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MATERSKÁ ŠKOLA

NAJKRAJŠIE
JABĹČKO 
Deti zasadili do areálu 
materskej školy 
stromček, o ktorý 
sa deti budú starať, 
polievať.  
                          strana 8

RYBÁRSKE OKIENKO
Jarná sezóna našich 
mladých rybárov
                          strana 11

PRIPRAVUJE SA ĎALŠÍ ROČNÍK CYKLO HOLEŠKA TOUR
1. septembra 2021 pri obecnom úrade v Dubovanoch odštartuje ďalší ročník 
Cyklo Holeška Tour. 

Mikrokregión nad Holeškou pozýva na 15. ročník cyklo-vychádzky                                strana 3

Juraj Filo
šéfredaktor

Dlhé dva roky trvalo kým 
moderátor podujatia mo-
hol povedať „Vitajte späť v 
Krakovanoch.“ Vzhľadom 
k zlepšujúcej sa situácii s 
epidémiou koronavírusu sa 
začal pomaly, ale nie úplne 
isto vracať náš život späť do 
starých koľají. Treba veriť, 
že skôr v tom pozitívnom 
zmysle.  Vrátil sa späť aj folk-
lór. Už nie ako Župný festival 
kultúry, ale ako 54. ročník 
Folklórnych slávností Krak-
ovany 2021. Vďaka aj za to.

Aktuálny ročník slávností 
bol na programe počas 
víkendu 26.-27. júna 

2021 v našom amfiteátri. Otvo-
ril ho príhovorom starosta obce 
František Klinovský, ktorý privítal 
všetkých vystupujúcich, hosti aj 
divákov. Postupne sa so svo-
jim programom predstavili folk-
lórne súbory a skupiny, ktoré 
oslávili  v poslednej dobe rôzne 
jubileá – výročia svojho vzniku. 

Úvodné vystúpenie patrilo Folk-
lórnej skupine CÍFER, nasledo-
vali Mužská spevácka skupina 
ŠKRUPINKA z Trenčína, Dedinská 
folklórna skupina PODHORANKA 
z Kočína-Lančára, domáci Folk-
lórny súbor LUSK sprevádzaný 
Ľudovou hudbou BOROVIENKA 
a záver sobotňajšieho programu 
patril Folklórnemu súboru MÁJ 
z Piešťan. Tí, ktorí si chceli ešte 
posedieť v príjemnom prostredí 
amfiteátra, mali možnosť vypočuť 
si koncert Ľudovej hudby Bor-
ovienka.
   Nedeľný program patril najmä 
detským súborom. Odštartoval 
ho o 15:00 hod. Detský folklórny 
súbor KRAKOVANČEK. K nim 
sa pridal Detský folklórny súbor 
SÍLEŠÁNEK z Vinodola, Detský 
folklórny súbor JURÁNEK a cim-
balová muzika JURÁNEČKA z 
Borského Svätého Jura. Po nich 
už vystupovali zase „dospelá-
ci“. Domáca Folklórna skupi-
na KRAKOVČANKA predviedla 
svoje pripravené pásmo, ktoré 
svojim pestrým humorom dopl-
nila Ľudová rozprávačka OZE-
FA OMÁČKECH z Krakovian. 

Nedeľný program slávností za-
vŕšil vystúpením Folklórny súbor 
OČOVAN z Očovej.
  Ako sprievodné podujatia si divá-
ci mohli prezrieť výstavu svadob-
ných odevov z Krakovian, školskú 
galériu „Na plote“, výstavu foto-
grafií z uplynulých ročníkov folk-
lórnych slávností, alebo navštíviť 
etnografické múzeum Za Krak-
ovskú bránu. 
   V amfiteátri v Krakovanoch sa po 
dlhom čase stretlo veľa priazniv-
cov folklóru, ale i iných, ktorí majú 
radi hudbu a chceli sa opäť stret-
núť so svojimi známymi, prehodiť 
pár slov, niečo zjesť, vypiť a hlavne 
sa zabaviť po dlhom smutnom 
období. Počasie aj atmosféra folk-
lórnym slávnostiam priali. Veríme, 
že o rok sa toto pekné rodinné 
podujatie bude môcť a podarí sa 
znova zorganizovať. Treba poďak-
ovať organizátorom – Trnavskému 
samosprávnemu kraju, Obci Krak-
ovany, Trnavskému osvetovému 
stredisku, sponzorom, všetkým 
účinkujúcim a divákom za pekne 
strávený letný víkend. 

                      foto: Peter Seitler

Tradične v prvú júlovú sobotu sa konal futbalový turnaj   
Maracana capMaracana cap

Botafogo vyhralo 25.ročník
”Maracana capu”

Skôr, ako sa v sobotu začalo hrať, bolo 
treba pripraviť areál Maracana stadium. 
Mnohí účastníci sa zúčastnili na 
brigádach, kde sa celý areál vykosil, 
vymaľoval, postavili sa stany a pripravilo 
sa všetko na úspešný priebeh turnaja. 
Brigády sú aj miestom kde sa jednotlivé 
mužstvá navzájom nabudia 
prichádzajúcou atmosférou a navzájom 
sa aj “pohecujú” medzi sebou. 

Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré 
boli vylosované do dvoch skupín po 
štyroch. V otváracom zápase nastúpil 

minuloročný obhajca Netopiere proti TMC 
Young Boys  a strelci sa nepochlapili. Zápas 
skončil bez gólov 0:0. Skupinu A vyhralo 
mužtvo FC Pípa a Skupinu B Botafogo. Ďalej 
nasledovalo štvrťfinále kde sa stretli 
nasledovné dvojice: FC Pípa - Rýchle kone 
0:1, Botafogo - Netopiere 1:0, TMC Dutipero 
- PSS 1:1 (na penalty 0:1), Hurican - TMC 
Young Boys 0:0 (na penalty 0:1). Porazené 
mužstvá hrali o umiestnenie 5. až 8. miesto. 
Víťazné mužstvá sa stretli v semifinále: Rýchle 
kone - PSS 0:1 a Botafogo - TMC Young 
Boys 0:0 (na penalty 1:0). V zápase o tretie 
miesto mladíci z TMC Young Boys porazili 
Rýchle kone 1:0.   Vo finále sa stretli Botafogo 
a PSS. V zápase o celkové víťaztvo v turnaji 
dalo Botafogo prvý gól, potom PSS vyrovnalo. 
A keď už aj samotný hráči v podvedomí 
počítali, že zápas dospeje k penaltovému 

rozstrelu, tak v posledných sekundách si 
PSS strelilo nešťastný  vlastný gól a víťazom 
finálového zápasu bolo Botafogo po skóre 
2:1.  Za zmienku stojí, že TMC Young Boys sa 
prvýkrát dostalo do hornej štvorky a to aj 
napriek tomu, že zo šiestich odohraných  
zápasov uhralo štyrikrát výsledok 0:0  a  
minuloročný víťaz Netopiere skončil tohto 
roku presne opačne posledný. To len ukazuje, 
aký výsledkovo nepredvídateľný je Maracana 
cap. 

Celkové poradie:  1. Botafogo
                              2. PSS
                              3. TMC Young Boys
                              4. Rýchle kone
                              5. FC Pípa
                              6. Hurican
                              7. TMC Dutipero
                              8. Netopiere
Ocenenia turnaja:
Najlepší hráč turnaja - Lukáš Mihálik 

Botafogo
Najlepší stelec - Šimon Šurin 9 gólov FC 

Pípa
Hviezda zápasu - Šimon Šurin
Poďakovanie patrí organizačnej špičke 

ľadovca-Mirovi Augustínovi - Capkovi, 
gulášmajstrovi Dobrodenkovi za fantastický 
guláš, mladému kolektívu dievčat od 
výčapného zariadenia, všetkým, ktorí prispeli 
k organizácii turnaja akýmkoľvek dielom a 
starostovi obce Františkovi Klinovskému za 
finančný príspevok a ústretovosť pri 
zapožičaní stanov a stolov s lavičkami.

Peter Franko
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Stolní tenisti 
stále v neistote

Ako a kedy začne nový súťažný 
ročník 2021/2022 stolných tenis-
tov  je v súčasnosti ešte neznáme. V 
týchto dňoch zasadá najvyšší orgán 
ohľadom volieb nového vedenia 
stolného tenisu na Slovensku. Nižšie 
krajské či oblastné zväzy čakajú na 
rozhodnutie nového vedenia,ako 
pokračovať ďalej. Táto  nečinnosť či 
neistota trvá už rok.

Bez tréningu je vňčšina hráčov as-
poň rok. Na základe vydávaných 
častých, niekedy protichodných, či 

zákazových vyhlásení najvyšších vládnych 
orgánov ohľadom koronavírusu spôsobi-
lo určite kvalitatívne zníženie  výkonnosti 
samotných pretekárov v našom športe. 
Veď väčšina mužstiev hráva zápasy v 
telocvičniach a tie boli zatvorené! Stolný 
tenis je vo svojom základe založený pre-
dovšetkým na cite pri údere do loptičky. 
Viete si predstaviť, ako budete písať ru-
kou po ročnej nečinnosti (nie na počitači 
ale rukou)? Asi tak nejak to bude s kvali-
tatívnou úrovňou stolného tenisu.
   Ďaľšie mínus bude pripísané situácii k 
súčasnej dobe. Niekorí ľudia prišli o dl-
hodobú prácu a aby uživili rodiny museli 
prejsť na nové zamestnania. A dnes sa vy-
žaduje v zamestnaní pracovať podľa poži-
adaviek zamestnavateľa. Ísť za športom 
kedy chcem sa dnes už nenosí. O pravi-
delnosti trénovať sa dnes dá už len snívať. 
A šport bez tréningu je nepredstaviteľný. 
Možnosť ešte je nájsť a postaviť dôchod-
cov, lebo mladí na šport nebudú mať čas . 
  Tí,čo štvrťstoročie sa snažili robiť dobré 
meno obce na športovom poli v oblasti 
stolného tenisu zostarli (Valo,Čelín,Šte-
fanka,Seitler a výpomoc z blízkych obcí). 
Náhrady niet. Aj tento šport si pýta om-
ladenie. Nájdu sa takí, čo by chceli nad-
viazať na úspechy minulých rokov? Naše 
mužstvo pôsobí okolo 25 rokov v 5.lige 
najvyššej oblastnej súťaži. Sme  dlhodobo 
najčastejším účastníkom 5.ligy. Trnavská 
oblasť patrí na Slovensku k popredným 
oblastiam s najväčším počtom mužstiev. 
Veď pred troma rokmi bola aj 9.liga….  
V tejto oblasti máme byť na čo hrdí.
  Nájdu sa mladí, čo budú mať chuť 
pokračovať v tradícii alebo zostanú iba 
spomienky? Podmienky  v obci sú na ten-
to šport primerané. Zo strany obce cítime 
podporu. Čo chýba – je zvýšený záujem. 
Mladí ozvite sa a nadviažte na vyšeuve-
dené úspechy doterajších predchodcov.                                                         
                                            Vladimír Seitler

Folklór sa po dvoch rokoch vrátil do nášho amfiteátra 

Foto víťazov turnaja - Botafogo. Horný rad zľava: Tomáš Mihálik, Ján Pavlíček, Peter 
Masár, Peter Földi, Pavel Klinovský, Roman Valo. Dolný rad zľava: Peter Augustovič, Štefan 
Földi, Lukáš Mihálik, Andrej Antal, Juraj Valo.                                                                           Foto: autor



Tento rok bol opäť iný 
ako predchádzajúce, čo 
spôsobila hlavne pandémia 
koronavírusu.
 Aj napriek tomu, že sme 
nemali žiadne rybárske 
preteky, na ktorých by sme 
si mohli porovnať naše 
schopnosti a aj nejaké to 
šťastie s inými rybármi, čas 
na rybách sme samozrejme 
trávili aj tak, keďže pobyt v 
prírode je veľmi dôležitý a 
prospešný. 

Tento čas sme využili na 
tréning ale aj klasickú 
rekreačnú rybačku. Už d 

začiatku roka sa mnohým z nás 
darilo. 
  Ja osobne som sa prevažne 
venovala lovu rýb na prívlač, 
konkrétne som sa zamerala na 
menšie ryby a to pstruhy, jalce 
a ostrieže. S potešením musím 
zhodnotiť, že sa mi celkom darilo 
aj keď verím tomu, že to mohlo 
byť aj lepšie. 
  Viac sa však darilo bratovi 
Paťovi, ktorý si už aj za ten krátky 
čas stihol chytiť niekoľko svojich 
rekordných úlovkov. Jedným z 
nich bol krásny kapor s váhou 
17,7kg. Verím tom, že si ešte 
dlh bude pamätať ulovenie tejto 
peknej ryby, nakoľko ho zdolával 
z člna a trvalo to niečo okolo 20-
30 min. tento kapor mu teda nič 
nedal zadarmo. Myslím si však, 
že viac ho potešili jeho krásne 
úlovky na prívlač v podobe 
zubáčov. Aj tam sa mu podarilo 
už tento rok chytiť 2ks cez 70 
cm, z ktorých zubáč veľkosti 78 
cm bol jeho novým „osobákom“.
  Rovnako ani Maťko Augustín s 
tatinom  nesedeli  doma  a  trávili 

čas na rybách. Viac sa zamerali 
na tréning na Váhu nakoľko nás 
čaká sústredenie talentovanej 
mládeže v LRU prívlač na Sĺňave. 
Rovnako majú pochytané pekné 
ryby, pochodených pekných 
pár kilometrov a veľa nových 
zážitkov a skúseností. Tiež sa 
zameral na lov pstruhov, či už tu 
v Krakovanoch na Holeške alebo 
vo Veľkom Orvišti na rybníku. 
 Ako som už spomínala v 
predchádzajúcom čísle, veľmi 
nás teší záujem o rybačku, aký 
majú Lukáš a Tomáš Horňákovci. 
Aj napriek záujmu o futbal si vždy 
nájdu čas aj na rybačku. musím 
povedať, že obaja sú naozaj 
veľmi šikovní a veľmi radi sa učia 
nové veci a rôzne techniky lovu, 
či už je to feeder, kaprárina a 
prívlač. Dokonca aj keď nie sú 
ryby zrovna pri chuti a nemáme 
žiaden   záber,   zaujímajú  sa   o
nové techniky lovu, typy 
nadväzcov a svojimi otázkami sa
snažia zistiť čo najviac informácií. 
Lukáš je dokonca nominovaný 
na už spomínané sústredenie 
talentovanej mládeže v LRU 
prívlač, ktoré sa uskutoční v 
termíne 9.-11.7. na VN Sĺňava. 

Verím, že ho chytí technika na 
UL prívlač a dostane sa raz aj 
do reprezentácie Slovenska, 
aby mohol chodiť na preteky a 
trénovať s niekoľkonásobnými 
majstrami sveta, ktorí naozaj 
vedia čo robia a vedia nám 
všetkým poskytnúť množstvo 
nových skúseností a zručností. 
Na toto sústredenie sme boli 
pozvaní z Krakovian Matej 
Augustín, Lukáš Horňák a aj ja. 
   Myslím, že všetci z nás sa už 
veľmi tešíme na prichádzajúce 
leto, ktoré strávime samozrejme 
pri vode získavaním nových 
skúseností a zážitkov. Dúfame, 
že vyjdú všetky plánované akcie, 
ako je sústredenie, preteky a 
všetko čo sa chystá nielen v lete 
ale aj na jeseň. Týmto by som 
rada všetkým rybárom popriala 
veľa šťastia na rybách, množstvo 
úlovkov, ale hlavne krásne 
strávených hodín pri vode. 
   Petrov zdar!

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Irena Kališová 78 r.
X Štefánia Bučková 83 r.
X Marián Bielik   62 r.
X Anna Pašáková 76 r.
X Jozef Mitošinka   78 r.
X Cyril Valo   90 r.
X Štefan Bondra   69 r.
X Anton Klinovský   90 r.
X Milan Chromják   42 r.
X Verona Galbavá   92 r.
X Štefan Doktor   82 r.
X Jozef Ravas   81 r.
X Milan Miklušák   72 r.

boli potrebné hlavne pre 
zamestnávateľov ako aj 
cestovanie medzi okresmi. 
Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať našim 
zdravotníkom, administratívnym 
pracovníkom, dobrovoľníkom z 
DHZ Krakovany ale aj všetkým 
zúčastneným obyvateľom za 
trpezlivosť a pokojný priebeh 
testovania.
  Covid19. Obec v mesiaci 
marec rozdala svojim 
obyvateľom vo veku 60+ 
po dva kusy respirátorov na 
uľahčenie zvládania situácie 
okolo nákazy. Akcia bola 
myšlienkou poslanca obecného 
zastupiteľstva Mareka Fořta.
  Kultúrne akcie. Posledný 
júnový víkend patril tradične 
Folklórnym slávnostiam. V 
tomto roku sa konal už 53. 
ročník podujatia. Veľmi milo 
prekvapil veľkým záujmom 
fanúšikov folklóru a ľudových 
tradícií.
   Plánujeme. V druhej polovici 
roka by sa mali opraviť niektoré 
úseky chodníkov (medzi 
lávkami, Mlynská, Veterná smer 
Trebatice). Mala by sa realizovať 
prístavba sociálnych zariadení v 
kultúrnom dome. 
  Prajem Vám pekné prežitie 
letných mesiacov.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili Terézia Valová, Sofia Terézia Valová, Sofia 
Miklovičová, Sebastián Seitler, Miklovičová, Sebastián Seitler, 
Matúš Belan, Adam Sedlák, Matúš Belan, Adam Sedlák, 
Zara Šalátová, Juraj Sarvaš, Zara Šalátová, Juraj Sarvaš, 
Elizabet Onofrejová, Sára Elizabet Onofrejová, Sára 
Pečenadská, Filip Repický, Lea Pečenadská, Filip Repický, Lea 
Martinovičová, Ema Marková, Martinovičová, Ema Marková, 
Tomáš Valo, Tobias Machovič, Tomáš Valo, Tobias Machovič, 
Teo Kikta a Zoe Johanesová.Teo Kikta a Zoe Johanesová. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Čo sa dialo v našej obci
počas posledného polrokaposledného polroka

Starosta sa prihovára 

Je tu leto, ktoré udrelo sil-
nými horúčavami. Napriek 
tomu by som Vás chcel 
informovať o dianí v našej 
obci.

