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 V každej domácnosti na jar 
pribudne nádoba na triedenie

Biologicky rozložiteľný

odpad po novom
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UCTILI SI VOJNOVÝCH
VETERÁNOV

11.  novembra  1918  o 
11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva
v 1.svetovej vojne
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ŽENSKÝ FUTBAL V OBCI
Šeličo mi navyprávali, 
alebo čo si ešče  
pamatám...
                         strana 6

Ako dopadol futbalový Turnaj o pohár starostu obce? Nastúpili naši najlmladší futbalisti.                        strana 11

Ľudovít MALÝ
kňaz

Nádherný zvyk stavania 
betlehemov je nám 
kresťanom veľmi drahý.  
Snáď ani nie je človeka, 
ktorého by  betlehemská 
scenéria nedojímala. 
Milí čitatelia, neviem si 
predstaviť lepší spôsob 
premýšľania o posolstve 
Vianoc, ako pohľad do 
našich betlehemov.

Premýšľať o posolstve 
Vianoc znamená urobiť 
si čas, dobre sa zahĺbiť 

pohľadom na udalosť onej 
svätej noci. Prečítať ju s 
úžitkom znamená vydať sa na 
duchovnú púť s modlitbou v 
srdci a na perách. Keď stojíme 
pred vianočnými jasľami, 
pripomína nám to naše detské 
roky. Vďaka tejto spomienke 
si máme uvedomiť, že vzácny 
dar viery sme dostali skrze 
konkrétnych ľudí. Väčšina z 
nich už nie je medzi nami a 
ak má byť nejaké modlitba 
v tejto chvíli prvá, tak za nich 
a poďakovanie za dar viery. 
Zároveň nám to pripomína 
povinnosť odovzdávania viery 
našim deťom, vnúčatám, 
priateľom. Ako je to naozaj s 
naším delením sa o dar viery s 
inými? Pozadie jaslí je posiate 
hviezdami, všetko je ponorené 
do tmy a noci. Môžeme 
myslieť na chvíle temnoty, 

ktoré sme zažili. Ani vtedy nás 
Boh neopúšťa, je tu, je s nami. 
Jeho  blízkosť prináša svetlo 
tam, kde je tma. V jednej piesni 
sa spieva: do tmí našich dní 
nám dávaš svoj oheň, ktorý 
viac nezhasne, ktorý nikdy 
nezhasne...Svetlo, ktoré nás 
zohreje a ukáže, kadiaľ ďalej. 
Svetlo, ktoré budeme zažínať 
pri našich betlehemoch, nech 
vám vždy pripomenie tieto 
slová.  Pastieri sú prví, ktorí 
prichádzajú k jasliam a sú 
prví, ktorí vidia najdôležitejšiu 
skutočnosť: dar spásy. Ako 
často nerozumieme tomuto 
slovu spása. Ako často 
nevidíme ten pravý dôvod, 
pre ktorý Ježiš prišiel k nám. 
Pastieri nás učia, ako máme 
odpovedať Bohu, ktorý prišiel 
a prichádza- máme mu ísť v 
ústrety s láskou, vďačnosťou 
a úctou. Zovšadiaľ dýcha 
chudoba, pokora, skromnosť. 
Lekcia chudoby blahoslaví 
tých, čo si uvedomujú, že 
najviac potrebujú Božiu lásku. 
Len jedno je potrebné. Vieme 
si vybrať ten správny podiel? 
Betlehemská chudoba je 
výkričníkom, aby sme sa 
nenechali oklamať bohatstvom 
a prchavými sľubmi šťastia. 
Jednoduchý život Ježiša nás 
učí spoznávať, čo je podstatné 
a podľa toho sa rozhodovať. 
Zadívajme sa teraz na Pannu 
Máriu. Keď dobrý Pán Boh 
zaklopal na dvere Máriinho 
srdca, našiel otvorené, Mária 

odpovedala „áno“. Jej postoj 
je veľkou ukážkou, ako sa 
zrieknuť seba a veriť v Božie 
prísľuby a poslúchať Božiu 
vôľu. Mária nepredvádza seba, 
ukazuje dieťa Ježiša. Je to 
Mária, ktorá Ježiša najviac z ľudí 
milovala. Prosme ju, nech nám 
daruje aspoň kúsok zo svojej 
lásky. Spolu s ňou poďme 
a pokloňme sa Božiemu 
Synovi. Sv. Jozef chráni svoju 
rodinu. Je strážcom, prvým 
učiteľom Ježiša a človekom 
spravodlivým, čiže v reči 
Starého zákona človekom 
celkom oddaným Bohu. 
Najdôležitejšie je Božské Dieťa 
Ježiš. S ním všetko zrazu ožije, 
ožaruje všetkých a všetko 
svojim svetlom. Je krehké 
a predsa ukrýva božskú 
moc, ktorá tvorí a premieňa. 
Svojim úsmevom a otvoreným 
náručím pozýva všetkých, aby 
prišli bližšie, nebáli sa, odhalili 
veľkosť Božej lásky a doslova 
sa dotkli tohto jedinečného 
okamihu. Je to ohromujúce, 
že Boh sa stal jedným z nás. 
To, čo sa nás má zmocniť, je 
údiv z pokory Boha, ktorý sa 
stal človekom, úžas, ktorý 
by nás mal zraziť na kolená 
s modlitbou chvály a vďaky 
Bohu, ktorý chcel všetko 
ľudské zdieľať s nami a už nikdy 
nás nenechať osamotených. 
Vianoce bohaté na údiv a 
úžas z Boha, plné radosti z 
Božej blízkosti a záchrany, to si 
želajme, za to sa modlime.

Ročník 2020/2021 z dôvodu epidémie Výkonný výbor ObSTZ Trnava 
predčasne ukončil po odohratí 18 kôl. Bolo potrebné odohrať ešte 4 kolá. 
Riadiaci orgán najskôr súťaž prerušil a potom aj ukončil. 

Stolní tenisti bojujú
s príznakmi pandémie

Vo veľmi vyrovnanom zápolení 
sme skončili na predposlednom 
11.mieste(pred posledným 
odohratým kolom sme sa pohybovali 
na 7.-9.mieste). Pred nami zostali 
súperi, s ktorými nás čakali súboje 
na domácich stoloch. Tie sa však 
už neuskutočnili pre známy výskyt 
epidémie. VV ObSTZ rozhodol,že 
postavenie mužstiev je platné na 
základe odohratých 18 kôl. 

Ročník 2021/2022 sa začal tiež 
s problémami týkajúcimi sa 
epidémie. Pribudli ku tomu 

aj problémy okolo neuskutočnenej 
rekonškcie kultúrneho domu, ako aj 
zmena zamestnania dvoch našich 
pretekárov, na základe čoho sme boli 
nútení pozmeniť a prispôsobiť kalendár 
tréningov i zápasov. Na nešťastie 
sa nám ešte dlhodobo zranil hráč 
Popelka(zlomená ruka) a tak ku stabilným 
hráčom Stehlík,Štefanka,Varga,(občas 
Predný) museli nastupovať na stretnutia 
Čelín a Seitler. Ich výkonnosť však na 
5.ligu zďaleka nestačí. Mladej náhrady 
v Krakovanoch niet… Pre zlepšenie 
situácie sa črtá iba úspešné ukončenie 
štúdii Patrika Predného a ak dôjde 
ku zvýšenému záujmu mladých...
   V jesennej časti súťaže nám neprial ani 
žreb. V doteraz odohratých 9 kolách sme 
mali súperov, ktorí sú v hornej polovici. 
Úspešne sme bodovali iba dvakrát  

po remízach: a to v Piešťanoch(viedli 
sme počas celého stretnutia a domáci 
stále doťahovali náš náskok) a doma 
so Zelenčom. Stabilné výkony podáva 
Stehlík. Mladší Varga a Štefanka sa 
výkonmi približujú sporadicky. Ak by 
stabilizovali svoje zápasové výkony 
podľa tréningov,potom by sme sa 
dočkali aj lepšieho umiestnenia.
 Od 21.novembra je súťaž 5.ligy 
ObSTZ Trnava opäť prerušená. V 
10.kole sme mali na domácich stoloch 
privítať posledné mužstvo tabuľky…

                              * * *
Tabuľka 5.ligy po jesennej časti sezóny
1.MSTK Trnava B 9  8 0 1 97:65 25
2.Špačince B        9   7 1 1  116:46 24
3.Hlohovec E      9  7 0 2 112:50 23
4.Bojničky A      8  7 0 1  95:49 22
5.Suchá A        9  5 2 2  94:68 21
6.Hoste           9  4 1 4  80:82 18
7.Boleráz          8  3 1 4  61:83 15
8.Vrbové B        8  2 1 5  61:83 13
9.Piešť-Moravany  8  1 2 5  60:84 12
10.Zeleneč A      8  1 2 5  59:85 12
11.Krakovany        9   0 2 7  48:114 11
12.Buková A        8  0 0 8  35:109  8

 Záujemcom o výsledky stolných 
tenistov dávam do pozornosti sledovanie 
stránky športu obce Krakovany 
v súbore Stolný tenis-Aktuálne.
   Záverom môjho príspevku mi dovoľte 
zaželať požehnané a milostiplné vianočné 
sviatky pokoja a všetko najlepšie,hlavne 
pevné zdravie do Nového roku 2022.

Vladimír SEITLER
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Jozefovský turnaj 
v stolnom tenise

Starostovia stihli v októbri počas 
priaznivejšej epidemiologickej 
situácie zorganizovať a odohrať 
Jozefovský turnaj 2021 (taký je 
oficiálny názov tradičného turnaja 
starostov so zástupcami TAVOS-u).

Športového zápolenia sa 
zúčastnilo sedem zástupcov 
TAVOS-u a sedem starostov. 

Hráči boli rozdelení do troch skupín, 
v ktorých sa stretli každý s každým. 
Na základe dosiahnutých výsledkov 
bolo hodnotenie súboja družstiev a 
následné nasadenie do tzv.pavúka. 
V súťaži družstiev sa v posledných 
rokoch darí starostom. Aj tentokrát 
boli úspešnejší, hoci tesne výsledkom 
vzájomných súbojov v pomere 9:7. 
   V súboji jednotlivcov si každý hráč 
zahral ešte 4 stretnutia,lebo sa použil 
systém do konečného umiestnenia. 
Najlepšiu výkonnosť preukázali 
zástupcovia starostov, kde bola 
badateľná ich väčšia skúsenosť za 
zelenými stolmi z minulých  čias či 
súčasnosti. Víťazom sa stal starosta 
Špačiniec Július Zemko,ktorý prešiel 
turnajom bez straty setu. Vo finále 
porazil starostu Trebatíc Juraja Valu, 
vlaňajšieho víťaza. Ten pred finálovým 
stretnutím zviedol najvyrovnanejší 
súboj so starostom Nižnej – Kamilom 
Mikušom, keď ho v semifinále porazil 
po tuhom boji 3:2. Najlepší pretekár 
TAVOSu-u bol Dušan Galanďák,ktorý 
sa celkovo umiestnil na 5.mieste. 
   Upomienkové ceny najúspešnejším 
pretekárom odovzdali: generálny 
TAVOS-u Ing. Vladimír Púčik  a 
starosta obce Krakovany PhDr.
František Klínovský. Ten, ako 
usporiadateľ, sa zhostil svojej úlohy na 
výbornú. Po športových zápoleniach 
si účastníci turnaja pohovorili o svojich 
obecných problémoch a zaspomínali 
si na minulé zápolenia pri pečenom 
prasiatku.
                               Vladimír SEITLER

Nech scéna betlehemov prehovorí 
do našich životov

Momentka z Jozefovského stolnotenisového turnaja. Foto: L. ŽitnanskýMomentka z Jozefovského stolnotenisového turnaja. Foto: L. Žitnanský



Hlavatovič, Timotej Magula, 
Jozef Uváček, Lucas Obuch, 
Daniel Tonkovič, Markus 
Blaško, Jan Brauner, Leonard 
Chnapko, Tomáš Zúrek.
Umiestnenie 2.lige Západ: 
13.miesto, 17 zápasov, 5 
výhier,  2 remízy, 10 prehier, 
skóre 22:38, 17 bodov.
 Po jesennej časti sezóny 
máme zmiešané pocity, 
nakoľko predvedená hra bola 
niekedy veľmi zlá a niekedy 
naopak výborná. Vyzdvihol 
by som zápasy v Seredi a 
v Galante, kde sme vďaka 
zodpovedným, dobrým 
kolektívnym výkonom 
zhodne zdolali súpera 0:1. 
Veľa ďalších zápasov bolo 
vyrovnaných a my sme 
zlyhávali v koncovke. Naopak, 
dostali sme niekoľko lacných 
gólov, čo nás takisto pripravilo 
o lepšie výsledky. Verím, že 
v zimnom období budeme 
mať možnosť v tréningovom 
procese odstrániť nedostatky 
a v jarnej časti ísť v tabuľke 
vyššie. 
Tréner: Matúš Grivalský

* Mladší žiaci U13  
 Letná príprava začala 6.  
júla. Počas nej sme odohrali 
4 prípravné zápasy (AFC 
Nové Mesto nad Váhom, 
Častkovce, FC Topoľčany, 
Spartak Bánovce nad 
Bebravou). Tréningový proces 
prebiehal prevažne 3-krát 
do týždňa a to nasledovne: 
pondelok v čase o 17:30 h 
ihrisko FK Krakovany, utorok 
v čase o 17:30 h ihrisko FK 
Krakovany, štvrtok v čase o 
17:30 h ihrisko FK Krakovany. 
Z celkového hľadiska a 
pripravenosti hráčov na 
sezónu hodnotím letnú 
prípravu pozitívne, i keď bola 
ovplyvnená dovolenkami, čo 
negatívne ovplyvnilo celkovú 
percentuálnu dochádzku.
 Súpiska: Hornák David, 
Kováčik Dominik, Malik 
Jakub, Pilát Lukáš, Zurek 
Adam, Krchnák, Matúš, 
Krchnák Šimon, Lančarič 
Michal, Orság Michal, Uher 
Simon, Uram Marek, Urban 
Alex, Valovič Marek, Škrabák 
Tobias, Strečanský Damián, 
Zivčák Alan. 
 Umiestnenie v 2.lige Z:
13. miesto, 17 zápasov, 5 
výhier, 0 remíz, 12 prehier, 
skóre   22:42, 15  bodov.

 Celkovo hodnotím naše 
pôsobenie v súťaži pozitívne, 
i keď po výsledkovej stránke 
to nebolo optimálne. Čo 
sa týka hernej stránky, 
chlapci v prevažnej miere 
podávali solídne výkony a 
to aj v zápasoch, v ktorých 
sme ťahali výsledkovo za 
kratší koniec. Snažili sme sa 
predvádzať kolektívny futbal 
s množstvom prihrávok, ktorý 
bol založený na postupnej 
rozohrávke od brankára s 
minimom nakopávaných 
lôpt. V zimnej príprave a jarnej 
časti sa musíme sústrediť na 
zlepšenie obrannej činnosti 
celého mužstva, nakoľko 
sme podľa môjho názoru 
inkasovali veľa gólov, ktoré 
pramenili zo zle riešených 
herných situácií. Celému 
mužstvu za jesennú časť, 
patrí veľká vďaka.
Tréner: Miroslav Obuch

* Prípravka U11  
 Letná príprava začala  5. 
júla. Trénovali sme 3 tréningy 
za týždeň plus cez víkend 
prípravný zápas alebo turnaj, 
Prípravu hodnotím pozitívne 
či už prístupom v dochádzke 
ale aj v  tréningovej jednotke. 
Taktiež nasadenie na 
zápasoch bolo výborne a 
boli sme dobre pripravený 
na Majstrovské zápasy. 
Prípravné zápasy sme 
odohrali proti Vrbovému U13,  
Topoľčany U11, Krajné U13. 
 Súpiska: Jerguš Hruška, 
Damian Hadviga, Uváček 
Tobias, Žák Matias, Milec 
Marko, Dominik Bubák,  Fořt 
Lukáš, Ťapušík Tobias, Milan 
Smolka, Adam Kunka, Peter 
Krivošík, Daniel Galbavý, 
Samuel Duračka, Martin 
Augustín, Lukáš Horňák, 
Matúš Jankovíč, Marko 
Jurica, Patrik Chnapko.
Umiestnenie: 2. miesto, 10 
zápasov, 8 výhier, 1 remíza, 
1 prehra, skóre 58:11, 25 
bodov.
 Letná príprava bola dlhá 
ale kvalitná a chalani mali 
dobrý prístup k tréningovým 
jednotkám. Zistili že väčšie 
ihrisko už predstavuje viacej 
behania a kombinovania. Čo 
ukázali vo viacerých zápasoch 
kde si dokázali vypracovať 
veľmi veľa príležitostí. Vo 
väčšine zápasov sme boli 
lepší a dovolím si povedať 

že v každom zápase sme 
mali viacej šancí ako súper. 
Druhá časť jeseni bola s 
kvalitnými súpermi o čom 
svedčala aj kvalita zápasov. 
Som veľmi rád že sa nám 
podarilo prilákať ďalších 
hráčov a hlavne zapracovať 
hráčov o rok mladších 
do tréningov a zápasov. 
Dokázali sme nájsť brankára 
a Jerguš nás často podržal 
v dôležitých zápasoch.  Cez 
zimnú prestávku musíme 
zapracovať na individuálnych 
veciach a pripraviť sa na 
kvalitnú jar. Dúfam že sa 
nám podarí odohrať aj pár 
turnajov.  Na záver by som 
chcel poďakovať chalanom a 
rodičom za podporu. 
Tréner: Michal Beňo

* Prípravka U9  
 Letná príprava, po dlhej 
letnej sezóne, začala 26.7. 
V príprave sa vytvorila 
tréningová skupina z 
ročníkov 2013 a 2014. V júli 
aj v auguste sme trénovali 
2x týždenne ,od septembra 
sme prešli na 3 tréningové 
jednotky v týždni. 
   Súpiska:  Kantek Matteo, 
Andrísek Sebastián, Strecký 
Mário, Žák Timotej, Polák 
Ondrej,  Horňák Tomáš, 
Matejovič Mathias, Vavrinec 
Matej, Bielik Dominik, Jarko 
Lesay, Dvorský Lukáš, 
Bednár Dominik, Marko 
Tomáš, Verchola Ján,   z 
mladšej treningovej skupiny 
sa do tréningového procesu  
postupne pridali Valovič 
Nikolas, Kuruc Adam. 
Postupne pribudli Mizera 
Markus, Mizera Marcel, 
Žitňanský Dominik, Seitler 
Timotej, Tureček Jonáš.
Prípravka U9 sa zúčastňuje 
krajskej súťaže ZsFZ,  kde 
nastupujeme pod hlavičkou 
ŠK Borovce.  Jesennú časť 
sme odštartovali 29.8.2021 
v Novom Meste. Nakoniec 
po úplne odohratej jesennej 
časti zdieľame 6.miesto z 
12 účastníkov 7 bodov, za 
vedúcimi Piešťanmi. Súťaž 
tentokrát našťastie pre náš 
tím, nebola prerušená kvôli 
pandémii. 
  Do súťaže sme vstupovali 
s cieľom umiestniť sa vo 
vrchnej polovici tabuľky, 
keďže väčšina chlapcov už 
odohrala viac zápasov v tejto 

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Juraj Hammel 77 r.
X Marián Valovič 59 r.
X Stanislav Ščepko 73 r.
X Antónia Mitošinková 76 r.
X Miroslav Valo 64 r.
X Mária Radoská 94 r.

nemohli organizovať, alebo 
sa ich zúčastňovať. Ale zase 
zvýšil záujem médií o našu 
čipku.  Reportáž o čipkároch 
a o paličkovaní sme natáčali a 
následne boli odvysielané na 
STV 3 v Klube na 3, v TV Skvelé, 
STV 1 Slovensko v obrazoch, 
STV 2 Kapura a v TV Markíza 
v Reflexe.  Bodkou za rokom 
bolo fotenie pre SĽUK aj čipiek 
na archivačné, informačné a 
vzdelávacie účely.
   Blížia sa sviatky lásky, pokoja 
a mieru, želám Nám - Vám, by 
sme ich všetci prežili v zdraví v 
kruhu svojich najbližších. A keď 
sa stretne rok s rokom, aby 
starý dal do vienka novému 
pre všetkých ľudí pokoj, 
porozumenie, lásku, zdravie,  
pokoru a zdravý sedliacky 
rozum. 

Foto: 2x Matej Pisca

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 V tom istom období sa 
narodili  Jasmína Žáková, 
Anna Miške, Liliana 
Ambrušová, Matúš Kozák, 
Dominika Kušnierová, 
Viktor Gacko. Želáme im 
veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Aktivity čipkárok a čipkárov 
počas roka 2021

Najväčším podujatím čipkárov bol festival v Krakovanoch

Prvý polrok sme 
pokračovali vo výskume, 
v kompletizovaní zbierky, 
dokumentácie, študovaní 
materiálov a písaní rôznych 
dokumentov a vyjadrení, 
aby sme mohli zúročiť našu 
20 ročnú prácu a podali 
žiadosť o zápis našej  čipky 
do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva na 
Slovensku. Výsledok tejto 
mravčej práce budeme 
vedieť až v druhej polovici 
roku 2022.

