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MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁŽITKOVO POČAS
CELÉHO ŠK. ROKA

Deň v našej materskej 
škole neexistuje bez 
zážitkového učenia 
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RYBÁRSKE OKIENKO
Jarná sezóna našich 
mladých rybárov
                          strana 11

PODARILO SA ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE NA CYKLOTRASU
Nastal významný posun v snažení o bezpečnú a ekologickú možnosť prepravy medzi 
Piešťanmi a Vrbovým. 
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Daniela Piscová

Nakoľko mala prebiehať 
rekonštrukcia kultúrneho 
domu, festival bol 
naplánovaný do obce 
Podolie. Vo všetkých 
aspektoch bolo toto riešenie 
pre nás výhodnejšie.

Po informácii, že kultúrny 
dom sa nebude prerábať 
a robia sa iba toalety, 

zmenili sme miesto konania.  Ja, 
i členovia nášho OZ BÁBENCE 
sme presvedčení, že keď je to 
krakoviansky festival, tak musí byť v 
Krakovanoch.  Nešlo všetko podľa 
plánu, a tak nám v týždni pred 
festivalom nastali hektické dni, 
kedy sa robilo možné i nemožné. 
Touto cestou chcem poďakovať  
všetkým dobrovoľníkom, členom 
OZ  BÁBENCE, ich rodinným 
príslušníkom za ochotu a nemalé 
úsilie, ktoré vynaložili na to, aby 
mohol festival prebehnúť. Vo 
štvrtok večer a v noci umývali 
vestibul od nánosov prachu 
z rezania obkladov.  Pritom v 
zasadačke sa už inštalovali práce, 
nie práve najlacnejšie a veľmi 
jemné. Svoje diela tu vystavovala 
bulharská umelkyňa Bistra 

Pishancheva. V sále dominovali 
kóje pripravené pojať čipkárky a 
čipkárov zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Rakúska, Maďarska, 
Francúzska a Bulharska. V 
piatok dopoludnia, keď prišli prvý 
účastníci, vo vestibule už ďalšie 
stáli kóje a vo vchode nainštalovaná 
výstava. Táto výstava bola súťažná  
„Spomienka na Mišíka,“  venova-
ná významnému čipkárovi z 
Piešťan Ing. Víťazoslavovi Mišíkovi 
pri príležitosti 30. výročia úmrtia. 
   Ďalšia výstava mala v názve 
tak isto 30, ale „K 30. výročiu 
založenia spolku“. Bola vytvorená 
z prác členiek VSUŘ Praha a 
i módne prehliadky sa niesli v 
tvorivom duchu týchto dám.
  Siedmy ročník nášho festivalu 
bol venovaný paličkovanej čipke 
z Vajnor. Jej výstava prebieha v 
múzeu Za krakovskú bránu do 
31.10.2022.  Záujemcovia sa 
mohli podrobnosti o nej dozvedieť 
na seminári, ktorý viedla Jarmila 
Rybánska. Prípadne sa ju naučiť 
pliesť na kurze. Tak isto ako i 
Krakoviansku čipku a základy 
paličkovania. S veľkým záujmom 
sa stretol kurz poľskej čipkárky 
Malgorzaty Szpily. Šperky 
vytvorené účastníčkami tohoto 
kurzu boli nevšedné a krásne. 

 Počas dvoch festivalových 
dní spríjemňovalo atmosféru 
vystúpenie žiakov ZUŠ Čachtice, 
Podobenka z Vajnor, FS Máj z 
Piešťan, Inovec z Hlohovca, FS 
Žito z Piešťan. Tretí deň nás potešili 
svojim umením domáce kolektívy 
FS LUSK, DFS Krakovanček a 
FSk Krakovčanka. 
   Napriek všetkým problémom 
festival paličkovanej čipky 
prebehol, prebehol v Krakovanoch 
a s úžasnou atmosférou.  Účasť 
bola veľmi dobrá, a všetci ho 
hodnotili ako najlepší  z doterajších 
7. ročníkov.
   Čipkári zo zahraničia prichádzajú 
už vo štvrtok a odchádzajú v 
pondelok, alebo v utorok. Počas 
celého pobytu sa musíme o nich 
postarať a robiť im program. 
V nedeľu večer, po oficiálnom 
skončení festivalu na spoločnej 
večeri skonštatovali, že neverili, 
že už v piatok bude prebiehať 
festival keď videli kultúrny dom vo 
štvrtok. Bola som dojatá a hrdá. 
Hrdá na našich ľudí.  Toľko chvály, 
poďakovaní a uznaní na ich 
prácu, ochotu a obetavosť. Počas 
festivalu išli na 110 % a ešte aj s 
úsmevom, po takých náročných 
dňoch. Ďakujem. 

V jarnej časti sme sa stali druhým najlepšie brániacim 
mužstvom v súťaži

Zhodnotenie jarnej časti futbalovej
sezóny A-mužstva

Jarná časť súťaže VI. Ligy MEVASPORT 
začala po hráčmi neobľúbenej zimnej 
príprave,  ktorú sme absolvovali v 
domácich tréningových podmienkach.. 
Tím Krakovian pôsobil naďalej pod 
vedením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra Gažíka.  

V tíme nastalo minimum zmien. 
Pôsobenie u nás skončil  jeden z 
brankárov Tomáš Mihálik, ktorý odišiel 

na hosťovanie do Záhorskej Bystrice. To nám 
skomplikovalo situáciu, pretože s jedným 
brankárom odohrať celú jar je dosť riziko. 
Martin Bališ prerušil aktívnu činnosť z 
rodinných dôvodov a Matúš Hornák pracuje 
v zahraničí. 
   V tíme teda pôsobili: Tomáš Holán, Matúš 
Macháč, Daniel Stolárik, Ondrej Kubík, Andrej 
Toplanský, Jakub Klein, Ondrej Holán, Filip 
Frankovič, Šimon Šurín, Matúš Grivalský, 
Lukáš Netsch, Erik Spál, Slavomír Mitošinka,  
Juraj Valo, Peter Uváček, Aleš Orviský, 
Tomáš Gažík, Adam Holán a kapitán tímu 
Matúš Ďuračka.
  V príprave sme odohrali 4 zápasy. Veľké 
Kostoľany sme porazili 3:1, Piešťany 5:1, 
Šalgovce 6:1 a s Brestovcom sme remizovali 
4:4. Strelecky sa presadili Šurín 6 krát, 
Stolárik 3 krát, Andrísek, Spál, Uváček 2 krát 

a Orviský, Netsch, Frankovič 1 krát.  
   V jarnej časti sme odohrali 16 zápasov, 
absolvovali 72 tréningových jednotiek. Po 
vyhodnotení samotnej jari sme skončili na 
treťom mieste za Majcichovom a Červeníkom. 
Celkovo sme skončili  na 6. mieste so ziskom 
57 bodov za 17 víťazstiev a 6 remíz. Nastrieľali 
sme 63 gólov. 18  gólov strelil Šimon Šurín, 
11 Peter Uváček, 10 Erik Spál, 6 Daniel 
Stolárik, 4 Tomáš Andrísek a Ondrej Holán, 3 
Matúš Duračka, 2 Jakub Klein a Peter Gažík  
a po jednom Juraj Valo, Matúš Grivalský a 
Filip Frankovič. 
    V jarnej časti sme sa stali druhým najlepšie 
brániacim mužstvom v súťaži, vďaka dobrej 
obrannej práce celého tímu na čele s 
brankárom Tomášom Holánom. Menej gólov 
dostal len víťaz súťaže - Majcichov. 
  Najvyťaženejšími hráčmi v zápasoch boli 
Šimon Šurín, Matúš Duračka a Ondrej Holán.  
Vyzdvihujem pracovitosť hráčov s najlepšou 
dochádzkou na tréningové jednotky, kde z 
najlepších spomeniem Jakuba Kleina, Filipa 
Frankoviča a Juraja Valu. 
   V mene trénerov, realizačného tímu a hráčov 
sa chcem poďakovať obci Krakovany a 
vedeniu futbalového klubu FK KRAKOVANY, 
za vytvorené tréningové a organizačné 
podmienky na fungovanie futbalového A 
tímu. 

Tomáš Andrísek
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Konečné tabuľky 
sezóny 2021/22

A-mužstvo 6.liga
1.Majcichov    32 25   3   4     86:26    78 
2.Červeník      32 25   2   5   130:52    77 
3.Cífer             32 20   5   7     93:42    65 
4.Madunice     32 19   4   9     84:52    61 
5.Siladice        32 18   3  11    86:60    57 
6.Krakovany    32 17   6   9     63:46    57 
7.Bučany         32 17   4  11    82:61    55 
8.Pečeňady     32 14   4  14    81:63    46 
9.Kátlovce       32 14   2  16    70:108  44 
10.H Orešany  32 14   1  17    66:75    43 
11.Zeleneč       32  14  0  18    69:61    42 
12.Leopoldov  32  12  5  15    52:71    41 
13.Drahovce    32  10  8  14    66:90    38 
14.B.Kostol      32   8   5  19    46:71     29 
15.Voderady    32   7   2  23    62:121   23 
16.Križovany    32   6   0  26    36:96    18 
17.Zavar           32   4   2  26    28:105  14
------------------------------------------------

STARŠÍ DORAST U19 2.liga
1.Z.Moravce    30 19   6   5      80:31   63 
2.Púchov         30 18   5   7      72:35   59 
3.Komárno      30 16   8   6      66:45   56 
4.Inter BA        30 15   9   6      51:32   54 
5.Šamorín       30 14   6  10     71:59   48
6.Dubnica       30 14   5  11     49:47  47 
7.Domino BA  30 12  10  8      41:37  46 
8.Skalica         30 14   4  12     47:45   46 
9.Karlova Ves  30 14   3  13     48:51   45
10.Lok.Trnava 30 11   8  11     37:34   41 
11.ČFK Nitra   30  11   6  13     53:49  39 
12.Partizáns.   30 11   4  15     48:63   37 
13.Myjava       30 11   3  16     44:55   36 
14.Senec         30   8   6   16    40:52   30 
15.Krakovany  30   3   6   21    12:56   15 
16.Piešťany     30   3   3   24     23:91  12
------------------------------------------------

MLADŠÍ DORAST U17 2.liga
1.Inter BA        30  23  5   2      89:23   74 
2.Z.Moravce    30  21  7   2      62:20   70 
3.Karlova Ves  30 18  6   6      76:30   60 
4.Dubnica        30 17  9   4      76:32   60 
5.Komárno      30 18  6   6      71:30   60 
6.Lok.Trnava   30 18  5   7      71:32   59 
7.Šamorín        30  16  5   9      57:39   53 
8.Púchov         30 13  7  10      60:45   46 
9.Domino BA   30  10  9  11      54:41   39 
10.Senec         30   9  6  15      35:51   33 
11.Skalica       30   5  9  16      28:57   24 
12.ČFK Nitra   30   6  5  19      26:67   23 
13.Piešťany     30   6  4  20      30:83   22 
14.Myjava        30   6  3  21      31:83   21 
15.Krakovany  30   4  4  22      22:75   16 
16.Partizáns.   30   3  4  23     22:102 13

                                                           -red-

Krakovany žili Festivalom paličkovanej čipky

Horný rad zľava: Slavomír Mitošinka, Filip Frankovič, Daniel Stolárik, Erik Spál. 
Stredný rad zľava: Peter Gažík (asistent trénera), Matúš Macháč, Magdaléna Herdová (masér), Aleš 
Orviský, Matúš Ďuračka, Andrej Toplanský, Ondrej Kubík, Tomáš Holán, Šimon Šurín, Adam Holán, Nora 
Valová (zdravotník), Tomáš Andrísek (tréner). 
Dolný rad zľava: Matúš Grivalský, Jakub Klein, Peter Uváček, Ondrej Holán, Juraj Valo.             Foto: -red-



Ako je už zvykom, ani tento 
rok mladí rybári Krakovian 
nezaháľali a venovali sa 
rybačke už od začiatku 
roku. Ešte v zimnom období, 
keď nebolo až tak priaznivé 
počasie na ryby, sme sa 
venovali výrobe nástrah a 
príprave na celý rok, aby 
sme mali všetko nachystané 
nielen na bežné rybačky ale 
aj na preteky. 

Taktiež sme sa venovali 
prevažne lovu rýb 
prívlačou, aby sme si 

natrénovali jednotlivé techniky na 
lov dravých rýb.
  Prvé preteky sa uskutočnili 
19.3. v Brumov-Bylnice. Z 
Krakovian sme sa ich zúčastnili 
Patrik Predný, Matej Augustín 
a Soňa Predná. Chytali sme 
prevažne pstruhy dúhové, avšak 
aktivita rýb bola veľmi slabá. 
No aj napriek tomu, sme nikto 
neodchádzali bez ryby a podarilo 
sa nám uloviť zopár kúskov. 
Najlepšie sa z nás umiestnil 
Patrik Predný, ktorý obsadil 5. 
miesto.
 Nasledovali preteky vo Veľkom 
Orvišti, ktorých sme sa z 
Krakovian zúčastnili ja a Paťo. 
Počasie bolo v ten víkend 
úplne proti nám. Celý víkend 
bolo veľmi chladno, fúkal silný 
vietor a občas aj zapršalo. 
No aj napriek týmto pocitovo 
nepriaznivým podmienkam, boli 
ryby veľmi aktívne a my sme si 
perfektne zachytali. Nakoniec sa 
mi podarilo obsadiť 6. miesto v 
sobotu a 5. miesto v nedeľu zo 
všetkých zúčastnených. Medzi 
ženami sa mi podarilo obidva sni 
skončiť na 1. mieste.
   O  týždeň neskôr  sa  uskutočnili  
preteky dvojíc v Jestřabiciach, 
ktorých sa za Krakovany 
zúčastnilo   viacero tímov. 
   Celkovo  panovala  ako  vždy 
medzi  rybármi super atmosféra, 
ryby  spolupracovali a všetci  
sme  si skvelo zachytali  a zhodli 
sme sa, že  sa tam isto radi 
znova vrátime. 
   Počas  Veľkej  noci 16.4. 
sme zahájili pstruhovú sezónu  
na Holeške.  Tešili sme  sa   

minimálne  
mesiac dopre-
du,   kedy   už 
tento čas nas-
tane, nakoľko je 
to príležitosť ísť 
si   kedykoľvek 
zachytať     na 
miesto   blízko 
domu.  Počas 
zopár dní sme 
si   slušne  za-
chytali,    kým 
sa pstruhy ne-
vychytali. Potom
nasledovali  dni 
trápenia,   kedy 
to  bolo  o  oje-
dinelých rybách. 
   Začiatkom 
mája  sa  usku-
točnili      prvé 
preteky v love
na      feeder, 
ktorých     sa 
z Krakovian zúčastnil Lukáš 
Horňák. Je naozaj veľmi 
pekné    vidieť,  ako  Lukáša baví 
rybárčenie a ako sa  tomu venuje 
aj vďaka podpore rodičov. Stačí 
len spomenúť, že sa ide na ryby, 
hneď je zbalený a už sedí celý 
natešený v aute. Aj na pretekoch 
sa ukázalo a bolo vidieť, ako 
sa každým razom zlepšuje, čo 
je hlavne vďaka pravidelným 
rybačkám, kde si trénuje presné 
náhody, zdolávačky rýb a všetko 
s tým spojené. Vďaka jeho 
šikovnosti a vytrvalosti sa mu 
podarilo na týchto pretekoch 
obsadiť 3. miesto v kategórii do 
10 rokov. 
   Ako v každom športe, výsledky 
prichádzajú s tréningom aj v 
prípade rybárčenia. V tomto 
by som rada vyzdvihla Maťka 
Augustína. Všetok voľný čas, 
ktorý má trávi na rybách. Venuje 
sa lovu na prívlač. Objavuje 
rôzne nové miesta a čo je na 
tom to pekné, je tak vytrvalý, 
že sa snaží, až dokým odtiaľ 
nevytiahne rybu. Takto si trénuje 
rôzne techniky lovu, ktoré 
sa odlišujú v niečom pri love 
konkrétnych druhov dravých rýb. 
To ako veľa času trávi pri vode sa 
mu osvedčilo aj na prvé dvojkole 
1.ligy v LRU-prívlač, kde súťažia 
najlepšie tímy zo Slovenska, 

ktorých členmi sú viacerí 
niekoľkonásobní majstri sveta. 
Ja, Paťo a Maťko súťažíme za 
team Partizánske a toto dvojkolo, 
ktoré sa uskutočnilo prvý júnový 
víkend boli naše prvé preteky v 
lige. Do Vranova nad Topľou sme 
šli chytať z Krakovian ja a Maťko 
a musím povedať, že ani jeden 
sme nazaostávali za najlepšími. 
Aj napriek tomu, že sme na tejto 
vode nikdy predtým nechytali, 
mali sme len nejaké informácie 
od známych, sa nám podarilo 
slušne zachytať a celkovo sme 
sa ako team umiestnili na 7. 
mieste. 
  Ako vidíte, mladým rybárom z 
Krakovian sa počas jari celkom 
úspešne darilo a verím, že sa 
nám bude dariť aj po zvyšok 
roka, kde nás čaká ešte veľa 
pretekov a rôznych zaujímavých 
akcií.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Ján Zeman 70 r.
X Peter Klčo 63 r.
X Mária Jobusová   71 r.
X Mária Žitnanská 93 r.
X Ján Valo   88 r.
X Ladislav Toplanský   72 r.
X Jozef Sedlák   81 r.
X Veronika Borovská   37 r.
X Margita Garafová   95 r.
X Ladislav Ravas   89 r.
X Martin Drlička   45 r.
X Mária Snohová   86 r.
X Vladimír Hrabina   77 r.

finálne                administratívne 
podklady, rovnako aj verejné 
obstarávanie. Po mnohých 
rokoch bojov so železnicami 
SR a mnohých iných 
problémoch chce združenie 
„Zelená cesta“ podať v 
auguste žiadosť o nenávratný 
finančný prostriedok. V prípade 
vyhovenia našej žiadosti by 
práce mohli začať už o pár 
mesiacov.
  Kultúra. 29. apríla prebehla 
tradičná akcia Stavanie mája, 
ktorý ako každý rok postavili 
náš DHZ Krakovany.
 Folklórne slávnosti sa 
tento rok nekonajú z rôznych 
administratívnych ako aj 
technických dôvodov. Preto 
sa niektorý program z nich 
presúva na september, kedy sa 
budú konať „Slávnosti jesene“.
O pár dní začína leto, čas 
prázdnin, dovoleniek, slnka 
a vody. Preto vám všetkým 
prajem krásne prežité dni plné 
pohody a radosti.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili Ján Kačo a Filip Ján Kačo a Filip 
Kamenický.Kamenický. Želáme im veľa 
zdravia a síl! 
                                   

Čo sa dialo v našej obci
počas posledného polrokaposledného polroka

Starosta sa prihovára 

Vážení spoluobčania! Máme 
tu prázdninové obdobie a 
pri tejto príležitosti by som 
vás chcel informovať o 
novinkách, ktoré sa udiali 
počas tohto obdobia.

Kanalizácia. Ceny 
materiálu za dotkli aj 
dobudovania obecnej 

kanalizácie. Už nie je problém 
len cena materiálu. Nastala 
situácia, keď stavebný 
materiál sa stal nedostupným 
artiklom. Na Slovensku sa 
stáva akýsi fenomén robiaci 
stavby ťažšími, drahšími a 
predlžujú ich realizáciu. Je to  
aj problém chybnej projektovej 
dokumentácie. Vďaka tej 
našej sa boríme s mnohými 
problémami, ktorým sme sa 
mohli vyhnúť.
   Kultúrny dom. Ako mnohí z 
vás už viete, naša obec doplatila 
na neustále a prudké zvyšovanie 

cien materiálov a práce. Víťazná 
firma súťaže v novembri 2021, 
už v marci nasledujúceho roku 
nebola za túto sumu schopná 
realizovať    dielo.      Z     týchto 

dôvodov sme sa museli zapojiť 
do nasledujúcej súťaže, v ktorej 
sa odovzdávajú žiadosti do 
konca júna.
  Cyklotrasa. Pripravujú sa 

František Klinovský, starosta obce

Spoločenská kronika
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Stavanie mája 29.4.2022.                            Foto: L. ŽITNANSKÝ
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   Do celoslovenskej matematickej  5 
kolovej  súťaže  pre žiakov 2.-4. ročníka 
sa zapojili  jeden druhák, štyria tretiaci a 
dvaja štvrtáci. 
   Súťaž prebiehala  v troch samostatných 
kate¬góriách: MAKSÍK 2 –žiaci 2.ročníka 
ZŠ, MAKSÍK 3 –žiaci 3.ročníka ZŠ, 
MAKSÍK 4 –žiaci 4.ročníka ZŠ. Súťaž 
bola počas školského roka rozdelená 
do piatich kôl. V každom kole riešili 
súťažiaci 5 úloh. O čo sa súťažilo? 
Najúspešnejší riešitelia dostali diplom s 
titulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú 
cenu, ktorá im bude pripomínať, ako 
úspešne  sa popasovali s netradičnými 
Maksíkovskými úlohami. Traja žiaci z našej 
školy získali   za majstrovské zvládnutie 
náročných úloh zo všetkých kútov sveta 
hrdý titul Najmúdrejší Maksáčik. Boli to 
S. Machaj 4.A, patril medzi prvých 20% 
najúspešnejších, M. Kollár  a L. Ťupek z 
3.A, ktorí sa umiestnili medzi 21% -35% 
najúspešnejších. Za šikovné zvládnutie 
náročných úloh zo všetkých kútov sveta 
získavali  všetci ostatní hrdý názov Múdry 
Maksáčik. J. Tureček, M. Juricová 3.A, 
L. Horňák 4.A a T. Horňák 2.A. V tomto 
školskom roku riešilo úlohy 13 364 detí. 
Všetkým gratulujeme!