Kanalizácia. Združenie 
obcí „Kanalizácia Vrbové 
– Krakovany“ dostalo v 

decembri 2020 z Ministerstva 
životného prostredia rozhodnut-
ie o schválení žiadosti o poskyt-
nutie NFP na dobudovanie 
kanalizácie horeuvedených 
obcí. V marci tohto roku bola s 
ministerstvom podpísaná zmlu-
va o pridelení finančných pros-
triedkov. Momentálne prebieha 
kontrola verejného obstaráva-
nia, po jeho by malo prísť k re-
alizácii.
   IBV Staré konopisko.  V júni 
bolo vyhodnotené už štvrté kolo 
verejno- obchodnej súťaže na 
predaj stavebných pozemkov v 
lokalite    Staré   konopisko.  Po 

vyhodnotení súťaže môžeme 
konštatovať, že predaných je 
17 pozemkov. V lokalite je vybu-
dovaná kanalizácia a prebieha 
výstavba vodovodu a plyno-
vodu. V mesiaci august by mala 
byť v lokalite zhotovené rozvody 

elektrickej energie. 
  Testovanie. Začiatok roka 
bol v znamení testovania. Obec 
vybudovala Mobilné odberové 
miesto v kultúrnom dome aby 
mohlo občanom poskytnúť 
možnosť otestovať sa. Testy 

František Klinovský, starosta obce

Spoločenská kronika
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Momentka z folklórnych slávností 2021.       Foto: P. SEITLER
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28.06.2021 sme  prežívali   nádherný 
olympijský deň  – deň ŠKOLSKEJ  
ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY. 
Jednotlivé triedy napochodovali 
na určenú plochu  na ihrisku a 
za pomoci rozhodcov, triednych 
učiteľov, otvorili olympiádu. 

Podľa harmonogramu,ktorý sa 
trocha posunul, súťažilo sa v 
štyroch  druhoch športov a v 

dvoch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, 
1. a 2. ročník, a starší žiaci a žiačky, 3. a 4. 
ročník. Od behov na 60 m, 300 m, skokov 
z miesta  do diaľky až po hod kriketovou 
loptičkou.  Stihli sme sa  pritom nielen 
zapotiť, ale aj porozprávať a zahrať sa. 
Znova najlepší z nás získali za jednotlivé 
športy diplomy a   medaily. Porovnávali 
sme zlato, striebro a bronz medzi sebou 
a hodnotili priebeh svojich športových 
výkonov. Najlepším športovcom školy 
bola D. Hauková. Zo štyroch disciplín 
bola 2 krát prvá, raz druhá a raz tretia. 
Tento deň bol jednoducho nádherný, 
naplnený zážitkami, i súťažnými 
slzičkami..., preberaním cien. Tento deň 
nás veľmi potešil.
 Výsledky: I. kategória 1.-2. ročník  
dievčatá:
Beh na 60m: 1. M.Filová, 2. A.Besedová, 
3. S.Marko. Beh na 300m: 1. M. Filová, 
2. H.Michalková, 3. A. Besedová. Skok 
z miesta: 1. A.Remišová, 2. N.Piršel, 3. 
H.Michalková. Hod kriketovou loptičkou: 
1. A.Besedová, 2. Ch.Urbanová, 3. 
S.Marko. 
Výsledky: I. kategória 1.-2. ročník  
chlapci: Beh na 60m: 1. D.Bielik, 2. 
T.Seitler, 3. M.Kollár. Beh na 300m: 1. 
D.Bielik, 2. M.Kollár, 3. T.Seitler. Skok z 
miesta: 1. M.Kollár, 2. R.Žák, 3. D.Bielik. 
Hod kriketovou loptičkou: 1.T.Seitler, 2. 
Ch.P. Keevil, 3. D.Bielik.
Výsledky: II. kategória 3.-4. ročník  
dievčatá:
Beh na 60m: 1. E. Žáková, 2. D.Hauková, 
3. A.Filová. Beh na 300m: 1. D. Hauková, 
2. E. Žáková, 3. A. Filová. Skok z miesta: 
1. A.Filová, 2. E. Žáková, 3. D.Hauková. 
Hod kriketovou loptičkou: 1. D.Hauková, 
2. S. Komárová, 3. E. Žáková. 
Výsledky: II. kategória 3.-4. ročník  
chlapci: Beh na 60m: 1. D.Sedlák, 2. 
L.Fořt, 3. J.Piškula. Beh na 300m: 1. 
J.Piškula, 2. J.Jakubček, 3. D.Rajčák. 
Skok z miesta: 1. L.Fořt, 2. J.Piškula, 3. 
J.Jakubček. Hod kriketovou loptičkou: 
1.F.Augustín, 2. M.Augustín, 3. T.Ťapušík.

  Eva Seitlerová

Jarná sezóna mladých rybárov Školská olympiáda
Soňa Predná

Patrik Predný.                                                        Foto: -sp-Patrik Predný.                                                        Foto: -sp-

Trinásť roztrhaných mužov
Hneď úvodom upozorňu-
jem, že nejde o hororovú 
scénu, na aké sme zvyknutí 
z filmov, iba o nadnesený 
opis zovňajšku účastníkov 
jednej akcie.

Ako členovia PZ Krá-
lik Krakovany sme sa 
17.4.2021 zapojili do ce-

loslovenskej akcie s názvom 
Čistý revír = Čistá príroda, ktorej 
účelom bolo vyčistiť naše naj-
bližšie okolie od odpadkov. Vy-
ťahovanie fliaš, plechoviek, vedi-
er, nábytku, bytových doplnkov, 
fólií, textilu z krovia, šípok a tŕnia 
zanechalo na našich odevoch a 
nechránených častiach pokožky 
stopy objasňujúce názov príspe-
vku. Pozornému oku iste neušiel 
pohľad na výsledok našej snahy, 
plnej vlečke odpadu odstavenej 
a nakrátko vystavenej pred 
obecným úradom. Mala slúžiť 
ako zrkadlo správania sa ľudí k 
prírode. Pravdou však ostáva, 
že také zrkadlo, v ktorom sa 
hlupák uvidí ako hlupák, ešte 
nikto nevymyslel.
   Obmedzenia pri viacpočetnom 
zhromažďovaní ľudí spôsobili, 
že akcie sa zúčastnili iba členo-
via  PZ Králik  s  jedným sympa-

tizantom a jedným traktoristom. 
Verím, že za iných okolností by 
pomocnú ruku podali aj iní do-
brovoľníci, ktorým záleží na tom, 
aby ľudia na prechádzke videli 
stromy, kvety, vtáky a zvieratá, 
nie vyhodený odpad.
   Na adresu tých, ktorí zahl-
cujú odpadkami beztak ťažko 
skúšanú prírodu, padali počas 
prác prirodzene všelijaké pom-
enovania, ktoré papier nezne-
sie. Pozrime sa na to však z ich 
pohľadu. V podstate sú to evi-
dentne milovníci neporiadku a 
chlieva. Napriek tomu sa obetu-
jú a smeti na úrovni tých, ktoré 
majú    v    hlave,    vynesú    do 

chotára, hoci by ich určite mali 
radšej doma, podstlané, ako 
sa na také tvory patrí. Z tohto 
dôvodu by stálo na zamyslenie, 
vytvoriť tabuľu cti, kde by boli 
dokázateľní tvorcovia skládok 
vystavení ako príklad ostatným 
za svoju pracovitosť.
   Na záver už len poznámka. 
Čas, ktorý sme dostali do vien-
ka, aby sme ho strávili na Zemi, 
je obmedzený. Mnohé veci ne-
dokážeme ovplyvniť, ale to, čo 
ovplyvniť môžeme, by sme mali 
ovplyvňovať spôsobom, ktorý 
nám ho spríjemní, nie naopak, 
ale ani nie na úkor ostatných.

Marián Florek

Naši poľovníci pri čistení prírody.                    Foto: P.SEITLERNaši poľovníci pri čistení prírody.                    Foto: P.SEITLER

Školská olympiáda 2021.                                                                                         Foto: -es-                                                        Školská olympiáda 2021.                                                                                         Foto: -es-                                                        



Vážení členovia i spoluobča-
nia, dovoľte mi, aby som vás 
v mene výboru JDS touto 
cestou pozdravia. Bohužiaľ, 
informácií nebude veľa, 
pretože pre situáciu, aká 
bola sa toho veľa nekonalo. 
Naposledy sme sa stretli 
minulý rok na opekačke. 

Teraz máme dvojmesačné 
prázdniny, takže ak sa 
bude dať, tak najbližšiu 

schôdzu budeme mať v sep-
tembri. Pokiaľ nepríde ďalšia 
vlna koronavírusu. Chválabohu 
sme pandémiu ako-tak zvládli, 
mnohí sme chorobu aj prekon-
ali a nikto z našich členov neo-
dišiel. Najbližšie sa stretneme na 
našej opekačke koncom júla, tak 
ako býva zvykom. Už teraz vás 
všetkých pozývame. Zároveň 
budeme vyberať aj členské na 
rok 2021.
  Tento rok sa začal smutnou 
správou, v januári z našich čle-
nov odišla členka Irenka Kališová 
a v júni sme sa rozlúčili so Šte-
fanom Doktorom. Obaja čle-
novia boli vzoroví, nevynechali 
hádam ani jedno stretnutie, vždy 
boli na našich brigádach ochotní 
pomôcť. Boli veselí a spoločen-
skí, za všetko im ďakujeme a v 
dobrom spomíname. Odpočíva-
jte v pokoji!

   V apríli sa štyri naše členky 
zúčastnili brigády na cintoríne v 
Strážoch. V júni po kosení, prišli 
3 členovia pomôcť s hrabaním 
sena. Prosím vás, nakoľko v or-
ganizácii máme starších členov, 
ktorí už nevládzu, ak bude treba 
pohrabať okolo hrobov svojich 
blízkych i kúsok ďalej, urobte to 
prosím. Budete mať schodok 
do neba a dobrý pocit, nech 
máme pietne miesto pekne up-
ravené. Aj keď neprší, tráva ras-
tie. Spoločná brigáda bude až v 
októbri. 

   Veľmi nás mrzí, že sme nemohli 
zablahoželať našim jubilantom. 
V minulom roku sme ich mali 5 
a tento rok tiež päť, ktorí oslávili 
a oslávia 70, 80 rokov. Urobíme 
to dodatočne, nezabudli sme na 
vás. Všetkým prajeme hlavne 
pevné zdravia a pohodu!

   Ďalšie pekná akcia sa uskutoční 
vo štvrtok 12. augusta 2021 o 
17:00 hod. v Piešťanoch „pod 
mušľou.“ Vystúpia tam seniorské 
súbory, tak ak budete mať čas a 
chuť, príďte. 
   Ponuku JDS zo Šterús na výlet 
do Bojníc využili 2 naše členky 
a 2 členovia reagovali na ponu-
ku JDS Chtelnica a zúčastnili sa 
týždňového pobytu v Turčian-
skych Tepliciach. Tento rok naša 
JDS Krakovany dostala až 6 
poukazov, pretože niektoré iné 
organizácie JDS  ponuku  nevy-

užili, 2 naši členovia teda pôjdu 
8.8. do kúpeľov Nimnica, ďalší 
dvaja 27.9 tiež do Nimnice a 
dvaja koncom roka do Barde-
jovských kúpeľov. Nech vám to 
dobre padne a oddýchnite si. 
   Všetkých srdečne pozdravu-
jem, prajem pekné, zdravé a 
pohodové leto s vašimi blízkymi. 
Opatrujte sa a teším sa na sko-
ré stretnutie. A na záver troch 
poézie:

Možno máte šedivé vlasy,
možno bolesť vám skrývajú 

vrásky,
možno ste spolu veľa prežili,
možno vernú lásku si sľúbili,
ruka v ruke kráčajte šťastne 

a spomínajte na zážitky krásne.
Toto všetko, ba i viac,

hlavne zdravia nadostač!
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Mikroregión nad Holeškou 
pozýva všetkých začínajúcich, 
pokročilých i profesionálnych 
cyklistov, ktorí si chcú vychutnať ktorí si chcú vychutnať 
krásy nášho regiónu na dvoch krásy nášho regiónu na dvoch 
kolesách, na tradičné podujatie kolesách, na tradičné podujatie 
Cyklo Holeška tour 2021, ktorého Cyklo Holeška tour 2021, ktorého 
XV. ročník sa uskutoční dňa 1. XV. ročník sa uskutoční dňa 1. 
septembra, s registráciou na septembra, s registráciou na 
mieste od 08:30 h. pri obecnom mieste od 08:30 h. pri obecnom 
úrade v obci Dubovany.úrade v obci Dubovany. 

V      termíne od 01. do 23. augus-
ta bude možnosť online reg-
istrácie pre tých, ktorí si chcú 

zabezpečiť k štartovnému aj pamät-
né tričko alebo šiltovku, na webovej 
stránke www.holeska.sk.
  Samozrejme ráno v deň konania 
Cyklo Holeška tour bude k dispozícii 
autobus na zvezenie účastníkov aj 
s bicyklami. Presný časový rozpis a 
trasu autobusu zverejníme na we-
bovej stránke www.holeska.sk, na 
facebookovom profile Mikroregiónu 
nad Holeškou a na úradných tabu-
liach, kde sa môžete dozvedieť aj 
ďalšie informácie.
  Tešíme sa na Vašu účasť.

Jednota dôchodcov informuje Pozvánka na Cyklo 
Holeška Tour 2021 Anna Kubranová

za výbor JDS Krakovany

                  Lukáš Pavlech
       manažér mikroregiónu

Ako mikroregión sme sa v oblasti 
problematiky rozvoja cestovného ruchu 
stali členom Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany a 
prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny 
Holeška sme získali finančné prostriedky 
na zriadenie a oživenie regionálnej značky 
Regionálny produkt Piešťansko.

Prvá výzva na prideľovanie značky bude 
zverejnená počas najbližších týždňov. 
   Regionálna značka „Regionálny pro-

dukt Piešťansko“ sa udeľuje pre miestnych 
producentov, ktorí vyrábajú výrobky alebo 
poskytujú služby, ktoré sú pre región tradičné, 
jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre udele-
nie a používanie regionálnej značky. 
  Cieľom a zmyslom regionálnej značky je 
podporiť rozvoj Piešťanského regiónu, ktorý 
je tvorený obcami a mestami okresu Piešťa-
ny, členskými samosprávami MAS Holeška a 
OOCR Rezort Piešťany, s ohľadom na šetrné 
využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva 
regiónu. 
  Značka má zviditeľniť kvalitné, tradičné, re-
gionálne produkty a propagovať miestnych 
výrobcov a poskytovateľov služieb (remesel-
níkov, poľnohospodárov, farmárov, živnos-
tníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto 
území hospodária šetrne, tradične a v súlade 
s ochranou životného prostredia. 
  Ďalším cieľom regionálnej značky je prispieť 
k rozvoju cestovného ruchu v regióne tým, 
že regionálna značka prezentuje a garantuje 
návštevníkom regionálny pôvod označených 
výrobkov a služieb, zvyšuje informovanosť 
návštevníkov o jedinečnosti a tradícii mi-
estnych výrobkov a tak zlepšuje orientáciu 
návštevníkov v regióne. 
   Zmyslom značenia je aj podpora spolu-
patričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb 
a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko 
nákupom miestnych výrobkov a využívaním 
miestnych surovín sa podporuje zamestna-
nosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na 
životné prostredie, vzhľadom ku kratším pre-
pravným vzdialenostiam. Značenie regionál-
nych produktov je možné považovať za jeden 
z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja 
miestnej ekonomiky a to zvýšením odbytu re-
gionálnych výrobkov a služieb.
  O pridelenie značky sa budú môcť uchádzať 
miestny producenti, ktorí vyrábajú výrobky 
alebo poskytujú služby, ktoré sú pre región 
tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá 
pre udelenie a používanie regionálnej značky.
   Viac info na www.masholeska.sk/produkt-
piestansko 

Regionálny produkt Piešťansko

                  Lukáš Pavlech
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Počas roka čakali členovia 
Miestnej skupiny Sloven-
ského Červeného kríža v 
Krakovanoch (ďalej len 
MsSČK) na možnosť 
spoločného stretnutia. 
Pandémia sa však počas 
chladnejších mesiacov 
nevyvíjala dobre, preto to 
doteraz nebolo možné.  

Plusom bolo aspoň to, že 
sa stihla usporiadať 
výročná schôdza v roku 

2020, toho roku sa ju uspori-
adať  nepodarilo. V roku 2020 
a 2021 sa nepodarilo 
pokračovať v pestrých aktivi-
tách MsSČK, tak ako bolo zvy-
kom po minulé roky. Tak sa 
pozornosť členov zamerala na 
darcovstvo krvi. Ako povedala 
predsedníčka MsSČK Elena 
Krestová: „Pekné bolo, že 
väčšina občanov dodržiavala 
odporúčané opatrenia proti 
šíreniu choroby. Stretnutia s 
občanmi sa zúžili len na 
spoločné testovania, ktoré sa 
pravidelne konali v kultúrnom 
dome. Vysoko vyzdvihujem ich 
organizáciu zo strany obce, 
starostu obce a výbornú or-
ganizačnú podporu Do-
brovoľného hasičského zboru 
v Krakovanoch. Tí dohliadali na 
nerušený priebeh testovaní, 
uprednostňovali telesne pos-
tihnutých  občanov a mno-
hokrát zabezpečili i prepravu 
takýchto spoluobčanov na od-
berné miesto. Taktiež kvitujem 

aj príjemný a ľudský prístup le-
károv, zdravotných sestier a 
pomocného personálu. Ukáza-
lo sa, že dokážeme byť voči 
sebe ústretoví a že nás aj taká-
to nepríjemná situácie dokáže 
zomknúť.“
   Po postupnom  uvoľňovaní 
situácie výbor MsSČK zabez-
pečil výmenu členských preu-
kazov v celej členskej základni. 
Posunul sa aj výber členského 
pre aktuálny rok 2021, ktorý 
bol spojený s touto výmenou. 
Vyzbierané členské bude 
spolovice odvedené pre 
Územný spolok SČK v Trnave 
a spolovice pre náš MsSČK v 
Krakovanoch. 
   Koncom júna sa v našom 
amfiteátri konali folklórne 
slávnosti. Počas nich zdravot-
níčky MsSCˇK zabezpečovali 
stálu zdravotnú službu a pri te-
jto príležitosti bol doplnený 
zdravotný materiál do le-
kárničiek.
   Červený kríž vyzýva všetkých 
darcov krvi, prípadne aj iných 
občanov, aby zvážili možnosť 
stať sa členmi MsSČK v Krak-
ovanoch a takýmto spôsobom 
podporili jeho činnosť.  V pred-
chádzajúcom období nebolo 
možné osobne zablahoželať 
jubilujúcim členom MsSČK, 
preto sa čaká na zlepšenie 
situácie a možnosť stretnutia s 
nimi. Ako dodala E.Krestová: 
„Najstaršou občiankou Krako-
vian je Margita Garafová, ktorá 
sa nedávno dožila 95 rokov.  
Pevne veríme, že sa o pár dní v 

zdraví dožije toho istého  jubi-
lea aj Mária Radoská. Mária 
Hesková a Antónia Kosová sa 
v tomto období dožívajú 
krásnych 90 rokov. Okrem nich 
ďalších deväť členov oslávi v 
priebehu roka úctyhodných 80 
rokov. Všetkým spomenutých 
chcem touto cestou popriať 
pevné zdravie, pokoj a ďaku-
jem im za roky vzájomnej spo-
lupráce. Mrzí ma, že sa 
nemôžeme stretnúť, ale mys-
líme na vás.“
   Aj mnohí spomenutí jubilanti 
boli pri vzniku MsSČK v Krak-
ovanoch, ktorého 70. výročie 
oslávia jej členovia spoločnou 
slávnostnou akadémiou, ktorá 
sa bude konať v sobotu 28. 
augusta 2021 v Kultúrnom 
dome v Krakovanoch. Už teraz 
prebiehajú prípravy na toto 
podujatie, na ktoré sú pozvaní 
všetci členovia. V prípade, že 
by sa zhoršila pandemická 
situácia, budú o zmenách 
všetci informovaní prostred-
níctvom obecného rozhlasu, 
prípadne internetu.
   V prípade priaznivej epidemi-
ologickej situácie pripraví 
MsSČK v septembri toho roku 
17. ročník Slávností jesene, 
ktorý sa minulý rok taktiež 
nemohol uskutočniť. Výbor 
MsSČK prosí občanov, aby v 
rámci možností počítali s týmto 
podujatím a odložili si zau-
jímavé exponáty zo svojich 
ovocných a zeleninových 
záhrad pre prípadné ich vys-
tavenie.  