Šiesty ročník Festivalu 
paličkovanej čipky, ktorý 
bol plánovaný na koniec 

októbra, sme operatívne preložili 
na august. Počas víkendových 
dní 21. a 22. augusta sa v 
Krakovanoch stretli  nositelia 
krásneho ľudového umenia,  
pletenia čipky. Milovníci 
jemnej krásy sa mohli kochať 
prácami účastníkov festivalu 
vo výstavných kójach, ktoré sa 
nachádzali v Kultúrnom dome. 
Bolo ich tentokrát o niečo 
menej ako po iné roky, ale ich 
počet i tak milo prekvapil. Tak 
isto i návštevníkov, ktorí priam 
sršali radosťou z opätovných 
stretnutí. Z dôvodu dodržiavania 
bezpečnostných opatrení 
úsmev na tvári prezrádzali iba 
rozžiarené oči. Všetci sa tešili 
z možnosti znova sa stretnúť, 
vidieť práce šikovných rúk 
čipkárok a čipkárov, porozprávať 
sa a odovzdať si navzájom 
skúsenosti. Tak ako každoročne 

nemohli chýbať kurzy, semináre, 
módne prehliadky a kultúrne 
programy rôznych žánrov. 
 Výstava Ivety Žlnkovej  
„Inšpirované truhlicou starej 
matere“  s množstvom vzorov 
a rozličných čipiek vzbudzovala 
veľký obdiv a úctu k uchovaniu 
dedičstva našich starých 
mám a k ich prepaličkovaniu. 
  Výstava Jany Novak „Čipka 
na všedný deň a sviatok“ 
zase zaujala nejednu z nás.  
Zároveň i inšpirovala k tomu 
ako využiť staré techniky v 
modernej čipke, ktorá okrášli  
odev na akúkoľvek príležitosť. 
    Výstavu Kristíny Podmanickej 
s názvom „Veď ja neviem 
paličkovať“  mnohí návštevníci 
komentovali „tak takto by som 
nechcel vedieť paličkovať 
aj ja“. Jej autorské diela 
dýchali estetickým cítením, 
prepracovanosťou, jemnosťou,

pokorou k životu, k prírode... 
skoro až duchovnom.
 V súťažnej výstave „Aká si 
mi krásna, ty rodná zem 
moja“  medzi sebou zápolilo 
30 prác. Boli krásne a vybrať 
z nich bolo veľmi náročné. 
   Každý festival venujeme jednej 
regionálnej čipke. Tento rok 
to bola čipka z Hontu, ktorá 
obohatila aj stálu expozíciu 
múzea Za krakovskú bránu a 
bola súčasťou projektu Leto v 
múzeu.  Otvárala sa 11.7.2021 
na Medzinárodný deň čipky, 
ktorý sme pripravili spolu s 
múzeom a trvala do 31.10.2021.
  Aj napriek epidemiologickej 
situácii sa nám  podarilo 
vystihnúť aspoň dva termíny 
plánovaných akcií. Účastníci 
i návštevníci  si mali z čoho 
vybrať a odchádzali domov  
plný  dojmov z krásy, ktorú mohli 
obdivovať, s nádejou, že takéto 
stretnutie sa bude môcť konať 
znova o rok.  A my, organizačný 
tím  s  dobrým  pocitom,  že i v tak 
sťažených podmienkach, plných 
rôznych opatrení, sme to zase 
bravúrne zvládli. Za čo chcem 
všetkým čipkárkam a čipkárom, 
ich rodinným príslušníkom, 
priateľom a dobrovoľníkom 
toto cesto poďakovať. Vďaka 
Vám  môže náš festival 
napredovať,  čipka  prezentovať 
a obec reprezentovať.
   Rok 2021 bol chudobný na 
kurzy a podujatia, ktoré sme 
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vekovej kategórii už minulý rok. Zatiaľ 
sme na šiestom mieste mieste, čo 
vôbec nezodpovedá individuálnej 
kvalite tímu. 
  Počas letnej prípravy sme odohrali 
zopár prípravných zápasov, vždy 
s víťazným výsledkom. Najviac 
nám herne pomohol  turnaj v 
Krakovanoch, kde sme v jednom 
dni  odohrali 5 kvalitných zápasov a 
osadili sme pekné tretie miesto. 
  Súťaž sme začali výhrou v 
Bučanoch, kde sme hrali v malom 
počte, ale chlapci sa zomkli a 
zápas doviedli do víťazného konca. 
V zápase s N. Dubnicou to bola 
jednoznačná záležitosťl. Potom prišlo 
herné trápenie proti Klúčovému, 
nakoniec sme tam neuspeli. Skvelé 
zápasy sme odohrali v Bánovciach 
a v Považskej Bystrici, tam sme mali 
zápasy úplne v našej réžii. Po dobrom 
zápase s Topoľčanmi, nastalo naše 
herné trápenie a posledné štyri 
zápasy sme nepochopiteľne prehrali. 
Celkovo je v tíme veľa talentovaných 
chlapcov, len treba viac zapracovať 
na organizácii hry, kombináciách 
a koncentráćii v zápasoch a naše 
postavenie bude ešte lepšie. 
 Na záver sa chcem poďakovať 
rodičom za obetavosť , podporu 
svojich mladých futbalistov,  a pomoc 
pri doprave na zápasy.
Tréner: Tibor Šurín

* Prípravka U7, U8  
 Letnú prípravu sme začali 26.7. 
V príprave sa vytvorila tréningová 
skupina z ročníkov 2014,2015,2016. 
Príprava už tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, čo 
ovplyvňovalo účasť na tréningoch.  
Súpiska:  Kuruc Adam, Bielik Matúš 
Krakovany, Bielik Matúš Ostrov, 
Cifra Oliver, Soska Augustín, Valovič 
Nikolas, Mihálik Marcel, Reško 
Adam, Andrísek Damián, Bednár 
Arthur, Zemková Jesika, Strecký 
Matej, Daněk Matej, Varga Matúš, 
Olách David, Valo Jakub, Valo Matúš. 
 Chlapci U8 (2014)sa zúčastnili 
dvoch turnajov v minilige, oba zvládli 
veľmi dobre, len škoda že máme 
nízky počet chlapcov, preto museli 
nastupovať aj mladší chlapci, napriek 
tomu bola hra veľmi dobrá o čom 
svedčia aj výsledky v turnajoch.
 V ročníku U7 (2015) je veľa 
talentovaných chlapcov, dúfam že 
účasťou na tréningoch sa budú 
postupne zlepšovať a zdokonaľovať 
v individuálnych zručnostiach, čo je 
pre ich vývoj teraz najdôležitejšie.
 Na záver sa chcem poďakovať 
rodičom za  podporu svojich mladých 
futbalistov.
Tréner: Tibor Šurín

Módna prehliadka na Festivale paličkovanej čipky.Módna prehliadka na Festivale paličkovanej čipky.

Z Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. Z Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. 



Čas plynie neúprosne 
rýchlo a opäť sú pred 
nami najkrajšie sviatky 
v roku. Sviatky lásky, 
pokoja, radosti. Dovoľte 
mi, aby som týchto pár 
riadkov začal vyjadrením 
hlbokej vďaky za Váš 
prístup v jednom z 
najnáročnejších rokov, 
ktoré zažívame. 

Už dlhé mesiace 
nežijeme svoj obvyklý 
život. Situácia, 

v ktorej sme, určite raz 
pominie a vrátime sa k 
radostiam života tak ako 
pred pandémiou. Mohli sme 
sa naučiť, že aj neistota 
a zložité životné situácie, 
v ktorých sme sa mnohí 
ocitli, sa vždy dajú zvládať, 
ak si budeme vzájomne 
pomáhať a podporovať 
sa. Chápem, že mnohí z 
vás sa v tomto čase boja s 
pandémiou obávate o svoje 
zdravie, o svoje živobytie, že 
mnohí z vás cítite zmätok 
a rozčarovanie z neistoty, 
ktorej čelíme. Na Slovensku, 
rovnako ako v iných 
krajinách, dnes zažívame, 
že bolo nevyhnutné naše 
práva a slobody dočasne 
obmedziť kvôli ochrane inej 
dôležitej hodnoty, a to života 
a zdravia. Pre nás všetkých 
je to úplne nová skúsenosť, 
s ktorou sa potrebujeme 
vyrovnať.  Vydržme preto, 
aby sme tento čas prečkali 
s čo najmenšími stratami na 
životoch, na našich vzťahoch, 
ale aj  na našich priateľstvách.
  Práve z týchto príčin sa v 
našej obci zrušilo niekoľko 
akcií. No napriek tomu sa 

nám v tomto roku podarilo 
zrealizovať niekoľko investícií.
 Koncom roka sa začalo 
na Dolnej ulici z realizáciou 
dobudovania kanalizačnej 
siete v obci Krakovany. 
Po problémoch, ktoré 
vznikli  pri obstarávaní alebo 
časovým rozdielom, kedy sa 
ceny vyšplhali do niekoľko 
percentných navýšení. 
Zastupiteľstvo schválilo 
dorovnanie ceny z vlastných 
prostriedkov. Ide o nemalú 
čiastku avšak všetkým ide 
o úspešné dokončenie 
predmetnej investície.
   Obec  vybudovala  kanalizač-
nú prípojku a následne 
chodník pri futbalovom 
štadióne. Zvýši sa tým 
bezpečnosť chodcov, ktorí 
museli doteraz prechádzať 
po hlavnej ceste. 
   Taktiež bol opravený chod-
ník medzi lávkami, ktorý 
dlhšie nespĺňal bezpečnostné 
prvky. Povrch chodníka je z 
kamennej dlažby.
 Na Mlynskej ulici bude 
položený asfaltový koberec, 

nakoľko doteraz tam bola len 
trávnatá plocha, ktorá bola v 
čase nepriaznivého počasia 
prakticky nezjazdná.
 Na detskom ihrisku boli 
doplnené hracie prvky, 
ktorými sa zvýši jeho 
atraktivita.
   V lokalite Staré konopisko 
boli vybudované všetky 
siete. Čaká sa ešte na 
administratívne dotiahnutie 
plynovodu.
  V týchto dňoch prebieha 
obstarávanie na zhotoviteľa 
časti Veternej ulice smerom 
na Trebatice, kde by sa mal 
vybudovať nový povrch 
komunikácie.
 Milí spoluobčania, v 
mene celého kolektívu 
obecného úradu  Vám 
želám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a do 
Nového roka Vám prajem 
pevné   zdravie,  veľa 
šťastia a veľa pracovných 
ako aj osobných 
úspechov.
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V roku 2022 nastáva zmena 
v separovaní biologicky 
rozložiteľného odpadu, na 
základe zmeny v zákone 79/2015 
Z.z. v znení neskorších predpisov, 
kde pribudla Obci povinnosť 
zabezpečiť pre domácnosti 
separovanie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu zo záhrad /
ďalej BRO/.  Obec Krakovany Obec Krakovany 
v priebehu 1.štvrťroka 2022 v priebehu 1.štvrťroka 2022 
zabezpečí pre každú domácnosť zabezpečí pre každú domácnosť 
240 litrovú nádobu na BRO.240 litrovú nádobu na BRO. 

Je ním „klasický“ odpad, 
medzi ktorý patria tráva, lístie, 
kvety, drobný drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a 
stromov, vypletá burina, pozberové 
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 
a zelenina, piliny, drevná štiepka, 
hobliny, drevný popol.
   Do nádoby na BRO nepatrí: odpady 
z domácností živočíšneho pôvodu, 
mliečne e mäsové výrobky, zvieracie 
exkrementy, vrecká vrátane „BIO 
rozložiteľných vreciek“ a iný odpad 
ako ten, na ktorý je nádoba určená.
 Odvoz BRO bude realizovaný 
sezónne od marca do novembra. 
Vývoz bude zabezpečovať zberová 
spoločnosť, z ktorou bude mať obec 
podpísanú zmluvu. 
  Podrobné informácie o distribúcii 
nádob na BRO a vývoze budú včas 
zverejnené obvyklým spôsobom. 
  Snažte s odpad netvoriť vôbec. 
Dodržiavajte farebnú abecedu 
triedenia: sklu patrí zelená, papieru 
modrá, plastom žltá, kovom červená 
a nápojovým kartónom oranžová 
farba, kuchynský odpad hnedá. Len 
vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a 
recyklovať. 
  Trieďte odpad, oplatí sa to. Za 
vytriedený odpad občan neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia 
prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

                               Oľga GALBAVÁ

Starosta sa prihovára Biologicky rozloži-
teľný odpadFrantišek KLINOVSKÝ

starosta obce Krakovany
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Futbalová mládež z 
Trebatíc, Krakovian, 
Boroviec a okolia 
združená v Centre 
futbalovej mládeže 
Jozefa Adamca (CFM 
JA) preživala počas 
pandémie ťažké obdobie. 
Pozrime sa ako sa 
jednotlivým vekovým 
kategóriám vo futbalovej 
akadémie darilo.
* Starší dorast U19  
  Letná príprava začala skôr 
ako obvykle kvôli pandémii. 
Zo začiatku sme trénovali 
v skupinkách, postupne 
spoločne. Tréningový proces 
prebiehal v domácich 
podmienkach. V týždni sme 
absolvovali štyri tréningové 
jednotky a cez víkend sme 
odohrali prípravné stretnutie.
 Súpiska: Tomáš Beňuš, 
Marek Martišovič, Filip 
Rechtorík, Frederik Zuskin, 
Jakub Sedlák, Lukáš 
Cesnek, Mário Valo, Matej 
Marušic, Matúš Lenický, 
Matúš Moravčík, Samuel 
Brezina, Jakub Mlynár, Lukáš 
Mojžiš, Samuel Fano, Filip 
Feranec, Lukáš Remenár, 
Adam Hlinka, Tomáš 
Tomašovič, Samuel Klampár, 
Lukas Schmitt.
Umiestnenie v 2.lige Z: 16. 
miesto,15 zápasov, 1 výhra,  
3 remízy, 11 prehier, skóre 
4:29,  6 bodov.
  Príprava druholigového tímu 
na sezónu nebola vôbec 
ideálna. Počas leta skončilo 
viacero hráčov, čo výrazne 
ovplyvnilo konkurenciu v 
mužstve. K tomu sa pridali 
ešte absencie v tréningovom 
procese kvôli brigádam, 
dovolenkám a niektorí hráči 
neboli vôbec pripravení na 
začiatok jesennej časti. Aby 
toho nebolo málo, tak v 
prvom kole sa vážne zranil 
Adam Hlinka. Chlapcom 
snahu v zápasoch uprieť 
nemôžem, ale kvalita 
súperov v tejto súťaži bolo 
vyššia. Viaceré stretnutia 
sme prehrali tesne, v týchto 
dueloch rozhodovali vždy 
detaily. Príležitosti, ktoré sme 
mužstvám ponúkli vlastnými 
chybami boli tvrdo trestané. 
Veľké trápenie a kŕč sme 
predvádzali pri zakončení. 

Hlavne tam musíme 
hľadať príčinu slabého 
postavenia v tabuľke. 
Verím, že v zimnom období 
sa svedomito pripravíme 
na odvetnú časť sezóny, 
posunieme sa výkonnostne 
hore a dokážeme byť viac 
konkurencieschopnejš í . 
Na záver sa chcem 
poďakovať všetkým hráčom, 
funkcionárom, rodičom, 
sympatizantom CFM JA 
za úsilie, snahu a podporu, 
ktorú odovzdávajú našej 
akadémii.
Tréner: Juraj Kuťka

* Mladší dorast U17  
 Letná príprava začala v 
podstate v máji, počas 
pandemických opatrení sme 
trénovali 2 krát v týždni, 
po uvoľnení opatrení sme 
trénovali 4 krát v týždni. 
V mesiaci júl 2021 sme 
odohrali 4 prípravné zápasy 
s Častkovcami, Hlohovcom 
a Melčicami-Lieskovým 
(doma, vonku).
Súpiska: Marek Vitek, Samo 
Mahrek, Jakub Polák, Maťo 
Danko, Marek Sadloň, Timo 
Šurín, Šimon Sedlák, Alan 
Urbanovský, Nikolas Klimo, 
Tomáš Čechvala, Matúš 
Malik, Alex Obuch, Jakub 
Hátrik, Maťo Žák, Jakub 
Majerský, Mišo Domin, Lukáš 
Danko “C”, Maťo Tarana, 
Tomáš Fořt, Timo Kyselica.
 Umiestnenie v 2.lige Z: 
15. miesto, 15 zápasov, 2 
výhry, 2 remízy, 11 prehier,   
skóre  12:42, 8 bodov.
 Zo začiatku bolo treba 
pracovať hlavne na fyzickej 
pripravenosti chlapcov, 
lebo boli veľké rozdiely 
medzi chlapcami z pohľadu 
vytrvalosti, dynamiky, sily 
a výbušnosti. Celú sezónu 
výsledkovo ovplyvnila 
skutočnosť, že sme nemali 
dostatočný počet hráčov s 
ročníkom narodenia 2005. 
Keď k tomu prirátam to, 
že Šimon Sedlák ako náš 
ťažiskový hráč odohral 
menej zápasov, nakoľko na 
viacerých zápasoch chýbal, 
treba úprimne povedať, že 
s niektorými súpermi sme 
neboli konkurencieschopní 
odohrať vyrovnané zápasy 
(Zlaté Moravce, Inter 
Bratislava, Komárno). 

Pozitívom však je to, že pre 
hráčov s ročníkom narodenia 
2006 bol každý jeden 
odohratý zápas obrovskou 
futbalovou školou, pričom 
najmä v domácich zápasoch 
sme sa od zápasu k 
zápasu zlepšovali herne i 
výkonnostne. Škoda, že 
niektoré dobre rozbehnuté 
zápasy sme nezvládli 
lepšie výsledkovo, nakoľko 
sme v nich neboli slabším 
mužstvom (Púchov, Myjava, 
Dubnica nad Váhom, 
Lokomotíva Trnava, PFK 
Piešťany, ale aj Šamorín). Vo 
futbale neplatí “keby”, ale my 
sme mohli mať kľudne o 10 
bodov viac, chýbali nám však 
skúsenosti starších hráčov, 
niekedy zohrala svoju úlohu 
psychická odolnosť hráčov 
a niekedy aj to povestné 
“šťastíčko”. S pribúdajúcimi 
kolami a tréningovými 
dávkami sme zvládali 
zápasovú minutáž vo väčšom 
objeme.  Touto cestou 
by som chcel poďakovať 
všetkým chlapcom, ich 
rodičom, funkcionárom za 
obetavý prístup a vytváranie 
kvalitných podmienok na 
tréningový proces a zápasy, 
všetkým, ktorí svojim dielom 
prispievajú k tomu, že 
klub CFM JA v dnešných 
náročných podmienkach 
funguje na takejto úrovni. 
Na záver prajem všetkým 
k blížiacim sa vianočným 
sviatkom hlavne veľa, veľa 
zdravia, rodinnej pohody, 
vnútorného pokoja, radosti 
zo života a životného 
optimizmu a elánu
Tréner: Martin Javorka

* Starší žiaci U15  
 Počas letnej prípravy sme 
sa snažili popracovať hlavne 
na fyzickej kondícii hráčov 
a nájsť ideálnu zostavu pre 
jesennú časť. Počas prípravy 
sme trénovali 4-krát do 
týždňa a odohrali 4 prípravné 
zápasy (Nové Mesto, Krajné, 
Částkovce, Bánovce nad 
Bebravou), v ktorých sme 
chceli urýchliť adaptáciu 
hráčov ročníka 2008 do 
teamu.
  Súpiska: Nikolas Ohrablo, 
Richard Kičin, Filip Majerník, 
Samuel Luha, Jakub Obuch, 
Samuel Strečanský, Tomáš 

Mládež vo futbalovej akadémii
tréneri CFMJA

Nový ročník súťaže VI. Ligy 
MEVASPORT 2021/22 sa začal po 
nevýdanej odmlke, ktorá trvala 
od októbra 2020, a to v nedeľu 
8.8.2021. Tím Krakovian pôsobí 
naďalej pod vedením hrajúceho 
trénera Tomáša Andríska a jeho 
asistenta Petra Gažíka, s cieľom 
hrať atraktívny futbal a dúfať, že 
sa súťaž vzhľadom na pandémiu 
dohrá celá.

V      tíme nastalo niekoľko zmien. 
Pôsobenie u nás skončil Michal 
Beňo (návrat do Krajného), 

Dávid Truhlář (ukončil kariéru), Andrej 
Bukovčák (odcestoval do zahraničia), 
Miroslav Tanáč (ukončil kariéru),  Matej 
Prvý (študuje v Brne), Marek Urban 
(koniec kariéry), Roman Gajarský 
(hosťovanie Prašník)  a Denis Haršáni 
(hosťovanie v Trebaticiach). 
   Teší nás príchod nových tvárí:  Tomáš 
Gažík (prestup z MFK Vrbové), Peter 
Uváček (prestup z Kátloviec), Aleš 
Orviský (z U19 CFM JA), Šimon Šurín 
(návrat z Trebatíc), Juraj Valo (z U19 
PFK Piešťany), Martin Bališ (prestup z 
Prašníka), Tomáš Holán a Adam Holán 
(hosťovanie z V. Orvišťa).
   V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Tomáš Holán, Matúš Macháč, 
Daniel Stolárik, Ondrej Kubík, Andrej 
Toplanský, Jakub Klein, Ondrej Holán, 
Filip Frankovič, Šimon Šurín, Matúš 
Grivalský, Lukáš Netsch, Erik Spál, 
Tomáš Andrísek, Peter Gažík, Slavomír 
Mitošinka,  Juraj Valo, Martin Bališ, 
Peter Uváček, Aleš Orviský, Matúš 
Hornák, Tomáš Gažík, Adam Holán a 
kapitán tímu Matúš Duračka.
   V súťaži, ktorej jesenná časť sa stihla 
dohrať, odohrali 16 zápasov. Zimujeme 
priebežne na 9. mieste so ziskom 22 
bodov za šesť víťazstiev a štyri remízy. 
Nastrieľali sme 29 gólov. 7 gólov strelil 
Šimon Šurín, 7 Peter Uváček, 4 Erik 
Spál, 3 Tomáš Andrísek, 3 Ondrej 
Holán 2 Jakub Klein  a po jednom Juraj 
Valo, Matúš Grivalský a Filip Frankovič. 
   Najvyťaženejšími hráčmi boli Jakub 
Klein, Šimon Šurín, Juraj Valo a Ondrej 
Holán. 
   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

Ako sa darilo mužom?

Zimná prevádzka: 1. decembra – 31.marca 
          sobota:  09.00 hod. – 13.00 hod.
--------------------------------------------------
Letná prevádzka: 1.apríl – 30.november
          streda:   16.00 hod. – 19.00 hod.
          sobota:  09.00 hod. – 13.00 hod.

Zmena v otváracích hodín na Zbernom dvore v Krakovanoch



 Antónia rodená Ravasová 
spoznala svojho Jozefa 
ako 14. ročná. Ona mala v 
rukách taktovku, určovala ich 
životný smer, bola hybnou 
pákou aktivít.  Objavila 
hlasový potenciál u manžela. 
Partnerské i spevácke 
duo tvorili spolu 55 rokov. 
Viedli veľmi aktívny život ale 
ich srdcovou záležitosťou 
bol hlavne spev. Či už v 
chrámovom spevokole, alebo 
vo folklórnych skupinách 
v Krakovanoch. Mali radi 
spoločnosť ľudí a absolvovali 
množstvo vystúpení. Milovali 
život, prírodu, rodinu a v 
posledných rokoch, skúšaný 
životom, často spolu sedávali 
na dvore, na slniečku so 
svojimi najbližšími. 
 Tonka, ktorú si budeme 
vždy všetci pamätať ako 
usmievavé, veselé a štebotavé 
žieňa. Jozef,  vážnej tváre, 
s pohárikom vínka v ruke, 
ktoré stále ohrieval, či na jeho 
vernom kamarátovi bicykli, 
ukončili svoju pozemskú púť 
v roku 2021 krátko jeden za 
druhým.
   Prešli našimi životmi a 
zanechali stopu. Krásnu, 
ľudskú, spevavú. Ďakujem, 
ďakujeme. Nezabudneme, 
budete stále s nami a hlavne 
na Vianoce, sviatky mieru, 
lásky a pokoja, keď nám ich 
čaro umocní Vami spievaná 
pieseň: „Daj Boh aby láska 
prišla k nám. “                                               

Foto: archív FSk Krakovčanka

dajte prednosť prírodným 
materiálom, kúpte si živý 
stromček v kvetináči, alebo si 
naaranžujte vetvičky do vázy. 
Originálny a jedinečný stromček 
sa dá vyrobiť z konárov alebo 
z kníh, ktoré je možné spestriť 
ozdobami alebo osvetlením.
   Ozdoby a vianočné dekorácie 
si môžete vyrobiť z prírodných 
materiálov (drevo, ihličie, šišky, 
šípky, škorica, sušené ovocie 
a podobne), ktoré budú isto 
jedinečné a s vôňou prírody. 
Ideálnou a úspornou formou 
vianočného osvetlenia sú LED 
žiarovky, spotrebujú totiž oveľa 
menej energie a vydržia dlhšie 
oproti klasickým. 
                                      -envipak-

Vyorávali brázdy a siali do nich semienka 
lásky k spevu

Spomienka na manželov Mitošinkových

Sú ľudia, ktorí prejdú Vašim 
životom, a... a nič. A sú 
ľudia, ktorí prejdú vašim 
životom a zanechajú v ňom 
stopu.  Doslova brázdu. 
Tak prešli mojim životom 
manželia Mitošinkoví. 
Nielen prešli, ale často aj 
spolu kráčali. 

Bližšie som ich začala 
spoznávať a stretávať sa 
s nimi vo FS Krakovanka. 