  Eva Seitlerová

Jar našich mladých rybárov Súťaž Maksík
Soňa Predná

Stolní tenisti skončili predposlední
Sezónu 2021/2022 
ukončili stolní tenisti 
na nelichotivom 
predposlednom 11.mieste. 
Či bude postačujúce pre 
zotrvanie v 5.lige aj pre 
budúci súťažný ročník sa 
ukáže až tesne pred novou 
sezónou podľa počtu 
prihlásených mužstiev do 
nového súťažného ročníka.

Ten skončený ročník 
bol z nášho pohľadu v 
spodnej časti tabuľky 

dosť vyrovnaný. Príčin nášho 
nelichotivého umiestnenia bolo 
viacej. Koronavírus postihol 
prevažnú časť obyvateľstva. Nie 
všetky mužstvá z toho mali osoh. 
Náš úzky hráčsky káder to však 
citeľne poznačilo.Náhradníci 
skôr narodení na úspechy 
v 5.lige už môžu viacmenej 
spomínať. Na postavení mužstva 
mali negatívny vplyv aj absencie 
hráčov pre pracovné povinnosti, 
či krátkodobá choroba(zvýšená 
teplota v čase koronavírusu).
   Ďaľší dôvod bol v nedostatku 
tréningu,keď sme nemohli doma 
trénovať ani odohrať zápasy pre 

rekonštrukciu časti kultúrneho 
domu,lebo nebolo ani vody 
ani tepla. Domáce zápasy so 
Špačincami i Piešťanmi sme 
boli nútení odohrať na stoloch 
súperov... Niektoré zápasy nám 
nepriala povestná šťastena 
(zápas v Zelenči,či doma s 
Vrbovým). 
 O našom postavení pri 
spomínanej vyrovnanosti 
rozhodli veľkým podielom 
hráči Bukovej,ktorí v 
predposlednom kole proti nám 
nastúpili v tom najsilnejšom 
zložení(pochopiteľne víťazne),ale 
o týždeň k nášmu súperovi v boji 
o záchranu poslali hráčov druhej 
garnitúry(a prehrali).Tieto dva 
súboje najviac ovplyvnili naše 
postavenie v tabuľke.
  Tiež dôvod nášho postavenia 
vidím v nezáujme mládeže o 
stolný tenis v Krakovanoch. Nie 
sme sami s týmto problémom. 
Podobné majú aj v Špačinciach, 
Bolerázi či v Malženiciach(tie 
mali pred pár rokmi 3 mužstvá 
v súťažiach,no dnes majú 
dvoch hráčov na hosťovaní v 
Bučanoch,ostatní prestali so 

športom).  
   Je len na škodu,že materiálne 
vybavenie u nás je na úrovni, 
novodobá tradícia predstavuje 
viac ako 25 rokov činnosti. No 
mám obavu, že pre nezáujem 
mládeže táto činnosť v obci 
zanikne. Bodaj by som sa mýlil. 
   Niektorým mužstvám,ktoré na 
stretnutia nenastúpili boli oproti 
súťažnému poriadku priznané 
body aj pri prehre, napriek 
nenastúpeniu k stretnutiu. (Za 
nenastúpenie na stretnutie 
mužstvá nemajú nárok na 1 bod 
ako v prípade odohratého,hoci 
prehratého stretnutia).  Pri 
tejto príležitosti mi nedá 
nespomenúť si na odchod do 
večnosti nášho dlhoročného 
hráča a spoluzakladateľa tejto 
novodobej histórie stolného 
tenisu v Krakovanoch – takmer 
84-ročného Františka Valu. 
Jeho oddanosť ku športu, 
spoľahlivosť, obetavosť či 
pomoc tam,kde to bolo treba, by 
mali byť príkladom pre adeptov 
zachovania a pokračovania... 

        ...pokračovanie na str.3

Vladimír Seitler

Lukáš Horňák.                             Foto: -sp-Lukáš Horňák.                             Foto: -sp-

1. apríl v našej škole
    Ako vyzeral 1. apríl u nás v škole? Prvý 

apríl je známy ako Deň bláznov a vtipmi 

sa preto nešetrí.

   My  sme  ho prežili v škole netradične. 

Vyhlásili sme Deň naruby.  Do školy 

prišli  žiaci oblečení v niečom, čo do 

školy bežne nenosia. Dievčatá boli 

oblečené ako chlapci a chlapci naopak 

ako dievčatá, niektoré dievčatá ako pani 

učiteľky či pani riaditeľka, Danka a Janka, 

opravár, pán učiteľ, dokonca v pyžamách 

alebo jednoducho naruby. Dopoludnie 

sme začali   vyhodnotením naj naruby 

oblečeným žiakom.  Niektorí odvážlivci 

si tento deň vyskúšali úlohu  učiteľov. 

Väčšinou žiaci štvrtého  ročníka učili 

prvákov, druhákov i tretiakov.  Učitelia 

zasadli do školských lavíc a mohli sa opäť  

vžiť do úlohy žiakov.  Hru na školu vzali 

deti naozaj  vážne a aktívne  sa zapojili 

do tejto akcie. To, že môžu známkovať  

sa  im páčilo. Mnohí sa úlohy chopili 

veľmi zodpovedne - pripravili sa   a snažili 

sa ako ostrieľaní  učitelia. Prežili sme 

zaujímavý úsmevný deň.



Vážení členovia i 
spoluobčania, dovoľte 
mi, aby som vás týmto 
spôsobom v mene 
výboru JDS pozdravila 
a oboznámila s našimi 
aktivitami a s tým, čo 
plánujeme v dohľadnom 
čase. 

Covidová situácia nám 
pomaly ustúpila i práca v 
našej JDS sa tiež pomaly 

rozbieha. Aj z toho dôvodu sme 
naše prvé tohoročné stretnutie 
mali až 27. apríla 2022. Tu sme 
spoločne oslávili naše jubilujúce 
členky A. Tonkovičovú a L. 
Tonkovičovú. Kytičkou a vinšom 
sme im zaželali všetko dobré, 
pevné zdravie a pohodu v rodine. 
Tiež sme zostavili dvojice a spolu 
s MsSČK Krakovany sme mali 
stanovisko pred obchodom a 
pomáhali tým, čo to potrebujú v 
zbierke Ligy proti rakovine „Deň 
narcisov 2022.“ Aj vďaka našej 
a vašej pomoci sa v našej obci 
podarilo vyzbierať vyše 1000,-
€ pre onkologických pacientov. 
Pán Boh zaplať!
  Pred našou prvou schôdzou 
sme mali stretnutie v Piešťanoch, 
kde sme zvolili nového predsedu 
JDS za okres Piešťany. Po pani 
Ilavskej bude vo funkcii pán 
Michalička z Nižnej, ale pre jeho 
zdravotné problémy sa na to 
podujal Miroslav Tulák z Piešťan. 
Veríme, že bude rovnako 
spravodlivý, úspešný a ústretový 
ako jeho predchodcovia. Držme 

mu palce a poprajme mu zdravie 
a pohodu. Ak bude treba a 
budeme môcť, radi pomôžeme.  

   K dnešnému dňu má JDS v 
Krakovanoch 67 členov a radi by 
sme naše rady omladili, ale naši 
občania majú to ho asi viacej 
na výber a tiež sú v rôznych 
spolkoch, máme záhrady, 
vnúčatá a tiež už tak nevládzeme 
ako kedysi. Tak aj naše aktivity 
musíme tomu prispôsobovať. 
Starší ľudia potrebujú, aby neboli 
sami a rozmýšľali len nad svojimi 
chorobami. Každý ich máme 
dosť, preto budeme radi, keď 
si nájdete čas vždy v poslednú 
stredu v mesiaci a prídete medzi 
nás, len tak sa porozprávať. 
Tešíme sa na každého. 1-2 
hodinky pookrejeme na duši.
  Tento rok naša organizácia 
obdržala 4 kúpeľné poukazy, 
a bolo za ten krátky čas ťažké 
nájsť ľudí, ktorí by ich chceli 
využiť. Manželia Krchnákoví boli 
v júni v kúpeľoch Bardejove a 
manželia Kozákoví idú na jeseň 
do kúpeľov Sliač. Verím, že si 
oddýchnu a budú spokojní.

   Na aprílovej schôdzi bola 
ponuka pre našich členov od 
Folklórneho súboru LUSK na 
vystúpenie v Dome umenie 
Piešťany (3. výročie založenia 
súboru). Prispeli sme sumou 5,-€ 
na člena, čo využilo len zopár 
z nás (vstupenky treba priniesť 
na schôdzu). Vystúpenie bolo 
úžasné a tým, čo prišli a podporili 
našich tanečníkov patrí vďaka. 
Ďalší členovia, ktorí budú mať 
záujem o nejaké iné vystúpenie, 

takisto im prispejeme. 20. júna 
plánujeme účasť v Dome umenie 
v Piešťanoch na programe „Nič 
nové na svete, dáme si Repete.“ 
    Veľmi pekné nedeľné 
popoludnie 29. mája sme prežili 
v našom kultúrnom dome, 
kde nás pozval obecný úrad 
i pán starosta na oslavu „Dňa 
matiek“. Vystúpenie detičiek, 
občerstvenie, hudba a krásna 
ruža na záver. Veľmi sme sa 
potešili – kultúrny dom praskal 
vo švíkoch. Za všetkých srdečná 
vďaka.
   V máji sme mali aj brigády 
na cintoríne v Strážoch (13.5. a 
24.5.). Ďakujem tým, ktorí prišli a 
pomohli.
   V júni privítame medzi nami pani 
bylinkárku Kopáčovú prosím 
príďte, ak máte nejaký zdravotný 
problém. Tiež zavinšujeme 
jubilantkám.
   V júli bude tradičná opekačka 
JDS na poľovníckej chate. V júli 
a v auguste pravidelné schôdze 
nebudú, budeme sa tešiť až v 
septembri. 
   Prajem vám všetkým pekné, 
zdravé a pohodové leto vo 
vašich rodinách a teším sa na 
vás všetkých poslednú stredu v 
mesiaci. 

Nech jedinečná chuť prírody, 
hodí vás do pohody, 

bio radosť, bio šťastie, 
nech vám všetko pekne rastie. 

Bez chémie, bez postreku, 
prajem veľa radosti a smiechu.

   Všetko dobré a užívajte si život, 
pokiaľ sme tu! 
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        ...dokončenie zo str.2
...činnosti stolného tenisu v Krakova-
noch. Z tohto miesta Ti ďakujeme a 
posielame pozdrav do večnosti.
   V skončenom ročníku 5.ligy sme 
teda obsadili 11.miesto, keď sme 
vyhrali nad svojimi súpermi 5-krát, 
2-krát sme sa rozišli so súpermi 
nerozhodne a 15-krát sme prehra-
li pri nepriaznivom skóre 142:254. 
O 142 našich úspešných bodov sa 
najviac zaslúžil Emil Stehlík počtom 
67 bodov. Na ďaľších bodoch sa po-
dieľali: Marek Varga 40,5 boda, Emil 
Štefanka uhral 21 bodov, Anton Čelín 
uhral 7 bodov, Paťo Predný 3,5 boda 
a Vlado Seitler uhral 3 body.
                         * * *
  Tabuľka 5.ligy ročník 2021/2022
1.Bojničky A   22  20  0  2   272:124  62

2.Hlohovec E  22  19  1  2   281:115  61

3.Špačince B  22  18  1  3   287:109  59

4.Hoste           22  11  2  9   211:185 46

5.Trnava B       22 11  2  9   178:218  46

6.Suchá A       22 11  2   8   207:189 45

7.Zeleneč A     22   7  2 13  177:219  38

8.Boleráz         22   5  4 13  156:240  36

9.Vrbové B      22   5  3  14 159:237  35

10.Buková A   22   5  2  15  150:246 34

11.Krakovany22   5  2  15  142:254 34

12.Piešťany A  22   3  3  16 156:240  31

Jednota dôchodcov informuje Stolní tenisti 
skončili predposledníAnna Kubranová

za výbor JDS Krakovany
 My sa vody nebojíme a plávať sa naučíme, 

hej ,hej, hej ! To bolo predsavzatie  žiakov, 
ktorí absolvovali plavecký výcvik v apríli na 
plavárni v Myjave. Zúčastnilo sa ho spolu 56 
žiakov 1. – 4. ročníka.  Základný plavecký 
výcvik  prebiehal pod vedením  kvalifikovaných 
inštruktorov plávania  a plavčíka tunajšieho 
bazéna. Inštruktori plávania veľmi 
profesionálnym a vhodným pedagogickým  
prístupom preklenuli zábrany a prvotný strach i 
tých menej smelých a zdatných.  Tí odvážnejší 
a plavecky zručnejší sa už od prvého dňa 
mohli realizovať i v zložitejších plaveckých 
disciplínach.  Počas  piatich dní si žiaci osvojili 
splývanie, plávanie pod vodou, kraul, skok 
do hlbokej vody a vyplávanie z nej. Plávanie 
bolo spestrené o rôzne hry a súťaže vo vode. 
Na záver kurzu každá skupina predviedla 
všetko, čo sa naučili. Najlepšia skupina 
plávala 50 m, druhá 25 m, tretia a štvrtá 12,5 
m na čas Žiaci prvého až štvrtého  ročníka 
si tak  osvojili, upevnili a zdokonalili techniku 
plávania, niektorí zas prekonali prvotný strach 
z vody. Musíme povedať, že všetky deti to 
zvládli úžasne. Dostali „mokré vysvedčenie“, 
ktoré je dôkazom toho, že zvládli plavecký 
kurz. Poďakovanie patrí nášmu ZRŠ za jeho 
ústretovosť a podporu, bez ktorej by finančné 
náklady na plavecký výcvik boli oveľa vyššie. V 
mene žiakov ďakujeme.

Školský plavecký výcvik

                  Eva Seitlerová
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Miestna skupina 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch (ďalej 
MsSČK) sa pre 
pandemickú situáciu tiež 
nemohla začiatkom roka 
venovať svojej činnosti 
plnohodnotne. Napriek 
tomu však členovia jej 
výboru stihli mnohé 
návštevy a aktivity 
zrealizovať.  

13.februára sa konala 
výborová schôdza 
MsSČK. Výročnú 

schôdzu pre všetkým známu 
situáciu tento rok nebolo 
možné uskutočniť. MsSČK 
rozšírila svoje rady o 6 nových 
členov, medzi nimi je aj 
bronzový darca krvi Ľubomír 
Pekarovič ml.
     V marci sa 5 členov výboru 
MsSČK zúčastnilo výročnej 
schôdze v Nižnej a takisto 5 
členov výboru bolo na výročnej 
členskej schôdzi vo Vrbovom. 
5. apríla 2022 sa konal snem 
delegátov miestnych spolkov 
vo Fakultnej nemocnici v 
Trnave – snem Územného 
spolku Trnava. Zúčastnili sa ho 
2 členovia MsSČK. Zhodnotilo 
sa 4-ročné pôsobenie 
územného spolku, zvolená 
bola jeho nová predsedníčka  
Radka Poláková. Územný 
spolok Trnava má 15 
miestnych spolkov, vrátane 
toho nášho. Celoslovenský 
snem Slovenského Červeného 
kríža je naplánovaný na 24. 
septembra 2022 v Banskej 
Bystrici. Zároveň budú 
prebiehať oslavy 159. výročia 
SČK. 
   V našej MsSČK stále pracujú 
na projekte „Evička nám 
ochorela,“ ktorého základom 
je spolupráca s materskými 
škôlkami, tiež pokračuje 
príprava na poskytovanie prvej 
pomoci v základnej škole. 
   28.apríla 2022 MsSČK v 
spolupráci s JDS a Ligou proti 
rakovine spoluorganizoval 
zbierku Deň narcisov. Zriadené 
boli 2 stanovištia, na ktorých 
členky výboru vyberali 
dobrovoľné príspevky na 
podporu onkologických 
pacientov.  Navštívili aj firmy v 
pôsobnosti našej obce, taktiež 
školu a škôlku. Dobrovoľníčky 
vybrali v našej obci 1007,- €.  
Vydvihli, že naši ľudia pochopili 
myšlienku pomoci pre ľudí 
postihnutých rakovinou a 
ďakujú všetkým darcom. Z 
Ligy proti rakovine obdržali aj 

poďakovanie za spoluprácu pri 
tejto tradičnej zbierke. Veľmi 
dobrú spoluprácu má MsSČK 
aj  s kaviarňou Infúzia, prispeli 
im aj v zbierke Deň narcisov.
  Nezaháľali ani darcovia krvi. 
Od začiatku roka sa zúčastňujú 
odberov krvi na piešťanskej 
hematológii. Bolo tomu tak aj 
2. marca. Odberu sa druhý 
marcový deň zúčastnilo 8 
darcov krvi z Krakovian (okrem 
iných aj Peter Klčo ml.- daroval 
krv 79. krát). Ďakujeme, že aj v 
dnešnej situácii dokážete nájsť 
odvahu a ochotu pomáhať 
otvárať svoje žily pre potreby 
blížnych.
   V marci sa MsSČK podieľala 
aj na zbierke pomoci pre 
Ukrajinu, ktorú organizoval 
obecný úrad. Taktiež 
participovala na zbierke SČK v 
spolupráci s LIDLom pod 
názvom „Srdce na správnom 
mieste“  ktorej cieľom bolo 
získať prostriedky na kúpu 
špeciálnych áut do krízových 
situácií. 
 Členovia výboru MsSČK 
pomáhali aj pri obecnom 
podujatí – stavaní mája. Bolo to 
vlastne prvé podujatie, na 
ktorom sa mohli prvýkrát po 
pandémii spoločne stretnúť so 
svojimi členmi a občanmi. 
Zúčastnili sa aj oslavy Dňa 
matiek.  Ako povedala 
predsedníčka MsSČK Elena 
Krestová: „Za všetky ženy by 
som chcela vysloviť 
poďakovanie starostovi a 
obecnému úradu za pekný 
program a občerstvenie.“ 
 Členky výboru priebežne 
navštevovali aj jubilantov zo 
svojich radov. Medzi nimi aj 
dlhoročnú tajomníčku MsSČK 
Jaroslavu Augustovičovú (80), 
bývalú členku výboru Annu 
Svetlíkovú (80), Eleonóru 
Havrlentovú (80) a Teréziu 
Macháčovú (90). Viacerí 
členovia sa zúčastnili s JDS 

koncertu „Nič nové na svete, 
dáme si Repete“ v Dome 
umenia v Piešťanoch.
  „Všetkým členom prajem 
príjemné chvíle oddychu na 
dovolenkách, alebo aj doma v 
kruhu rodiny,  aby ste nabrali 
sily. Ak situácia dovolí, 
budeme sa tešiť na 17. ročník 
Slávností jesene, ktoré by sa 
mali konať 16.-19. septembra 
2022. Už v piatok 16.9. o 
18:00 hod. bude hudobný 
koncert, na ktorom privítame 
aj hostí z družobných obcí 
Krakovany v Čechách a 
Gminy Popielow z Poľska. V 
sobotu o 15:00 hod. bude 
slávnostné otvorenie. Celé 
slávnosti sa budú niesť v 
duchu hesla „Návrat na 
tekvicový dvor.“ Pripravujeme 
aj tradičnú súťaž o najkrajší 
výpestok. V sobotu sa ako 
súčasť hudobnej produkcie 
predstaví country hudba. V 
nedeľu o 15:00 hod. bude 
pripravený koncert dychovej 
hudby a vyhodnotenie súťaže 
o najkrajší výpestok. V 
pondelok pripravujeme s 
Mikroregiónom nad Holeškou 
návštevy materských a 
základných škôl na našej 
výstave. Zároveň nesmieme 
zabudnúť, že sa počas 
Slávností jesene budú 
ponúkať aj tradičné chutné 
špeciality. Všetci ste srdečne 
pozvaní a už teraz sa tešíme 
na spoločné stretnutie. Ešte 
predtým počas leta pre členov 
výboru MsSČK a darcov krvi 
pripravujeme letné stretnutie 
na priehrade Čerenec u pána 
Hrázdneho.  Koncom roka, ak 
situácia dovolí zorganizujeme 
stretnutie s darcami krvi a 
obnovili by sme aj tradíciu 
adventného punču na 4. 
adventnú nedeľu,“ dodala E. 
Krestová.

