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Ľudovít Malý
bývalý správca farnosti

Na Slovensku sa často 
zdôrazňuje, akú ťažkú 
dobu žijeme.  Myslia sa 
tým najmä ťažkosti eko-
nomického charakteru, 
výrazne zhoršená kvalita 
medziľudských vzťa-
hov, ťaživá atmosféra 
v spoločnosti, aktuálne 
dôsledky celosvetovej 
Pandémie.

Pri pohľade do dejín ale 
musíme konštatovať, 
že napriek nelicho-

tivému obrazu dnešných dní, 
to nemáme výrazne ťažšie ako 
naši predkovia. Tendencia robiť 
zo seba väčších trpiteľov ako 
boli tí v minulosti, je prítomná 
v ľudstve odjakživa. Život je 
boj, prekážky a úskalia patria k 
nemu, treba sa s nimi náležite 
popasovať.  Neustále bedáka-
nie na súčasné dianie  môže 
byť znakom rezignácie na výz-
vy doby. Rezignovaný človek 
stráca odvahu, chuť niečo ro-
biť. Prestáva veriť v zmenu k 
lepšiemu. Čo horšie, prestal 
veriť, že by aj on mohol a mal 
niečo urobiť, aby sa veci hýbali 
lepším smerom. Mnohí sa  ne-
chajú  pohltiť ťaživosťou život-
ných okolností  do tej miery, 

že im to bráni v rozšírení pers-
pektívy pohľadu na žitie v jeho 
úplnosti. Život predsa nie je 
len kráčaním v slzavom údolí, 
ako sa to nie vždy šťastne 
zdôrazňuje v niektorých 
kresťanských interpretáciách. 
Spiritualita slzavého údolia 
bráni prijatiu Ježišovej zvesti v 
jej úplnosti, ktorej cieľom nie je 
bolesť, plač a bedákanie, ale 
blaženosť v Božej prítomnos-
ti. Blažené šťastie v úplnosti v 
nebeskej vlasti a čiastočne už 
tu na zemi.  
   Jedným zo súčasných zna-
kov je strácanie úsmevu z ľud-
skej tváre. Akoby sa vytratili 
dôvody k radosti. Bez ohľadu 
na to, v akej dobe človek 
žije, vždy bude mať dostatok 
dôvodov k radosti. Platí to naj-
mä o nás kresťanoch. Záleží 
jedine na tom, či ich chceme 
vidieť a stojíme o ne. Zvesť o 
narodení Spasiteľa, napriek 
všetkému negatívnemu, by 
mala opätovne otvoriť naše 
srdcia pre prijatie radosti z 
Božej prítomnosti medzi nami. 
Svetlo sviec na vianočných 
stromčekoch má pripomínať 
žiarivú prítomnosť Boha up-
rostred nás. Jeho prítomnosť 
je tým hlavným dôvodom k ra-
dosti. Jeho prítomnosť zaháňa 
akúkoľvek temnotu, prináša 
žiaru nebies, do ktorej sa 

máme skrze vieru zahaliť. To 
dá nášmu životu plný význam, 
zmysel a aj radosť. Veľkým da-
rom každého z nás je darovať 
niečo zo seba. Boh daroval nie 
len niečo zo seba, ale v Ježišo-
vi sa nám daroval celý. Plnosť 
jeho darovania sa prejavila v 
tom, že nám daroval to najcen-
nejšie, svojho Syna. Radikál-
nosť jeho lásky sa zjavila v 
tom, že  Boží Syn, ktorý sa stal 
človekom (samotný fakt, že sa 
ním stal, by nás mal napĺňať 
veľkým úžasom...kde sa tento 
úžas stratil?) nám bol podob-
ný vo všetkom, okrem hriechu, 
žil celú škálu každodennosti 
obyčajného človeka, zomrel 
na dreve kríža, vstal z mŕtvych 
a otvoril nám brány neba. Os-
táva medzi nami tajomným, 
ale predsa reálnym spôsobom 
tak, ako to učí Katolícka cirkev. 
Nie je toto dostatočný dôvod 
k radosti aj uprostred ťažkostí?  
V žalme 23 čítame: “nebudem 
sa báť zlého, lebo Ty si so 
mnou.” 
   Žalm ďalej hovorí, že aj keby 
sme mali kráčať tmavými údo-
liami, nemáme sa báť, lebo 
Boh je s nami, jeho milosť a 
dobrota nás budú sprevádzať 
po všetky dni nášho živo-
ta. Istota  naplnenia týchto 
prísľubov je dôvodom k radosti 
nielen počas vianočných dní.

Futbalový život v roku 2020 bol výrazne ovplyvnený 
celosvetovou pandémiou. Hektické obdobie zasiahlo aj 
nás a bolo plné emócií, ktoré sme vnímali vo všetkých 
kategóriách. 

Zhodnotenie jesnnej sezóny
v našej futbalovej akadémii

Zrazu sa zastavil športový kolotoč a 
v okamihu prišli deti, mládež o svoje 
hobby. Najviac to zasiahlo doras-
tencov, ktorí mali dobre rozbehnutú 
sezónu v tretej lige, kde boli po 16. 
kolách lídrami tabuľky a boli vážnym 
ašpirantom na postup. 

Prerušené súťaže stopli naše ambí-
cie a my sme netrpezlivo sledo-
vali, ako sa bude situácia vyvíjať. 

Po dlhom, nekonečnom čakaní sa sezó-
na síce nedohrala, ale aj napriek tomu 
sme boli zaradení do druhej ligy, z čoho 
sme mali nesmiernu radosť. Na dru-
hej strane to vnímame aj ako záväzok, 
aby sme nepoľavili v nastolenom tren-
de, a aby sme meno našej akadémie aj 
naďalej hrdo šírili vo futbalovej komunite. 
Je pred nami nová kapitola, nové výz-
vy a ja pevne verím, že to zvládneme. 
  V letnom období sa športový život roz-
behol a my sme sa opäť vrhli do trénin-
gového procesu. Dovolenkové mesiace 
v niektorých kategóriách ovplyvnili 
účasť na tréningoch, čo sa negatívne 
prejavilo na hernom prejave. Aj touto 
cestou chceme vyzvať hráčov, ako aj 
rodičov, o väčšie zanietenie pre futbal. 
Do nového súťažného ročníka vstu-
pujeme aj so zmenami na trénerských 

pozíciách. Ľuboša Bališa, ktorý sa chce 
venovať hlavne rodine a práci, nahradil 
pri starších žiakoch Matúš Grivalský. 
Ľubošovi patrí veľká vďaka za tri roky 
pôsobenia v centre. V našom kolek-
tíve chceme privítať aj Martina Javorku, 
ktorý bude pôsobiť v mladšom doraste. 
Trénerské obsadenie v sezóne: 
dorast U19, II. liga SFZ – Juraj Kuťka 
dorast U17, II. liga SFZ – Martin Javorka
žiaci U15, II. liga ZsFZ – Šimon Pažík 
žiaci U15, IV. liga ObFZ – Matúš Grivalský 
žiaci U13, II. liga ZsFZ – Miroslav Obuch
prípravka U11, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U10, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U9, ZsFZ – Tibor Šurín
predprípravka U7 – Tibor Šurín
tréner brankárov – Branislav Palkech 
 Centrum futbalovej mládeže Jozefa 
Adamca chce rozbehnúť projekt spo-
lupráce so základnými a materskými 
školami v regióne, a tým pritiahnuť 
viac detí na ihriská. Prostredníctvom 
pohybových aktivít priamo na školách 
chceme u detí vyvolať pocit radosti zo 
športu. Verím, že situácia na Slovensku 
bude priaznivá a umožní nám zreal-
izovať túto myšlienku. V centre chceme 
naďalej rozvíjať mládež nielen po špor-
tovej, ale aj osobnostnej stránke. Vo 
výchove futbalistov nám výraznou mi-
erou pomáhajú materské kluby OFK 
Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce.

Juraj Kuťka
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Dorastenci hrajú 
v 2.lige

VÝSLEDKY staršieho dorastu U19:
1.kolo: ŠTK Šamorín–CFM JA 1:0
2.kolo: CFM JA–MFK Skalica 4:0
3.kolo: CFM JA–Inter Bratislava 0:4
4.kolo: CFM JA – Zl. Moravce 0:0
5.kolo: PFK Piešťany – CFM JA 0:1
6.kolo: CFM JA – Myjava 2:1
7.kolo: SDM Domino – CFM JA 0:3
8.kolo: CFM JA –  Lok. Trnava 0:2
9.kolo: Karlova Ves – CFM JA 0:2
10.kolo: MŠK Senec – CFM JA 3:1
STRELCI: Šimon Valo 4, Samuel Vido 
3, Aleš Liška 1, Samuel Brezina 1, 
Matúš Valo 1
CELKOVÉ UMIESTNENIE: 10.mies-
to CFMJA U19   10  4  1  5  10:14  13 
b.

Po dlhej dobe bez futbalu, 
následne po tréningoch iba 
v skupinách, sme mali štyri 

týždne na prípravu s celým tímom. V 
tréningovom procese sme sa zamer-
ali na rozvoj herných činností a tiež 
kondície formou hier. Myslím si, že 
väčšina chalanov pracovala svedomi-
to, no našli sa aj výnimky. Samotné 
majstrovské zápasy nám nastavili 
zrkadlo a ukázali, že pokiaľ stratíme 
koncentráciu  sme za to okamžite po-
trestaní. Všetky stretnutia sú náročné, 
o bodoch rozhodujú detaily. My 
sme podávali počas jesene kolísavé 
výkony, čo pripisujem jednoznačne už 
spomínanému nastaveniu v hlavách 
hráčov. Trápi nás aj nízka efektivi-
ta v zakončení. Do šancí sa dostať 
vieme, no viaceré sme trestuhodne 
zahodili, čo nás pripravilo o lepšie 
postavenie v tabuľke. Od lídrov tímu 
som tiež očakával väčšie zanietenie, 
viac pozitívnych impulzov. Musíme  
sa vrátiť k jednoduchému, bojovnému 
futbalu, ako to bolo v minulom roku. 
Myslím si, že kvalita v mužstve určite 
je, treba ju však preniesť na ihrisko, čo 
sa nám nie vždy podarilo. Vyzdvihol 
by som víťazstvá nad Skalicou, My-
javou a Karlovkou, kde sme pôsobili 
odhodlane, takticky vyspelo a tiež fut-
balovo. Je pred nami veľa tvrdej robo-
ty a iba tá nás posunie na požadovanú 
výkonnostnú úroveň. Verím, že zimná 
príprava prebehne bez obmedzení, 
že sa naplno rozbehnú súťaže, a že 
sa futbal vráti na štadióny. Na záver 
sa chcem poďakovať všetkým 
hráčom, funkcionárom, rodičom, 
sympatizantom CFM JA za úsilie a 
snahu, ktorú “odovzdávajú“ našej 
akadémii.                          Juraj KUŤKA

Radosť nielen vianočná ...Radosť nielen vianočná ...

Betlehem v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch.  Foto: L. ŽitnanskýBetlehem v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch.  Foto: L. Žitnanský

Dorastenci CFM JA si v sezóne 2019/20 vybojovali postup do 2. ligy.Dorastenci CFM JA si v sezóne 2019/20 vybojovali postup do 2. ligy.



 Momentálne prežívame 
veľmi ťažké obdobie. 
Naše životy a činnosti 
ovplyvnil vírus. Či už sa 
s danou situáciu vyspo-
riadame tak či onak, 
musíme ísť ďalej a do-
predu. Aj činnosť nášho 
občianskeho združenia 
BÁBENCE nemohla preb-
iehať tak ako sme pláno-
vali. 

Pripravovali sme piaty 
ročník medzinárod-
ného festivalu paličk-

ovanej čipky. Záujemcovia 
sa prihlasujú už od januára. 
Prihlášky zaevidované, od-
povede odoslané, zoznamy 
urobené,  ubytovanie ob-
jednané a prišlo prvé ob-
medzenie. Kvantum ro-
boty vyšlo nazmar, ale s 
pochopením sme znova písali 
listy, že festival je preložený 
na október.
  Na každom festivale venu-
jeme priestor jednej regionál-
nej čipke zo Slovenska. Tento 
rok to je šopornianska čipka. 
Sprievodnou akciou je vždy 
výstava patričnej čipky, ktorá 
býva sprístupnená od festi-
valu v máji do októbra. Tak 
sme sa rozhodli, že tento 
rok vzhľadom na výnimočnú 
situáciu to urobíme obrátene. 
Spravíme výstavu, ktorá bude 
končiť na festivale v októbri. 
Vernisáž bola 5.júla 2020.
  Táto prvá júlová nedeľa je aj 
medzinárodným dňom čipky. 

Existuje organizácia kde je 
zaevidovaných vyše 2 000 
klubov a jednotlivcov z celého 
sveta a v tento deň sú v on-
line spojení.  Online zahájenie 
členstva v tejto organizácii 
bolo čestné.  Prenos sme ab-
solvovali v krojoch, tak isto aj 
čipkárky z rôznych regiónov 
ktoré prišli medzi nás. Dvo-
rom múzea sa niesol spev 
FSk Kračovkanka,  a do toho 
sa miešal zvuk klopkajúcich 
paličiek. Spätné reakcie boli 
úžasné, dokonca bol veľký 
záujem o podklady spievanej 
piesne Chodila dievčina..... 
Samozrejme že text pýtali v 
angličtine.
 Počas všetkých týchto ak-
tivít prebiehali opätovne 
všetky prípravné práce na 
októbrový festival. Znova vš-
etko evidovať, zabezpečovať 
a zrušiť.  Zahájili sme, lepšie 
povedané jeden náš člen, 
zahájil prípravné práce na 
online festival. /My postaršie 
členky, s našimi počítačovými 
zručnosťami by sme skôr 
prácu zdržovali a hatili./ On-
line festival prebehol v ri-
adnom termíne festivalu t.j. 
24.10.2020.  Môžete si ho 
stále pozrieť na našom face-
booku.
   Sprievodnou akciou festiva-
lu je aj súťaž. Súťažnou témou 
tohtoročného festivalu bolo : 
Dosky čo znamenajú svet. Pri 
príležitosti 100 výročia SND. 
Súťažné práce nám posielali 
už od februára zo Sloven-
ska a Čiech. Vystavené boli 
týždeň v múzeu         Za  

krakovskú bránu. Pri dodržaní 
všetkých hygienických opa-
trení v súťaži hlasovali návšte-
vníci z rôznych regiónov Slov-
enska. Takú účasť na výstave 
sme nepredpokladali. 
  Stále prebieha hlasovanie 
na internete. S hlasovaním 
prichádzajú aj poďakova-
nia, že v takejto ťažkej dobe, 
si niekto nájde chuť a čas 
na niečo krásne. A že  sa 
dá na chvíľu odreagovať  a 
pokochať na nádhere, ktorú 
dokážu vytvoriť ľudské ruky. 
  Keďže sa blížia najkrajšie 
sviatky roka, želám Vám aj v 
mene celého občianskeho 
združenia BÁBENCE aby ste 
ich prežili v zdraví a láske v 
kruhu svojich najbližších.  A 
v nastávajúcom roku 2021 
nech Vás obchádzajú choro-
by, navštevuje láska a svor-
nosť. A ak Vám bude ťažko 
či smutno, potešte si dušu 
niečím čo vytvoril ľudský um. 
Či už krásnou knihou, alebo 
i paličkovanou čipkou, ktorú 
Vás radi v našom kolektíve 
naučíme.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Anton Braško 86 r.
X Lígia Radoská 84 r.
X Anna Ravasová 81 r.
X Františka Remišová 84 r.

podať len za účelom 
kúpy 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  Ján Gulán, Timon Ján Gulán, Timon 
Rusnáček a Samuel Sučič.Rusnáček a Samuel Sučič. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Obchodná verejná súťaž
na predaj obecných pozemkov - 2.koloobecných pozemkov - 2.kolo
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. 
80/7/2020 zo dňa 18.11.2020 
v zmysle ustanovení §281 
až §288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších pred-
pisov, vyhlásila obchodnú 
verejnú súťaž - 2.kolo  o 
najvhodnejší návrh na uza-
vretie jednotlivých kúpnych 
zmlúv na predaj pozemkov 
vo vlastníctve vyhlaso-
vateľa.
   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 16 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 Kra-
kovany.
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 2.12. 2020
   - zverejnenie podmienok vere-
jnej obchodnej súťaže, vrátane 
príloh potrebných k vypracova-
niu súťažného návrhu, sa us-
kutoční v čase od 3.12. 2020 
do 14.1. 2021 na webovom 
sídle obce www.krakovany.sk 
  - uzávierka na predkladanie 
súťažných návrhov je 15.1. 
2021 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 

Oznámenie

Spoločenská kronika
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Dňa  7.decembra 2020 sme si 
pripomenuli 15. výročie od chvíle, 
kedy si Pán povolal do večnosti 
nášho rodáka vdp. Ľubomíra 
Sedláka. Spomienkovú  sv. omšu 
celebroval Mons. Ján Orosch 
spolu s emeritným otcom ar-
cibiskupom Jánom Sokolom a 
ďalšími tromi kňazmi.

Otec Sokol, spolužiak 
Ľubomíra Sedláka, sa 
v homílii podelil o svoje 

spomienky na ich spoločné študent-
ské roky na gymnáziu v Topoľčanoch, 
neskôr v seminári v Bratislave, až po 
kňazskú vysviacku v roku 1957. Ďalej 
spomenul  Ľubomírovu tŕnistú cestu 
v kňazskej službe, až po posledné 
okamihy jeho života.  Vdp. Ľubomír 
Sedlák sa dožil 72 rokov. R.I.P.
  Po sv. omši sa obaja arcibisku-
pi v sprievode rodiny a nášho pána 
dekana presunuli na cintorín a položi-
li veniec na hrob nášho rodáka, kde 
odpočíva spolu po boku svojich 
starých rodičov a netere. 
Podrobnejšie rozprávanie  o životnej 
púti vdp. Ľubomíra Sedláka  prine-
sieme  v  jarnom  vydaní   Hlasu  Kra-
kovian 2021.

 text a foto: Jozef SEDLÁK

Čipkárky a čipkári nezaháľali Spomienka na kňaza -
nášho rodákaDaniela Piscová

predsedníčka OZ Bábencepredsedníčka OZ Bábence

Účastníci Dní čipky.Účastníci Dní čipky.

Dávid Víťazka.Dávid Víťazka.



V predvianočnom čase a 
závere roka 2020 sa Vám 
dostávajú do rúk naše 
noviny. Prichádzajú v 
čase poďakovaní, zamys-
lení, prianí, hodnotenia a 
bilancovania končiaceho 
sa roka. Každý mal svoje 
predstavy a očakávania. 
Aký teda bol rok 2020 z 
pohľadu starostu obce? 

Celý rok sa niesol v at-
mosfére, ktorú sme 
doteraz nemuse-

li prežívať a bojovať s ňou. 
Slovensko ako aj celý svet 
zasiahol COVID-19, nebez-
pečný svojou agresivitou a 
povahou. Myslím, že svojim 
zodpovedným správaním 
a disciplínou ste sa pričinili 
o jeho priebeh bez väčších 
následkov a najmä obetí.
 Avšak práve kvôli vírusu 
bola naša obec poznačená 
značným finančným výpad-
kom, kvôli čomu sa ustúpi-
lo od realizácie viacerých 
investičných akcií a bolo 
zrušených veľa kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatí. 
   Máme tu koniec roka a pri 
tejto príležitosti by som vás 
chcel informovať o novinkách 
v našej obci.
 Prvoradým problémom v 
obci zostáva dobudovanie 
kanalizácie. Ministerstvom 
životného prostredia bola 
ešte v roku 2016 vyhlásená 
výzva na odkanalizovanie 
miest a obcí. Výzva bola 
následne vyhodnotená a 
„Združenie obcí Kanalizácia 
Vrbové – Krakovany“ sa dos-
talo do tzv. zásobníka. Kon-
com roka 2020 bolo naše 
združenie vyzvané Minister-
stvom životného prostredia 
na odovzdanie podkladov 
na kontrolu. V tomto čase 
očakávame odpoveď a verím, 
že v Novom roku sa konečne 
začne s tak dlho očakávanou 
investíciou.
 Vďaka dotácii z Enviro-
fondu, bola na území IBV 
„Staré konopisko“ vybudo-

vaná I. etapa 
sp laškove j 
kanal izácie 
v celkovej 
dĺžke 404 
metrov. V 
b u d ú c o m 
roku sa bude 
pokračovať 
vo výstavbe 
vodovodu , 
p l y n o v o d u 
a ener-
g e t i c k ý c h 
sietí, vďa-
ka čomu 
budú môcť 
noví majite-
lia pozem-
kov začať 
s výstavbou svojich nových 
rodinných domov. Práve  v 
tomto období prebieha 2. 
kolo verejno obchodnej 
súťaže na predaj ďalších 
pozemkov.
 V tomto roku sme ukončili 
rekonštrukciu kultúrnej pa-
miatky „Stĺpu so sochou 
Najsvätejšej trojice“ umi-
estnenej na železničnej stan-
ici. Do budúceho roku bola 
obci pridelená z Úradu vlády 
Slovenskej Republiky dotácia 
na reštaurovanie „Pomníka 
padlým vojnovým hrdinom“. 
Práce by mali prebehnúť po 
obdržaní finančných pros-
triedkov.
  Obec zrekonštruovala auto-
busové autobusové zastávky, 
ktoré nahradili staré a 
poškodené neplniace si svoju 
estetickú ani bezpečnostnú 
úlohu. Týmto sa skultúrnilo 
prostredie v okolí železničnej 
stanici. V budúcom roku 
bude vymenená aj auto-
busová zastávka pri futbalo-
vom štadióne.
  Na dvore materskej ško-
ly boli z dotácie Úradu 
vlády Slovenskej Republiky 
osadené nové herné prvky, 
čím sa zvýšila možnosť po-
hybových schopností našich 
najmenších.
 Aj napriek všetkým 
prekážkam, ktoré nás v tom-
to roku postihli, chcem sa 

poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na spoločenskom, 
či pracovnom živote obce. 
Ďakujem členom Miestnej 
skupiny Červeného kríža, 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska za pomoc a spoluprácu, 
poslancom zastupiteľst-
va za trpezlivosť pri správe 
vecí verejných, členom Do-
brovoľného hasičského zbo-
ru za pomoc počas celého 
roka, farnosti obce Krak-
ovany a pánovi farárovi za 
spoluprácu, pedagógom a 
žiakom základnej a materskej 
školy, rodičom za prípravu 
kultúrnych programov, špor-
tovcom za ich aktivity a 
výsledky v uplynulom roku. 
Ďakujem tiež zamestnan-
com Obecného úradu a 
Zariadeniu opatrovateľských 
služieb za spoluprácu. V ne-
poslednom rade patrí moja 
obrovské poďakovanie zdra-
votníkom a dobrovoľníkom 
počas celoplošného testova-
nia obyvateľstva, ktoré zvládli 
na jednotku.  
  Milí Krakovčania, o pár 
dní oslávime najkrajšie 
sviatky roka. Prajem Vám 
pokojné, radostné Via-
nočné sviatky prežité v 
kruhu rodiny s najbližšími.
   Želám Vám do nového 
roku 2021 veľa zdravia, 
osobných, pracovných 
úspechov a pohody v rod-
inách.
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V dňoch 31. októbra a 
01.novembra 2020 prebehlo 
na Slovensku celoplošné tes-
tovanie COVID-19.  V našej V našej 
obci boli pre testovanie vy-obci boli pre testovanie vy-
členené priestory  Kultúrneho členené priestory  Kultúrneho 
domu.domu. 

D      o príprav priestorov boli 
zapojení  aj členovia      
miestneho dobrovoľného 

hasičského zboru. Nezištne a 
zodpovedne pomáhali, aj počas 
dvoch dní testovania, striedali sa 
pri  riadení  a  usmernení  čaka-
júcich ľudí v zástupe. Naši chlapci 
dohliadli tiež na prednostný vstup 
do testovacej miestnosti starším   
a      imobilným občanom, rodinám 
s deťmi a budúcim mamičkám. 
Dozerali aj na bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky v okolí 
odberného miesta. Vykonávali  
pravidelnú dezinfekciu všetkých 
priestorov odberného  miesta.
   Zapojením sa do celoplošného 
testovania naši dobrovoľní hasiči 
opäť dokázali, že je možné sa 
na nich spoľahnúť a zdravie 
spoluobčanov je pre nich priori-
tou. Za priloženie ruky k zdarnému 
priebehu testovania si   naši   do-
brovoľní    hasiči  zaslúžia úctu, 
obdiv a úprimné slová vďaky.  
Poďakovanie  patrí aj celému tes-
tovaciemu tímu.