Prežili sme spolu s ďalšími 
zanietencami veľa hodín 
vystúpení, folklórnych svadieb 
a skúšok. Skoro po každej z 
týchto akcií sme pravidelne 4 
manželské páry, niekedy 6 párov 
skončili u niekoho v obývačke 
a pokračovali. Pokračovali v 
bavení, spievaní a debatovaní. 
V určitom zlomovom  období 
kolektív FSk Krakovanka 
rozhodol, aby som program 
na Folklórny festival pripravila 
ja.  Podarilo sa mi napísať a 
zrežírovať program „Šípanie 
kukurice“  a musím neskromne 
podotknúť, že v tomto programe 
som ja prvý krát postavila 
manželov Mitošinkových ako 
duo na pódium. Bolo nemožné 
nevšimnúť si a nevyužiť ich 
potenciál. To ako im spolu ladia 
hlasy.  Ako v ich podaní  krásne, 

hlavne ťahavé, ľúbivé piesne 
zatajujú ľuďom dych, naskakuje 
husia koža a do očí sa tlačia 
slzy. Zakrátko sa naše cesty 
rozišli, venovala som sa iným 
aktivitám.  Manželia Mitošinkoví 
pokračovali vo svojej činnosti 
s ktorou tešili veľa vďačných 
divákov. Založili a viedli FSk 
Krakovčanka.  Vyorávali  brázdy 

a siali do nich semienka lásky 
k spevu . Asi pred 6 rokmi  sa 
naše cesty znova stretli, ale iba 
na krátko. Oslovili ma, či by som 
neprebrala žezlo, lebo život a 
osud im skrížil plány. Bolo mi 
cťou nadviazať na ich prácu. 
Natočenie CD a DVD na ktorom 
ešte spievajú bolo uskutočnené 
v hodine dvanástej. 

Daniela PISCOVÁ
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Začal sa nový školský rok a 
s ním aj nové dobrodružstvá 
a zážitkové aktivity v našej 
materskej škole i mimo nej. 
Vďaka fungujúcej spolupráci 
s Mestskou knižnicou mesta 
Piešťany sme sa po dlhšej dobe 
mohli s deťmi staršej triedy a 
neskôr aj s deťmi z oboch tried 
opäť vybrať do ich krásnych 
priestorov na exkurziu spojenú 
s divadielkom.

Po oboznámení sa s priestormi 
knižnice, najmä detského 
oddelenia si deti staršej triedy 

mohli vybrať knihu, ktorá sa im 
páči, ktorá ich nejakým spôsobom 
oslovila a vypožičať si ju domov. 
Pracovník knižnice ich po jednom 
zaregistroval do databázy a zároveň 
im založili výpožičné preukazy, 
na ktoré si budú môcť pravidelne 
vypožičiavať knihy.  Po registrácii 
sme sa vybrali do prízemia na 
divadielko z knihy Žabiatko. Deti 
sa s radosťou do dramatizácie 
interaktívne zapojili. Po predstavení 
si mohli vyskúšať hudobné nástroje 
a bábky použité v divadielku. Najviac 
ich zaujali husle, ktoré si chceli 
vyskúšať všetci. Nechýbala ani 
návšteva výstavy “Poďme objavovať 
Slovensko a Česko” s maľbami 
ilustrátorky knihy “Žabiatko” Márie 
Nerádovej. Nakoniec sa deti pohrali 
i pomojkali s plyšovými hračkami v 
žltej ponorke. Druhý-krát sme sa 
už s deťmi z oboch tried zúčastnili 
divadielka „Stolček prestri sa“, deti 
staršej triedy absolvovali výmenu 
vypožičaných kníh a malé deti sa 
dosýta vyšantili v žltej ponorke.

                   Zuzana FLOREKOVÁ

Naši malí čitatelia

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem? 
Vianočné sviatky sú 
obdobím hojnosti, radosti a 
pokoja. Trávime spolu viac 
času, viac nakupujeme, 
obdarúvame sa, a tým 
pádom tvoríme aj viac 
odpadu. Vianoce by nemali 
byť o plytvaní, zbytočných 
darčekoch a nadmernej 
spotrebe jedla. Skôr o 
spoločne strávených 
chvíľach s rodinou a 
blízkymi a nemali by sme pri 
tom zabúdať ani na svoje 
okolie, prírodu, životné 
prostredie.

Prinášame vám zopár 
praktických tipov, ako 
si užiť Vianoce a pritom 

zamedziť vzniku prebytočného 

odpadu a urobiť niečo pre 
životné prostredie. Vianočné 
nákupy
 Menej je niekedy viac. Pustite 
uzdu svojej fantázii a skúste 
obdariť svojich blízkych 
vlastnoručne vyrobeným 
darčekom, ekologickou 
kozmetikou či zaujímavou 
knihou. Vhodnou alternatívou 
sú nehmotné darčeky v podobe 
zážitkov (vstupenka do divadla 
či fitness centra, jazykový kurz, 
wellness pobyt a pod.). Ak ste 
sa rozhodli pre hmotný darček, 
vyhnite sa kope drobností a 
kúpte skutočne užitočnú vec, 
ktorá bude mať dlhodobejšie 
využitie.
  Jedlo na vianočnom stole a 

predvianočné nákupy
   Odpad vzniká už pri nákupoch. 
Preto si ich vopred premyslite a 
urobte si zoznam. Vedeli ste, 
že skoro 50 % komunálneho 
odpadu tvorí bioodpad? 
Nakupujte preto len to, čo 
naozaj spotrebujete. Vyberajte 
si trvanlivejšie potraviny a dajte 
prednosť lokálnym výrobkom 
alebo bezobalovým potravinám.
  Na nákupy sa vyberte s 
vlastnou opakovane použiteľnou 
taškou a vreckami. Vyhnete sa 
tak nepotrebným obalom, ktoré 
sa po vybalení pečiva, ovocia 
či zeleniny stávajú okamžite 
odpadom. 
 Pri nákupe vianočného 
stromčeka, ozdôby a osvetlenia

K jesenným radostiam 
patrí odjakživa púšťanie 
šarkanov. Kedysi to boli 
doma vyrobené papierové 
šarkany, ktorých základnú 
konštrukciu tvoril drevený 
kríž. 

V súčasnej dobe sú to 
najmä šarkany z igelitu, 
či iného nepremokavého 

materiálu zakúpené v 
hračkárstvach. My sme si 
tento rok vymysleli vlastných 
šarkanov a prostredníctvom 
recyklácie využili na ich výrobu 
rôzne materiály a úžitkové 
predmety – papierové a 
igelitové tašky, samolepiace 
fólie, olejový pastel a 
špagát. Deti spolupracovali 
vo dvojiciach a vytvorili  
spoločných netradičných 
šarkanov, ktorých si s veľkou 

radosťou púšťali na školskom 
dvore. Keďže mala každá 
dvojica len jedného šarkana, 
na základe spolupráce sa 
dokázali spravodlivo vystriedať 
a vyskúšať si aj šarkanov 
ostatných kamarátov. A aby 
sme  si  overili,  či  je  priaznivé 

počasie na púšťanie šarkanov, 
vyrobili si deti aj vetromery z 
drevených palíc, igelitových 
vriec a samolepiacich fólií na 
určovanie sily a smeru vetra. 
Tie sme potom spoločne 
umiestnili na školskom dvore. 
                  Zuzana FLOREKOVÁ

Šarkany z rôznych materiálov

Netradičný Land-Art
V týždni zameranom na 
starostlivosť o zúbky sme 
s deťmi staršej triedy v 
rôznych vzdelávacích 
a hrových aktivitách 
využívali okrem iného i 
tvorenie z netradičných 

materiálov. 
Deti si vyrábali zúbky 
z plastových fliaš a na 
školskom dvore spoločne 
vytvorili netradičný Land-
art – ústa so zúbkami. 
Využili prírodniny vlastnoručne  

nazbierané na pobyte vonku. 
Na ústa použili jesenné listy 
a z konárov rôznych veľkostí 
vytvorili zúbky. 

                  Zuzana FLOREKOVÁ

Každodenné aktivity v 
materskej škole prinášajú 
deťom radosť, zábavu 
rozvíjajú ich zručnosti, 
schopnosti a učia žiť v 
kolektíve. Spoločne od 
septembra si pripomíname 
a prežívame významné 
sviatky. 

Tak ako napr. Deň zdravej 
výživy, kde deti plnili veľa 
aktivít: dojili kravičku 

Aničku, vyrábali maslo, 
pripravovali zdravé dobroty. 
Na Deň jablka si pripravovali 
jablkový džús, jablkovo 
mrkvové muffiny a predviedli 

svoju telesnú zdatnosť. 
Skúmali  vlastnosti vzduchu a 
farieb. V rôznych zábavných 
aktivitách spoznávali časti 
svojho tela a precvičovali svoje 
zmysly. Našou snahou je oživiť 
ľudové remeslá, ktoré dodávajú 
svoju jedinečnosť. V mesiaci 
október deti zo staršej triedy 
z láskou vyrobili keramické 
hrnčeky, ktoré zvládli ich 
maličké pršteky a potešili 
babičky a deduškov k ich 
sviatku. Deti si vyskúšali svoju 
zručnosť pracovať s hlinou 
na hrnčiarskom kruhu  pod 
vedením pani učiteľky Zuzany 

Florekovej. V spolupráci s 
Jednotou dôchodcov sme sa 
zúčastnili pietnej spomienky 
na vojnových veteránov. V 
súčasnosti sa pripravujeme 
na čaro adventného obdobia, 
Mikuláša a Vianoc, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme a želáme 
Vám: Vianoce krásne a čisté 
ako sneh, v rodine len pokoj 
a smiech, dobrú silvest-
rovskú náladu, a počas 
celého budúceho roka 
šťastie, zdravie a pohodu!                                                                                                                                          
               
    Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Škôlka plná života a zábavy



Z iniciatívy Slovenského 
výboru Svetovej 
organizácie pre 
predškolskú výchovu 
(SV OMEP - www.
omep.sk) vznikla 
myšlienka usporiadať 
Deň materských škôl 
na Slovensku. Tento 
významný deň, nie len 
pre materské školy, ale aj 
pre náš štát sa organizuje 
každoročne 4. novembra. 

V našej materskej škole 
sme tento deň oslávili 
spolu s divadielkom 

Hoki – Poki s predstavením 
Keď sa hľadá kamarát. 
Hlavný hrdinovia Hoki  a 
Poki  hľadali skutočného 
kamaráta. Predstavenie 
plné pesničiek a tanca deti 

naučilo, čo medzi skutočných 
kamarátov patrí, a čo určite 
nie. Cez vtip a zábavu deti boli 
upozornené, že lakomstvo, 
zneužívanie, posmešky, 
klamstvo a ani podvod v 
priateľstve nemá čo hľadať.                                                             
Ďalšie naše aktivity  z príležitosti 
Dňa materských škôl na 
Slovensku sme oslávili spolu 
s našimi kreatívnymi rodičmi, 
ktorí doma spolu s deťmi a pani 
učiteľkami  v škôlke vytvorili, 
strašidielka, svetlonosov, 
jesenné ozdoby, ktoré nám 
skrášlili areál materskej školy z 
čoho sme mali spolu s deťmi 
veľkú radosť. 
 Prečo sme sa rozhodli 
oslavovať tento deň ? 
Významným   medzníkom     v 
dejinách predškolskej peda-
gogiky na Slovensku sa stal 
dátum 4. november 1829. 
V tento deň vznikla a bola 

založená v Banskej Bystrici 
prvá detská opatrovňa 
na území Slovenska. Jej 
zakladateľkou bola grófka 
Mária Terézia Brunswická. 
Česť a vďaka patrí tejto grófke 
za to, že vystihla špecifikum 
didaktiky materskej školy 
už v jej počiatkoch: “Tieto 
malé deti tak vyučujú, že ani 
nevedia, že sa učili, a celý čas 
trávia tak, že si myslia, že sa 
len hrali.” 
  Touto cestou sa poberá i 
naša materská škola. Formou 
hier, zážitkového učenia, 
bádania a experimentovania 
si deti upevňujú a rozvíjajú 
zvedavosť, vynaliezavosť a 
prirodzenú chuť spoznávať  
okolitý svet, rozvíjajú manuálne 
zručnosti, návyky, postoje 
tak, aby ich vedeli uplatniť 
v budúcom vzdelávaní a v 
praktickom živote.                                                                                        

Všetko najlepšie naša škôlka!
Zo života materskej školy

Andrea ŠTEFANKOVÁ
riaditeľka MŠ
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Nadobudnutím  účinnosti 
novely školského zákona 
dňa 1.1 2021, prišlo k veľkej 
zmene. Zmeny vyplývajú zo 
zákona č. 209/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní ( školský 
zákon). Pre deti, ktoré do 31. 
augusta (vrátane): dovŕšili päť 
rokov veku (ktorý predchádza 
začiatku školského roka, 
od ktorého bude dieťa plniť 
povinnú školskú dochádzku v 
základnej škole.

Pre tieto deti sa stalo 
predprimárne vzdelávanie 
povinné. Povinné 

predprimárne vzdelávanie plní 
aj dieťa , ktoré dovŕši šesť rokov 
veku, ale nedosiahlo školskú 
spôsobilosť bude pokračovať v 
plnení povinného predprimárneho 
vzdelávania ešte jeden školský 
rok, ďalej aj dieťa, ktoré  nedovŕši 
päť rokov veku, ale jeho zákonný 
zástupca požiada, aby bolo 
dieťa na povinné predprimárne 
vzdelávanie prijaté, dovŕši 
päť rokov veku a povinné 
predprimárne vzdelávanie plní 
formou individuálneho vzdelávania 
alebo inou formou osobitného 
plnenia, dovŕši päť rokov veku, 
ale zo zdravotných dôvodov 
je oslobodené od povinnosti 
dochádzať do materskej školy, 
lebo mu jeho zdravotný stav 
neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa 
podľa § 28a ods. 6 školského 
zákona. Povinné predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole trvá 
jeden školský rok.. Ak dieťa, ktoré 
do 31. augusta (vrátane): dovŕši 
päť rokov veku (ktorý predchádza 
začiatku školského roka, od 
ktorého bude dieťa plniť povinnú 
školskú dochádzku v základnej 
škole nenavštevovalo MŠ, 
povinnosťou zákonného zástupcu 
je prihlásiť toto dieťa na plnenie 
povinného predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole.

Andrea ŠTEFANKOVÁ

   Zo srdiečka ĎAKUJEME všetkým 
podporovateľom materskej školy                                                           
za finančnú pomoc a pod-
poru 2% z vašich daní.                                                                                                                   
Srdečne ďakujeme všetkým Vám, 
ktorí ste prispeli ku skvalitneniu                                                                                                                                    
výchovno - vzdelávacieho pro-
cesu v našej materskej škole.  mš

Vážení spoluobčania a 
členovia JDS, dovoľte 
mi aby som  vás v mene 
výboru pozdravila a 
informovala o našich 
aktivitách za uplynulý 
polrok 2021. Z dôvodu 
pandemickej situácie 
spôsobenej chorením 
COVID-19sa nám v 
rokoch 2020 a 2021 
nepodarilo pravidelne 
stretávať tak, ako 
by sme chceli a mali 
naplánované. Bola a je to 
hlavne pre nás seniorov 
ťažké obdobie, aj z tohto 
dôvodu sme toho nestihli 
veľa, ale predsa niečo aj 
áno. 

Druhý júlový deň sme 
zorganizovali brigádu 
na oboch cintorínoch. 

Koncom júla sa zopár 
našich členov zúčastnilo 
na vystúpení speváckych 
seniorských súborov v 
hudobnom pavilóne v 
Piešťanoch (pod mušľou).  
28. júla sa 25 našich členov 
stretlo na tradičnej opekačke 
na poľovníckej chate, okrem 
iného aj pri hudbe Michala 
Sedláka a Danka Snohu. 
Pri dobrej nálade i družných 
rozhovoroch sme vydržali 
až do večera, až kým nás 
nevyhnala prichádzajúca 
letná búrka. 
  V auguste sa v kúpeľoch 
„kurírovali“ naši členovia – A. 
a J. Tonkovičoví, v septembri 
M. a L. Žitnanskí  a v novembri 
E. a J. Sedlákoví. Oddýchnutí 
a zdraví sa všetci vrátili 
domov. Medzitým 4 naše 
členky stihli okopať cintorín 
v Strážoch. Ďalšia brigáda 
na cintorínoch bola v októbri 
pred dušičkami. Aj napriek 
vyhláseniu v miestnom 
rozhlase sa jej zúčastnilo 
menej ľudí. Ale vďaka aj za 
tých zopár dobrovoľníkov.
 Tak ako každý rok, 
nezabúdame ani na 
našich jubilantov. Keďže 
sme niektorým nestihli 
zablahoželať ani v roku 2020, 
urobili sme to v tomto roku 
naraz. Spolu s Anežkou a 
Betkou, s kytičkou a pekným 
vinšom, sme postupne 
navštívili 9 jubilantov. Fotky 

pre kroniku zaznamenal 
Ladislav Žitnanský. Všetkým 
ešte raz prajeme pevné 
zdravie, pohodu a pokoj v 
duši. Tak isto všetko dobré 
prajeme aj tým, ktorí mali svoj 
sviatok neskôr. Aj na tých 
spomíname a pozdravujeme 
ich. Držte sa a buďte hlavne 
zdraví!
 Počas októbra, mesiaca 
úcty k starším, sme si dovolili 
odovzdať malý darček pre 
každého nášho člena, na 
ktorý nám prispel Obecný 
úrad Krakovany a náš pán 
starosta. Členky nášho 
výboru všetkých navštívili a 
osobne darčeky odovzdali 
a popriali každému pevné 
zdravie a pohodu.
   11. novembra sme si v 
areáli kostolnej záhrady uctili 
pamiatku padlých vojakov z 
1. a 2. svetovej vojny. Krátkou 
spomienkou sa prihovorila 
riaditeľka materskej školy 
Andrea Štefanková a detičky 
zo základnej a materskej školy 
predviedli krátky program. 
Na znak úcty a vďaky sme 
k reštaurovanému pomníku 
padlým položili kvety, zapálili 
sviečku a pomodlili sa sv. 
ruženec.
   Práve prežívame adventné 
obdobie, ktoré je prípravou 
na príchod Vianoc, kedy 
sa máme stíšiť, ukľudniť a 
bilancovať. Tiež spomenúť 
si na tých našich členov, 
ktorí nás bohužiaľ v tomuto 
roku opustili. V januári 
sme sa rozlúčili s Irenou 
Kališovou, v júni nás opustil 
Štefan Doktor a v septembri 
Stanislav Ščepko. Ďakujeme 
im za všetko, čo sme spolu 
prežili, nezabudneme na vás. 
Odpočívajte v pokoji! A pred 
zopár dňami (18.11.) som 
bola odprevadiť na poslednej 
pozemskej ceste moju i našu 
priateľku a predsedníčku 
okresnej organizácie JDS 
Piešťany Máriu Ilavskú zo 
Šterús.  Marienka, bola radosť 
s tebou spolupracovať, 
ďakujeme ti v mene našej 
miestnej organizácie JDS za 
všetko. Vždy si nám vyšla v 
ústrety. Odpočívaj v pokoji.
 Záverom mi dovoľte 
poďakovať nášmu výboru 
JDS, pánovi starostovi 
i celému OcÚ, všetkým 

členom JDS i našim 
sponzorom za spoluprácu 
v tomto roku. Pozdravujem 
aj našich starších členov. 
Buďte zdraví. Teraz, keď sa 
krátia dni a čas, ktorý nás 
delí od najcitlivejších sviatkov 
roka, žiada sa mi zaželať 
čosi všetkým. Objať celý svet 
týmto vinšom:
 „Nech stratené deti 
nájdu cestu k rodičom, 
nech mamy odrežú krajec 
chlebíka všetkým svojim 
blízkym pri spoločnom stole, 
nech si tulák ohreje ruky 
miskou s teplou polievkou, 
nech chorému ustanú 
bolesti, zabudnutí povedú 
dialóg, nech samota nedusí 
poctivé duše, nech lekári 
zachránia všetkých chorých 
a nešťastných, nech 
opustené mláďatá nájdu 
svoj domov, nech čisté 
pramene nikdy nevyschnú, 
nech na každom stole je čo 
treba, nech sa deťom splnia 
sny o bábikách a vláčikoch 
i láske medzi rodičmi, nech 
je zlo konečne potrestané 
a dobro odmenené a nech 
všetci všetko všetkým i 
sebe odpustia. Nech sú na 
Vianoce – Vianoce!”
 Krásne, pokojné, požeh-
nané a hlavne zdravé Vianoce 
a šťastný nový rok 2022 vám 
všetkým zo srdca praje za 
výbor JDS Anna Kubranová.

 Brigáda JDS na cintoríne 
 v  Krakovanoch.
 Foto: L.Žitnanský
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Jednota dôchodcov Slovenska informuje Školská šarkaniáda
Anna KUBRANOVÁ Jeseň – ročné obdobie plné 

úžasných farieb, zberu plodov 
Zeme, posledných teplých 
slnečných lúčov. Jeseň je, keď 
padá lístie. Jeseň je tiež čas 
bohatý na vietor.

A presne vtedy je aj čas na 
farebné, nápadité a rozmanité 
šarkany, ktoré vystúpia do 

výšin a postarajú sa o pestrofarebné 
divadlo na oblohe. Aj jeseň v našej 
škole je každoročne spätá s tradíciou 
púšťania šarkanov. Deti v ŠKD aj 
tento rok netrpezlivo čakali na „našu 
Šarkaniádiu“. V stredu 13.10. sa 
všetci žiaci z ŠKD vybrali na futbalové 
ihrisko. Atmosféru spríjemnilo krásne 
jesenné počasie. Na oblohe sa 
usmievalo slniečko a pofukoval  
vietor, ideálne pre púšťanie šarkanov.
   Deti si na spoločnú akciu priniesli 
vlastných šarkanov.  Mnoho detí sa 
zapojilo a ukázalo, aké je šikovné pri 
púšťaní šarkana. Nad našimi hlavami  
sa vznášali šarkany rôznych farieb i 
veľkostí. Deti sa nabehali, vyšantili 
do sýtosti a zatlieskali šarkanom, 
ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do 
výšky. .A že sa stala občas nejaká 
menšia nehoda? Nevadí .Aj napriek 
menším kolíziám pri zamotaní si 
deti užili veľa radosti a spoločne so 
svojimi kamarátmi sa tešili  obľúbenej 
aktivite. Už teraz sa tešíme na 
budúcu Šarkaniádu 2022.
                       Eva SEITLEROVÁ

      Povinné  pred-
primárne vzdelávanie

Poďakovanie

Každodenné aktivity v 
materskej škole prinášajú 
deťom radosť, zábavu 
rozvíjajú ich zručnosti, 
schopnosti a učia žiť v 
kolektíve. Spoločne od 
septembra si pripomíname 
a prežívame významné 
sviatky. 

Tak ako napr. Deň zdravej 
výživy, kde deti plnili veľa 
aktivít: dojili kravičku 

Aničku, vyrábali maslo, 
pripravovali zdravé dobroty. 
Na Deň jablka si pripravovali 
jablkový džús, jablkovo 

mrkvové muffiny a predviedli 
svoju telesnú zdatnosť. Skúmali  
vlastnosti vzduchu a farieb. V 
rôznych zábavných aktivitách 
spoznávali časti svojho tela 
a precvičovali svoje zmysly. 
Našou snahou je oživiť ľudové 
remeslá, ktoré dodávajú svoju 
jedinečnosť. V mesiaci október 
deti zo staršej triedy z láskou 
vyrobili keramické hrnčeky, 
ktoré zvládli ich maličké pršteky 
a potešili babičky a deduškov 
k ich sviatku. Deti si vyskúšali 
svoju zručnosť pracovať s 
hlinou na hrnčiarskom kruhu  

pod vedením pani učiteľky 
Zuzany Florekovej. V spolupráci 
s Jednotou dôchodcov sme 
sa zúčastnili pietnej spomienky 
na vojnových veteránov. V 
súčasnosti sa pripravujeme 
na čaro adventného obdobia, 
Mikuláša a Vianoc, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme a želáme 
Vám: Vianoce krásne a čisté 
ako sneh, v rodine len pokoj 
a smiech, dobrú silvest-
rovskú náladu, a počas 
celého budúceho roka 
šťastie, zdravie a pohodu!                                                                                                                                          
                Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Škôlka plná života a zábavy

,,Od Ondreja do Vianoc, 
každá noc má svoju moc.“  
Predvianočné obdobie 
bolo pre našich predkov 
magické, no zároveň 
trochu strašidelné. 