Červený kríž s obmedzenými aktivitami
Juraj Filo

Brigáda JDS na Strážovskom 
cintoríne.  Foto: M. Kubran

Galéria na plote
V dňoch 26.-27. 6.   sa na 
Folklórnom  festivale  us-
kutočnila výstava výtvar-
ných prác žiakov prvého 
stupňa ZŠ, žiakov ZUŠ sv. 
Gorazda vo Vrbovom a 
detí z MŠ.  

Žiacke práce boli vystavené  
pred vstupom do am-

fiteátra a vytvorené  na hod-
inách výtvarnej výchovy a pra-
covného vyučovania. Snažili 
sme sa tu zaradiť všetky výt-
varné techniky, to znamená od 

maľby, cez grafiku, cez rôzne 
kombinované techniky, prie-
storové práce. Okrem výtvar-
ných prác návštevníci výstavy 
videli  aj priestorové objekty.

                                         -zš-

Združenie obcí Zelená cesta
V apríli 2021 bola vypraco-
vaná finálna verzia projek-
tovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby “Cyklotra-
sa Zelená cesta”.  

Táto bola schválená dňa 
08.04.2021 všetkými dot-
knutými samosprávami – 

Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, 
Obec Trebatice a Obec Krakova-
ny.
   Po kompletizácii a vytlačení 
kompletnej dokumentácie bola 
táto zaslaná na oficiálne schvále-
nie zo strany Železníc Slovenskej 
republiky a začal sa inžiniering 
stavebného povolenia.
  S projektom a vizualizáciami 
Zelenej cesty sa budete môcť 

zoznámiť na podujatí Cyklo 
Holeška tour 2021, počas 
prestávky vo Vrbovom.

Aktuálne informácie môžete 
získať na webovej stránke www.
zelenacesta.sk.    Lukáš Pavlech                               

Z minuloročnej Cyklo Holška Tour.                 Foto: autorZ minuloročnej Cyklo Holška Tour.                 Foto: autor



že je to obľúbený pápež, ale na-
jmä preto, lebo je to Peter dnešnej 
doby. Skala, na ktorej Kristus 
postavil svoju Cirkev, ktorú pekel-
né brány nepremôžu. pretože 
v dlhej postupnosti Petrových 
nástupcov je to dnes on, ktorý 
pokračuje v úlohe „posilňovať 
bratov vo viere“ (porovnaj Lukáš 
22, 32).
  Toto posilnenie a prehĺbenie vo 
viere veľmi potrebujeme. Nezos-
taňme na povrchu. Využime v 
nasledujúcich mesiacoch čas na 
to, aby sme otvorili svoje srdcia 
i mysle. Zoberme do rúk Sväté 
písmo. Čítajme a počúvajme o 
Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy 
pápeža Františka, ktoré máme na 
dosah ruky, preložené do našej 
reči. Spoznajme z nich lepšie 
toho, ktorý k nám príde. Má nám 
mnoho čo povedať. Pokúsme sa 
však pripraviť, aby sme jeho po-
solstvu čím lepšie porozumeli, a 
z jeho návštevy mohli čím viacej 
načerpať.
  Už teraz sa tešíme, že táto 
návšteva a povzbudenia Svätého 
Otca nás vytrhnú zo série ťaživých 
správ, z únavy, nedôvery, zne-
chutenia. Nech nám Svätý Otec 
pomôže nielen odložiť, ale aj 
ukončiť všetky nezmyselné spo-
ry; nech nám dodá silu prekonať 
obavy; nech nás zjednotí naprieč 
celou spoločnosťou. Nech nás 
spojí medzi sebou navzájom, ale 
aj, a predovšetkým, v pozornos-
ti k trojjedinému Bohu – Otcovi, 
Synovi i Duchu Svätému – a k 
hodnotám evanjelia, radostnej 
zvesti, ktorá má patriť všetkým 
ľuďom (porovnaj Lukáš 2, 10).
Toto je prianie nás biskupov vš-
etkým vám, milí veriaci, ale i celej 
našej spoločnosti do najbližších 
týždňov a mesiacov duchovnej 
prípravy na návštevu Svätého 
Otca. V očakávaní tejto vzácnej 
návštevy vás žehnajú vaši biskupi.
                           foto: Korea.net 

Pápež František 
navštívi Slovensko

Pastiersky list veriacim

Drahí bratia a sestry, viac 
ako rok je naša spoločnosť 
poznačená pandémiou, ktorá 
priniesla strach do všetkých 
oblastí života. Akosi podved-
ome sme si hovorili: kedy už 
konečne príde nejaká dobrá 
správa; taká, ktorá by nás 
potešila, povzbudila, spojila 
naprieč celou spoločnosťou? 

V  týchto dňoch takáto sprá-
va prišla: Svätý Otec Fran-
tišek sa chystá na návštevu 

Slovenska. Prijal pozvanie, ktoré 
mu adresovali všetci naši biskupi, v 
mene celej Katolíckej cirkvi na Slov-
ensku, prezidentka Slovenskej re-
publiky ako hlava štátu, ako i vláda 
Slovenskej republiky.
  Táto štátna i pastoračná návšteva 
sa uskutoční následne po Eucharis-
tickom kongrese v Budapešti, ktorý 
vyvrcholí 12. septembra za osobnej 
účasti pápeža Františka.
   Od poslednej pápežskej návštevy 
na Slovensku ubehlo 18 rokov. Tí, 
ktorí sa vtedy narodili, dnes vstupu-
jú do dospelosti. Vtedajší spoločen-
skí lídri, ktorí vítali – dnes už svätého 
– Jána Pavla II., medzičasom 
odovzdali štafetu novej generácii. 
Celá spoločnosť prešla vývojom a 
mení sa naďalej, čoraz rýchlejšie.
   Naplnení očakávaním položme si, 
– drahí bratia a sestry – otázku: ako 
chceme privítať vzácneho hosťa, 
viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi a 
duchovného otca viac ako miliardy 
a tristo miliónov katolíkov na celom 
svete?
  Rozmýšľajme, čo môže v tomto 
roku 2021 Slovensko predstaviť 
pápežovi – a pri príležitosti jeho 
návštevy aj celému svetu, ktorý 
sleduje jeho zahraničné cesty. Aké 
je Slovensko dnes naozaj? A aké si 
prajeme, aby bolo zajtra?
   Sme krajinou, ktorá je právom 
hrdá na svoje starobylé kresťan-
ské, cyrilometodské korene. Kra-
jinou, ktorá duchovne spája Západ 
i Východ vo svojej rímskokatolíckej 

a gréckokatolíckej jednote. Vieroz-
vestovia, kodifikátori jazyka, budite-
lia, misionári, mučeníci, disidenti... tí 
všetci patria rovnako Cirkvi na Slov-
ensku, ako aj slovenskému národu. 
Naše dejiny by bez Katolíckej cirkvi 
neboli takými, aké sú. To nám pri 
svojich návštevách pripomínal sv. 
Ján Pavol II.
  Zároveň sme krajinou, v ktorej 
má svoje miesto a duchovnú úlo-
hu aj Pravoslávna cirkev a cirkevné 
spoločenstvá, ktoré sa zrodili z 
reformy. Sme krajinou, k ducho-
vnej tradícii ktorej patrí aj starobylá 
židovská náboženská obec. A 
krajinou, v 
ktorej rastie 
sekulárna, 
n e k o n -
f e s i o n á l -
na časť 
spoločnos-
ti, a ktorá 
h ľ a d á 
p r i e n i k 
ve re jných 
z á u j m o v 
pre dobro 
v š e t k ý c h 
občanov.
   Svätý 
Otec Fran-
tišek sa 
bude prihovárať k celému tomuto 
spoločenstvu. Vo svojom apoštol-
skom liste Patris corde – napísa-
nom pri príležitosti 150. výročia vy-
hlásenia svätého Jozefa za patróna 
univerzálnej Cirkvi – nám nedávno 
pripomenul otcovské srdce svätého 
Jozefa, ochrancu Svätej rodiny, 
ktorému Boh zveril Božieho Syna 
Ježiša a najsvätejšiu zo žien, Pannu 
Máriu. Skúsme o tom na chvíľu vo 
viere uvažovať.
    Svätý Jozef, ochranca Cirkvi a vzor 
veriacich mužov, svojím príkladom 
nás vedie k Ježišovi. Bol člove-
kom spravodlivým a starostlivým. 
Pozorne počúval Boží hlas a konal 
podľa neho. Na tejto ceste, spo-

lu s ním vždy verne kráčala jeho 
snúbenica a manželka Mária. V 
byzantskom hymne Akatistos má 
titul „Panenská nevesta“. Nádherne 
vyjadrené slovami básnika Danteho, 
ona bola „Panna a matka, dcéra 
svojho syna, ponížená, a vyššia ako 
tvory...“, „pretože sám jej Tvorca z 
nej sa stvorí.“ Život Bohorodičky 
nás obdivuhodne otvára pre tajom-
stvá našej viery.
  Pannu Máriu cesta za Ježišom 
zaviedla až pod kríž. Tam naplno 
pochopila Simeonovo proroctvo 
o meči bolesti, ktorý mal prebod-
núť jej srdce. A tam nám ju zomi-

erajúci Ježiš 
zveril ako 
našu Matku. 
Odvtedy sa 
nazývame jej 
deťmi a odvt-
edy ju voláme 
S e d e m -
bolestnou. A 
na Slovensku 
si ju s láskou 
už celé gen-
erácie uc-
tievame ako 
našu patrón-
ku.
  Mária i Jozef 
nás teda 

vedú na ceste za Ježišom. Vedú 
nás k poznávaniu stôp jeho prítom-
nosti v našich životoch, v najhlbších 
očakávaniach a túžbach nášho srd-
ca. Vedú nás k poznávaniu Boha, 
ktorý sa  stal človekom, aby  sme 
sa my mohli  stať Božími deťmi.
   Mária   a  Jozef na toto životné 
putovanie pozývajú všetkých – tak   
jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše    
spoločenstvo. A na tejto spoločnej 
púti sa k nám v septembri pripojí 
– a osobne nás povzbudí – pápež 
František.
   Prijmime ho s radosťou! Ale aj v 
pozornom očakávaní jeho slov, s 
duchovnou disponibilitou, ktorá 
patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, 

biskupi Slovneska
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Zuzana Floreková
V týždni tematicky zam-
eranom na hmyz a život 
pri potoku sme hneď od 
pondelka nezaháľali a 
spoločne s deťmi staršej 
triedy vytvorili „Hmyzí 
hotel“. 

S Postupnou metódou 
bádania a skúmania 
hmyzu, porovnávania 

spôsobu jeho životných pre-
javov, pohybu a prijímania 
potravy sme sa dopracovali 
až k potrebe vytvorenia bez-
pečného prostredia a úkrytu 
preň. Na školskom dvore deti 
roztriedili a identifikovali po-
trebné materiály na vytvorenie 
hotela/domčeka. Do konšt-
rukcie, vopred pripravenej 
postupne ukladali vhodné 
suroviny – seno, slama, šišky, 

navŕtané polená, konáre, 
bambusové palice, kôru a 
tehlu. Nakoniec pridali pleti-
vo a poctivo pritĺkli klince na 
jeho spevnenie. Manipuláciu 
s materiálom a náradím pri 
asistencii učiteľky zvládli na 
jednotku. Výsledkom je náš 
„päťhviezdičkový“ hotel, ktorý 
nám skrášľuje školský dvor a 
poskytuje bezpečné útočisko 
pre chrobáčiky.

Ubytovanie pre chrobáčiky

Výtvarná súťaž vesmír očami detí

Ľudové zvyky a tradície             
oddávna ovplyvňovali život 
našich predkov. Keďže je naša 
obec bohatá na ľudové tradície a 
zvyky, sme sa v druhom aprílom 
týždni v našej materskej škole 
venovali téme o tradičných ľu-
dových remeslách.

Najprv sa deti prostredníctvom 
prezentácie a obrázkov obo-
známili s tradičnými remesla-

mi, ich názvami a o tom, aké nástroje 
používali ľudia kedysi pri práci. Niektoré 
z nástrojov nám na ukážku zapožičalo 
múzeum Za krakovskú bránu, ktorému 
by sme sa chceli touto cestou veľmi 
pekne poďakovať. Snáď nám to budúci 
rok situácia umožní a navštívime múzeum 
aj osobne s ukážkou paličkovania. 
     Deti sa počas celého týždňa vo výcho-
vno - vzdelávacích aktivitách hravou for-
mou priblížili ku spoznávaniu tradičných 
remesiel- naučili sa pieseň o kováčovi, 
pribíjali klince do papierovej podkovy 
prichytenej na drevenej podložke, die-
včatá si vyrobili ,,modrotlačovú“ sukničku 
z papiera ozdobenú čipkou, chlapci si 
vyzdobili papierové lajblíky a nalepovali 
gombíky, modelovali a zdobili medovníky, 
zahrali sa na šperkárov vyrábaním 
náramkov z korálikov, ozdobovali taniere 
a džbány podľa predlohy a aj svojich 
predstáv... Deti aktivity zaujali. 

                                                                            

Naši predškoláci Sofinka, Silvika, 
Viktorka, Kristínka, Lessanka, 
Zinka, Ninka, Sabínka, Stellka  

Ellinka, Sabínka, Maťko, Teo, Adamko, 
Marek, Riško, Sebastiánko a Paťko sa 
rozlúčili so svojimi kamarátmi  a per-
sonálom. Popasovali sa s otázkami, 
hádankami... Presvedčili nás, o tom,  že 
nie nadarmo sme im deň čo deň, krok za 
krokom vštepovali počas celého pobytu 
v materskej škole, lásku, úctu ku všet-
kému dobrému, formovali ich zručnosti a 
vedomosti, pestovali ich vôľové a char-
akterové vlastnosti na zvládanie a pre-
konávanie prvých životných prekážok. 
Deti sa na školu veľmi tešia, prajeme im 
veľa úspechov a tešíme sa na príležitost-
né stretnutia...
   So škôlkou sa rozlúčila aj pani učiteľ-
ka Vierka Garafová, ktorá odišla do 
dôchodku. 26 rokoch v našej mater-
skej škole rozdávala deťom lásku, ra-
dosť, pohladenie, formovala detskú 
osobnosť, rozdávala vedomosti a na-
pomáhala aby naša škôlka napredovala.                           
SRDEČNÁ VĎAKA !                                                                                        

             Andrea Štefanková

Andrea Štefanková

Tradičné remeslá v MŠ

GRATULUJEME našim malým umelcom Paťke Macejkovej a Marekovi Tarkošovi, ktorí sa um-
iestnili v prvej päťke krajského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v kategórii MŠ a ich práce 
postupujú do celoslovenského kola! 

Lúčime sa škôlka milá,
veľa si nás naučila...

             Ivana Daněková
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Termíny odvozov 
separovaného 

odpadu
2.polrok 2021

PAPIER 
  Vždy vo štvrtok, a to: 12. 
augusta, 7. októbra a 2. de-
cembra 2021. Zbiera sa do 
plastovej nádoby. Zberajú 
sa: noviny, časopisy, brožú-
ry, katalógy, cenníky, kni-
hy, lepenky, vlnité lepenky. 
Nezberá sa: pergamenový, 
asfaltový, dechtový papier a 
lepenka, brúsny, mastný, la-
kovaný a napustený papier a 
lepenka, hygienicky závadný 
papier, obuvnícka lepenka, 
papierový prach a výseky 
dierkovačiek, papier a plasty 
znečistené potravinami. Ná-
doba nesmie obsahovať ne-
čistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, 
kožu, gumu a iné)

PET FĽAŠE A PLASTY
   Rôzne dni v týždni, a to: 
5. júla (pondelok), 17. au-
gusta (utorok), 24. septem-
bra (piatok) a 1. decembra 
2021 (streda). Zberá sa do 
plastových vriec. Zberajú sa 
PET fľaše z nealkoholických 
nápojov v stlačenom stave, 
sáčky, fólie, igelity, plastové 
nádoby z kozmetiky – potra-
vín. Vrece nesmie obsaho-
vať nečistoty (piesok, uhlie, 
kovy, sklo, cement, drevo, 
kožu, gumu a iné).

Sklo
   Vždy v piatok, a to: 16. 
júla, 20. augusta, 24. sep-
tembra, 29. októbra a 3. de-
cembra 2021. Zberá sa do 
veľkých nádob na sklo roz-
miestnených po obci.                      
 Za dôslednú separáciu vám 
ďakujeme! 

             Tetra Paky
   Rôzne dni v týždni, a to: 
23. augusta, 20. októbra a 
13. decembra 2021. Zberá 
sa do veľkých oranžových 
plastových kontajnerov roz-
miestnených v obci. Zberá 
sa: obaly z džúsov, mlieka, 
smotany, vína a iné s ozna-
čením C/PAP.  
                                  -map-

Čas obmedzení a opatrení 
narušil chod, radosť, smiech, 
kamarátstvo a kopec zážit-
kov v našej materskej škole. 
Od januára do apríla 2021 
prevádzka MŠ bola ob-
medzená na jednu triedu, 
ktorú mohli navštevovať len 
deti zamestnaných rodičov. 