Starosta sa prihovára Testovali sme sa
František Klinovský
starosta obce Krakovany

          Oľga Galbavá
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Obecná knižnica v 
Krakovanoch je kultúr-
nym zariadením  Obce 
Krakovany. Fungovanie 
knižnice v obci začalo 
začiatkom šesťdesiatych 
rokov,  no jej pôsobenie 
v súčasnom sídle  t.j. v 
Kultúrnom dome v Krak-
ovanoch sa datuje od 1. 
septembra 1968.  

Vnovovybudovanom 
Kultúrnom dome v 
Krakovanoch boli pre 

knižnicu vyčlenené tri miest-
nosti,  z ktorých bola jedna 
určená pre najmenšiu ve-
kovú kategóriu, ďalšie dve 
pre strednú vekovú kategóriu 
a miestnosť pre dospelých 
a starších čitateľov. Ten-
to kultúrny stánok sa tak 
stal strediskovou knižni-
cou s modernou a peknou 
čitárňou. Postupne pribúdali 
čitatelia aj knižné tituly. Pod 
vedením knihovničiek Emílie 
Zuzícovej a od roku 1975 až 
do konca roku 1991 Oľgy 
Sedlákovej v  knižnici pulzov-
al čulý ruch v podobe či-
tateľských besied, výstaviek 
literatúry, besied s prizvanými 
spisovateľmi ap. V roku 1981 
bola za mimoriadnu pracov-
nú iniciatívu ocenená „teta z 
knižnice“ p. Sedláková a za 
dobré výsledky a zanietenú 

prácu dostala tiež podporu 
v podobe vymaľovania stien, 
kúpy nábytku, kobercov a 
ďalšieho vylepšenia, ktoré 
prilákalo nových čitateľov. 
   Od roku 1990, kedy prešla 
knižnica pod správu obec-
ného úradu, obec každor-
očne prispievala do obnovy 
knižničného fondu, tiež 
podporovala a pomáhala 
pri realizácii rôznych aktivít 
ako sú návštevy žiakov pri 
príležitosti Marec  - mesiac 
knihy, Noc s Andersenom 
ap. Knižnicu navštevujú vš-
etky vekové kategórie, no 
pravidelnými návštevníkmi 
sú žiaci Materskej školy a 
Základnej školy, tu im je prez-
entovaná jej činnosť, nové 
prírastky knižničného fondu 
a možnosti využitia priestor-
ov knižnice na rôzne aktivity.  
   Aj keď knižničný fond bol 
obmieňaný, interiér knižnice 
dlhé roky ostával v nezme-
nenom stave. Zariadenie 
rokmi stratilo svoju atraktivi-
tu, stávalo sa nevyhovujúcim 
na účelné a príjemné pros-
tredie čo čiastočne vplývalo 
aj na návštevnosť. Obec tak 
v roku 2019 využila možnosť 
získania finančnej podpory  
na modernizáciu interiéru 
prostredníctvom Fondu na 
podporu umenia (FPÚ), kde 
v programe 5-Pamäťové 
a fondové inštitúcie,  sú 

knižnice zaradené. Prostred-
níctvom FPÚ dostala obec 
dotáciu na modernizáciu 
Obecnej knižnice vo výške 
4 500,-€ so spoluúčasťou 
Obce vo výške  1362,-
€.  Od novembra 2019 až 
do novembra 2020 bola 
zrealizovaná rekonštruk-
cia priestorov – nová elek-
troinštalácia, osvetlenie, bola 
položená funkčná podlahová 
krytina a vytvorenie jednej 
veľkej miestnosti z pôvod-
ných dvoch pre starších či-
tateľov. Modernizáciou boli 
vytvorené pohodlné priestory 
pre najmenších čitateľov v 
podobe detskej miestnosti a 
vytvorenie veľkej miestnosti 
pre mládež a dospelých či-
tateľov. Knižnica bola vybav-
ená novým nábytkom - regály 
na knihy, písací stolík, skriňa 
na knižničnú dokumentáciu, 
knihovnica, stolíky a stoličky 
pre čitateľov knižnice.  
  Moderné vybavenie knižnice 
poslúži na organizovanie 
tvorivých dielní pre všetky 
vekové kategórie. Umožní 
lepšie využívať priestory 
pre rôzne podujatia a ak-
tivity, prehľadnosť knižného 
fondu, variabilitu vybave-
nia pre rôzne druhy aktivít. 
Snahou obce, ako zriaďo-
vateľa, je budovať knižnicu 
do budúcnosti ako knižnicu 
komunitného typu, za úče-
lom  zvýšenia počtu či už 
registrovaných používateľov, 
ale aj neregistrovaných. 
Spolupracovať s Matersk-
ou a Základnou školou v 
Krakovanoch pri realizácii 
hodín informačnej prípravy, 
tematických tvorivých dielní, 
hlasné čítanie súťaže pre deti  
a dospelých.
 Cieľom  projektu bolo 
zvýšiť kvalitu poskytovania 
knižničných služieb, ako sa 
tento zámer podaril je na 
hodnotení návštevníkov toh-
to kultúrneho stánku. 

Modernizácia Obecnej knižnice v Krakovanoch
Oľga GalbaváPrežívame dobu, kedy sa vyví-

jajú tlaky vedúce k spochybňova-
niu opodstatnenosti a významu 
poľovníctva. Často je to pohľad 
ľudí, ktorí nezdvihli zadok od 
klávesnice, nezašpinili sa od blata 
a prachu pri práci.

Volajú po návrate k prirodzenému 
chodu prírody, kde sa fauna a 
flóra o seba dokáže postarať 

sama bez zásahu človeka. Pritom je 
zrejmé, že už od čias prvej zasadenej 
plodiny človek prispôsobuje prírodu 
svojim potrebám, mení a ovplyvňuje 
životný priestor voľne žijúcej zveri, pre-
to je namieste aj starostlivosť o ňu. To 
je aj prvoradou úlohou poľovníctva a 
poľovníckych združení, ako je to naše. 
Regulácia početných stavov zveri 
formou lovu je až na ďalších mies-
tach. Inštalovanie kŕmnych zariadení, 
napájačiek a ich plnenie v čase núdze 
bolo našou náplňou aj v tomto roku. 
Vplyvom zákazov a obmedzení sa v 
tomto roku zvýšila návštevnosť blíz-
kych lesov a chotárov, čo zanechalo 
stopu aj na prostredí, kde si mnohí po 
prírode túžiaci návštevníci zle vysvetlili 
prítomnosť napájačiek /obr.1/ Aj na to 
slúžia poľovníci, aby im vrátili pôvodný 
význam /obr.2/ , hoci sa tým dostá-
vame nechtiac do pozície smetiarov. 
Smeti a bordel, čo majú bytosti toto 
páchajúce vo svojich hlavách, však 
odstrániť nedokážeme ani my. 
 Zviditeľniť sa, a takisto trochu pomôcť 
obci, sa nám podarilo pri čistení záhrady 
Materskej školy od prestarnutých 
drevín ohrozujúcich bezpečnosť. 
Tradične sme zrealizovali zber železa, 
ako z dôvodu zbavenia občanov šrotu 
z tejto suroviny, tak súčasne ako jediný 
zdroj príjmu poľovníckeho združenia. 
V extraviláne obce členovia PZ Králik 
vysadili vyše sto kusov nových drevín 
a starali sa o doteraz zasadené stro-
my. Za nezanedbateľný počin možno 
považovať takisto obnovenie, resp. 
znovuvybudovanie poľovníckej lávky v 
bažantnici.              Marián FLOREK

Poľovnícke obzretie sa

obr.1obr.1 obr.2obr.2



bužníckych príbytkoch 
možno i lososy, chobotnice 
či iné morské potvory. Menšie 
zmeny nastali skôr v pečení vi-
anočného pečiva a zákuskov. 
Na stoloch stále rozvoniavajú 
medovníčky, linecké koláčiky, 
šuhajdy, vanilkové rožky a iné, 
chuťovým bunkám lahodiace 
zázraky. 
   Čo sa týka médií, taktiež nas-
tali  určité zmeny v televíznych 
i rozhlasových repertoároch. 
Na obrazovkách ešte stále 
kraľuje Popoluška s orieškami, 
lásku zachraňuje Mrázik, 
polepšuje sa Pyšná princezná, 
Lade sa trbliece zlatá hviez-
da na čele, zabáva nás Cis-
árov pekár aj Pekárov cisár 
a aspoň na obrazovke nám 
každoročne sneží Perinbaba. 
No okrem týchto klasických 
skvostov nás a naše deti straší 
zelený škriatok Grinch, hlavy 
pletie Santa Claus a lietajúce 
soby či iní pochabí vianoční 
škriatkovia a tvory z iných gal-
axií. Ale tak to má asi byť. V 
rádiách okrem občasných vi-
anočných kolied, českoslov-
enských evergreenov znejú 
typické americké odrhovačky 
so zvončekmi v každej piesni. 
Veď Vianoce bez Last Christ-
mas od Wham! V septembri si 
hádam ani nedokážeme pred-
staviť. No a darčeky?...Tak 
to je kapitola sama o sebe. 
Tradičné ponožky, pletené 
svetre a čapice, bábiky či 
spoločenské hry nahradili tab-
lety, mobily, bábiky, ktoré si 
čochvíľa pomýlime so živým 
dieťaťom, lietajúce drony, hod-
inky inteligentnejšie než človek 
sám a iné výdobytky  mod-
ernej techniky. 
   Silvestrovské tradičné prska-
vky sme vymenili za ohňostro-
je masívnych rozmerov, či pre-
dražené delobuchy plašiace 
všetko živé naokolo. Ale to ne-
vadí, to sa predsa „odháňajú 
zlí duchovia“.
  No poviem vám jedno, hlavne 
že sme zdraví. 
 Krásne, pokojné, bezcov-
idové a požehnané sviatky 
želám nám všetkým, milí 
spoluobčania!

Vianoce včera a dnes, alebo
malá úvaha o najviac “trendy” sviatkoch
Úvaha o Vianociach

Takpovediac „za rohom“ 
máme najkrajšie sviatky 
v roku, ktoré symbolizujú 
najmä pokoj a mier na zemi. 
Neodmysliteľne k nim patria 
vianočné tradície, na ktoré 
sa pripravujeme už počas 
Adventu. Treba napiecť vi-
anočné pečivo, zaobstarať 
darčeky, upratať domác-
nosť, či  ozdobiť stromček. 
Mnohé tradície sú tu dlhé 
roky, no inak vyzerali kedysi 
a inak dnes. 

A j keď sú Vianoce sviat-
kami tradícií, podliehajú 
trendom a moderným 

zmenám rovnako ako náš 
každodenný život. Postupne 
sa menil vzhľad vianočných 
stromčekov, ozdôb, štýl peče-
nia, štedrovečerné menu a v 
neposlednom rade aj hodno-
ta a vzhľad darčekov. Tradí-
cia výberu medzi umelým a 
živým stromčekom tu pretrváva 
dodnes, i keď tie súčasné umelé 
sú na rozdiel od tých minulých 
už na nerozoznanie od živých 
jedličiek, borovíc alebo iných 
druhov. Umelé stromčeky sa v 
minulosti podobali skôr väčším 
metlám. Sú v obľube najmä 
kvôli praktickosti – vybalí, zloží, 
rozloží, zabalí a tento proces 
sa opakuje niekoľko rokov po 
sebe. Na rozdiel od živých, 
ktoré treba každoročne pred 

Vianocami zakúpiť, osadiť, do-
lievať vodu a o pár dní, v lep-
šom prípade týždňov vyhodiť. A 
samozrejme v priebehu sviatkov 
zametať popadané ihličie. Ale tá 
vôňa je nezameniteľná. Oveľa 
väčší dôraz sa v súčasnosti 
kladie na výzdobu stromčeka a 
interiéru i exteriéru domácnos-
ti. Vo väčšine rodín už pominuli 
tradičné čokoládové kolekcie a 
salónky, ktoré sme s obľubou 
vyjedali už pred Štedrým dňom 
a pokračovali až do posled-
nej. Alebo ich jednej pokojnej 
sviatočnej noci vyjedol domáci 
miláčik, ktorý úplne v tichos-

ti stiahol vianočný stromček 
zo stojana a hodoval celú noc. 
Ráno ostali už len stopy v podo-
be potrhaných obalov po celej 
obývačke a divne zazerajúceho 
chlpáča. 
 Ale späť k tým ozdobám. V 
dobách nedávno minulých 
stromčeky doslova „vyhráva-
li“ pestrými farbami a žiarovky 
konkurovali cirkusovému osvet-
leniu, zdobili ich sklenené gule, 
cencúle, zvončeky a postavičky, 
v dnešnej dobe ide najmä o 
ozdoby z nestarnúceho plas-
tu, v tom lepšom prípade dre-
va a prírodnín. Vládne štýl jed-

nej – dvoch farieb, 
do ktorého je zladený 
komplet celý príby-
tok, dokonca i exteriér 
domu.       
   Po stránke konzumnej 
sa nám tradície Vianoc 
tiež o niečo posunuli. 
Mnohé deti sú v tejto 
dobe ochudobnené o 
spoločné kúpanie sa 
s kaprom vo vani, či 
zábavnú hru oteckov 
na „posledných mo-
hykánov“ pri zabíjaní 
týchto nemých no 
zato chutných tvorov. 
Vo väčšine rodín ich 
nahradili rybacie napo-
dobeniny, teda filé, či 
dokonca rezne. V la-

Zuzana Floreková
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vianočnej tržnici predávali 
kaprov, ktorých museli najskôr 
uloviť. V  druhom adventnom 
týždni v hre na pekárov deti 
miesili, vykrajovali a zdobi-
li medovníčky na ktorých si 
pochutnajú pri štedrej večeri 
naplnenej zvykom a tradíci-
ami, s rozbaľovaním darčekov 
pod stromčekom v materskej 
škole, kde si spoločne zakole-
dovali, zatancovali a zahrali 

divadielko.                                                                                         
  Deťom sme vytvorili zau-
jímavé a podnetné pros-
tredie, ktoré bolo spojené s 
emocionálnym zážitkom čo 
u nich vyprovokovalo radosť 
z objavovania nového a na 
základe vlastných zážitkov a 
skúseností spoznávali nové 
veci, ktoré ich privádzali do 
takých situácií, kedy deti 
samé premýšľali, skúmali, 

hľadali otázky a odpovede, 
vyjadrovali svoje názory a 
myšlienky. Toto je i jeden zo 
zámerov našej materskej ško-
ly, aby deti prostredníctvom 
hry spoznávali okolité veci a 
mali radosť a chuť z ďalšieho 
vzdelávania v budúcnosti. Tak 
ako povedal Konfucius: „Čo 
počujem, to zabudnem. Čo 
vidím to si pamätám. Čo vys-
kúšam, tomu rozumiem.„

Prajeme Vám všetko,Prajeme Vám všetko,
čo radosť vzbudí,čo radosť vzbudí,

prajeme Vám veľa lásky,prajeme Vám veľa lásky,
to preto, že spája ľudí.to preto, že spája ľudí.

Nech sa Vám na stromčekuNech sa Vám na stromčeku
iba šťastie ligoce,iba šťastie ligoce,

prajeme Vám zo srdcaprajeme Vám zo srdca
krásne a požehnané Vianoce!krásne a požehnané Vianoce!

Deti a kolektív MŠ KrakovanyDeti a kolektív MŠ Krakovany

Jesenné tvorivé aktivity.Jesenné tvorivé aktivity.

Ktože sa to vyškiera, pozrite sa 

hore, pestrí obri z papiera, je ich 

plné more. Povoľ motúz zmo-

taný, vyletujú šarkany, okaté a 

zubaté, v maľovanom kabáte.

V jesennom období od 19.10. 

do 30.10. (29.10.)2020 sa 

naše detičky oboznamovali 

hravou a tvorivou formou s témou 

Šarkany. Najskôr v triede starších 

detí, potom v triede mladších. A 

keďže najzábavnejšou časťou te-

jto témy býva vždy Šarkaniáda, 

nevynechali sme ju ani tento rok. 

Samozrejme za prísnejších podmie-

nok a oddelene, každá trieda zvlášť. 

A tak v týchto jesenných dňoch po-

letovali na našom školskom dvore 

okrem detí aj pestrofarebné šar-

kany rôznych tvarov. Počasie nám 

prialo a vietor robil presne to, čo 

mal – fúkal ako sa patrí.  Radosť v 

očkách detí bola pre nás najväčšou 

odmenou a deti boli zasa na oplát-

ku odmenené pekným diplomom.

Zuzana FLOREKOVÁ

Ako si šarkany lietali



Situácia v ZOS sa rieši už 
niekoľko rokov. Nikdy to 
však nebolo také vážne, 
ako práve teraz. Korona-
kríza spôsobila značný 
výpadok príjmov obce 
(nižšie podielové dane) a 
obec viac nedokáže vy-
krývať dlhodobú stratu, 
ktorú so sebou prevádzka 
ZOS prináša. 

Kým bola strata na úrovni 
cca 15tisíc Eur ročne, 
ešte sa to dalo pokryť z 

rozpočtu obce, pretože poskyt-
núť túto službu občanom aj za 
cenu určitej straty, má za prvot-
ný cieľ každá obec. Akonáhle 
sa ale strata začala prehlbovať 
a deficit v minulom roku sa 
vyšplhal na 56 tisíc Eur (!!!) a 
stal sa neúnosným, dokonca 
s oveľa vyšším číslom v tom-
to roku, začali sme sa poctivo 
zaoberať otázkou, ako problém 
vyriešiť. Nebolo prvoradým 
cieľom zrušiť prevádzku ZOS, 
ale zachrániť jej fungovanie. 
Permanentne poskytujeme 
prevádzkovú údržbu tejto 
starej budove, technicky už 
dávno nevyhovujúcej, vlhnúcim 
stenám, boj s plesňou, prask-
nutým rozvodom kúrenia, kana-
lizáciou čakajúcou na zozname 
nutných opráv, tých problémov 
sa naozaj veľmi veľa. Všetku 
údržbu robí obec vo vlastnej 
réžii, cez svojich technických 
zamestnancov obce, len aby 
sa ušetrili náklady vyvolané ex-
ternou dodávkou služieb a za 
ušetrené peniaze sa mohol vy-
riešiť ďalší z rady problémov, s 
ktorými sa budova pasuje.
 Po kontrole regionálneho 
úradu verejného zdravotníct-
va (hygieny) obec obdržala 
výhradné stanovisko k prevádz-
ke budovy a dlhý zoznam vecí, 
ktoré treba vyriešiť, aby mohla 
prevádzka ZOS fungovať ďalej. 
Sanitácia budovy a vyriešenie 
technického stavu je nevyhnut-
né. Hrozba vysokej pokuty 
za ďalšiu prevádzku ZOS 
je reálna, dokonca viackrát 
avizovaná, a sami asi uznáte, 
že k deficitu 62 tisíc si prirátať 
ešte ďalšie tisíce za pokutu, to 
je už naozaj na zamyslenie. A to 
sme ešte nevyriešili nič z toho, 
čo budova potrebuje do seba 
investičnou injekciou. Akútnou. 

Bleskovou. Nevyhnutnou.
  V rámci platných noriem 
museli byť preorganizované 
vnútorné priestory budovy - 
zrušila sa kancelária vedúcej 
a na jej mieste musel vzniknúť 
samostatný sklad pre kuchyňu, 
boli rekonštruované sociálne 
zariadenia podľa toho ako vy-
žaduje norma (samozrejme 
len v nevyhnutnej miere, kvôli 
obmedzenému rozpočtu), mi-
estnosť pre zomrelých sa síce 
podarilo vyčleniť, ale nie je sa-
mostatná (a mala by byť podľa 
normy) pretože na to nie sú prie-
story, izby nemôžu byť uspori-
adané pre štyroch klientov, ale 
najviac pre troch, kvôli normám. 
Je toho veľmi veľa, čo vyžadu-
jú platné normy, a čo všetko 
inšpekcia z hygieny vytkla po 
kontrole zariadenia. Bežní ľudia 
si povedia že načo! Veď je to 
dobré! Zmestia sa tam aj štyria! 
Tie steny sú pekné, nič im nie 
je! Kúrenie a pokazené? Veď sa 
vymenia len trúbky! A pleseň? 
Veď sa maľovalo! A mohli by 
sme takto pokračovať…ALE! 
Prevádzka ZOS je verejná, jej 
zriaďovateľ je obec, a teda 
obec aj zodpovedá za tech-
nický stav budovy. Momentálne 
je tento stav havarijný. Sú tam 
ľudia, ktorých zdravie už nie je 
v najlepšej kondícii, a zdravotne 
nezávadná budova je základná 
podmienka fungovania ZOS! 
Táto budova nie je v súkromnej 
réžii, podlieha kontrole hygieny 
a nemôžeme to odbiť vetou, 
že nám sa tá budova zdá do-
brá! Náš subjektívny názor 
nemá s odborným posudkom 
nič spoločné, i keď bolo by 
to pekné a hlavne oveľa jed-
noduchšie.
  Hľadali sme pomoc na VÚC, 
nech zariadenie prevádzku-
jú oni tak ako v minulosti, pri 
vzniku ZOS, nakoľko obec to 
z vlastných prostriedkov ne-
dokáže viac utiahnuť. Dostali 
sme zamietavé stanovisko, a 
ani prísľub finančnej pomoci v 
tomto smere.
  Situácia bola viackrát riešená 
aj s vedúcou zariadenia, od 
marca intenzívne hľadáme 
spôsob ako ZOS udržať. Jed-
nou z možností bolo zvýšenie 
poplatkov (podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov) -  to 
by ale znamenalo dvojnásobný 

poplatok, a konkurovali by sme 
ním súkromným domovom 
pre seniorov. Mali by sme po-
tom klientov? S poplatkom vo 
výške súkromného zariadenia, 
ale stále len stavom storočnej 
budovy? Asi nemusíme od-
povedať, aký by bol záujem. 
Už pri súčasných poplatkoch 
evidujeme isté dlhy, ktoré si 
obec môže vymôcť až pri ded-
ičskom konaní.  Ďalšia možnosť 
bola zavrieť budovu a postaviť v 
záhrade novú. Áno, to by bolo 
výborné riešenie, aj by vyrieši-
lo všetky technické problémy 
a pripomienky hygieny, ale... 
ale peniaze. Obec nemá pros-
triedky na výstavbu novej bu-
dovy, čakáme ale, že to príde 
do ponuky eurofondov a určite 
sa budeme o takúto výzvu 
uchádzať.
   Mohli by sme ďalej prevádz-
kovať ZOS a vykrývať deficit, 
tak ako doteraz. Áno, to by sa 
tiež dalo, tváriť sa, že sa nič 
nedeje. Ale je to zodpovedné? 
Jeden rok strata 36tisíc, dru-
hý rok 56tisíc, teraz 62tisíc, a 
vôbec žiadna vidina zlepšenia v 
budúcom období. Nezišli by sa 
nám tie peniaze na niečo iné? 
Nové chodníky? Športoviská? 
Lepšie služby v obci? Pri kumu-
lovaní tejto straty ľahko prídeme 
k sume, za ktorú sa dá postaviť 
už aj nová budova ZOS. 
  V  ZOS je aktuálne 13 klien-
tov, z toho 2 sú ľudia z Krak-
ovian. Ostatní sú cezpoľní (ne-
chcem sa nikoho dotknúť, je 
to len kvôli štatistike). Obec sa 
chce postarať o svojich oby-
vateľov, ktorí ostanú odkázaní 
na pobyt v ZOS, dokonca 
by obec aj uhradila za nich 
navýšenie  poplatku   ako  sme 

spomínali vyššie, ale ostatné 
obce v tomto neboli nápomoc-
né, vraj sa má postarať rodina, 
nie úrad, inštitúcia, kde tí ľudia 
majú trvalý pobyt… Máme 
dotovať ZOS pre “cudzích” ľudí 
(prepáčte za výraz, naozaj len 
kvôli štatistike) a vlastných oby-
vateľov pripraviť o iné využitie 
60tisíc, ktoré momentálne “in-
vestujeme” do topiacej sa ZOS 
slúžiacej pre klientov - nie oby-
vateľov Krakovian?
   Každé rozhodnutie nesie dáv-
ku rizika, že nebude pochopené 
okolím. Ani rozhodnutie o 
prerušení prevádzky ZOS (k 
30.4.2021) sa nerodilo ľahko 
a trvalo dlhé mesiace, kým 
ho obecné zastupiteľstvo 
prijalo. Analyzovali sme vš-
etky varianty, hľadali riešenie 
a nenašli sme také, ktoré by 
pomohlo ZOS udržať. Nezna-
mená to ale, že v Krakovan-
och už nikdy žiadne podobné 
zariadenie nebude. Je to voľné 
pole aj pre súkromníkov, ktorí 
by si chceli podobné zariadenie 
zriadiť, obec je nápomocná a 
privíta takúto aktivitu. Z vlast-
ných zdrojov ale túto konkrétnu 
budovu zachrániť nedokážeme.
 Vieme, že momentálne ko-
luje petícia o zachránenie 
ZOS. Občania majú na to prá-
vo. Avšak je potrebné vedieť 
pravdu. Skutočnosť o stave 
ZOS a petícia, ktorá apeluje na 
súcit so staršími ľuďmi, to sú 
dve rôzne veci. Veľmi by sme 
si želali, aby sme otočením 
zázračného prsteňa každý rok 
pričarovali 60tisíc a mohli túto 
budovu ďalej dotovať. Chýba 
nám ale ten povestný zázračný 
prsteň.                              -red-

Aj keď predstava a  
naplánované aktivity, či 
už v spolupráci s rodičmi, 
obcou, či obecnými 
spolkami boli v tomto 
nevšednom roku trošku 
iné. Našou snahou bolo 
pre deti pripraviť plnohod-
notné celodenné aktivity, 
plné zábavy, zážitkového 
učenia, pohybu, radosti a 
lásky. 