Dni sú kratšie a noci 
dlhšie a naši predkovia 
verili, že sa ich obydlí 

chcú zmocniť temné sily, preto 
tieto dni nazvali ,,stridžie.“ 
Deti so zatajeným dychom 
počúvali o tradíciách a 
poverách v týchto dňoch. Od 
pohanských zvykov sme prešli 
ku kresťanským a oboznámili   
sme sa s adventným obdobím, 
so symbolom adventu - 
adventným vencom, na ktorom 
každý týždeň ,,zapaľujeme“ 
sviečku a ktorý nám zdobí 

vestibul v našej materskej 
škole. Deti s radosťou 
odpočítavajú každý deň do 
Vianoc na našom vrecúškovom 
adventom kalendári, v ktorom 
sa ukrýva malá odmena a text 
obsahujúci   popis   tradičných 

zvykov našich predkov. 
V každom vrecúšku je 
aj písmenko a na konci 
adventného obdobia nám 
vznikne nápis: ,,Veselé Vianoce 
a šťastný rok.“
              Ivana DANĚKOVÁ

Od Ondreja do Vianoc...



Daniela PISCOVÁ

Čítate správne. V 
Krakovanoch sa hrával 
aj ženský futbal. V lete 
1975 sme sa rozhodli, že 
konečne ukážeme mužom 
ako sa hrá futbal. Chceli 
sme využiť kondičku, ktorú 
sme získali pri tancovaní 
vo folklórnej skupine a 
niektoré sa sem-tam aj v 
popíjaní a hrešení vyrovnali 
futbalistom. Nemohli sme 
predsa v ničom zaostávať, 
dokonca sme ich aj 
predčili. 

Oni ponúkali jedinú 
nedeľňajšiu spoločenskú 
akciu v obci. /kultúrnu 

nebudem radšej písať./ A my 
sme ju obohatili. Hrávalo sa 
cez letné obdobie, a na trávnik 
vybiehali krásne do bronzova 
opálené telá. Skorej narodení 
si pamätajú dievčenské modré 
trenírky s gumičkami, v ktorých 
sme hrávali. Ukazovali dlhé, 
štíhle, opálené a samozrejme 
chlpaté nohy. Dresy nám 
muži s radosťou požičiavali, aj 
kopačky ponúkali, v tých by 
sme sa však lyžovali, tak sme 
si pokúpili svoje. A až neskôr 
sme pochopili prečo nám zo 
začiatku nechcú požičiavať 
trenírky.  Raz sme mali zápas v 
Bašovciach,  a my sme vybehli 
na trávnik v teplákoch, ako vždy

keď bolo zima. Vtedy začali 
diváci pískať a kričať, vraj prečo 
nemáme   trenírky,  veď  oni  sa 
neprišli pozerať na našu hru, ale 
na naše nohy.
  Táto „dievčenská liga“ trvala 
od júna do konca augusta. 
Boli sme štyri mužstvá – 
Krakovany, Ostrov, Bašovce 
a Veľké Orvište. Pravidelne 
sme bojovali proti sebe v 
priateľských stretnutiach. Darilo 
sa nám veľmi dobre.  Najťažšie 
zápasy bývali s Ostrovom, keď 
za nich v útoku nastúpila hráčka 
z Piešťan, ktorá trénovala 
hádzanú. Bola veľmi rýchla a 
tvrdá. A vtedy ma vždy postavili 
na post zametača pred bránu, 
v osobných súbojoch s ňou to 
bolo veľmi drsné. 
  Každá dedina usporiadala 
aj jeden turnaj. Po turnaji sa 
išlo z ihriska hromadne do 
Kultúrneho domu na zábavu. 
Niekedy to bolo 
o dušu – vlastne 
o nohy. Uhrať tri 
zápasy, aj keď 
skrátené, hralo sa 
systémom každý 
s každým a potom 
do rána tancovať. 
Po turnajoch sme 
zvládali    najlepšie
slaďáky. Čo asi 
vôbec nevadilo 
našim frajerom. 
Musím spomenúť, 
že  popri  hraní  sme  ako uspo-

riadatelia pripravili celý turnaj 
a aj zábavu, na ktorej sme 
pracovali, aby sme zarobili 
na občerstvenie účastníkov 
turnaja.
   Po vyhratom turnaji vo Veľkom 
Orvišti sa išlo domov osprchovať 
a prezliecť na zábavu. Zastavili 
sme sa na kofolu v šenku v 
Ostrove, a tam padol návrh, aby 
sa nešlo naspäť, ale radšej do 
Očkova, kde je hodová zábava 
a bude určite lepšia. Návrh bol 
schválený na veľkú smútok 
mňa i niektorých iných hráčok, 
lebo sme nemali ešte 18 rokov 
a rodičia nás na zábavu do 
druhej dediny nepustili. Ako 
predpokladali zábava bola 
výborná a rôzne historky z nej 
kolovali v našej generácii ešte 
veľmi dlho.
Musím poznamenať, že na 
všetky zápasy sme chodili na 
bicykloch po hlavnej ceste. 

Najkrajšie na 
týchto našich 
b i c yk l o vých 
výjazdoch bolo 
to, že išiel s 
nami          celý 
konvoj frajerov 
a mládencov. 
Všetci chceli 
byť naši 
m a s é r i .    
T r é n e r a 
sme mali 
iba jedného 

„Joprda“  Jožka  Bučku,      ale 
 

masérov aj „300“. Žiadna sme 
masáž radšej nepotrebovali. 
Zatiaľ čo sme my na trávniku 
podávali svoje životné výkony, 
chlapci nám pojedli všetko 
čo sa dalo.  Na turnajoch nás 
pohostili, ale na zápasoch sme 
mali občerstvenie iba to, čo 
sme si priniesli a chalani nestihli 
zjesť. Počas zápasu sedeli 
pozdĺž čiary, ako lastovičky na 
drôtoch, potili svoje múdrosti, 
kibicovali, dávali drahocenné 
rady a odmeňovali vtipnými 
poznámkami.  Mnohokrát sme 
sa viacej smiali ako hrali.  A o tom 
to bolo, a tým to bolo krásne. 
Boli sme jedna neskutočná 
partia - SZM. Tancovali sme 
vo folklóre, hrávali futbal, robili 
brigády, zábavy, stanovačky, 
pripravovali kultúrne programy 
a akadémie. 
  K futbalu patrili nielen radosť 
z hry, ale i bolesti. Neobišli 
nás úrazy ako zlomená ruka, 
či natrhnutý sval na nohe, 
množstvo modrín a samozrejme 
nespočetné množstvo kŕčov 
v nohách. To bola jediná vec, 
pri ktorej sme pustili „masérov“ 
bližšie k telu. Pri kŕčoch boli 
nenahraditeľní.  
 Trénovali sme systematicky 
– to je kedy sme chceli. 
Keď neboli folklórne skúšky, 
vystúpenia, brigády tak prišiel 
na rad futbal. Pár krát sa náš 
tréning prelínal s trénujúcimi 
dorastencami, ale veľmi rýchlo 
to zakázali, vraj sa im, neviem 
prečo veľmi zrýchľoval  dych a 
tep. Nevedeli sa sústrediť, stále 
sa obzerali a pozerali na nás. 
Na krásne nežné stvorenie, 
ktoré sa ladne pohybovalo po 
trávniku a predvádzalo balet 
labutí. No musím poznamenať, 
že niekedy to viac pripomínalo 
pobehovanie splašených husí. 
Napriek tomu mnohé z nás boli 
rodené futbalistky a podávali 
výkony, za ktoré sa vôbec 
nemuseli hanbiť.  Jednu z nás 
Alenu Vaculovú – Kozákovú 
zlanárili hrať za Sláviu Holíč. 
Dva krát do týždňa cestovala 
do Holíča na tréningy a cez 
víkendy na zápasy, alebo 
turnaje. Bola to žena, ktorá ako 
druhý futbalista z Krakovian išla 
hrať do vyššej súťaže.
   Skončilo leto a s ním i naše 
futbalové nadšenie. Rozišli 
sme sa do internátov a začali 
venovať škole. Svoju úlohu 
sme však splnili – ukázali sme 
mužom ako sa má hrať futbal. 
Asi o 7 -10 rokov bolo pár žien 
hrať futbal v Drahovciach, ale to 
je už iná kapitola...

Ženský futbal v Krakovanoch
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Šeličo mi navyprávali, alebo čo si ešče  pamatám...

“Dresy nám 
muži s radosťou 
požičiavali, aj 
kopačky ponúkali, v 
tých by sme sa však 
lyžovali, tak sme si 
pokúpili svoje...”

Horný rad zľava: tréner – Jozef Bučka, Beáta Čičmanská, Mária Sokolovská – Strížencová, 
Elena Floreková – Žažová, Eva Hesková – Sedláková, Elena Macháčová – Masárová, Alena 
Vaculová – Kozáková, Daniela Macháčová – Piscová
Dolný rad zľava: Marta Bučková – Masárová, Elena Valová – Bieliková, Mária Kališová – 
Kiktová, Jarmila Gonová – Galbavá, Eva Horanská – Seitlerová, Mária Fidlerová – Končeková, 
Edita Radoská – Piscová.                                    Na fotografii chýba Eva Urbanová – Kalusová.

Dňa 14.8.2021 sme na 
ihrisku v Krakovanoch 
odohrali turnaj o Pohár 
starostu obce. Privítali 
sme päť veľmi kvalitných 
tímov v tejto vekovej 
kategórii. 

Hralo sa na dvoch 
ihriskách o rozmeroch 
50x40 m systémom 

7+1. Turnaj bol veľmi 
vydarený , čo si pochvaľovali 
aj ostatní účastníci. Cieľom 
turnaja bolo vyskúšať viacero 
chlapcov do o týždeň 
začínajúcej súťaže, čo sa 
nám aj nakoniec podarilo. V 
turnaji sme nakoniec obsadili 
pekné tretie miesto, keď sme 
nestačili na Bratislavský tím, 
ktorý nás predčil vo všetkých 
činnostiach a o skóre za 
starším tímom zo Starej Turej. 
Poďakovanie patrí starostovi 
Ferkovi Klinovskému za 
darovanie cien, Marekovi 
Urbanovi za zabezpečenie 
občerstvenia, ako aj všetkým 
rodičom za pomoc pri 
organizácii turnaja a podporu 
svojich malých futbalistov.
   Do budúcnosti sa ukazuje 
ročník 2013 ako veľmi 
perspektívny a dúfam že 
prístupom na tréningoch 
a zápasoch sa chlapci 
výkonnostne budú posúvať 
na vyššiu úroveň.
 Výsledky: CFMJA U9 - MFK 
Stará Turá 3:3, CFMJA U9 - 

Slovan Galanta 9:1, CFMJA 
U9 - NMŠK 1922 Bratislava 
1:6, CFMJA U9 - MŠK 
Púchov 9:0, CFMJA U9 - 
AFC Nové Mesto nad Váhom 
5:1.
                  * * *
 Poradie: 
1. NMŠK 1922 Bratislava U9, 
2. MFK Stará Turá U10 
3. CFMJA U9  
4. AFC Nové Mesto n/V U9
5. Slovan Galanta U9 
6. MŠK Púchov U9
                   * * * 
  Strelci našich gólov: Lesay 
Jarko 7, Kantek Matteo 4, 
Mizera Marcel 3, Andrísek 
Sebastián 3, Mizera Markus 
2, Horňák Tomáš 2, Bielik 

Dominik 2, Strecký Mário 2, 
Žák Timotej 1, Jon Bonit 1.
Zostava: Mizera Marcel, 
Žitňanský Dominik, Mizera 
Markus, Horňák Tomáš, 
Vavrinec Matej, Verchola Ján, 
Bielik Dominik, Žák Timotej, 
Lesay Jaroslav, Kantek 
Matteo, Andrísek Sebastián, 
Strecký Mário, Polák Ondrej, 
Bednár Dominik, Jon Bonit.
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Turnaj U9 o pohár starostu obce Krakovany Starý mobil sem!
Tibor ŠURÍN

Spoločná fotografia všetkých mužstiev na turnaji.                                Foto: Tibor ŠurínSpoločná fotografia všetkých mužstiev na turnaji.                                Foto: Tibor Šurín

Naše mužstvo.                                          Foto: Tibor ŠurínNaše mužstvo.                                          Foto: Tibor Šurín

V  každej domácnosti sa určite 
nájde priestor, kde odkladáte 
nepotrebné veci, ktoré 
nepoužívate kvôli tomu, že sú 
už zastarané alebo nefungujú. A 
určite by ste tam našli aj niekoľko 
mobilných telefónov, ktoré vám 
len zbytočne zavadzajú. Čo teda 
s nimi?

Naša škola sa aj tento rok 
rozhodla zapojiť do projektu 
Recyklohry, ktorého cieľom 

je zozbierať čo najväčší počet 
mobilných telefónov.  Okrem toho, 
že svoju domácnosť zbavíme 
odpadu, prispejeme tak k zdravému 
životnému prostrediu. Starý mobilný 
telefón je elektronický odpad a do 
bežného komunálneho odpadu 
určite nepatrí. Obsahuje ťažké kovy, 
ich zlúčeniny a toxické látky, ktoré sa 
na skládke začnú v priebehu času 
uvoľňovať do okolitého prostredia. 
Pri recyklácii sa niektoré súčasti 
mobilov, ako napríklad drahé kovy či 
iné suroviny, môžu použiť opätovne, 
napríklad pri výrobe šperkov. Ale to 
nie je všetko!
  Každý, kto sa zapojil do tohto 
projektu, môže získať zaujímavé 
ceny! 50 žiakov z celého Slovenska 
s najväčším počtom odovzdaných 
mobilov získa nový tablet. 100 detí, 
ktoré budú vylosované, získa knihu 
Zberný dvor aj s podpisom autora 
a 40 vylosovaných žiakov získa 
balíček od spoločnosti Recyklohry. 
V tomto  školskom roku sa nám 
podarilo vyzbierať  406 starých 
mobilov. Netrpezlivo čakáme 
na vyhodnotenie, ktoré bude v 
decembri. Ďakujeme  rodičom, ktorí 
nám aktívne pri zbere pomáhali.

        Starý mobil daj,
        nový tablet maj!

         Recykluj a pomáhaj,
         prírodu si užívaj.

      Zberný box si naplníme,
     zelený nápad uskutočníme.

Matejka Ti cenu dá,
na zberný dvor mobil uteká.

Recyklohráč vyhráva,
knižku Jóbusa dostáva.

Môžeš vyhrať veľké ceny,
Liptov bude zarazený.

Tak daj starý mobil sem,
ochrániš tým našu zem!

                             Eva SEITLEROVÁ



Pre rozvoj a napredovanie 
každého štátu, či krajiny, 
je neodmysliteľnou 
súčasťou otázka poznania 
histórie. Jej presnosť 
je jednoznačne závislá 
od množstva a kvality 
historických prameňov. 
Na dejiny, vývoj a 
možnosti získania ich čo 
najvernejšieho poznania 
sa pozrieme bližšie aj 
na tomto mieste. Pri 
skúmaní najstarších 
období je najdôležitejším 
a v mnohých prípadoch 
jediným zdrojom 
informácií archeológia 
a archeologické nálezy 
ľudovo nazývané 
vykopávky. 

Skutočnosť,  že na našom 
území pôsobili vyspelé 
kultúry s intenzívnymi 

kontaktami s celou Európou 
vrátane antickej oblasti už 
v dobe bronzovej dokazujú 
nálezy z náčelníckej mohyly 
v Očkove. Bohaté nálezisko 
bolo preskúmané hlavne v 
50-tych rokoch 20. storočia. 
Najdôležitejším objavom 
je mohyla pravdepodobne 
kniežaťa, člena tzv. velatickej 
kultúry v rozpätí rokov 1200—
1000 pred Kr.
 Knieža alebo významný 
člen kmeňa bol umiestnený 
na hranicu s priemerom 10 
m, oblečený v slávnostnom 
odeve so zlatými a bronzovými 
šperkami. Výsadné postavenie 
dotvára meč, kopija, štít a 
konský postroj. Tomuto objavu 
patrí unikum ako prvému tohto 
druhu v strednej Európe.
  V halštatskej /staršej dobe 
železnej/ zaznamenávame 
narastanie kontaktov s 
vyspelejšími oblasťami juho-
východnej Európy .
   Vedomosti si v minulosti ľudia 
odovzdávali hlavne ústnym 
podaním a tým že priamo učili 
svojich potomkov rozličným 
postupom, metódam a 
zákonitostiam, týkajúcich sa 
výroby jednotlivých produktov, 
spôsobu lovu, možnosťami 
pestovania rastlín, chovu 
zvierat, ťažby a inými činnosťami 
neoddeliteľnými pre ľudskú 
činnosť. Po vynájdení písma 
a rozšírení písma začali byť 
informácie trvalejšie a funkcia 
pisára, či už u Sumerov alebo v 
Starovekom Egypte, zastávala 

osoba tešiaca sa z uznania 
a vysokému postaveniu v 
hierarchii. 
 Písomné pramene sú popri 
archeologických nálezoch a 
numizmatických prameňoch 
/prítomnosť typov mincí na 
našom území/ neodmysliteľnou 
súčasťou a pomôckou pri 
skúmaní dejín nášho územia. 
  Pri písomných prameňoch 
platí zásada - čím ideme 
od najstaršieho obdobia k 
prítomnosti - ich počet narastá. 
Samozrejme máme výnimky, 
kedy sa písomnosti z rozličných 
dôvodov nezachovali.
  Od konca 6. st. pred Kr. 
sa začíname opierať teda aj 
o písomnosti. Ako prví sa 
spomínajú Skýti, Trakovia 
Illýri a Kelti. Za najstaršiu 
písomnú zmienku o našom 
území považujeme správy 
antického vzdelanca Herodota 
z 5. storočia pred Kr.   V tomto 
období sa Gréci, najmä kupci, 
dostávali pozdĺž povodia rieky 
Istros /Dunaj/ až do strednej 
Európy. Dunaj  Herodotos 
porovnáva s Nílom. Oproti 
najdlhšej rieke si všíma jeho 
výhodu: „O čo viac vody z 
neho vysaje slnko v lete než 
v zime, o to viac vody vteká 
do Istru v zime ako v lete“. 
Je to dôsledkom mohutných 
prítokov napríklad aj Váhu, 
ktoré odvádzajú topiaci sa 
sneh a ľad z okolitých hôr.
 Vo 4. st. pred Kr. sa v prozaickej 
tvorbe Apollonios z Rodu 
v diele História argonautov 
spomínajú Kelti.Pôsobenie 
Keltov v strednej Európe /4.-
1. st. pred Kr./ je priaznivejšie 
pre všetky typy prameňov a 
môžeme tak vytvoriť oveľa 
reálnejší a plastickejší obraz 
vtedajšej doby.
   Tu sa dostávame k minciam 
/numizmatický prameň/. 
Jednou z najznámejších a 
najstarších mincí nie nájdených, 
ale razených na našom území, 
je Biatec (na obrázku). Našiel 
sa  vo  viacerých  variantoch  a 

bol razený pravdepodobne 
na území Bratislavy. Základný 
typ je dvojica hláv na averze, 
predstavujúca rímske cnosti 
Honos /česť/ a Virtus /
odvaha/. A tu sa dostávame 
k významu numizmatického 
prameňa, keď nám pomáha 
určiť aj obdobie razby, pretože 
to bola predloha rímskeho 
republikánskeho denára z 
rokov 70/69 pr.Kr.
  Najzobrazovanejším reverzom 
je hexadrachma s nápisom 
BIATEC a jazdcom na koni s 
ratolesťou, alebo v bojovom 
postavení v pancieri so 
zdvihnutým mečom a štítom.
 Kelti boli historicky prvým 
národom, ktorý sa dostal do 
strednej Europy a prichádza 
k nám so západu. Položili 
tak silnú základňu ťažby a 
spracovania železa, preberali 
antické technické vynálezy 
a výdobytky kultúry. Naša 
oblasť počas ich prítomnosti 
zaznamenala nevídaný 
rozmach v poľnohospodárstve, 
obcho-de, ale i vo výrobe 
úžitkových a umeleckých 
predmetov.
 V Čechách a na juhozápadnom 
Slovensku pôsobili Bójovia /
odtiaľ pochádza aj historický 
názov Boiohaemum/. Na 
severnom a strednom 
Slovensku sa usídlili Kotíni/
Cotini/.
 Po Keltoch nám zostali 
aj viaceré historické názvy 
oblastí a riek ako Orava, či 
Váh. Osamostatňujú sa názvy 
pohorí ako les Luna- Mesačný 
les  /Malé Karpaty/.
Keltská prítomnosť na našom 
území končí porážkou Bójov v 
roku 41. pr. Kr. Dákmi.
 Nestabilnú situáciu využíva-
jú Germáni následne 
prichádzajúci  na naše 
územie, s ktorými  nás spája 
najdôležitejší archeologický 
nález v našej obci, ale i širokom 
okolí, o ktorom si bližšie 
povieme v nasledujúcom 
vydaní.
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Ako poznať dejiny Školský iBobor
Andrej FILO
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V pravidelnej rubrike 
sa pozrieme na aktivity 
Miestneho spolku 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch (ďalej 
len MsSČK), tentoraz za 
uplynulý polrok. Podobne, 
ako v iných spoločenských 
alebo záujmových 
združeniach aj v MsSČK 
bola najväčšou prekážkou 
pandémia COVID-19.  