Množstvo neustále novo-
prijatých opatrení, požia-
daviek a informácií ktoré 

sa menili z minúty na minútu, vy-
volávali v nás neistotu až nervozi-
tu. Žiaľ, museli sme si uvedomiť, 
že sa musíme stále niečomu 
prispôsobovať a rešpektovať do-
hodnuté pravidlá, aby sme zvládli 
situáciu, ktorú sme prežili a neu-
stále prežívame. Touto cestou 
sa chcem poďakovať rodičom, 
celému personálu, ktorí sa vedeli 
ihneď prispôsobiť, zareagovať na 
každú zmenu, rešpektovať poži-
adavky,  opatrenia a vzájomne  
spolupracovať. Toto obdobie nás 
prinútilo naplánované aktivity obo-
hatené o kultúrne predstavenia, 
divadielka, besiedky, vianočné či 
veľkonočné trhy, výlety s deťmi....
pozastaviť. I napriek tomu všet-

kému sme sa 
snažili, aby deti 
v MŠ pociťova-
li lásku, objatie, 
istotu, radosť 
s množstvom 
p o n ú k n u t ý c h 
aktivít pani 
učiteľkami. S 
o b m e d z e n í m 
počtom detí 
sme privíta-
li jar, vynášali 
Morenu či zdo-
bili veľkonočný 
veniec pred 
OcÚ. (foto) Deti, 
ktoré nemo-
hli navštevovať 
MŠ dostávali 
online formou 
množstvo aktivít 
na danú tému, 
i keď bohužiaľ pani učiteľkami 
sa stávali ich vlastné  mamičky. 
Spätnou väzbou nám posie-
lali fotografie, komentáre, vy-
pracované úlohy. Veľmi si to 
ceníme a máme z toho radosť.                                                                                                                           
V plnom prúde nastala iskra ra-
dosti a zaplnená celá škôlka po 
uvoľnení opatrení až v apríli aj 
keď s určitým rešpektom a ob-

medzením. V rámci možnosti k 
nám zavítalo divadielko Zábavka, 
ktoré spravilo deťom veľkú radosť 
so svojim programom Buvko a 
Snivko – klauniáda u Peričanov. 
V spolupráci s MsK v Piešťanoch 
bábkoherečka Barbora Zamišk-
ová s kolegyňou predstavili a zah-
rali deťom divadielko z knižky Tri 
prasiatka.

Aktivity škôlky s obmedzeniami
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Firma Plantex vo Veselom pri 
Piešťanoch, ktorí sú  dodávate-
lia školského ovocie aj pre našu 
materskú školu, zrealizovala pro-
jekt financovaný s podporou EÚ 
- podpora školského programu 
pod názvom „ Kto     namaľuje  
najkrajšie jabĺčko“. 

Do tohto projektu sa zapojila 
aj naša materská škola. Deti 
namaľovali jablká rôznou tech-

nikou, za ich kreativitu, úspešnosť, 
snahu a zapojenie sa do projektu 
sme boli odmenení ovocným rodin-
ným stromčekom spolu s pracovným 
náradím – motykou a všetky deti dos-
tali farbičky. Stromček sme zasadili do 
areálu materskej školy, o ktorý sa deti 
budú starať, polievať. Výtvarné práce 
deti sú vystavené v záhradnom centre 
Plantexu.                                         -aš-

Najkrajšie jabĺčko

                             -aš-

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

Týždeň vo svete dinosaurov
Obľúbenou témou u detí 

sú práve DINOSAURY. 

Preto sme prišli s návrhom 

zrealizovať túto myšlienku, 

čo sa nám aj podarilo. 

Deti vo veľmi pestrom 

týždni plnom aktivít, 

pokusov, výtvarnej re-

alizácie, divadielkom, výstavou 

dinosaurov, výrobou sopky, 

hľadaním pokladu – Cesta do 

praveku, súťaživými  Dinohra-

mi  na školskom dvore prišli 

na svoje. Vyvrcholením radost-

ného týždňa bol skákací hrad 

                 na školskom dvore, 

                   ktorý nám zabezpečil 

                pán   Lukáš   Daněk 

                    a záver týždňa končil  

                 karnevalom   a    ná-

                  vštevou        zmrzliny 

                od manželov  Urba -       

                novcov.   Za   všetko 

                veľmi pekne 

                ďakujeme.

                 Andrea Štefanková
                                riaditeľka

                       MŠ Krakovany

Deň matiek 
trocha inak

Pozdrav, tančeky, básne a ra-
dosť detských očiek zaleteli ku 
svojim mamičkám k ich sviatku 
trocha inak. 

Deti sa stali hercami, pani 
učiteľky kameramankami a 
mamičky poslucháčkami z 

pohodlia domova. Predstavu svojich 
mamičiek a napokon ich oteckov k 
sviatku Dňa otcov výtvarne zobrazili 
ich portrétom.



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Nás všetkých – učiteľov, žiak-
ov i rodičov uplynulých desať 
mesiacov čosi spájalo. Každý 
z nás prežil v školskom 
roku 2020/2021 svoj vlastný 
príbeh.  

Svoje starosti, radosti, stresy 
i úsmevné chvíle, predsa 
máme niečo spoločné a 

tým je táto škola, ktorá sa sta-
la, či chceme alebo nechceme, 
súčasťou nášho života. Prežili 
sme  mesiace, v ktorých sme sa 
učili spolu, hľadali sme spôsoby, 
ako učiť a ako sa učiť. Toto obdo-
bie, tento školský rok nebol ľahký, 
ale chcem s hrdosťou vyhlásiť, že 
sme to všetci spoločne úspešne 
zvládli. 
 Chcem sa  poďakovať učiteľom, 
že svoje povolanie počas tohto 
školského roka vykonávali zod-
povedne, za zložitých podmie-
nok. Práca  bola iná ako v minulo-
sti. Presunuli sme sa z tried pred 
obrazovky počítačov a venovali 
sme sa žiakom v online prostredí. 
Prostredie, ktoré si vyžadovalo inú 

prípravu a úsilie, aby sme so žiak-
mi zvládli náročné úlohy.
  Veľké ďakujem  patrí  rodičom 
za zvládnutie situácií a prekážok 
pri  netradičnej dištančnej výučbe, 
za spoluprácu počas tohto 
náročného obdobia.
  Chcem poďakovať aj všetkým 
nepedagogickým zamestnancom 
za to, že nám svojou každoden-
nou prácou pomáhali pripraviť 
podmienky  na to,  aby škola       
zvládla pandemickú situáciu.
 Je tu koniec školského roka, 
takže mi dovoľte Vám všet-
kým zaželať krásny prázdninový 
čas, veľa slnka, bezstarostného       
oddychu, načerpanie energie do 
nového školského roka, ktorý, dú-
fajme, bude taký, aký má byť.

            ROZLÚČKOVÁ
Keď prvý krát vkročili sme

do brány tejto školy, 
nesmelými prváčikmi

všetci sme boli.
Pani učiteľka Jurdová

nás čítať, písať naučila,
veľká vďaka patrí jej,

veď bola veľmi trpezlivá.
Potom prišiel druhý ročník

a s ním triedna nová,
tou správnou cestou nás celý 

rok viedla
aj pani učiteľka Urbanová- 

Šalátová.
V ďalšom roku, v tretej triede
Adriana Pániková nás učila,
bolo nám tam spolu dobre,

kým nás korona neprekvapila.
Štvrtý ročník, vyrástli sme,

veľké zmeny nastali, 
najskôr v škole, potom online

učiť ste nás začali.
Školský rok to neboľ ľahký,
prišla doba celkom nová,

s Vami sme to všetko zvládli,
pani učiteľka Seitlerová.

Delea i Bednárová,
vychovávateľky milé,

Vám sme vďační za zábavu
a spoločné chvíle.

Teraz tu stojíme a lúčime sa
s tetou školníčkou i kuchárkami,
Vám všetkým musíme zbohom 

dať,
na druhom stupni, ba aj potom

budeme na vás s láskou 
spomínať!

                 4. A trieda 
                 (na fotografii)

Poďakovanie a štvrtácka rozlúčka
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Domy - stromy
V stredu 26. mája 2021, 
vystúpilo o 9.30 h v našej 
škole Divadlo Fí so svojou 
autorskou bábkovou 
inscenáciou Domy – Stromy. 

Divadelné predstavenie 
rozprávalo  príbeh dvoch 
súrodencov, Peťka a 

Peti, ktorí sa vyberali spolu 
na stanovačku a zažili pri tom 
nečakané dobrodružstvá. 
Ich stanovačka zrazu naberie 
nečakané rozmery, pretože 
okolo nich sa dejú zvláštne 
veci. Stretnú pani Les, zubatý 
kaleráb a aj sovu, ktorá 
má problémy so spánkom. 
Nielenže spoznali tajomstvá 
lesa a zvierat, ktoré v ňom žijú, 
ale naučili sa aj to, že je lepšie 
ak súrodenci držia spolu, našli 

tak  príčinu záhad, a aby sa z 
hašterivých súrodencov stali 
hrdinovia lesa.
   Po predstavení sa odohral  
divadelný workshop s názvom 
Za oponou, na ktorom Divadlo 
Fí   odhalilo    zaujímavosti    zo 
 

zákulisia divadelného sveta. 
Žiaci si za pomoci hercov 
nacvičili krátke divadielko 
a predviedli ho svojim 
spolužiakom. 
                                         -zš-

Všetci vieme, že recyklačný 
cyklus je ekologicky a ekonom-
icky výhodný. Šetrí energiu, 
znižuje ekologickú záťaž pros-
tredia. 

Zberový papier je významnou 
surovinou napríklad pri výrobe 
hygienických, baliacich a ob-

alových papierov.. Naši žiaci ho 
každoročne nazbierajú niekoľko ton.
   Vedeli ste, že:
• Jedna tona zberového papiera 
zachráni 17 stromov. 
• Jeden Slovák spotrebuje za svoj 
život až 100 stromov. 
• Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vy-
rúbaním jedného dospelého stromu. 
• Papier je možné recyklovať 5 až 
8-krát a následne kompostovať. 
• Celková ročná produkcia papiera je 
800 kg na obyvateľa SR. 
  Ak chceme pomôcť prírode, min-
imalizujme spotrebu  papiera  v 
domácnosti a v škole. Typy ako šetriť 
papierom:
1. Používajme papier z oboch strán.
2. Využime celú plochu papiera.
3. Papiere využívajme opakovane – 
ako tzv. „šmíraky“ na poznámky ale-
bo previerky.
4. Obálky prelepme a použime zno-
vu.
5. Dokumenty ukladajme primárne v 
elektronickom formáte.
6. Ak dokumenty musíme tlačiť, 
používajme zmenšenú veľkosť pís-
ma.
7. Zvážme, či je naozaj potrebné 
daný dokument vytlačiť, ak áno, v 
koľkých kópiách.
8. Miesto papierových vreckoviek 
radšej opakovane používajme textil-
né.
9. V obchode si nedajme zbytočne 
baliť tovar do papierového obalu, 
prinesme si svoj 
   Staré noviny, časopisy, kancelár-
sky papier, reklamné letáky, katalógy, 
papierové obaly, papierové vrecúška 
nepatria na smetisko, ale sú vhodné 
na recykláciu. Každá tona recyk-
lovaného papiera ušetrí približne 17 
stromov+ 4000 kW energie, 26 000 
litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 
1500 litrov oleja. Recyklovaný papi-
er vypúšťa približne o 70 % menej 
škodlivín do ovzdušia.
   Môžeme skonštatovať, že prístup 
žiakov našej školy k ochrane život-
ného prostredia je zodpovedný, na-
koľko ich ochota odovzdať do zberu 
nazbieraný papier je stále  Ako každý 
rok aj v tomto školskom roku sme 
zorganizovali zber papiera, a tak 
sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ 
k záchrane našich stromov.  Náš 
výsledok  - približne 3 000 kg. Ďaku-
jeme žiakom i rodičom za ich aktívnu 
účasť. Najlepší zberači papiera: M. 
Miklovičová 857 kg ,T. Seitler 260 kg,  
L. Bučková  240 kg. Odovzdaním 
125kg starého papiera zachrániš 1 
dospelý strom. Koľko stromov zach-
ránime spolu?

Koľko stromov zachránime?

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
  Včely sú dôležité a aby 
mohli žiť, potrebujú kve-
ty. Aby mohli žiť kvety, 
potrebujú pôdu. 

Aby bola pôda živá a 
úrodná, potrebuje kom-
post. Toto všetko nám 

prišli porozprávať a názorne 
ukázať zo  Živej  záhrady s.r.o.  
z Leopoldova v spolupráci 
s PedaVita oz v utorok 29. 
6..  Dlhodobým cieľom  Živej 
záhrady  je obnovovať mikro-
bióm a biodiverzitu pôdy 
,vyvíjať a vyrábať nástroje a 
zariadenia potrebné na ob-
novu živej pôdy ako aj šetrné 
postupy. Žiaci  tak  spoznávali 
život v pôde,  prečo sú  po-
trebné v biomase baktérií 
a huby, počet améb, bičík-
ovcov, nálevníkov,  baktérii, 

ako aj prítomnosť anaerób-
nych baktérií – pri zhunt-
nených pôdach, prítomnosť 
patogénov – v komposte a 
kompostových výluhoch  a 
prečo sú dôležité včely pre 
náš život. Toto všetko mali 
možnosť aj preskúmať pod 
mikroskopom. V prenosnej  

skrinke so včelami názorne 
videli prácu včiel a matky.  
Ďakujeme predsedovi Poľno-
hospodársko-šľachtiteľského 
družstva Krakovany – Stráže 
Ing. Róbertovi  Dohálovi za 
sprostredkovanie tohto work-
shopu.

Živá pôda a ako ju obnoviť

Maksík - matematická súťaž pre bystré hlavy

Do celoslovenskej 

matematickej  5-kolovej  

súťaže  pre žiakov 2.-4. 

ročníka sa zapojili  dvaja 

druháci, štyria tretiaci a 

traja štvrtáci.  

Súťaž prebiehala  v 

troch samostat-

ných kategóriách: 

MAKSÍK 2 –žiaci 2.roční-

ka ZŠ, MAKSÍK 3 –žiaci 

3.ročníka ZŠ, MAKSÍK 4 –

žiaci 4.ročníka ZŠ. Súťažiť 

mohli nielen jednotlivci, ale 

aj dvojice žiakov. Dvojica 

bola považovaná za jedného 

súťažiaceho. V súťaži sme 

mali len jednu dvojicu. Súťaž 

bola počas školského roka 

rozdelená do piatich kôl. V 

každom kole riešili súťažia-

ci 5 úloh. O čo sa súťažilo? 

Najúspešnejší riešitelia dostali 

diplom s titulom Najmúdre-

jší Maksáčik a peknú cenu, 

ktorá im bude pripomínať, 

ako úspešne  sa popasovali s 

netradičnými Maksíkovskými 

úlohami. Každý riešiteľ, ktorý 

sa zapojil aspoň do troch 

kôl súťaže a nezískal diplom 

najmúdrejšieho Maksáčika, 

dostal diplom s titulom Múdry 

Maksáčik a malý darček. Dv-

aja žiaci z našej školy získa-

li   za majstrovské zvládnutie 

náročných úloh zo všetkých 

kútov sveta hrdý titul Na-

jmúdrejší Maksáčik. Za šik-

ovné zvládnutie náročných 

úloh zo všetkých kútov sveta 

získavali  všetci ostatní hrdý 

názov Múdry Maksáčik.Všet-

kým gratulujeme!

Najmúdrejší Maksáčik: 

L.Ťupek 2.A,  

S.Machaj  3. A.

Múdry Maksáčik: 

M.Juricová 2.A, 

N.Tarkošová 3.A, 

T.Ťapušík 3.A,

I.Horňák 3.A,

J. Jakubček    4.A, 

N.Podmaková  4.A, 

V. Florek 4.A.

                                   -zš-

    Foto na dvojstrane: -zš-

Myšlienka Medzinárodného dňa detí 
vznikla na Svetovej konferencii pre 
blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku 
v roku 1925. 

Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, ktorá 
sa zaoberala chudobou, detskou 

prácou, vzdelaním a inými otázkami týka-
júcimi sa detí na celom svete. Po konfer-
encii viacero vlád zaviedlo vo svojich kra-
jinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom 
radosť a zároveň poukázať na problémy 
týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne 
jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako 
MDD. Avšak tento dátum je na svete na-
jobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 
krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola 
zamerať viac pozornosť na problémy 
týkajúce sa detstva, ako detská prá-
ca, zneužívanie, chudoba, emocionálna 
deprivácia, negramotnosť, dnes už tento 
zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túž-
ba urobiť deťom radosť ostala. Každá 
krajina vo svete oslavuje tento deň v iný 
deň. Napríklad v Argentíne je to druhá 
nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako 
u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom 
NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 
1. júna a v NSR 20. septembra a tento 
sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po 
zjednotení Nemecka sa Medzinárodný 
deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďar-
sku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí 
poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa 
Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, 
v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna , vo 
Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v mos-
limských krajinách 4. júla.Vo väčšine 
krajín sú pre deti v tento deň pripravené 
rôzne aktivity, školské výlety, súťaže či iné 
podujatia. Hlavným cieľom je však upo-
zorniť na problémy, s ktorými zápasia deti 
po celom.
  Pandémia ochorenia COVID-19 prinie-
sla aj na Slovensko mimoriadne náročné 
obdobie. Uplynulé obdobie bolo náročné 
pre deti z viacerých dôvodov. Stratili 
sociálne väzby, prežívali strach, mno-
hé nemohli komunikovať s rovesníkmi. I 
keď za prísnych  pravidiel pripravili  sme  
pre našich žiakov  na MDD  aktivity a 
hry zamerané na obnovenie sociálnych 
vzťahov v triede, na rozprúdenie komu-
nikácie, obnovenie starých priateľstiev, 
ale aj na vytvorenie dobrej nálady. Ško-
la totiž nie je pre žiakov len miestom, 
ktoré je zdrojom vedomostí a informácií, 
ale tiež prostredím, ktoré výrazne ovply-
vňuje i sociálne a emocionálne potreby 
detí.  V škole sme ho oslavovali  v piatok 
4.6.  Prvým bodom celodenného progra-
mu -  každá  trieda  si namaľovala  na 
plátno vlajku s podpismi. So súťažným 
hárkom  trieda postupne navštívila 19 
stanovíšť, kde riešili rôzne úlohy.  Úlo-
hou bolo nazbierať čo najviac bodov. Na 
každom stanovišti súťažili všetci žiaci, pri 
niektorých úlohách sa vystriedali viack-
rát. Na splnenie mali pri každej úlohe limit 
4 minúty. Žiaci museli spolupracovať a 
súťažiť ako jeden tým.  Po zábavnej časti 
sa deti posilnili dobrým obedom. Potom 
sa už rozbehla diskotéka na školskom 
dvore, pani učiteľka Jurdová piekla gofri 
so šľahačkou a  čokoládou . Na záver 
sme vyhodnotili dopoludňajšiu súťaž, od-
menili družstvá.