Musím pochváliť pani 
učiteľky, že sme to 
zvládli na výbornú. 

Počas celého dňa, týždňa a 
mesiaca mali deti pripravené 
aktivity. Spoznávali ľudské 
telo, vonkajšie ba aj vnútorné 
orgány, hrali sa na zdravot-
né sestry, pani doktorky, ba 
dokonca jedna malá pani dok-
torka liečila koronu. Bádali, 
skúmali  a precvičovali svoje 
zmysly pri spoznávaní vecí, 
ktoré nás  obklopujú prostred-
níctvom našich očí, uší, nosa, 
pokožky a jazyka. Netradičným 
spôsobom a hračkami deti 
spoznávali okolitý svet a pred-
mety v ňom prostredníctvom 
našich 5 zmyslov.: hmat, 
čuch, chuť, zrak a sluch.  Deti 
hmatom skúmali, rozoznáva-
li a pomenovávali predmety, 
hľadali dvojice. Na vyrobenom 
rehabilitačnom koberci,  kde 
nechýbali nádoby naplnené 

štrkom, gaštanmi si precvičili a 
vymasírovali chodidlá, staršie 
deti si vyskúšali maľovať no-
hami. Pomocou pohárikov 
naplnených rôznymi vôňami 
deti zisťovali čo im vonia a čo 
smrdí.  V sluchových hrách 
prežívali humorné situácie a 
radosť z hry telefón, hľadanie 
kamaráta podľa sluchu.... 
Sústredili sa a pomenováva-
li  hudobné aj nehudobné 
zvuky z okolia. Chuťou zistili, 
že najviac im predsa len chutí 
sladučká čokoládka. Zrakom 
pomenovávali okolité predme-
ty a zistili, že nie ľahké to majú 
nevidiaci ľudia. Deti prejavo-
vali spontánny záujem a zve-
davosť o spoznávanie nového 
všetkými zmyslami. Prostred-
níctvom 
zážitkov  si
vytvárali 
obraz   o 
okolitom 
svete   a 
aktívne 
objavovali. 
 V mesiaci 
december 
našim   zá-
merom bo-
lo udržiava-
nie  ľudový-
ch  zvykov 
a  tradícií 
prostred-
níctvom 
projektu: 
“Od Adven-
tu do Via-

noc, každá noc má svoju 
moc“. Pani učiteľky pracovali 
podľa adventného kalendára, 
kde si každý deň jedno dieťa 
našlo sladkosť a vianočný zvyk 
s ktorým sa deti oboznámili 
prostredníctvom hry. Samoz-
rejme prišiel i Mikuláš s čertom 
a bohatou sladkou nádielkou, 
ktorú nám pripravila pani Mar-
tina Bohunská a zafinancoval 
zriaďovateľ - Obec Krakovany, 
začo im patrí srdečná vďa-
ka.  V tvorivých vianočných 
dielničkách deti vyrábali Mi-
kulášov, čertov, anjelov, vi-
anočné stromčeky, ozdoby, 
pozdravy pre svojich blízkych. 
Hrali sa na vianočnú poštu, 
obdarovávali kamarátov, hra-
li sa prosocionálne hry  vo 
vianočnej tržnici predávali 
kaprov, ktorých museli najskôr 
uloviť. V  druhom adventnom 
týždni v hre na pekárov deti 
miesili, vykrajovali a zdobi-
li medovníčky na ktorých si 
pochutnajú pri  štedrej večeri 
naplnenej zvykom a tradíci-
ami, s rozbaľovaním darčekov 
pod stromčekom v materskej 
škole, kde si spoločne zakole-
dovali, zatancovali a zahrali di-
vadielko.                                                                                         

Nezaháľame ani počas pandémie
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Nové prvky na detskom ihrisku v materskej škole.            Foto: -mš-
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Prečo obec nedokáže zachrániť dom dôchodcov 

...čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky, a či dáky 
perník sladký? Celý rok sme 
poslúchali aj uši si umývali. 
Nikto z nás sa nebil veru, na 
kolene nemal dieru. Tak ako 
sme sľúbili, všetci sme sa ľúbi-
li. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, 
nikto z nás už čakať nechce!

Takto krásne privítali deti 
oboch tried v piatok 4. de-
cembra strýčka Mikuláša aj 

s jeho neposlušnou a pojašenou 
pomocnicou Čerticou Berticou. 
Po dobrých raňajkách už netrpe-
zlivo na nich čakali detičky mladšej 
triedy. Mikulášovi pomohli pomo-
cou tanečnej pesničky pričarovať 
čerticu, na ktorú po ceste zabu-
dol. Tá deti postrašila, ale najmä 
pobavila svojimi čertovinami a kto 
chcel, toho si i poznačila uhlíkom. 
Deti obdarovali Mikuláša nie-
koľkými pesničkami, ktoré chceli 
naučiť spievať aj neposednú čer-
ticu. Nakoniec ich Mikuláš obdaril 
krásnymi a bohatými balíčkami. 
Po triede mladších detí si to Mi-
kuláš namieril do triedy starších 
detí, kde sa scenár opakoval. 
Deti v staršej triede už boli troška 
smelšie, a tak sa po otázke „Kto 
cez rok pomáhal mamine?“ doz-
vedel i to, že už vysávajú, umýv-
ajú riady, ba dokonca aj okná. Po 
obdarovaní sa ešte Mikuláš s Čer-
ticou Berticou spolu s „veľkáčmi“ 
na pamiatku odfotili.

Zuzana FLOREKOVÁ

Vitaj, vitaj Mikuláš...

Pravidelne sa opakujúce havarijné stavy v ZOS.Pravidelne sa opakujúce havarijné stavy v ZOS.

Predaj vianočných kaprov v škôlke.Predaj vianočných kaprov v škôlke.

Vo vianočnej pekárni.Vo vianočnej pekárni.

Mikuláš s čertom na návšteve.Mikuláš s čertom na návšteve.



Lukáš Radoský
poslanec OZ

Bez zbytočných okolkov 
možno povedať, že naj-
horúcejšou témou v pred-
vianočnom čase sa stalo 
v našej obci rozhodnutie 
obecného zastupiteľstva o 
zrušení (nateraz formálne 
označenom ako pre-
rušenie) prevádzky Zariad-
enia opatrovateľskej služby 
(ZOS), po našom domova 
dôchodcov. Napriek tomu, 
že som sa daného hlasova-
nia obecného zastupiteľst-
va nezúčastnil, mám za to, 
že zastavenie prevádzky 
ZOSky bolo v aktuálnej 
situácii zrejme jediným 
možným riešením.  

Rozhodujúcimi činiteľmi 
tohto neľahkého rozhod-
nutia sú z môjho pohľadu 

stav budovy zariadenia a na-
jmä (ne)efektívnosť vynaklada-
nia obecných prostriedkov. Je 
nutné pritakať argumentom, že 
budova ZOSky je napriek neu-
stálym investíciám a opravám 
zo strany obce na hranici svojej 
životnosti a jej priestory už ne-
spĺňajú nielen legislatívne pod-
mienky, ale ani aktuálne trendy 
kvalitného a zdravého bývania 
pre seniorov. Nemožno však 
povedať, že by uvedená sku-
točnosť bola rozhodujúca. Ot-
vorene treba konštatovať, 
že kľúčovou pri rozhodovaní 
bola ekonomika, t.j. vysoká 
strata produkovaná zaria-
dením. Obecné zastupiteľstvo 
sa problematikou zaoberalo 
približne od februára – mar-
ca končiaceho sa roka s tým, 
že prioritou bolo nájsť riešenie 
umožňujúce zachovanie pre-
vádzky ZOSky. Poslanci boli 
postavení pred rébus ako vykryť 
približne 60 tisíc eurovú pre-
vádzkovú stratu, ktorú zariade-
nie dosiahlo v roku 2019. Tu je 
zaiste vhodné si položiť otázku, 
prečo problém s financovaním 
ZOSky nebol predložený zastu-
piteľstvu už omnoho skôr, keď 
zariadenie napríklad už v roku 
2018 vykazovalo stratu 36.000 
Eur. Včasné podchytenie 
problému mohlo napomôcť 
k nájdeniu riešení, ktoré už v 
neskoršej fáze možné nebo-
li (napr. postupné zvyšovanie 

poplatku). Akokoľvek, v rám-
ci riešenia financovania boli 
identifikované dva potenciálne 
zdroje príjmu: získanie vyšších 
príjmov navýšením poplatku 
pre klientov a spoločné finan-
covanie zariadenia okolitými 
obcami, ktoré by na oplátku 
získali prednostnú možnosť 
umiestnenia svojich obyvateľov 
v zariadení. Starosta obce bol 
poverený preveriť možnosti 
čiastočného spolufinacova-
nia so starostami okolitých 
obcí, ktorí sa ale k ponuke 
postavili negatívne. Následne 
tak zostala len možnosť viac 
ako stopercentného zvýšenia 
poplatku klientov, ktorý by za 
účelom vykrytia straty bolo po-
trebné navýšiť o cca 400 Eur 
na klienta mesačne. Je vysoko 
pravdepodobné, že taký nárast 
poplatku by bol z pohľadu 
klientov neak-
ceptovateľný a 
nie je isté, či by 
sa aj pri prípad-
nom preobsadení 
zariadenia našli 
iní klienti, ochotní 
za danú kvalitu 
bývania uhrádzať 
takéto sumy. Na-
vyše, skokovému 
zvýšeniu poplat-
ku bránila aj leg-
islatíva. V zmysle 
stanoviska ria-
diteľky ZOSky p. 
Lajchovej, ktoré 
poskytnutla poslancom, by jed-
norazové zvýšenie mesačného 
poplatku pre klienta bolo 
možné o maximálne 45 Eur, čo 
by problém uspokojivo nerieši-
lo. Chcel by som podotknúť, 
že okrem ekonomickej stránky 
sa zastupiteľstvo zodpovedne 
zaoberalo aj dôsledkami, ktoré 
by zrušenie ZOSky so sebou 
nevyhnutne nieslo. Diskutovalo 
sa najmä o dopade na klientov, 
či o otázke ďalšieho uplatnenia 
zamestnankýň zariadenia, ktoré 
sú zväčša tunajšie. Spomed-
zi seniorov pochádzajúcich 
z našej obce, ktorí sú umi-
estnení v ZOSke, z pôvodne 
troch medzičasom zostali 
dvaja. Vo veci ďalšieho uplat-
nenia pracovníčok boli poslanci 
informovaní, že s ohľadom na 
ich kvalifikáciu a prax by nema-
li mať problém zamestnať sa v 
niektorom z podobných zari-

adení na okolí (samozrejme, o 
výhodu práce priamo v obci by 
tým prišli). 
   Za daného stavu bolo zrejmé, 
že ak by sa mala prevádzka 
zachovať, riešením nevyhovu-
júceho stavu budovy, ako aj 
problémov s financovaním je 
jedine postavenie novej budovy 
ZOSky s vyššou kapacitou (ak-
tuálne je na 12 klientov potreb-
ných 9 zamestnancov, avšak pri 
rovnakom počte zamestnancov 
by zariadenie mohlo mať až 
20 klientov). Financovanie na 
takýto účel možno v súčasnosti 
získať len prostredníctvom úve-
ru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ktorý by bolo potrebné 
následne v plnej výške splácať. 
Okrem toho by bolo nevyhnutné 
vynaložiť aj značné personálne 
úsilie, ktoré je spojené s výstav-
bou novej budovy. Pri aktuálnej 

šírke aparátu 
obce by čas 
i n ves tovaný 
do tohto pro-
jektu chýbal 
pri riešení in-
ých pálčivých 
problémov v 
obci (kultúrny 
dom, cesty, 
výstavba na 
Starom kono-
pisku, pláno-
vané pozem-
kové úpravy...
k a n a l i z á c i u 
radšej píšem 

až opatrne záverom). 
  Napriek poctivým úmyslom 
poslancov došlo aj k pochy-
beniam, a to predovšetkým 
v otázke nezvládnutej komu-
nikácie tohto problému s oby-
vateľmi, no najmä s klientmi a 
pracovníkmi ZOSky. Za prvý 
vážny nedostatok považujem 
spôsob, ktorým bolo prijaté 
rozhodnutie o zrušení ZOS-
ky dňa 27.10.2020. Dané 
rokovanie zastupiteľstva bolo 
totiž pôvodne zvolané prak-
ticky k jedinému bodu progra-
mu, ktorým bolo schválenie 
žiadosti o štátnu pôžičku pre 
boj s koronakrízou. Na začiat-
ku zastupiteľstva však došlo 
k doplneniu programu o bod 
týkajúci sa riešenia situácie v 
ZOSke, o čom sa verejnosť log-
icky nemohla vopred dozvedieť. 
Následne nastalo ešte závažne-
jšie komunikačné zlyhanie, keď 

nielen verejnosť, ale dokonca 
ani pracovníci a klienti zariade-
nia neboli zo strany obce infor-
movaní, že bolo rozhodnuté o 
zrušení prevádzky k 30. aprílu 
2021. Pracovníci ako aj väčšina 
obyvateľov sa o zrušení ZOS-
ky dozvedeli až zo zápisnice o 
rokovaní zastupiteľstva zvere-
jnenej na obecnej webstránke 
niekedy v polovici novembra. 
Za týchto okolností sa nemožno 
čudovať, že nevysvetlenie príčin 
a s tým súvisiaca nespokojnosť 
viedli k iniciovaniu petície za 
zachovanie ZOSky. V tejto veci 
sa musím iniciátorov petície - 
pracovníčok zariadenia - zastať, 
pretože prejavili osobnú ako aj 
občiansku odvahu a ich konanie 
je dôkazom, že osud zariadenia 
im nie je ľahostajný. Samoz-
rejme, ich motivácie mohli byť 
rôzne (deklarovaná starostlivosť 
o seniorov, ale iste do určitej 
miery aj snaha o zachovanie 
pracovných pozícií), to však 
neznižuje hodnotu ich odvážnej 
reakcie. Vedenie obce tak spo-
lu so zastupiteľstvom čelí mo-
hutnej petícii občanov, ktorým 
musí teraz o to náročnejšie 
vysvetľovať prijaté rozhodnutie. 
Vyvolaná diskusia je dozais-
ta legitímna, no tak iniciátori 
petície ako aj občania, ktorí 
sa k petícii prihlásili, si mu-
sia uvedomiť, že len samot-
né zachovanie prevádzky 
ZOSky bez vyriešenia jej 
zásadných problémov, by 
vytváralo ďalšie bremeno na 
obecný rozpočet. Tu je potre-
bné si zodpovedne odpovedať 
na otázku, či je pre nás prioritou 
zachovanie a dofinancovávanie 
ZOSky, alebo si prajeme finan-
cie ako aj úsilie vkladané do jej 
prevádzky použiť na iné, najmä 
investičné aktivity obce. Nie je 
však vylúčené, že petíciou vy-
volaná širšia diskusia prispeje k 
nájdeniu riešení, o ktorých zas-
tupiteľstvo pri svojom rozhodo-
vaní neuvažovalo a prevádzku 
zariadenia bude možné zach-
ovať aj bez vytvárania scho-
dku v rozpočte. Akékoľvek 
bude mať táto problematika 
pokračovanie, teším sa tomu, 
že obyvatelia sa po dlhšom 
čase zorganizovali, prejavili záu-
jem o dianie v obci a verím, že 
to napomôže poctivej diskusii o 
otázkach spôsobu spravovania 
našej obce.  

Ako to bolo a nemalo byť: zrušenie ZOSky a petícia občanov
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“riešením nevy-
hovujúceho stavu 
budovy, ako aj 
problémov s finan-
covaním je jedine 
postavenie novej 
budovy ZOSky s 
vyššou kapacitou...”

Lukáš Radoský
poslanec OZ

v Krakovanoch



V dejinách sveta sme 
zvyknutí na bilancovanie, 
hodnotenie jednotlivých 
časových úsekov vývo-
ja ľudskej spoločnos-
ti, národov, štátov a v 
konečnom dôsledku i 
svetadielov. Aby sa his-
torikom ľahšie praco-
valo, postupom času sa 
vytvoril medzinárodne 
uznávaný úzus, ako deliť 
dejiny podľa časových 
úsekov. 

Poznanie minulosti je 
dôležitým faktorom 
nielen na uvedomenie 

si koreňov a kam človek patrí, 
ale i na poučenie sa z pred-
chádzajúcich omylov alebo 
úspechov predchádzajúcich 
generácií.
   Dejinný vývoj nebol nikdy 
kontinuálny a vždy sa tu 
striedali obdobia relatívneho 
rastu, pokroku s úpadkami a 
taktiež so stagnáciou jednot-
livých spoločenských a štát-
nych zoskupení. Za základ-
nú dejinnú udalosť pre nás 
považujeme narodenie Krista 
a pre tento medzinárodný 
dohovor rozdeľujeme dejiny 
pred jeho narodením /pr.Kr./ 
a po narodení /po Kr./. V 
niektorých spoločnostiach, 
ktoré nie sú kresťanské, ale-
bo sa chcú vyhnúť tomuto 
termínu, používajú tvar pred 
našim letopočtom /pnl./ a 
nášho letopočtu /nl./
  Okrem tohto základného 
delenia mali vlastné datovanie 
aj jednotlivé regióny, ríše či iné 
zoskupenia.
  Rimania často využívali for-
muláciu Ad Urbi condita /čiže 
deň od založenia mesta, 753 
pr.Kr./.
N a j v š e o b e c n e j š í m 
rozdelením dejín je Pravek, 
ktorý končí vynájdením písma 
a obdobím kedy vznikajú prvé 
štátne útvary Egypt a oblasť 
Mezopotámie. Tým začína 
Starovek končiaci zánikom 
Ríma, ako ríše v roku 476 
pr.Kr. Za doznievanie Stre-
doveku a začiatok Novoveku 
považujeme objavenie Ameri-
ky v roku 1492, ktorý trvá v 
najvšeobecnejšom význame 
až dodnes.
  Samozrejme dejinný vývoj 
nebol rovnaký všade. Každá 
oblasť má potom podrobnej-
šie delenie s prihliadnutím na 

tamojšie udalosti.
 Spresňovaním jednotlivých 
úsekov sa dostávame do for-
mulácií pred I.svetovou voj-
nou, medzi dvoma vojnami, 
po II. svetovej vojne.
  V našich krajinách považu-
jeme za začiatok Novoveku 
porážku Uhorska v bitke pri 
Moháči v roku 1526.
  Kedy sa do nášho priesto-
ru dostávajú Osmanskí Turci 
ktorí výrazne ovplyvnili naše 
dejiny.  Táto   udalosť    je  ty-
pickým príkladom nerovnos-
ti vývoja ako v čase tak i 
priestore. S Turkami sem 
prichádza nielen iná kultúra, 
náboženstvo, organizácia 
spoločnosti, no i v konečnom 
dôsledku postavenie jednot-
livca.
  Tu môžeme nájsť jeden 
z dôležitých faktorov za-
ostávania medzi juhovýchod-
nou, strednou a západnou 
Európou. Kým na jednej 
strane sa musia vynakladať 
obrovské financie na vojnu 
s Osmanskou ríšou, na dru-
hej strane môže pokračovať 
rozvoj a rast. Môžeme len 
odhadovať, akým smerom 
by sa uberali naše  krajiny, 
nebyť takmer 200 ročnej 
osmanskej prítomnosti. Ale 
malo to aj svoje pozitíva pre 
územie Slovenska. Keďže 
sa podarilo zastaviť Tur-
kov na dunajskom medzní-
ku, väčšina dovtedajšieho 
obchodu, správy, inštitúcií a 
samozrejme šľachty sa mu-
sela presunúť sem. Aj preto 
mohol byť Prešporok koru-
novačným mestom, Dóm 
sv. Martina korunovačným 
chrámom a Trnavská uni-
verzita nesmierne úspešnou 
školu poskytujúcou najvyššie 
vzdelanie.
  Okrem vojensko- poli-
ticko-spoločenských príčin, 
diskontinuitu  vývoja   ovplyv-
ňovali prírodné katastrofy a 
epidémie. Vyhynutie dinosau-
rov spôsobil pád asteroidu. 
Potopa      je         najznámej-
šou katastrofou, ktorej niť 
prechádza takmer všetkými 
geografickými priestormi 
Staroveku. Malá doba ľadová 
ktorá sa prelínala so vznikom 
morovej nákazy v polovici 14. 
storočia, kedy vymrela viac 
ako tretina Európy. Mor sa do 
Európy vracal nepravidelne 
až do 18. storočia, na jeho 
prítomnosť nám dodnes pou-
kazujú morové stĺpy, takmer 

vo všetkých mestách a tak-
tiež dedinách Slovenska, ako 
i výraz “karanténa” odvodený 
z nariadenia, že počas moro-
vej epidémie musela každá 
loď po zakotvení v prístave 
pustiť na pevninu námorníkov 
až po štyridsiatich dňoch.
  Veľmi zaujímavá je sku-
točnosť s dobových doku-
mentov 14. storočia, kedy 
ľudia nevedeli ako sa pred 
epidémiou chrániť, ale všim-
li si, že je u opatrovateliek, 
ktoré boli v drvivej väčšine 
mníšky, oveľa nižšia úmrtnosť 
ako u bežných ľudí. Mníšky 
pri opatrovaní chorých 
používali rúška a čistili si ruky 
a priestor s vínnym octom. Ak 
to čitateľovi niečo pripomína, 
môžeme prejsť k samotnému 
záveru kedy sa dostaneme až 
po samotný december 2020, 
kedy už s istotou vieme, že 
obdobie 21. storočia sa bude 
deliť na obdobie pred pandé-
miou a po pandémii.
  História nás v tomto nauči-
la, že ako sa skončí každé 
obdobie rastu a prosperity, 
tak má svoju derniéru každá 
pandémia.
  Tento trochu netradičný 
text, na ktorý ste na tomto 
mieste zvyknutí zakončujem 
prianím pevného zdravia, 
mysle, trpezlivosti, pohody a 
božieho požehnania počas 
celých Sviatkov a  nového 
roku 2021.