Počas leta a skorej 
jesene sa však situácia 
prechodne zlepšila a 

jeho členovia  mohli uskutočniť 
aspoň niektoré naplánované 
činnosti. 17. júla sa 
uskutočnila opekačka členov 
výboru MsSČK pri priehrade 
Čerenec vo Vrbovom. Pri 
stretnutí v prírode si zúčastnení 
pripomenuli 10. výročie 
tragickej smrti svojho kolegu- 
člena výboru Vlada Glasnáka. 
Po smutnej spomienke bol 
priestor na družné debaty, 
oddych a občerstvenie,  ale aj 
prípravy na augustovú oslavu 
70-teho výročia založenia 
MsSČK.  
   Slávnostná akadémia k 70. 
výročiu založenia MsSČK v 
našej obci sa uskutočnila 28. 
augusta 2021 v kultúrnom 
dome. Hudobným privítaním 
bolo vystúpenie fujaristu Petra 
Žitnanského a Folklórnej 
skupiny Krakovčanka. 
Moderátorka podujatia Emília 
Knošková následne privítala 
všetkých hostí, ktorých sa zišlo 
veľké množstvo. Prierezom 
70 ročnej histórie MsSČK v 
Krakovanoch sa prítomným 
prihovorila predsedníčka 
Elena Krestová. Publikum 
príhovorom pozdravili aj 
starosta obce František 
Klinovský, Jozef Komárňanský 
z územného spolku SČK v 
Trnave a bývalá dlhoročná 
predsedníčka MsSČK Anna 
Sedláková, ktorá vyzdvihla 
súčasnú pestrú aktivitu spolku.  
Na akadémii boli ocenení i noví 
držitelia plakiet dr. Janského: 
Martin Žitnanský (zlatá 
plaketa), Mária Žitnanská (zlatá 
plaketa) a Emília Balciráková 
(bronzová plaketa). Súčasná 
predsedníčka spolku vyzdvihla 
i darcovstvo krvi Františka 
Valu, ktorý obdržal zlatú 
plaketu ešte v minulosti, a 

to v Prahe. Ocenila aj býv. 
predsedníčku Annu Sedlákovú 
a prečítala pozdravný list 
od viceprezidentky SČK 
Heleny Kobzovej.  Ocenení 
boli aj aktívni darcovia krvi s 
najvyšším počtom odberov 
– Peter Klčo ml. (daroval krv 
78x), Roman Gono (63x) a 
Marek Baláž (62x). Ocenená 
bola aj súčasná predsedníčka 
E.Krestová, ktorej zablahoželali 
členovia výboru. Následne bol 
priestor pre občerstvenie a o 
kultúrnu vložku sa postarali 
Folklórny súbor Kolovrátok z 
Drahoviec a Folklórna skupina 
Krakovčanka. Účastníci 
akadémie zostali v družnej 
debate do večerných hodín 
a pozitívne hodnotili priebeh 
oslavy. 
 Po letnom období – v 
septembri navštívili členky 
výboru MsSČK starších 
členov spolku –  Emíliu 
Zuzicovú a Teréziu Bučkovú, 
následne v októbri i jubilantky 
Máriu Heskovú a Antóniu 
Kosovú. V rámci októbra – 
mesiaca úcty k starším, v 
spolupráci so spoločnosťou 
Kaufland, pripravili 28 
balíčkov potravinovej pomoci, 
ktoré osobne poroznášali 
najstarším členom v našej 
obci (80-95 rokov). Jednalo 
sa o charitatívnu zbierku 
Slovenského Červeného 
kríža a Kauflandu s názvom 
„Navzájom si pomôžme.“ 
  Pretože sa v decembri už 
nemôže uskutočniť tradičné 
posedenie s darcami krvi, 
členky  výboru MsSČK 
pripravili v kultúrnom dome 
vianočné balíčky pre  všetkých 

40 aktívnych darcov krvi v 
Krakovanoch, ktorí si ich „cez 
okienko“ mohli vyzdvihnúť ako 
poďakovanie za svoju nezištnú 
pomoc blížnym. Naplánovaná 
tradičná vianočná kvapka krvi 
kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej 
epidemiologickej situácii 
v Krakovanoch tento rok 
opäť nebude. Ako povedala 
predsedníčka  MsSČK  Elena 
Krestová: „Napriek prebie-
hajúcej pandémii treba 
oceniť všetkých darcov krvi 
z Krakovian, ktorí aj napriek 
tomu nestrácajú odvahu 
a chodia darovať krv na 
piešťanskú hematológiu. 
Zdravotníctvo stále trpí 
akútnym nedostatkom krvi 
vo všetkých nemocniciach. 
O to viac si vážim túto ich  
pomoc. Milí darcovia krvi a 
sympatizanti Slovenského 
Červeného kríža. 
Celospoločenská situácia 
nám počas ostatných dvoch 
rokov nedovoľuje, aby sme 
sa spolu stretli a my si Vás 
a Vašu humanitárnu činnosť 
uctili napríklad Posedením 
s darcami krvi alebo 
Charitatívnym punčom počas 
adventu. Dovoľte preto aspoň 
touto cestou  pozdraviť Vás 
úprimne a poďakovať sa Vám 
za Vašu nezištnú pomoc a 
podporu  v prospech aktivít 
Slovenského Červeného 
kríža. Dovoľte zaželať Vám 
veľa pevného zdravia do 
ďalších rokov, veľa radosti z 
aktivít, ktorým sa venujete a 
veľa lásky, aby ste  jej stále v 
srdci mali dostatok a mohli ju 
aj okolo seba rozdávať.“

Červený kríž u nás oslávil 70 rokov činnosti
Juraj FILO

Vyrezávanie tekvíc alebo aj 
svetlonosov je neoddeliteľnou 
súčasťou jesene, konkrétne 
konca októbra, kedy sa vo 
viacerých krajinách sveta 
oslavuje Halloween. Hoci 
sa u nás nechodí strašiť v 
maskách, deti nedostávajú 
plné košíky sladkostí, ale 
vyrezané ozdobné tekvice 
môžete vidieť za mnohými 
oknami, v záhradách či pri 
vstupných dverách domov.

Tekvice vyrezávali a využívali 
už naši predkovia. Aj keď 
vtedy mali skôr praktické, 

ako dekoračné využitie. Slúžili 
im ako lampáše pre sviečky, aby 
v noci osvietili svoje príbytky. 
Vyrezávanie a zdobenie  tekvice 
sa stalo obľúbenou aktivitou 
našich detí, či už doma alebo v 
škole, na ktorú sa tešia každý 
rok. Vyrezávanie  a zdobenie 
takýchto  tekvíc sa uskutočnilo  
v našej škole   od 11. do 15. 
októbra  popoludní v ŠKD. 
Zúčastnili sa jej žiaci 1. – 4. 
ročníka, niektorí  vyrábali doma  
aj so svojimi mamičkami.  
Umelci sa snažili  vytvoriť rôzne 
strašidelné, ale aj veselé tváre. 
Využili nielen tekvice, ale aj lístie, 
mach, kvety, gaštany, makovice 
a ďalšie plody záhrady. Navzájom 
si pomáhali, lebo niektorým to 
išlo ťažko. S výsledkom svojej 
práce boli spokojní, lebo sa pri 
práci všetci dobre zabávali. Ich 
výtvory boli naozaj pozoruhodné! 
Vyrezané i namaľované tekvice 
boli  vystavené na  školskom 
dvore i pred školou. 

                         Eva SEITLEROVÁ

Školská dyniáda

História

Aj na našej škole sa naši 
žiaci zúčastnili internetovej 
súťaže iBobor v týždni od 
8. do 12. novembra 2021. A 
Súťažilo sa  v 2 kategóriách  
Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík 
(4.  ročník) - spolu 38 žiakov.

Čo je IBobor? V roku 
2004 založila prof. dr. 
Valentina Dagienė v Litve 

informatickú súťaž. Symbolom 
súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor, preto sa súťaž volá 
po litovsky Bebras (tento názov 
sa používa aj v angličtine na 
medzinárodných podujatiach) a 
po slovensky Informatický bobor. 
Úspešná súťaž sa odvtedy 
rozšírila do mnohých ďalších 
krajín. Hlavným cieľom súťaže je 
podporiť záujem o informačné a 
komunikačné technológie (IKT) 
u všetkých žiakov. Súťaž chce 
iniciovať v deťoch využívanie IKT, 
posmeliť ich v intenzívnejšom 
a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení 
sa. Hoci v každej zúčastnenej 
krajine prebieha súťaž trochu 
inak, organizátori zo všetkých 
krajín sa raz ročne stretnú aby 
vytvorili spoločnú databázu úloh 
pre ďalší ročník súťaže. Najväčší 
úspech dosiahli žiaci, ktorí 
dosiahli plný počet bodov, a teda 
zaradili sa medzi víťazov danej 
kategórie. V kategórii  DROBEC 
sú to  M. Kollár, V. Vargová a M. 
Filová. V kategórii BOBRÍK – H. 
Krupová. Úspešnými riešiteľmi 
boli aj v kategórii DROBEC : M. 
Daněk, V. Babušková, T. Horňák, 
A. Remišová, Ch. Urbanová, v 
kategórii Bobrík  sú to  S. Machaj, 
J. Mikuš, I. Žáková, T. Ťapušík. 
Blahoželáme!
                   Eva SEITLEROVÁ
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Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ

11. november bol vybraný 
symbolicky, pretože tento 
deň roku 1918, vo vlakovom 
vozni v meste Compiègne 
vo Francúzsku bolo 
podpísané prímerie, ktoré 
ukončilo viac ako štyri 
roky trvajúcu prvú svetovú 
vojnu. 11. novembra 1918 
o 11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva.  

Hrôzy  vo vojne  výrazne 
poznačili ľudstvo. Straty 
na ľudských životoch, 

ktoré si táto „Veľká vojna“ 
vyžiadala, nemali dovtedy 
obdobu v celých ľudských 
dejinách. Zo 65 miliónov 
vojakov mobilizovaných 
všetkými bojujúcimi štátmi 
ich bolo 8 miliónov zabitých a 
ďalších 21 miliónov zranených, 
alebo doživotne zmrzačených.
 V severnom Taliansku, v okolí 
mesta Rovereto (20 km od 
jazera Lago di Garda) prebiehali 
v dobe 1. svetovej vojny kruté 
boje s ťažkými stratami na 
oboch stranách línie. Keď bolo 
29. októbra 1918 na hrade v 
Roverete podpísané prímerie, 
Československá légia, bojujúca 
na strane Talianska, mala také 
počty obetí, že tam dodnes 

s úctou spomínajú na našich 
padlých dobrovoľníkov. V 
Roverete je aj Múzeum vojny, v 
ktorom majú expozíciu aj naši 
vojaci.
   Symbolom tohto dňa sa stal 
červený mak.
 Prvopočiatky tohto symbolu, 
ako symbolu nového 
života, nájdeme v básni 
„In Flanders Fields“ od 
kanadského vojenského lekára 
podplukovníka Johna McCrae, 
rodáka z mesta Guelph, v 
provincii Ontario v Kanade. Zložil 
ju v máji 1915, keď sa v oblasti 
západného Flámska zúčastnil 
na druhej veľkej krvavej bitke o 
belgické mestečko Ypres (22.4. 
– 25.5.1915). Napriek tomu, 
že bol vojenským chirurgom, 
na útrapy a bolesť ranených 
vojakov, ktorých ošetroval v 
poľnom obväzisku, si nemohol 
zvyknúť. Svoju bolesť tlmil 
písaním básní. Osobitne sa ho 
dotkla smrť priateľa a bývalého 
žiaka poručíka Alexisa Helmera 
z Ottawy, ktorý bol zabitý 
výbuchom granátu 2. mája 
1915. Očitý svedok seržant 
Cyril Allison opísal, že toho 
rána, keď vial jemný východný 
vietor, sa červené (divé) maky 
medzi hrobmi akoby vlnili. John 
McCrae svoju bolesť vpísal 
do básne, ale papierik s ňou 
zahodil. Okoloidúci dôstojník 

ho však zdvihol a poslal do 
Anglicka. Časopis Punch 
publikoval báseň 8. decembra 
1915. Tradície nosenia 
červeného maku sa John 
McCrae nedožil, zomrel 28. 
januára 1918 v Britskej vojenskej 
nemocnici pre dôstojníkov č. 
14 vo Wimereux, neďaleko 
Boulogne vo Francúzsku 
vo veku 45 rokov. Báseň sa 
dostala aj do rúk americkej 
členky asociácie Mladí kresťania 
Moiny Michaelovej a inšpirovala 
ju k myšlienke učiniť z kvetu 
červeného maku poetický 
symbol obetí tohto dovtedy 
najväčšieho celosvetového 
vojnového konfliktu. Prvýkrát 
túto svoju predstavu realizovala 

v USA v roku 1920, keď červený 
mak ako symbol spomienky na 
vojnové hrôzy prijali americkí 
veteráni. Dnes môžeme 
uvidieť kvet červeného maku 
pri spomienkových aktoch a 
ceremóniách pri príležitosti 
Dňa vojnových veteránov 
vo väčšine demokratických 
krajín, ktoré boli zatiahnuté do 
svetových vojen. V posledných 
rokoch si táto tradícia nachádza 
svoje dôstojné miesto aj na 
Slovensku.
   Aj v našej obci  sme sa  v tento 
deň a v túto hodinu stretli  na 
pietnej spomienke pri pomníku 
padlých vojakov v parku pri 
kostole. Uctili sme  si  pamiatku 
padlých veteránov.

11.november - Deň vojnových veteránov
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Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Už sme si zvykli, že 
každý rok na našej škole 
organizujeme “Týždeň 
zdravej výživy”. Tentokrát 
prebiehal od  17. do 24. 
novembra. Na správnu 
životosprávu sme  každý 
deň v týždni upozornili  
žiakov prostredníctvom 
rôznych  aktivít. 

Bolo raz jabĺčko krásne, 
malo líčka červené, 
jeho jasná farba žiari, a 

mamka daj ho mne!
   Vedeli ste o tom, že existuje 
Deň jabĺk ? Je to 21. október. 
Jabĺčka si takýto deň určite 
zaslúžia, pretože patria medzi 
najzdravšie druhy ovocia. 
Zázrak menom jablko. Čo 
o ňom vieme? Určite nie 
všetko, ale dnešný deň nám 
pomohol k tomu, aby sme sa 
o tomto našom sladučkom, 
šťavnatom a voňavom ovocí 
dozvedeli čo najviac.
   Máme radi jablká... Povedali 
žiaci  a zapojili sa do akcie 
Deň jablka . Všetci si doniesli 
zdravé jablká alebo iné chutné 
ovocie a zaujímavý výpestok 
zo záhrady. Zopakovali si 
poznatky o ovocí, ktoré 
obsahuje 5 najdôležitejších 
látok pre ľudský organizmus 
– vitamíny, vlákninu, mastné 

kyseliny, fruktózu a minerálne 
látky. Z uvedených dôvodov 
ovocie zlepšuje našu kondíciu, 
posilňuje náš imunitný 
systém a je výborným 
zdrojom prírodnej energie. 
Žiaci sa dozvedeli, že jedno 
jablko zjedené denne má 
regeneračné a detoxikačné 
účinky na náš organizmus, 
pôsobí ako „domáci lekár“. 
Skúsme ho teda zaradiť do 
nášho jedálnička každý deň 
a pozitívne účinky sa určite 
čoskoro dostavia.
   A tak tento deň naša škola 
voňala jablkom. Na úvod 
sme sa pochválili svojimi 
krásnymi jabĺčkami,  dokončili 
jabĺčkové menovky... a hor´ 
sa do súťaží. 
  Výstavku sme urobili na 
chodbe. Tu mohli všetci 
obdivovať  nielen   jablká   ale 

aj zaujímavé výpestky. Žiaci  
súťažili o najväčšie, najmenšie 
a najkrajšie prinesené jablko. 
Porota to mala tento rok veru 
ťažké.  Mimoriadnu cenu 
dostal aj najväčší petržlen, 
najväčšia dyňa, zaujímavé 
zemiaky či ozdobné dyne.
 Veľmi sa tešíme, že sme 
sa do tejto celosvetovej 
aktivity zapojili. Naším cieľom 
bolo nenásilným a  hravým 
spôsobom podporovať u 
detí konzumáciu ovocia a 
zeleniny, čím sme sa snažili 
zároveň plniť i niektoré z 
úloh Národného programu 
prevencie obezity pre deti. 
Deti boli jablkovým dňom 
nadšené, veď predsa 
maškrtiť sa dá i zdravo. 
 Myslím, že aj tohtoročný 
týždeň zdravej výživy sa opäť 
vydaril.

Týždeň zdravej výživy

Slovenská pedagogická knižni-
ca s poznaním, že kreatívne 
čítanie motivuje žiakov, aby 
rozprávali o knihách so silným 
príbehom, premýšľali o nich a 
spätne sa k nim vrátili, vyhlá-
sila  už 12. ročník česko-
slovenského projektu. Jeho 
názov je “Záložka do knihy 
spája školy: Očarujúci svet 
knižných príbehov, rozprávok a 
básní”, čitateľský projekt pre 
žiakov základných škôl  zo 
Slovenskej republiky a z Českej 
republiky. 

Projekty pripravila pri 
príležitosti októbra ako 
Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc 2021. 

Slovenská pedagogická knižnica ho 
organizuje v spolupráci s Knižnicou 
Jiřího Mahena v Brne. Uvedený 
projekt bol po prvýkrát zorganizovaný 
v októbri v roku 2009, a to pri 
príležitosti Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc.  Cieľom česko-
slovenského projektu je nadviazanie 
kontaktov medzi českými a 
slovenskými základnými školami a 
podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh. Žiaci 
na záložkách mohli ľubovoľnou 
technikou stvárniť svojho obľúbeného 
literárneho hrdinu.  Do projektu bolo 
prihlásených veľa slovenských škôl 
a málo českých škôl, preto nám 
bola pridelená slovenská partnerská 
škola ZŠ Nižná Myšľa, ktorá leží na 
rozhraní Košickej kotliny a Slanských 
vrchov, vzdialená 15 km od Košíc. 
Na našej škole sa do aktivity zapojili 
všetky deti . Projekt mala na starosti 
p. vych. Zuzana Delea    a p. vych. 
Miroslava Bednárová. Žiaci aj tento 
rok s plným nasadením vyrábali 
záložky pre kamarátov .  Vyrábali 
záložky rôznych tvarov a motívov z 
rozprávkových kníh. V septembri sme 
sa do projektu prihlásili a v októbri 
tvorili svoje záložky. 28. októbra 
p. riaditeľka detské práce vyfotila, 
napísala sprievodný list a poslala 
naše  záložky do ZŠ  Nižná Myšľa. No 
a potom sme už len netrpezlivo čakali 
na záložky od našich kamarátov 
z partnerskej školy. Po jesenných 
prázdninách v utorok 2. 11. 2021 
k nám dorazili záložky z partnerskej 
školy aj so sprievodným listom. Boli 
robené rôznymi technikami a boli 
veľmi krásne.  Veríme, že tak ako 
ich záložky nás potešili, tak našich 
kamarátov  potešia aj naše vyrobené 
záložky.

Záložka do knihy
spája školy

                Eva SEITLEROVÁ

Začiatok školského roka 2021/22
Školský rok 2021 /2022 sa 
začal 2. septembra. Škola 
bola ako vždy o tomto 
čase pripravená na to, aby 
privítala svojich školákov. 
Na všetkých žiakov sa tešili 
ich učitelia, ktorí pripravili 
a vyzdobili triedy a chodby 
a taktiež celý personál, 
ktorý sa postaral o drobné 
opravy, vymaľovanie 
chodieb  a čistotu všetkých 
priestorov.  

Žiaci i rodičia sa stretli na 
školskom dvore, kde si  
vypočuli  príhovor  pani 

riaditeľky, ktorá  všetkých 
srdečne privítala, zvlášť prvákov 
a štvrtákov  a popriala im 
úspešný a pohodový školský 
rok. Po krátkom príhovore 

predstavila kolektív učiteľov 
a vychovávateľov Slávnostné 
otvorenie školského roku prišiel 
pozdraviť aj starosta obce PhDr. 
František Klinovský , ktorý sa 
prihovoril prítomným žiakom, 
učiteľom a rodičom a rozdal 
prváčikom malé  darčeky. 
Každý prváčik dostal od obce  
plastový box na pomôcky a  
od ZRŠ  zásterku na výtvarnú 
výchovu a knihu.  Prváci sa 
potešili peknému privítaniu 
od štvrtákov a rozbehli sa do 
svojej prvej vysnenej triedy, v 
ktorej budú spoznávať prvé 
písmená a číslice.  Želáme im 
veľa dobrých známok, pochvál 
a aby sa škola stala miestom, 
kde sa budú dobre cítiť. 
   V tomto školskom roku do lavíc 
našej školy zasadlo  56 žiakov, 

ktorí sa budú učiť v 4 triedach. 
Do 1. ročníka 17 žiakov. V škole 
budú vyučovať 4 učiteľky,1 
katechéta, 2 vychovávateľky v 
školskom klube. Žiakov čaká 
rad podujatí kultúrneho aj 
športového charakteru, súťaže 
a množstvo iných aktivít, ktoré 
už majú na našej škole tradíciu, 
ak to pandemická situácia 
dovolí.
   Máme za sebou všetci veľmi 
náročné obdobie, ktoré nás 
mnohému naučilo, v mnohom 
nás obmedzilo a prinieslo 
veľa nového – nečakaného, 
nepoznaného.
 Dnes nevieme, čo nám 
zajtrajšok prinesie. To 
podstatné však zostáva. 
Záujem dieťaťa. Všetky naše 
aktivity k nemu smerujú. Máme 

síce personálne, materiálne a 
priestorové obmedzenia, ale v 
ich rámci robíme to najlepšie, 
čo vieme. Tieto limity sú síce 
dané, ale verte mi, ak môžeme, 
pomôžeme. Nie všetky 
rozhodnutia sú prijímané ľahko, 
ale majú svoje opodstatnenie.
  Na záver Vám prajem to 
najdôležitejšie, zdravie. Dúfam, 
že  3. vlnu zvládneme a na toto 
celé obdobie budeme môcť 
spomínať s úsmevom.
  Chcem vás poprosiť, o čo 
najväčšiu dávku trpezlivosti 
v tomto pre nás všetkých 
náročnom období. Spoločnými 
silami všetko určite zvládneme. 
Všetkým prajeme  mnoho 
úspešných dní počas celého 
školského roka.
               Eva SEITLEROVÁ

Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Naši tretiaci a štvrtáci   5. 
októbra 2021 navštívili 
v Mestskej knižnici  v 
Piešťanoch  interaktívnu 
putovnú výstavu spojenú 
s kreatívnou čitárňou v 
rámci celoslovenského 
projektu Čítame s 
Osmijankom - pridaj sa aj 
ty! Osmijankova literárna 
záhrada  vznikla ako 
súčasť celoslovenského 
čitateľského projektu 
zameraného na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti 
detí mladšieho školského 
veku.  

Bolo Literárno výtvarný 
scenár viedol žiakov 
ôsmimi stanovišťami 

záhrady, ktoré  boli 
priestorom pre „záhradnícku“ 
prácu – kreatívne hry na 
motívy rôznych literárnych 
diel a žánrov. Hlavným 

záhradníckym nástrojom 
bola HRA. Autorkou 
výtvarného riešenia bola 
slovenská scénografka Naďa 
Salbotová. Detskú fantáziu 
potrápil Strom Rozprávkovník 
Kristy Bendovej venovaný 
Osmijankovým rozprávkam 
a Šifrovník na odkliatie 
princeznej. Spoznali 
rozprávkových hrdinov vo  
Fantazmagorike  knihoplodej 
a  čakala  na  nich náročná 
cesta cez močiar – 
Porekadlovník, oprava Veršo-
plôtikov,    sadenie       Kniho-
kvetov a rôzne iné aktivity. 

Na konci cesty ich 
obdaril Kráľovský kvet – 
Osmimetrovnica kráľovská 
svojou krásou – rozkvitnutím. 
Po ťažkej práci im poskytla 
záhrada aj oázu – Peliešok 
plný skvelých knižiek.
 Cieľom výstavy  bolo 
sprostredkovať všetkým 
účastníkom záhradníckej 
práce zážitok z čítania, 
odprezentovať  kvalitnú 
detskú literatúru, vytvoriť 
priestor na rozprávanie sa 
o knihách, čítaní, témach 
i príbehoch. Zažiť ich na 
vlastnej koži. 

Osmijankova literárna záhrada



Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ

11. november bol vybraný 
symbolicky, pretože tento 
deň roku 1918, vo vlakovom 
vozni v meste Compiègne 
vo Francúzsku bolo 
podpísané prímerie, ktoré 
ukončilo viac ako štyri 
roky trvajúcu prvú svetovú 
vojnu. 11. novembra 1918 
o 11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva.  