MDD v škole

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Nás všetkých – učiteľov, žiak-
ov i rodičov uplynulých desať 
mesiacov čosi spájalo. Každý 
z nás prežil v školskom 
roku 2020/2021 svoj vlastný 
príbeh.  

Svoje starosti, radosti, stresy 
i úsmevné chvíle, predsa 
máme niečo spoločné a 

tým je táto škola, ktorá sa sta-
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súčasťou nášho života. Prežili 
sme  mesiace, v ktorých sme sa 
učili spolu, hľadali sme spôsoby, 
ako učiť a ako sa učiť. Toto obdo-
bie, tento školský rok nebol ľahký, 
ale chcem s hrdosťou vyhlásiť, že 
sme to všetci spoločne úspešne 
zvládli. 
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nok. Práca  bola iná ako v minulo-
sti. Presunuli sme sa z tried pred 
obrazovky počítačov a venovali 
sme sa žiakom v online prostredí. 
Prostredie, ktoré si vyžadovalo inú 

prípravu a úsilie, aby sme so žiak-
mi zvládli náročné úlohy.
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za zvládnutie situácií a prekážok 
pri  netradičnej dištančnej výučbe, 
za spoluprácu počas tohto 
náročného obdobia.
  Chcem poďakovať aj všetkým 
nepedagogickým zamestnancom 
za to, že nám svojou každoden-
nou prácou pomáhali pripraviť 
podmienky  na to,  aby škola       
zvládla pandemickú situáciu.
 Je tu koniec školského roka, 
takže mi dovoľte Vám všet-
kým zaželať krásny prázdninový 
čas, veľa slnka, bezstarostného       
oddychu, načerpanie energie do 
nového školského roka, ktorý, dú-
fajme, bude taký, aký má byť.
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Keď prvý krát vkročili sme

do brány tejto školy, 
nesmelými prváčikmi

všetci sme boli.
Pani učiteľka Jurdová

nás čítať, písať naučila,
veľká vďaka patrí jej,

veď bola veľmi trpezlivá.
Potom prišiel druhý ročník

a s ním triedna nová,
tou správnou cestou nás celý 

rok viedla
aj pani učiteľka Urbanová- 

Šalátová.
V ďalšom roku, v tretej triede
Adriana Pániková nás učila,
bolo nám tam spolu dobre,

kým nás korona neprekvapila.
Štvrtý ročník, vyrástli sme,

veľké zmeny nastali, 
najskôr v škole, potom online

učiť ste nás začali.
Školský rok to neboľ ľahký,
prišla doba celkom nová,

s Vami sme to všetko zvládli,
pani učiteľka Seitlerová.

Delea i Bednárová,
vychovávateľky milé,

Vám sme vďační za zábavu
a spoločné chvíle.

Teraz tu stojíme a lúčime sa
s tetou školníčkou i kuchárkami,
Vám všetkým musíme zbohom 

dať,
na druhom stupni, ba aj potom

budeme na vás s láskou 
spomínať!
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vystúpilo o 9.30 h v našej 
škole Divadlo Fí so svojou 
autorskou bábkovou 
inscenáciou Domy – Stromy. 

Divadelné predstavenie 
rozprávalo  príbeh dvoch 
súrodencov, Peťka a 

Peti, ktorí sa vyberali spolu 
na stanovačku a zažili pri tom 
nečakané dobrodružstvá. 
Ich stanovačka zrazu naberie 
nečakané rozmery, pretože 
okolo nich sa dejú zvláštne 
veci. Stretnú pani Les, zubatý 
kaleráb a aj sovu, ktorá 
má problémy so spánkom. 
Nielenže spoznali tajomstvá 
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ak súrodenci držia spolu, našli 

tak  príčinu záhad, a aby sa z 
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hrdinovia lesa.
   Po predstavení sa odohral  
divadelný workshop s názvom 
Za oponou, na ktorom Divadlo 
Fí   odhalilo    zaujímavosti    zo 
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Žiaci si za pomoci hercov 
nacvičili krátke divadielko 
a predviedli ho svojim 
spolužiakom. 
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icky výhodný. Šetrí energiu, 
znižuje ekologickú záťaž pros-
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surovinou napríklad pri výrobe 
hygienických, baliacich a ob-

alových papierov.. Naši žiaci ho 
každoročne nazbierajú niekoľko ton.
   Vedeli ste, že:
• Jedna tona zberového papiera 
zachráni 17 stromov. 
• Jeden Slovák spotrebuje za svoj 
život až 100 stromov. 
• Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vy-
rúbaním jedného dospelého stromu. 
• Papier je možné recyklovať 5 až 
8-krát a následne kompostovať. 
• Celková ročná produkcia papiera je 
800 kg na obyvateľa SR. 
  Ak chceme pomôcť prírode, min-
imalizujme spotrebu  papiera  v 
domácnosti a v škole. Typy ako šetriť 
papierom:
1. Používajme papier z oboch strán.
2. Využime celú plochu papiera.
3. Papiere využívajme opakovane – 
ako tzv. „šmíraky“ na poznámky ale-
bo previerky.
4. Obálky prelepme a použime zno-
vu.
5. Dokumenty ukladajme primárne v 
elektronickom formáte.
6. Ak dokumenty musíme tlačiť, 
používajme zmenšenú veľkosť pís-
ma.
7. Zvážme, či je naozaj potrebné 
daný dokument vytlačiť, ak áno, v 
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8. Miesto papierových vreckoviek 
radšej opakovane používajme textil-
né.
9. V obchode si nedajme zbytočne 
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sky papier, reklamné letáky, katalógy, 
papierové obaly, papierové vrecúška 
nepatria na smetisko, ale sú vhodné 
na recykláciu. Každá tona recyk-
lovaného papiera ušetrí približne 17 
stromov+ 4000 kW energie, 26 000 
litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 
1500 litrov oleja. Recyklovaný papi-
er vypúšťa približne o 70 % menej 
škodlivín do ovzdušia.
   Môžeme skonštatovať, že prístup 
žiakov našej školy k ochrane život-
ného prostredia je zodpovedný, na-
koľko ich ochota odovzdať do zberu 
nazbieraný papier je stále  Ako každý 
rok aj v tomto školskom roku sme 
zorganizovali zber papiera, a tak 
sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ 
k záchrane našich stromov.  Náš 
výsledok  - približne 3 000 kg. Ďaku-
jeme žiakom i rodičom za ich aktívnu 
účasť. Najlepší zberači papiera: M. 
Miklovičová 857 kg ,T. Seitler 260 kg,  
L. Bučková  240 kg. Odovzdaním 
125kg starého papiera zachrániš 1 
dospelý strom. Koľko stromov zach-
ránime spolu?

Koľko stromov zachránime?

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

   júl 2021 » Hlas Krakovian » 7

Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
  Včely sú dôležité a aby 
mohli žiť, potrebujú kve-
ty. Aby mohli žiť kvety, 
potrebujú pôdu. 

Aby bola pôda živá a 
úrodná, potrebuje kom-
post. Toto všetko nám 

prišli porozprávať a názorne 
ukázať zo  Živej  záhrady s.r.o.  
z Leopoldova v spolupráci 
s PedaVita oz v utorok 29. 
6..  Dlhodobým cieľom  Živej 
záhrady  je obnovovať mikro-
bióm a biodiverzitu pôdy 
,vyvíjať a vyrábať nástroje a 
zariadenia potrebné na ob-
novu živej pôdy ako aj šetrné 
postupy. Žiaci  tak  spoznávali 
život v pôde,  prečo sú  po-
trebné v biomase baktérií 
a huby, počet améb, bičík-
ovcov, nálevníkov,  baktérii, 

ako aj prítomnosť anaerób-
nych baktérií – pri zhunt-
nených pôdach, prítomnosť 
patogénov – v komposte a 
kompostových výluhoch  a 
prečo sú dôležité včely pre 
náš život. Toto všetko mali 
možnosť aj preskúmať pod 
mikroskopom. V prenosnej  

skrinke so včelami názorne 
videli prácu včiel a matky.  
Ďakujeme predsedovi Poľno-
hospodársko-šľachtiteľského 
družstva Krakovany – Stráže 
Ing. Róbertovi  Dohálovi za 
sprostredkovanie tohto work-
shopu.

Živá pôda a ako ju obnoviť

Maksík - matematická súťaž pre bystré hlavy

Do celoslovenskej 

matematickej  5-kolovej  

súťaže  pre žiakov 2.-4. 

ročníka sa zapojili  dvaja 

druháci, štyria tretiaci a 

traja štvrtáci.  

Súťaž prebiehala  v 

troch samostat-

ných kategóriách: 

MAKSÍK 2 –žiaci 2.roční-

ka ZŠ, MAKSÍK 3 –žiaci 

3.ročníka ZŠ, MAKSÍK 4 –

žiaci 4.ročníka ZŠ. Súťažiť 

mohli nielen jednotlivci, ale 

aj dvojice žiakov. Dvojica 

bola považovaná za jedného 

súťažiaceho. V súťaži sme 

mali len jednu dvojicu. Súťaž 

bola počas školského roka 

rozdelená do piatich kôl. V 

každom kole riešili súťažia-

ci 5 úloh. O čo sa súťažilo? 

Najúspešnejší riešitelia dostali 

diplom s titulom Najmúdre-

jší Maksáčik a peknú cenu, 

ktorá im bude pripomínať, 

ako úspešne  sa popasovali s 

netradičnými Maksíkovskými 

úlohami. Každý riešiteľ, ktorý 

sa zapojil aspoň do troch 

kôl súťaže a nezískal diplom 

najmúdrejšieho Maksáčika, 

dostal diplom s titulom Múdry 

Maksáčik a malý darček. Dv-

aja žiaci z našej školy získa-

li   za majstrovské zvládnutie 

náročných úloh zo všetkých 

kútov sveta hrdý titul Na-

jmúdrejší Maksáčik. Za šik-

ovné zvládnutie náročných 

úloh zo všetkých kútov sveta 

získavali  všetci ostatní hrdý 

názov Múdry Maksáčik.Všet-

kým gratulujeme!

Najmúdrejší Maksáčik: 

L.Ťupek 2.A,  

S.Machaj  3. A.

Múdry Maksáčik: 

M.Juricová 2.A, 

N.Tarkošová 3.A, 

T.Ťapušík 3.A,

I.Horňák 3.A,

J. Jakubček    4.A, 

N.Podmaková  4.A, 

V. Florek 4.A.

                                   -zš-

    Foto na dvojstrane: -zš-

Myšlienka Medzinárodného dňa detí 
vznikla na Svetovej konferencii pre 
blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku 
v roku 1925. 

Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, ktorá 
sa zaoberala chudobou, detskou 

prácou, vzdelaním a inými otázkami týka-
júcimi sa detí na celom svete. Po konfer-
encii viacero vlád zaviedlo vo svojich kra-
jinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom 
radosť a zároveň poukázať na problémy 
týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne 
jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako 
MDD. Avšak tento dátum je na svete na-
jobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 
krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola 
zamerať viac pozornosť na problémy 
týkajúce sa detstva, ako detská prá-
ca, zneužívanie, chudoba, emocionálna 
deprivácia, negramotnosť, dnes už tento 
zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túž-
ba urobiť deťom radosť ostala. Každá 
krajina vo svete oslavuje tento deň v iný 
deň. Napríklad v Argentíne je to druhá 
nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako 
u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom 
NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 
1. júna a v NSR 20. septembra a tento 
sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po 
zjednotení Nemecka sa Medzinárodný 
deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďar-
sku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí 
poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa 
Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, 
v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna , vo 
Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v mos-
limských krajinách 4. júla.Vo väčšine 
krajín sú pre deti v tento deň pripravené 
rôzne aktivity, školské výlety, súťaže či iné 
podujatia. Hlavným cieľom je však upo-
zorniť na problémy, s ktorými zápasia deti 
po celom.
  Pandémia ochorenia COVID-19 prinie-
sla aj na Slovensko mimoriadne náročné 
obdobie. Uplynulé obdobie bolo náročné 
pre deti z viacerých dôvodov. Stratili 
sociálne väzby, prežívali strach, mno-
hé nemohli komunikovať s rovesníkmi. I 
keď za prísnych  pravidiel pripravili  sme  
pre našich žiakov  na MDD  aktivity a 
hry zamerané na obnovenie sociálnych 
vzťahov v triede, na rozprúdenie komu-
nikácie, obnovenie starých priateľstiev, 
ale aj na vytvorenie dobrej nálady. Ško-
la totiž nie je pre žiakov len miestom, 
ktoré je zdrojom vedomostí a informácií, 
ale tiež prostredím, ktoré výrazne ovply-
vňuje i sociálne a emocionálne potreby 
detí.  V škole sme ho oslavovali  v piatok 
4.6.  Prvým bodom celodenného progra-
mu -  každá  trieda  si namaľovala  na 
plátno vlajku s podpismi. So súťažným 
hárkom  trieda postupne navštívila 19 
stanovíšť, kde riešili rôzne úlohy.  Úlo-
hou bolo nazbierať čo najviac bodov. Na 
každom stanovišti súťažili všetci žiaci, pri 
niektorých úlohách sa vystriedali viack-
rát. Na splnenie mali pri každej úlohe limit 
4 minúty. Žiaci museli spolupracovať a 
súťažiť ako jeden tým.  Po zábavnej časti 
sa deti posilnili dobrým obedom. Potom 
sa už rozbehla diskotéka na školskom 
dvore, pani učiteľka Jurdová piekla gofri 
so šľahačkou a  čokoládou . Na záver 
sme vyhodnotili dopoludňajšiu súťaž, od-
menili družstvá.

MDD v škole

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Termíny odvozov 
separovaného 

odpadu
2.polrok 2021

PAPIER 
  Vždy vo štvrtok, a to: 12. 
augusta, 7. októbra a 2. de-
cembra 2021. Zbiera sa do 
plastovej nádoby. Zberajú 
sa: noviny, časopisy, brožú-
ry, katalógy, cenníky, kni-
hy, lepenky, vlnité lepenky. 
Nezberá sa: pergamenový, 
asfaltový, dechtový papier a 
lepenka, brúsny, mastný, la-
kovaný a napustený papier a 
lepenka, hygienicky závadný 
papier, obuvnícka lepenka, 
papierový prach a výseky 
dierkovačiek, papier a plasty 
znečistené potravinami. Ná-
doba nesmie obsahovať ne-
čistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, 
kožu, gumu a iné)

PET FĽAŠE A PLASTY
   Rôzne dni v týždni, a to: 
5. júla (pondelok), 17. au-
gusta (utorok), 24. septem-
bra (piatok) a 1. decembra 
2021 (streda). Zberá sa do 
plastových vriec. Zberajú sa 
PET fľaše z nealkoholických 
nápojov v stlačenom stave, 
sáčky, fólie, igelity, plastové 
nádoby z kozmetiky – potra-
vín. Vrece nesmie obsaho-
vať nečistoty (piesok, uhlie, 
kovy, sklo, cement, drevo, 
kožu, gumu a iné).

Sklo
   Vždy v piatok, a to: 16. 
júla, 20. augusta, 24. sep-
tembra, 29. októbra a 3. de-
cembra 2021. Zberá sa do 
veľkých nádob na sklo roz-
miestnených po obci.                      
 Za dôslednú separáciu vám 
ďakujeme! 

             Tetra Paky
   Rôzne dni v týždni, a to: 
23. augusta, 20. októbra a 
13. decembra 2021. Zberá 
sa do veľkých oranžových 
plastových kontajnerov roz-
miestnených v obci. Zberá 
sa: obaly z džúsov, mlieka, 
smotany, vína a iné s ozna-
čením C/PAP.  
                                  -map-

Čas obmedzení a opatrení 
narušil chod, radosť, smiech, 
kamarátstvo a kopec zážit-
kov v našej materskej škole. 
Od januára do apríla 2021 
prevádzka MŠ bola ob-
medzená na jednu triedu, 
ktorú mohli navštevovať len 
deti zamestnaných rodičov. 

Množstvo neustále novo-
prijatých opatrení, požia-
daviek a informácií ktoré 

sa menili z minúty na minútu, vy-
volávali v nás neistotu až nervozi-
tu. Žiaľ, museli sme si uvedomiť, 
že sa musíme stále niečomu 
prispôsobovať a rešpektovať do-
hodnuté pravidlá, aby sme zvládli 
situáciu, ktorú sme prežili a neu-
stále prežívame. Touto cestou 
sa chcem poďakovať rodičom, 
celému personálu, ktorí sa vedeli 
ihneď prispôsobiť, zareagovať na 
každú zmenu, rešpektovať poži-
adavky,  opatrenia a vzájomne  
spolupracovať. Toto obdobie nás 
prinútilo naplánované aktivity obo-
hatené o kultúrne predstavenia, 
divadielka, besiedky, vianočné či 
veľkonočné trhy, výlety s deťmi....
pozastaviť. I napriek tomu všet-

kému sme sa 
snažili, aby deti 
v MŠ pociťova-
li lásku, objatie, 
istotu, radosť 
s množstvom 
p o n ú k n u t ý c h 
aktivít pani 
učiteľkami. S 
o b m e d z e n í m 
počtom detí 
sme privíta-
li jar, vynášali 
Morenu či zdo-
bili veľkonočný 
veniec pred 
OcÚ. (foto) Deti, 
ktoré nemo-
hli navštevovať 
MŠ dostávali 
online formou 
množstvo aktivít 
na danú tému, 
i keď bohužiaľ pani učiteľkami 
sa stávali ich vlastné  mamičky. 
Spätnou väzbou nám posie-
lali fotografie, komentáre, vy-
pracované úlohy. Veľmi si to 
ceníme a máme z toho radosť.                                                                                                                           
V plnom prúde nastala iskra ra-
dosti a zaplnená celá škôlka po 
uvoľnení opatrení až v apríli aj 
keď s určitým rešpektom a ob-

medzením. V rámci možnosti k 
nám zavítalo divadielko Zábavka, 
ktoré spravilo deťom veľkú radosť 
so svojim programom Buvko a 
Snivko – klauniáda u Peričanov. 
V spolupráci s MsK v Piešťanoch 
bábkoherečka Barbora Zamišk-
ová s kolegyňou predstavili a zah-
rali deťom divadielko z knižky Tri 
prasiatka.