Barokový morový stĺp 
sv. Panny Márie Immac-
ulaty v Strážoch (obec 
Krakovany) z polovice 

18. storočia
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P   redsedníčka Miestnej 
skupiny Slovenského 
Červeného kríža v Krako-

va-noch Elena Krestová ďakuje 
starostovi, poslancom obecného 
zastupiteľstva, výboru MsSČK, 
sponzorom, všetkým členom ČK 
a všetkým obyvateľom obce za 
pomoc a podporu počas celého 
zložitého roka 2020. Praje všet-
kým pokojné prežitie via-
nočných sviatkov a hlavne pe-
vné zdravie a trpezlivosť. Verí, 
že v novom roku sa do našich tvárí 
a životov vráti optimizmus, a že 
sa budeme môcť opäť stretávať 
pri pestrých aktivitách a do-
bročinných akciách tohto spolku. 
Tento rok sa okrem iných podujatí 
nemohli uskutočniť ani tie decem-
brové. Pandémia koronavírusu 
znemožnila usporiadanie ďalšie-
ho ročníka tradičnej vianočnej 
kvapky krvi, posedenia s darcami 
krvi. Taktiež nie je možné, aby 
sme sa spoločne občerstvili, ako 
každý rok na 4. adventnú nedeľu 
adventným punčom. Veríme, že 
o rok už nebudú žiadne prekážky 
znemožňujúce stretnúť sa.

                             -čk-

Historia est magistra vitae Červený kríž ďakuje...
Andrej Filo
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Vedeli ste o tom, že 
existuje Deň jabĺk ? Je 
to 21. október. Jabĺč-
ka si takýto deň určite 
zaslúžia, pretože patria 
medzi najzdravšie druhy 
ovocia.  

Ľudová múdrosť hovorí: 
Každý deň  jablko, od 
lekára ďaleko… Aj ten-

to rok sme si v našej škole 
opäť pripomenuli DEŇ JA-
BLKA.
   Pripravili sme aktivity, ktoré 
úzko súviseli s našim chut-
ným ovocím – s jablkom. V 
tento deň nás čakal kopec 
zábavy, poučenia i  súťaží. 
Deti sa aktívne zapojili do 
rozhovoru o jabĺčku, ako o 
výbornom a veľmi zdravom 
ovocí.   Čítali texty o jablonke, 
tvorili ilustrácie, počítali 
jabĺčkové príklady, vypĺňa-
li zaujímavé pracovné listy, 
naučili  sa básničku, maľovali 
a vystrihovali tieto  guľaté 
malé zázraky. Nechýbali 
slovné  prešmyčky, triedenie 
slov do kategórii, hádanky 
a doplňovačky a nezabudli 
sme si aj zaspievať pieseň 
„Červené jabĺčko.“   Žiaci zo 
všetkých tried  na chodbe  
našej školy vytvorili výstavku 

jabĺk a súťažili o najkrajšieho, 
najmenšieho a najväčšieho  
jablkového šampióna. Naším 
cieľom bolo nenásilným a  
hravým spôsobom podpor-
ovať u detí konzumáciu ovo-
cia a zeleniny, čím sme sa 
snažili zároveň plniť i niektoré 
z úloh Národného programu 
prevencie obezity pre deti. 
Deti boli jablkovým dňom na-
dšené, veď predsa maškrtiť 
sa dá i zdravo.
   Jablko povzbudzuje nervo-
vý systém, minerálmi a vita-
mínmi posilňuje organizmus 
a môžu si ho dopriať aj pa-
cienti s cukrovkou. Veď jablká 
sa uplatňujú v teplých i stu-
dených, slaných i sladkých 
pokrmoch. Koniec-koncov 
pestrosťou spracovania jabĺk 
si jednotlivé kultúry a lokali-
ty zachovávajú kus svojej 
výnimočnosti a jedinečnosti. 
Lekári i odborníci na zdravú 
výživu zdôrazňujú - jablko 
prospieva zdraviu. Nepochy-
bne aj preto sa slovo jablko 
dostalo do ustálených spo-
jení  napríklad: “Denne jedno 
jablko pre zdravie”, alebo v 
angličtine: “An apple a day 
keeps the doctor away”. Ve-
deli ste, že 1 jablko denne:
– pomáha pri bolestiach 
hlavy a závratoch,

– čistí pečeň,
– pomáha pri zápche a 
hnačke,
– pomáha pri bolesti kĺbov,
– posilňuje ďasná,
– zlepšuje funkciu srdca,
– prečisťuje celý organizmus
   Tak neváhajte a nezabúda-
jte denne na 1 jabĺčko.
  Kto by nepoznal niektorý z 
druhov jablčníka, jablkovú, 
jablkovo-orechovú, jablko-
vo-makovú štrúdľu, či divinu 
s jablkami, jablkové pyré, 
jablkový kompót, jablkovú 
šťavu, kto by ho nestretol as-
poň raz v kvasenej kapuste. 
Komu sme narobili veľké 
chúťky tak ponúkame
 recept na prípravu ja-
blčníka:
Potrebujeme: 
40 dkg polohrubej múky,
4 celé vajíčka,
40 dkg práškového cukru,
2 dcl oleja 1 lyžica sódy,
40 dkg nastrúhaných jabĺk,
1 vanilínový cukor
Postup:
  Všetko spolu dôkladne a 
hlavne s láskou premiešame, 
vylejeme na vymastený a 
múkou vysypaný plech a up-
ečieme v rúre. Držíme Vám 
palce nech sa Vám to vydarí 
a prajeme dobrú chuť!

“Červené jabĺčko vo vrecku mám...”
Eva SeitlerováOktóber je  aj Medzinárodným 

mesiacom školských knižníc. Pri 
jeho príležitosti pripravila Sloven-
ská pedagogická knižnica v Brati-
slave 11. ročník  projektu, ktorý má 
zlepšiť spoluprácu medzi školami, 
pomôcť k nadviazaniu nových kon-
taktov a tiež slúžiť na spoznávanie 
jazyka, literatúry, histórie, kultúry 
a regionálnych zvykov.

C ieľom projektu je nadviaza-
nie kontaktu medzi českými a 
slo-venskými základnými škola-

mi  prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 
technikou na vyhlásenú tému. Tou je 
tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo 
veršoch básní alebo v próze. Záložku 
si žiaci v tomto projekte vymenia so 
žiakmi z pridelenej partnerskej školy 
z Českej republiky. Výmenu záložiek 
môžu školy využiť aj na nadviaza-
nie spolupráce, kontaktov alebo na 
spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, 
kultúry či života žiakov v Českej repub-
like.
  Výmena záložiek okrem iného 
pomáha všetkým žiakom zábavnou 
a hravou formou navzájom sa obo-
hatiť o nové vedomosti a vytvoriť výt-
varné diela, ktoré majú za cieľ urobiť 
dobrý dojem na zatiaľ nepoznaných 
kamarátov a vzbudiť u nich záujem o 
prečítanie odporúčanej knihy.
  Aj tento školský rok sa naša  zapo-
jila do  projektu, ktorý organizovala  
Slovenská pedagogická knižnica v 
Bratislave s Národným pedagogickým  
múzeom a knižnicou J. A. Komen-
ského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky 
do kníh a vymenili si ich s partnerskou 
školou z Českej republiky. V tomto 11. 
ročníku nám bola pridelená Základní 
škola Satinka  z Novej Vsi, Frýdlant 
nad Ostarvicí. Do projektu Záložka do 
knihy spája školy sa naša škola zapoji-
la už ôsmykrát. Záložky sme zhotovo-
vali na hodinách výtvarnej výchovy 
a v ŠKD. Žiaci tvorili záložky rôznych 
tvarov, no prejavili i svoju fantáziu a 
tvorivosť a zhotovili skutočne rozman-
ité a zaujímavé záložky. Zapojenie sa 
do projektu sme ukončili vzájomným 
zaslaním záložiek. Informácie o našej 
partnerskej škole nájdete na web-
stránke:www.novaveszs.cz
   Už sa tešíme na záložky od našich 
partnerov. Určite nám spríjemnia lis-
tovanie v zaujímavých knihách, ktorými 
si budeme krátiť dlhé zimné večery. 
Ďakujeme všetkým žiakom a ped-
agógom, ktorí prejavili záujem, zapojili 
sa do projektu a    podporili tým čítanie 
kníh.                                               -es-

Záložka do knihy 2020

Zo života základnej školy História

M iestna organizácia Jed-
noty dôchodcov na 
Slovensku, prostredníct-

vom svojej predsedníčky Anny 
Kubranovej pozdravuje všetkých 
svojich členov, ale i ostatných či-
tateľov Hlasu Krakovian, ďakuje 
im za spoluprácu  a  želá všetkým 
príjemné prežitie vianočných svi-
atkov a do nového roka veľa zdra-
via, radosti a božieho požehnania. 
Tento rok bol nielen pre seniorov 
doslova zaťažkávajúcou skúškou. 
Treba len dúfať, že sa situácia v 
budúcom roku zlepší a znovu sa 
budeme môcť tešiť na spoločné 
stretnutia. Pozdravuje všetkých 
členov a myslí hlavne na tých, 
ktorí bojujú v tejto ťažkej dobe s 
chorobami.                             -jds-

JDS informuje...



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

Chcete vedieť ktoré? Anjel, 
čert a Mikuláš. Tieto oso-
by neodmysliteľne patria 
k jedinému dátumu, ktorý 
obľubujú hlavne tí na-
jmenší. Šiesty december sa 
od nepamäti slávi ako deň 
sv. Mikuláša, ktorý ob-
darúval deti, čo poslúchali.  

Každý z nás si určite 
spomína na čistenie 
čižmičiek a čarovnú at-

mosféru noci z 5. na 6. decem-
bra. Všetci sme čakali, či sa 
čižmička naplní sladkosťami, 
alebo tam nájdeme varešku, 
aby sme sa lepšie správali. 
Zvyky vzťahujúce sa ku dňu 
sv. Mikuláša (6. december) sa 
postupne vyvíjali až do podo-
by, ktorá sa zachovala dodnes. 
Osoba sv. Mikuláša je populár-
na po celom svete. O jeho sku-
točnom živote sa vie len veľmi 
málo. Narodil sa pravdepo-
dobne okolo roku 270 v Patare. 
Jednou z mála overených in-
formácií je fakt, že sv. Mikuláš 
bol v 4. storočí biskupom v 
meste Mir (Malá Ázia). Neskôr 
sa správy o osobe sv. Mikuláša 
rozdeľujú a pripomínajú svo-
jou podstatou skôr legendy. 
Obrovská skromnosť a dobrota 

preslávila tohto biskupa po ce-
lom svete. Nikdy nedal ľuďom, 
ktorým pomohol žiadnu šancu, 
aby sa mu mohli aspoň poďak-
ovať. Nikdy ho nikto pri pomoci 
ľuďom nevidel, vždy sa vytratil. 
Svätý Mikuláš sa stal viac-
násobným patrónom, boli mu 
zasvätené mnohé kresťanské 
chrámy vo svete. Jeho meno 
nesú viaceré mestá a kostoly aj 
na Slovensku.   Aj  náš v Krak-
ovanoch. Najznámejší príbeh 
o sv. Mikulášovi pozná snáď 
každý. Mikulášovi životopisci 
zaznamenali jednu noc, počas 
ktorej nepozorovane podarov-
al trom chudobným dievčatám 
peniaze na veno. Od tejto 
povesti bol odvodený aj ľudový 
zvyk obdarovania detí v noci tak, 
aby to nevideli. Na Slovensku 
chodenie Mikuláša po domoch 
bolo kedysi skôr meštianskou 
záležitosťou. Kon-
com 19. storočia 
sa tento zvyk dos-
tal už aj na vidiek. 
V mestách chodil 
iba Mikuláš, teda 
biskup, svätec, 
ktorý mal oblečené 
biskupské rúcho 
čiapku a pali-
cu a na chrbte 
mal nošu s drob-
nosťami a slad-
kosťami či drob-

nými hračkami. Na vidieku sa k 
Mikulášovi pridal aj čert a anjel. 
Anjel a Mikuláš predstavovali 
dobro. Deti museli preukázať 
nejakú zručnosť, aby dostali 
darček. Zvyčajne sa pomodli-
li modlitbu, povedali básničku 
alebo zaspievali pesničku. Deti 
na vidieku dostávali sušené 
ovocie, orechy a jabĺčka. Za 
všetky tri postavy sa maskovali 
vždy len slobodní mládenci.    
   Aby sme úsmev na detských 
tvárach vyčarili aj v našej škole,  
zorganizovali sme pre naše 
deti Mikuláša. Ani tohto roku 
sme neotáľali a po chodbách 
základnej školy  chodil celkom 
„fešák“ Mikuláš spolu s nád-
hernými pomocníkmi-anjelikmi 
a nezbednými čertami.
 Najprv privítali Mikuláša naši 
prváci,  ktorí si pre neho 
pripravili  piesne. Mikuláš im 

za to nadelil balíček sladkostí, 
ktorý určite všetkých potešil. Za 
mikulášske balíčky v mene detí 
ďakujeme OcÚ Krakovany a 
pani učiteľkám, ktorí sa posta-
rali o „sladké pokušenie“.  
 Mikuláš vniesol prvý silnejší 
vánok adventnej nálady, ktorá 
vyvrcholí vianočnými sviatkami. 
Medzitým však bude tento ad-
ventný čas popretkávaný ešte 
akciami, ktoré sa budú snažiť 
čaro tohto obdobia viac umoc-
niť. Nuž, tešíme sa, o rok príde 
zas, náš Svätý Mikuláš... 
   A odkaz od Mikuláša pre 
všetkých: Keďže sa blížia Vi-
anoce, tie nádherné chvíle, 
prežite ich v láske, šťastí a 
v harmónii, nie sú dôležité 
dary, len nech sa Vám vždy 
dobre darí, nielen teraz, ale 
stále, majte vždy usmiate 
tváre, nielen v tejto  chvíli.

Tri obyčajné slová ... a predsa čarovná atmosféra
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Výzva „ Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od 
topánok?“ zaplavila aj 
našu školu. Cieľom kam-
pane je obdarovať na 
Vianoce seniorov v do-
movoch dôchodcov. 

Hlavnou myšlienk-
ou je urobiť radosť 
osamelým, priniesť im 

niečo výnimočné do často 
stereotypných dní, postarať 
sa o milé prekvapenie a po-
tešiť ich maličkosťou. Milé a 
dojemné podujatie sa koná 
už tri roky, no tento rok je o 
niečo výnimočnejšie ako tie 
predošlé. Seniori v zariade-
niach domovov dôchodcov 
sú odlúčení od rodiny a často 
nechápu, že pandémia ob-
medzila ich život. Práve „kr-
abica od topánok“ naplnená 
milou drobnosťou im môže 
vyčariť úsmev na tvári.  Vďa-
ka veľkému nápadu mladej 
mamičky Janky Galatovej už 
tretí rok budú Vianoce pre 
seniorov v domoch dôchod-
cov o čosi štedrejšie. Janka 
Galatová je mladá mamička. 
Pred dvoma rokmi založi-
la na sociálnej sieti skupinu 
Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok. Ide o 
projekt, v rámci ktorého ľudia 
napĺňajú krabice od topánok 
darčekmi pre seniorov z do-
movov dôchodcov. Krabicu 
následne zabalia do via-
nočného baliaceho papiera a 
označia, či je balíček určený 
pre babičku alebo deduš-

ka. Hotové krabičky zbierajú 
kontaktné osoby po celom 
Slovensku. Tisnú sa mi slzy 
do očí, keď som sa dočítala, 
že ako inšpiráciu našla Jan-
ka v nemocnici, kde ležala 
jej maminka ako onkologický 
pacient. Hoci Janka prežíva-
la náročné obdobie, nemo-
hla si nevšimnúť opustených 
seniorov, ktorí s jej mamink-
ou ležali na izbe. Títo ľudia 
zväčša počas celého týždňa 
v čase návštevných hodín 
často nemali ani jednu jedinú 
návštevu, len smutne hľade-
li von oknom. To bol pre ňu 
spúšťač, prečo sa do tohto 
projektu Janka pustila. A tak 
našla zmysluplnú náplň jej 
voľného času na materskej 
dovolenke. Rozhodla sa, že 
jej pomoc bude smerovať 
opusteným seniorom. Vte-
dy si spomenula na malé 
dievčatko, ktoré videla v 
zahraničí niesť krabicu od 
topánok plnú hračiek do ko-
stola. Išlo o zbierku hračiek 
a písacích potrieb pre deti 
zo sociálne slabších rodín v 
Afrike. Pretože na Slovensku 
nenašla podobnú zbierku 
zameranú pre pomoc senio-
rom, rozhodla sa vziať veci do 
vlastných rúk. Na Facebooku 
vytvorila skupinu, v ktorej je 
dnes viac ako 16-tisíc čle-
nov a ich počet každým 
dňom stúpa. K tomuto číslu 
ešte treba pridať aj lokálne 
skupiny.
  Iniciatíva  mladej ženy nás 
presviedča, že možností, ako 
pomáhať, je aj dnes stále 
dosť. Nejde pritom o veľké 

dary ani nákladnú finančnú 
pomoc. Stačí tak málo – za-
baliť lásku.
 Keďže nás oslovila táto 
myšlienka obdarovať senior-
ov v našej dedine,  oslovila 
naša škola  pani riaditeľku  
ZOS v Krakovanoch. Tá bola 
myšlienkou  nadšená, na-
koľko ona priamo vidí, ako 
dnešná ťažká doba vplýva na 
klientov zariadenia. Absencia 
sociálneho kontaktu, výletov 
či podujatí sa podpisuje na 
psychike seniorov a preto im 
aj maličkosť urobí obrovskú 
radosť. Zodpovedne a s lásk-
ou sme pripravovali krabice 
šťastia. Veríme, že darčekmi, 
ktoré sa žiakom podarilo vy-
zbierať, potešíme nejedného 
dedka či babku a vyčaríme im 
úsmev v  tak ťažkom období, 
keď blížiace sa vianočné 
chvíle budú prežívať bez  pri-
ateľských dotykov a objatí so 
svojimi najbližšími. Aj vďaka 
dobrej vôle sa nám podarilo 
naplniť  12 krabíc šťastia.
  Veľmi by sme si želali, aby 
sa z tejto akcie stala v našej 
ZŠ pekná a užitočná tradí-
cia. Preto veríme, že nám ju 
pomôžete zachovať a usku-
točniť.
  Najkrajšie sviatky roka tu 
budú, čo nevidieť. Už ter-
az je potrebné zamyslieť sa 
nad tým, že nie každý ich 
bude môcť prežiť tak, ako 
si zaslúži. Nemali by sme na 
svet okolo seba nazerať pov-
rchne. Ľudia by mali otvoriť 
svoje srdcia, lebo práve hlas 
srdca im napovie, kde je ich 
pomoc najviac potrebná.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Pytagoriáda  je matematická 
súťaž, v ktorej okrem správnos-
ti vypočítaných príkladov 
rozhoduje aj čas, za ktorý 
žiaci vypočítajú dané príkla-
dy. Za správnosť a za čas vy-
počítaných príkladov sa prideľu-
jú príslušné body. 

Výsledné hodnotenie bodov sa 
teda skladá z dvoch položiek, 
z bodov za správnosť a z 

bodov za čas. Účastníkmi vyššieho, 
okresného,  kola súťaže môžu byť len 
žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie 
kolo súťaže. Vypočítali správne 10 
príkladov. Cieľom súťaže je každor-
očne pritiahnuť k matematike čo 
najväčší počet talentovaných a na-
daných žiakov. Súťaž v kategóriách 
P3, P4 a P5 je dvojkolová: I. kolo – 
školské II. kolo – okresné. Súťaž v 
kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová: 
I. kolo – školské II. kolo – okresné III. 
kolo – celoštátne. Vyhlasovateľom 
Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organ-
izačne ju zabezpečuje IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže.
  Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo 
školské kolo Pytagoriády v kategórii 
P3 a P4 (tretí a štvrtý ročník) aj na 
našej škole. Žiaci sa  popasovali  s 
15 úlohami počas 60 minút. Tí na-
jšikovnejší už po 10 minútach prišli s 
výsledkami. Šikovní žiaci, ktorí získali 
za úlohy aspoň 10 bodov, mohli vyle-
pšiť svoje bodové skóre aj bodmi za 
ušetrený čas.  Overili si svoje matem-
atické znalosti a vedomosti v rôznych 
oblastiach matematiky. A verte, že to 
nebolo úplne ľahké. Máme však šik-
ovných žiakov, pretože úspešných 
riešiteľov školského kola je dosť.
   Z 32 zúčastnených sa úspešnými 
riešiteľmi stali z 3. triedy  H.  Krupová, 
M. Kosa, J. Mikuš, N.Tarkošová, 
S.Machaj, L. Horňák, M. Žažová, 
zo 4. A J. Jakubček, M.Michalka, 
J.Piškula, V. Florek.  J. Jakubčekovi 
, H. Krupovej a M. Kosovi  srdečne 
gratulujeme k postupu do okresného 
kola.
  Gratulujeme úspešným riešiteľom, 
ale aj všetkým zúčastneným. Dú-
fame, že náročnosť úloh nikoho 
neodradila a vidíme sa o rok opäť . 
Úspešným riešiteľom želáme čistú 
myseľ a veľa dobrých nápadov pri 
riešení úloh okresného kola Pytago-
riády.

Pytagoriáda

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Kam so starým mobilom?
Vedeli ste, že na svete sú 
viac ako 4 miliardy mobil-
ných telefónov? Priemerná 
doba používania jedného 
telefónu je 12 - 18 mesia-
cov. K recyklácii sa dos-
tane len 1% nepoužívaných 
mobilných telefónov.  

Mobilné telefóny patria 
čo do počtu medzi 
najrýchlejšie rastúce 

predmety bežnej spotreby na 
svete. Mobil sa tiež abnormálne 
rýchlo technologicky vyvíja. 
Výsledkom nekontrolovaného 
vývoja sú stovky miliónov nep-
oužívaných prístrojov. Napríklad 
v SR je počet nepoužívaných a 
doteraz neodovzdaných  mo-
bilov odhadovaný na takmer 6 

miliónov. Keby došlo k ich re-
cyklácii, nemuselo by sa zby-
točne vyťažiť napríklad: 2100 
kg striebra, 204 kg zlata, 90 kg 
paládia, 2,25 kg platiny, 96 ton 
medi alebo 3 tony olova.
  Aby staré mobily mohli byť 
opäť užitočné, napríklad pri 
výrobe vesmírnej techniky, vy-
zbierajme ich čo najviac. To 
sme si povedali aj my v škole 
a zapojili sme sa do druhého 
ročníka zberovej akcie SMS-
Starý Mobil Sem!, ktorý organ-
izovala spoločnosť ASEKOL  v 
spolupráci so spoločnosťou Or-
ange Slovensko v rámci progra-
mu „RECYKLOHRY.“ Odovzdali 
sme 176 mobilov.  Za každý 1 
odovzdaný mobil získa škola až 

10 bodov! Okrem toho môžu 
deti a žiaci získať nový tablet  
alebo jednu zo 140 losovaných 
cien. Najviac mobilov   zo žiakov 
odovzdal L. Ťupek.- 65.
  Naša škola sa už niekoľko 
rokov zapája do programu 
Recyklohry. Projekt s názvom 
„RECYKLOHRY“ je školský 
recyklačný program, ktorý učí 
žiakov  ako správne nakladať 
s odpadmi, triediť a následne 
recyklovať vyradené elektro-
zariadenia a batérie. Tieto témy 
zahŕňa do výučby v školách na 
Slovensku tak, aby sa správne 
návyky stali súčasťou život-
ného štýlu nastupujúcej gen-
erácie. Program usporadúva 
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá 

zaisťuje zber a recykláciu elek-
trozariadení, ktoré už doslúžili. 
Zároveň sa naši žiaci zapája-
jú do zábavných hier a súťaží, 
výtvarných č kvízov z oblasti 
triedenia a recyklácie odpadov, 
ktoré organizátor projektu za-
dáva .Taktiež sa na našej škole 
organizuje ZBER BATÉRIÍ a 
CARTRIDGOV, do ktorého sa 
zapájajú žiaci všetkých tried a 
ich rodičia.
  Ďakujeme všetkým žiakom 
a rodičom, ktorí sa zapojili do 
zberu mobilov. Teraz netrpezli-
vo čakáme    na   vyhodnotenie 
               súťaže.

               Eva SEITLEROVÁ
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obľubujú hlavne tí na-
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od nepamäti slávi ako deň 
sv. Mikuláša, ktorý ob-
darúval deti, čo poslúchali.  