Hrôzy  vo vojne  výrazne 
poznačili ľudstvo. Straty 
na ľudských životoch, 

ktoré si táto „Veľká vojna“ 
vyžiadala, nemali dovtedy 
obdobu v celých ľudských 
dejinách. Zo 65 miliónov 
vojakov mobilizovaných 
všetkými bojujúcimi štátmi 
ich bolo 8 miliónov zabitých a 
ďalších 21 miliónov zranených, 
alebo doživotne zmrzačených.
 V severnom Taliansku, v okolí 
mesta Rovereto (20 km od 
jazera Lago di Garda) prebiehali 
v dobe 1. svetovej vojny kruté 
boje s ťažkými stratami na 
oboch stranách línie. Keď bolo 
29. októbra 1918 na hrade v 
Roverete podpísané prímerie, 
Československá légia, bojujúca 
na strane Talianska, mala také 
počty obetí, že tam dodnes 

s úctou spomínajú na našich 
padlých dobrovoľníkov. V 
Roverete je aj Múzeum vojny, v 
ktorom majú expozíciu aj naši 
vojaci.
   Symbolom tohto dňa sa stal 
červený mak.
 Prvopočiatky tohto symbolu, 
ako symbolu nového 
života, nájdeme v básni 
„In Flanders Fields“ od 
kanadského vojenského lekára 
podplukovníka Johna McCrae, 
rodáka z mesta Guelph, v 
provincii Ontario v Kanade. Zložil 
ju v máji 1915, keď sa v oblasti 
západného Flámska zúčastnil 
na druhej veľkej krvavej bitke o 
belgické mestečko Ypres (22.4. 
– 25.5.1915). Napriek tomu, 
že bol vojenským chirurgom, 
na útrapy a bolesť ranených 
vojakov, ktorých ošetroval v 
poľnom obväzisku, si nemohol 
zvyknúť. Svoju bolesť tlmil 
písaním básní. Osobitne sa ho 
dotkla smrť priateľa a bývalého 
žiaka poručíka Alexisa Helmera 
z Ottawy, ktorý bol zabitý 
výbuchom granátu 2. mája 
1915. Očitý svedok seržant 
Cyril Allison opísal, že toho 
rána, keď vial jemný východný 
vietor, sa červené (divé) maky 
medzi hrobmi akoby vlnili. John 
McCrae svoju bolesť vpísal 
do básne, ale papierik s ňou 
zahodil. Okoloidúci dôstojník 

ho však zdvihol a poslal do 
Anglicka. Časopis Punch 
publikoval báseň 8. decembra 
1915. Tradície nosenia 
červeného maku sa John 
McCrae nedožil, zomrel 28. 
januára 1918 v Britskej vojenskej 
nemocnici pre dôstojníkov č. 
14 vo Wimereux, neďaleko 
Boulogne vo Francúzsku 
vo veku 45 rokov. Báseň sa 
dostala aj do rúk americkej 
členky asociácie Mladí kresťania 
Moiny Michaelovej a inšpirovala 
ju k myšlienke učiniť z kvetu 
červeného maku poetický 
symbol obetí tohto dovtedy 
najväčšieho celosvetového 
vojnového konfliktu. Prvýkrát 
túto svoju predstavu realizovala 

v USA v roku 1920, keď červený 
mak ako symbol spomienky na 
vojnové hrôzy prijali americkí 
veteráni. Dnes môžeme 
uvidieť kvet červeného maku 
pri spomienkových aktoch a 
ceremóniách pri príležitosti 
Dňa vojnových veteránov 
vo väčšine demokratických 
krajín, ktoré boli zatiahnuté do 
svetových vojen. V posledných 
rokoch si táto tradícia nachádza 
svoje dôstojné miesto aj na 
Slovensku.
   Aj v našej obci  sme sa  v tento 
deň a v túto hodinu stretli  na 
pietnej spomienke pri pomníku 
padlých vojakov v parku pri 
kostole. Uctili sme  si  pamiatku 
padlých veteránov.

11.november - Deň vojnových veteránov
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Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Už sme si zvykli, že 
každý rok na našej škole 
organizujeme “Týždeň 
zdravej výživy”. Tentokrát 
prebiehal od  17. do 24. 
novembra. Na správnu 
životosprávu sme  každý 
deň v týždni upozornili  
žiakov prostredníctvom 
rôznych  aktivít. 

Bolo raz jabĺčko krásne, 
malo líčka červené, 
jeho jasná farba žiari, a 

mamka daj ho mne!
   Vedeli ste o tom, že existuje 
Deň jabĺk ? Je to 21. október. 
Jabĺčka si takýto deň určite 
zaslúžia, pretože patria medzi 
najzdravšie druhy ovocia. 
Zázrak menom jablko. Čo 
o ňom vieme? Určite nie 
všetko, ale dnešný deň nám 
pomohol k tomu, aby sme sa 
o tomto našom sladučkom, 
šťavnatom a voňavom ovocí 
dozvedeli čo najviac.
   Máme radi jablká... Povedali 
žiaci  a zapojili sa do akcie 
Deň jablka . Všetci si doniesli 
zdravé jablká alebo iné chutné 
ovocie a zaujímavý výpestok 
zo záhrady. Zopakovali si 
poznatky o ovocí, ktoré 
obsahuje 5 najdôležitejších 
látok pre ľudský organizmus 
– vitamíny, vlákninu, mastné 

kyseliny, fruktózu a minerálne 
látky. Z uvedených dôvodov 
ovocie zlepšuje našu kondíciu, 
posilňuje náš imunitný 
systém a je výborným 
zdrojom prírodnej energie. 
Žiaci sa dozvedeli, že jedno 
jablko zjedené denne má 
regeneračné a detoxikačné 
účinky na náš organizmus, 
pôsobí ako „domáci lekár“. 
Skúsme ho teda zaradiť do 
nášho jedálnička každý deň 
a pozitívne účinky sa určite 
čoskoro dostavia.
   A tak tento deň naša škola 
voňala jablkom. Na úvod 
sme sa pochválili svojimi 
krásnymi jabĺčkami,  dokončili 
jabĺčkové menovky... a hor´ 
sa do súťaží. 
  Výstavku sme urobili na 
chodbe. Tu mohli všetci 
obdivovať  nielen   jablká   ale 

aj zaujímavé výpestky. Žiaci  
súťažili o najväčšie, najmenšie 
a najkrajšie prinesené jablko. 
Porota to mala tento rok veru 
ťažké.  Mimoriadnu cenu 
dostal aj najväčší petržlen, 
najväčšia dyňa, zaujímavé 
zemiaky či ozdobné dyne.
 Veľmi sa tešíme, že sme 
sa do tejto celosvetovej 
aktivity zapojili. Naším cieľom 
bolo nenásilným a  hravým 
spôsobom podporovať u 
detí konzumáciu ovocia a 
zeleniny, čím sme sa snažili 
zároveň plniť i niektoré z 
úloh Národného programu 
prevencie obezity pre deti. 
Deti boli jablkovým dňom 
nadšené, veď predsa 
maškrtiť sa dá i zdravo. 
 Myslím, že aj tohtoročný 
týždeň zdravej výživy sa opäť 
vydaril.

Týždeň zdravej výživy

Slovenská pedagogická knižni-
ca s poznaním, že kreatívne 
čítanie motivuje žiakov, aby 
rozprávali o knihách so silným 
príbehom, premýšľali o nich a 
spätne sa k nim vrátili, vyhlá-
sila  už 12. ročník česko-
slovenského projektu. Jeho 
názov je “Záložka do knihy 
spája školy: Očarujúci svet 
knižných príbehov, rozprávok a 
básní”, čitateľský projekt pre 
žiakov základných škôl  zo 
Slovenskej republiky a z Českej 
republiky. 

Projekty pripravila pri 
príležitosti októbra ako 
Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc 2021. 

Slovenská pedagogická knižnica ho 
organizuje v spolupráci s Knižnicou 
Jiřího Mahena v Brne. Uvedený 
projekt bol po prvýkrát zorganizovaný 
v októbri v roku 2009, a to pri 
príležitosti Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc.  Cieľom česko-
slovenského projektu je nadviazanie 
kontaktov medzi českými a 
slovenskými základnými školami a 
podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh. Žiaci 
na záložkách mohli ľubovoľnou 
technikou stvárniť svojho obľúbeného 
literárneho hrdinu.  Do projektu bolo 
prihlásených veľa slovenských škôl 
a málo českých škôl, preto nám 
bola pridelená slovenská partnerská 
škola ZŠ Nižná Myšľa, ktorá leží na 
rozhraní Košickej kotliny a Slanských 
vrchov, vzdialená 15 km od Košíc. 
Na našej škole sa do aktivity zapojili 
všetky deti . Projekt mala na starosti 
p. vych. Zuzana Delea    a p. vych. 
Miroslava Bednárová. Žiaci aj tento 
rok s plným nasadením vyrábali 
záložky pre kamarátov .  Vyrábali 
záložky rôznych tvarov a motívov z 
rozprávkových kníh. V septembri sme 
sa do projektu prihlásili a v októbri 
tvorili svoje záložky. 28. októbra 
p. riaditeľka detské práce vyfotila, 
napísala sprievodný list a poslala 
naše  záložky do ZŠ  Nižná Myšľa. No 
a potom sme už len netrpezlivo čakali 
na záložky od našich kamarátov 
z partnerskej školy. Po jesenných 
prázdninách v utorok 2. 11. 2021 
k nám dorazili záložky z partnerskej 
školy aj so sprievodným listom. Boli 
robené rôznymi technikami a boli 
veľmi krásne.  Veríme, že tak ako 
ich záložky nás potešili, tak našich 
kamarátov  potešia aj naše vyrobené 
záložky.

Záložka do knihy
spája školy

                Eva SEITLEROVÁ

Začiatok školského roka 2021/22
Školský rok 2021 /2022 sa 
začal 2. septembra. Škola 
bola ako vždy o tomto 
čase pripravená na to, aby 
privítala svojich školákov. 
Na všetkých žiakov sa tešili 
ich učitelia, ktorí pripravili 
a vyzdobili triedy a chodby 
a taktiež celý personál, 
ktorý sa postaral o drobné 
opravy, vymaľovanie 
chodieb  a čistotu všetkých 
priestorov.  

Žiaci i rodičia sa stretli na 
školskom dvore, kde si  
vypočuli  príhovor  pani 

riaditeľky, ktorá  všetkých 
srdečne privítala, zvlášť prvákov 
a štvrtákov  a popriala im 
úspešný a pohodový školský 
rok. Po krátkom príhovore 

predstavila kolektív učiteľov 
a vychovávateľov Slávnostné 
otvorenie školského roku prišiel 
pozdraviť aj starosta obce PhDr. 
František Klinovský , ktorý sa 
prihovoril prítomným žiakom, 
učiteľom a rodičom a rozdal 
prváčikom malé  darčeky. 
Každý prváčik dostal od obce  
plastový box na pomôcky a  
od ZRŠ  zásterku na výtvarnú 
výchovu a knihu.  Prváci sa 
potešili peknému privítaniu 
od štvrtákov a rozbehli sa do 
svojej prvej vysnenej triedy, v 
ktorej budú spoznávať prvé 
písmená a číslice.  Želáme im 
veľa dobrých známok, pochvál 
a aby sa škola stala miestom, 
kde sa budú dobre cítiť. 
   V tomto školskom roku do lavíc 
našej školy zasadlo  56 žiakov, 

ktorí sa budú učiť v 4 triedach. 
Do 1. ročníka 17 žiakov. V škole 
budú vyučovať 4 učiteľky,1 
katechéta, 2 vychovávateľky v 
školskom klube. Žiakov čaká 
rad podujatí kultúrneho aj 
športového charakteru, súťaže 
a množstvo iných aktivít, ktoré 
už majú na našej škole tradíciu, 
ak to pandemická situácia 
dovolí.
   Máme za sebou všetci veľmi 
náročné obdobie, ktoré nás 
mnohému naučilo, v mnohom 
nás obmedzilo a prinieslo 
veľa nového – nečakaného, 
nepoznaného.
 Dnes nevieme, čo nám 
zajtrajšok prinesie. To 
podstatné však zostáva. 
Záujem dieťaťa. Všetky naše 
aktivity k nemu smerujú. Máme 

síce personálne, materiálne a 
priestorové obmedzenia, ale v 
ich rámci robíme to najlepšie, 
čo vieme. Tieto limity sú síce 
dané, ale verte mi, ak môžeme, 
pomôžeme. Nie všetky 
rozhodnutia sú prijímané ľahko, 
ale majú svoje opodstatnenie.
  Na záver Vám prajem to 
najdôležitejšie, zdravie. Dúfam, 
že  3. vlnu zvládneme a na toto 
celé obdobie budeme môcť 
spomínať s úsmevom.
  Chcem vás poprosiť, o čo 
najväčšiu dávku trpezlivosti 
v tomto pre nás všetkých 
náročnom období. Spoločnými 
silami všetko určite zvládneme. 
Všetkým prajeme  mnoho 
úspešných dní počas celého 
školského roka.
               Eva SEITLEROVÁ

Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Naši tretiaci a štvrtáci   5. 
októbra 2021 navštívili 
v Mestskej knižnici  v 
Piešťanoch  interaktívnu 
putovnú výstavu spojenú 
s kreatívnou čitárňou v 
rámci celoslovenského 
projektu Čítame s 
Osmijankom - pridaj sa aj 
ty! Osmijankova literárna 
záhrada  vznikla ako 
súčasť celoslovenského 
čitateľského projektu 
zameraného na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti 
detí mladšieho školského 
veku.  

Bolo Literárno výtvarný 
scenár viedol žiakov 
ôsmimi stanovišťami 

záhrady, ktoré  boli 
priestorom pre „záhradnícku“ 
prácu – kreatívne hry na 
motívy rôznych literárnych 
diel a žánrov. Hlavným 

záhradníckym nástrojom 
bola HRA. Autorkou 
výtvarného riešenia bola 
slovenská scénografka Naďa 
Salbotová. Detskú fantáziu 
potrápil Strom Rozprávkovník 
Kristy Bendovej venovaný 
Osmijankovým rozprávkam 
a Šifrovník na odkliatie 
princeznej. Spoznali 
rozprávkových hrdinov vo  
Fantazmagorike  knihoplodej 
a  čakala  na  nich náročná 
cesta cez močiar – 
Porekadlovník, oprava Veršo-
plôtikov,    sadenie       Kniho-
kvetov a rôzne iné aktivity. 

Na konci cesty ich 
obdaril Kráľovský kvet – 
Osmimetrovnica kráľovská 
svojou krásou – rozkvitnutím. 
Po ťažkej práci im poskytla 
záhrada aj oázu – Peliešok 
plný skvelých knižiek.
 Cieľom výstavy  bolo 
sprostredkovať všetkým 
účastníkom záhradníckej 
práce zážitok z čítania, 
odprezentovať  kvalitnú 
detskú literatúru, vytvoriť 
priestor na rozprávanie sa 
o knihách, čítaní, témach 
i príbehoch. Zažiť ich na 
vlastnej koži. 

Osmijankova literárna záhrada



Pre rozvoj a napredovanie 
každého štátu, či krajiny, 
je neodmysliteľnou 
súčasťou otázka poznania 
histórie. Jej presnosť 
je jednoznačne závislá 
od množstva a kvality 
historických prameňov. 
Na dejiny, vývoj a 
možnosti získania ich čo 
najvernejšieho poznania 
sa pozrieme bližšie aj 
na tomto mieste. Pri 
skúmaní najstarších 
období je najdôležitejším 
a v mnohých prípadoch 
jediným zdrojom 
informácií archeológia 
a archeologické nálezy 
ľudovo nazývané 
vykopávky. 

Skutočnosť,  že na našom 
území pôsobili vyspelé 
kultúry s intenzívnymi 

kontaktami s celou Európou 
vrátane antickej oblasti už 
v dobe bronzovej dokazujú 
nálezy z náčelníckej mohyly 
v Očkove. Bohaté nálezisko 
bolo preskúmané hlavne v 
50-tych rokoch 20. storočia. 
Najdôležitejším objavom 
je mohyla pravdepodobne 
kniežaťa, člena tzv. velatickej 
kultúry v rozpätí rokov 1200—
1000 pred Kr.
 Knieža alebo významný 
člen kmeňa bol umiestnený 
na hranicu s priemerom 10 
m, oblečený v slávnostnom 
odeve so zlatými a bronzovými 
šperkami. Výsadné postavenie 
dotvára meč, kopija, štít a 
konský postroj. Tomuto objavu 
patrí unikum ako prvému tohto 
druhu v strednej Európe.
  V halštatskej /staršej dobe 
železnej/ zaznamenávame 
narastanie kontaktov s 
vyspelejšími oblasťami juho-
východnej Európy .
   Vedomosti si v minulosti ľudia 
odovzdávali hlavne ústnym 
podaním a tým že priamo učili 
svojich potomkov rozličným 
postupom, metódam a 
zákonitostiam, týkajúcich sa 
výroby jednotlivých produktov, 
spôsobu lovu, možnosťami 
pestovania rastlín, chovu 
zvierat, ťažby a inými činnosťami 
neoddeliteľnými pre ľudskú 
činnosť. Po vynájdení písma 
a rozšírení písma začali byť 
informácie trvalejšie a funkcia 
pisára, či už u Sumerov alebo v 
Starovekom Egypte, zastávala 

osoba tešiaca sa z uznania 
a vysokému postaveniu v 
hierarchii. 
 Písomné pramene sú popri 
archeologických nálezoch a 
numizmatických prameňoch 
/prítomnosť typov mincí na 
našom území/ neodmysliteľnou 
súčasťou a pomôckou pri 
skúmaní dejín nášho územia. 
  Pri písomných prameňoch 
platí zásada - čím ideme 
od najstaršieho obdobia k 
prítomnosti - ich počet narastá. 
Samozrejme máme výnimky, 
kedy sa písomnosti z rozličných 
dôvodov nezachovali.
  Od konca 6. st. pred Kr. 
sa začíname opierať teda aj 
o písomnosti. Ako prví sa 
spomínajú Skýti, Trakovia 
Illýri a Kelti. Za najstaršiu 
písomnú zmienku o našom 
území považujeme správy 
antického vzdelanca Herodota 
z 5. storočia pred Kr.   V tomto 
období sa Gréci, najmä kupci, 
dostávali pozdĺž povodia rieky 
Istros /Dunaj/ až do strednej 
Európy. Dunaj  Herodotos 
porovnáva s Nílom. Oproti 
najdlhšej rieke si všíma jeho 
výhodu: „O čo viac vody z 
neho vysaje slnko v lete než 
v zime, o to viac vody vteká 
do Istru v zime ako v lete“. 
Je to dôsledkom mohutných 
prítokov napríklad aj Váhu, 
ktoré odvádzajú topiaci sa 
sneh a ľad z okolitých hôr.
 Vo 4. st. pred Kr. sa v prozaickej 
tvorbe Apollonios z Rodu 
v diele História argonautov 
spomínajú Kelti.Pôsobenie 
Keltov v strednej Európe /4.-
1. st. pred Kr./ je priaznivejšie 
pre všetky typy prameňov a 
môžeme tak vytvoriť oveľa 
reálnejší a plastickejší obraz 
vtedajšej doby.
   Tu sa dostávame k minciam 
/numizmatický prameň/. 
Jednou z najznámejších a 
najstarších mincí nie nájdených, 
ale razených na našom území, 
je Biatec (na obrázku). Našiel 
sa  vo  viacerých  variantoch  a 

bol razený pravdepodobne 
na území Bratislavy. Základný 
typ je dvojica hláv na averze, 
predstavujúca rímske cnosti 
Honos /česť/ a Virtus /
odvaha/. A tu sa dostávame 
k významu numizmatického 
prameňa, keď nám pomáha 
určiť aj obdobie razby, pretože 
to bola predloha rímskeho 
republikánskeho denára z 
rokov 70/69 pr.Kr.
  Najzobrazovanejším reverzom 
je hexadrachma s nápisom 
BIATEC a jazdcom na koni s 
ratolesťou, alebo v bojovom 
postavení v pancieri so 
zdvihnutým mečom a štítom.
 Kelti boli historicky prvým 
národom, ktorý sa dostal do 
strednej Europy a prichádza 
k nám so západu. Položili 
tak silnú základňu ťažby a 
spracovania železa, preberali 
antické technické vynálezy 
a výdobytky kultúry. Naša 
oblasť počas ich prítomnosti 
zaznamenala nevídaný 
rozmach v poľnohospodárstve, 
obcho-de, ale i vo výrobe 
úžitkových a umeleckých 
predmetov.
 V Čechách a na juhozápadnom 
Slovensku pôsobili Bójovia /
odtiaľ pochádza aj historický 
názov Boiohaemum/. Na 
severnom a strednom 
Slovensku sa usídlili Kotíni/
Cotini/.
 Po Keltoch nám zostali 
aj viaceré historické názvy 
oblastí a riek ako Orava, či 
Váh. Osamostatňujú sa názvy 
pohorí ako les Luna- Mesačný 
les  /Malé Karpaty/.
Keltská prítomnosť na našom 
území končí porážkou Bójov v 
roku 41. pr. Kr. Dákmi.
 Nestabilnú situáciu využíva-
jú Germáni následne 
prichádzajúci  na naše 
územie, s ktorými  nás spája 
najdôležitejší archeologický 
nález v našej obci, ale i širokom 
okolí, o ktorom si bližšie 
povieme v nasledujúcom 
vydaní.
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V pravidelnej rubrike 
sa pozrieme na aktivity 
Miestneho spolku 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch (ďalej 
len MsSČK), tentoraz za 
uplynulý polrok. Podobne, 
ako v iných spoločenských 
alebo záujmových 
združeniach aj v MsSČK 
bola najväčšou prekážkou 
pandémia COVID-19.  

Počas leta a skorej 
jesene sa však situácia 
prechodne zlepšila a 

jeho členovia  mohli uskutočniť 
aspoň niektoré naplánované 
činnosti. 17. júla sa 
uskutočnila opekačka členov 
výboru MsSČK pri priehrade 
Čerenec vo Vrbovom. Pri 
stretnutí v prírode si zúčastnení 
pripomenuli 10. výročie 
tragickej smrti svojho kolegu- 
člena výboru Vlada Glasnáka. 
Po smutnej spomienke bol 
priestor na družné debaty, 
oddych a občerstvenie,  ale aj 
prípravy na augustovú oslavu 
70-teho výročia založenia 
MsSČK.  
   Slávnostná akadémia k 70. 
výročiu založenia MsSČK v 
našej obci sa uskutočnila 28. 
augusta 2021 v kultúrnom 
dome. Hudobným privítaním 
bolo vystúpenie fujaristu Petra 
Žitnanského a Folklórnej 
skupiny Krakovčanka. 
Moderátorka podujatia Emília 
Knošková následne privítala 
všetkých hostí, ktorých sa zišlo 
veľké množstvo. Prierezom 
70 ročnej histórie MsSČK v 
Krakovanoch sa prítomným 
prihovorila predsedníčka 
Elena Krestová. Publikum 
príhovorom pozdravili aj 
starosta obce František 
Klinovský, Jozef Komárňanský 
z územného spolku SČK v 
Trnave a bývalá dlhoročná 
predsedníčka MsSČK Anna 
Sedláková, ktorá vyzdvihla 
súčasnú pestrú aktivitu spolku.  
Na akadémii boli ocenení i noví 
držitelia plakiet dr. Janského: 
Martin Žitnanský (zlatá 
plaketa), Mária Žitnanská (zlatá 
plaketa) a Emília Balciráková 
(bronzová plaketa). Súčasná 
predsedníčka spolku vyzdvihla 
i darcovstvo krvi Františka 
Valu, ktorý obdržal zlatú 
plaketu ešte v minulosti, a 

to v Prahe. Ocenila aj býv. 
predsedníčku Annu Sedlákovú 
a prečítala pozdravný list 
od viceprezidentky SČK 
Heleny Kobzovej.  Ocenení 
boli aj aktívni darcovia krvi s 
najvyšším počtom odberov 
– Peter Klčo ml. (daroval krv 
78x), Roman Gono (63x) a 
Marek Baláž (62x). Ocenená 
bola aj súčasná predsedníčka 
E.Krestová, ktorej zablahoželali 
členovia výboru. Následne bol 
priestor pre občerstvenie a o 
kultúrnu vložku sa postarali 
Folklórny súbor Kolovrátok z 
Drahoviec a Folklórna skupina 
Krakovčanka. Účastníci 
akadémie zostali v družnej 
debate do večerných hodín 
a pozitívne hodnotili priebeh 
oslavy. 
 Po letnom období – v 
septembri navštívili členky 
výboru MsSČK starších 
členov spolku –  Emíliu 
Zuzicovú a Teréziu Bučkovú, 
následne v októbri i jubilantky 
Máriu Heskovú a Antóniu 
Kosovú. V rámci októbra – 
mesiaca úcty k starším, v 
spolupráci so spoločnosťou 
Kaufland, pripravili 28 
balíčkov potravinovej pomoci, 
ktoré osobne poroznášali 
najstarším členom v našej 
obci (80-95 rokov). Jednalo 
sa o charitatívnu zbierku 
Slovenského Červeného 
kríža a Kauflandu s názvom 
„Navzájom si pomôžme.“ 
  Pretože sa v decembri už 
nemôže uskutočniť tradičné 
posedenie s darcami krvi, 
členky  výboru MsSČK 
pripravili v kultúrnom dome 
vianočné balíčky pre  všetkých 

40 aktívnych darcov krvi v 
Krakovanoch, ktorí si ich „cez 
okienko“ mohli vyzdvihnúť ako 
poďakovanie za svoju nezištnú 
pomoc blížnym. Naplánovaná 
tradičná vianočná kvapka krvi 
kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej 
epidemiologickej situácii 
v Krakovanoch tento rok 
opäť nebude. Ako povedala 
predsedníčka  MsSČK  Elena 
Krestová: „Napriek prebie-
hajúcej pandémii treba 
oceniť všetkých darcov krvi 
z Krakovian, ktorí aj napriek 
tomu nestrácajú odvahu 
a chodia darovať krv na 
piešťanskú hematológiu. 
Zdravotníctvo stále trpí 
akútnym nedostatkom krvi 
vo všetkých nemocniciach. 
O to viac si vážim túto ich  
pomoc. Milí darcovia krvi a 
sympatizanti Slovenského 
Červeného kríža. 
Celospoločenská situácia 
nám počas ostatných dvoch 
rokov nedovoľuje, aby sme 
sa spolu stretli a my si Vás 
a Vašu humanitárnu činnosť 
uctili napríklad Posedením 
s darcami krvi alebo 
Charitatívnym punčom počas 
adventu. Dovoľte preto aspoň 
touto cestou  pozdraviť Vás 
úprimne a poďakovať sa Vám 
za Vašu nezištnú pomoc a 
podporu  v prospech aktivít 
Slovenského Červeného 
kríža. Dovoľte zaželať Vám 
veľa pevného zdravia do 
ďalších rokov, veľa radosti z 
aktivít, ktorým sa venujete a 
veľa lásky, aby ste  jej stále v 
srdci mali dostatok a mohli ju 
aj okolo seba rozdávať.“

Červený kríž u nás oslávil 70 rokov činnosti
Juraj FILO

Vyrezávanie tekvíc alebo aj 
svetlonosov je neoddeliteľnou 
súčasťou jesene, konkrétne 
konca októbra, kedy sa vo 
viacerých krajinách sveta 
oslavuje Halloween. Hoci 
sa u nás nechodí strašiť v 
maskách, deti nedostávajú 
plné košíky sladkostí, ale 
vyrezané ozdobné tekvice 
môžete vidieť za mnohými 
oknami, v záhradách či pri 
vstupných dverách domov.