Aktivity škôlky s obmedzeniami
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Firma Plantex vo Veselom pri 
Piešťanoch, ktorí sú  dodávate-
lia školského ovocie aj pre našu 
materskú školu, zrealizovala pro-
jekt financovaný s podporou EÚ 
- podpora školského programu 
pod názvom „ Kto     namaľuje  
najkrajšie jabĺčko“. 

Do tohto projektu sa zapojila 
aj naša materská škola. Deti 
namaľovali jablká rôznou tech-

nikou, za ich kreativitu, úspešnosť, 
snahu a zapojenie sa do projektu 
sme boli odmenení ovocným rodin-
ným stromčekom spolu s pracovným 
náradím – motykou a všetky deti dos-
tali farbičky. Stromček sme zasadili do 
areálu materskej školy, o ktorý sa deti 
budú starať, polievať. Výtvarné práce 
deti sú vystavené v záhradnom centre 
Plantexu.                                         -aš-

Najkrajšie jabĺčko

                             -aš-

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

Týždeň vo svete dinosaurov
Obľúbenou témou u detí 

sú práve DINOSAURY. 

Preto sme prišli s návrhom 

zrealizovať túto myšlienku, 

čo sa nám aj podarilo. 

Deti vo veľmi pestrom 

týždni plnom aktivít, 

pokusov, výtvarnej re-

alizácie, divadielkom, výstavou 

dinosaurov, výrobou sopky, 

hľadaním pokladu – Cesta do 

praveku, súťaživými  Dinohra-

mi  na školskom dvore prišli 

na svoje. Vyvrcholením radost-

ného týždňa bol skákací hrad 

                 na školskom dvore, 

                   ktorý nám zabezpečil 

                pán   Lukáš   Daněk 

                    a záver týždňa končil  

                 karnevalom   a    ná-

                  vštevou        zmrzliny 

                od manželov  Urba -       

                novcov.   Za   všetko 

                veľmi pekne 

                ďakujeme.

                 Andrea Štefanková
                                riaditeľka

                       MŠ Krakovany

Deň matiek 
trocha inak

Pozdrav, tančeky, básne a ra-
dosť detských očiek zaleteli ku 
svojim mamičkám k ich sviatku 
trocha inak. 

Deti sa stali hercami, pani 
učiteľky kameramankami a 
mamičky poslucháčkami z 

pohodlia domova. Predstavu svojich 
mamičiek a napokon ich oteckov k 
sviatku Dňa otcov výtvarne zobrazili 
ich portrétom.



že je to obľúbený pápež, ale na-
jmä preto, lebo je to Peter dnešnej 
doby. Skala, na ktorej Kristus 
postavil svoju Cirkev, ktorú pekel-
né brány nepremôžu. pretože 
v dlhej postupnosti Petrových 
nástupcov je to dnes on, ktorý 
pokračuje v úlohe „posilňovať 
bratov vo viere“ (porovnaj Lukáš 
22, 32).
  Toto posilnenie a prehĺbenie vo 
viere veľmi potrebujeme. Nezos-
taňme na povrchu. Využime v 
nasledujúcich mesiacoch čas na 
to, aby sme otvorili svoje srdcia 
i mysle. Zoberme do rúk Sväté 
písmo. Čítajme a počúvajme o 
Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy 
pápeža Františka, ktoré máme na 
dosah ruky, preložené do našej 
reči. Spoznajme z nich lepšie 
toho, ktorý k nám príde. Má nám 
mnoho čo povedať. Pokúsme sa 
však pripraviť, aby sme jeho po-
solstvu čím lepšie porozumeli, a 
z jeho návštevy mohli čím viacej 
načerpať.
  Už teraz sa tešíme, že táto 
návšteva a povzbudenia Svätého 
Otca nás vytrhnú zo série ťaživých 
správ, z únavy, nedôvery, zne-
chutenia. Nech nám Svätý Otec 
pomôže nielen odložiť, ale aj 
ukončiť všetky nezmyselné spo-
ry; nech nám dodá silu prekonať 
obavy; nech nás zjednotí naprieč 
celou spoločnosťou. Nech nás 
spojí medzi sebou navzájom, ale 
aj, a predovšetkým, v pozornos-
ti k trojjedinému Bohu – Otcovi, 
Synovi i Duchu Svätému – a k 
hodnotám evanjelia, radostnej 
zvesti, ktorá má patriť všetkým 
ľuďom (porovnaj Lukáš 2, 10).
Toto je prianie nás biskupov vš-
etkým vám, milí veriaci, ale i celej 
našej spoločnosti do najbližších 
týždňov a mesiacov duchovnej 
prípravy na návštevu Svätého 
Otca. V očakávaní tejto vzácnej 
návštevy vás žehnajú vaši biskupi.
                           foto: Korea.net 

Pápež František 
navštívi Slovensko

Pastiersky list veriacim

Drahí bratia a sestry, viac 
ako rok je naša spoločnosť 
poznačená pandémiou, ktorá 
priniesla strach do všetkých 
oblastí života. Akosi podved-
ome sme si hovorili: kedy už 
konečne príde nejaká dobrá 
správa; taká, ktorá by nás 
potešila, povzbudila, spojila 
naprieč celou spoločnosťou? 

V  týchto dňoch takáto sprá-
va prišla: Svätý Otec Fran-
tišek sa chystá na návštevu 

Slovenska. Prijal pozvanie, ktoré 
mu adresovali všetci naši biskupi, v 
mene celej Katolíckej cirkvi na Slov-
ensku, prezidentka Slovenskej re-
publiky ako hlava štátu, ako i vláda 
Slovenskej republiky.
  Táto štátna i pastoračná návšteva 
sa uskutoční následne po Eucharis-
tickom kongrese v Budapešti, ktorý 
vyvrcholí 12. septembra za osobnej 
účasti pápeža Františka.
   Od poslednej pápežskej návštevy 
na Slovensku ubehlo 18 rokov. Tí, 
ktorí sa vtedy narodili, dnes vstupu-
jú do dospelosti. Vtedajší spoločen-
skí lídri, ktorí vítali – dnes už svätého 
– Jána Pavla II., medzičasom 
odovzdali štafetu novej generácii. 
Celá spoločnosť prešla vývojom a 
mení sa naďalej, čoraz rýchlejšie.
   Naplnení očakávaním položme si, 
– drahí bratia a sestry – otázku: ako 
chceme privítať vzácneho hosťa, 
viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi a 
duchovného otca viac ako miliardy 
a tristo miliónov katolíkov na celom 
svete?
  Rozmýšľajme, čo môže v tomto 
roku 2021 Slovensko predstaviť 
pápežovi – a pri príležitosti jeho 
návštevy aj celému svetu, ktorý 
sleduje jeho zahraničné cesty. Aké 
je Slovensko dnes naozaj? A aké si 
prajeme, aby bolo zajtra?
   Sme krajinou, ktorá je právom 
hrdá na svoje starobylé kresťan-
ské, cyrilometodské korene. Kra-
jinou, ktorá duchovne spája Západ 
i Východ vo svojej rímskokatolíckej 

a gréckokatolíckej jednote. Vieroz-
vestovia, kodifikátori jazyka, budite-
lia, misionári, mučeníci, disidenti... tí 
všetci patria rovnako Cirkvi na Slov-
ensku, ako aj slovenskému národu. 
Naše dejiny by bez Katolíckej cirkvi 
neboli takými, aké sú. To nám pri 
svojich návštevách pripomínal sv. 
Ján Pavol II.
  Zároveň sme krajinou, v ktorej 
má svoje miesto a duchovnú úlo-
hu aj Pravoslávna cirkev a cirkevné 
spoločenstvá, ktoré sa zrodili z 
reformy. Sme krajinou, k ducho-
vnej tradícii ktorej patrí aj starobylá 
židovská náboženská obec. A 
krajinou, v 
ktorej rastie 
sekulárna, 
n e k o n -
f e s i o n á l -
na časť 
spoločnos-
ti, a ktorá 
h ľ a d á 
p r i e n i k 
ve re jných 
z á u j m o v 
pre dobro 
v š e t k ý c h 
občanov.
   Svätý 
Otec Fran-
tišek sa 
bude prihovárať k celému tomuto 
spoločenstvu. Vo svojom apoštol-
skom liste Patris corde – napísa-
nom pri príležitosti 150. výročia vy-
hlásenia svätého Jozefa za patróna 
univerzálnej Cirkvi – nám nedávno 
pripomenul otcovské srdce svätého 
Jozefa, ochrancu Svätej rodiny, 
ktorému Boh zveril Božieho Syna 
Ježiša a najsvätejšiu zo žien, Pannu 
Máriu. Skúsme o tom na chvíľu vo 
viere uvažovať.
    Svätý Jozef, ochranca Cirkvi a vzor 
veriacich mužov, svojím príkladom 
nás vedie k Ježišovi. Bol člove-
kom spravodlivým a starostlivým. 
Pozorne počúval Boží hlas a konal 
podľa neho. Na tejto ceste, spo-

lu s ním vždy verne kráčala jeho 
snúbenica a manželka Mária. V 
byzantskom hymne Akatistos má 
titul „Panenská nevesta“. Nádherne 
vyjadrené slovami básnika Danteho, 
ona bola „Panna a matka, dcéra 
svojho syna, ponížená, a vyššia ako 
tvory...“, „pretože sám jej Tvorca z 
nej sa stvorí.“ Život Bohorodičky 
nás obdivuhodne otvára pre tajom-
stvá našej viery.
  Pannu Máriu cesta za Ježišom 
zaviedla až pod kríž. Tam naplno 
pochopila Simeonovo proroctvo 
o meči bolesti, ktorý mal prebod-
núť jej srdce. A tam nám ju zomi-

erajúci Ježiš 
zveril ako 
našu Matku. 
Odvtedy sa 
nazývame jej 
deťmi a odvt-
edy ju voláme 
S e d e m -
bolestnou. A 
na Slovensku 
si ju s láskou 
už celé gen-
erácie uc-
tievame ako 
našu patrón-
ku.
  Mária i Jozef 
nás teda 

vedú na ceste za Ježišom. Vedú 
nás k poznávaniu stôp jeho prítom-
nosti v našich životoch, v najhlbších 
očakávaniach a túžbach nášho srd-
ca. Vedú nás k poznávaniu Boha, 
ktorý sa  stal človekom, aby  sme 
sa my mohli  stať Božími deťmi.
   Mária   a  Jozef na toto životné 
putovanie pozývajú všetkých – tak   
jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše    
spoločenstvo. A na tejto spoločnej 
púti sa k nám v septembri pripojí 
– a osobne nás povzbudí – pápež 
František.
   Prijmime ho s radosťou! Ale aj v 
pozornom očakávaní jeho slov, s 
duchovnou disponibilitou, ktorá 
patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, 

biskupi Slovneska
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Zuzana Floreková
V týždni tematicky zam-
eranom na hmyz a život 
pri potoku sme hneď od 
pondelka nezaháľali a 
spoločne s deťmi staršej 
triedy vytvorili „Hmyzí 
hotel“. 

S Postupnou metódou 
bádania a skúmania 
hmyzu, porovnávania 

spôsobu jeho životných pre-
javov, pohybu a prijímania 
potravy sme sa dopracovali 
až k potrebe vytvorenia bez-
pečného prostredia a úkrytu 
preň. Na školskom dvore deti 
roztriedili a identifikovali po-
trebné materiály na vytvorenie 
hotela/domčeka. Do konšt-
rukcie, vopred pripravenej 
postupne ukladali vhodné 
suroviny – seno, slama, šišky, 

navŕtané polená, konáre, 
bambusové palice, kôru a 
tehlu. Nakoniec pridali pleti-
vo a poctivo pritĺkli klince na 
jeho spevnenie. Manipuláciu 
s materiálom a náradím pri 
asistencii učiteľky zvládli na 
jednotku. Výsledkom je náš 
„päťhviezdičkový“ hotel, ktorý 
nám skrášľuje školský dvor a 
poskytuje bezpečné útočisko 
pre chrobáčiky.

Ubytovanie pre chrobáčiky

Výtvarná súťaž vesmír očami detí

Ľudové zvyky a tradície             
oddávna ovplyvňovali život 
našich predkov. Keďže je naša 
obec bohatá na ľudové tradície a 
zvyky, sme sa v druhom aprílom 
týždni v našej materskej škole 
venovali téme o tradičných ľu-
dových remeslách.

Najprv sa deti prostredníctvom 
prezentácie a obrázkov obo-
známili s tradičnými remesla-

mi, ich názvami a o tom, aké nástroje 
používali ľudia kedysi pri práci. Niektoré 
z nástrojov nám na ukážku zapožičalo 
múzeum Za krakovskú bránu, ktorému 
by sme sa chceli touto cestou veľmi 
pekne poďakovať. Snáď nám to budúci 
rok situácia umožní a navštívime múzeum 
aj osobne s ukážkou paličkovania. 
     Deti sa počas celého týždňa vo výcho-
vno - vzdelávacích aktivitách hravou for-
mou priblížili ku spoznávaniu tradičných 
remesiel- naučili sa pieseň o kováčovi, 
pribíjali klince do papierovej podkovy 
prichytenej na drevenej podložke, die-
včatá si vyrobili ,,modrotlačovú“ sukničku 
z papiera ozdobenú čipkou, chlapci si 
vyzdobili papierové lajblíky a nalepovali 
gombíky, modelovali a zdobili medovníky, 
zahrali sa na šperkárov vyrábaním 
náramkov z korálikov, ozdobovali taniere 
a džbány podľa predlohy a aj svojich 
predstáv... Deti aktivity zaujali. 

                                                                            

Naši predškoláci Sofinka, Silvika, 
Viktorka, Kristínka, Lessanka, 
Zinka, Ninka, Sabínka, Stellka  

Ellinka, Sabínka, Maťko, Teo, Adamko, 
Marek, Riško, Sebastiánko a Paťko sa 
rozlúčili so svojimi kamarátmi  a per-
sonálom. Popasovali sa s otázkami, 
hádankami... Presvedčili nás, o tom,  že 
nie nadarmo sme im deň čo deň, krok za 
krokom vštepovali počas celého pobytu 
v materskej škole, lásku, úctu ku všet-
kému dobrému, formovali ich zručnosti a 
vedomosti, pestovali ich vôľové a char-
akterové vlastnosti na zvládanie a pre-
konávanie prvých životných prekážok. 
Deti sa na školu veľmi tešia, prajeme im 
veľa úspechov a tešíme sa na príležitost-
né stretnutia...
   So škôlkou sa rozlúčila aj pani učiteľ-
ka Vierka Garafová, ktorá odišla do 
dôchodku. 26 rokoch v našej mater-
skej škole rozdávala deťom lásku, ra-
dosť, pohladenie, formovala detskú 
osobnosť, rozdávala vedomosti a na-
pomáhala aby naša škôlka napredovala.                           
SRDEČNÁ VĎAKA !                                                                                        

             Andrea Štefanková

Andrea Štefanková

Tradičné remeslá v MŠ

GRATULUJEME našim malým umelcom Paťke Macejkovej a Marekovi Tarkošovi, ktorí sa um-
iestnili v prvej päťke krajského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v kategórii MŠ a ich práce 
postupujú do celoslovenského kola! 

Lúčime sa škôlka milá,
veľa si nás naučila...

             Ivana Daněková



Vážení členovia i spoluobča-
nia, dovoľte mi, aby som vás 
v mene výboru JDS touto 
cestou pozdravia. Bohužiaľ, 
informácií nebude veľa, 
pretože pre situáciu, aká 
bola sa toho veľa nekonalo. 
Naposledy sme sa stretli 
minulý rok na opekačke. 

Teraz máme dvojmesačné 
prázdniny, takže ak sa 
bude dať, tak najbližšiu 

schôdzu budeme mať v sep-
tembri. Pokiaľ nepríde ďalšia 
vlna koronavírusu. Chválabohu 
sme pandémiu ako-tak zvládli, 
mnohí sme chorobu aj prekon-
ali a nikto z našich členov neo-
dišiel. Najbližšie sa stretneme na 
našej opekačke koncom júla, tak 
ako býva zvykom. Už teraz vás 
všetkých pozývame. Zároveň 
budeme vyberať aj členské na 
rok 2021.
  Tento rok sa začal smutnou 
správou, v januári z našich čle-
nov odišla členka Irenka Kališová 
a v júni sme sa rozlúčili so Šte-
fanom Doktorom. Obaja čle-
novia boli vzoroví, nevynechali 
hádam ani jedno stretnutie, vždy 
boli na našich brigádach ochotní 
pomôcť. Boli veselí a spoločen-
skí, za všetko im ďakujeme a v 
dobrom spomíname. Odpočíva-
jte v pokoji!

   V apríli sa štyri naše členky 
zúčastnili brigády na cintoríne v 
Strážoch. V júni po kosení, prišli 
3 členovia pomôcť s hrabaním 
sena. Prosím vás, nakoľko v or-
ganizácii máme starších členov, 
ktorí už nevládzu, ak bude treba 
pohrabať okolo hrobov svojich 
blízkych i kúsok ďalej, urobte to 
prosím. Budete mať schodok 
do neba a dobrý pocit, nech 
máme pietne miesto pekne up-
ravené. Aj keď neprší, tráva ras-
tie. Spoločná brigáda bude až v 
októbri. 

   Veľmi nás mrzí, že sme nemohli 
zablahoželať našim jubilantom. 
V minulom roku sme ich mali 5 
a tento rok tiež päť, ktorí oslávili 
a oslávia 70, 80 rokov. Urobíme 
to dodatočne, nezabudli sme na 
vás. Všetkým prajeme hlavne 
pevné zdravia a pohodu!

   Ďalšie pekná akcia sa uskutoční 
vo štvrtok 12. augusta 2021 o 
17:00 hod. v Piešťanoch „pod 
mušľou.“ Vystúpia tam seniorské 
súbory, tak ak budete mať čas a 
chuť, príďte. 
   Ponuku JDS zo Šterús na výlet 
do Bojníc využili 2 naše členky 
a 2 členovia reagovali na ponu-
ku JDS Chtelnica a zúčastnili sa 
týždňového pobytu v Turčian-
skych Tepliciach. Tento rok naša 
JDS Krakovany dostala až 6 
poukazov, pretože niektoré iné 
organizácie JDS  ponuku  nevy-

užili, 2 naši členovia teda pôjdu 
8.8. do kúpeľov Nimnica, ďalší 
dvaja 27.9 tiež do Nimnice a 
dvaja koncom roka do Barde-
jovských kúpeľov. Nech vám to 
dobre padne a oddýchnite si. 
   Všetkých srdečne pozdravu-
jem, prajem pekné, zdravé a 
pohodové leto s vašimi blízkymi. 
Opatrujte sa a teším sa na sko-
ré stretnutie. A na záver troch 
poézie:

Možno máte šedivé vlasy,
možno bolesť vám skrývajú 

vrásky,
možno ste spolu veľa prežili,
možno vernú lásku si sľúbili,
ruka v ruke kráčajte šťastne 

a spomínajte na zážitky krásne.
Toto všetko, ba i viac,

hlavne zdravia nadostač!
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Mikroregión nad Holeškou 
pozýva všetkých začínajúcich, 
pokročilých i profesionálnych 
cyklistov, ktorí si chcú vychutnať ktorí si chcú vychutnať 
krásy nášho regiónu na dvoch krásy nášho regiónu na dvoch 
kolesách, na tradičné podujatie kolesách, na tradičné podujatie 
Cyklo Holeška tour 2021, ktorého Cyklo Holeška tour 2021, ktorého 
XV. ročník sa uskutoční dňa 1. XV. ročník sa uskutoční dňa 1. 
septembra, s registráciou na septembra, s registráciou na 
mieste od 08:30 h. pri obecnom mieste od 08:30 h. pri obecnom 
úrade v obci Dubovany.úrade v obci Dubovany. 