                             Foto: -es-  

Červený kríž chystá Slávnosti jesene
Juraj Filo

Momentka z aprílovej schôdze JDS Krakovany.                                                    Foto: L. Žitnanský František Valo.           Foto: -lž-František Valo.           Foto: -lž-

English Star
 V tomto školskom roku sa škola prihlásila i 

do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku 
ENGLISH STAR  pre žiakov základných 
škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a 
popularizovať anglický jazyk ako vyučovací 
predmet, ale aj zábavnou formou motivovať 
žiakov k úspešnému riešeniu písomných 
testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom 
zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti 
s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje 
schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Súťaž 
prebieha v 9-tich kategóriách. Na vypracovanie 
testu mali súťažiaci 45 minút . My sme súťažili 
v dvoch vekových  kategóriach 3. a 4. ročník. 
Zapojilo sa 8 štvrtákov a 2 tretiaci. Najlepšie 
výsledky dosiahol M. Kollár z 3. A – 98 bodov 
zo 100 možných, S. Machaj 4. A 97 bodov, K. 
Samsonenko  4. A 96, J.Mikuš , N Tarkošová. 
4.A 95 bodov , S. Marko 3.A 95 bodov, H. 
Krupová. 4.A 94 bodov. Všetkým gratulujeme.



Zelená cesta
  Nastal významný posun v 
našom snažení o bezpečnú a 
ekologickú možnosť prepravy 
medzi Piešťanmi a Vrbovým. 
Po niekoľkoročnej tvrdej prá-
ci sa nám podarilo získať 
súhlasné vyjadrenia všetkých 
dotknutých orgánov a dňa 
16.2.2022 bolo vydané stave-
bné povolenie na Cyklotrasu 
Zelená cesta – Piešťany – Tre-
batice – Krakovany – Vrbové.

Cyklotrasa bude mať 
7,6 kilometra. Začína 
pri vyústení podcho-

du pre chodcov a cyklistov cez 
železničnú trať Bratislava – Žili-
na, pri železničnej stanici Piešťa-
ny. Pokračuje po ulici Vrbovská 
cesta, na konci ktorej sa napája 
na koridor železničnej trate, po 
ktorom vedie až po železničnú 
stanicu Vrbové. Súčasťou stavby 
je aj oprava existujúcich most-
ných objektov na trase cyklotra-
sy, návrh mobiliáru pre cyklistov v 
podobe odpočívadla pre cyklistov 
pri železničnej stanici Trebatice, 
rekreačnej zóny na železničnej 
stanici vo Vrbovom a počítadlo 
cyklistov v Piešťanoch.  Trasa cyk-
lotrasy križuje dve cesty II. triedy v 
katastroch Kocurice a Stráže. Ti-
eto prejazdy sú doplnené o návrh 
a inštaláciu verejného osvetlenia 
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 
cyklistov.
   Aktuálne sa chceme uchádzať o 
finančnú podporu z Plánu obnovy 
a odolnosti, kde uzávierka výzvy 
je 15. augusta 2022. Podať po-
mocnú ruku pri získavaní financií 
aj pri realizácii stavby prisľúbili aj 
Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a Trnavský samosprávny kraj.
  Do cieľa nás čaká ešte dlhá 
cesta. Vydanie stavebného po-
volenia je ale dôležitý míľnik, bez 
ktorého sme nemohli pokračovať 
v ďalších krokoch. Prosíme pre-
to všetkých cyklistov z regiónu o 
trpezlivosť a najmä verejnú pod-
poru Zelenej cesty.

Mikroregión nad Holeškou a MAS Holeška
informujú

Aktivity mikroregiónu v uplynulom období

Aj v našom mikroregióne 
sme boli vzhľadom na pan-
demickú situáciu v roku 2021 
nútený zrušiť účasť, prípadne 
boli zrušené všetky národné 
a medzinárodné veľtrhy a 
výstavy cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja.  
Z rovnakého dôvodu sme až 
do decembra presunuli všetky 
naše rokovania do online prie-
storu. 

Odpadlo tým síce cestovanie 
a prestoje, ale výmena ná-
zorov a skúseností je tou-

to formou chudobnejšia. Z tohto 
dôvodu sme presunuli aj snahu o 
zviditeľnenie a propagáciu regiónu 
najmä na OOCR Rezort Piešťany. 
Činnosť MAS Holeška sa taktiež 
sústredila najmä na povinnosti vy-
plývajúce z príručiek a stretnutia i 
školenia sme vymenili za webináre. 
Škoda je o to väčšia, že práve v 
roku 2021 oslávil prístup LEAD-
ER 30. výročie od svojho zave-
denia. Napriek sľubom a vidine 
zjednodušenia procesov sa stále 
boríme so zložitosťou Slovenskej 
verzie tohto systému a nezmysel-
nou byrokraciou, ktorú si dokážeme 
vymyslieť skutočne len u nás. 
  Napriek tomu sa nám podarilo 
stretnúť aspoň na čerstvom vzdu-
chu. Amatérsky i profesionálni 
cyklisti sa 1. septembra 2021 zišli

pri Obecnom úrade v Dubovanoch, 
kde sa konal v poradí už XV. ročník 
tradičného - rekreačného prejazdu 
na bicykloch cez jednotlivé samos-
právy Mikroregiónu nad Holešk-
ou – Cyklo Holeška tour. Počasie 
sa v tento sviatočný deň umúdrilo 
a okrem trochu silnejšieho vetra 
prialo príjemnému cyklistickému 
zážitku. Zaregistrovalo sa spolu 305 
cyklistov, z toho do 15 rokov bolo 
34 a nad 60 sa aktívne zúčastnilo 
42 cyklistov. Polovica zúčastnených 
sa zaregistrovala vopred online, čo 
veľmi urýchlilo registráciu na mi-
este. Aj do budúcich ročníkov preto 
povzbudzujeme všetkých k využitiu 
online formy, pri ktorej je naviac 
možnosť zakúpiť si tričko či šiltovku 
podujatia. Prestávky, počas ktorých 
sa jednotlivé samosprávy aj pred-
stavia, boli na bývalej železničnej 
stanici vo Vrbovom, kde prítomných 
v mene primátorky mesta Vrbové 
dott. Mgr. Emy Maggiovej privítal 
pracovník mesta Mgr. Vladimír 
Strečanský a druhá, kde sa k cykli-
stom prihovoril starosta obce Ing. 
Ján Horváth bola pred kaštieľom 
v Chtelnici. Tento rok sme naviac 
plaketou ocenili aj Vladimíra Janke-
cha z Trebatíc, ktorý sa ako jediný 
zúčastnil všetkých 15 ročníkov, 
pretože bol počas prvého ročníka 
poslancom Obecného zastupiteľst-
va v Trebaticiach a Ľubomíra 

Remenára z Vrbového, ktorý sa 
zúčastnil všetkých 14 ročníkov, 
ktoré boli určené pre verejnosť. Už 
teraz sa tešíme a zároveň pozý-
vame čitateľov na XVI. ročník, ktorý 
bude štartovať v obci Šípkové v 
tradičnom termíne 1. septembra 
2022.
   3. septembra sme v spolupráci 
s Univerzitou Komenského partici-
povali na projekte v rámci ktorého 
sa uskutočnila prvá exkurzia v 
mikroregióne o Biodiverzite rastlín 
v okolí vodnej nádrže VN Čerenec 
a riečky Holeška a o biodiver-
zite živočíchov vodnej nádrže VN 
Čerenec, riečky Holeška a Malých 
Karpát. Exkurzie viedli: Mgr. Blanka 
Lehotská, PhD. - vedúca projektu, 
RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Mgr. 
Viktória Krajanová, a RNDr. Jana 
Ružičková, PhD. z Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave.
   Predvianočný čas, konkrétne 23. 
december je u nás v regióne spätý 
najmä s roznášaním Betlehem-
ského svetla. U nás sa tak deje v 
spolupráci starostov MNH, skautov, 
bežcov a speváckeho súboru. Aj v 
tomto roku, snáď už naposledy, sa 
aj táto akcia niesla v duchu proti-
pandemických opatrení, kedy pri 
roznášaní absentovala hudba a 
spev. 
  Taký bol rok 2021 v našom 
mikroregióne. Popri spomenu-
tom sme samozrejme absolvova-
li množstvo spoločných stretnutí 
medzi členmi, pracovných stretnutí 
s poslancami NR SR, predstaviteľmi  
vlády SR a mnohými ďalšími. Podali 
sme množstvo menších či väčších 
projektov cez VÚC, ministerstvá, či 
z fondov EÚ. Ale tieto činnosti už sú 
pre nás takou bežnou rutinou.

Lukáš Pavlech
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Zuzana Floreková
Týždeň od 30.5. do 3.6. 
2022 patril našim deťom 
ešte výnimočnejšie, ako 
obvykle. Slávili v ňom 
svoj veľký sviatok –  
Medzinárodný deň detí. 

A keďže jeden deň bolo 
príliš málo, oslavovali 
a zabávali sme sa celý 

týždeň s tematickým názvom 
„Cez rozprávku k indiánom“. 
Hneď v pondelok 30.5. 
sme sa vybrali autobusom 
na dobrodružnú „Cestu 
rozprávkovým parkom“ v 
Rakoviciach. Deti absolvovali 
rozmanité rozprávkové 
stanovištia v sprievode 
rozprávkových bytostí. 
Plnili zaujímavé a zábavné 
úlohy. Pomáhali žabkám 
upratať rybník, Popoluške 
roztriediť farebné gombíky, 
zatancovali si s indiánmi, 
dedkovi pomohli vytiahnuť 
repku, zachránili šmolkov, 
poupratovali čertíkom peklo, 
našli postrácané medovníčky 

a mnoho ďalších. V utorok 
si ako správni indiáni začali 
pripravovať a vytvárať 
indiánsku osadu na školskom 
dvore, ktorej predchádzala 
ešte v piatok 27.5. výroba 
indiánskych kostýmov a 
čeleniek. Maľovali indiánske 
Tee-pee, vyrábali lapače snov, 
bubny a dažďové palice. 
V stredu sme sa spoločne 
vybrali do Piešťan, kde sa deti 
v Legovni zabavili a aj niečo 
dozvedeli o koníkoch, ktoré 
si podľa návodu v tabletoch 
následne poskladali. 
Kooperovali a spolupracovali 
v skupinkách. Zábava 
pokračovala v mestskom 
parku pri fontánach, na 
miestnom detskom ihrisku, 
ba aj pri jazierkach na 
kúpeľnom ostrove, kde si deti 
z mladšej triedy pozreli okrem 
rybičiek aj pávy a ďalšie 
vtáctvo. Po návrate boli 
deti odmenené bublifukmi 
a nafukovacími balónmi. 
Nasledujúci deň sme zahájili 
“Prériové hry”, kde si všetci 

indiáni zmerali sily a šikovnosť 
na rôznych športovo-
zábavných stanovištiach. 
Lovili bizónov s lukmi a šípmi, 
na koníkoch skákali indiánsky 
parkúr, hádzali oštepmi na 
terč, plavili sa na kanoe a 
samozrejme absolvovali aj 
ďalšiu bosonohú disciplínu – 
preliezanie lanom a chôdzu 
po lane.  Nechýbalo ani 
zakopanie vojnovej sekery, 
priateľské tance okolo 
ohňa, hra na vlastnoručne 
vyrobených indiánskych 
hudobných nástrojoch 
a hľadanie zakopaného 
indiánskeho pokladu. 
V piatok k nám zavítali 
naozajstné koníky a my sme si 
vychutnali ten najkrajší výhľad 
na svet – z konského sedla. 
Potom si deti pochutnali na 
indiánskom občerstvení a 
nakoniec dostali indiánske 
diplomy. Celý týždeň nám 
počasie nesmierne prialo, a 
tak všetko krásne vyšlo podľa 
plánov. HAWK!

Cez rozprávku k indiánom

Naše deti zabávali okolité škôlky

Deň Zeme je príležitosťou na 
oslavu našej planéty a životného 
prostredia, je to medzinárodný 
ekologicky motivovaný sviatok. 
Upozorňuje na negatívne dopady 
ničenia životného prostredia a 
apeluje na potrebu recyklácie 
odpadu.

Pri tejto príležitosti sme si celý 
týždeň v našej materskej škole 
rozprávali o životnom prostredí 

a veciach, ktoré môžeme osobne 
urobiť, aby sme boli ohľaduplnejší k 
našej planéte a dňa 22.apríla sme 
zrealizovali na školskom dvore rôzne 
,,enviro“ aktivity. 
  Deti sa zapojili do rôznych disciplín- 
vyzbierali sme odpad zo školského 
dvora, triedili odpad a triafali ho 
do farebných košov podľa druhu, 
lovili vrchnáky z PET fliaš pomocou 
paličiek, čistili jazierko rybičkám 
pomocou udíc, zahrali si bowling 
s PET fľašami, poskladali puzzle s 
obrázkom našej Zeme, preskakovali 
cez rebrík podľa smeru šliap na 
obrázkoch... 
   Na záver sme si spoločne zasadili 
stromček, ktorý nám bude skrášľovať 
prostredie našej materskej školy, deti 
zaspievali pieseň o triedení odpadu a 
každý bol za svoju snahu odmenený 
medailou. 

                                                                            

Andrea Štefanková

Deň Zeme v MŠ

Veľkú pochvalu a slávu získali 
deti zo staršej triedy spolu s 
pani učiteľkami, ktoré nacvičili  
dramatizáciu rozprávky - Koza dratá 
a jež. Deti pred veľkým obecenstvom 
podali krásny herecký výkon počas 
prezentácie novej knihy od Márie 
Rázusovej Martákovej. Hovorené 
slovo obohatili tancom, pohybom a 
usilovnosťou.

             Ivana Daněková
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Deň v našej materskej škole 
neexistuje bez zážitkového 
učenia. Deťom ponúknuté 
aktivity realizujeme cez 
zážitok, kedy si neuvedomujú 
že počas hry sa učia. 

Príprava pre pani učiteľky 
je oveľa náročnejšia, ale 
pre dieťa je efektívnym 

prínosom, lebo osobné prežívanie, 
vlastná aktivita, motivujúce 
prostredie sú nevyhnutné pre 
rozvoj dieťaťa. Cez zážitok a 
manipulačné činnosti objavujú 
deti veci, ktoré sa dočítajú len 
v knihách, vidia na internete či v 
televízory. Veľkou zaujímavosťou 
je pre deti MOTÝLIA ZÁHRADA, 
tento interný projekt u detí v staršej 
triede prebieha práve v mesiaci 
jún. Predstavuje neopakovateľné 
zážitkové učenie. Počas živého 
experimentu deti zažijú reálne 
vývojové štádiá motýľa. Pri 
experimente po vyliahnutí motýle 
netrápia, deti ich niekoľko dní 
budú  pozorovať, kŕmiť a potom 
ich vypustia do voľnej prírody.                                                                                                                                        
 VESMÍRNE TAJOMSTVÁ 
v ponúknutých zážitkových 
aktivitách deti získali predstavu o 
Zemi, Slnku, hviezdach, Mesiaci 
a planétach pomocou faktov 
z encyklopédií cez pokusy, 
experimenty a zážitok . Na záver 
týždňa Vesmír výtvarne zobrazili. 
Výtvarné práce poputovali 
do súťaže Vesmír očami detí.                                                                                                                                            
CESTUJEME PO SLOVENSKU 

-okrem orientácie na mape 
deti cez zážitok Euro k euru 
sa oboznámili s menou, 
pozorovali, vyrábali a skúmali 
eurá, zhotovovali pokladničky a 
peňaženky, hrali sa na obchod, 
rozvíjali finančnú gramotnosť. 
Spoznávali tradičné slovenské 
jedlá, ba dokonca za pomoci 
pani učiteľky si uvarili bryndzové 
halušky. O pár týždňov neskôr na 
tému hospodárske zvieratá si deti 
podojili kravičku a vyrobili maslo.                                                                                                                                           
  TRADÍCIE DEŤOM sme spestrili 
bohatým zážitkom cez interné 
projekty Od adventu do Vianoc, 
každá noc má svoju moc – deti  
každý deň cez zážitok prežívali 
zvyky adventného obdobia. 
Vyvrcholením boli vianočné 
zvyky pri štedrovečernom stole.                                                
Fašiangy – karneval opäť 
netradične len v MŠ,  ale zato 

veselo, Jarné zvyky – Morenu 
sme vyrobili a potom šupli do 
Holešky, s veľkou usilovnosťou 
sme vyzdobili veľkonočné 
vajíčka a vyzdobili sme s nimi 
veľkonočný veniec pred OÚ.                                                                                                                                              
  Ja som dobrý remeselník -                                                                                                                                                
s tradičným remeslom našej 
obce – paličkovou čipkou k nám 
do škôlky zavítal Matej Pisca, 
ktorý deťom názorne predviedol 
ukážku paličkovej čipky.                                                                                                   
Prostredníctvom zážitkového 
učenia prenikáme do srdca 
každého dieťaťa. S hrdosťou si 
cením kreativitu pani učiteliek, 
chuť pracovať, rozdávať deťom 
vedomosti, radosť a zároveň 
sa podieľať na tom, aby deti v 
materskej škole boli šťastné, 
spokojné, aby na roky detstva 
spomínali s úsmevom a pocitom 
prežitej radosti.

Zážitkovo počas celého školského roka
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Zima, choroby, COVID,  
karanténa, opatrenia nás potrápili 
i tohto roku.  Aby sme všetko toto 
zlo, zimu, choroby zahnali preč v  
rámci rozvoja ľudových tradícií 
v materskej škole sme spolu s 
deťmi vyrobili slamenú babu – 
Morenu. 

Morenu sme dva týždne pred 
Veľkou nocou šupli do 
Holešky. Predchádzal k tomu 

rozhovor o živote ľudí v minulosti, o 
postupe výroby slamenej figuríny a 
samotného nácviku ľudového pásma. 
V sprievode „veľkáčov“ aj „malkáčov“ 
sme kráčali ku Holeške, kde sme 
Morenu zapálili a šupli do potoka. 
Zatancovali sme si , privolali teplé sl-
niečko a s letečkom sa naspäť vrátili 
do materskej školy.                        -aš-

Heš Morena heš, 
do potoka bež!

                             -aš-

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

Mamičkám
pre radosť

Poslednú májovú nedeľu 
pohladili mamičkám, babičkám  
srdiečka naši najmenší. Po 

dlhej prestávke deti odvážne vystúpili 
na javisko kultúrneho domu. Z láskou 
im odovzdali pozdrav v balíčku básní, 
piesní a tancov.

Koncom roku 2021 sme vydali 
novú publikáciu múzea, ktorá 
vyšla s finančnou podporou, 
ktorú z verejných zdrojov 
poskytol Fond na podporu 
umenia, hlavný partner 
projektu a tiež s podporou 
Obce Krakovany. Publikácia 
je dielom niekoľkých autorov, 
ktorí spracovali jednotlivé 
state a našim cieľom bolo 
priniesť pokiaľ možno čo 
najkomplexnejší pohľad na 
výskum, jeho výsledky a širšie 
súvislosti. 