Každý z nás si určite 
spomína na čistenie 
čižmičiek a čarovnú at-

mosféru noci z 5. na 6. decem-
bra. Všetci sme čakali, či sa 
čižmička naplní sladkosťami, 
alebo tam nájdeme varešku, 
aby sme sa lepšie správali. 
Zvyky vzťahujúce sa ku dňu 
sv. Mikuláša (6. december) sa 
postupne vyvíjali až do podo-
by, ktorá sa zachovala dodnes. 
Osoba sv. Mikuláša je populár-
na po celom svete. O jeho sku-
točnom živote sa vie len veľmi 
málo. Narodil sa pravdepo-
dobne okolo roku 270 v Patare. 
Jednou z mála overených in-
formácií je fakt, že sv. Mikuláš 
bol v 4. storočí biskupom v 
meste Mir (Malá Ázia). Neskôr 
sa správy o osobe sv. Mikuláša 
rozdeľujú a pripomínajú svo-
jou podstatou skôr legendy. 
Obrovská skromnosť a dobrota 

preslávila tohto biskupa po ce-
lom svete. Nikdy nedal ľuďom, 
ktorým pomohol žiadnu šancu, 
aby sa mu mohli aspoň poďak-
ovať. Nikdy ho nikto pri pomoci 
ľuďom nevidel, vždy sa vytratil. 
Svätý Mikuláš sa stal viac-
násobným patrónom, boli mu 
zasvätené mnohé kresťanské 
chrámy vo svete. Jeho meno 
nesú viaceré mestá a kostoly aj 
na Slovensku.   Aj  náš v Krak-
ovanoch. Najznámejší príbeh 
o sv. Mikulášovi pozná snáď 
každý. Mikulášovi životopisci 
zaznamenali jednu noc, počas 
ktorej nepozorovane podarov-
al trom chudobným dievčatám 
peniaze na veno. Od tejto 
povesti bol odvodený aj ľudový 
zvyk obdarovania detí v noci tak, 
aby to nevideli. Na Slovensku 
chodenie Mikuláša po domoch 
bolo kedysi skôr meštianskou 
záležitosťou. Kon-
com 19. storočia 
sa tento zvyk dos-
tal už aj na vidiek. 
V mestách chodil 
iba Mikuláš, teda 
biskup, svätec, 
ktorý mal oblečené 
biskupské rúcho 
čiapku a pali-
cu a na chrbte 
mal nošu s drob-
nosťami a slad-
kosťami či drob-

nými hračkami. Na vidieku sa k 
Mikulášovi pridal aj čert a anjel. 
Anjel a Mikuláš predstavovali 
dobro. Deti museli preukázať 
nejakú zručnosť, aby dostali 
darček. Zvyčajne sa pomodli-
li modlitbu, povedali básničku 
alebo zaspievali pesničku. Deti 
na vidieku dostávali sušené 
ovocie, orechy a jabĺčka. Za 
všetky tri postavy sa maskovali 
vždy len slobodní mládenci.    
   Aby sme úsmev na detských 
tvárach vyčarili aj v našej škole,  
zorganizovali sme pre naše 
deti Mikuláša. Ani tohto roku 
sme neotáľali a po chodbách 
základnej školy  chodil celkom 
„fešák“ Mikuláš spolu s nád-
hernými pomocníkmi-anjelikmi 
a nezbednými čertami.
 Najprv privítali Mikuláša naši 
prváci,  ktorí si pre neho 
pripravili  piesne. Mikuláš im 

za to nadelil balíček sladkostí, 
ktorý určite všetkých potešil. Za 
mikulášske balíčky v mene detí 
ďakujeme OcÚ Krakovany a 
pani učiteľkám, ktorí sa posta-
rali o „sladké pokušenie“.  
 Mikuláš vniesol prvý silnejší 
vánok adventnej nálady, ktorá 
vyvrcholí vianočnými sviatkami. 
Medzitým však bude tento ad-
ventný čas popretkávaný ešte 
akciami, ktoré sa budú snažiť 
čaro tohto obdobia viac umoc-
niť. Nuž, tešíme sa, o rok príde 
zas, náš Svätý Mikuláš... 
   A odkaz od Mikuláša pre 
všetkých: Keďže sa blížia Vi-
anoce, tie nádherné chvíle, 
prežite ich v láske, šťastí a 
v harmónii, nie sú dôležité 
dary, len nech sa Vám vždy 
dobre darí, nielen teraz, ale 
stále, majte vždy usmiate 
tváre, nielen v tejto  chvíli.

Tri obyčajné slová ... a predsa čarovná atmosféra
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Výzva „ Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od 
topánok?“ zaplavila aj 
našu školu. Cieľom kam-
pane je obdarovať na 
Vianoce seniorov v do-
movoch dôchodcov. 

Hlavnou myšlienk-
ou je urobiť radosť 
osamelým, priniesť im 

niečo výnimočné do často 
stereotypných dní, postarať 
sa o milé prekvapenie a po-
tešiť ich maličkosťou. Milé a 
dojemné podujatie sa koná 
už tri roky, no tento rok je o 
niečo výnimočnejšie ako tie 
predošlé. Seniori v zariade-
niach domovov dôchodcov 
sú odlúčení od rodiny a často 
nechápu, že pandémia ob-
medzila ich život. Práve „kr-
abica od topánok“ naplnená 
milou drobnosťou im môže 
vyčariť úsmev na tvári.  Vďa-
ka veľkému nápadu mladej 
mamičky Janky Galatovej už 
tretí rok budú Vianoce pre 
seniorov v domoch dôchod-
cov o čosi štedrejšie. Janka 
Galatová je mladá mamička. 
Pred dvoma rokmi založi-
la na sociálnej sieti skupinu 
Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok. Ide o 
projekt, v rámci ktorého ľudia 
napĺňajú krabice od topánok 
darčekmi pre seniorov z do-
movov dôchodcov. Krabicu 
následne zabalia do via-
nočného baliaceho papiera a 
označia, či je balíček určený 
pre babičku alebo deduš-

ka. Hotové krabičky zbierajú 
kontaktné osoby po celom 
Slovensku. Tisnú sa mi slzy 
do očí, keď som sa dočítala, 
že ako inšpiráciu našla Jan-
ka v nemocnici, kde ležala 
jej maminka ako onkologický 
pacient. Hoci Janka prežíva-
la náročné obdobie, nemo-
hla si nevšimnúť opustených 
seniorov, ktorí s jej mamink-
ou ležali na izbe. Títo ľudia 
zväčša počas celého týždňa 
v čase návštevných hodín 
často nemali ani jednu jedinú 
návštevu, len smutne hľade-
li von oknom. To bol pre ňu 
spúšťač, prečo sa do tohto 
projektu Janka pustila. A tak 
našla zmysluplnú náplň jej 
voľného času na materskej 
dovolenke. Rozhodla sa, že 
jej pomoc bude smerovať 
opusteným seniorom. Vte-
dy si spomenula na malé 
dievčatko, ktoré videla v 
zahraničí niesť krabicu od 
topánok plnú hračiek do ko-
stola. Išlo o zbierku hračiek 
a písacích potrieb pre deti 
zo sociálne slabších rodín v 
Afrike. Pretože na Slovensku 
nenašla podobnú zbierku 
zameranú pre pomoc senio-
rom, rozhodla sa vziať veci do 
vlastných rúk. Na Facebooku 
vytvorila skupinu, v ktorej je 
dnes viac ako 16-tisíc čle-
nov a ich počet každým 
dňom stúpa. K tomuto číslu 
ešte treba pridať aj lokálne 
skupiny.
  Iniciatíva  mladej ženy nás 
presviedča, že možností, ako 
pomáhať, je aj dnes stále 
dosť. Nejde pritom o veľké 

dary ani nákladnú finančnú 
pomoc. Stačí tak málo – za-
baliť lásku.
 Keďže nás oslovila táto 
myšlienka obdarovať senior-
ov v našej dedine,  oslovila 
naša škola  pani riaditeľku  
ZOS v Krakovanoch. Tá bola 
myšlienkou  nadšená, na-
koľko ona priamo vidí, ako 
dnešná ťažká doba vplýva na 
klientov zariadenia. Absencia 
sociálneho kontaktu, výletov 
či podujatí sa podpisuje na 
psychike seniorov a preto im 
aj maličkosť urobí obrovskú 
radosť. Zodpovedne a s lásk-
ou sme pripravovali krabice 
šťastia. Veríme, že darčekmi, 
ktoré sa žiakom podarilo vy-
zbierať, potešíme nejedného 
dedka či babku a vyčaríme im 
úsmev v  tak ťažkom období, 
keď blížiace sa vianočné 
chvíle budú prežívať bez  pri-
ateľských dotykov a objatí so 
svojimi najbližšími. Aj vďaka 
dobrej vôle sa nám podarilo 
naplniť  12 krabíc šťastia.
  Veľmi by sme si želali, aby 
sa z tejto akcie stala v našej 
ZŠ pekná a užitočná tradí-
cia. Preto veríme, že nám ju 
pomôžete zachovať a usku-
točniť.
  Najkrajšie sviatky roka tu 
budú, čo nevidieť. Už ter-
az je potrebné zamyslieť sa 
nad tým, že nie každý ich 
bude môcť prežiť tak, ako 
si zaslúži. Nemali by sme na 
svet okolo seba nazerať pov-
rchne. Ľudia by mali otvoriť 
svoje srdcia, lebo práve hlas 
srdca im napovie, kde je ich 
pomoc najviac potrebná.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Pytagoriáda  je matematická 
súťaž, v ktorej okrem správnos-
ti vypočítaných príkladov 
rozhoduje aj čas, za ktorý 
žiaci vypočítajú dané príkla-
dy. Za správnosť a za čas vy-
počítaných príkladov sa prideľu-
jú príslušné body. 

Výsledné hodnotenie bodov sa 
teda skladá z dvoch položiek, 
z bodov za správnosť a z 

bodov za čas. Účastníkmi vyššieho, 
okresného,  kola súťaže môžu byť len 
žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie 
kolo súťaže. Vypočítali správne 10 
príkladov. Cieľom súťaže je každor-
očne pritiahnuť k matematike čo 
najväčší počet talentovaných a na-
daných žiakov. Súťaž v kategóriách 
P3, P4 a P5 je dvojkolová: I. kolo – 
školské II. kolo – okresné. Súťaž v 
kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová: 
I. kolo – školské II. kolo – okresné III. 
kolo – celoštátne. Vyhlasovateľom 
Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organ-
izačne ju zabezpečuje IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže.
  Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo 
školské kolo Pytagoriády v kategórii 
P3 a P4 (tretí a štvrtý ročník) aj na 
našej škole. Žiaci sa  popasovali  s 
15 úlohami počas 60 minút. Tí na-
jšikovnejší už po 10 minútach prišli s 
výsledkami. Šikovní žiaci, ktorí získali 
za úlohy aspoň 10 bodov, mohli vyle-
pšiť svoje bodové skóre aj bodmi za 
ušetrený čas.  Overili si svoje matem-
atické znalosti a vedomosti v rôznych 
oblastiach matematiky. A verte, že to 
nebolo úplne ľahké. Máme však šik-
ovných žiakov, pretože úspešných 
riešiteľov školského kola je dosť.
   Z 32 zúčastnených sa úspešnými 
riešiteľmi stali z 3. triedy  H.  Krupová, 
M. Kosa, J. Mikuš, N.Tarkošová, 
S.Machaj, L. Horňák, M. Žažová, 
zo 4. A J. Jakubček, M.Michalka, 
J.Piškula, V. Florek.  J. Jakubčekovi 
, H. Krupovej a M. Kosovi  srdečne 
gratulujeme k postupu do okresného 
kola.
  Gratulujeme úspešným riešiteľom, 
ale aj všetkým zúčastneným. Dú-
fame, že náročnosť úloh nikoho 
neodradila a vidíme sa o rok opäť . 
Úspešným riešiteľom želáme čistú 
myseľ a veľa dobrých nápadov pri 
riešení úloh okresného kola Pytago-
riády.

Pytagoriáda

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Kam so starým mobilom?
Vedeli ste, že na svete sú 
viac ako 4 miliardy mobil-
ných telefónov? Priemerná 
doba používania jedného 
telefónu je 12 - 18 mesia-
cov. K recyklácii sa dos-
tane len 1% nepoužívaných 
mobilných telefónov.  

Mobilné telefóny patria 
čo do počtu medzi 
najrýchlejšie rastúce 

predmety bežnej spotreby na 
svete. Mobil sa tiež abnormálne 
rýchlo technologicky vyvíja. 
Výsledkom nekontrolovaného 
vývoja sú stovky miliónov nep-
oužívaných prístrojov. Napríklad 
v SR je počet nepoužívaných a 
doteraz neodovzdaných  mo-
bilov odhadovaný na takmer 6 

miliónov. Keby došlo k ich re-
cyklácii, nemuselo by sa zby-
točne vyťažiť napríklad: 2100 
kg striebra, 204 kg zlata, 90 kg 
paládia, 2,25 kg platiny, 96 ton 
medi alebo 3 tony olova.
  Aby staré mobily mohli byť 
opäť užitočné, napríklad pri 
výrobe vesmírnej techniky, vy-
zbierajme ich čo najviac. To 
sme si povedali aj my v škole 
a zapojili sme sa do druhého 
ročníka zberovej akcie SMS-
Starý Mobil Sem!, ktorý organ-
izovala spoločnosť ASEKOL  v 
spolupráci so spoločnosťou Or-
ange Slovensko v rámci progra-
mu „RECYKLOHRY.“ Odovzdali 
sme 176 mobilov.  Za každý 1 
odovzdaný mobil získa škola až 

10 bodov! Okrem toho môžu 
deti a žiaci získať nový tablet  
alebo jednu zo 140 losovaných 
cien. Najviac mobilov   zo žiakov 
odovzdal L. Ťupek.- 65.
  Naša škola sa už niekoľko 
rokov zapája do programu 
Recyklohry. Projekt s názvom 
„RECYKLOHRY“ je školský 
recyklačný program, ktorý učí 
žiakov  ako správne nakladať 
s odpadmi, triediť a následne 
recyklovať vyradené elektro-
zariadenia a batérie. Tieto témy 
zahŕňa do výučby v školách na 
Slovensku tak, aby sa správne 
návyky stali súčasťou život-
ného štýlu nastupujúcej gen-
erácie. Program usporadúva 
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá 

zaisťuje zber a recykláciu elek-
trozariadení, ktoré už doslúžili. 
Zároveň sa naši žiaci zapája-
jú do zábavných hier a súťaží, 
výtvarných č kvízov z oblasti 
triedenia a recyklácie odpadov, 
ktoré organizátor projektu za-
dáva .Taktiež sa na našej škole 
organizuje ZBER BATÉRIÍ a 
CARTRIDGOV, do ktorého sa 
zapájajú žiaci všetkých tried a 
ich rodičia.
  Ďakujeme všetkým žiakom 
a rodičom, ktorí sa zapojili do 
zberu mobilov. Teraz netrpezli-
vo čakáme    na   vyhodnotenie 
               súťaže.

               Eva SEITLEROVÁ



V dejinách sveta sme 
zvyknutí na bilancovanie, 
hodnotenie jednotlivých 
časových úsekov vývo-
ja ľudskej spoločnos-
ti, národov, štátov a v 
konečnom dôsledku i 
svetadielov. Aby sa his-
torikom ľahšie praco-
valo, postupom času sa 
vytvoril medzinárodne 
uznávaný úzus, ako deliť 
dejiny podľa časových 
úsekov. 

Poznanie minulosti je 
dôležitým faktorom 
nielen na uvedomenie 

si koreňov a kam človek patrí, 
ale i na poučenie sa z pred-
chádzajúcich omylov alebo 
úspechov predchádzajúcich 
generácií.
   Dejinný vývoj nebol nikdy 
kontinuálny a vždy sa tu 
striedali obdobia relatívneho 
rastu, pokroku s úpadkami a 
taktiež so stagnáciou jednot-
livých spoločenských a štát-
nych zoskupení. Za základ-
nú dejinnú udalosť pre nás 
považujeme narodenie Krista 
a pre tento medzinárodný 
dohovor rozdeľujeme dejiny 
pred jeho narodením /pr.Kr./ 
a po narodení /po Kr./. V 
niektorých spoločnostiach, 
ktoré nie sú kresťanské, ale-
bo sa chcú vyhnúť tomuto 
termínu, používajú tvar pred 
našim letopočtom /pnl./ a 
nášho letopočtu /nl./
  Okrem tohto základného 
delenia mali vlastné datovanie 
aj jednotlivé regióny, ríše či iné 
zoskupenia.
  Rimania často využívali for-
muláciu Ad Urbi condita /čiže 
deň od založenia mesta, 753 
pr.Kr./.
N a j v š e o b e c n e j š í m 
rozdelením dejín je Pravek, 
ktorý končí vynájdením písma 
a obdobím kedy vznikajú prvé 
štátne útvary Egypt a oblasť 
Mezopotámie. Tým začína 
Starovek končiaci zánikom 
Ríma, ako ríše v roku 476 
pr.Kr. Za doznievanie Stre-
doveku a začiatok Novoveku 
považujeme objavenie Ameri-
ky v roku 1492, ktorý trvá v 
najvšeobecnejšom význame 
až dodnes.
  Samozrejme dejinný vývoj 
nebol rovnaký všade. Každá 
oblasť má potom podrobnej-
šie delenie s prihliadnutím na 

tamojšie udalosti.
 Spresňovaním jednotlivých 
úsekov sa dostávame do for-
mulácií pred I.svetovou voj-
nou, medzi dvoma vojnami, 
po II. svetovej vojne.
  V našich krajinách považu-
jeme za začiatok Novoveku 
porážku Uhorska v bitke pri 
Moháči v roku 1526.
  Kedy sa do nášho priesto-
ru dostávajú Osmanskí Turci 
ktorí výrazne ovplyvnili naše 
dejiny.  Táto   udalosť    je  ty-
pickým príkladom nerovnos-
ti vývoja ako v čase tak i 
priestore. S Turkami sem 
prichádza nielen iná kultúra, 
náboženstvo, organizácia 
spoločnosti, no i v konečnom 
dôsledku postavenie jednot-
livca.
  Tu môžeme nájsť jeden 
z dôležitých faktorov za-
ostávania medzi juhovýchod-
nou, strednou a západnou 
Európou. Kým na jednej 
strane sa musia vynakladať 
obrovské financie na vojnu 
s Osmanskou ríšou, na dru-
hej strane môže pokračovať 
rozvoj a rast. Môžeme len 
odhadovať, akým smerom 
by sa uberali naše  krajiny, 
nebyť takmer 200 ročnej 
osmanskej prítomnosti. Ale 
malo to aj svoje pozitíva pre 
územie Slovenska. Keďže 
sa podarilo zastaviť Tur-
kov na dunajskom medzní-
ku, väčšina dovtedajšieho 
obchodu, správy, inštitúcií a 
samozrejme šľachty sa mu-
sela presunúť sem. Aj preto 
mohol byť Prešporok koru-
novačným mestom, Dóm 
sv. Martina korunovačným 
chrámom a Trnavská uni-
verzita nesmierne úspešnou 
školu poskytujúcou najvyššie 
vzdelanie.
  Okrem vojensko- poli-
ticko-spoločenských príčin, 
diskontinuitu  vývoja   ovplyv-
ňovali prírodné katastrofy a 
epidémie. Vyhynutie dinosau-
rov spôsobil pád asteroidu. 
Potopa      je         najznámej-
šou katastrofou, ktorej niť 
prechádza takmer všetkými 
geografickými priestormi 
Staroveku. Malá doba ľadová 
ktorá sa prelínala so vznikom 
morovej nákazy v polovici 14. 
storočia, kedy vymrela viac 
ako tretina Európy. Mor sa do 
Európy vracal nepravidelne 
až do 18. storočia, na jeho 
prítomnosť nám dodnes pou-
kazujú morové stĺpy, takmer 

vo všetkých mestách a tak-
tiež dedinách Slovenska, ako 
i výraz “karanténa” odvodený 
z nariadenia, že počas moro-
vej epidémie musela každá 
loď po zakotvení v prístave 
pustiť na pevninu námorníkov 
až po štyridsiatich dňoch.
  Veľmi zaujímavá je sku-
točnosť s dobových doku-
mentov 14. storočia, kedy 
ľudia nevedeli ako sa pred 
epidémiou chrániť, ale všim-
li si, že je u opatrovateliek, 
ktoré boli v drvivej väčšine 
mníšky, oveľa nižšia úmrtnosť 
ako u bežných ľudí. Mníšky 
pri opatrovaní chorých 
používali rúška a čistili si ruky 
a priestor s vínnym octom. Ak 
to čitateľovi niečo pripomína, 
môžeme prejsť k samotnému 
záveru kedy sa dostaneme až 
po samotný december 2020, 
kedy už s istotou vieme, že 
obdobie 21. storočia sa bude 
deliť na obdobie pred pandé-
miou a po pandémii.
  História nás v tomto nauči-
la, že ako sa skončí každé 
obdobie rastu a prosperity, 
tak má svoju derniéru každá 
pandémia.
  Tento trochu netradičný 
text, na ktorý ste na tomto 
mieste zvyknutí zakončujem 
prianím pevného zdravia, 
mysle, trpezlivosti, pohody a 
božieho požehnania počas 
celých Sviatkov a  nového 
roku 2021.

Barokový morový stĺp 
sv. Panny Márie Immac-
ulaty v Strážoch (obec 
Krakovany) z polovice 

18. storočia
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P   redsedníčka Miestnej 
skupiny Slovenského 
Červeného kríža v Krako-

va-noch Elena Krestová ďakuje 
starostovi, poslancom obecného 
zastupiteľstva, výboru MsSČK, 
sponzorom, všetkým členom ČK 
a všetkým obyvateľom obce za 
pomoc a podporu počas celého 
zložitého roka 2020. Praje všet-
kým pokojné prežitie via-
nočných sviatkov a hlavne pe-
vné zdravie a trpezlivosť. Verí, 
že v novom roku sa do našich tvárí 
a životov vráti optimizmus, a že 
sa budeme môcť opäť stretávať 
pri pestrých aktivitách a do-
bročinných akciách tohto spolku. 
Tento rok sa okrem iných podujatí 
nemohli uskutočniť ani tie decem-
brové. Pandémia koronavírusu 
znemožnila usporiadanie ďalšie-
ho ročníka tradičnej vianočnej 
kvapky krvi, posedenia s darcami 
krvi. Taktiež nie je možné, aby 
sme sa spoločne občerstvili, ako 
každý rok na 4. adventnú nedeľu 
adventným punčom. Veríme, že 
o rok už nebudú žiadne prekážky 
znemožňujúce stretnúť sa.

                             -čk-

Historia est magistra vitae Červený kríž ďakuje...
Andrej Filo
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Vedeli ste o tom, že 
existuje Deň jabĺk ? Je 
to 21. október. Jabĺč-
ka si takýto deň určite 
zaslúžia, pretože patria 
medzi najzdravšie druhy 
ovocia.  