Tekvice vyrezávali a využívali 
už naši predkovia. Aj keď 
vtedy mali skôr praktické, 

ako dekoračné využitie. Slúžili 
im ako lampáše pre sviečky, aby 
v noci osvietili svoje príbytky. 
Vyrezávanie a zdobenie  tekvice 
sa stalo obľúbenou aktivitou 
našich detí, či už doma alebo v 
škole, na ktorú sa tešia každý 
rok. Vyrezávanie  a zdobenie 
takýchto  tekvíc sa uskutočnilo  
v našej škole   od 11. do 15. 
októbra  popoludní v ŠKD. 
Zúčastnili sa jej žiaci 1. – 4. 
ročníka, niektorí  vyrábali doma  
aj so svojimi mamičkami.  
Umelci sa snažili  vytvoriť rôzne 
strašidelné, ale aj veselé tváre. 
Využili nielen tekvice, ale aj lístie, 
mach, kvety, gaštany, makovice 
a ďalšie plody záhrady. Navzájom 
si pomáhali, lebo niektorým to 
išlo ťažko. S výsledkom svojej 
práce boli spokojní, lebo sa pri 
práci všetci dobre zabávali. Ich 
výtvory boli naozaj pozoruhodné! 
Vyrezané i namaľované tekvice 
boli  vystavené na  školskom 
dvore i pred školou. 

                         Eva SEITLEROVÁ

Školská dyniáda

História

Aj na našej škole sa naši 
žiaci zúčastnili internetovej 
súťaže iBobor v týždni od 
8. do 12. novembra 2021. A 
Súťažilo sa  v 2 kategóriách  
Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík 
(4.  ročník) - spolu 38 žiakov.

Čo je IBobor? V roku 
2004 založila prof. dr. 
Valentina Dagienė v Litve 

informatickú súťaž. Symbolom 
súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor, preto sa súťaž volá 
po litovsky Bebras (tento názov 
sa používa aj v angličtine na 
medzinárodných podujatiach) a 
po slovensky Informatický bobor. 
Úspešná súťaž sa odvtedy 
rozšírila do mnohých ďalších 
krajín. Hlavným cieľom súťaže je 
podporiť záujem o informačné a 
komunikačné technológie (IKT) 
u všetkých žiakov. Súťaž chce 
iniciovať v deťoch využívanie IKT, 
posmeliť ich v intenzívnejšom 
a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení 
sa. Hoci v každej zúčastnenej 
krajine prebieha súťaž trochu 
inak, organizátori zo všetkých 
krajín sa raz ročne stretnú aby 
vytvorili spoločnú databázu úloh 
pre ďalší ročník súťaže. Najväčší 
úspech dosiahli žiaci, ktorí 
dosiahli plný počet bodov, a teda 
zaradili sa medzi víťazov danej 
kategórie. V kategórii  DROBEC 
sú to  M. Kollár, V. Vargová a M. 
Filová. V kategórii BOBRÍK – H. 
Krupová. Úspešnými riešiteľmi 
boli aj v kategórii DROBEC : M. 
Daněk, V. Babušková, T. Horňák, 
A. Remišová, Ch. Urbanová, v 
kategórii Bobrík  sú to  S. Machaj, 
J. Mikuš, I. Žáková, T. Ťapušík. 
Blahoželáme!
                   Eva SEITLEROVÁ

70. výročie založenia MsSČK.               Foto: P. Seitler70. výročie založenia MsSČK.               Foto: P. Seitler



Daniela PISCOVÁ

Čítate správne. V 
Krakovanoch sa hrával 
aj ženský futbal. V lete 
1975 sme sa rozhodli, že 
konečne ukážeme mužom 
ako sa hrá futbal. Chceli 
sme využiť kondičku, ktorú 
sme získali pri tancovaní 
vo folklórnej skupine a 
niektoré sa sem-tam aj v 
popíjaní a hrešení vyrovnali 
futbalistom. Nemohli sme 
predsa v ničom zaostávať, 
dokonca sme ich aj 
predčili. 

Oni ponúkali jedinú 
nedeľňajšiu spoločenskú 
akciu v obci. /kultúrnu 

nebudem radšej písať./ A my 
sme ju obohatili. Hrávalo sa 
cez letné obdobie, a na trávnik 
vybiehali krásne do bronzova 
opálené telá. Skorej narodení 
si pamätajú dievčenské modré 
trenírky s gumičkami, v ktorých 
sme hrávali. Ukazovali dlhé, 
štíhle, opálené a samozrejme 
chlpaté nohy. Dresy nám 
muži s radosťou požičiavali, aj 
kopačky ponúkali, v tých by 
sme sa však lyžovali, tak sme 
si pokúpili svoje. A až neskôr 
sme pochopili prečo nám zo 
začiatku nechcú požičiavať 
trenírky.  Raz sme mali zápas v 
Bašovciach,  a my sme vybehli 
na trávnik v teplákoch, ako vždy

keď bolo zima. Vtedy začali 
diváci pískať a kričať, vraj prečo 
nemáme   trenírky,  veď  oni  sa 
neprišli pozerať na našu hru, ale 
na naše nohy.
  Táto „dievčenská liga“ trvala 
od júna do konca augusta. 
Boli sme štyri mužstvá – 
Krakovany, Ostrov, Bašovce 
a Veľké Orvište. Pravidelne 
sme bojovali proti sebe v 
priateľských stretnutiach. Darilo 
sa nám veľmi dobre.  Najťažšie 
zápasy bývali s Ostrovom, keď 
za nich v útoku nastúpila hráčka 
z Piešťan, ktorá trénovala 
hádzanú. Bola veľmi rýchla a 
tvrdá. A vtedy ma vždy postavili 
na post zametača pred bránu, 
v osobných súbojoch s ňou to 
bolo veľmi drsné. 
  Každá dedina usporiadala 
aj jeden turnaj. Po turnaji sa 
išlo z ihriska hromadne do 
Kultúrneho domu na zábavu. 
Niekedy to bolo 
o dušu – vlastne 
o nohy. Uhrať tri 
zápasy, aj keď 
skrátené, hralo sa 
systémom každý 
s každým a potom 
do rána tancovať. 
Po turnajoch sme 
zvládali    najlepšie
slaďáky. Čo asi 
vôbec nevadilo 
našim frajerom. 
Musím spomenúť, 
že  popri  hraní  sme  ako uspo-

riadatelia pripravili celý turnaj 
a aj zábavu, na ktorej sme 
pracovali, aby sme zarobili 
na občerstvenie účastníkov 
turnaja.
   Po vyhratom turnaji vo Veľkom 
Orvišti sa išlo domov osprchovať 
a prezliecť na zábavu. Zastavili 
sme sa na kofolu v šenku v 
Ostrove, a tam padol návrh, aby 
sa nešlo naspäť, ale radšej do 
Očkova, kde je hodová zábava 
a bude určite lepšia. Návrh bol 
schválený na veľkú smútok 
mňa i niektorých iných hráčok, 
lebo sme nemali ešte 18 rokov 
a rodičia nás na zábavu do 
druhej dediny nepustili. Ako 
predpokladali zábava bola 
výborná a rôzne historky z nej 
kolovali v našej generácii ešte 
veľmi dlho.
Musím poznamenať, že na 
všetky zápasy sme chodili na 
bicykloch po hlavnej ceste. 

Najkrajšie na 
týchto našich 
b i c yk l o vých 
výjazdoch bolo 
to, že išiel s 
nami          celý 
konvoj frajerov 
a mládencov. 
Všetci chceli 
byť naši 
m a s é r i .    
T r é n e r a 
sme mali 
iba jedného 

„Joprda“  Jožka  Bučku,      ale 
 

masérov aj „300“. Žiadna sme 
masáž radšej nepotrebovali. 
Zatiaľ čo sme my na trávniku 
podávali svoje životné výkony, 
chlapci nám pojedli všetko 
čo sa dalo.  Na turnajoch nás 
pohostili, ale na zápasoch sme 
mali občerstvenie iba to, čo 
sme si priniesli a chalani nestihli 
zjesť. Počas zápasu sedeli 
pozdĺž čiary, ako lastovičky na 
drôtoch, potili svoje múdrosti, 
kibicovali, dávali drahocenné 
rady a odmeňovali vtipnými 
poznámkami.  Mnohokrát sme 
sa viacej smiali ako hrali.  A o tom 
to bolo, a tým to bolo krásne. 
Boli sme jedna neskutočná 
partia - SZM. Tancovali sme 
vo folklóre, hrávali futbal, robili 
brigády, zábavy, stanovačky, 
pripravovali kultúrne programy 
a akadémie. 
  K futbalu patrili nielen radosť 
z hry, ale i bolesti. Neobišli 
nás úrazy ako zlomená ruka, 
či natrhnutý sval na nohe, 
množstvo modrín a samozrejme 
nespočetné množstvo kŕčov 
v nohách. To bola jediná vec, 
pri ktorej sme pustili „masérov“ 
bližšie k telu. Pri kŕčoch boli 
nenahraditeľní.  
 Trénovali sme systematicky 
– to je kedy sme chceli. 
Keď neboli folklórne skúšky, 
vystúpenia, brigády tak prišiel 
na rad futbal. Pár krát sa náš 
tréning prelínal s trénujúcimi 
dorastencami, ale veľmi rýchlo 
to zakázali, vraj sa im, neviem 
prečo veľmi zrýchľoval  dych a 
tep. Nevedeli sa sústrediť, stále 
sa obzerali a pozerali na nás. 
Na krásne nežné stvorenie, 
ktoré sa ladne pohybovalo po 
trávniku a predvádzalo balet 
labutí. No musím poznamenať, 
že niekedy to viac pripomínalo 
pobehovanie splašených husí. 
Napriek tomu mnohé z nás boli 
rodené futbalistky a podávali 
výkony, za ktoré sa vôbec 
nemuseli hanbiť.  Jednu z nás 
Alenu Vaculovú – Kozákovú 
zlanárili hrať za Sláviu Holíč. 
Dva krát do týždňa cestovala 
do Holíča na tréningy a cez 
víkendy na zápasy, alebo 
turnaje. Bola to žena, ktorá ako 
druhý futbalista z Krakovian išla 
hrať do vyššej súťaže.
   Skončilo leto a s ním i naše 
futbalové nadšenie. Rozišli 
sme sa do internátov a začali 
venovať škole. Svoju úlohu 
sme však splnili – ukázali sme 
mužom ako sa má hrať futbal. 
Asi o 7 -10 rokov bolo pár žien 
hrať futbal v Drahovciach, ale to 
je už iná kapitola...

Ženský futbal v Krakovanoch
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Šeličo mi navyprávali, alebo čo si ešče  pamatám...

“Dresy nám 
muži s radosťou 
požičiavali, aj 
kopačky ponúkali, v 
tých by sme sa však 
lyžovali, tak sme si 
pokúpili svoje...”

Horný rad zľava: tréner – Jozef Bučka, Beáta Čičmanská, Mária Sokolovská – Strížencová, 
Elena Floreková – Žažová, Eva Hesková – Sedláková, Elena Macháčová – Masárová, Alena 
Vaculová – Kozáková, Daniela Macháčová – Piscová
Dolný rad zľava: Marta Bučková – Masárová, Elena Valová – Bieliková, Mária Kališová – 
Kiktová, Jarmila Gonová – Galbavá, Eva Horanská – Seitlerová, Mária Fidlerová – Končeková, 
Edita Radoská – Piscová.                                    Na fotografii chýba Eva Urbanová – Kalusová.

Dňa 14.8.2021 sme na 
ihrisku v Krakovanoch 
odohrali turnaj o Pohár 
starostu obce. Privítali 
sme päť veľmi kvalitných 
tímov v tejto vekovej 
kategórii. 

Hralo sa na dvoch 
ihriskách o rozmeroch 
50x40 m systémom 

7+1. Turnaj bol veľmi 
vydarený , čo si pochvaľovali 
aj ostatní účastníci. Cieľom 
turnaja bolo vyskúšať viacero 
chlapcov do o týždeň 
začínajúcej súťaže, čo sa 
nám aj nakoniec podarilo. V 
turnaji sme nakoniec obsadili 
pekné tretie miesto, keď sme 
nestačili na Bratislavský tím, 
ktorý nás predčil vo všetkých 
činnostiach a o skóre za 
starším tímom zo Starej Turej. 
Poďakovanie patrí starostovi 
Ferkovi Klinovskému za 
darovanie cien, Marekovi 
Urbanovi za zabezpečenie 
občerstvenia, ako aj všetkým 
rodičom za pomoc pri 
organizácii turnaja a podporu 
svojich malých futbalistov.
   Do budúcnosti sa ukazuje 
ročník 2013 ako veľmi 
perspektívny a dúfam že 
prístupom na tréningoch 
a zápasoch sa chlapci 
výkonnostne budú posúvať 
na vyššiu úroveň.
 Výsledky: CFMJA U9 - MFK 
Stará Turá 3:3, CFMJA U9 - 

Slovan Galanta 9:1, CFMJA 
U9 - NMŠK 1922 Bratislava 
1:6, CFMJA U9 - MŠK 
Púchov 9:0, CFMJA U9 - 
AFC Nové Mesto nad Váhom 
5:1.
                  * * *
 Poradie: 
1. NMŠK 1922 Bratislava U9, 
2. MFK Stará Turá U10 
3. CFMJA U9  
4. AFC Nové Mesto n/V U9
5. Slovan Galanta U9 
6. MŠK Púchov U9
                   * * * 
  Strelci našich gólov: Lesay 
Jarko 7, Kantek Matteo 4, 
Mizera Marcel 3, Andrísek 
Sebastián 3, Mizera Markus 
2, Horňák Tomáš 2, Bielik 

Dominik 2, Strecký Mário 2, 
Žák Timotej 1, Jon Bonit 1.
Zostava: Mizera Marcel, 
Žitňanský Dominik, Mizera 
Markus, Horňák Tomáš, 
Vavrinec Matej, Verchola Ján, 
Bielik Dominik, Žák Timotej, 
Lesay Jaroslav, Kantek 
Matteo, Andrísek Sebastián, 
Strecký Mário, Polák Ondrej, 
Bednár Dominik, Jon Bonit.
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Turnaj U9 o pohár starostu obce Krakovany Starý mobil sem!
Tibor ŠURÍN

Spoločná fotografia všetkých mužstiev na turnaji.                                Foto: Tibor ŠurínSpoločná fotografia všetkých mužstiev na turnaji.                                Foto: Tibor Šurín

Naše mužstvo.                                          Foto: Tibor ŠurínNaše mužstvo.                                          Foto: Tibor Šurín

V  každej domácnosti sa určite 
nájde priestor, kde odkladáte 
nepotrebné veci, ktoré 
nepoužívate kvôli tomu, že sú 
už zastarané alebo nefungujú. A 
určite by ste tam našli aj niekoľko 
mobilných telefónov, ktoré vám 
len zbytočne zavadzajú. Čo teda 
s nimi?

Naša škola sa aj tento rok 
rozhodla zapojiť do projektu 
Recyklohry, ktorého cieľom 

je zozbierať čo najväčší počet 
mobilných telefónov.  Okrem toho, 
že svoju domácnosť zbavíme 
odpadu, prispejeme tak k zdravému 
životnému prostrediu. Starý mobilný 
telefón je elektronický odpad a do 
bežného komunálneho odpadu 
určite nepatrí. Obsahuje ťažké kovy, 
ich zlúčeniny a toxické látky, ktoré sa 
na skládke začnú v priebehu času 
uvoľňovať do okolitého prostredia. 
Pri recyklácii sa niektoré súčasti 
mobilov, ako napríklad drahé kovy či 
iné suroviny, môžu použiť opätovne, 
napríklad pri výrobe šperkov. Ale to 
nie je všetko!
  Každý, kto sa zapojil do tohto 
projektu, môže získať zaujímavé 
ceny! 50 žiakov z celého Slovenska 
s najväčším počtom odovzdaných 
mobilov získa nový tablet. 100 detí, 
ktoré budú vylosované, získa knihu 
Zberný dvor aj s podpisom autora 
a 40 vylosovaných žiakov získa 
balíček od spoločnosti Recyklohry. 
V tomto  školskom roku sa nám 
podarilo vyzbierať  406 starých 
mobilov. Netrpezlivo čakáme 
na vyhodnotenie, ktoré bude v 
decembri. Ďakujeme  rodičom, ktorí 
nám aktívne pri zbere pomáhali.

        Starý mobil daj,
        nový tablet maj!

         Recykluj a pomáhaj,
         prírodu si užívaj.

      Zberný box si naplníme,
     zelený nápad uskutočníme.

Matejka Ti cenu dá,
na zberný dvor mobil uteká.

Recyklohráč vyhráva,
knižku Jóbusa dostáva.

Môžeš vyhrať veľké ceny,
Liptov bude zarazený.

Tak daj starý mobil sem,
ochrániš tým našu zem!

                             Eva SEITLEROVÁ



Z iniciatívy Slovenského 
výboru Svetovej 
organizácie pre 
predškolskú výchovu 
(SV OMEP - www.
omep.sk) vznikla 
myšlienka usporiadať 
Deň materských škôl 
na Slovensku. Tento 
významný deň, nie len 
pre materské školy, ale aj 
pre náš štát sa organizuje 
každoročne 4. novembra. 

V našej materskej škole 
sme tento deň oslávili 
spolu s divadielkom 

Hoki – Poki s predstavením 
Keď sa hľadá kamarát. 
Hlavný hrdinovia Hoki  a 
Poki  hľadali skutočného 
kamaráta. Predstavenie 
plné pesničiek a tanca deti 

naučilo, čo medzi skutočných 
kamarátov patrí, a čo určite 
nie. Cez vtip a zábavu deti boli 
upozornené, že lakomstvo, 
zneužívanie, posmešky, 
klamstvo a ani podvod v 
priateľstve nemá čo hľadať.                                                             
Ďalšie naše aktivity  z príležitosti 
Dňa materských škôl na 
Slovensku sme oslávili spolu 
s našimi kreatívnymi rodičmi, 
ktorí doma spolu s deťmi a pani 
učiteľkami  v škôlke vytvorili, 
strašidielka, svetlonosov, 
jesenné ozdoby, ktoré nám 
skrášlili areál materskej školy z 
čoho sme mali spolu s deťmi 
veľkú radosť. 
 Prečo sme sa rozhodli 
oslavovať tento deň ? 
Významným   medzníkom     v 
dejinách predškolskej peda-
gogiky na Slovensku sa stal 
dátum 4. november 1829. 
V tento deň vznikla a bola 

založená v Banskej Bystrici 
prvá detská opatrovňa 
na území Slovenska. Jej 
zakladateľkou bola grófka 
Mária Terézia Brunswická. 
Česť a vďaka patrí tejto grófke 
za to, že vystihla špecifikum 
didaktiky materskej školy 
už v jej počiatkoch: “Tieto 
malé deti tak vyučujú, že ani 
nevedia, že sa učili, a celý čas 
trávia tak, že si myslia, že sa 
len hrali.” 
  Touto cestou sa poberá i 
naša materská škola. Formou 
hier, zážitkového učenia, 
bádania a experimentovania 
si deti upevňujú a rozvíjajú 
zvedavosť, vynaliezavosť a 
prirodzenú chuť spoznávať  
okolitý svet, rozvíjajú manuálne 
zručnosti, návyky, postoje 
tak, aby ich vedeli uplatniť 
v budúcom vzdelávaní a v 
praktickom živote.                                                                                        

Všetko najlepšie naša škôlka!
Zo života materskej školy

Andrea ŠTEFANKOVÁ
riaditeľka MŠ
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Nadobudnutím  účinnosti 
novely školského zákona 
dňa 1.1 2021, prišlo k veľkej 
zmene. Zmeny vyplývajú zo 
zákona č. 209/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní ( školský 
zákon). Pre deti, ktoré do 31. 
augusta (vrátane): dovŕšili päť 
rokov veku (ktorý predchádza 
začiatku školského roka, 
od ktorého bude dieťa plniť 
povinnú školskú dochádzku v 
základnej škole.

Pre tieto deti sa stalo 
predprimárne vzdelávanie 
povinné. Povinné 

predprimárne vzdelávanie plní 
aj dieťa , ktoré dovŕši šesť rokov 
veku, ale nedosiahlo školskú 
spôsobilosť bude pokračovať v 
plnení povinného predprimárneho 
vzdelávania ešte jeden školský 
rok, ďalej aj dieťa, ktoré  nedovŕši 
päť rokov veku, ale jeho zákonný 
zástupca požiada, aby bolo 
dieťa na povinné predprimárne 
vzdelávanie prijaté, dovŕši 
päť rokov veku a povinné 
predprimárne vzdelávanie plní 
formou individuálneho vzdelávania 
alebo inou formou osobitného 
plnenia, dovŕši päť rokov veku, 
ale zo zdravotných dôvodov 
je oslobodené od povinnosti 
dochádzať do materskej školy, 
lebo mu jeho zdravotný stav 
neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa 
podľa § 28a ods. 6 školského 
zákona. Povinné predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole trvá 
jeden školský rok.. Ak dieťa, ktoré 
do 31. augusta (vrátane): dovŕši 
päť rokov veku (ktorý predchádza 
začiatku školského roka, od 
ktorého bude dieťa plniť povinnú 
školskú dochádzku v základnej 
škole nenavštevovalo MŠ, 
povinnosťou zákonného zástupcu 
je prihlásiť toto dieťa na plnenie 
povinného predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole.