Ťažiskovou časťou publikácie 
je spracovanie a interpretácia 
priebehu a výsledkov 

archeologického výskumu, ktorý v 
Kostole sv. Gála, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou, realizovalo 
v roku 2010 Balneologické 
múzeum. Autormi tejto časti sú 
Marián Klčo a Vladimír Krupa. V 
úvodnej kapitole je spracovaná 
história kostola vo vzťahu k histórii 
pôvodne samostatnej obce Stráže 
(dnes je súčasťou obce Krakovany) 
i dejinám regiónu. Ďalšia 
kapitola oboznamuje čitateľov 
s archeologickým výskumom v 
interiéri a exteriéri kostola. Po opise 
priebehu výskumu, jednotlivých 
sond, hrobov a nálezových 
situácií nasleduje charakteristika 
pohrebného rítu, výsledky výskumu 
v sakristii a objavenej kostnici. V 
časti Nálezy a ich vyhodnotenie je 
charakteristika, rozbory,  analógie a 
datovanie      jednotlivých       typov 

nálezov (odevných súčiastok, 
šperku – prsteň, devocionálií – 
krížikov, podkovičky a kresacieho 
kamienka, mincí, klincov a 
drobných sekundárnych nálezov, 
častí rakiev a črepov keramiky i 
nálezov súvisiacich so samotnou 
stavbou (fragmentov skla, 
tehiel i fragmentov kamenných 
architektonických článkov). Po 
záverečnom súhrne a použitej 
literatúre je zaradená farebná príloha 
fotografií z výskumu, polohopis 
sond, plány jednotlivých sond, 
profily s hroby a tabuľky s kresbami 
výberu nálezov z výskumu. 
 Ďalšie kapitoly spracovali 
odborníci v rámci interdisciplinárnej 
spolupráce pri vyhodnotení nálezov 
a spracovaní výsledkov výskumu. 
 Výsledky geofyzikálneho 
výskumu publikoval v 
samostatnej kapitole (Odborný 
posudok nedeštruktívneho 
archeologického prieskumu 
geofyzikálnym meraním Kostola 
sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne 
územie Stráže) Ján Tirpák. 
Textovú časť dopĺňajú vertikálne 
a horizontálne geofyzikálne rezy. 
Antropologické zhodnotenie 
kostrových pozostatkov piatich 
jedincov, ktoré boli poskytnuté na 
analýzu v samostatnej kapitole 
Osteologická analýza jedincov 
z lokality Krakovany – Stráže, 
Kostol sv. Gála spracoval Branislav 
Kolena. Z pietnych dôvodov 
antropologický materiál z mladších 
hrobov z druhej polovice, resp. 
konca 19. storočia nebol vybratý a 
antropologicky hodnotený. 
    Vladimír  Karlovský  z  Hvezdárne 

a planetária M. R. Štefánika v 
Hlohovci sa pokúsil nájsť odpoveď 
na otázku ako súvisí presne zistená 
orientácia kostola na východ s 
dňom sviatku svätca, ktorému je 
kostol zasvätený. Autor v kapitole 
Analýza astronomickej orientácie 
kostolov v obci Krakovany–Stráže 
a v meste Piešťany analyzoval 
orientáciu Kostola sv. Gála v 
Krakovanoch a orientáciu kostola v 
polohe Starý kláštor v Piešťanoch. 
V týchto prípadoch sa nedokázalo, 
že orientácia kostola je totožná s 
azimutom východu slnka v deň 
sviatku svätca, ktorému sú kostoly 
zasvätené. A presné smerovanie 
kostolov ostáva neobjasnené. 
  V záverečnej kapitole Cintorín pri 
Kostole sv. Gála v Krakovanoch, 
katastrálne územie Stráže 
Marián Klčo spracoval históriu 
prikostolného cintorína, ktorý 
je pamiatkovým areálom. 
Zdokumentoval zachované 
náhrobné kamene, ktoré sú 
historicky cenné a ako súbor 
zaujímavé aj z typologického a 
umelecko-remeselného hľadiska.

 Dva z nich boli dokonca 
samostatne pamiatkovo chránené. 
Napriek tomu sa z nich však 
dodnes zachoval len jeden. Časť 
náhrobkov, ktoré boli len voľne 
uložené na dvoch miestach v 
areáli citnorína bolo v rokoch 
2010 – 2013 odvezená na skládku 
odpadu. Z nich sa podarilo 
zachrániť len časť a aj to poškodené 
necitlivým zaobchádzaním. Dva 
z nich sa podarilo získať do 
zbierok Balneologického múzea 
a zreštaurovať. V tejto kapitole 
je začlenený i plán rozloženia 
náhrobkov a obrazová príloha 
tvorená fotografiami jednotlivých 
náhrobkov. 
   Rozsah publikácie je 128 strán, 
82 farebných a 21 čiernobielych 
obrázkov (plány) a tri tabuľkové 
prílohy s kresbami výberu nálezov z 
archeologického výskumu. 
 Publikáciu si môžete kúpiť v 
expozíciách Balneologického 
múzea I. Wintera alebo objednať 
cez webstránku múzea www.
balneomuzeum.sk. 

Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch, 
katastrálne územie Stráže

Vladimír Krupa

Andrea Štefanková
Keď nám slniečko 
začalo silnejšie hriať 
odštartovali sme v 
našej škôlke Bosonohú 
olympiádu. Počasie nám 
veľmi prialo a raz do 
týždňa deti prekonávali 
prekážky na školskom 
dvore netradične s bosými 
nôžkami. 

Zahájenie tohto podujatia 
malo u detí veľký úspech.  
Veď kto by nebol rád 

pomaľovať si nôžky, vytvárať 
farebné  stopy, pobežkať si 
naboso po trávičke, piesku, 
vyumývať nôžky vo vode...
Deti zbierali odmeny – pečiatky 
za splnené aktivity a nielen 

tí najlepší, ale všetci. Cenila 
sa snaha, ochota, prekonať 
sám seba, nadšenie, férovosť, 
správanie voči ostatným. 
Cieľom bosonohej olympiády 
bolo, aby navrhnuté aktivity 
boli nesúťažné  a hlavne, aby 
si deti cez zážitok precvičili 

správny vývoj chodidla a 
tela, rozvíjali jemné motorické 
svaly na nohách, pomáhali 
správnemu vývoju mozgu a 
senzomotorických systémov, 
stimulovali reflexné body na 
spodnej časti chodidiel.

Bosonohá olympiáda



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Medzinárodný deň detí  je 
sviatok detí, ktorý sa oslavuje 
v mnohých krajinách sveta 
zvyčajne (ale nie všade)  
každoročne 1. júna. U nás 
v škole sme ho oslavovali 
až v piatok 3.6.  od rána do 
druhého rána 4.6.  

Deti prichádzali ráno do 
školy bez tašiek, ale viac 
nabalené, pretože si niesli 

spacáky, karimatky ,deky a 
niektoré aj svojich plyšákov. Prvým 
bodom celodenného programu 
bola bosonohá olympiáda. Hneď 
ráno si  každá trieda   namaľovala  
na plátno vlajku, odtlačky svojich 
nôh. So súťažným hárkom 

absolvovala pätnásť stanovíšť, 
kde museli absolvovať rôzne 
športové disciplíny naboso. 
Jednotlivé stanovištia boli 
pomenované podľa zvierat  k 
tomu boli prispôsobené aj úlohy. 
Na stanovišti krtko museli deti 
prejsť so zaviazanými očami 
po lane bosými nohami. Na 
stanovišti mravec zas prekladali 
bosými nohami drievka a stavali 
mravenisko.Po zábavnej časti 
sa deti posilnili dobrým obedom 
a už o jednej sa  premiestnili do 
telocvične, kde na nich čakalo 
Divadlo Dúha s bábkovým 
predstavením Myšky sa hrajú. 
Po olovrante sme sa vybrali 
na poľovnícku chatu opekať. 
Privítali nás poľovníci a  horiaca 
vatra. Opekanie prebehlo bez 

väčších strát, v ohni skončilo len 
pár špekáčikov. Posilnení sme 
sa vracali do školy okolo pol 
siedmej. Potom sa už rozbehla 
diskotéka,  pani učiteľka Jurdová 
piekla gofri so šľahačkou, 
čokoládou a jahodami.  Prví  sa 
začali ukladať na spánok prváci. 
Zaspali okolodesiatej a poslední 
naši štvrtáci okolo polnoci. Ráno  
vstávali okolo šiestej  zas prví 
druháci. Na deti čakali raňajky, 
vianočka s maslom a džemom 
a každé dieťa dostalo  škatuľku 
jahôd, ktoré sme dostali  od 
Plantexu Veselé. O pol deviatej  
sa posledné deti pobrali domov. 
Ďakujeme ZRŠ,  pani učiteľkám 
za program a starostlivosť a  
Poľovníckemu združeniu Králik.

Medzinárodný deň detí
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Veľkonočné zvyky
Človek sa učil spoznávať, 
prípadne v pradávnych 
dobách ovládať mnohé 
prírodné javy a živly. Mnohé 
z nich si však nevedel 
logicky vysvetliť a tak sa v 
ňom zrodila úcta k prírode 
a opakovaným prírodným 
úkazom. 

Z toho pramenila sústava 
zvykov.
  Jeden zo zvykov, ktorý 

sa zachoval do dnešných 
čias, koná sa koncom zimy 
na Smrtnú nedeľu a vyjadruje 
túžbu ľudí skoncovať s 
chladným počasím a privolať 
teplé lúče slnka je Vynášanie 
Moreny. Aj my sme 4. 4. 
2022 pokračovali v tradícií 
a pripomenuli si tento zvyk, 
spoločne sme vyniesli Morenu 
k potoku Holeška, kde sme 
ju zapálili, hodili do vody a 
privolali jar.
 Na  tradíciu hľadania 
veľkonočných vajíčok sme 
takmer zabudli. Vajíčkobranie  
má dávne korene v našich 
končinách. Túto pôvodne 
germánsku tradíciu poznali 
naši predkovia už v 16. storočí. 
Milý zvyk sa neskôr udomácnil 
vo Francúzsku, Rakúsku, USA 
a Anglicku. U nás vajíčkobranie 
vytesnila šibačka a oblievačka, 

čo je tak trochu škoda, lebo 
dobrodružné hľadanie maškŕt 
je pre deti veľkou zábavou. 
Vajíčkobranie je podobné hre 
na schovávačku.
  Túto zábavnú hru sme sa  
rozhodli tento rok organizovať 
aj  v našej škole. V stredu 13. 
dopoludnia celá škola hľadala 
vajíčka na ihrisku. O smiech a 
veselú náladu nebola núdza. 
      Po dvoch rokoch pandémie  
sme  v pondelok 11. apríla  
pred OÚ mohli opäť  vyzdobiť 
strom našimi kraslicami. Škola 
niekoľko mesiacov zbieralo 
kraslice, alebo vajíčka, ktoré 
deti zdobili rôznymi technikami. 
Dúfame, že sme do Krakovian 

priniesli veselú veľkonočnú 
náladu
   V škole sme zaviedli aj novú 
tradíciu  „Súťaž o najkrajšiu 
kraslicu vyrobenú v škole“ Do 
súťaže sa zapojili skoro všetky 
deti zo školy. Na hodinách 
výtvarnej výchovy a popoludní 
v družine usilovne pracovali na 
svojich umeleckých dielkach.
  V utorok 12. apríla  porota   
súťaž vyhodnotila. Najkrajšiu 
kraslicu vyrobila a prvé miesto 
získala A. Dobrodenková, 
druhé miesto patrilo S. 
Urbanovej a tretie miesto 
N.Tarkošovej, H.Michalkovej a 
A. Besedovej.
                                                 -zš-

Deň matiek – sviatok, kedy 
vzdávame hold všetkým 
matkám. Tento rok sme ho 

slávili v  nedeľu 28.5. a tak  sme sa 
po dvojročnej odmlke, kvôli pandémii 
COVID, snažili odmeniť naše mamky, 
staré mamky i prastaré babičky  
malým darčekom a to pásmom 
hudby,  piesní a  tancov v podaní 
našich žiakov v KD  spolu s deťmi 
MŠ.
   Deti zo záujmových útvarov,  ktoré 
pracujú pri Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda 
Vrbové  na našej škole, naši žiaci  a 
deti MŠ si pripravili naozaj krásny 
program.  Úvod  i záver  programu 
patril  starostovi obce. Na znak vďaky  
všetkým mamám, starým mamám i 
prastarým  babičkám venoval symbol 
tohto sviatku -  krásny kvietok. 
   Vedenie školy touto cestou ďakuje 
všetkým účinkujúcim a ich vedúcim 
za pekné popoludnie, o ktoré sa aj 
oni pričinili. Ďakujeme!

Deň matiek

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
  V rámci Festivalu 
rozhlasových rozprávok 
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK  
sa v našej škole konali 
dve podujatia a na 
jednom sme boli v MsK v 
Piešťanoch. 

V utorok popoludní  
17.5.do školského klubu  
zavítala spisovateľka 

Kristína Baluchová, ktorá 

prišla deťom do ŠKD 
predstaviť  sériu príbehov 
z leteckého prostredia pre 
deti a mládež s názvom 
„Kapitán Padák“ Zatúžili 
ste niekedy lietať? Ľahká 
pomoc! Kapitán Padák vás 
pozýva na palubu Boeingu 
737, ale predovšetkým na 
nevyspytateľný výlet okolo 
našej planéty. Počas besiedky 
nám autorka vysvetlila o čom 
jej kniha je a samozrejme deti 
dostali aj príležitosť na otázky.  

  Vo štvrtok 19.5.  zasa 
zavítala do školy slovenská 
spisovateľka  žijúca vo 
Fínsku  Alexandra Salmely 
a ilustrátorka Martina 
Matlovičová, aby našim 
tretiakom a štvrtákom 
predstavila svoju knihu  
Fantazmagorický kamarát 
a princezná, ktorá mala 
všetko . Beseda bola spojená 
s tvorivým workshopom . 
Žiaci sa zoznámili s prácou 
spisovateľky aj  ilustrátorky, 
spoločne namaľovali obrázky, 
ktorý im obidve autorky 
podpísali.
  V piatok 20. mája sa žiaci 
2. – 4. ročníka  zúčastnili 
zážitkového čítania 
spojeného s dramatizáciou 
literárneho textu v rámci 
Zázračného orieška v MsK 
Piešťany. Účinkovali Zuzana 
Krónerová, Daniel Rušar, 
Milica Matejková a divadlo 
KBT. Pri tejto príležitosti 
sme aj pani Krónerovej 
zablahoželali k jej životnému 
jubileu.

Zázračný oriešok

Marec - mesiac knihy
Už roky mesiac marec 
spájame nielen s 
príchodom jari, ale i s 
knihou. Kniha, najväčší 
priateľ človeka, od 
nepamäti patrí medzi 
neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či 
starých.  

Marec - mesiac knihy 
bol prvýkrát v bývalom 
Č e s k o s l o v e n s k u 

vyhlásený v roku 1955 na 
počesť Mateja Hrebendu 
a ako snaha o udržanie a 
podporenie trvalého záujmu o 
knihy. Tento legendárny šíriteľ 
slovenskej a českej knihy a 
tým aj osvety a vzdelanosti 
sa narodil aj zomrel v marci. 
Hoci bol slepý, natoľko 
miloval knihy, že sa mu stali 
osudom. Putoval po Gemeri, 
Malohonte až do Viedne, 
zbieral staré tlače a rukopisy 
a zachraňoval ich. Mesiac 
knihy sme si pripomíname  aj 
my viacerými akciami.
   Dňa 12.3.2022 sa na  škole 
uskutočnilo  školské kolo 
recitačnej súťaže„Hollého 
pamätník. „Súťaže sa 
zúčastnili žiaci druhého, 
tretieho a štvrtého ročníka. 
Víťazom sa stal M. Kollár, 
ktorý postúpil do okresného 
kola. Boli udelené dve druhé 

miesta Ž. Krupová a M. 
Filová a dve tretie miesta  
A. Remišová a M. Daněk a 
jedna pochvala riaditeľkou 
školy J. Tureček.
   Od 12. do 31. sa žiaci 1. – 4. 
zapojili do literárneho kvízu“ 
Čo vieš o rozprávkach a jej 
autoroch. „Po skontrolovaní 
všetkých odovzdaných 
odpovedí sme vylosovali z 
každej triedy troch žiakov. 
Všetci zúčastnení súťažiaci 
dostali sladkú odmenu.
   Dňa 5.4.2022  na záver 
mesiaca knihy sa  uskutočnila 
súťaž v čítaní pre žiakov 2. 
-4. ročníka pod názvom 
„Čitateľský maratón“.V súťaži 
nešlo o rýchlosť a plynulosť 
čítania, ale o správnosť. 
Každý žiak prečítal v jednom 

kole jednu vetu z knihy v 
ktorej sa nesmel pomýliť. Ak 
sa pomýlil, ale dokázal sa 
sám opraviť, zostal v súťaži 
aj naďalej. Žiaci museli po 
celý čas sledovať čítaný 
text.  Na priebeh súťaže 
dohliadali Mgr. Ľubica 
Jurdová  a  Mgr. Adriana 
Pániková. Poradie v druhom 
ročníku: 3.m. Ž.Krupová, 
2.m. V. Babušková a 1. m. 
A. Besedová -čas 22 minút. 
Tretí ročník : 3. miesto F. 
Filus, 2. miesto M. Kollár 
a 1. miesto L. Ťupek -čas 
19 minút. Štvrtý ročník : 3. 
miesto H. Krupová, 2.miesto 
M.Kosa a 1. miesto J.Mikuš 
-čas 33 minút.
                                       -zš-  
         Foto na dvojstrane: -zš-

V pondelok 11. apríla 2022 si 
zasúťažilo  6 druhákov, 6 tretiakov 
a 8 štvrtákov   v najväčšej 

matematickej súťaži Matematický klokan 
(resp. na 1.st. sa súťaž nazýva Klokanko). 
Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s 
nimi poradili  naši žiaci ? Najlepším 
riešiteľom súťaže v našej škole sa stala  
H. Krupová zo 4.A, ktorá  skončil na 1. 
mieste v SR  so ziskom 100 bodov spolu 
s ďalšími 85 žiakmi  s úpešnosťou 100   
%. Za ňou skončilo 99,6 % ostatných 
riešiteľov v rovnakej kategórii. Výborne sa 
darilo  a úspešní riešitelia boli D. Bielik , J. 
Mikuš, M. Daněk, M. Kollár, Ž. Krupová, 
T. Seitler, N. Tarkošová, R. Žák a T. 
Horňák. Gratulujeme!

Matematický klokan

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti 
rakovine. Tento deň sa nesie 
v žltej farbe umelých a živých 

narcisov na podporu všetkých, 
ktorí čelia zákernej rakovine. Aj 
naša škola sa  opäť zapojila do 
zbierky. Deti podľa svojich možností 
prispievali tetám do pokladničky.  
Zakúpením tohto jarného kvietku 
dobrovoľnou čiastkou každý 
vyjadril spolupatričnosť a podporu 
onkologickým pacientom.

Naša pani učiteľka výtvarnej 
výchovy  M. Bednárová 
zapojila žiakov  do 

celoslovenskej výtvarnej súťaže 
“Vesmír očami detí.” Súťaž vyhlásila 
Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove v spolupráci 
s hvezdárňami, okresnými 
astronomickými kabinetmi, centrami 
voľného času a regionálnymi 
osvetovými strediskami. Súťažili sme 
v 2. kategórii -  1.-4. roč. ZŠ. Mohli 
sme sa zúčastniť max. desiatimi 
prácami, odišlo ich z našej školy 9. 
Do celoslovenského kola vybrala 
okresná porota  z každej kategórie 
5. Z našej školy  sa výtvarné práce 
umiestnili na prvých 3 miestach v 
tomto poradí : Agáta Dobrodenková 
:Astronaut pozdravuje z vesmíru, 
Šimon Žák, Čierno-biely vesmír, 
Sárka Sučičová, Slniečko svieti vo 
vesmíre.

Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž

Vo februári CVČ Ahoj vyhlásilo 
výtvarnú súťaž s názvom Kreslený 
sen. Do súťaže sa úspešne zapojili 

aj naši žiaci. Hlavnou myšlienkou zadania 
bolo vyjadriť a zachytiť sen. Sen, ktorý sa 
sníval v noci a zanechal stopu v emóciách. 
Hodnotilo sa technické zvládnutie 
námetu, farebné prevedenie a zaujímavá 
myšlienka. Žiaci mohli svoju prácu opísať 
v skratke na druhej strane výkresu. Názov 
a opis vždy správne vystihoval obsah 
diela. V II.kategórii obsadila N. Tarkošová 
3. miesto. Diplom získali aj M. Kollár a H. 
Michalková v kategórii priestorová práca. 
Blahoželáme!

Florbalový turnaj

V utorok a stredu pred veľkonočnými 
prázdninami popoludní v škole sa 
uskutočnil Veľkonočný floorbalový 

turnaj medzi žiakmi 3. a 4. ročníka. Do 
turnaja sa prihlásilo päť trojčlenných 
tímov. Víťazom sa stala Svätá Trojica v 
zložení L. Horňák, N. Tarkošová a A. 
Dobrodenková. Najlepším strelcom L. 
Horňák s 8 gólmi. Ďalšie poradie: 2. m. 
Robkovia, 3.m. Ohniví Démoni, 4.m. 
Sonic Blue Tím a 5. m. Florbalky.

Detský festival ľudovej 
hudby 2022

V regionálnej súťaži Detský festival 
ľudovej hudby 2022″ Križovany 
nad Dudváhom náš žiak j. Snoha 

v kategórii spevák a inštrumentalistka 
obsadil krásne 2. miesto – strieborné 
pásmo. Na akordeóne ho doprevádzal 
jeho brat D. Snoha. Gratulujeme!