V      termíne od 01. do 23. augus-
ta bude možnosť online reg-
istrácie pre tých, ktorí si chcú 

zabezpečiť k štartovnému aj pamät-
né tričko alebo šiltovku, na webovej 
stránke www.holeska.sk.
  Samozrejme ráno v deň konania 
Cyklo Holeška tour bude k dispozícii 
autobus na zvezenie účastníkov aj 
s bicyklami. Presný časový rozpis a 
trasu autobusu zverejníme na we-
bovej stránke www.holeska.sk, na 
facebookovom profile Mikroregiónu 
nad Holeškou a na úradných tabu-
liach, kde sa môžete dozvedieť aj 
ďalšie informácie.
  Tešíme sa na Vašu účasť.

Jednota dôchodcov informuje Pozvánka na Cyklo 
Holeška Tour 2021 Anna Kubranová

za výbor JDS Krakovany

                  Lukáš Pavlech
       manažér mikroregiónu

Ako mikroregión sme sa v oblasti 
problematiky rozvoja cestovného ruchu 
stali členom Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany a 
prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny 
Holeška sme získali finančné prostriedky 
na zriadenie a oživenie regionálnej značky 
Regionálny produkt Piešťansko.

Prvá výzva na prideľovanie značky bude 
zverejnená počas najbližších týždňov. 
   Regionálna značka „Regionálny pro-

dukt Piešťansko“ sa udeľuje pre miestnych 
producentov, ktorí vyrábajú výrobky alebo 
poskytujú služby, ktoré sú pre región tradičné, 
jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre udele-
nie a používanie regionálnej značky. 
  Cieľom a zmyslom regionálnej značky je 
podporiť rozvoj Piešťanského regiónu, ktorý 
je tvorený obcami a mestami okresu Piešťa-
ny, členskými samosprávami MAS Holeška a 
OOCR Rezort Piešťany, s ohľadom na šetrné 
využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva 
regiónu. 
  Značka má zviditeľniť kvalitné, tradičné, re-
gionálne produkty a propagovať miestnych 
výrobcov a poskytovateľov služieb (remesel-
níkov, poľnohospodárov, farmárov, živnos-
tníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto 
území hospodária šetrne, tradične a v súlade 
s ochranou životného prostredia. 
  Ďalším cieľom regionálnej značky je prispieť 
k rozvoju cestovného ruchu v regióne tým, 
že regionálna značka prezentuje a garantuje 
návštevníkom regionálny pôvod označených 
výrobkov a služieb, zvyšuje informovanosť 
návštevníkov o jedinečnosti a tradícii mi-
estnych výrobkov a tak zlepšuje orientáciu 
návštevníkov v regióne. 
   Zmyslom značenia je aj podpora spolu-
patričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb 
a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko 
nákupom miestnych výrobkov a využívaním 
miestnych surovín sa podporuje zamestna-
nosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na 
životné prostredie, vzhľadom ku kratším pre-
pravným vzdialenostiam. Značenie regionál-
nych produktov je možné považovať za jeden 
z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja 
miestnej ekonomiky a to zvýšením odbytu re-
gionálnych výrobkov a služieb.
  O pridelenie značky sa budú môcť uchádzať 
miestny producenti, ktorí vyrábajú výrobky 
alebo poskytujú služby, ktoré sú pre región 
tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá 
pre udelenie a používanie regionálnej značky.
   Viac info na www.masholeska.sk/produkt-
piestansko 

Regionálny produkt Piešťansko

                  Lukáš Pavlech
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Počas roka čakali členovia 
Miestnej skupiny Sloven-
ského Červeného kríža v 
Krakovanoch (ďalej len 
MsSČK) na možnosť 
spoločného stretnutia. 
Pandémia sa však počas 
chladnejších mesiacov 
nevyvíjala dobre, preto to 
doteraz nebolo možné.  

Plusom bolo aspoň to, že 
sa stihla usporiadať 
výročná schôdza v roku 

2020, toho roku sa ju uspori-
adať  nepodarilo. V roku 2020 
a 2021 sa nepodarilo 
pokračovať v pestrých aktivi-
tách MsSČK, tak ako bolo zvy-
kom po minulé roky. Tak sa 
pozornosť členov zamerala na 
darcovstvo krvi. Ako povedala 
predsedníčka MsSČK Elena 
Krestová: „Pekné bolo, že 
väčšina občanov dodržiavala 
odporúčané opatrenia proti 
šíreniu choroby. Stretnutia s 
občanmi sa zúžili len na 
spoločné testovania, ktoré sa 
pravidelne konali v kultúrnom 
dome. Vysoko vyzdvihujem ich 
organizáciu zo strany obce, 
starostu obce a výbornú or-
ganizačnú podporu Do-
brovoľného hasičského zboru 
v Krakovanoch. Tí dohliadali na 
nerušený priebeh testovaní, 
uprednostňovali telesne pos-
tihnutých  občanov a mno-
hokrát zabezpečili i prepravu 
takýchto spoluobčanov na od-
berné miesto. Taktiež kvitujem 

aj príjemný a ľudský prístup le-
károv, zdravotných sestier a 
pomocného personálu. Ukáza-
lo sa, že dokážeme byť voči 
sebe ústretoví a že nás aj taká-
to nepríjemná situácie dokáže 
zomknúť.“
   Po postupnom  uvoľňovaní 
situácie výbor MsSČK zabez-
pečil výmenu členských preu-
kazov v celej členskej základni. 
Posunul sa aj výber členského 
pre aktuálny rok 2021, ktorý 
bol spojený s touto výmenou. 
Vyzbierané členské bude 
spolovice odvedené pre 
Územný spolok SČK v Trnave 
a spolovice pre náš MsSČK v 
Krakovanoch. 
   Koncom júna sa v našom 
amfiteátri konali folklórne 
slávnosti. Počas nich zdravot-
níčky MsSCˇK zabezpečovali 
stálu zdravotnú službu a pri te-
jto príležitosti bol doplnený 
zdravotný materiál do le-
kárničiek.
   Červený kríž vyzýva všetkých 
darcov krvi, prípadne aj iných 
občanov, aby zvážili možnosť 
stať sa členmi MsSČK v Krak-
ovanoch a takýmto spôsobom 
podporili jeho činnosť.  V pred-
chádzajúcom období nebolo 
možné osobne zablahoželať 
jubilujúcim členom MsSČK, 
preto sa čaká na zlepšenie 
situácie a možnosť stretnutia s 
nimi. Ako dodala E.Krestová: 
„Najstaršou občiankou Krako-
vian je Margita Garafová, ktorá 
sa nedávno dožila 95 rokov.  
Pevne veríme, že sa o pár dní v 

zdraví dožije toho istého  jubi-
lea aj Mária Radoská. Mária 
Hesková a Antónia Kosová sa 
v tomto období dožívajú 
krásnych 90 rokov. Okrem nich 
ďalších deväť členov oslávi v 
priebehu roka úctyhodných 80 
rokov. Všetkým spomenutých 
chcem touto cestou popriať 
pevné zdravie, pokoj a ďaku-
jem im za roky vzájomnej spo-
lupráce. Mrzí ma, že sa 
nemôžeme stretnúť, ale mys-
líme na vás.“
   Aj mnohí spomenutí jubilanti 
boli pri vzniku MsSČK v Krak-
ovanoch, ktorého 70. výročie 
oslávia jej členovia spoločnou 
slávnostnou akadémiou, ktorá 
sa bude konať v sobotu 28. 
augusta 2021 v Kultúrnom 
dome v Krakovanoch. Už teraz 
prebiehajú prípravy na toto 
podujatie, na ktoré sú pozvaní 
všetci členovia. V prípade, že 
by sa zhoršila pandemická 
situácia, budú o zmenách 
všetci informovaní prostred-
níctvom obecného rozhlasu, 
prípadne internetu.
   V prípade priaznivej epidemi-
ologickej situácie pripraví 
MsSČK v septembri toho roku 
17. ročník Slávností jesene, 
ktorý sa minulý rok taktiež 
nemohol uskutočniť. Výbor 
MsSČK prosí občanov, aby v 
rámci možností počítali s týmto 
podujatím a odložili si zau-
jímavé exponáty zo svojich 
ovocných a zeleninových 
záhrad pre prípadné ich vys-
tavenie.  

Červený kríž s obmedzenými aktivitami
Juraj Filo

Brigáda JDS na Strážovskom 
cintoríne.  Foto: M. Kubran

Galéria na plote
V dňoch 26.-27. 6.   sa na 
Folklórnom  festivale  us-
kutočnila výstava výtvar-
ných prác žiakov prvého 
stupňa ZŠ, žiakov ZUŠ sv. 
Gorazda vo Vrbovom a 
detí z MŠ.  

Žiacke práce boli vystavené  
pred vstupom do am-

fiteátra a vytvorené  na hod-
inách výtvarnej výchovy a pra-
covného vyučovania. Snažili 
sme sa tu zaradiť všetky výt-
varné techniky, to znamená od 

maľby, cez grafiku, cez rôzne 
kombinované techniky, prie-
storové práce. Okrem výtvar-
ných prác návštevníci výstavy 
videli  aj priestorové objekty.

                                         -zš-

Združenie obcí Zelená cesta
V apríli 2021 bola vypraco-
vaná finálna verzia projek-
tovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby “Cyklotra-
sa Zelená cesta”.  

Táto bola schválená dňa 
08.04.2021 všetkými dot-
knutými samosprávami – 

Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, 
Obec Trebatice a Obec Krakova-
ny.
   Po kompletizácii a vytlačení 
kompletnej dokumentácie bola 
táto zaslaná na oficiálne schvále-
nie zo strany Železníc Slovenskej 
republiky a začal sa inžiniering 
stavebného povolenia.
  S projektom a vizualizáciami 
Zelenej cesty sa budete môcť 

zoznámiť na podujatí Cyklo 
Holeška tour 2021, počas 
prestávky vo Vrbovom.

Aktuálne informácie môžete 
získať na webovej stránke www.
zelenacesta.sk.    Lukáš Pavlech                               

Z minuloročnej Cyklo Holška Tour.                 Foto: autorZ minuloročnej Cyklo Holška Tour.                 Foto: autor



Tento rok bol opäť iný 
ako predchádzajúce, čo 
spôsobila hlavne pandémia 
koronavírusu.
 Aj napriek tomu, že sme 
nemali žiadne rybárske 
preteky, na ktorých by sme 
si mohli porovnať naše 
schopnosti a aj nejaké to 
šťastie s inými rybármi, čas 
na rybách sme samozrejme 
trávili aj tak, keďže pobyt v 
prírode je veľmi dôležitý a 
prospešný. 

Tento čas sme využili na 
tréning ale aj klasickú 
rekreačnú rybačku. Už d 

začiatku roka sa mnohým z nás 
darilo. 
  Ja osobne som sa prevažne 
venovala lovu rýb na prívlač, 
konkrétne som sa zamerala na 
menšie ryby a to pstruhy, jalce 
a ostrieže. S potešením musím 
zhodnotiť, že sa mi celkom darilo 
aj keď verím tomu, že to mohlo 
byť aj lepšie. 
  Viac sa však darilo bratovi 
Paťovi, ktorý si už aj za ten krátky 
čas stihol chytiť niekoľko svojich 
rekordných úlovkov. Jedným z 
nich bol krásny kapor s váhou 
17,7kg. Verím tom, že si ešte 
dlh bude pamätať ulovenie tejto 
peknej ryby, nakoľko ho zdolával 
z člna a trvalo to niečo okolo 20-
30 min. tento kapor mu teda nič 
nedal zadarmo. Myslím si však, 
že viac ho potešili jeho krásne 
úlovky na prívlač v podobe 
zubáčov. Aj tam sa mu podarilo 
už tento rok chytiť 2ks cez 70 
cm, z ktorých zubáč veľkosti 78 
cm bol jeho novým „osobákom“.
  Rovnako ani Maťko Augustín s 
tatinom  nesedeli  doma  a  trávili 

čas na rybách. Viac sa zamerali 
na tréning na Váhu nakoľko nás 
čaká sústredenie talentovanej 
mládeže v LRU prívlač na Sĺňave. 
Rovnako majú pochytané pekné 
ryby, pochodených pekných 
pár kilometrov a veľa nových 
zážitkov a skúseností. Tiež sa 
zameral na lov pstruhov, či už tu 
v Krakovanoch na Holeške alebo 
vo Veľkom Orvišti na rybníku. 
 Ako som už spomínala v 
predchádzajúcom čísle, veľmi 
nás teší záujem o rybačku, aký 
majú Lukáš a Tomáš Horňákovci. 
Aj napriek záujmu o futbal si vždy 
nájdu čas aj na rybačku. musím 
povedať, že obaja sú naozaj 
veľmi šikovní a veľmi radi sa učia 
nové veci a rôzne techniky lovu, 
či už je to feeder, kaprárina a 
prívlač. Dokonca aj keď nie sú 
ryby zrovna pri chuti a nemáme 
žiaden   záber,   zaujímajú  sa   o
nové techniky lovu, typy 
nadväzcov a svojimi otázkami sa
snažia zistiť čo najviac informácií. 
Lukáš je dokonca nominovaný 
na už spomínané sústredenie 
talentovanej mládeže v LRU 
prívlač, ktoré sa uskutoční v 
termíne 9.-11.7. na VN Sĺňava. 

Verím, že ho chytí technika na 
UL prívlač a dostane sa raz aj 
do reprezentácie Slovenska, 
aby mohol chodiť na preteky a 
trénovať s niekoľkonásobnými 
majstrami sveta, ktorí naozaj 
vedia čo robia a vedia nám 
všetkým poskytnúť množstvo 
nových skúseností a zručností. 
Na toto sústredenie sme boli 
pozvaní z Krakovian Matej 
Augustín, Lukáš Horňák a aj ja. 
   Myslím, že všetci z nás sa už 
veľmi tešíme na prichádzajúce 
leto, ktoré strávime samozrejme 
pri vode získavaním nových 
skúseností a zážitkov. Dúfame, 
že vyjdú všetky plánované akcie, 
ako je sústredenie, preteky a 
všetko čo sa chystá nielen v lete 
ale aj na jeseň. Týmto by som 
rada všetkým rybárom popriala 
veľa šťastia na rybách, množstvo 
úlovkov, ale hlavne krásne 
strávených hodín pri vode. 
   Petrov zdar!

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Irena Kališová 78 r.
X Štefánia Bučková 83 r.
X Marián Bielik   62 r.
X Anna Pašáková 76 r.
X Jozef Mitošinka   78 r.
X Cyril Valo   90 r.
X Štefan Bondra   69 r.
X Anton Klinovský   90 r.
X Milan Chromják   42 r.
X Verona Galbavá   92 r.
X Štefan Doktor   82 r.
X Jozef Ravas   81 r.
X Milan Miklušák   72 r.

boli potrebné hlavne pre 
zamestnávateľov ako aj 
cestovanie medzi okresmi. 
Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať našim 
zdravotníkom, administratívnym 
pracovníkom, dobrovoľníkom z 
DHZ Krakovany ale aj všetkým 
zúčastneným obyvateľom za 
trpezlivosť a pokojný priebeh 
testovania.
  Covid19. Obec v mesiaci 
marec rozdala svojim 
obyvateľom vo veku 60+ 
po dva kusy respirátorov na 
uľahčenie zvládania situácie 
okolo nákazy. Akcia bola 
myšlienkou poslanca obecného 
zastupiteľstva Mareka Fořta.
  Kultúrne akcie. Posledný 
júnový víkend patril tradične 
Folklórnym slávnostiam. V 
tomto roku sa konal už 53. 
ročník podujatia. Veľmi milo 
prekvapil veľkým záujmom 
fanúšikov folklóru a ľudových 
tradícií.
   Plánujeme. V druhej polovici 
roka by sa mali opraviť niektoré 
úseky chodníkov (medzi 
lávkami, Mlynská, Veterná smer 
Trebatice). Mala by sa realizovať 
prístavba sociálnych zariadení v 
kultúrnom dome. 
  Prajem Vám pekné prežitie 
letných mesiacov.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili Terézia Valová, Sofia Terézia Valová, Sofia 
Miklovičová, Sebastián Seitler, Miklovičová, Sebastián Seitler, 
Matúš Belan, Adam Sedlák, Matúš Belan, Adam Sedlák, 
Zara Šalátová, Juraj Sarvaš, Zara Šalátová, Juraj Sarvaš, 
Elizabet Onofrejová, Sára Elizabet Onofrejová, Sára 
Pečenadská, Filip Repický, Lea Pečenadská, Filip Repický, Lea 
Martinovičová, Ema Marková, Martinovičová, Ema Marková, 
Tomáš Valo, Tobias Machovič, Tomáš Valo, Tobias Machovič, 
Teo Kikta a Zoe Johanesová.Teo Kikta a Zoe Johanesová. 
Želáme im veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Čo sa dialo v našej obci
počas posledného polrokaposledného polroka

Starosta sa prihovára 

Je tu leto, ktoré udrelo sil-
nými horúčavami. Napriek 
tomu by som Vás chcel 
informovať o dianí v našej 
obci.