Ľudová múdrosť hovorí: 
Každý deň  jablko, od 
lekára ďaleko… Aj ten-

to rok sme si v našej škole 
opäť pripomenuli DEŇ JA-
BLKA.
   Pripravili sme aktivity, ktoré 
úzko súviseli s našim chut-
ným ovocím – s jablkom. V 
tento deň nás čakal kopec 
zábavy, poučenia i  súťaží. 
Deti sa aktívne zapojili do 
rozhovoru o jabĺčku, ako o 
výbornom a veľmi zdravom 
ovocí.   Čítali texty o jablonke, 
tvorili ilustrácie, počítali 
jabĺčkové príklady, vypĺňa-
li zaujímavé pracovné listy, 
naučili  sa básničku, maľovali 
a vystrihovali tieto  guľaté 
malé zázraky. Nechýbali 
slovné  prešmyčky, triedenie 
slov do kategórii, hádanky 
a doplňovačky a nezabudli 
sme si aj zaspievať pieseň 
„Červené jabĺčko.“   Žiaci zo 
všetkých tried  na chodbe  
našej školy vytvorili výstavku 

jabĺk a súťažili o najkrajšieho, 
najmenšieho a najväčšieho  
jablkového šampióna. Naším 
cieľom bolo nenásilným a  
hravým spôsobom podpor-
ovať u detí konzumáciu ovo-
cia a zeleniny, čím sme sa 
snažili zároveň plniť i niektoré 
z úloh Národného programu 
prevencie obezity pre deti. 
Deti boli jablkovým dňom na-
dšené, veď predsa maškrtiť 
sa dá i zdravo.
   Jablko povzbudzuje nervo-
vý systém, minerálmi a vita-
mínmi posilňuje organizmus 
a môžu si ho dopriať aj pa-
cienti s cukrovkou. Veď jablká 
sa uplatňujú v teplých i stu-
dených, slaných i sladkých 
pokrmoch. Koniec-koncov 
pestrosťou spracovania jabĺk 
si jednotlivé kultúry a lokali-
ty zachovávajú kus svojej 
výnimočnosti a jedinečnosti. 
Lekári i odborníci na zdravú 
výživu zdôrazňujú - jablko 
prospieva zdraviu. Nepochy-
bne aj preto sa slovo jablko 
dostalo do ustálených spo-
jení  napríklad: “Denne jedno 
jablko pre zdravie”, alebo v 
angličtine: “An apple a day 
keeps the doctor away”. Ve-
deli ste, že 1 jablko denne:
– pomáha pri bolestiach 
hlavy a závratoch,

– čistí pečeň,
– pomáha pri zápche a 
hnačke,
– pomáha pri bolesti kĺbov,
– posilňuje ďasná,
– zlepšuje funkciu srdca,
– prečisťuje celý organizmus
   Tak neváhajte a nezabúda-
jte denne na 1 jabĺčko.
  Kto by nepoznal niektorý z 
druhov jablčníka, jablkovú, 
jablkovo-orechovú, jablko-
vo-makovú štrúdľu, či divinu 
s jablkami, jablkové pyré, 
jablkový kompót, jablkovú 
šťavu, kto by ho nestretol as-
poň raz v kvasenej kapuste. 
Komu sme narobili veľké 
chúťky tak ponúkame
 recept na prípravu ja-
blčníka:
Potrebujeme: 
40 dkg polohrubej múky,
4 celé vajíčka,
40 dkg práškového cukru,
2 dcl oleja 1 lyžica sódy,
40 dkg nastrúhaných jabĺk,
1 vanilínový cukor
Postup:
  Všetko spolu dôkladne a 
hlavne s láskou premiešame, 
vylejeme na vymastený a 
múkou vysypaný plech a up-
ečieme v rúre. Držíme Vám 
palce nech sa Vám to vydarí 
a prajeme dobrú chuť!

“Červené jabĺčko vo vrecku mám...”
Eva SeitlerováOktóber je  aj Medzinárodným 

mesiacom školských knižníc. Pri 
jeho príležitosti pripravila Sloven-
ská pedagogická knižnica v Brati-
slave 11. ročník  projektu, ktorý má 
zlepšiť spoluprácu medzi školami, 
pomôcť k nadviazaniu nových kon-
taktov a tiež slúžiť na spoznávanie 
jazyka, literatúry, histórie, kultúry 
a regionálnych zvykov.

C ieľom projektu je nadviaza-
nie kontaktu medzi českými a 
slo-venskými základnými škola-

mi  prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 
technikou na vyhlásenú tému. Tou je 
tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo 
veršoch básní alebo v próze. Záložku 
si žiaci v tomto projekte vymenia so 
žiakmi z pridelenej partnerskej školy 
z Českej republiky. Výmenu záložiek 
môžu školy využiť aj na nadviaza-
nie spolupráce, kontaktov alebo na 
spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, 
kultúry či života žiakov v Českej repub-
like.
  Výmena záložiek okrem iného 
pomáha všetkým žiakom zábavnou 
a hravou formou navzájom sa obo-
hatiť o nové vedomosti a vytvoriť výt-
varné diela, ktoré majú za cieľ urobiť 
dobrý dojem na zatiaľ nepoznaných 
kamarátov a vzbudiť u nich záujem o 
prečítanie odporúčanej knihy.
  Aj tento školský rok sa naša  zapo-
jila do  projektu, ktorý organizovala  
Slovenská pedagogická knižnica v 
Bratislave s Národným pedagogickým  
múzeom a knižnicou J. A. Komen-
ského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky 
do kníh a vymenili si ich s partnerskou 
školou z Českej republiky. V tomto 11. 
ročníku nám bola pridelená Základní 
škola Satinka  z Novej Vsi, Frýdlant 
nad Ostarvicí. Do projektu Záložka do 
knihy spája školy sa naša škola zapoji-
la už ôsmykrát. Záložky sme zhotovo-
vali na hodinách výtvarnej výchovy 
a v ŠKD. Žiaci tvorili záložky rôznych 
tvarov, no prejavili i svoju fantáziu a 
tvorivosť a zhotovili skutočne rozman-
ité a zaujímavé záložky. Zapojenie sa 
do projektu sme ukončili vzájomným 
zaslaním záložiek. Informácie o našej 
partnerskej škole nájdete na web-
stránke:www.novaveszs.cz
   Už sa tešíme na záložky od našich 
partnerov. Určite nám spríjemnia lis-
tovanie v zaujímavých knihách, ktorými 
si budeme krátiť dlhé zimné večery. 
Ďakujeme všetkým žiakom a ped-
agógom, ktorí prejavili záujem, zapojili 
sa do projektu a    podporili tým čítanie 
kníh.                                               -es-

Záložka do knihy 2020

Zo života základnej školy História

M iestna organizácia Jed-
noty dôchodcov na 
Slovensku, prostredníct-

vom svojej predsedníčky Anny 
Kubranovej pozdravuje všetkých 
svojich členov, ale i ostatných či-
tateľov Hlasu Krakovian, ďakuje 
im za spoluprácu  a  želá všetkým 
príjemné prežitie vianočných svi-
atkov a do nového roka veľa zdra-
via, radosti a božieho požehnania. 
Tento rok bol nielen pre seniorov 
doslova zaťažkávajúcou skúškou. 
Treba len dúfať, že sa situácia v 
budúcom roku zlepší a znovu sa 
budeme môcť tešiť na spoločné 
stretnutia. Pozdravuje všetkých 
členov a myslí hlavne na tých, 
ktorí bojujú v tejto ťažkej dobe s 
chorobami.                             -jds-

JDS informuje...



Lukáš Radoský
poslanec OZ

Bez zbytočných okolkov 
možno povedať, že naj-
horúcejšou témou v pred-
vianočnom čase sa stalo 
v našej obci rozhodnutie 
obecného zastupiteľstva o 
zrušení (nateraz formálne 
označenom ako pre-
rušenie) prevádzky Zariad-
enia opatrovateľskej služby 
(ZOS), po našom domova 
dôchodcov. Napriek tomu, 
že som sa daného hlasova-
nia obecného zastupiteľst-
va nezúčastnil, mám za to, 
že zastavenie prevádzky 
ZOSky bolo v aktuálnej 
situácii zrejme jediným 
možným riešením.  

Rozhodujúcimi činiteľmi 
tohto neľahkého rozhod-
nutia sú z môjho pohľadu 

stav budovy zariadenia a na-
jmä (ne)efektívnosť vynaklada-
nia obecných prostriedkov. Je 
nutné pritakať argumentom, že 
budova ZOSky je napriek neu-
stálym investíciám a opravám 
zo strany obce na hranici svojej 
životnosti a jej priestory už ne-
spĺňajú nielen legislatívne pod-
mienky, ale ani aktuálne trendy 
kvalitného a zdravého bývania 
pre seniorov. Nemožno však 
povedať, že by uvedená sku-
točnosť bola rozhodujúca. Ot-
vorene treba konštatovať, 
že kľúčovou pri rozhodovaní 
bola ekonomika, t.j. vysoká 
strata produkovaná zaria-
dením. Obecné zastupiteľstvo 
sa problematikou zaoberalo 
približne od februára – mar-
ca končiaceho sa roka s tým, 
že prioritou bolo nájsť riešenie 
umožňujúce zachovanie pre-
vádzky ZOSky. Poslanci boli 
postavení pred rébus ako vykryť 
približne 60 tisíc eurovú pre-
vádzkovú stratu, ktorú zariade-
nie dosiahlo v roku 2019. Tu je 
zaiste vhodné si položiť otázku, 
prečo problém s financovaním 
ZOSky nebol predložený zastu-
piteľstvu už omnoho skôr, keď 
zariadenie napríklad už v roku 
2018 vykazovalo stratu 36.000 
Eur. Včasné podchytenie 
problému mohlo napomôcť 
k nájdeniu riešení, ktoré už v 
neskoršej fáze možné nebo-
li (napr. postupné zvyšovanie 

poplatku). Akokoľvek, v rám-
ci riešenia financovania boli 
identifikované dva potenciálne 
zdroje príjmu: získanie vyšších 
príjmov navýšením poplatku 
pre klientov a spoločné finan-
covanie zariadenia okolitými 
obcami, ktoré by na oplátku 
získali prednostnú možnosť 
umiestnenia svojich obyvateľov 
v zariadení. Starosta obce bol 
poverený preveriť možnosti 
čiastočného spolufinacova-
nia so starostami okolitých 
obcí, ktorí sa ale k ponuke 
postavili negatívne. Následne 
tak zostala len možnosť viac 
ako stopercentného zvýšenia 
poplatku klientov, ktorý by za 
účelom vykrytia straty bolo po-
trebné navýšiť o cca 400 Eur 
na klienta mesačne. Je vysoko 
pravdepodobné, že taký nárast 
poplatku by bol z pohľadu 
klientov neak-
ceptovateľný a 
nie je isté, či by 
sa aj pri prípad-
nom preobsadení 
zariadenia našli 
iní klienti, ochotní 
za danú kvalitu 
bývania uhrádzať 
takéto sumy. Na-
vyše, skokovému 
zvýšeniu poplat-
ku bránila aj leg-
islatíva. V zmysle 
stanoviska ria-
diteľky ZOSky p. 
Lajchovej, ktoré 
poskytnutla poslancom, by jed-
norazové zvýšenie mesačného 
poplatku pre klienta bolo 
možné o maximálne 45 Eur, čo 
by problém uspokojivo nerieši-
lo. Chcel by som podotknúť, 
že okrem ekonomickej stránky 
sa zastupiteľstvo zodpovedne 
zaoberalo aj dôsledkami, ktoré 
by zrušenie ZOSky so sebou 
nevyhnutne nieslo. Diskutovalo 
sa najmä o dopade na klientov, 
či o otázke ďalšieho uplatnenia 
zamestnankýň zariadenia, ktoré 
sú zväčša tunajšie. Spomed-
zi seniorov pochádzajúcich 
z našej obce, ktorí sú umi-
estnení v ZOSke, z pôvodne 
troch medzičasom zostali 
dvaja. Vo veci ďalšieho uplat-
nenia pracovníčok boli poslanci 
informovaní, že s ohľadom na 
ich kvalifikáciu a prax by nema-
li mať problém zamestnať sa v 
niektorom z podobných zari-

adení na okolí (samozrejme, o 
výhodu práce priamo v obci by 
tým prišli). 
   Za daného stavu bolo zrejmé, 
že ak by sa mala prevádzka 
zachovať, riešením nevyhovu-
júceho stavu budovy, ako aj 
problémov s financovaním je 
jedine postavenie novej budovy 
ZOSky s vyššou kapacitou (ak-
tuálne je na 12 klientov potreb-
ných 9 zamestnancov, avšak pri 
rovnakom počte zamestnancov 
by zariadenie mohlo mať až 
20 klientov). Financovanie na 
takýto účel možno v súčasnosti 
získať len prostredníctvom úve-
ru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ktorý by bolo potrebné 
následne v plnej výške splácať. 
Okrem toho by bolo nevyhnutné 
vynaložiť aj značné personálne 
úsilie, ktoré je spojené s výstav-
bou novej budovy. Pri aktuálnej 

šírke aparátu 
obce by čas 
i n ves tovaný 
do tohto pro-
jektu chýbal 
pri riešení in-
ých pálčivých 
problémov v 
obci (kultúrny 
dom, cesty, 
výstavba na 
Starom kono-
pisku, pláno-
vané pozem-
kové úpravy...
k a n a l i z á c i u 
radšej píšem 

až opatrne záverom). 
  Napriek poctivým úmyslom 
poslancov došlo aj k pochy-
beniam, a to predovšetkým 
v otázke nezvládnutej komu-
nikácie tohto problému s oby-
vateľmi, no najmä s klientmi a 
pracovníkmi ZOSky. Za prvý 
vážny nedostatok považujem 
spôsob, ktorým bolo prijaté 
rozhodnutie o zrušení ZOS-
ky dňa 27.10.2020. Dané 
rokovanie zastupiteľstva bolo 
totiž pôvodne zvolané prak-
ticky k jedinému bodu progra-
mu, ktorým bolo schválenie 
žiadosti o štátnu pôžičku pre 
boj s koronakrízou. Na začiat-
ku zastupiteľstva však došlo 
k doplneniu programu o bod 
týkajúci sa riešenia situácie v 
ZOSke, o čom sa verejnosť log-
icky nemohla vopred dozvedieť. 
Následne nastalo ešte závažne-
jšie komunikačné zlyhanie, keď 

nielen verejnosť, ale dokonca 
ani pracovníci a klienti zariade-
nia neboli zo strany obce infor-
movaní, že bolo rozhodnuté o 
zrušení prevádzky k 30. aprílu 
2021. Pracovníci ako aj väčšina 
obyvateľov sa o zrušení ZOS-
ky dozvedeli až zo zápisnice o 
rokovaní zastupiteľstva zvere-
jnenej na obecnej webstránke 
niekedy v polovici novembra. 
Za týchto okolností sa nemožno 
čudovať, že nevysvetlenie príčin 
a s tým súvisiaca nespokojnosť 
viedli k iniciovaniu petície za 
zachovanie ZOSky. V tejto veci 
sa musím iniciátorov petície - 
pracovníčok zariadenia - zastať, 
pretože prejavili osobnú ako aj 
občiansku odvahu a ich konanie 
je dôkazom, že osud zariadenia 
im nie je ľahostajný. Samoz-
rejme, ich motivácie mohli byť 
rôzne (deklarovaná starostlivosť 
o seniorov, ale iste do určitej 
miery aj snaha o zachovanie 
pracovných pozícií), to však 
neznižuje hodnotu ich odvážnej 
reakcie. Vedenie obce tak spo-
lu so zastupiteľstvom čelí mo-
hutnej petícii občanov, ktorým 
musí teraz o to náročnejšie 
vysvetľovať prijaté rozhodnutie. 
Vyvolaná diskusia je dozais-
ta legitímna, no tak iniciátori 
petície ako aj občania, ktorí 
sa k petícii prihlásili, si mu-
sia uvedomiť, že len samot-
né zachovanie prevádzky 
ZOSky bez vyriešenia jej 
zásadných problémov, by 
vytváralo ďalšie bremeno na 
obecný rozpočet. Tu je potre-
bné si zodpovedne odpovedať 
na otázku, či je pre nás prioritou 
zachovanie a dofinancovávanie 
ZOSky, alebo si prajeme finan-
cie ako aj úsilie vkladané do jej 
prevádzky použiť na iné, najmä 
investičné aktivity obce. Nie je 
však vylúčené, že petíciou vy-
volaná širšia diskusia prispeje k 
nájdeniu riešení, o ktorých zas-
tupiteľstvo pri svojom rozhodo-
vaní neuvažovalo a prevádzku 
zariadenia bude možné zach-
ovať aj bez vytvárania scho-
dku v rozpočte. Akékoľvek 
bude mať táto problematika 
pokračovanie, teším sa tomu, 
že obyvatelia sa po dlhšom 
čase zorganizovali, prejavili záu-
jem o dianie v obci a verím, že 
to napomôže poctivej diskusii o 
otázkach spôsobu spravovania 
našej obce.  

Ako to bolo a nemalo byť: zrušenie ZOSky a petícia občanov
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“riešením nevy-
hovujúceho stavu 
budovy, ako aj 
problémov s finan-
covaním je jedine 
postavenie novej 
budovy ZOSky s 
vyššou kapacitou...”

Lukáš Radoský
poslanec OZ

v Krakovanoch



Situácia v ZOS sa rieši už 
niekoľko rokov. Nikdy to 
však nebolo také vážne, 
ako práve teraz. Korona-
kríza spôsobila značný 
výpadok príjmov obce 
(nižšie podielové dane) a 
obec viac nedokáže vy-
krývať dlhodobú stratu, 
ktorú so sebou prevádzka 
ZOS prináša. 

Kým bola strata na úrovni 
cca 15tisíc Eur ročne, 
ešte sa to dalo pokryť z 

rozpočtu obce, pretože poskyt-
núť túto službu občanom aj za 
cenu určitej straty, má za prvot-
ný cieľ každá obec. Akonáhle 
sa ale strata začala prehlbovať 
a deficit v minulom roku sa 
vyšplhal na 56 tisíc Eur (!!!) a 
stal sa neúnosným, dokonca 
s oveľa vyšším číslom v tom-
to roku, začali sme sa poctivo 
zaoberať otázkou, ako problém 
vyriešiť. Nebolo prvoradým 
cieľom zrušiť prevádzku ZOS, 
ale zachrániť jej fungovanie. 
Permanentne poskytujeme 
prevádzkovú údržbu tejto 
starej budove, technicky už 
dávno nevyhovujúcej, vlhnúcim 
stenám, boj s plesňou, prask-
nutým rozvodom kúrenia, kana-
lizáciou čakajúcou na zozname 
nutných opráv, tých problémov 
sa naozaj veľmi veľa. Všetku 
údržbu robí obec vo vlastnej 
réžii, cez svojich technických 
zamestnancov obce, len aby 
sa ušetrili náklady vyvolané ex-
ternou dodávkou služieb a za 
ušetrené peniaze sa mohol vy-
riešiť ďalší z rady problémov, s 
ktorými sa budova pasuje.
 Po kontrole regionálneho 
úradu verejného zdravotníct-
va (hygieny) obec obdržala 
výhradné stanovisko k prevádz-
ke budovy a dlhý zoznam vecí, 
ktoré treba vyriešiť, aby mohla 
prevádzka ZOS fungovať ďalej. 
Sanitácia budovy a vyriešenie 
technického stavu je nevyhnut-
né. Hrozba vysokej pokuty 
za ďalšiu prevádzku ZOS 
je reálna, dokonca viackrát 
avizovaná, a sami asi uznáte, 
že k deficitu 62 tisíc si prirátať 
ešte ďalšie tisíce za pokutu, to 
je už naozaj na zamyslenie. A to 
sme ešte nevyriešili nič z toho, 
čo budova potrebuje do seba 
investičnou injekciou. Akútnou. 

Bleskovou. Nevyhnutnou.
  V rámci platných noriem 
museli byť preorganizované 
vnútorné priestory budovy - 
zrušila sa kancelária vedúcej 
a na jej mieste musel vzniknúť 
samostatný sklad pre kuchyňu, 
boli rekonštruované sociálne 
zariadenia podľa toho ako vy-
žaduje norma (samozrejme 
len v nevyhnutnej miere, kvôli 
obmedzenému rozpočtu), mi-
estnosť pre zomrelých sa síce 
podarilo vyčleniť, ale nie je sa-
mostatná (a mala by byť podľa 
normy) pretože na to nie sú prie-
story, izby nemôžu byť uspori-
adané pre štyroch klientov, ale 
najviac pre troch, kvôli normám. 
Je toho veľmi veľa, čo vyžadu-
jú platné normy, a čo všetko 
inšpekcia z hygieny vytkla po 
kontrole zariadenia. Bežní ľudia 
si povedia že načo! Veď je to 
dobré! Zmestia sa tam aj štyria! 
Tie steny sú pekné, nič im nie 
je! Kúrenie a pokazené? Veď sa 
vymenia len trúbky! A pleseň? 
Veď sa maľovalo! A mohli by 
sme takto pokračovať…ALE! 
Prevádzka ZOS je verejná, jej 
zriaďovateľ je obec, a teda 
obec aj zodpovedá za tech-
nický stav budovy. Momentálne 
je tento stav havarijný. Sú tam 
ľudia, ktorých zdravie už nie je 
v najlepšej kondícii, a zdravotne 
nezávadná budova je základná 
podmienka fungovania ZOS! 
Táto budova nie je v súkromnej 
réžii, podlieha kontrole hygieny 
a nemôžeme to odbiť vetou, 
že nám sa tá budova zdá do-
brá! Náš subjektívny názor 
nemá s odborným posudkom 
nič spoločné, i keď bolo by 
to pekné a hlavne oveľa jed-
noduchšie.
  Hľadali sme pomoc na VÚC, 
nech zariadenie prevádzku-
jú oni tak ako v minulosti, pri 
vzniku ZOS, nakoľko obec to 
z vlastných prostriedkov ne-
dokáže viac utiahnuť. Dostali 
sme zamietavé stanovisko, a 
ani prísľub finančnej pomoci v 
tomto smere.
  Situácia bola viackrát riešená 
aj s vedúcou zariadenia, od 
marca intenzívne hľadáme 
spôsob ako ZOS udržať. Jed-
nou z možností bolo zvýšenie 
poplatkov (podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov) -  to 
by ale znamenalo dvojnásobný 

poplatok, a konkurovali by sme 
ním súkromným domovom 
pre seniorov. Mali by sme po-
tom klientov? S poplatkom vo 
výške súkromného zariadenia, 
ale stále len stavom storočnej 
budovy? Asi nemusíme od-
povedať, aký by bol záujem. 
Už pri súčasných poplatkoch 
evidujeme isté dlhy, ktoré si 
obec môže vymôcť až pri ded-
ičskom konaní.  Ďalšia možnosť 
bola zavrieť budovu a postaviť v 
záhrade novú. Áno, to by bolo 
výborné riešenie, aj by vyrieši-
lo všetky technické problémy 
a pripomienky hygieny, ale... 
ale peniaze. Obec nemá pros-
triedky na výstavbu novej bu-
dovy, čakáme ale, že to príde 
do ponuky eurofondov a určite 
sa budeme o takúto výzvu 
uchádzať.
   Mohli by sme ďalej prevádz-
kovať ZOS a vykrývať deficit, 
tak ako doteraz. Áno, to by sa 
tiež dalo, tváriť sa, že sa nič 
nedeje. Ale je to zodpovedné? 
Jeden rok strata 36tisíc, dru-
hý rok 56tisíc, teraz 62tisíc, a 
vôbec žiadna vidina zlepšenia v 
budúcom období. Nezišli by sa 
nám tie peniaze na niečo iné? 
Nové chodníky? Športoviská? 
Lepšie služby v obci? Pri kumu-
lovaní tejto straty ľahko prídeme 
k sume, za ktorú sa dá postaviť 
už aj nová budova ZOS. 
  V  ZOS je aktuálne 13 klien-
tov, z toho 2 sú ľudia z Krak-
ovian. Ostatní sú cezpoľní (ne-
chcem sa nikoho dotknúť, je 
to len kvôli štatistike). Obec sa 
chce postarať o svojich oby-
vateľov, ktorí ostanú odkázaní 
na pobyt v ZOS, dokonca 
by obec aj uhradila za nich 
navýšenie  poplatku   ako  sme 

spomínali vyššie, ale ostatné 
obce v tomto neboli nápomoc-
né, vraj sa má postarať rodina, 
nie úrad, inštitúcia, kde tí ľudia 
majú trvalý pobyt… Máme 
dotovať ZOS pre “cudzích” ľudí 
(prepáčte za výraz, naozaj len 
kvôli štatistike) a vlastných oby-
vateľov pripraviť o iné využitie 
60tisíc, ktoré momentálne “in-
vestujeme” do topiacej sa ZOS 
slúžiacej pre klientov - nie oby-
vateľov Krakovian?
   Každé rozhodnutie nesie dáv-
ku rizika, že nebude pochopené 
okolím. Ani rozhodnutie o 
prerušení prevádzky ZOS (k 
30.4.2021) sa nerodilo ľahko 
a trvalo dlhé mesiace, kým 
ho obecné zastupiteľstvo 
prijalo. Analyzovali sme vš-
etky varianty, hľadali riešenie 
a nenašli sme také, ktoré by 
pomohlo ZOS udržať. Nezna-
mená to ale, že v Krakovan-
och už nikdy žiadne podobné 
zariadenie nebude. Je to voľné 
pole aj pre súkromníkov, ktorí 
by si chceli podobné zariadenie 
zriadiť, obec je nápomocná a 
privíta takúto aktivitu. Z vlast-
ných zdrojov ale túto konkrétnu 
budovu zachrániť nedokážeme.
 Vieme, že momentálne ko-
luje petícia o zachránenie 
ZOS. Občania majú na to prá-
vo. Avšak je potrebné vedieť 
pravdu. Skutočnosť o stave 
ZOS a petícia, ktorá apeluje na 
súcit so staršími ľuďmi, to sú 
dve rôzne veci. Veľmi by sme 
si želali, aby sme otočením 
zázračného prsteňa každý rok 
pričarovali 60tisíc a mohli túto 
budovu ďalej dotovať. Chýba 
nám ale ten povestný zázračný 
prsteň.                              -red-

Aj keď predstava a  
naplánované aktivity, či 
už v spolupráci s rodičmi, 
obcou, či obecnými 
spolkami boli v tomto 
nevšednom roku trošku 
iné. Našou snahou bolo 
pre deti pripraviť plnohod-
notné celodenné aktivity, 
plné zábavy, zážitkového 
učenia, pohybu, radosti a 
lásky. 