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Medzinárodný deň detí  je 
sviatok detí, ktorý sa oslavuje 
v mnohých krajinách sveta 
zvyčajne (ale nie všade)  
každoročne 1. júna. U nás 
v škole sme ho oslavovali 
až v piatok 3.6.  od rána do 
druhého rána 4.6.  

Deti prichádzali ráno do 
školy bez tašiek, ale viac 
nabalené, pretože si niesli 

spacáky, karimatky ,deky a 
niektoré aj svojich plyšákov. Prvým 
bodom celodenného programu 
bola bosonohá olympiáda. Hneď 
ráno si  každá trieda   namaľovala  
na plátno vlajku, odtlačky svojich 
nôh. So súťažným hárkom 

absolvovala pätnásť stanovíšť, 
kde museli absolvovať rôzne 
športové disciplíny naboso. 
Jednotlivé stanovištia boli 
pomenované podľa zvierat  k 
tomu boli prispôsobené aj úlohy. 
Na stanovišti krtko museli deti 
prejsť so zaviazanými očami 
po lane bosými nohami. Na 
stanovišti mravec zas prekladali 
bosými nohami drievka a stavali 
mravenisko.Po zábavnej časti 
sa deti posilnili dobrým obedom 
a už o jednej sa  premiestnili do 
telocvične, kde na nich čakalo 
Divadlo Dúha s bábkovým 
predstavením Myšky sa hrajú. 
Po olovrante sme sa vybrali 
na poľovnícku chatu opekať. 
Privítali nás poľovníci a  horiaca 
vatra. Opekanie prebehlo bez 

väčších strát, v ohni skončilo len 
pár špekáčikov. Posilnení sme 
sa vracali do školy okolo pol 
siedmej. Potom sa už rozbehla 
diskotéka,  pani učiteľka Jurdová 
piekla gofri so šľahačkou, 
čokoládou a jahodami.  Prví  sa 
začali ukladať na spánok prváci. 
Zaspali okolodesiatej a poslední 
naši štvrtáci okolo polnoci. Ráno  
vstávali okolo šiestej  zas prví 
druháci. Na deti čakali raňajky, 
vianočka s maslom a džemom 
a každé dieťa dostalo  škatuľku 
jahôd, ktoré sme dostali  od 
Plantexu Veselé. O pol deviatej  
sa posledné deti pobrali domov. 
Ďakujeme ZRŠ,  pani učiteľkám 
za program a starostlivosť a  
Poľovníckemu združeniu Králik.

Medzinárodný deň detí
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Veľkonočné zvyky
Človek sa učil spoznávať, 
prípadne v pradávnych 
dobách ovládať mnohé 
prírodné javy a živly. Mnohé 
z nich si však nevedel 
logicky vysvetliť a tak sa v 
ňom zrodila úcta k prírode 
a opakovaným prírodným 
úkazom. 

Z toho pramenila sústava 
zvykov.
  Jeden zo zvykov, ktorý 

sa zachoval do dnešných 
čias, koná sa koncom zimy 
na Smrtnú nedeľu a vyjadruje 
túžbu ľudí skoncovať s 
chladným počasím a privolať 
teplé lúče slnka je Vynášanie 
Moreny. Aj my sme 4. 4. 
2022 pokračovali v tradícií 
a pripomenuli si tento zvyk, 
spoločne sme vyniesli Morenu 
k potoku Holeška, kde sme 
ju zapálili, hodili do vody a 
privolali jar.
 Na  tradíciu hľadania 
veľkonočných vajíčok sme 
takmer zabudli. Vajíčkobranie  
má dávne korene v našich 
končinách. Túto pôvodne 
germánsku tradíciu poznali 
naši predkovia už v 16. storočí. 
Milý zvyk sa neskôr udomácnil 
vo Francúzsku, Rakúsku, USA 
a Anglicku. U nás vajíčkobranie 
vytesnila šibačka a oblievačka, 

čo je tak trochu škoda, lebo 
dobrodružné hľadanie maškŕt 
je pre deti veľkou zábavou. 
Vajíčkobranie je podobné hre 
na schovávačku.
  Túto zábavnú hru sme sa  
rozhodli tento rok organizovať 
aj  v našej škole. V stredu 13. 
dopoludnia celá škola hľadala 
vajíčka na ihrisku. O smiech a 
veselú náladu nebola núdza. 
      Po dvoch rokoch pandémie  
sme  v pondelok 11. apríla  
pred OÚ mohli opäť  vyzdobiť 
strom našimi kraslicami. Škola 
niekoľko mesiacov zbieralo 
kraslice, alebo vajíčka, ktoré 
deti zdobili rôznymi technikami. 
Dúfame, že sme do Krakovian 

priniesli veselú veľkonočnú 
náladu
   V škole sme zaviedli aj novú 
tradíciu  „Súťaž o najkrajšiu 
kraslicu vyrobenú v škole“ Do 
súťaže sa zapojili skoro všetky 
deti zo školy. Na hodinách 
výtvarnej výchovy a popoludní 
v družine usilovne pracovali na 
svojich umeleckých dielkach.
  V utorok 12. apríla  porota   
súťaž vyhodnotila. Najkrajšiu 
kraslicu vyrobila a prvé miesto 
získala A. Dobrodenková, 
druhé miesto patrilo S. 
Urbanovej a tretie miesto 
N.Tarkošovej, H.Michalkovej a 
A. Besedovej.
                                                 -zš-

Deň matiek – sviatok, kedy 
vzdávame hold všetkým 
matkám. Tento rok sme ho 

slávili v  nedeľu 28.5. a tak  sme sa 
po dvojročnej odmlke, kvôli pandémii 
COVID, snažili odmeniť naše mamky, 
staré mamky i prastaré babičky  
malým darčekom a to pásmom 
hudby,  piesní a  tancov v podaní 
našich žiakov v KD  spolu s deťmi 
MŠ.
   Deti zo záujmových útvarov,  ktoré 
pracujú pri Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda 
Vrbové  na našej škole, naši žiaci  a 
deti MŠ si pripravili naozaj krásny 
program.  Úvod  i záver  programu 
patril  starostovi obce. Na znak vďaky  
všetkým mamám, starým mamám i 
prastarým  babičkám venoval symbol 
tohto sviatku -  krásny kvietok. 
   Vedenie školy touto cestou ďakuje 
všetkým účinkujúcim a ich vedúcim 
za pekné popoludnie, o ktoré sa aj 
oni pričinili. Ďakujeme!

Deň matiek

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
  V rámci Festivalu 
rozhlasových rozprávok 
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK  
sa v našej škole konali 
dve podujatia a na 
jednom sme boli v MsK v 
Piešťanoch. 

V utorok popoludní  
17.5.do školského klubu  
zavítala spisovateľka 

Kristína Baluchová, ktorá 

prišla deťom do ŠKD 
predstaviť  sériu príbehov 
z leteckého prostredia pre 
deti a mládež s názvom 
„Kapitán Padák“ Zatúžili 
ste niekedy lietať? Ľahká 
pomoc! Kapitán Padák vás 
pozýva na palubu Boeingu 
737, ale predovšetkým na 
nevyspytateľný výlet okolo 
našej planéty. Počas besiedky 
nám autorka vysvetlila o čom 
jej kniha je a samozrejme deti 
dostali aj príležitosť na otázky.  

  Vo štvrtok 19.5.  zasa 
zavítala do školy slovenská 
spisovateľka  žijúca vo 
Fínsku  Alexandra Salmely 
a ilustrátorka Martina 
Matlovičová, aby našim 
tretiakom a štvrtákom 
predstavila svoju knihu  
Fantazmagorický kamarát 
a princezná, ktorá mala 
všetko . Beseda bola spojená 
s tvorivým workshopom . 
Žiaci sa zoznámili s prácou 
spisovateľky aj  ilustrátorky, 
spoločne namaľovali obrázky, 
ktorý im obidve autorky 
podpísali.
  V piatok 20. mája sa žiaci 
2. – 4. ročníka  zúčastnili 
zážitkového čítania 
spojeného s dramatizáciou 
literárneho textu v rámci 
Zázračného orieška v MsK 
Piešťany. Účinkovali Zuzana 
Krónerová, Daniel Rušar, 
Milica Matejková a divadlo 
KBT. Pri tejto príležitosti 
sme aj pani Krónerovej 
zablahoželali k jej životnému 
jubileu.

Zázračný oriešok

Marec - mesiac knihy
Už roky mesiac marec 
spájame nielen s 
príchodom jari, ale i s 
knihou. Kniha, najväčší 
priateľ človeka, od 
nepamäti patrí medzi 
neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či 
starých.  

Marec - mesiac knihy 
bol prvýkrát v bývalom 
Č e s k o s l o v e n s k u 

vyhlásený v roku 1955 na 
počesť Mateja Hrebendu 
a ako snaha o udržanie a 
podporenie trvalého záujmu o 
knihy. Tento legendárny šíriteľ 
slovenskej a českej knihy a 
tým aj osvety a vzdelanosti 
sa narodil aj zomrel v marci. 
Hoci bol slepý, natoľko 
miloval knihy, že sa mu stali 
osudom. Putoval po Gemeri, 
Malohonte až do Viedne, 
zbieral staré tlače a rukopisy 
a zachraňoval ich. Mesiac 
knihy sme si pripomíname  aj 
my viacerými akciami.
   Dňa 12.3.2022 sa na  škole 
uskutočnilo  školské kolo 
recitačnej súťaže„Hollého 
pamätník. „Súťaže sa 
zúčastnili žiaci druhého, 
tretieho a štvrtého ročníka. 
Víťazom sa stal M. Kollár, 
ktorý postúpil do okresného 
kola. Boli udelené dve druhé 

miesta Ž. Krupová a M. 
Filová a dve tretie miesta  
A. Remišová a M. Daněk a 
jedna pochvala riaditeľkou 
školy J. Tureček.
   Od 12. do 31. sa žiaci 1. – 4. 
zapojili do literárneho kvízu“ 
Čo vieš o rozprávkach a jej 
autoroch. „Po skontrolovaní 
všetkých odovzdaných 
odpovedí sme vylosovali z 
každej triedy troch žiakov. 
Všetci zúčastnení súťažiaci 
dostali sladkú odmenu.
   Dňa 5.4.2022  na záver 
mesiaca knihy sa  uskutočnila 
súťaž v čítaní pre žiakov 2. 
-4. ročníka pod názvom 
„Čitateľský maratón“.V súťaži 
nešlo o rýchlosť a plynulosť 
čítania, ale o správnosť. 
Každý žiak prečítal v jednom 

kole jednu vetu z knihy v 
ktorej sa nesmel pomýliť. Ak 
sa pomýlil, ale dokázal sa 
sám opraviť, zostal v súťaži 
aj naďalej. Žiaci museli po 
celý čas sledovať čítaný 
text.  Na priebeh súťaže 
dohliadali Mgr. Ľubica 
Jurdová  a  Mgr. Adriana 
Pániková. Poradie v druhom 
ročníku: 3.m. Ž.Krupová, 
2.m. V. Babušková a 1. m. 
A. Besedová -čas 22 minút. 
Tretí ročník : 3. miesto F. 
Filus, 2. miesto M. Kollár 
a 1. miesto L. Ťupek -čas 
19 minút. Štvrtý ročník : 3. 
miesto H. Krupová, 2.miesto 
M.Kosa a 1. miesto J.Mikuš 
-čas 33 minút.
                                       -zš-  
         Foto na dvojstrane: -zš-

V pondelok 11. apríla 2022 si 
zasúťažilo  6 druhákov, 6 tretiakov 
a 8 štvrtákov   v najväčšej 

matematickej súťaži Matematický klokan 
(resp. na 1.st. sa súťaž nazýva Klokanko). 
Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s 
nimi poradili  naši žiaci ? Najlepším 
riešiteľom súťaže v našej škole sa stala  
H. Krupová zo 4.A, ktorá  skončil na 1. 
mieste v SR  so ziskom 100 bodov spolu 
s ďalšími 85 žiakmi  s úpešnosťou 100   
%. Za ňou skončilo 99,6 % ostatných 
riešiteľov v rovnakej kategórii. Výborne sa 
darilo  a úspešní riešitelia boli D. Bielik , J. 
Mikuš, M. Daněk, M. Kollár, Ž. Krupová, 
T. Seitler, N. Tarkošová, R. Žák a T. 
Horňák. Gratulujeme!

Matematický klokan

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti 
rakovine. Tento deň sa nesie 
v žltej farbe umelých a živých 

narcisov na podporu všetkých, 
ktorí čelia zákernej rakovine. Aj 
naša škola sa  opäť zapojila do 
zbierky. Deti podľa svojich možností 
prispievali tetám do pokladničky.  
Zakúpením tohto jarného kvietku 
dobrovoľnou čiastkou každý 
vyjadril spolupatričnosť a podporu 
onkologickým pacientom.

Naša pani učiteľka výtvarnej 
výchovy  M. Bednárová 
zapojila žiakov  do 

celoslovenskej výtvarnej súťaže 
“Vesmír očami detí.” Súťaž vyhlásila 
Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove v spolupráci 
s hvezdárňami, okresnými 
astronomickými kabinetmi, centrami 
voľného času a regionálnymi 
osvetovými strediskami. Súťažili sme 
v 2. kategórii -  1.-4. roč. ZŠ. Mohli 
sme sa zúčastniť max. desiatimi 
prácami, odišlo ich z našej školy 9. 
Do celoslovenského kola vybrala 
okresná porota  z každej kategórie 
5. Z našej školy  sa výtvarné práce 
umiestnili na prvých 3 miestach v 
tomto poradí : Agáta Dobrodenková 
:Astronaut pozdravuje z vesmíru, 
Šimon Žák, Čierno-biely vesmír, 
Sárka Sučičová, Slniečko svieti vo 
vesmíre.

Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž

Vo februári CVČ Ahoj vyhlásilo 
výtvarnú súťaž s názvom Kreslený 
sen. Do súťaže sa úspešne zapojili 

aj naši žiaci. Hlavnou myšlienkou zadania 
bolo vyjadriť a zachytiť sen. Sen, ktorý sa 
sníval v noci a zanechal stopu v emóciách. 
Hodnotilo sa technické zvládnutie 
námetu, farebné prevedenie a zaujímavá 
myšlienka. Žiaci mohli svoju prácu opísať 
v skratke na druhej strane výkresu. Názov 
a opis vždy správne vystihoval obsah 
diela. V II.kategórii obsadila N. Tarkošová 
3. miesto. Diplom získali aj M. Kollár a H. 
Michalková v kategórii priestorová práca. 
Blahoželáme!

Florbalový turnaj

V utorok a stredu pred veľkonočnými 
prázdninami popoludní v škole sa 
uskutočnil Veľkonočný floorbalový 

turnaj medzi žiakmi 3. a 4. ročníka. Do 
turnaja sa prihlásilo päť trojčlenných 
tímov. Víťazom sa stala Svätá Trojica v 
zložení L. Horňák, N. Tarkošová a A. 
Dobrodenková. Najlepším strelcom L. 
Horňák s 8 gólmi. Ďalšie poradie: 2. m. 
Robkovia, 3.m. Ohniví Démoni, 4.m. 
Sonic Blue Tím a 5. m. Florbalky.

Detský festival ľudovej 
hudby 2022

V regionálnej súťaži Detský festival 
ľudovej hudby 2022″ Križovany 
nad Dudváhom náš žiak j. Snoha 

v kategórii spevák a inštrumentalistka 
obsadil krásne 2. miesto – strieborné 
pásmo. Na akordeóne ho doprevádzal 
jeho brat D. Snoha. Gratulujeme!
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Deň v našej materskej škole 
neexistuje bez zážitkového 
učenia. Deťom ponúknuté 
aktivity realizujeme cez 
zážitok, kedy si neuvedomujú 
že počas hry sa učia. 

Príprava pre pani učiteľky 
je oveľa náročnejšia, ale 
pre dieťa je efektívnym 

prínosom, lebo osobné prežívanie, 
vlastná aktivita, motivujúce 
prostredie sú nevyhnutné pre 
rozvoj dieťaťa. Cez zážitok a 
manipulačné činnosti objavujú 
deti veci, ktoré sa dočítajú len 
v knihách, vidia na internete či v 
televízory. Veľkou zaujímavosťou 
je pre deti MOTÝLIA ZÁHRADA, 
tento interný projekt u detí v staršej 
triede prebieha práve v mesiaci 
jún. Predstavuje neopakovateľné 
zážitkové učenie. Počas živého 
experimentu deti zažijú reálne 
vývojové štádiá motýľa. Pri 
experimente po vyliahnutí motýle 
netrápia, deti ich niekoľko dní 
budú  pozorovať, kŕmiť a potom 
ich vypustia do voľnej prírody.                                                                                                                                        
 VESMÍRNE TAJOMSTVÁ 
v ponúknutých zážitkových 
aktivitách deti získali predstavu o 
Zemi, Slnku, hviezdach, Mesiaci 
a planétach pomocou faktov 
z encyklopédií cez pokusy, 
experimenty a zážitok . Na záver 
týždňa Vesmír výtvarne zobrazili. 
Výtvarné práce poputovali 
do súťaže Vesmír očami detí.                                                                                                                                            
CESTUJEME PO SLOVENSKU 

-okrem orientácie na mape 
deti cez zážitok Euro k euru 
sa oboznámili s menou, 
pozorovali, vyrábali a skúmali 
eurá, zhotovovali pokladničky a 
peňaženky, hrali sa na obchod, 
rozvíjali finančnú gramotnosť. 
Spoznávali tradičné slovenské 
jedlá, ba dokonca za pomoci 
pani učiteľky si uvarili bryndzové 
halušky. O pár týždňov neskôr na 
tému hospodárske zvieratá si deti 
podojili kravičku a vyrobili maslo.                                                                                                                                           
  TRADÍCIE DEŤOM sme spestrili 
bohatým zážitkom cez interné 
projekty Od adventu do Vianoc, 
každá noc má svoju moc – deti  
každý deň cez zážitok prežívali 
zvyky adventného obdobia. 
Vyvrcholením boli vianočné 
zvyky pri štedrovečernom stole.                                                
Fašiangy – karneval opäť 
netradične len v MŠ,  ale zato 

veselo, Jarné zvyky – Morenu 
sme vyrobili a potom šupli do 
Holešky, s veľkou usilovnosťou 
sme vyzdobili veľkonočné 
vajíčka a vyzdobili sme s nimi 
veľkonočný veniec pred OÚ.                                                                                                                                              
  Ja som dobrý remeselník -                                                                                                                                                
s tradičným remeslom našej 
obce – paličkovou čipkou k nám 
do škôlky zavítal Matej Pisca, 
ktorý deťom názorne predviedol 
ukážku paličkovej čipky.                                                                                                   
Prostredníctvom zážitkového 
učenia prenikáme do srdca 
každého dieťaťa. S hrdosťou si 
cením kreativitu pani učiteliek, 
chuť pracovať, rozdávať deťom 
vedomosti, radosť a zároveň 
sa podieľať na tom, aby deti v 
materskej škole boli šťastné, 
spokojné, aby na roky detstva 
spomínali s úsmevom a pocitom 
prežitej radosti.

Zážitkovo počas celého školského roka
Zo života materskej školy

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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Zima, choroby, COVID,  
karanténa, opatrenia nás potrápili 
i tohto roku.  Aby sme všetko toto 
zlo, zimu, choroby zahnali preč v  
rámci rozvoja ľudových tradícií 
v materskej škole sme spolu s 
deťmi vyrobili slamenú babu – 
Morenu. 

Morenu sme dva týždne pred 
Veľkou nocou šupli do 
Holešky. Predchádzal k tomu 

rozhovor o živote ľudí v minulosti, o 
postupe výroby slamenej figuríny a 
samotného nácviku ľudového pásma. 
V sprievode „veľkáčov“ aj „malkáčov“ 
sme kráčali ku Holeške, kde sme 
Morenu zapálili a šupli do potoka. 
Zatancovali sme si , privolali teplé sl-
niečko a s letečkom sa naspäť vrátili 
do materskej školy.                        -aš-

Heš Morena heš, 
do potoka bež!

                             -aš-

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

Mamičkám
pre radosť

Poslednú májovú nedeľu 
pohladili mamičkám, babičkám  
srdiečka naši najmenší. Po 

dlhej prestávke deti odvážne vystúpili 
na javisko kultúrneho domu. Z láskou 
im odovzdali pozdrav v balíčku básní, 
piesní a tancov.

Koncom roku 2021 sme vydali 
novú publikáciu múzea, ktorá 
vyšla s finančnou podporou, 
ktorú z verejných zdrojov 
poskytol Fond na podporu 
umenia, hlavný partner 
projektu a tiež s podporou 
Obce Krakovany. Publikácia 
je dielom niekoľkých autorov, 
ktorí spracovali jednotlivé 
state a našim cieľom bolo 
priniesť pokiaľ možno čo 
najkomplexnejší pohľad na 
výskum, jeho výsledky a širšie 
súvislosti. 