Kanalizácia. Združenie 
obcí „Kanalizácia Vrbové 
– Krakovany“ dostalo v 

decembri 2020 z Ministerstva 
životného prostredia rozhodnut-
ie o schválení žiadosti o poskyt-
nutie NFP na dobudovanie 
kanalizácie horeuvedených 
obcí. V marci tohto roku bola s 
ministerstvom podpísaná zmlu-
va o pridelení finančných pros-
triedkov. Momentálne prebieha 
kontrola verejného obstaráva-
nia, po jeho by malo prísť k re-
alizácii.
   IBV Staré konopisko.  V júni 
bolo vyhodnotené už štvrté kolo 
verejno- obchodnej súťaže na 
predaj stavebných pozemkov v 
lokalite    Staré   konopisko.  Po 

vyhodnotení súťaže môžeme 
konštatovať, že predaných je 
17 pozemkov. V lokalite je vybu-
dovaná kanalizácia a prebieha 
výstavba vodovodu a plyno-
vodu. V mesiaci august by mala 
byť v lokalite zhotovené rozvody 

elektrickej energie. 
  Testovanie. Začiatok roka 
bol v znamení testovania. Obec 
vybudovala Mobilné odberové 
miesto v kultúrnom dome aby 
mohlo občanom poskytnúť 
možnosť otestovať sa. Testy 

František Klinovský, starosta obce

Spoločenská kronika
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Momentka z folklórnych slávností 2021.       Foto: P. SEITLER
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28.06.2021 sme  prežívali   nádherný 
olympijský deň  – deň ŠKOLSKEJ  
ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY. 
Jednotlivé triedy napochodovali 
na určenú plochu  na ihrisku a 
za pomoci rozhodcov, triednych 
učiteľov, otvorili olympiádu. 

Podľa harmonogramu,ktorý sa 
trocha posunul, súťažilo sa v 
štyroch  druhoch športov a v 

dvoch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, 
1. a 2. ročník, a starší žiaci a žiačky, 3. a 4. 
ročník. Od behov na 60 m, 300 m, skokov 
z miesta  do diaľky až po hod kriketovou 
loptičkou.  Stihli sme sa  pritom nielen 
zapotiť, ale aj porozprávať a zahrať sa. 
Znova najlepší z nás získali za jednotlivé 
športy diplomy a   medaily. Porovnávali 
sme zlato, striebro a bronz medzi sebou 
a hodnotili priebeh svojich športových 
výkonov. Najlepším športovcom školy 
bola D. Hauková. Zo štyroch disciplín 
bola 2 krát prvá, raz druhá a raz tretia. 
Tento deň bol jednoducho nádherný, 
naplnený zážitkami, i súťažnými 
slzičkami..., preberaním cien. Tento deň 
nás veľmi potešil.
 Výsledky: I. kategória 1.-2. ročník  
dievčatá:
Beh na 60m: 1. M.Filová, 2. A.Besedová, 
3. S.Marko. Beh na 300m: 1. M. Filová, 
2. H.Michalková, 3. A. Besedová. Skok 
z miesta: 1. A.Remišová, 2. N.Piršel, 3. 
H.Michalková. Hod kriketovou loptičkou: 
1. A.Besedová, 2. Ch.Urbanová, 3. 
S.Marko. 
Výsledky: I. kategória 1.-2. ročník  
chlapci: Beh na 60m: 1. D.Bielik, 2. 
T.Seitler, 3. M.Kollár. Beh na 300m: 1. 
D.Bielik, 2. M.Kollár, 3. T.Seitler. Skok z 
miesta: 1. M.Kollár, 2. R.Žák, 3. D.Bielik. 
Hod kriketovou loptičkou: 1.T.Seitler, 2. 
Ch.P. Keevil, 3. D.Bielik.
Výsledky: II. kategória 3.-4. ročník  
dievčatá:
Beh na 60m: 1. E. Žáková, 2. D.Hauková, 
3. A.Filová. Beh na 300m: 1. D. Hauková, 
2. E. Žáková, 3. A. Filová. Skok z miesta: 
1. A.Filová, 2. E. Žáková, 3. D.Hauková. 
Hod kriketovou loptičkou: 1. D.Hauková, 
2. S. Komárová, 3. E. Žáková. 
Výsledky: II. kategória 3.-4. ročník  
chlapci: Beh na 60m: 1. D.Sedlák, 2. 
L.Fořt, 3. J.Piškula. Beh na 300m: 1. 
J.Piškula, 2. J.Jakubček, 3. D.Rajčák. 
Skok z miesta: 1. L.Fořt, 2. J.Piškula, 3. 
J.Jakubček. Hod kriketovou loptičkou: 
1.F.Augustín, 2. M.Augustín, 3. T.Ťapušík.

  Eva Seitlerová

Jarná sezóna mladých rybárov Školská olympiáda
Soňa Predná

Patrik Predný.                                                        Foto: -sp-Patrik Predný.                                                        Foto: -sp-

Trinásť roztrhaných mužov
Hneď úvodom upozorňu-
jem, že nejde o hororovú 
scénu, na aké sme zvyknutí 
z filmov, iba o nadnesený 
opis zovňajšku účastníkov 
jednej akcie.

Ako členovia PZ Krá-
lik Krakovany sme sa 
17.4.2021 zapojili do ce-

loslovenskej akcie s názvom 
Čistý revír = Čistá príroda, ktorej 
účelom bolo vyčistiť naše naj-
bližšie okolie od odpadkov. Vy-
ťahovanie fliaš, plechoviek, vedi-
er, nábytku, bytových doplnkov, 
fólií, textilu z krovia, šípok a tŕnia 
zanechalo na našich odevoch a 
nechránených častiach pokožky 
stopy objasňujúce názov príspe-
vku. Pozornému oku iste neušiel 
pohľad na výsledok našej snahy, 
plnej vlečke odpadu odstavenej 
a nakrátko vystavenej pred 
obecným úradom. Mala slúžiť 
ako zrkadlo správania sa ľudí k 
prírode. Pravdou však ostáva, 
že také zrkadlo, v ktorom sa 
hlupák uvidí ako hlupák, ešte 
nikto nevymyslel.
   Obmedzenia pri viacpočetnom 
zhromažďovaní ľudí spôsobili, 
že akcie sa zúčastnili iba členo-
via  PZ Králik  s  jedným sympa-

tizantom a jedným traktoristom. 
Verím, že za iných okolností by 
pomocnú ruku podali aj iní do-
brovoľníci, ktorým záleží na tom, 
aby ľudia na prechádzke videli 
stromy, kvety, vtáky a zvieratá, 
nie vyhodený odpad.
   Na adresu tých, ktorí zahl-
cujú odpadkami beztak ťažko 
skúšanú prírodu, padali počas 
prác prirodzene všelijaké pom-
enovania, ktoré papier nezne-
sie. Pozrime sa na to však z ich 
pohľadu. V podstate sú to evi-
dentne milovníci neporiadku a 
chlieva. Napriek tomu sa obetu-
jú a smeti na úrovni tých, ktoré 
majú    v    hlave,    vynesú    do 

chotára, hoci by ich určite mali 
radšej doma, podstlané, ako 
sa na také tvory patrí. Z tohto 
dôvodu by stálo na zamyslenie, 
vytvoriť tabuľu cti, kde by boli 
dokázateľní tvorcovia skládok 
vystavení ako príklad ostatným 
za svoju pracovitosť.
   Na záver už len poznámka. 
Čas, ktorý sme dostali do vien-
ka, aby sme ho strávili na Zemi, 
je obmedzený. Mnohé veci ne-
dokážeme ovplyvniť, ale to, čo 
ovplyvniť môžeme, by sme mali 
ovplyvňovať spôsobom, ktorý 
nám ho spríjemní, nie naopak, 
ale ani nie na úkor ostatných.

Marián Florek

Naši poľovníci pri čistení prírody.                    Foto: P.SEITLERNaši poľovníci pri čistení prírody.                    Foto: P.SEITLER

Školská olympiáda 2021.                                                                                         Foto: -es-                                                        Školská olympiáda 2021.                                                                                         Foto: -es-                                                        
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MATERSKÁ ŠKOLA

NAJKRAJŠIE
JABĹČKO 
Deti zasadili do areálu 
materskej školy 
stromček, o ktorý 
sa deti budú starať, 
polievať.  
                          strana 8

RYBÁRSKE OKIENKO
Jarná sezóna našich 
mladých rybárov
                          strana 11

PRIPRAVUJE SA ĎALŠÍ ROČNÍK CYKLO HOLEŠKA TOUR
1. septembra 2021 pri obecnom úrade v Dubovanoch odštartuje ďalší ročník 
Cyklo Holeška Tour. 

Mikrokregión nad Holeškou pozýva na 15. ročník cyklo-vychádzky                                strana 3

Juraj Filo
šéfredaktor

Dlhé dva roky trvalo kým 
moderátor podujatia mo-
hol povedať „Vitajte späť v 
Krakovanoch.“ Vzhľadom 
k zlepšujúcej sa situácii s 
epidémiou koronavírusu sa 
začal pomaly, ale nie úplne 
isto vracať náš život späť do 
starých koľají. Treba veriť, 
že skôr v tom pozitívnom 
zmysle.  Vrátil sa späť aj folk-
lór. Už nie ako Župný festival 
kultúry, ale ako 54. ročník 
Folklórnych slávností Krak-
ovany 2021. Vďaka aj za to.

Aktuálny ročník slávností 
bol na programe počas 
víkendu 26.-27. júna 

2021 v našom amfiteátri. Otvo-
ril ho príhovorom starosta obce 
František Klinovský, ktorý privítal 
všetkých vystupujúcich, hosti aj 
divákov. Postupne sa so svo-
jim programom predstavili folk-
lórne súbory a skupiny, ktoré 
oslávili  v poslednej dobe rôzne 
jubileá – výročia svojho vzniku. 

Úvodné vystúpenie patrilo Folk-
lórnej skupine CÍFER, nasledo-
vali Mužská spevácka skupina 
ŠKRUPINKA z Trenčína, Dedinská 
folklórna skupina PODHORANKA 
z Kočína-Lančára, domáci Folk-
lórny súbor LUSK sprevádzaný 
Ľudovou hudbou BOROVIENKA 
a záver sobotňajšieho programu 
patril Folklórnemu súboru MÁJ 
z Piešťan. Tí, ktorí si chceli ešte 
posedieť v príjemnom prostredí 
amfiteátra, mali možnosť vypočuť 
si koncert Ľudovej hudby Bor-
ovienka.
   Nedeľný program patril najmä 
detským súborom. Odštartoval 
ho o 15:00 hod. Detský folklórny 
súbor KRAKOVANČEK. K nim 
sa pridal Detský folklórny súbor 
SÍLEŠÁNEK z Vinodola, Detský 
folklórny súbor JURÁNEK a cim-
balová muzika JURÁNEČKA z 
Borského Svätého Jura. Po nich 
už vystupovali zase „dospelá-
ci“. Domáca Folklórna skupi-
na KRAKOVČANKA predviedla 
svoje pripravené pásmo, ktoré 
svojim pestrým humorom dopl-
nila Ľudová rozprávačka OZE-
FA OMÁČKECH z Krakovian. 

Nedeľný program slávností za-
vŕšil vystúpením Folklórny súbor 
OČOVAN z Očovej.
  Ako sprievodné podujatia si divá-
ci mohli prezrieť výstavu svadob-
ných odevov z Krakovian, školskú 
galériu „Na plote“, výstavu foto-
grafií z uplynulých ročníkov folk-
lórnych slávností, alebo navštíviť 
etnografické múzeum Za Krak-
ovskú bránu. 
   V amfiteátri v Krakovanoch sa po 
dlhom čase stretlo veľa priazniv-
cov folklóru, ale i iných, ktorí majú 
radi hudbu a chceli sa opäť stret-
núť so svojimi známymi, prehodiť 
pár slov, niečo zjesť, vypiť a hlavne 
sa zabaviť po dlhom smutnom 
období. Počasie aj atmosféra folk-
lórnym slávnostiam priali. Veríme, 
že o rok sa toto pekné rodinné 
podujatie bude môcť a podarí sa 
znova zorganizovať. Treba poďak-
ovať organizátorom – Trnavskému 
samosprávnemu kraju, Obci Krak-
ovany, Trnavskému osvetovému 
stredisku, sponzorom, všetkým 
účinkujúcim a divákom za pekne 
strávený letný víkend. 

                      foto: Peter Seitler

Tradične v prvú júlovú sobotu sa konal futbalový turnaj   
Maracana capMaracana cap

Botafogo vyhralo 25.ročník
”Maracana capu”

Skôr, ako sa v sobotu začalo hrať, bolo 
treba pripraviť areál Maracana stadium. 
Mnohí účastníci sa zúčastnili na 
brigádach, kde sa celý areál vykosil, 
vymaľoval, postavili sa stany a pripravilo 
sa všetko na úspešný priebeh turnaja. 
Brigády sú aj miestom kde sa jednotlivé 
mužstvá navzájom nabudia 
prichádzajúcou atmosférou a navzájom 
sa aj “pohecujú” medzi sebou. 

Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré 
boli vylosované do dvoch skupín po 
štyroch. V otváracom zápase nastúpil 

minuloročný obhajca Netopiere proti TMC 
Young Boys  a strelci sa nepochlapili. Zápas 
skončil bez gólov 0:0. Skupinu A vyhralo 
mužtvo FC Pípa a Skupinu B Botafogo. Ďalej 
nasledovalo štvrťfinále kde sa stretli 
nasledovné dvojice: FC Pípa - Rýchle kone 
0:1, Botafogo - Netopiere 1:0, TMC Dutipero 
- PSS 1:1 (na penalty 0:1), Hurican - TMC 
Young Boys 0:0 (na penalty 0:1). Porazené 
mužstvá hrali o umiestnenie 5. až 8. miesto. 
Víťazné mužstvá sa stretli v semifinále: Rýchle 
kone - PSS 0:1 a Botafogo - TMC Young 
Boys 0:0 (na penalty 1:0). V zápase o tretie 
miesto mladíci z TMC Young Boys porazili 
Rýchle kone 1:0.   Vo finále sa stretli Botafogo 
a PSS. V zápase o celkové víťaztvo v turnaji 
dalo Botafogo prvý gól, potom PSS vyrovnalo. 
A keď už aj samotný hráči v podvedomí 
počítali, že zápas dospeje k penaltovému 

rozstrelu, tak v posledných sekundách si 
PSS strelilo nešťastný  vlastný gól a víťazom 
finálového zápasu bolo Botafogo po skóre 
2:1.  Za zmienku stojí, že TMC Young Boys sa 
prvýkrát dostalo do hornej štvorky a to aj 
napriek tomu, že zo šiestich odohraných  
zápasov uhralo štyrikrát výsledok 0:0  a  
minuloročný víťaz Netopiere skončil tohto 
roku presne opačne posledný. To len ukazuje, 
aký výsledkovo nepredvídateľný je Maracana 
cap. 

Celkové poradie:  1. Botafogo
                              2. PSS
                              3. TMC Young Boys
                              4. Rýchle kone
                              5. FC Pípa
                              6. Hurican
                              7. TMC Dutipero
                              8. Netopiere
Ocenenia turnaja:
Najlepší hráč turnaja - Lukáš Mihálik 

Botafogo
Najlepší stelec - Šimon Šurin 9 gólov FC 

Pípa
Hviezda zápasu - Šimon Šurin
Poďakovanie patrí organizačnej špičke 

ľadovca-Mirovi Augustínovi - Capkovi, 
gulášmajstrovi Dobrodenkovi za fantastický 
guláš, mladému kolektívu dievčat od 
výčapného zariadenia, všetkým, ktorí prispeli 
k organizácii turnaja akýmkoľvek dielom a 
starostovi obce Františkovi Klinovskému za 
finančný príspevok a ústretovosť pri 
zapožičaní stanov a stolov s lavičkami.

Peter Franko
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Stolní tenisti 
stále v neistote

Ako a kedy začne nový súťažný 
ročník 2021/2022 stolných tenis-
tov  je v súčasnosti ešte neznáme. V 
týchto dňoch zasadá najvyšší orgán 
ohľadom volieb nového vedenia 
stolného tenisu na Slovensku. Nižšie 
krajské či oblastné zväzy čakajú na 
rozhodnutie nového vedenia,ako 
pokračovať ďalej. Táto  nečinnosť či 
neistota trvá už rok.

Bez tréningu je vňčšina hráčov as-
poň rok. Na základe vydávaných 
častých, niekedy protichodných, či 

zákazových vyhlásení najvyšších vládnych 
orgánov ohľadom koronavírusu spôsobi-
lo určite kvalitatívne zníženie  výkonnosti 
samotných pretekárov v našom športe. 
Veď väčšina mužstiev hráva zápasy v 
telocvičniach a tie boli zatvorené! Stolný 
tenis je vo svojom základe založený pre-
dovšetkým na cite pri údere do loptičky. 
Viete si predstaviť, ako budete písať ru-
kou po ročnej nečinnosti (nie na počitači 
ale rukou)? Asi tak nejak to bude s kvali-
tatívnou úrovňou stolného tenisu.
   Ďaľšie mínus bude pripísané situácii k 
súčasnej dobe. Niekorí ľudia prišli o dl-
hodobú prácu a aby uživili rodiny museli 
prejsť na nové zamestnania. A dnes sa vy-
žaduje v zamestnaní pracovať podľa poži-
adaviek zamestnavateľa. Ísť za športom 
kedy chcem sa dnes už nenosí. O pravi-
delnosti trénovať sa dnes dá už len snívať. 
A šport bez tréningu je nepredstaviteľný. 
Možnosť ešte je nájsť a postaviť dôchod-
cov, lebo mladí na šport nebudú mať čas . 
  Tí,čo štvrťstoročie sa snažili robiť dobré 
meno obce na športovom poli v oblasti 
stolného tenisu zostarli (Valo,Čelín,Šte-
fanka,Seitler a výpomoc z blízkych obcí). 
Náhrady niet. Aj tento šport si pýta om-
ladenie. Nájdu sa takí, čo by chceli nad-
viazať na úspechy minulých rokov? Naše 
mužstvo pôsobí okolo 25 rokov v 5.lige 
najvyššej oblastnej súťaži. Sme  dlhodobo 
najčastejším účastníkom 5.ligy. Trnavská 
oblasť patrí na Slovensku k popredným 
oblastiam s najväčším počtom mužstiev. 
Veď pred troma rokmi bola aj 9.liga….  
V tejto oblasti máme byť na čo hrdí.
  Nájdu sa mladí, čo budú mať chuť 
pokračovať v tradícii alebo zostanú iba 
spomienky? Podmienky  v obci sú na ten-
to šport primerané. Zo strany obce cítime 
podporu. Čo chýba – je zvýšený záujem. 
Mladí ozvite sa a nadviažte na vyšeuve-
dené úspechy doterajších predchodcov.                                                         
                                            Vladimír Seitler

Folklór sa po dvoch rokoch vrátil do nášho amfiteátra 

Foto víťazov turnaja - Botafogo. Horný rad zľava: Tomáš Mihálik, Ján Pavlíček, Peter 
Masár, Peter Földi, Pavel Klinovský, Roman Valo. Dolný rad zľava: Peter Augustovič, Štefan 
Földi, Lukáš Mihálik, Andrej Antal, Juraj Valo.                                                                           Foto: autor