Musím pochváliť pani 
učiteľky, že sme to 
zvládli na výbornú. 

Počas celého dňa, týždňa a 
mesiaca mali deti pripravené 
aktivity. Spoznávali ľudské 
telo, vonkajšie ba aj vnútorné 
orgány, hrali sa na zdravot-
né sestry, pani doktorky, ba 
dokonca jedna malá pani dok-
torka liečila koronu. Bádali, 
skúmali  a precvičovali svoje 
zmysly pri spoznávaní vecí, 
ktoré nás  obklopujú prostred-
níctvom našich očí, uší, nosa, 
pokožky a jazyka. Netradičným 
spôsobom a hračkami deti 
spoznávali okolitý svet a pred-
mety v ňom prostredníctvom 
našich 5 zmyslov.: hmat, 
čuch, chuť, zrak a sluch.  Deti 
hmatom skúmali, rozoznáva-
li a pomenovávali predmety, 
hľadali dvojice. Na vyrobenom 
rehabilitačnom koberci,  kde 
nechýbali nádoby naplnené 

štrkom, gaštanmi si precvičili a 
vymasírovali chodidlá, staršie 
deti si vyskúšali maľovať no-
hami. Pomocou pohárikov 
naplnených rôznymi vôňami 
deti zisťovali čo im vonia a čo 
smrdí.  V sluchových hrách 
prežívali humorné situácie a 
radosť z hry telefón, hľadanie 
kamaráta podľa sluchu.... 
Sústredili sa a pomenováva-
li  hudobné aj nehudobné 
zvuky z okolia. Chuťou zistili, 
že najviac im predsa len chutí 
sladučká čokoládka. Zrakom 
pomenovávali okolité predme-
ty a zistili, že nie ľahké to majú 
nevidiaci ľudia. Deti prejavo-
vali spontánny záujem a zve-
davosť o spoznávanie nového 
všetkými zmyslami. Prostred-
níctvom 
zážitkov  si
vytvárali 
obraz   o 
okolitom 
svete   a 
aktívne 
objavovali. 
 V mesiaci 
december 
našim   zá-
merom bo-
lo udržiava-
nie  ľudový-
ch  zvykov 
a  tradícií 
prostred-
níctvom 
projektu: 
“Od Adven-
tu do Via-

noc, každá noc má svoju 
moc“. Pani učiteľky pracovali 
podľa adventného kalendára, 
kde si každý deň jedno dieťa 
našlo sladkosť a vianočný zvyk 
s ktorým sa deti oboznámili 
prostredníctvom hry. Samoz-
rejme prišiel i Mikuláš s čertom 
a bohatou sladkou nádielkou, 
ktorú nám pripravila pani Mar-
tina Bohunská a zafinancoval 
zriaďovateľ - Obec Krakovany, 
začo im patrí srdečná vďa-
ka.  V tvorivých vianočných 
dielničkách deti vyrábali Mi-
kulášov, čertov, anjelov, vi-
anočné stromčeky, ozdoby, 
pozdravy pre svojich blízkych. 
Hrali sa na vianočnú poštu, 
obdarovávali kamarátov, hra-
li sa prosocionálne hry  vo 
vianočnej tržnici predávali 
kaprov, ktorých museli najskôr 
uloviť. V  druhom adventnom 
týždni v hre na pekárov deti 
miesili, vykrajovali a zdobi-
li medovníčky na ktorých si 
pochutnajú pri  štedrej večeri 
naplnenej zvykom a tradíci-
ami, s rozbaľovaním darčekov 
pod stromčekom v materskej 
škole, kde si spoločne zakole-
dovali, zatancovali a zahrali di-
vadielko.                                                                                         

Nezaháľame ani počas pandémie
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Nové prvky na detskom ihrisku v materskej škole.            Foto: -mš-
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Prečo obec nedokáže zachrániť dom dôchodcov 

...čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky, a či dáky 
perník sladký? Celý rok sme 
poslúchali aj uši si umývali. 
Nikto z nás sa nebil veru, na 
kolene nemal dieru. Tak ako 
sme sľúbili, všetci sme sa ľúbi-
li. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, 
nikto z nás už čakať nechce!

Takto krásne privítali deti 
oboch tried v piatok 4. de-
cembra strýčka Mikuláša aj 

s jeho neposlušnou a pojašenou 
pomocnicou Čerticou Berticou. 
Po dobrých raňajkách už netrpe-
zlivo na nich čakali detičky mladšej 
triedy. Mikulášovi pomohli pomo-
cou tanečnej pesničky pričarovať 
čerticu, na ktorú po ceste zabu-
dol. Tá deti postrašila, ale najmä 
pobavila svojimi čertovinami a kto 
chcel, toho si i poznačila uhlíkom. 
Deti obdarovali Mikuláša nie-
koľkými pesničkami, ktoré chceli 
naučiť spievať aj neposednú čer-
ticu. Nakoniec ich Mikuláš obdaril 
krásnymi a bohatými balíčkami. 
Po triede mladších detí si to Mi-
kuláš namieril do triedy starších 
detí, kde sa scenár opakoval. 
Deti v staršej triede už boli troška 
smelšie, a tak sa po otázke „Kto 
cez rok pomáhal mamine?“ doz-
vedel i to, že už vysávajú, umýv-
ajú riady, ba dokonca aj okná. Po 
obdarovaní sa ešte Mikuláš s Čer-
ticou Berticou spolu s „veľkáčmi“ 
na pamiatku odfotili.

Zuzana FLOREKOVÁ

Vitaj, vitaj Mikuláš...

Pravidelne sa opakujúce havarijné stavy v ZOS.Pravidelne sa opakujúce havarijné stavy v ZOS.

Predaj vianočných kaprov v škôlke.Predaj vianočných kaprov v škôlke.

Vo vianočnej pekárni.Vo vianočnej pekárni.

Mikuláš s čertom na návšteve.Mikuláš s čertom na návšteve.



bužníckych príbytkoch 
možno i lososy, chobotnice 
či iné morské potvory. Menšie 
zmeny nastali skôr v pečení vi-
anočného pečiva a zákuskov. 
Na stoloch stále rozvoniavajú 
medovníčky, linecké koláčiky, 
šuhajdy, vanilkové rožky a iné, 
chuťovým bunkám lahodiace 
zázraky. 
   Čo sa týka médií, taktiež nas-
tali  určité zmeny v televíznych 
i rozhlasových repertoároch. 
Na obrazovkách ešte stále 
kraľuje Popoluška s orieškami, 
lásku zachraňuje Mrázik, 
polepšuje sa Pyšná princezná, 
Lade sa trbliece zlatá hviez-
da na čele, zabáva nás Cis-
árov pekár aj Pekárov cisár 
a aspoň na obrazovke nám 
každoročne sneží Perinbaba. 
No okrem týchto klasických 
skvostov nás a naše deti straší 
zelený škriatok Grinch, hlavy 
pletie Santa Claus a lietajúce 
soby či iní pochabí vianoční 
škriatkovia a tvory z iných gal-
axií. Ale tak to má asi byť. V 
rádiách okrem občasných vi-
anočných kolied, českoslov-
enských evergreenov znejú 
typické americké odrhovačky 
so zvončekmi v každej piesni. 
Veď Vianoce bez Last Christ-
mas od Wham! V septembri si 
hádam ani nedokážeme pred-
staviť. No a darčeky?...Tak 
to je kapitola sama o sebe. 
Tradičné ponožky, pletené 
svetre a čapice, bábiky či 
spoločenské hry nahradili tab-
lety, mobily, bábiky, ktoré si 
čochvíľa pomýlime so živým 
dieťaťom, lietajúce drony, hod-
inky inteligentnejšie než človek 
sám a iné výdobytky  mod-
ernej techniky. 
   Silvestrovské tradičné prska-
vky sme vymenili za ohňostro-
je masívnych rozmerov, či pre-
dražené delobuchy plašiace 
všetko živé naokolo. Ale to ne-
vadí, to sa predsa „odháňajú 
zlí duchovia“.
  No poviem vám jedno, hlavne 
že sme zdraví. 
 Krásne, pokojné, bezcov-
idové a požehnané sviatky 
želám nám všetkým, milí 
spoluobčania!

Vianoce včera a dnes, alebo
malá úvaha o najviac “trendy” sviatkoch
Úvaha o Vianociach

Takpovediac „za rohom“ 
máme najkrajšie sviatky 
v roku, ktoré symbolizujú 
najmä pokoj a mier na zemi. 
Neodmysliteľne k nim patria 
vianočné tradície, na ktoré 
sa pripravujeme už počas 
Adventu. Treba napiecť vi-
anočné pečivo, zaobstarať 
darčeky, upratať domác-
nosť, či  ozdobiť stromček. 
Mnohé tradície sú tu dlhé 
roky, no inak vyzerali kedysi 
a inak dnes. 

A j keď sú Vianoce sviat-
kami tradícií, podliehajú 
trendom a moderným 

zmenám rovnako ako náš 
každodenný život. Postupne 
sa menil vzhľad vianočných 
stromčekov, ozdôb, štýl peče-
nia, štedrovečerné menu a v 
neposlednom rade aj hodno-
ta a vzhľad darčekov. Tradí-
cia výberu medzi umelým a 
živým stromčekom tu pretrváva 
dodnes, i keď tie súčasné umelé 
sú na rozdiel od tých minulých 
už na nerozoznanie od živých 
jedličiek, borovíc alebo iných 
druhov. Umelé stromčeky sa v 
minulosti podobali skôr väčším 
metlám. Sú v obľube najmä 
kvôli praktickosti – vybalí, zloží, 
rozloží, zabalí a tento proces 
sa opakuje niekoľko rokov po 
sebe. Na rozdiel od živých, 
ktoré treba každoročne pred 

Vianocami zakúpiť, osadiť, do-
lievať vodu a o pár dní, v lep-
šom prípade týždňov vyhodiť. A 
samozrejme v priebehu sviatkov 
zametať popadané ihličie. Ale tá 
vôňa je nezameniteľná. Oveľa 
väčší dôraz sa v súčasnosti 
kladie na výzdobu stromčeka a 
interiéru i exteriéru domácnos-
ti. Vo väčšine rodín už pominuli 
tradičné čokoládové kolekcie a 
salónky, ktoré sme s obľubou 
vyjedali už pred Štedrým dňom 
a pokračovali až do posled-
nej. Alebo ich jednej pokojnej 
sviatočnej noci vyjedol domáci 
miláčik, ktorý úplne v tichos-

ti stiahol vianočný stromček 
zo stojana a hodoval celú noc. 
Ráno ostali už len stopy v podo-
be potrhaných obalov po celej 
obývačke a divne zazerajúceho 
chlpáča. 
 Ale späť k tým ozdobám. V 
dobách nedávno minulých 
stromčeky doslova „vyhráva-
li“ pestrými farbami a žiarovky 
konkurovali cirkusovému osvet-
leniu, zdobili ich sklenené gule, 
cencúle, zvončeky a postavičky, 
v dnešnej dobe ide najmä o 
ozdoby z nestarnúceho plas-
tu, v tom lepšom prípade dre-
va a prírodnín. Vládne štýl jed-

nej – dvoch farieb, 
do ktorého je zladený 
komplet celý príby-
tok, dokonca i exteriér 
domu.       
   Po stránke konzumnej 
sa nám tradície Vianoc 
tiež o niečo posunuli. 
Mnohé deti sú v tejto 
dobe ochudobnené o 
spoločné kúpanie sa 
s kaprom vo vani, či 
zábavnú hru oteckov 
na „posledných mo-
hykánov“ pri zabíjaní 
týchto nemých no 
zato chutných tvorov. 
Vo väčšine rodín ich 
nahradili rybacie napo-
dobeniny, teda filé, či 
dokonca rezne. V la-

Zuzana Floreková
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vianočnej tržnici predávali 
kaprov, ktorých museli najskôr 
uloviť. V  druhom adventnom 
týždni v hre na pekárov deti 
miesili, vykrajovali a zdobi-
li medovníčky na ktorých si 
pochutnajú pri štedrej večeri 
naplnenej zvykom a tradíci-
ami, s rozbaľovaním darčekov 
pod stromčekom v materskej 
škole, kde si spoločne zakole-
dovali, zatancovali a zahrali 

divadielko.                                                                                         
  Deťom sme vytvorili zau-
jímavé a podnetné pros-
tredie, ktoré bolo spojené s 
emocionálnym zážitkom čo 
u nich vyprovokovalo radosť 
z objavovania nového a na 
základe vlastných zážitkov a 
skúseností spoznávali nové 
veci, ktoré ich privádzali do 
takých situácií, kedy deti 
samé premýšľali, skúmali, 

hľadali otázky a odpovede, 
vyjadrovali svoje názory a 
myšlienky. Toto je i jeden zo 
zámerov našej materskej ško-
ly, aby deti prostredníctvom 
hry spoznávali okolité veci a 
mali radosť a chuť z ďalšieho 
vzdelávania v budúcnosti. Tak 
ako povedal Konfucius: „Čo 
počujem, to zabudnem. Čo 
vidím to si pamätám. Čo vys-
kúšam, tomu rozumiem.„

Prajeme Vám všetko,Prajeme Vám všetko,
čo radosť vzbudí,čo radosť vzbudí,

prajeme Vám veľa lásky,prajeme Vám veľa lásky,
to preto, že spája ľudí.to preto, že spája ľudí.

Nech sa Vám na stromčekuNech sa Vám na stromčeku
iba šťastie ligoce,iba šťastie ligoce,

prajeme Vám zo srdcaprajeme Vám zo srdca
krásne a požehnané Vianoce!krásne a požehnané Vianoce!

Deti a kolektív MŠ KrakovanyDeti a kolektív MŠ Krakovany

Jesenné tvorivé aktivity.Jesenné tvorivé aktivity.

Ktože sa to vyškiera, pozrite sa 

hore, pestrí obri z papiera, je ich 

plné more. Povoľ motúz zmo-

taný, vyletujú šarkany, okaté a 

zubaté, v maľovanom kabáte.

V jesennom období od 19.10. 

do 30.10. (29.10.)2020 sa 

naše detičky oboznamovali 

hravou a tvorivou formou s témou 

Šarkany. Najskôr v triede starších 

detí, potom v triede mladších. A 

keďže najzábavnejšou časťou te-

jto témy býva vždy Šarkaniáda, 

nevynechali sme ju ani tento rok. 

Samozrejme za prísnejších podmie-

nok a oddelene, každá trieda zvlášť. 

A tak v týchto jesenných dňoch po-

letovali na našom školskom dvore 

okrem detí aj pestrofarebné šar-

kany rôznych tvarov. Počasie nám 

prialo a vietor robil presne to, čo 

mal – fúkal ako sa patrí.  Radosť v 

očkách detí bola pre nás najväčšou 

odmenou a deti boli zasa na oplát-

ku odmenené pekným diplomom.

Zuzana FLOREKOVÁ

Ako si šarkany lietali



V predvianočnom čase a 
závere roka 2020 sa Vám 
dostávajú do rúk naše 
noviny. Prichádzajú v 
čase poďakovaní, zamys-
lení, prianí, hodnotenia a 
bilancovania končiaceho 
sa roka. Každý mal svoje 
predstavy a očakávania. 
Aký teda bol rok 2020 z 
pohľadu starostu obce? 

Celý rok sa niesol v at-
mosfére, ktorú sme 
doteraz nemuse-

li prežívať a bojovať s ňou. 
Slovensko ako aj celý svet 
zasiahol COVID-19, nebez-
pečný svojou agresivitou a 
povahou. Myslím, že svojim 
zodpovedným správaním 
a disciplínou ste sa pričinili 
o jeho priebeh bez väčších 
následkov a najmä obetí.
 Avšak práve kvôli vírusu 
bola naša obec poznačená 
značným finančným výpad-
kom, kvôli čomu sa ustúpi-
lo od realizácie viacerých 
investičných akcií a bolo 
zrušených veľa kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatí. 
   Máme tu koniec roka a pri 
tejto príležitosti by som vás 
chcel informovať o novinkách 
v našej obci.
 Prvoradým problémom v 
obci zostáva dobudovanie 
kanalizácie. Ministerstvom 
životného prostredia bola 
ešte v roku 2016 vyhlásená 
výzva na odkanalizovanie 
miest a obcí. Výzva bola 
následne vyhodnotená a 
„Združenie obcí Kanalizácia 
Vrbové – Krakovany“ sa dos-
talo do tzv. zásobníka. Kon-
com roka 2020 bolo naše 
združenie vyzvané Minister-
stvom životného prostredia 
na odovzdanie podkladov 
na kontrolu. V tomto čase 
očakávame odpoveď a verím, 
že v Novom roku sa konečne 
začne s tak dlho očakávanou 
investíciou.
 Vďaka dotácii z Enviro-
fondu, bola na území IBV 
„Staré konopisko“ vybudo-

vaná I. etapa 
sp laškove j 
kanal izácie 
v celkovej 
dĺžke 404 
metrov. V 
b u d ú c o m 
roku sa bude 
pokračovať 
vo výstavbe 
vodovodu , 
p l y n o v o d u 
a ener-
g e t i c k ý c h 
sietí, vďa-
ka čomu 
budú môcť 
noví majite-
lia pozem-
kov začať 
s výstavbou svojich nových 
rodinných domov. Práve  v 
tomto období prebieha 2. 
kolo verejno obchodnej 
súťaže na predaj ďalších 
pozemkov.
 V tomto roku sme ukončili 
rekonštrukciu kultúrnej pa-
miatky „Stĺpu so sochou 
Najsvätejšej trojice“ umi-
estnenej na železničnej stan-
ici. Do budúceho roku bola 
obci pridelená z Úradu vlády 
Slovenskej Republiky dotácia 
na reštaurovanie „Pomníka 
padlým vojnovým hrdinom“. 
Práce by mali prebehnúť po 
obdržaní finančných pros-
triedkov.
  Obec zrekonštruovala auto-
busové autobusové zastávky, 
ktoré nahradili staré a 
poškodené neplniace si svoju 
estetickú ani bezpečnostnú 
úlohu. Týmto sa skultúrnilo 
prostredie v okolí železničnej 
stanici. V budúcom roku 
bude vymenená aj auto-
busová zastávka pri futbalo-
vom štadióne.
  Na dvore materskej ško-
ly boli z dotácie Úradu 
vlády Slovenskej Republiky 
osadené nové herné prvky, 
čím sa zvýšila možnosť po-
hybových schopností našich 
najmenších.
 Aj napriek všetkým 
prekážkam, ktoré nás v tom-
to roku postihli, chcem sa 

poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na spoločenskom, 
či pracovnom živote obce. 
Ďakujem členom Miestnej 
skupiny Červeného kríža, 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska za pomoc a spoluprácu, 
poslancom zastupiteľst-
va za trpezlivosť pri správe 
vecí verejných, členom Do-
brovoľného hasičského zbo-
ru za pomoc počas celého 
roka, farnosti obce Krak-
ovany a pánovi farárovi za 
spoluprácu, pedagógom a 
žiakom základnej a materskej 
školy, rodičom za prípravu 
kultúrnych programov, špor-
tovcom za ich aktivity a 
výsledky v uplynulom roku. 
Ďakujem tiež zamestnan-
com Obecného úradu a 
Zariadeniu opatrovateľských 
služieb za spoluprácu. V ne-
poslednom rade patrí moja 
obrovské poďakovanie zdra-
votníkom a dobrovoľníkom 
počas celoplošného testova-
nia obyvateľstva, ktoré zvládli 
na jednotku.  
  Milí Krakovčania, o pár 
dní oslávime najkrajšie 
sviatky roka. Prajem Vám 
pokojné, radostné Via-
nočné sviatky prežité v 
kruhu rodiny s najbližšími.
   Želám Vám do nového 
roku 2021 veľa zdravia, 
osobných, pracovných 
úspechov a pohody v rod-
inách.
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V dňoch 31. októbra a 
01.novembra 2020 prebehlo 
na Slovensku celoplošné tes-
tovanie COVID-19.  V našej V našej 
obci boli pre testovanie vy-obci boli pre testovanie vy-
členené priestory  Kultúrneho členené priestory  Kultúrneho 
domu.domu. 

D      o príprav priestorov boli 
zapojení  aj členovia      
miestneho dobrovoľného 

hasičského zboru. Nezištne a 
zodpovedne pomáhali, aj počas 
dvoch dní testovania, striedali sa 
pri  riadení  a  usmernení  čaka-
júcich ľudí v zástupe. Naši chlapci 
dohliadli tiež na prednostný vstup 
do testovacej miestnosti starším   
a      imobilným občanom, rodinám 
s deťmi a budúcim mamičkám. 
Dozerali aj na bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky v okolí 
odberného miesta. Vykonávali  
pravidelnú dezinfekciu všetkých 
priestorov odberného  miesta.
   Zapojením sa do celoplošného 
testovania naši dobrovoľní hasiči 
opäť dokázali, že je možné sa 
na nich spoľahnúť a zdravie 
spoluobčanov je pre nich priori-
tou. Za priloženie ruky k zdarnému 
priebehu testovania si   naši   do-
brovoľní    hasiči  zaslúžia úctu, 
obdiv a úprimné slová vďaky.  
Poďakovanie  patrí aj celému tes-
tovaciemu tímu.

Starosta sa prihovára Testovali sme sa
František Klinovský
starosta obce Krakovany

          Oľga Galbavá
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Obecná knižnica v 
Krakovanoch je kultúr-
nym zariadením  Obce 
Krakovany. Fungovanie 
knižnice v obci začalo 
začiatkom šesťdesiatych 
rokov,  no jej pôsobenie 
v súčasnom sídle  t.j. v 
Kultúrnom dome v Krak-
ovanoch sa datuje od 1. 
septembra 1968.  