Ťažiskovou časťou publikácie 
je spracovanie a interpretácia 
priebehu a výsledkov 

archeologického výskumu, ktorý v 
Kostole sv. Gála, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou, realizovalo 
v roku 2010 Balneologické 
múzeum. Autormi tejto časti sú 
Marián Klčo a Vladimír Krupa. V 
úvodnej kapitole je spracovaná 
história kostola vo vzťahu k histórii 
pôvodne samostatnej obce Stráže 
(dnes je súčasťou obce Krakovany) 
i dejinám regiónu. Ďalšia 
kapitola oboznamuje čitateľov 
s archeologickým výskumom v 
interiéri a exteriéri kostola. Po opise 
priebehu výskumu, jednotlivých 
sond, hrobov a nálezových 
situácií nasleduje charakteristika 
pohrebného rítu, výsledky výskumu 
v sakristii a objavenej kostnici. V 
časti Nálezy a ich vyhodnotenie je 
charakteristika, rozbory,  analógie a 
datovanie      jednotlivých       typov 

nálezov (odevných súčiastok, 
šperku – prsteň, devocionálií – 
krížikov, podkovičky a kresacieho 
kamienka, mincí, klincov a 
drobných sekundárnych nálezov, 
častí rakiev a črepov keramiky i 
nálezov súvisiacich so samotnou 
stavbou (fragmentov skla, 
tehiel i fragmentov kamenných 
architektonických článkov). Po 
záverečnom súhrne a použitej 
literatúre je zaradená farebná príloha 
fotografií z výskumu, polohopis 
sond, plány jednotlivých sond, 
profily s hroby a tabuľky s kresbami 
výberu nálezov z výskumu. 
 Ďalšie kapitoly spracovali 
odborníci v rámci interdisciplinárnej 
spolupráce pri vyhodnotení nálezov 
a spracovaní výsledkov výskumu. 
 Výsledky geofyzikálneho 
výskumu publikoval v 
samostatnej kapitole (Odborný 
posudok nedeštruktívneho 
archeologického prieskumu 
geofyzikálnym meraním Kostola 
sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne 
územie Stráže) Ján Tirpák. 
Textovú časť dopĺňajú vertikálne 
a horizontálne geofyzikálne rezy. 
Antropologické zhodnotenie 
kostrových pozostatkov piatich 
jedincov, ktoré boli poskytnuté na 
analýzu v samostatnej kapitole 
Osteologická analýza jedincov 
z lokality Krakovany – Stráže, 
Kostol sv. Gála spracoval Branislav 
Kolena. Z pietnych dôvodov 
antropologický materiál z mladších 
hrobov z druhej polovice, resp. 
konca 19. storočia nebol vybratý a 
antropologicky hodnotený. 
    Vladimír  Karlovský  z  Hvezdárne 

a planetária M. R. Štefánika v 
Hlohovci sa pokúsil nájsť odpoveď 
na otázku ako súvisí presne zistená 
orientácia kostola na východ s 
dňom sviatku svätca, ktorému je 
kostol zasvätený. Autor v kapitole 
Analýza astronomickej orientácie 
kostolov v obci Krakovany–Stráže 
a v meste Piešťany analyzoval 
orientáciu Kostola sv. Gála v 
Krakovanoch a orientáciu kostola v 
polohe Starý kláštor v Piešťanoch. 
V týchto prípadoch sa nedokázalo, 
že orientácia kostola je totožná s 
azimutom východu slnka v deň 
sviatku svätca, ktorému sú kostoly 
zasvätené. A presné smerovanie 
kostolov ostáva neobjasnené. 
  V záverečnej kapitole Cintorín pri 
Kostole sv. Gála v Krakovanoch, 
katastrálne územie Stráže 
Marián Klčo spracoval históriu 
prikostolného cintorína, ktorý 
je pamiatkovým areálom. 
Zdokumentoval zachované 
náhrobné kamene, ktoré sú 
historicky cenné a ako súbor 
zaujímavé aj z typologického a 
umelecko-remeselného hľadiska.

 Dva z nich boli dokonca 
samostatne pamiatkovo chránené. 
Napriek tomu sa z nich však 
dodnes zachoval len jeden. Časť 
náhrobkov, ktoré boli len voľne 
uložené na dvoch miestach v 
areáli citnorína bolo v rokoch 
2010 – 2013 odvezená na skládku 
odpadu. Z nich sa podarilo 
zachrániť len časť a aj to poškodené 
necitlivým zaobchádzaním. Dva 
z nich sa podarilo získať do 
zbierok Balneologického múzea 
a zreštaurovať. V tejto kapitole 
je začlenený i plán rozloženia 
náhrobkov a obrazová príloha 
tvorená fotografiami jednotlivých 
náhrobkov. 
   Rozsah publikácie je 128 strán, 
82 farebných a 21 čiernobielych 
obrázkov (plány) a tri tabuľkové 
prílohy s kresbami výberu nálezov z 
archeologického výskumu. 
 Publikáciu si môžete kúpiť v 
expozíciách Balneologického 
múzea I. Wintera alebo objednať 
cez webstránku múzea www.
balneomuzeum.sk. 

Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch, 
katastrálne územie Stráže

Vladimír Krupa

Andrea Štefanková
Keď nám slniečko 
začalo silnejšie hriať 
odštartovali sme v 
našej škôlke Bosonohú 
olympiádu. Počasie nám 
veľmi prialo a raz do 
týždňa deti prekonávali 
prekážky na školskom 
dvore netradične s bosými 
nôžkami. 

Zahájenie tohto podujatia 
malo u detí veľký úspech.  
Veď kto by nebol rád 

pomaľovať si nôžky, vytvárať 
farebné  stopy, pobežkať si 
naboso po trávičke, piesku, 
vyumývať nôžky vo vode...
Deti zbierali odmeny – pečiatky 
za splnené aktivity a nielen 

tí najlepší, ale všetci. Cenila 
sa snaha, ochota, prekonať 
sám seba, nadšenie, férovosť, 
správanie voči ostatným. 
Cieľom bosonohej olympiády 
bolo, aby navrhnuté aktivity 
boli nesúťažné  a hlavne, aby 
si deti cez zážitok precvičili 

správny vývoj chodidla a 
tela, rozvíjali jemné motorické 
svaly na nohách, pomáhali 
správnemu vývoju mozgu a 
senzomotorických systémov, 
stimulovali reflexné body na 
spodnej časti chodidiel.

Bosonohá olympiáda



Zelená cesta
  Nastal významný posun v 
našom snažení o bezpečnú a 
ekologickú možnosť prepravy 
medzi Piešťanmi a Vrbovým. 
Po niekoľkoročnej tvrdej prá-
ci sa nám podarilo získať 
súhlasné vyjadrenia všetkých 
dotknutých orgánov a dňa 
16.2.2022 bolo vydané stave-
bné povolenie na Cyklotrasu 
Zelená cesta – Piešťany – Tre-
batice – Krakovany – Vrbové.

Cyklotrasa bude mať 
7,6 kilometra. Začína 
pri vyústení podcho-

du pre chodcov a cyklistov cez 
železničnú trať Bratislava – Žili-
na, pri železničnej stanici Piešťa-
ny. Pokračuje po ulici Vrbovská 
cesta, na konci ktorej sa napája 
na koridor železničnej trate, po 
ktorom vedie až po železničnú 
stanicu Vrbové. Súčasťou stavby 
je aj oprava existujúcich most-
ných objektov na trase cyklotra-
sy, návrh mobiliáru pre cyklistov v 
podobe odpočívadla pre cyklistov 
pri železničnej stanici Trebatice, 
rekreačnej zóny na železničnej 
stanici vo Vrbovom a počítadlo 
cyklistov v Piešťanoch.  Trasa cyk-
lotrasy križuje dve cesty II. triedy v 
katastroch Kocurice a Stráže. Ti-
eto prejazdy sú doplnené o návrh 
a inštaláciu verejného osvetlenia 
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 
cyklistov.
   Aktuálne sa chceme uchádzať o 
finančnú podporu z Plánu obnovy 
a odolnosti, kde uzávierka výzvy 
je 15. augusta 2022. Podať po-
mocnú ruku pri získavaní financií 
aj pri realizácii stavby prisľúbili aj 
Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a Trnavský samosprávny kraj.
  Do cieľa nás čaká ešte dlhá 
cesta. Vydanie stavebného po-
volenia je ale dôležitý míľnik, bez 
ktorého sme nemohli pokračovať 
v ďalších krokoch. Prosíme pre-
to všetkých cyklistov z regiónu o 
trpezlivosť a najmä verejnú pod-
poru Zelenej cesty.

Mikroregión nad Holeškou a MAS Holeška
informujú

Aktivity mikroregiónu v uplynulom období

Aj v našom mikroregióne 
sme boli vzhľadom na pan-
demickú situáciu v roku 2021 
nútený zrušiť účasť, prípadne 
boli zrušené všetky národné 
a medzinárodné veľtrhy a 
výstavy cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja.  
Z rovnakého dôvodu sme až 
do decembra presunuli všetky 
naše rokovania do online prie-
storu. 

Odpadlo tým síce cestovanie 
a prestoje, ale výmena ná-
zorov a skúseností je tou-

to formou chudobnejšia. Z tohto 
dôvodu sme presunuli aj snahu o 
zviditeľnenie a propagáciu regiónu 
najmä na OOCR Rezort Piešťany. 
Činnosť MAS Holeška sa taktiež 
sústredila najmä na povinnosti vy-
plývajúce z príručiek a stretnutia i 
školenia sme vymenili za webináre. 
Škoda je o to väčšia, že práve v 
roku 2021 oslávil prístup LEAD-
ER 30. výročie od svojho zave-
denia. Napriek sľubom a vidine 
zjednodušenia procesov sa stále 
boríme so zložitosťou Slovenskej 
verzie tohto systému a nezmysel-
nou byrokraciou, ktorú si dokážeme 
vymyslieť skutočne len u nás. 
  Napriek tomu sa nám podarilo 
stretnúť aspoň na čerstvom vzdu-
chu. Amatérsky i profesionálni 
cyklisti sa 1. septembra 2021 zišli

pri Obecnom úrade v Dubovanoch, 
kde sa konal v poradí už XV. ročník 
tradičného - rekreačného prejazdu 
na bicykloch cez jednotlivé samos-
právy Mikroregiónu nad Holešk-
ou – Cyklo Holeška tour. Počasie 
sa v tento sviatočný deň umúdrilo 
a okrem trochu silnejšieho vetra 
prialo príjemnému cyklistickému 
zážitku. Zaregistrovalo sa spolu 305 
cyklistov, z toho do 15 rokov bolo 
34 a nad 60 sa aktívne zúčastnilo 
42 cyklistov. Polovica zúčastnených 
sa zaregistrovala vopred online, čo 
veľmi urýchlilo registráciu na mi-
este. Aj do budúcich ročníkov preto 
povzbudzujeme všetkých k využitiu 
online formy, pri ktorej je naviac 
možnosť zakúpiť si tričko či šiltovku 
podujatia. Prestávky, počas ktorých 
sa jednotlivé samosprávy aj pred-
stavia, boli na bývalej železničnej 
stanici vo Vrbovom, kde prítomných 
v mene primátorky mesta Vrbové 
dott. Mgr. Emy Maggiovej privítal 
pracovník mesta Mgr. Vladimír 
Strečanský a druhá, kde sa k cykli-
stom prihovoril starosta obce Ing. 
Ján Horváth bola pred kaštieľom 
v Chtelnici. Tento rok sme naviac 
plaketou ocenili aj Vladimíra Janke-
cha z Trebatíc, ktorý sa ako jediný 
zúčastnil všetkých 15 ročníkov, 
pretože bol počas prvého ročníka 
poslancom Obecného zastupiteľst-
va v Trebaticiach a Ľubomíra 

Remenára z Vrbového, ktorý sa 
zúčastnil všetkých 14 ročníkov, 
ktoré boli určené pre verejnosť. Už 
teraz sa tešíme a zároveň pozý-
vame čitateľov na XVI. ročník, ktorý 
bude štartovať v obci Šípkové v 
tradičnom termíne 1. septembra 
2022.
   3. septembra sme v spolupráci 
s Univerzitou Komenského partici-
povali na projekte v rámci ktorého 
sa uskutočnila prvá exkurzia v 
mikroregióne o Biodiverzite rastlín 
v okolí vodnej nádrže VN Čerenec 
a riečky Holeška a o biodiver-
zite živočíchov vodnej nádrže VN 
Čerenec, riečky Holeška a Malých 
Karpát. Exkurzie viedli: Mgr. Blanka 
Lehotská, PhD. - vedúca projektu, 
RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Mgr. 
Viktória Krajanová, a RNDr. Jana 
Ružičková, PhD. z Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave.
   Predvianočný čas, konkrétne 23. 
december je u nás v regióne spätý 
najmä s roznášaním Betlehem-
ského svetla. U nás sa tak deje v 
spolupráci starostov MNH, skautov, 
bežcov a speváckeho súboru. Aj v 
tomto roku, snáď už naposledy, sa 
aj táto akcia niesla v duchu proti-
pandemických opatrení, kedy pri 
roznášaní absentovala hudba a 
spev. 
  Taký bol rok 2021 v našom 
mikroregióne. Popri spomenu-
tom sme samozrejme absolvova-
li množstvo spoločných stretnutí 
medzi členmi, pracovných stretnutí 
s poslancami NR SR, predstaviteľmi  
vlády SR a mnohými ďalšími. Podali 
sme množstvo menších či väčších 
projektov cez VÚC, ministerstvá, či 
z fondov EÚ. Ale tieto činnosti už sú 
pre nás takou bežnou rutinou.

Lukáš Pavlech
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Zuzana Floreková
Týždeň od 30.5. do 3.6. 
2022 patril našim deťom 
ešte výnimočnejšie, ako 
obvykle. Slávili v ňom 
svoj veľký sviatok –  
Medzinárodný deň detí. 

A keďže jeden deň bolo 
príliš málo, oslavovali 
a zabávali sme sa celý 

týždeň s tematickým názvom 
„Cez rozprávku k indiánom“. 
Hneď v pondelok 30.5. 
sme sa vybrali autobusom 
na dobrodružnú „Cestu 
rozprávkovým parkom“ v 
Rakoviciach. Deti absolvovali 
rozmanité rozprávkové 
stanovištia v sprievode 
rozprávkových bytostí. 
Plnili zaujímavé a zábavné 
úlohy. Pomáhali žabkám 
upratať rybník, Popoluške 
roztriediť farebné gombíky, 
zatancovali si s indiánmi, 
dedkovi pomohli vytiahnuť 
repku, zachránili šmolkov, 
poupratovali čertíkom peklo, 
našli postrácané medovníčky 

a mnoho ďalších. V utorok 
si ako správni indiáni začali 
pripravovať a vytvárať 
indiánsku osadu na školskom 
dvore, ktorej predchádzala 
ešte v piatok 27.5. výroba 
indiánskych kostýmov a 
čeleniek. Maľovali indiánske 
Tee-pee, vyrábali lapače snov, 
bubny a dažďové palice. 
V stredu sme sa spoločne 
vybrali do Piešťan, kde sa deti 
v Legovni zabavili a aj niečo 
dozvedeli o koníkoch, ktoré 
si podľa návodu v tabletoch 
následne poskladali. 
Kooperovali a spolupracovali 
v skupinkách. Zábava 
pokračovala v mestskom 
parku pri fontánach, na 
miestnom detskom ihrisku, 
ba aj pri jazierkach na 
kúpeľnom ostrove, kde si deti 
z mladšej triedy pozreli okrem 
rybičiek aj pávy a ďalšie 
vtáctvo. Po návrate boli 
deti odmenené bublifukmi 
a nafukovacími balónmi. 
Nasledujúci deň sme zahájili 
“Prériové hry”, kde si všetci 

indiáni zmerali sily a šikovnosť 
na rôznych športovo-
zábavných stanovištiach. 
Lovili bizónov s lukmi a šípmi, 
na koníkoch skákali indiánsky 
parkúr, hádzali oštepmi na 
terč, plavili sa na kanoe a 
samozrejme absolvovali aj 
ďalšiu bosonohú disciplínu – 
preliezanie lanom a chôdzu 
po lane.  Nechýbalo ani 
zakopanie vojnovej sekery, 
priateľské tance okolo 
ohňa, hra na vlastnoručne 
vyrobených indiánskych 
hudobných nástrojoch 
a hľadanie zakopaného 
indiánskeho pokladu. 
V piatok k nám zavítali 
naozajstné koníky a my sme si 
vychutnali ten najkrajší výhľad 
na svet – z konského sedla. 
Potom si deti pochutnali na 
indiánskom občerstvení a 
nakoniec dostali indiánske 
diplomy. Celý týždeň nám 
počasie nesmierne prialo, a 
tak všetko krásne vyšlo podľa 
plánov. HAWK!

Cez rozprávku k indiánom

Naše deti zabávali okolité škôlky

Deň Zeme je príležitosťou na 
oslavu našej planéty a životného 
prostredia, je to medzinárodný 
ekologicky motivovaný sviatok. 
Upozorňuje na negatívne dopady 
ničenia životného prostredia a 
apeluje na potrebu recyklácie 
odpadu.

Pri tejto príležitosti sme si celý 
týždeň v našej materskej škole 
rozprávali o životnom prostredí 

a veciach, ktoré môžeme osobne 
urobiť, aby sme boli ohľaduplnejší k 
našej planéte a dňa 22.apríla sme 
zrealizovali na školskom dvore rôzne 
,,enviro“ aktivity. 
  Deti sa zapojili do rôznych disciplín- 
vyzbierali sme odpad zo školského 
dvora, triedili odpad a triafali ho 
do farebných košov podľa druhu, 
lovili vrchnáky z PET fliaš pomocou 
paličiek, čistili jazierko rybičkám 
pomocou udíc, zahrali si bowling 
s PET fľašami, poskladali puzzle s 
obrázkom našej Zeme, preskakovali 
cez rebrík podľa smeru šliap na 
obrázkoch... 
   Na záver sme si spoločne zasadili 
stromček, ktorý nám bude skrášľovať 
prostredie našej materskej školy, deti 
zaspievali pieseň o triedení odpadu a 
každý bol za svoju snahu odmenený 
medailou. 

                                                                            

Andrea Štefanková

Deň Zeme v MŠ

Veľkú pochvalu a slávu získali 
deti zo staršej triedy spolu s 
pani učiteľkami, ktoré nacvičili  
dramatizáciu rozprávky - Koza dratá 
a jež. Deti pred veľkým obecenstvom 
podali krásny herecký výkon počas 
prezentácie novej knihy od Márie 
Rázusovej Martákovej. Hovorené 
slovo obohatili tancom, pohybom a 
usilovnosťou.

             Ivana Daněková



Vážení členovia i 
spoluobčania, dovoľte 
mi, aby som vás týmto 
spôsobom v mene 
výboru JDS pozdravila 
a oboznámila s našimi 
aktivitami a s tým, čo 
plánujeme v dohľadnom 
čase. 

Covidová situácia nám 
pomaly ustúpila i práca v 
našej JDS sa tiež pomaly 

rozbieha. Aj z toho dôvodu sme 
naše prvé tohoročné stretnutie 
mali až 27. apríla 2022. Tu sme 
spoločne oslávili naše jubilujúce 
členky A. Tonkovičovú a L. 
Tonkovičovú. Kytičkou a vinšom 
sme im zaželali všetko dobré, 
pevné zdravie a pohodu v rodine. 
Tiež sme zostavili dvojice a spolu 
s MsSČK Krakovany sme mali 
stanovisko pred obchodom a 
pomáhali tým, čo to potrebujú v 
zbierke Ligy proti rakovine „Deň 
narcisov 2022.“ Aj vďaka našej 
a vašej pomoci sa v našej obci 
podarilo vyzbierať vyše 1000,-
€ pre onkologických pacientov. 
Pán Boh zaplať!
  Pred našou prvou schôdzou 
sme mali stretnutie v Piešťanoch, 
kde sme zvolili nového predsedu 
JDS za okres Piešťany. Po pani 
Ilavskej bude vo funkcii pán 
Michalička z Nižnej, ale pre jeho 
zdravotné problémy sa na to 
podujal Miroslav Tulák z Piešťan. 
Veríme, že bude rovnako 
spravodlivý, úspešný a ústretový 
ako jeho predchodcovia. Držme 

mu palce a poprajme mu zdravie 
a pohodu. Ak bude treba a 
budeme môcť, radi pomôžeme.  

