.Drahovce     8  1    2   5     9:30       512.Drahovce     8  1    2   5     9:30       5
13.Leopoldov    8  0    2   6     7:21        213.Leopoldov    8  0    2   6     7:21        2
14.Zavar            8  0    1   7     6:24        114.Zavar            8  0    1   7     6:24        1

Situácia je vážna, nie však zúfalá...Situácia je vážna, nie však zúfalá...

Foto: L. ŽitnanskýFoto: L. Žitnanský