Vnovovybudovanom 
Kultúrnom dome v 
Krakovanoch boli pre 

knižnicu vyčlenené tri miest-
nosti,  z ktorých bola jedna 
určená pre najmenšiu ve-
kovú kategóriu, ďalšie dve 
pre strednú vekovú kategóriu 
a miestnosť pre dospelých 
a starších čitateľov. Ten-
to kultúrny stánok sa tak 
stal strediskovou knižni-
cou s modernou a peknou 
čitárňou. Postupne pribúdali 
čitatelia aj knižné tituly. Pod 
vedením knihovničiek Emílie 
Zuzícovej a od roku 1975 až 
do konca roku 1991 Oľgy 
Sedlákovej v  knižnici pulzov-
al čulý ruch v podobe či-
tateľských besied, výstaviek 
literatúry, besied s prizvanými 
spisovateľmi ap. V roku 1981 
bola za mimoriadnu pracov-
nú iniciatívu ocenená „teta z 
knižnice“ p. Sedláková a za 
dobré výsledky a zanietenú 

prácu dostala tiež podporu 
v podobe vymaľovania stien, 
kúpy nábytku, kobercov a 
ďalšieho vylepšenia, ktoré 
prilákalo nových čitateľov. 
   Od roku 1990, kedy prešla 
knižnica pod správu obec-
ného úradu, obec každor-
očne prispievala do obnovy 
knižničného fondu, tiež 
podporovala a pomáhala 
pri realizácii rôznych aktivít 
ako sú návštevy žiakov pri 
príležitosti Marec  - mesiac 
knihy, Noc s Andersenom 
ap. Knižnicu navštevujú vš-
etky vekové kategórie, no 
pravidelnými návštevníkmi 
sú žiaci Materskej školy a 
Základnej školy, tu im je prez-
entovaná jej činnosť, nové 
prírastky knižničného fondu 
a možnosti využitia priestor-
ov knižnice na rôzne aktivity.  
   Aj keď knižničný fond bol 
obmieňaný, interiér knižnice 
dlhé roky ostával v nezme-
nenom stave. Zariadenie 
rokmi stratilo svoju atraktivi-
tu, stávalo sa nevyhovujúcim 
na účelné a príjemné pros-
tredie čo čiastočne vplývalo 
aj na návštevnosť. Obec tak 
v roku 2019 využila možnosť 
získania finančnej podpory  
na modernizáciu interiéru 
prostredníctvom Fondu na 
podporu umenia (FPÚ), kde 
v programe 5-Pamäťové 
a fondové inštitúcie,  sú 

knižnice zaradené. Prostred-
níctvom FPÚ dostala obec 
dotáciu na modernizáciu 
Obecnej knižnice vo výške 
4 500,-€ so spoluúčasťou 
Obce vo výške  1362,-
€.  Od novembra 2019 až 
do novembra 2020 bola 
zrealizovaná rekonštruk-
cia priestorov – nová elek-
troinštalácia, osvetlenie, bola 
položená funkčná podlahová 
krytina a vytvorenie jednej 
veľkej miestnosti z pôvod-
ných dvoch pre starších či-
tateľov. Modernizáciou boli 
vytvorené pohodlné priestory 
pre najmenších čitateľov v 
podobe detskej miestnosti a 
vytvorenie veľkej miestnosti 
pre mládež a dospelých či-
tateľov. Knižnica bola vybav-
ená novým nábytkom - regály 
na knihy, písací stolík, skriňa 
na knižničnú dokumentáciu, 
knihovnica, stolíky a stoličky 
pre čitateľov knižnice.  
  Moderné vybavenie knižnice 
poslúži na organizovanie 
tvorivých dielní pre všetky 
vekové kategórie. Umožní 
lepšie využívať priestory 
pre rôzne podujatia a ak-
tivity, prehľadnosť knižného 
fondu, variabilitu vybave-
nia pre rôzne druhy aktivít. 
Snahou obce, ako zriaďo-
vateľa, je budovať knižnicu 
do budúcnosti ako knižnicu 
komunitného typu, za úče-
lom  zvýšenia počtu či už 
registrovaných používateľov, 
ale aj neregistrovaných. 
Spolupracovať s Matersk-
ou a Základnou školou v 
Krakovanoch pri realizácii 
hodín informačnej prípravy, 
tematických tvorivých dielní, 
hlasné čítanie súťaže pre deti  
a dospelých.
 Cieľom  projektu bolo 
zvýšiť kvalitu poskytovania 
knižničných služieb, ako sa 
tento zámer podaril je na 
hodnotení návštevníkov toh-
to kultúrneho stánku. 

Modernizácia Obecnej knižnice v Krakovanoch
Oľga GalbaváPrežívame dobu, kedy sa vyví-

jajú tlaky vedúce k spochybňova-
niu opodstatnenosti a významu 
poľovníctva. Často je to pohľad 
ľudí, ktorí nezdvihli zadok od 
klávesnice, nezašpinili sa od blata 
a prachu pri práci.

Volajú po návrate k prirodzenému 
chodu prírody, kde sa fauna a 
flóra o seba dokáže postarať 

sama bez zásahu človeka. Pritom je 
zrejmé, že už od čias prvej zasadenej 
plodiny človek prispôsobuje prírodu 
svojim potrebám, mení a ovplyvňuje 
životný priestor voľne žijúcej zveri, pre-
to je namieste aj starostlivosť o ňu. To 
je aj prvoradou úlohou poľovníctva a 
poľovníckych združení, ako je to naše. 
Regulácia početných stavov zveri 
formou lovu je až na ďalších mies-
tach. Inštalovanie kŕmnych zariadení, 
napájačiek a ich plnenie v čase núdze 
bolo našou náplňou aj v tomto roku. 
Vplyvom zákazov a obmedzení sa v 
tomto roku zvýšila návštevnosť blíz-
kych lesov a chotárov, čo zanechalo 
stopu aj na prostredí, kde si mnohí po 
prírode túžiaci návštevníci zle vysvetlili 
prítomnosť napájačiek /obr.1/ Aj na to 
slúžia poľovníci, aby im vrátili pôvodný 
význam /obr.2/ , hoci sa tým dostá-
vame nechtiac do pozície smetiarov. 
Smeti a bordel, čo majú bytosti toto 
páchajúce vo svojich hlavách, však 
odstrániť nedokážeme ani my. 
 Zviditeľniť sa, a takisto trochu pomôcť 
obci, sa nám podarilo pri čistení záhrady 
Materskej školy od prestarnutých 
drevín ohrozujúcich bezpečnosť. 
Tradične sme zrealizovali zber železa, 
ako z dôvodu zbavenia občanov šrotu 
z tejto suroviny, tak súčasne ako jediný 
zdroj príjmu poľovníckeho združenia. 
V extraviláne obce členovia PZ Králik 
vysadili vyše sto kusov nových drevín 
a starali sa o doteraz zasadené stro-
my. Za nezanedbateľný počin možno 
považovať takisto obnovenie, resp. 
znovuvybudovanie poľovníckej lávky v 
bažantnici.              Marián FLOREK

Poľovnícke obzretie sa

obr.1obr.1 obr.2obr.2



 Momentálne prežívame 
veľmi ťažké obdobie. 
Naše životy a činnosti 
ovplyvnil vírus. Či už sa 
s danou situáciu vyspo-
riadame tak či onak, 
musíme ísť ďalej a do-
predu. Aj činnosť nášho 
občianskeho združenia 
BÁBENCE nemohla preb-
iehať tak ako sme pláno-
vali. 

Pripravovali sme piaty 
ročník medzinárod-
ného festivalu paličk-

ovanej čipky. Záujemcovia 
sa prihlasujú už od januára. 
Prihlášky zaevidované, od-
povede odoslané, zoznamy 
urobené,  ubytovanie ob-
jednané a prišlo prvé ob-
medzenie. Kvantum ro-
boty vyšlo nazmar, ale s 
pochopením sme znova písali 
listy, že festival je preložený 
na október.
  Na každom festivale venu-
jeme priestor jednej regionál-
nej čipke zo Slovenska. Tento 
rok to je šopornianska čipka. 
Sprievodnou akciou je vždy 
výstava patričnej čipky, ktorá 
býva sprístupnená od festi-
valu v máji do októbra. Tak 
sme sa rozhodli, že tento 
rok vzhľadom na výnimočnú 
situáciu to urobíme obrátene. 
Spravíme výstavu, ktorá bude 
končiť na festivale v októbri. 
Vernisáž bola 5.júla 2020.
  Táto prvá júlová nedeľa je aj 
medzinárodným dňom čipky. 

Existuje organizácia kde je 
zaevidovaných vyše 2 000 
klubov a jednotlivcov z celého 
sveta a v tento deň sú v on-
line spojení.  Online zahájenie 
členstva v tejto organizácii 
bolo čestné.  Prenos sme ab-
solvovali v krojoch, tak isto aj 
čipkárky z rôznych regiónov 
ktoré prišli medzi nás. Dvo-
rom múzea sa niesol spev 
FSk Kračovkanka,  a do toho 
sa miešal zvuk klopkajúcich 
paličiek. Spätné reakcie boli 
úžasné, dokonca bol veľký 
záujem o podklady spievanej 
piesne Chodila dievčina..... 
Samozrejme že text pýtali v 
angličtine.
 Počas všetkých týchto ak-
tivít prebiehali opätovne 
všetky prípravné práce na 
októbrový festival. Znova vš-
etko evidovať, zabezpečovať 
a zrušiť.  Zahájili sme, lepšie 
povedané jeden náš člen, 
zahájil prípravné práce na 
online festival. /My postaršie 
členky, s našimi počítačovými 
zručnosťami by sme skôr 
prácu zdržovali a hatili./ On-
line festival prebehol v ri-
adnom termíne festivalu t.j. 
24.10.2020.  Môžete si ho 
stále pozrieť na našom face-
booku.
   Sprievodnou akciou festiva-
lu je aj súťaž. Súťažnou témou 
tohtoročného festivalu bolo : 
Dosky čo znamenajú svet. Pri 
príležitosti 100 výročia SND. 
Súťažné práce nám posielali 
už od februára zo Sloven-
ska a Čiech. Vystavené boli 
týždeň v múzeu         Za  

krakovskú bránu. Pri dodržaní 
všetkých hygienických opa-
trení v súťaži hlasovali návšte-
vníci z rôznych regiónov Slov-
enska. Takú účasť na výstave 
sme nepredpokladali. 
  Stále prebieha hlasovanie 
na internete. S hlasovaním 
prichádzajú aj poďakova-
nia, že v takejto ťažkej dobe, 
si niekto nájde chuť a čas 
na niečo krásne. A že  sa 
dá na chvíľu odreagovať  a 
pokochať na nádhere, ktorú 
dokážu vytvoriť ľudské ruky. 
  Keďže sa blížia najkrajšie 
sviatky roka, želám Vám aj v 
mene celého občianskeho 
združenia BÁBENCE aby ste 
ich prežili v zdraví a láske v 
kruhu svojich najbližších.  A 
v nastávajúcom roku 2021 
nech Vás obchádzajú choro-
by, navštevuje láska a svor-
nosť. A ak Vám bude ťažko 
či smutno, potešte si dušu 
niečím čo vytvoril ľudský um. 
Či už krásnou knihou, alebo 
i paličkovanou čipkou, ktorú 
Vás radi v našom kolektíve 
naučíme.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Anton Braško 86 r.
X Lígia Radoská 84 r.
X Anna Ravasová 81 r.
X Františka Remišová 84 r.

podať len za účelom 
kúpy 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  Ján Gulán, Timon Ján Gulán, Timon 
Rusnáček a Samuel Sučič.Rusnáček a Samuel Sučič. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Obchodná verejná súťaž
na predaj obecných pozemkov - 2.koloobecných pozemkov - 2.kolo
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. 
80/7/2020 zo dňa 18.11.2020 
v zmysle ustanovení §281 
až §288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších pred-
pisov, vyhlásila obchodnú 
verejnú súťaž - 2.kolo  o 
najvhodnejší návrh na uza-
vretie jednotlivých kúpnych 
zmlúv na predaj pozemkov 
vo vlastníctve vyhlaso-
vateľa.
   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 16 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 Kra-
kovany.
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 2.12. 2020
   - zverejnenie podmienok vere-
jnej obchodnej súťaže, vrátane 
príloh potrebných k vypracova-
niu súťažného návrhu, sa us-
kutoční v čase od 3.12. 2020 
do 14.1. 2021 na webovom 
sídle obce www.krakovany.sk 
  - uzávierka na predkladanie 
súťažných návrhov je 15.1. 
2021 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 

Oznámenie

Spoločenská kronika
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Dňa  7.decembra 2020 sme si 
pripomenuli 15. výročie od chvíle, 
kedy si Pán povolal do večnosti 
nášho rodáka vdp. Ľubomíra 
Sedláka. Spomienkovú  sv. omšu 
celebroval Mons. Ján Orosch 
spolu s emeritným otcom ar-
cibiskupom Jánom Sokolom a 
ďalšími tromi kňazmi.

Otec Sokol, spolužiak 
Ľubomíra Sedláka, sa 
v homílii podelil o svoje 

spomienky na ich spoločné študent-
ské roky na gymnáziu v Topoľčanoch, 
neskôr v seminári v Bratislave, až po 
kňazskú vysviacku v roku 1957. Ďalej 
spomenul  Ľubomírovu tŕnistú cestu 
v kňazskej službe, až po posledné 
okamihy jeho života.  Vdp. Ľubomír 
Sedlák sa dožil 72 rokov. R.I.P.
  Po sv. omši sa obaja arcibisku-
pi v sprievode rodiny a nášho pána 
dekana presunuli na cintorín a položi-
li veniec na hrob nášho rodáka, kde 
odpočíva spolu po boku svojich 
starých rodičov a netere. 
Podrobnejšie rozprávanie  o životnej 
púti vdp. Ľubomíra Sedláka  prine-
sieme  v  jarnom  vydaní   Hlasu  Kra-
kovian 2021.

 text a foto: Jozef SEDLÁK

Čipkárky a čipkári nezaháľali Spomienka na kňaza -
nášho rodákaDaniela Piscová

predsedníčka OZ Bábencepredsedníčka OZ Bábence

Účastníci Dní čipky.Účastníci Dní čipky.

Dávid Víťazka.Dávid Víťazka.
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 Vynovené priestory čakajú
na koniec pandémie

Obecná knižnica  prešla
modernizáciou
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ OBECNÝCH POZEMKOV - 2.kolo
Obec Krakovany predáva pozemky v lokalite “Staré konopisko” formou obchodnej verejnej
súťaže. Svoje ponuky môžete posielať do 15.januára 2021.

Prebieha 2.kolo predaja obecných pozemkov. Prinášame najdôležitejšie informácie.  strana 2

Ľudovít Malý
bývalý správca farnosti

Na Slovensku sa často 
zdôrazňuje, akú ťažkú 
dobu žijeme.  Myslia sa 
tým najmä ťažkosti eko-
nomického charakteru, 
výrazne zhoršená kvalita 
medziľudských vzťa-
hov, ťaživá atmosféra 
v spoločnosti, aktuálne 
dôsledky celosvetovej 
Pandémie.

Pri pohľade do dejín ale 
musíme konštatovať, 
že napriek nelicho-

tivému obrazu dnešných dní, 
to nemáme výrazne ťažšie ako 
naši predkovia. Tendencia robiť 
zo seba väčších trpiteľov ako 
boli tí v minulosti, je prítomná 
v ľudstve odjakživa. Život je 
boj, prekážky a úskalia patria k 
nemu, treba sa s nimi náležite 
popasovať.  Neustále bedáka-
nie na súčasné dianie  môže 
byť znakom rezignácie na výz-
vy doby. Rezignovaný človek 
stráca odvahu, chuť niečo ro-
biť. Prestáva veriť v zmenu k 
lepšiemu. Čo horšie, prestal 
veriť, že by aj on mohol a mal 
niečo urobiť, aby sa veci hýbali 
lepším smerom. Mnohí sa  ne-
chajú  pohltiť ťaživosťou život-
ných okolností  do tej miery, 

že im to bráni v rozšírení pers-
pektívy pohľadu na žitie v jeho 
úplnosti. Život predsa nie je 
len kráčaním v slzavom údolí, 
ako sa to nie vždy šťastne 
zdôrazňuje v niektorých 
kresťanských interpretáciách. 
Spiritualita slzavého údolia 
bráni prijatiu Ježišovej zvesti v 
jej úplnosti, ktorej cieľom nie je 
bolesť, plač a bedákanie, ale 
blaženosť v Božej prítomnos-
ti. Blažené šťastie v úplnosti v 
nebeskej vlasti a čiastočne už 
tu na zemi.  
   Jedným zo súčasných zna-
kov je strácanie úsmevu z ľud-
skej tváre. Akoby sa vytratili 
dôvody k radosti. Bez ohľadu 
na to, v akej dobe človek 
žije, vždy bude mať dostatok 
dôvodov k radosti. Platí to naj-
mä o nás kresťanoch. Záleží 
jedine na tom, či ich chceme 
vidieť a stojíme o ne. Zvesť o 
narodení Spasiteľa, napriek 
všetkému negatívnemu, by 
mala opätovne otvoriť naše 
srdcia pre prijatie radosti z 
Božej prítomnosti medzi nami. 
Svetlo sviec na vianočných 
stromčekoch má pripomínať 
žiarivú prítomnosť Boha up-
rostred nás. Jeho prítomnosť 
je tým hlavným dôvodom k ra-
dosti. Jeho prítomnosť zaháňa 
akúkoľvek temnotu, prináša 
žiaru nebies, do ktorej sa 

máme skrze vieru zahaliť. To 
dá nášmu životu plný význam, 
zmysel a aj radosť. Veľkým da-
rom každého z nás je darovať 
niečo zo seba. Boh daroval nie 
len niečo zo seba, ale v Ježišo-
vi sa nám daroval celý. Plnosť 
jeho darovania sa prejavila v 
tom, že nám daroval to najcen-
nejšie, svojho Syna. Radikál-
nosť jeho lásky sa zjavila v 
tom, že  Boží Syn, ktorý sa stal 
človekom (samotný fakt, že sa 
ním stal, by nás mal napĺňať 
veľkým úžasom...kde sa tento 
úžas stratil?) nám bol podob-
ný vo všetkom, okrem hriechu, 
žil celú škálu každodennosti 
obyčajného človeka, zomrel 
na dreve kríža, vstal z mŕtvych 
a otvoril nám brány neba. Os-
táva medzi nami tajomným, 
ale predsa reálnym spôsobom 
tak, ako to učí Katolícka cirkev. 
Nie je toto dostatočný dôvod 
k radosti aj uprostred ťažkostí?  
V žalme 23 čítame: “nebudem 
sa báť zlého, lebo Ty si so 
mnou.” 
   Žalm ďalej hovorí, že aj keby 
sme mali kráčať tmavými údo-
liami, nemáme sa báť, lebo 
Boh je s nami, jeho milosť a 
dobrota nás budú sprevádzať 
po všetky dni nášho živo-
ta. Istota  naplnenia týchto 
prísľubov je dôvodom k radosti 
nielen počas vianočných dní.

Futbalový život v roku 2020 bol výrazne ovplyvnený 
celosvetovou pandémiou. Hektické obdobie zasiahlo aj 
nás a bolo plné emócií, ktoré sme vnímali vo všetkých 
kategóriách. 

Zhodnotenie jesnnej sezóny
v našej futbalovej akadémii

Zrazu sa zastavil športový kolotoč a 
v okamihu prišli deti, mládež o svoje 
hobby. Najviac to zasiahlo doras-
tencov, ktorí mali dobre rozbehnutú 
sezónu v tretej lige, kde boli po 16. 
kolách lídrami tabuľky a boli vážnym 
ašpirantom na postup. 

Prerušené súťaže stopli naše ambí-
cie a my sme netrpezlivo sledo-
vali, ako sa bude situácia vyvíjať. 

Po dlhom, nekonečnom čakaní sa sezó-
na síce nedohrala, ale aj napriek tomu 
sme boli zaradení do druhej ligy, z čoho 
sme mali nesmiernu radosť. Na dru-
hej strane to vnímame aj ako záväzok, 
aby sme nepoľavili v nastolenom tren-
de, a aby sme meno našej akadémie aj 
naďalej hrdo šírili vo futbalovej komunite. 
Je pred nami nová kapitola, nové výz-
vy a ja pevne verím, že to zvládneme. 
  V letnom období sa športový život roz-
behol a my sme sa opäť vrhli do trénin-
gového procesu. Dovolenkové mesiace 
v niektorých kategóriách ovplyvnili 
účasť na tréningoch, čo sa negatívne 
prejavilo na hernom prejave. Aj touto 
cestou chceme vyzvať hráčov, ako aj 
rodičov, o väčšie zanietenie pre futbal. 
Do nového súťažného ročníka vstu-
pujeme aj so zmenami na trénerských 

pozíciách. Ľuboša Bališa, ktorý sa chce 
venovať hlavne rodine a práci, nahradil 
pri starších žiakoch Matúš Grivalský. 
Ľubošovi patrí veľká vďaka za tri roky 
pôsobenia v centre. V našom kolek-
tíve chceme privítať aj Martina Javorku, 
ktorý bude pôsobiť v mladšom doraste. 
Trénerské obsadenie v sezóne: 
dorast U19, II. liga SFZ – Juraj Kuťka 
dorast U17, II. liga SFZ – Martin Javorka
žiaci U15, II. liga ZsFZ – Šimon Pažík 
žiaci U15, IV. liga ObFZ – Matúš Grivalský 
žiaci U13, II. liga ZsFZ – Miroslav Obuch
prípravka U11, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U10, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U9, ZsFZ – Tibor Šurín
predprípravka U7 – Tibor Šurín
tréner brankárov – Branislav Palkech 
 Centrum futbalovej mládeže Jozefa 
Adamca chce rozbehnúť projekt spo-
lupráce so základnými a materskými 
školami v regióne, a tým pritiahnuť 
viac detí na ihriská. Prostredníctvom 
pohybových aktivít priamo na školách 
chceme u detí vyvolať pocit radosti zo 
športu. Verím, že situácia na Slovensku 
bude priaznivá a umožní nám zreal-
izovať túto myšlienku. V centre chceme 
naďalej rozvíjať mládež nielen po špor-
tovej, ale aj osobnostnej stránke. Vo 
výchove futbalistov nám výraznou mi-
erou pomáhajú materské kluby OFK 
Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce.

Juraj Kuťka
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Dorastenci hrajú 
v 2.lige

VÝSLEDKY staršieho dorastu U19:
1.kolo: ŠTK Šamorín–CFM JA 1:0
2.kolo: CFM JA–MFK Skalica 4:0
3.kolo: CFM JA–Inter Bratislava 0:4
4.kolo: CFM JA – Zl. Moravce 0:0
5.kolo: PFK Piešťany – CFM JA 0:1
6.kolo: CFM JA – Myjava 2:1
7.kolo: SDM Domino – CFM JA 0:3
8.kolo: CFM JA –  Lok. Trnava 0:2
9.kolo: Karlova Ves – CFM JA 0:2
10.kolo: MŠK Senec – CFM JA 3:1
STRELCI: Šimon Valo 4, Samuel Vido 
3, Aleš Liška 1, Samuel Brezina 1, 
Matúš Valo 1
CELKOVÉ UMIESTNENIE: 10.mies-
to CFMJA U19   10  4  1  5  10:14  13 
b.

Po dlhej dobe bez futbalu, 
následne po tréningoch iba 
v skupinách, sme mali štyri 

týždne na prípravu s celým tímom. V 
tréningovom procese sme sa zamer-
ali na rozvoj herných činností a tiež 
kondície formou hier. Myslím si, že 
väčšina chalanov pracovala svedomi-
to, no našli sa aj výnimky. Samotné 
majstrovské zápasy nám nastavili 
zrkadlo a ukázali, že pokiaľ stratíme 
koncentráciu  sme za to okamžite po-
trestaní. Všetky stretnutia sú náročné, 
o bodoch rozhodujú detaily. My 
sme podávali počas jesene kolísavé 
výkony, čo pripisujem jednoznačne už 
spomínanému nastaveniu v hlavách 
hráčov. Trápi nás aj nízka efektivi-
ta v zakončení. Do šancí sa dostať 
vieme, no viaceré sme trestuhodne 
zahodili, čo nás pripravilo o lepšie 
postavenie v tabuľke. Od lídrov tímu 
som tiež očakával väčšie zanietenie, 
viac pozitívnych impulzov. Musíme  
sa vrátiť k jednoduchému, bojovnému 
futbalu, ako to bolo v minulom roku. 
Myslím si, že kvalita v mužstve určite 
je, treba ju však preniesť na ihrisko, čo 
sa nám nie vždy podarilo. Vyzdvihol 
by som víťazstvá nad Skalicou, My-
javou a Karlovkou, kde sme pôsobili 
odhodlane, takticky vyspelo a tiež fut-
balovo. Je pred nami veľa tvrdej robo-
ty a iba tá nás posunie na požadovanú 
výkonnostnú úroveň. Verím, že zimná 
príprava prebehne bez obmedzení, 
že sa naplno rozbehnú súťaže, a že 
sa futbal vráti na štadióny. Na záver 
sa chcem poďakovať všetkým 
hráčom, funkcionárom, rodičom, 
sympatizantom CFM JA za úsilie a 
snahu, ktorú “odovzdávajú“ našej 
akadémii.                          Juraj KUŤKA

Radosť nielen vianočná ...Radosť nielen vianočná ...

Betlehem v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch.  Foto: L. ŽitnanskýBetlehem v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch.  Foto: L. Žitnanský

Dorastenci CFM JA si v sezóne 2019/20 vybojovali postup do 2. ligy.Dorastenci CFM JA si v sezóne 2019/20 vybojovali postup do 2. ligy.