   K dnešnému dňu má JDS v 
Krakovanoch 67 členov a radi by 
sme naše rady omladili, ale naši 
občania majú to ho asi viacej 
na výber a tiež sú v rôznych 
spolkoch, máme záhrady, 
vnúčatá a tiež už tak nevládzeme 
ako kedysi. Tak aj naše aktivity 
musíme tomu prispôsobovať. 
Starší ľudia potrebujú, aby neboli 
sami a rozmýšľali len nad svojimi 
chorobami. Každý ich máme 
dosť, preto budeme radi, keď 
si nájdete čas vždy v poslednú 
stredu v mesiaci a prídete medzi 
nás, len tak sa porozprávať. 
Tešíme sa na každého. 1-2 
hodinky pookrejeme na duši.
  Tento rok naša organizácia 
obdržala 4 kúpeľné poukazy, 
a bolo za ten krátky čas ťažké 
nájsť ľudí, ktorí by ich chceli 
využiť. Manželia Krchnákoví boli 
v júni v kúpeľoch Bardejove a 
manželia Kozákoví idú na jeseň 
do kúpeľov Sliač. Verím, že si 
oddýchnu a budú spokojní.

   Na aprílovej schôdzi bola 
ponuka pre našich členov od 
Folklórneho súboru LUSK na 
vystúpenie v Dome umenie 
Piešťany (3. výročie založenia 
súboru). Prispeli sme sumou 5,-€ 
na člena, čo využilo len zopár 
z nás (vstupenky treba priniesť 
na schôdzu). Vystúpenie bolo 
úžasné a tým, čo prišli a podporili 
našich tanečníkov patrí vďaka. 
Ďalší členovia, ktorí budú mať 
záujem o nejaké iné vystúpenie, 

takisto im prispejeme. 20. júna 
plánujeme účasť v Dome umenie 
v Piešťanoch na programe „Nič 
nové na svete, dáme si Repete.“ 
    Veľmi pekné nedeľné 
popoludnie 29. mája sme prežili 
v našom kultúrnom dome, 
kde nás pozval obecný úrad 
i pán starosta na oslavu „Dňa 
matiek“. Vystúpenie detičiek, 
občerstvenie, hudba a krásna 
ruža na záver. Veľmi sme sa 
potešili – kultúrny dom praskal 
vo švíkoch. Za všetkých srdečná 
vďaka.
   V máji sme mali aj brigády 
na cintoríne v Strážoch (13.5. a 
24.5.). Ďakujem tým, ktorí prišli a 
pomohli.
   V júni privítame medzi nami pani 
bylinkárku Kopáčovú prosím 
príďte, ak máte nejaký zdravotný 
problém. Tiež zavinšujeme 
jubilantkám.
   V júli bude tradičná opekačka 
JDS na poľovníckej chate. V júli 
a v auguste pravidelné schôdze 
nebudú, budeme sa tešiť až v 
septembri. 
   Prajem vám všetkým pekné, 
zdravé a pohodové leto vo 
vašich rodinách a teším sa na 
vás všetkých poslednú stredu v 
mesiaci. 

Nech jedinečná chuť prírody, 
hodí vás do pohody, 

bio radosť, bio šťastie, 
nech vám všetko pekne rastie. 

Bez chémie, bez postreku, 
prajem veľa radosti a smiechu.

   Všetko dobré a užívajte si život, 
pokiaľ sme tu! 
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        ...dokončenie zo str.2
...činnosti stolného tenisu v Krakova-
noch. Z tohto miesta Ti ďakujeme a 
posielame pozdrav do večnosti.
   V skončenom ročníku 5.ligy sme 
teda obsadili 11.miesto, keď sme 
vyhrali nad svojimi súpermi 5-krát, 
2-krát sme sa rozišli so súpermi 
nerozhodne a 15-krát sme prehra-
li pri nepriaznivom skóre 142:254. 
O 142 našich úspešných bodov sa 
najviac zaslúžil Emil Stehlík počtom 
67 bodov. Na ďaľších bodoch sa po-
dieľali: Marek Varga 40,5 boda, Emil 
Štefanka uhral 21 bodov, Anton Čelín 
uhral 7 bodov, Paťo Predný 3,5 boda 
a Vlado Seitler uhral 3 body.
                         * * *
  Tabuľka 5.ligy ročník 2021/2022
1.Bojničky A   22  20  0  2   272:124  62

2.Hlohovec E  22  19  1  2   281:115  61

3.Špačince B  22  18  1  3   287:109  59

4.Hoste           22  11  2  9   211:185 46

5.Trnava B       22 11  2  9   178:218  46

6.Suchá A       22 11  2   8   207:189 45

7.Zeleneč A     22   7  2 13  177:219  38

8.Boleráz         22   5  4 13  156:240  36

9.Vrbové B      22   5  3  14 159:237  35

10.Buková A   22   5  2  15  150:246 34

11.Krakovany22   5  2  15  142:254 34

12.Piešťany A  22   3  3  16 156:240  31

Jednota dôchodcov informuje Stolní tenisti 
skončili predposledníAnna Kubranová

za výbor JDS Krakovany
 My sa vody nebojíme a plávať sa naučíme, 

hej ,hej, hej ! To bolo predsavzatie  žiakov, 
ktorí absolvovali plavecký výcvik v apríli na 
plavárni v Myjave. Zúčastnilo sa ho spolu 56 
žiakov 1. – 4. ročníka.  Základný plavecký 
výcvik  prebiehal pod vedením  kvalifikovaných 
inštruktorov plávania  a plavčíka tunajšieho 
bazéna. Inštruktori plávania veľmi 
profesionálnym a vhodným pedagogickým  
prístupom preklenuli zábrany a prvotný strach i 
tých menej smelých a zdatných.  Tí odvážnejší 
a plavecky zručnejší sa už od prvého dňa 
mohli realizovať i v zložitejších plaveckých 
disciplínach.  Počas  piatich dní si žiaci osvojili 
splývanie, plávanie pod vodou, kraul, skok 
do hlbokej vody a vyplávanie z nej. Plávanie 
bolo spestrené o rôzne hry a súťaže vo vode. 
Na záver kurzu každá skupina predviedla 
všetko, čo sa naučili. Najlepšia skupina 
plávala 50 m, druhá 25 m, tretia a štvrtá 12,5 
m na čas Žiaci prvého až štvrtého  ročníka 
si tak  osvojili, upevnili a zdokonalili techniku 
plávania, niektorí zas prekonali prvotný strach 
z vody. Musíme povedať, že všetky deti to 
zvládli úžasne. Dostali „mokré vysvedčenie“, 
ktoré je dôkazom toho, že zvládli plavecký 
kurz. Poďakovanie patrí nášmu ZRŠ za jeho 
ústretovosť a podporu, bez ktorej by finančné 
náklady na plavecký výcvik boli oveľa vyššie. V 
mene žiakov ďakujeme.

Školský plavecký výcvik

                  Eva Seitlerová
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Miestna skupina 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch (ďalej 
MsSČK) sa pre 
pandemickú situáciu tiež 
nemohla začiatkom roka 
venovať svojej činnosti 
plnohodnotne. Napriek 
tomu však členovia jej 
výboru stihli mnohé 
návštevy a aktivity 
zrealizovať.  

13.februára sa konala 
výborová schôdza 
MsSČK. Výročnú 

schôdzu pre všetkým známu 
situáciu tento rok nebolo 
možné uskutočniť. MsSČK 
rozšírila svoje rady o 6 nových 
členov, medzi nimi je aj 
bronzový darca krvi Ľubomír 
Pekarovič ml.
     V marci sa 5 členov výboru 
MsSČK zúčastnilo výročnej 
schôdze v Nižnej a takisto 5 
členov výboru bolo na výročnej 
členskej schôdzi vo Vrbovom. 
5. apríla 2022 sa konal snem 
delegátov miestnych spolkov 
vo Fakultnej nemocnici v 
Trnave – snem Územného 
spolku Trnava. Zúčastnili sa ho 
2 členovia MsSČK. Zhodnotilo 
sa 4-ročné pôsobenie 
územného spolku, zvolená 
bola jeho nová predsedníčka  
Radka Poláková. Územný 
spolok Trnava má 15 
miestnych spolkov, vrátane 
toho nášho. Celoslovenský 
snem Slovenského Červeného 
kríža je naplánovaný na 24. 
septembra 2022 v Banskej 
Bystrici. Zároveň budú 
prebiehať oslavy 159. výročia 
SČK. 
   V našej MsSČK stále pracujú 
na projekte „Evička nám 
ochorela,“ ktorého základom 
je spolupráca s materskými 
škôlkami, tiež pokračuje 
príprava na poskytovanie prvej 
pomoci v základnej škole. 
   28.apríla 2022 MsSČK v 
spolupráci s JDS a Ligou proti 
rakovine spoluorganizoval 
zbierku Deň narcisov. Zriadené 
boli 2 stanovištia, na ktorých 
členky výboru vyberali 
dobrovoľné príspevky na 
podporu onkologických 
pacientov.  Navštívili aj firmy v 
pôsobnosti našej obce, taktiež 
školu a škôlku. Dobrovoľníčky 
vybrali v našej obci 1007,- €.  
Vydvihli, že naši ľudia pochopili 
myšlienku pomoci pre ľudí 
postihnutých rakovinou a 
ďakujú všetkým darcom. Z 
Ligy proti rakovine obdržali aj 

poďakovanie za spoluprácu pri 
tejto tradičnej zbierke. Veľmi 
dobrú spoluprácu má MsSČK 
aj  s kaviarňou Infúzia, prispeli 
im aj v zbierke Deň narcisov.
  Nezaháľali ani darcovia krvi. 
Od začiatku roka sa zúčastňujú 
odberov krvi na piešťanskej 
hematológii. Bolo tomu tak aj 
2. marca. Odberu sa druhý 
marcový deň zúčastnilo 8 
darcov krvi z Krakovian (okrem 
iných aj Peter Klčo ml.- daroval 
krv 79. krát). Ďakujeme, že aj v 
dnešnej situácii dokážete nájsť 
odvahu a ochotu pomáhať 
otvárať svoje žily pre potreby 
blížnych.
   V marci sa MsSČK podieľala 
aj na zbierke pomoci pre 
Ukrajinu, ktorú organizoval 
obecný úrad. Taktiež 
participovala na zbierke SČK v 
spolupráci s LIDLom pod 
názvom „Srdce na správnom 
mieste“  ktorej cieľom bolo 
získať prostriedky na kúpu 
špeciálnych áut do krízových 
situácií. 
 Členovia výboru MsSČK 
pomáhali aj pri obecnom 
podujatí – stavaní mája. Bolo to 
vlastne prvé podujatie, na 
ktorom sa mohli prvýkrát po 
pandémii spoločne stretnúť so 
svojimi členmi a občanmi. 
Zúčastnili sa aj oslavy Dňa 
matiek.  Ako povedala 
predsedníčka MsSČK Elena 
Krestová: „Za všetky ženy by 
som chcela vysloviť 
poďakovanie starostovi a 
obecnému úradu za pekný 
program a občerstvenie.“ 
 Členky výboru priebežne 
navštevovali aj jubilantov zo 
svojich radov. Medzi nimi aj 
dlhoročnú tajomníčku MsSČK 
Jaroslavu Augustovičovú (80), 
bývalú členku výboru Annu 
Svetlíkovú (80), Eleonóru 
Havrlentovú (80) a Teréziu 
Macháčovú (90). Viacerí 
členovia sa zúčastnili s JDS 

koncertu „Nič nové na svete, 
dáme si Repete“ v Dome 
umenia v Piešťanoch.
  „Všetkým členom prajem 
príjemné chvíle oddychu na 
dovolenkách, alebo aj doma v 
kruhu rodiny,  aby ste nabrali 
sily. Ak situácia dovolí, 
budeme sa tešiť na 17. ročník 
Slávností jesene, ktoré by sa 
mali konať 16.-19. septembra 
2022. Už v piatok 16.9. o 
18:00 hod. bude hudobný 
koncert, na ktorom privítame 
aj hostí z družobných obcí 
Krakovany v Čechách a 
Gminy Popielow z Poľska. V 
sobotu o 15:00 hod. bude 
slávnostné otvorenie. Celé 
slávnosti sa budú niesť v 
duchu hesla „Návrat na 
tekvicový dvor.“ Pripravujeme 
aj tradičnú súťaž o najkrajší 
výpestok. V sobotu sa ako 
súčasť hudobnej produkcie 
predstaví country hudba. V 
nedeľu o 15:00 hod. bude 
pripravený koncert dychovej 
hudby a vyhodnotenie súťaže 
o najkrajší výpestok. V 
pondelok pripravujeme s 
Mikroregiónom nad Holeškou 
návštevy materských a 
základných škôl na našej 
výstave. Zároveň nesmieme 
zabudnúť, že sa počas 
Slávností jesene budú 
ponúkať aj tradičné chutné 
špeciality. Všetci ste srdečne 
pozvaní a už teraz sa tešíme 
na spoločné stretnutie. Ešte 
predtým počas leta pre členov 
výboru MsSČK a darcov krvi 
pripravujeme letné stretnutie 
na priehrade Čerenec u pána 
Hrázdneho.  Koncom roka, ak 
situácia dovolí zorganizujeme 
stretnutie s darcami krvi a 
obnovili by sme aj tradíciu 
adventného punču na 4. 
adventnú nedeľu,“ dodala E. 
Krestová.

                             Foto: -es-  

Červený kríž chystá Slávnosti jesene
Juraj Filo

Momentka z aprílovej schôdze JDS Krakovany.                                                    Foto: L. Žitnanský František Valo.           Foto: -lž-František Valo.           Foto: -lž-

English Star
 V tomto školskom roku sa škola prihlásila i 

do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku 
ENGLISH STAR  pre žiakov základných 
škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a 
popularizovať anglický jazyk ako vyučovací 
predmet, ale aj zábavnou formou motivovať 
žiakov k úspešnému riešeniu písomných 
testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom 
zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti 
s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje 
schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Súťaž 
prebieha v 9-tich kategóriách. Na vypracovanie 
testu mali súťažiaci 45 minút . My sme súťažili 
v dvoch vekových  kategóriach 3. a 4. ročník. 
Zapojilo sa 8 štvrtákov a 2 tretiaci. Najlepšie 
výsledky dosiahol M. Kollár z 3. A – 98 bodov 
zo 100 možných, S. Machaj 4. A 97 bodov, K. 
Samsonenko  4. A 96, J.Mikuš , N Tarkošová. 
4.A 95 bodov , S. Marko 3.A 95 bodov, H. 
Krupová. 4.A 94 bodov. Všetkým gratulujeme.



Ako je už zvykom, ani tento 
rok mladí rybári Krakovian 
nezaháľali a venovali sa 
rybačke už od začiatku 
roku. Ešte v zimnom období, 
keď nebolo až tak priaznivé 
počasie na ryby, sme sa 
venovali výrobe nástrah a 
príprave na celý rok, aby 
sme mali všetko nachystané 
nielen na bežné rybačky ale 
aj na preteky. 

Taktiež sme sa venovali 
prevažne lovu rýb 
prívlačou, aby sme si 

natrénovali jednotlivé techniky na 
lov dravých rýb.
  Prvé preteky sa uskutočnili 
19.3. v Brumov-Bylnice. Z 
Krakovian sme sa ich zúčastnili 
Patrik Predný, Matej Augustín 
a Soňa Predná. Chytali sme 
prevažne pstruhy dúhové, avšak 
aktivita rýb bola veľmi slabá. 
No aj napriek tomu, sme nikto 
neodchádzali bez ryby a podarilo 
sa nám uloviť zopár kúskov. 
Najlepšie sa z nás umiestnil 
Patrik Predný, ktorý obsadil 5. 
miesto.
 Nasledovali preteky vo Veľkom 
Orvišti, ktorých sme sa z 
Krakovian zúčastnili ja a Paťo. 
Počasie bolo v ten víkend 
úplne proti nám. Celý víkend 
bolo veľmi chladno, fúkal silný 
vietor a občas aj zapršalo. 
No aj napriek týmto pocitovo 
nepriaznivým podmienkam, boli 
ryby veľmi aktívne a my sme si 
perfektne zachytali. Nakoniec sa 
mi podarilo obsadiť 6. miesto v 
sobotu a 5. miesto v nedeľu zo 
všetkých zúčastnených. Medzi 
ženami sa mi podarilo obidva sni 
skončiť na 1. mieste.
   O  týždeň neskôr  sa  uskutočnili  
preteky dvojíc v Jestřabiciach, 
ktorých sa za Krakovany 
zúčastnilo   viacero tímov. 
   Celkovo  panovala  ako  vždy 
medzi  rybármi super atmosféra, 
ryby  spolupracovali a všetci  
sme  si skvelo zachytali  a zhodli 
sme sa, že  sa tam isto radi 
znova vrátime. 
   Počas  Veľkej  noci 16.4. 
sme zahájili pstruhovú sezónu  
na Holeške.  Tešili sme  sa   

minimálne  
mesiac dopre-
du,   kedy   už 
tento čas nas-
tane, nakoľko je 
to príležitosť ísť 
si   kedykoľvek 
zachytať     na 
miesto   blízko 
domu.  Počas 
zopár dní sme 
si   slušne  za-
chytali,    kým 
sa pstruhy ne-
vychytali. Potom
nasledovali  dni 
trápenia,   kedy 
to  bolo  o  oje-
dinelých rybách. 
   Začiatkom 
mája  sa  usku-
točnili      prvé 
preteky v love
na      feeder, 
ktorých     sa 
z Krakovian zúčastnil Lukáš 
Horňák. Je naozaj veľmi 
pekné    vidieť,  ako  Lukáša baví 
rybárčenie a ako sa  tomu venuje 
aj vďaka podpore rodičov. Stačí 
len spomenúť, že sa ide na ryby, 
hneď je zbalený a už sedí celý 
natešený v aute. Aj na pretekoch 
sa ukázalo a bolo vidieť, ako 
sa každým razom zlepšuje, čo 
je hlavne vďaka pravidelným 
rybačkám, kde si trénuje presné 
náhody, zdolávačky rýb a všetko 
s tým spojené. Vďaka jeho 
šikovnosti a vytrvalosti sa mu 
podarilo na týchto pretekoch 
obsadiť 3. miesto v kategórii do 
10 rokov. 
   Ako v každom športe, výsledky 
prichádzajú s tréningom aj v 
prípade rybárčenia. V tomto 
by som rada vyzdvihla Maťka 
Augustína. Všetok voľný čas, 
ktorý má trávi na rybách. Venuje 
sa lovu na prívlač. Objavuje 
rôzne nové miesta a čo je na 
tom to pekné, je tak vytrvalý, 
že sa snaží, až dokým odtiaľ 
nevytiahne rybu. Takto si trénuje 
rôzne techniky lovu, ktoré 
sa odlišujú v niečom pri love 
konkrétnych druhov dravých rýb. 
To ako veľa času trávi pri vode sa 
mu osvedčilo aj na prvé dvojkole 
1.ligy v LRU-prívlač, kde súťažia 
najlepšie tímy zo Slovenska, 

ktorých členmi sú viacerí 
niekoľkonásobní majstri sveta. 
Ja, Paťo a Maťko súťažíme za 
team Partizánske a toto dvojkolo, 
ktoré sa uskutočnilo prvý júnový 
víkend boli naše prvé preteky v 
lige. Do Vranova nad Topľou sme 
šli chytať z Krakovian ja a Maťko 
a musím povedať, že ani jeden 
sme nazaostávali za najlepšími. 
Aj napriek tomu, že sme na tejto 
vode nikdy predtým nechytali, 
mali sme len nejaké informácie 
od známych, sa nám podarilo 
slušne zachytať a celkovo sme 
sa ako team umiestnili na 7. 
mieste. 
  Ako vidíte, mladým rybárom z 
Krakovian sa počas jari celkom 
úspešne darilo a verím, že sa 
nám bude dariť aj po zvyšok 
roka, kde nás čaká ešte veľa 
pretekov a rôznych zaujímavých 
akcií.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Ján Zeman 70 r.
X Peter Klčo 63 r.
X Mária Jobusová   71 r.
X Mária Žitnanská 93 r.
X Ján Valo   88 r.
X Ladislav Toplanský   72 r.
X Jozef Sedlák   81 r.
X Veronika Borovská   37 r.
X Margita Garafová   95 r.
X Ladislav Ravas   89 r.
X Martin Drlička   45 r.
X Mária Snohová   86 r.
X Vladimír Hrabina   77 r.

finálne                administratívne 
podklady, rovnako aj verejné 
obstarávanie. Po mnohých 
rokoch bojov so železnicami 
SR a mnohých iných 
problémoch chce združenie 
„Zelená cesta“ podať v 
auguste žiadosť o nenávratný 
finančný prostriedok. V prípade 
vyhovenia našej žiadosti by 
práce mohli začať už o pár 
mesiacov.
  Kultúra. 29. apríla prebehla 
tradičná akcia Stavanie mája, 
ktorý ako každý rok postavili 
náš DHZ Krakovany.
 Folklórne slávnosti sa 
tento rok nekonajú z rôznych 
administratívnych ako aj 
technických dôvodov. Preto 
sa niektorý program z nich 
presúva na september, kedy sa 
budú konať „Slávnosti jesene“.
O pár dní začína leto, čas 
prázdnin, dovoleniek, slnka 
a vody. Preto vám všetkým 
prajem krásne prežité dni plné 
pohody a radosti.

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                     * * *
 V tom istom období sa 
narodili Ján Kačo a Filip Ján Kačo a Filip 
Kamenický.Kamenický. Želáme im veľa 
zdravia a síl! 
                                   

Čo sa dialo v našej obci
počas posledného polrokaposledného polroka

Starosta sa prihovára 

Vážení spoluobčania! Máme 
tu prázdninové obdobie a 
pri tejto príležitosti by som 
vás chcel informovať o 
novinkách, ktoré sa udiali 
počas tohto obdobia.

Kanalizácia. Ceny 
materiálu za dotkli aj 
dobudovania obecnej 

kanalizácie. Už nie je problém 
len cena materiálu. Nastala 
situácia, keď stavebný 
materiál sa stal nedostupným 
artiklom. Na Slovensku sa 
stáva akýsi fenomén robiaci 
stavby ťažšími, drahšími a 
predlžujú ich realizáciu. Je to  
aj problém chybnej projektovej 
dokumentácie. Vďaka tej 
našej sa boríme s mnohými 
problémami, ktorým sme sa 
mohli vyhnúť.
   Kultúrny dom. Ako mnohí z 
vás už viete, naša obec doplatila 
na neustále a prudké zvyšovanie 

cien materiálov a práce. Víťazná 
firma súťaže v novembri 2021, 
už v marci nasledujúceho roku 
nebola za túto sumu schopná 
realizovať    dielo.      Z     týchto 

dôvodov sme sa museli zapojiť 
do nasledujúcej súťaže, v ktorej 
sa odovzdávajú žiadosti do 
konca júna.
  Cyklotrasa. Pripravujú sa 

František Klinovský, starosta obce

Spoločenská kronika
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Stavanie mája 29.4.2022.                            Foto: L. ŽITNANSKÝ
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   Do celoslovenskej matematickej  5 
kolovej  súťaže  pre žiakov 2.-4. ročníka 
sa zapojili  jeden druhák, štyria tretiaci a 
dvaja štvrtáci. 
   Súťaž prebiehala  v troch samostatných 
kate¬góriách: MAKSÍK 2 –žiaci 2.ročníka 
ZŠ, MAKSÍK 3 –žiaci 3.ročníka ZŠ, 
MAKSÍK 4 –žiaci 4.ročníka ZŠ. Súťaž 
bola počas školského roka rozdelená 
do piatich kôl. V každom kole riešili 
súťažiaci 5 úloh. O čo sa súťažilo? 
Najúspešnejší riešitelia dostali diplom s 
titulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú 
cenu, ktorá im bude pripomínať, ako 
úspešne  sa popasovali s netradičnými 
Maksíkovskými úlohami. Traja žiaci z našej 
školy získali   za majstrovské zvládnutie 
náročných úloh zo všetkých kútov sveta 
hrdý titul Najmúdrejší Maksáčik. Boli to 
S. Machaj 4.A, patril medzi prvých 20% 
najúspešnejších, M. Kollár  a L. Ťupek z 
3.A, ktorí sa umiestnili medzi 21% -35% 
najúspešnejších. Za šikovné zvládnutie 
náročných úloh zo všetkých kútov sveta 
získavali  všetci ostatní hrdý názov Múdry 
Maksáčik. J. Tureček, M. Juricová 3.A, 
L. Horňák 4.A a T. Horňák 2.A. V tomto 
školskom roku riešilo úlohy 13 364 detí. 
Všetkým gratulujeme!

  Eva Seitlerová

Jar našich mladých rybárov Súťaž Maksík
Soňa Predná

Stolní tenisti skončili predposlední
Sezónu 2021/2022 
ukončili stolní tenisti 
na nelichotivom 
predposlednom 11.mieste. 
Či bude postačujúce pre 
zotrvanie v 5.lige aj pre 
budúci súťažný ročník sa 
ukáže až tesne pred novou 
sezónou podľa počtu 
prihlásených mužstiev do 
nového súťažného ročníka.

Ten skončený ročník 
bol z nášho pohľadu v 
spodnej časti tabuľky 

dosť vyrovnaný. Príčin nášho 
nelichotivého umiestnenia bolo 
viacej. Koronavírus postihol 
prevažnú časť obyvateľstva. Nie 
všetky mužstvá z toho mali osoh. 
Náš úzky hráčsky káder to však 
citeľne poznačilo.Náhradníci 
skôr narodení na úspechy 
v 5.lige už môžu viacmenej 
spomínať. Na postavení mužstva 
mali negatívny vplyv aj absencie 
hráčov pre pracovné povinnosti, 
či krátkodobá choroba(zvýšená 
teplota v čase koronavírusu).
   Ďaľší dôvod bol v nedostatku 
tréningu,keď sme nemohli doma 
trénovať ani odohrať zápasy pre 

rekonštrukciu časti kultúrneho 
domu,lebo nebolo ani vody 
ani tepla. Domáce zápasy so 
Špačincami i Piešťanmi sme 
boli nútení odohrať na stoloch 
súperov... Niektoré zápasy nám 
nepriala povestná šťastena 
(zápas v Zelenči,či doma s 
Vrbovým). 
 O našom postavení pri 
spomínanej vyrovnanosti 
rozhodli veľkým podielom 
hráči Bukovej,ktorí v 
predposlednom kole proti nám 
nastúpili v tom najsilnejšom 
zložení(pochopiteľne víťazne),ale 
o týždeň k nášmu súperovi v boji 
o záchranu poslali hráčov druhej 
garnitúry(a prehrali).Tieto dva 
súboje najviac ovplyvnili naše 
postavenie v tabuľke.
  Tiež dôvod nášho postavenia 
vidím v nezáujme mládeže o 
stolný tenis v Krakovanoch. Nie 
sme sami s týmto problémom. 
Podobné majú aj v Špačinciach, 
Bolerázi či v Malženiciach(tie 
mali pred pár rokmi 3 mužstvá 
v súťažiach,no dnes majú 
dvoch hráčov na hosťovaní v 
Bučanoch,ostatní prestali so 

športom).  
   Je len na škodu,že materiálne 
vybavenie u nás je na úrovni, 
novodobá tradícia predstavuje 
viac ako 25 rokov činnosti. No 
mám obavu, že pre nezáujem 
mládeže táto činnosť v obci 
zanikne. Bodaj by som sa mýlil. 
   Niektorým mužstvám,ktoré na 
stretnutia nenastúpili boli oproti 
súťažnému poriadku priznané 
body aj pri prehre, napriek 
nenastúpeniu k stretnutiu. (Za 
nenastúpenie na stretnutie 
mužstvá nemajú nárok na 1 bod 
ako v prípade odohratého,hoci 
prehratého stretnutia).  Pri 
tejto príležitosti mi nedá 
nespomenúť si na odchod do 
večnosti nášho dlhoročného 
hráča a spoluzakladateľa tejto 
novodobej histórie stolného 
tenisu v Krakovanoch – takmer 
84-ročného Františka Valu. 
Jeho oddanosť ku športu, 
spoľahlivosť, obetavosť či 
pomoc tam,kde to bolo treba, by 
mali byť príkladom pre adeptov 
zachovania a pokračovania... 

        ...pokračovanie na str.3

Vladimír Seitler

Lukáš Horňák.                             Foto: -sp-Lukáš Horňák.                             Foto: -sp-

1. apríl v našej škole
    Ako vyzeral 1. apríl u nás v škole? Prvý 

apríl je známy ako Deň bláznov a vtipmi 

sa preto nešetrí.

   My  sme  ho prežili v škole netradične. 

Vyhlásili sme Deň naruby.  Do školy 

prišli  žiaci oblečení v niečom, čo do 

školy bežne nenosia. Dievčatá boli 

oblečené ako chlapci a chlapci naopak 

ako dievčatá, niektoré dievčatá ako pani 

učiteľky či pani riaditeľka, Danka a Janka, 

opravár, pán učiteľ, dokonca v pyžamách 

alebo jednoducho naruby. Dopoludnie 

sme začali   vyhodnotením naj naruby 

oblečeným žiakom.  Niektorí odvážlivci 

si tento deň vyskúšali úlohu  učiteľov. 

Väčšinou žiaci štvrtého  ročníka učili 

prvákov, druhákov i tretiakov.  Učitelia 

zasadli do školských lavíc a mohli sa opäť  

vžiť do úlohy žiakov.  Hru na školu vzali 

deti naozaj  vážne a aktívne  sa zapojili 

do tejto akcie. To, že môžu známkovať  

sa  im páčilo. Mnohí sa úlohy chopili 

veľmi zodpovedne - pripravili sa   a snažili 

sa ako ostrieľaní  učitelia. Prežili sme 

zaujímavý úsmevný deň.
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MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁŽITKOVO POČAS
CELÉHO ŠK. ROKA

Deň v našej materskej 
škole neexistuje bez 
zážitkového učenia 
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RYBÁRSKE OKIENKO
Jarná sezóna našich 
mladých rybárov
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PODARILO SA ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE NA CYKLOTRASU
Nastal významný posun v snažení o bezpečnú a ekologickú možnosť prepravy medzi 
Piešťanmi a Vrbovým. 
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Daniela Piscová

Nakoľko mala prebiehať 
rekonštrukcia kultúrneho 
domu, festival bol 
naplánovaný do obce 
Podolie. Vo všetkých 
aspektoch bolo toto riešenie 
pre nás výhodnejšie.

Po informácii, že kultúrny 
dom sa nebude prerábať 
a robia sa iba toalety, 

zmenili sme miesto konania.  Ja, 
i členovia nášho OZ BÁBENCE 
sme presvedčení, že keď je to 
krakoviansky festival, tak musí byť v 
Krakovanoch.  Nešlo všetko podľa 
plánu, a tak nám v týždni pred 
festivalom nastali hektické dni, 
kedy sa robilo možné i nemožné. 
Touto cestou chcem poďakovať  
všetkým dobrovoľníkom, členom 
OZ  BÁBENCE, ich rodinným 
príslušníkom za ochotu a nemalé 
úsilie, ktoré vynaložili na to, aby 
mohol festival prebehnúť. Vo 
štvrtok večer a v noci umývali 
vestibul od nánosov prachu 
z rezania obkladov.  Pritom v 
zasadačke sa už inštalovali práce, 
nie práve najlacnejšie a veľmi 
jemné. Svoje diela tu vystavovala 
bulharská umelkyňa Bistra 

Pishancheva. V sále dominovali 
kóje pripravené pojať čipkárky a 
čipkárov zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Rakúska, Maďarska, 
Francúzska a Bulharska. V 
piatok dopoludnia, keď prišli prvý 
účastníci, vo vestibule už ďalšie 
stáli kóje a vo vchode nainštalovaná 
výstava. Táto výstava bola súťažná  
„Spomienka na Mišíka,“  venova-
ná významnému čipkárovi z 
Piešťan Ing. Víťazoslavovi Mišíkovi 
pri príležitosti 30. výročia úmrtia. 
   Ďalšia výstava mala v názve 
tak isto 30, ale „K 30. výročiu 
založenia spolku“. Bola vytvorená 
z prác členiek VSUŘ Praha a 
i módne prehliadky sa niesli v 
tvorivom duchu týchto dám.
  Siedmy ročník nášho festivalu 
bol venovaný paličkovanej čipke 
z Vajnor. Jej výstava prebieha v 
múzeu Za krakovskú bránu do 
31.10.2022.  Záujemcovia sa 
mohli podrobnosti o nej dozvedieť 
na seminári, ktorý viedla Jarmila 
Rybánska. Prípadne sa ju naučiť 
pliesť na kurze. Tak isto ako i 
Krakoviansku čipku a základy 
paličkovania. S veľkým záujmom 
sa stretol kurz poľskej čipkárky 
Malgorzaty Szpily. Šperky 
vytvorené účastníčkami tohoto 
kurzu boli nevšedné a krásne. 

 Počas dvoch festivalových 
dní spríjemňovalo atmosféru 
vystúpenie žiakov ZUŠ Čachtice, 
Podobenka z Vajnor, FS Máj z 
Piešťan, Inovec z Hlohovca, FS 
Žito z Piešťan. Tretí deň nás potešili 
svojim umením domáce kolektívy 
FS LUSK, DFS Krakovanček a 
FSk Krakovčanka. 
   Napriek všetkým problémom 
festival paličkovanej čipky 
prebehol, prebehol v Krakovanoch 
a s úžasnou atmosférou.  Účasť 
bola veľmi dobrá, a všetci ho 
hodnotili ako najlepší  z doterajších 
7. ročníkov.
   Čipkári zo zahraničia prichádzajú 
už vo štvrtok a odchádzajú v 
pondelok, alebo v utorok. Počas 
celého pobytu sa musíme o nich 
postarať a robiť im program. 
V nedeľu večer, po oficiálnom 
skončení festivalu na spoločnej 
večeri skonštatovali, že neverili, 
že už v piatok bude prebiehať 
festival keď videli kultúrny dom vo 
štvrtok. Bola som dojatá a hrdá. 
Hrdá na našich ľudí.  Toľko chvály, 
poďakovaní a uznaní na ich 
prácu, ochotu a obetavosť. Počas 
festivalu išli na 110 % a ešte aj s 
úsmevom, po takých náročných 
dňoch. Ďakujem. 

V jarnej časti sme sa stali druhým najlepšie brániacim 
mužstvom v súťaži

Zhodnotenie jarnej časti futbalovej
sezóny A-mužstva

Jarná časť súťaže VI. Ligy MEVASPORT 
začala po hráčmi neobľúbenej zimnej 
príprave,  ktorú sme absolvovali v 
domácich tréningových podmienkach.. 
Tím Krakovian pôsobil naďalej pod 
vedením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra Gažíka.  

V tíme nastalo minimum zmien. 
Pôsobenie u nás skončil  jeden z 
brankárov Tomáš Mihálik, ktorý odišiel 

na hosťovanie do Záhorskej Bystrice. To nám 
skomplikovalo situáciu, pretože s jedným 
brankárom odohrať celú jar je dosť riziko. 
Martin Bališ prerušil aktívnu činnosť z 
rodinných dôvodov a Matúš Hornák pracuje 
v zahraničí. 
   V tíme teda pôsobili: Tomáš Holán, Matúš 
Macháč, Daniel Stolárik, Ondrej Kubík, Andrej 
Toplanský, Jakub Klein, Ondrej Holán, Filip 
Frankovič, Šimon Šurín, Matúš Grivalský, 
Lukáš Netsch, Erik Spál, Slavomír Mitošinka,  
Juraj Valo, Peter Uváček, Aleš Orviský, 
Tomáš Gažík, Adam Holán a kapitán tímu 
Matúš Ďuračka.
  V príprave sme odohrali 4 zápasy. Veľké 
Kostoľany sme porazili 3:1, Piešťany 5:1, 
Šalgovce 6:1 a s Brestovcom sme remizovali 
4:4. Strelecky sa presadili Šurín 6 krát, 
Stolárik 3 krát, Andrísek, Spál, Uváček 2 krát 

a Orviský, Netsch, Frankovič 1 krát.  
   V jarnej časti sme odohrali 16 zápasov, 
absolvovali 72 tréningových jednotiek. Po 
vyhodnotení samotnej jari sme skončili na 
treťom mieste za Majcichovom a Červeníkom. 
Celkovo sme skončili  na 6. mieste so ziskom 
57 bodov za 17 víťazstiev a 6 remíz. Nastrieľali 
sme 63 gólov. 18  gólov strelil Šimon Šurín, 
11 Peter Uváček, 10 Erik Spál, 6 Daniel 
Stolárik, 4 Tomáš Andrísek a Ondrej Holán, 3 
Matúš Duračka, 2 Jakub Klein a Peter Gažík  
a po jednom Juraj Valo, Matúš Grivalský a 
Filip Frankovič. 
    V jarnej časti sme sa stali druhým najlepšie 
brániacim mužstvom v súťaži, vďaka dobrej 
obrannej práce celého tímu na čele s 
brankárom Tomášom Holánom. Menej gólov 
dostal len víťaz súťaže - Majcichov. 
  Najvyťaženejšími hráčmi v zápasoch boli 
Šimon Šurín, Matúš Duračka a Ondrej Holán.  
Vyzdvihujem pracovitosť hráčov s najlepšou 
dochádzkou na tréningové jednotky, kde z 
najlepších spomeniem Jakuba Kleina, Filipa 
Frankoviča a Juraja Valu. 
   V mene trénerov, realizačného tímu a hráčov 
sa chcem poďakovať obci Krakovany a 
vedeniu futbalového klubu FK KRAKOVANY, 
za vytvorené tréningové a organizačné 
podmienky na fungovanie futbalového A 
tímu. 

Tomáš Andrísek
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Konečné tabuľky 
sezóny 2021/22

A-mužstvo 6.liga
1.Majcichov    32 25   3   4     86:26    78 
2.Červeník      32 25   2   5   130:52    77 
3.Cífer             32 20   5   7     93:42    65 
4.Madunice     32 19   4   9     84:52    61 
5.Siladice        32 18   3  11    86:60    57 
6.Krakovany    32 17   6   9     63:46    57 
7.Bučany         32 17   4  11    82:61    55 
8.Pečeňady     32 14   4  14    81:63    46 
9.Kátlovce       32 14   2  16    70:108  44 
10.H Orešany  32 14   1  17    66:75    43 
11.Zeleneč       32  14  0  18    69:61    42 
12.Leopoldov  32  12  5  15    52:71    41 
13.Drahovce    32  10  8  14    66:90    38 
14.B.Kostol      32   8   5  19    46:71     29 
15.Voderady    32   7   2  23    62:121   23 
16.Križovany    32   6   0  26    36:96    18 
17.Zavar           32   4   2  26    28:105  14
------------------------------------------------

STARŠÍ DORAST U19 2.liga
1.Z.Moravce    30 19   6   5      80:31   63 
2.Púchov         30 18   5   7      72:35   59 
3.Komárno      30 16   8   6      66:45   56 
4.Inter BA        30 15   9   6      51:32   54 
5.Šamorín       30 14   6  10     71:59   48
6.Dubnica       30 14   5  11     49:47  47 
7.Domino BA  30 12  10  8      41:37  46 
8.Skalica         30 14   4  12     47:45   46 
9.Karlova Ves  30 14   3  13     48:51   45
10.Lok.Trnava 30 11   8  11     37:34   41 
11.ČFK Nitra   30  11   6  13     53:49  39 
12.Partizáns.   30 11   4  15     48:63   37 
13.Myjava       30 11   3  16     44:55   36 
14.Senec         30   8   6   16    40:52   30 
15.Krakovany  30   3   6   21    12:56   15 
16.Piešťany     30   3   3   24     23:91  12
------------------------------------------------

MLADŠÍ DORAST U17 2.liga
1.Inter BA        30  23  5   2      89:23   74 
2.Z.Moravce    30  21  7   2      62:20   70 
3.Karlova Ves  30 18  6   6      76:30   60 
4.Dubnica        30 17  9   4      76:32   60 
5.Komárno      30 18  6   6      71:30   60 
6.Lok.Trnava   30 18  5   7      71:32   59 
7.Šamorín        30  16  5   9      57:39   53 
8.Púchov         30 13  7  10      60:45   46 
9.Domino BA   30  10  9  11      54:41   39 
10.Senec         30   9  6  15      35:51   33 
11.Skalica       30   5  9  16      28:57   24 
12.ČFK Nitra   30   6  5  19      26:67   23 
13.Piešťany     30   6  4  20      30:83   22 
14.Myjava        30   6  3  21      31:83   21 
15.Krakovany  30   4  4  22      22:75   16 
16.Partizáns.   30   3  4  23     22:102 13

                                                           -red-

Krakovany žili Festivalom paličkovanej čipky

Horný rad zľava: Slavomír Mitošinka, Filip Frankovič, Daniel Stolárik, Erik Spál. 
Stredný rad zľava: Peter Gažík (asistent trénera), Matúš Macháč, Magdaléna Herdová (masér), Aleš 
Orviský, Matúš Ďuračka, Andrej Toplanský, Ondrej Kubík, Tomáš Holán, Šimon Šurín, Adam Holán, Nora 
Valová (zdravotník), Tomáš Andrísek (tréner). 
Dolný rad zľava: Matúš Grivalský, Jakub Klein, Peter Uváček, Ondrej Holán, Juraj Valo.             Foto: -red-