Andrea ŠTEFANKOVÁ

   Zo srdiečka ĎAKUJEME všetkým 
podporovateľom materskej školy                                                           
za finančnú pomoc a pod-
poru 2% z vašich daní.                                                                                                                   
Srdečne ďakujeme všetkým Vám, 
ktorí ste prispeli ku skvalitneniu                                                                                                                                    
výchovno - vzdelávacieho pro-
cesu v našej materskej škole.  mš

Vážení spoluobčania a 
členovia JDS, dovoľte 
mi aby som  vás v mene 
výboru pozdravila a 
informovala o našich 
aktivitách za uplynulý 
polrok 2021. Z dôvodu 
pandemickej situácie 
spôsobenej chorením 
COVID-19sa nám v 
rokoch 2020 a 2021 
nepodarilo pravidelne 
stretávať tak, ako 
by sme chceli a mali 
naplánované. Bola a je to 
hlavne pre nás seniorov 
ťažké obdobie, aj z tohto 
dôvodu sme toho nestihli 
veľa, ale predsa niečo aj 
áno. 

Druhý júlový deň sme 
zorganizovali brigádu 
na oboch cintorínoch. 

Koncom júla sa zopár 
našich členov zúčastnilo 
na vystúpení speváckych 
seniorských súborov v 
hudobnom pavilóne v 
Piešťanoch (pod mušľou).  
28. júla sa 25 našich členov 
stretlo na tradičnej opekačke 
na poľovníckej chate, okrem 
iného aj pri hudbe Michala 
Sedláka a Danka Snohu. 
Pri dobrej nálade i družných 
rozhovoroch sme vydržali 
až do večera, až kým nás 
nevyhnala prichádzajúca 
letná búrka. 
  V auguste sa v kúpeľoch 
„kurírovali“ naši členovia – A. 
a J. Tonkovičoví, v septembri 
M. a L. Žitnanskí  a v novembri 
E. a J. Sedlákoví. Oddýchnutí 
a zdraví sa všetci vrátili 
domov. Medzitým 4 naše 
členky stihli okopať cintorín 
v Strážoch. Ďalšia brigáda 
na cintorínoch bola v októbri 
pred dušičkami. Aj napriek 
vyhláseniu v miestnom 
rozhlase sa jej zúčastnilo 
menej ľudí. Ale vďaka aj za 
tých zopár dobrovoľníkov.
 Tak ako každý rok, 
nezabúdame ani na 
našich jubilantov. Keďže 
sme niektorým nestihli 
zablahoželať ani v roku 2020, 
urobili sme to v tomto roku 
naraz. Spolu s Anežkou a 
Betkou, s kytičkou a pekným 
vinšom, sme postupne 
navštívili 9 jubilantov. Fotky 

pre kroniku zaznamenal 
Ladislav Žitnanský. Všetkým 
ešte raz prajeme pevné 
zdravie, pohodu a pokoj v 
duši. Tak isto všetko dobré 
prajeme aj tým, ktorí mali svoj 
sviatok neskôr. Aj na tých 
spomíname a pozdravujeme 
ich. Držte sa a buďte hlavne 
zdraví!
 Počas októbra, mesiaca 
úcty k starším, sme si dovolili 
odovzdať malý darček pre 
každého nášho člena, na 
ktorý nám prispel Obecný 
úrad Krakovany a náš pán 
starosta. Členky nášho 
výboru všetkých navštívili a 
osobne darčeky odovzdali 
a popriali každému pevné 
zdravie a pohodu.
   11. novembra sme si v 
areáli kostolnej záhrady uctili 
pamiatku padlých vojakov z 
1. a 2. svetovej vojny. Krátkou 
spomienkou sa prihovorila 
riaditeľka materskej školy 
Andrea Štefanková a detičky 
zo základnej a materskej školy 
predviedli krátky program. 
Na znak úcty a vďaky sme 
k reštaurovanému pomníku 
padlým položili kvety, zapálili 
sviečku a pomodlili sa sv. 
ruženec.
   Práve prežívame adventné 
obdobie, ktoré je prípravou 
na príchod Vianoc, kedy 
sa máme stíšiť, ukľudniť a 
bilancovať. Tiež spomenúť 
si na tých našich členov, 
ktorí nás bohužiaľ v tomuto 
roku opustili. V januári 
sme sa rozlúčili s Irenou 
Kališovou, v júni nás opustil 
Štefan Doktor a v septembri 
Stanislav Ščepko. Ďakujeme 
im za všetko, čo sme spolu 
prežili, nezabudneme na vás. 
Odpočívajte v pokoji! A pred 
zopár dňami (18.11.) som 
bola odprevadiť na poslednej 
pozemskej ceste moju i našu 
priateľku a predsedníčku 
okresnej organizácie JDS 
Piešťany Máriu Ilavskú zo 
Šterús.  Marienka, bola radosť 
s tebou spolupracovať, 
ďakujeme ti v mene našej 
miestnej organizácie JDS za 
všetko. Vždy si nám vyšla v 
ústrety. Odpočívaj v pokoji.
 Záverom mi dovoľte 
poďakovať nášmu výboru 
JDS, pánovi starostovi 
i celému OcÚ, všetkým 

členom JDS i našim 
sponzorom za spoluprácu 
v tomto roku. Pozdravujem 
aj našich starších členov. 
Buďte zdraví. Teraz, keď sa 
krátia dni a čas, ktorý nás 
delí od najcitlivejších sviatkov 
roka, žiada sa mi zaželať 
čosi všetkým. Objať celý svet 
týmto vinšom:
 „Nech stratené deti 
nájdu cestu k rodičom, 
nech mamy odrežú krajec 
chlebíka všetkým svojim 
blízkym pri spoločnom stole, 
nech si tulák ohreje ruky 
miskou s teplou polievkou, 
nech chorému ustanú 
bolesti, zabudnutí povedú 
dialóg, nech samota nedusí 
poctivé duše, nech lekári 
zachránia všetkých chorých 
a nešťastných, nech 
opustené mláďatá nájdu 
svoj domov, nech čisté 
pramene nikdy nevyschnú, 
nech na každom stole je čo 
treba, nech sa deťom splnia 
sny o bábikách a vláčikoch 
i láske medzi rodičmi, nech 
je zlo konečne potrestané 
a dobro odmenené a nech 
všetci všetko všetkým i 
sebe odpustia. Nech sú na 
Vianoce – Vianoce!”
 Krásne, pokojné, požeh-
nané a hlavne zdravé Vianoce 
a šťastný nový rok 2022 vám 
všetkým zo srdca praje za 
výbor JDS Anna Kubranová.

 Brigáda JDS na cintoríne 
 v  Krakovanoch.
 Foto: L.Žitnanský
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Jednota dôchodcov Slovenska informuje Školská šarkaniáda
Anna KUBRANOVÁ Jeseň – ročné obdobie plné 

úžasných farieb, zberu plodov 
Zeme, posledných teplých 
slnečných lúčov. Jeseň je, keď 
padá lístie. Jeseň je tiež čas 
bohatý na vietor.

A presne vtedy je aj čas na 
farebné, nápadité a rozmanité 
šarkany, ktoré vystúpia do 

výšin a postarajú sa o pestrofarebné 
divadlo na oblohe. Aj jeseň v našej 
škole je každoročne spätá s tradíciou 
púšťania šarkanov. Deti v ŠKD aj 
tento rok netrpezlivo čakali na „našu 
Šarkaniádiu“. V stredu 13.10. sa 
všetci žiaci z ŠKD vybrali na futbalové 
ihrisko. Atmosféru spríjemnilo krásne 
jesenné počasie. Na oblohe sa 
usmievalo slniečko a pofukoval  
vietor, ideálne pre púšťanie šarkanov.
   Deti si na spoločnú akciu priniesli 
vlastných šarkanov.  Mnoho detí sa 
zapojilo a ukázalo, aké je šikovné pri 
púšťaní šarkana. Nad našimi hlavami  
sa vznášali šarkany rôznych farieb i 
veľkostí. Deti sa nabehali, vyšantili 
do sýtosti a zatlieskali šarkanom, 
ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do 
výšky. .A že sa stala občas nejaká 
menšia nehoda? Nevadí .Aj napriek 
menším kolíziám pri zamotaní si 
deti užili veľa radosti a spoločne so 
svojimi kamarátmi sa tešili  obľúbenej 
aktivite. Už teraz sa tešíme na 
budúcu Šarkaniádu 2022.
                       Eva SEITLEROVÁ

      Povinné  pred-
primárne vzdelávanie

Poďakovanie

Každodenné aktivity v 
materskej škole prinášajú 
deťom radosť, zábavu 
rozvíjajú ich zručnosti, 
schopnosti a učia žiť v 
kolektíve. Spoločne od 
septembra si pripomíname 
a prežívame významné 
sviatky. 

Tak ako napr. Deň zdravej 
výživy, kde deti plnili veľa 
aktivít: dojili kravičku 

Aničku, vyrábali maslo, 
pripravovali zdravé dobroty. 
Na Deň jablka si pripravovali 
jablkový džús, jablkovo 

mrkvové muffiny a predviedli 
svoju telesnú zdatnosť. Skúmali  
vlastnosti vzduchu a farieb. V 
rôznych zábavných aktivitách 
spoznávali časti svojho tela 
a precvičovali svoje zmysly. 
Našou snahou je oživiť ľudové 
remeslá, ktoré dodávajú svoju 
jedinečnosť. V mesiaci október 
deti zo staršej triedy z láskou 
vyrobili keramické hrnčeky, 
ktoré zvládli ich maličké pršteky 
a potešili babičky a deduškov 
k ich sviatku. Deti si vyskúšali 
svoju zručnosť pracovať s 
hlinou na hrnčiarskom kruhu  

pod vedením pani učiteľky 
Zuzany Florekovej. V spolupráci 
s Jednotou dôchodcov sme 
sa zúčastnili pietnej spomienky 
na vojnových veteránov. V 
súčasnosti sa pripravujeme 
na čaro adventného obdobia, 
Mikuláša a Vianoc, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme a želáme 
Vám: Vianoce krásne a čisté 
ako sneh, v rodine len pokoj 
a smiech, dobrú silvest-
rovskú náladu, a počas 
celého budúceho roka 
šťastie, zdravie a pohodu!                                                                                                                                          
                Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Škôlka plná života a zábavy

,,Od Ondreja do Vianoc, 
každá noc má svoju moc.“  
Predvianočné obdobie 
bolo pre našich predkov 
magické, no zároveň 
trochu strašidelné. 

Dni sú kratšie a noci 
dlhšie a naši predkovia 
verili, že sa ich obydlí 

chcú zmocniť temné sily, preto 
tieto dni nazvali ,,stridžie.“ 
Deti so zatajeným dychom 
počúvali o tradíciách a 
poverách v týchto dňoch. Od 
pohanských zvykov sme prešli 
ku kresťanským a oboznámili   
sme sa s adventným obdobím, 
so symbolom adventu - 
adventným vencom, na ktorom 
každý týždeň ,,zapaľujeme“ 
sviečku a ktorý nám zdobí 

vestibul v našej materskej 
škole. Deti s radosťou 
odpočítavajú každý deň do 
Vianoc na našom vrecúškovom 
adventom kalendári, v ktorom 
sa ukrýva malá odmena a text 
obsahujúci   popis   tradičných 

zvykov našich predkov. 
V každom vrecúšku je 
aj písmenko a na konci 
adventného obdobia nám 
vznikne nápis: ,,Veselé Vianoce 
a šťastný rok.“
              Ivana DANĚKOVÁ

Od Ondreja do Vianoc...



 Antónia rodená Ravasová 
spoznala svojho Jozefa 
ako 14. ročná. Ona mala v 
rukách taktovku, určovala ich 
životný smer, bola hybnou 
pákou aktivít.  Objavila 
hlasový potenciál u manžela. 
Partnerské i spevácke 
duo tvorili spolu 55 rokov. 
Viedli veľmi aktívny život ale 
ich srdcovou záležitosťou 
bol hlavne spev. Či už v 
chrámovom spevokole, alebo 
vo folklórnych skupinách 
v Krakovanoch. Mali radi 
spoločnosť ľudí a absolvovali 
množstvo vystúpení. Milovali 
život, prírodu, rodinu a v 
posledných rokoch, skúšaný 
životom, často spolu sedávali 
na dvore, na slniečku so 
svojimi najbližšími. 
 Tonka, ktorú si budeme 
vždy všetci pamätať ako 
usmievavé, veselé a štebotavé 
žieňa. Jozef,  vážnej tváre, 
s pohárikom vínka v ruke, 
ktoré stále ohrieval, či na jeho 
vernom kamarátovi bicykli, 
ukončili svoju pozemskú púť 
v roku 2021 krátko jeden za 
druhým.
   Prešli našimi životmi a 
zanechali stopu. Krásnu, 
ľudskú, spevavú. Ďakujem, 
ďakujeme. Nezabudneme, 
budete stále s nami a hlavne 
na Vianoce, sviatky mieru, 
lásky a pokoja, keď nám ich 
čaro umocní Vami spievaná 
pieseň: „Daj Boh aby láska 
prišla k nám. “                                               

Foto: archív FSk Krakovčanka

dajte prednosť prírodným 
materiálom, kúpte si živý 
stromček v kvetináči, alebo si 
naaranžujte vetvičky do vázy. 
Originálny a jedinečný stromček 
sa dá vyrobiť z konárov alebo 
z kníh, ktoré je možné spestriť 
ozdobami alebo osvetlením.
   Ozdoby a vianočné dekorácie 
si môžete vyrobiť z prírodných 
materiálov (drevo, ihličie, šišky, 
šípky, škorica, sušené ovocie 
a podobne), ktoré budú isto 
jedinečné a s vôňou prírody. 
Ideálnou a úspornou formou 
vianočného osvetlenia sú LED 
žiarovky, spotrebujú totiž oveľa 
menej energie a vydržia dlhšie 
oproti klasickým. 
                                      -envipak-

Vyorávali brázdy a siali do nich semienka 
lásky k spevu

Spomienka na manželov Mitošinkových

Sú ľudia, ktorí prejdú Vašim 
životom, a... a nič. A sú 
ľudia, ktorí prejdú vašim 
životom a zanechajú v ňom 
stopu.  Doslova brázdu. 
Tak prešli mojim životom 
manželia Mitošinkoví. 
Nielen prešli, ale často aj 
spolu kráčali. 

Bližšie som ich začala 
spoznávať a stretávať sa 
s nimi vo FS Krakovanka. 

Prežili sme spolu s ďalšími 
zanietencami veľa hodín 
vystúpení, folklórnych svadieb 
a skúšok. Skoro po každej z 
týchto akcií sme pravidelne 4 
manželské páry, niekedy 6 párov 
skončili u niekoho v obývačke 
a pokračovali. Pokračovali v 
bavení, spievaní a debatovaní. 
V určitom zlomovom  období 
kolektív FSk Krakovanka 
rozhodol, aby som program 
na Folklórny festival pripravila 
ja.  Podarilo sa mi napísať a 
zrežírovať program „Šípanie 
kukurice“  a musím neskromne 
podotknúť, že v tomto programe 
som ja prvý krát postavila 
manželov Mitošinkových ako 
duo na pódium. Bolo nemožné 
nevšimnúť si a nevyužiť ich 
potenciál. To ako im spolu ladia 
hlasy.  Ako v ich podaní  krásne, 

hlavne ťahavé, ľúbivé piesne 
zatajujú ľuďom dych, naskakuje 
husia koža a do očí sa tlačia 
slzy. Zakrátko sa naše cesty 
rozišli, venovala som sa iným 
aktivitám.  Manželia Mitošinkoví 
pokračovali vo svojej činnosti 
s ktorou tešili veľa vďačných 
divákov. Založili a viedli FSk 
Krakovčanka.  Vyorávali  brázdy 

a siali do nich semienka lásky 
k spevu . Asi pred 6 rokmi  sa 
naše cesty znova stretli, ale iba 
na krátko. Oslovili ma, či by som 
neprebrala žezlo, lebo život a 
osud im skrížil plány. Bolo mi 
cťou nadviazať na ich prácu. 
Natočenie CD a DVD na ktorom 
ešte spievajú bolo uskutočnené 
v hodine dvanástej. 

Daniela PISCOVÁ
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Začal sa nový školský rok a 
s ním aj nové dobrodružstvá 
a zážitkové aktivity v našej 
materskej škole i mimo nej. 
Vďaka fungujúcej spolupráci 
s Mestskou knižnicou mesta 
Piešťany sme sa po dlhšej dobe 
mohli s deťmi staršej triedy a 
neskôr aj s deťmi z oboch tried 
opäť vybrať do ich krásnych 
priestorov na exkurziu spojenú 
s divadielkom.

Po oboznámení sa s priestormi 
knižnice, najmä detského 
oddelenia si deti staršej triedy 

mohli vybrať knihu, ktorá sa im 
páči, ktorá ich nejakým spôsobom 
oslovila a vypožičať si ju domov. 
Pracovník knižnice ich po jednom 
zaregistroval do databázy a zároveň 
im založili výpožičné preukazy, 
na ktoré si budú môcť pravidelne 
vypožičiavať knihy.  Po registrácii 
sme sa vybrali do prízemia na 
divadielko z knihy Žabiatko. Deti 
sa s radosťou do dramatizácie 
interaktívne zapojili. Po predstavení 
si mohli vyskúšať hudobné nástroje 
a bábky použité v divadielku. Najviac 
ich zaujali husle, ktoré si chceli 
vyskúšať všetci. Nechýbala ani 
návšteva výstavy “Poďme objavovať 
Slovensko a Česko” s maľbami 
ilustrátorky knihy “Žabiatko” Márie 
Nerádovej. Nakoniec sa deti pohrali 
i pomojkali s plyšovými hračkami v 
žltej ponorke. Druhý-krát sme sa 
už s deťmi z oboch tried zúčastnili 
divadielka „Stolček prestri sa“, deti 
staršej triedy absolvovali výmenu 
vypožičaných kníh a malé deti sa 
dosýta vyšantili v žltej ponorke.

                   Zuzana FLOREKOVÁ

Naši malí čitatelia

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem? 
Vianočné sviatky sú 
obdobím hojnosti, radosti a 
pokoja. Trávime spolu viac 
času, viac nakupujeme, 
obdarúvame sa, a tým 
pádom tvoríme aj viac 
odpadu. Vianoce by nemali 
byť o plytvaní, zbytočných 
darčekoch a nadmernej 
spotrebe jedla. Skôr o 
spoločne strávených 
chvíľach s rodinou a 
blízkymi a nemali by sme pri 
tom zabúdať ani na svoje 
okolie, prírodu, životné 
prostredie.

Prinášame vám zopár 
praktických tipov, ako 
si užiť Vianoce a pritom 

zamedziť vzniku prebytočného 

odpadu a urobiť niečo pre 
životné prostredie. Vianočné 
nákupy
 Menej je niekedy viac. Pustite 
uzdu svojej fantázii a skúste 
obdariť svojich blízkych 
vlastnoručne vyrobeným 
darčekom, ekologickou 
kozmetikou či zaujímavou 
knihou. Vhodnou alternatívou 
sú nehmotné darčeky v podobe 
zážitkov (vstupenka do divadla 
či fitness centra, jazykový kurz, 
wellness pobyt a pod.). Ak ste 
sa rozhodli pre hmotný darček, 
vyhnite sa kope drobností a 
kúpte skutočne užitočnú vec, 
ktorá bude mať dlhodobejšie 
využitie.
  Jedlo na vianočnom stole a 

predvianočné nákupy
   Odpad vzniká už pri nákupoch. 
Preto si ich vopred premyslite a 
urobte si zoznam. Vedeli ste, 
že skoro 50 % komunálneho 
odpadu tvorí bioodpad? 
Nakupujte preto len to, čo 
naozaj spotrebujete. Vyberajte 
si trvanlivejšie potraviny a dajte 
prednosť lokálnym výrobkom 
alebo bezobalovým potravinám.
  Na nákupy sa vyberte s 
vlastnou opakovane použiteľnou 
taškou a vreckami. Vyhnete sa 
tak nepotrebným obalom, ktoré 
sa po vybalení pečiva, ovocia 
či zeleniny stávajú okamžite 
odpadom. 
 Pri nákupe vianočného 
stromčeka, ozdôby a osvetlenia

K jesenným radostiam 
patrí odjakživa púšťanie 
šarkanov. Kedysi to boli 
doma vyrobené papierové 
šarkany, ktorých základnú 
konštrukciu tvoril drevený 
kríž. 

V súčasnej dobe sú to 
najmä šarkany z igelitu, 
či iného nepremokavého 

materiálu zakúpené v 
hračkárstvach. My sme si 
tento rok vymysleli vlastných 
šarkanov a prostredníctvom 
recyklácie využili na ich výrobu 
rôzne materiály a úžitkové 
predmety – papierové a 
igelitové tašky, samolepiace 
fólie, olejový pastel a 
špagát. Deti spolupracovali 
vo dvojiciach a vytvorili  
spoločných netradičných 
šarkanov, ktorých si s veľkou 

radosťou púšťali na školskom 
dvore. Keďže mala každá 
dvojica len jedného šarkana, 
na základe spolupráce sa 
dokázali spravodlivo vystriedať 
a vyskúšať si aj šarkanov 
ostatných kamarátov. A aby 
sme  si  overili,  či  je  priaznivé 

počasie na púšťanie šarkanov, 
vyrobili si deti aj vetromery z 
drevených palíc, igelitových 
vriec a samolepiacich fólií na 
určovanie sily a smeru vetra. 
Tie sme potom spoločne 
umiestnili na školskom dvore. 
                  Zuzana FLOREKOVÁ

Šarkany z rôznych materiálov

Netradičný Land-Art
V týždni zameranom na 
starostlivosť o zúbky sme 
s deťmi staršej triedy v 
rôznych vzdelávacích 
a hrových aktivitách 
využívali okrem iného i 
tvorenie z netradičných 

materiálov. 
Deti si vyrábali zúbky 
z plastových fliaš a na 
školskom dvore spoločne 
vytvorili netradičný Land-
art – ústa so zúbkami. 
Využili prírodniny vlastnoručne  

nazbierané na pobyte vonku. 
Na ústa použili jesenné listy 
a z konárov rôznych veľkostí 
vytvorili zúbky. 

                  Zuzana FLOREKOVÁ

Každodenné aktivity v 
materskej škole prinášajú 
deťom radosť, zábavu 
rozvíjajú ich zručnosti, 
schopnosti a učia žiť v 
kolektíve. Spoločne od 
septembra si pripomíname 
a prežívame významné 
sviatky. 

Tak ako napr. Deň zdravej 
výživy, kde deti plnili veľa 
aktivít: dojili kravičku 

Aničku, vyrábali maslo, 
pripravovali zdravé dobroty. 
Na Deň jablka si pripravovali 
jablkový džús, jablkovo 
mrkvové muffiny a predviedli 

svoju telesnú zdatnosť. 
Skúmali  vlastnosti vzduchu a 
farieb. V rôznych zábavných 
aktivitách spoznávali časti 
svojho tela a precvičovali svoje 
zmysly. Našou snahou je oživiť 
ľudové remeslá, ktoré dodávajú 
svoju jedinečnosť. V mesiaci 
október deti zo staršej triedy 
z láskou vyrobili keramické 
hrnčeky, ktoré zvládli ich 
maličké pršteky a potešili 
babičky a deduškov k ich 
sviatku. Deti si vyskúšali svoju 
zručnosť pracovať s hlinou 
na hrnčiarskom kruhu  pod 
vedením pani učiteľky Zuzany 

Florekovej. V spolupráci s 
Jednotou dôchodcov sme sa 
zúčastnili pietnej spomienky 
na vojnových veteránov. V 
súčasnosti sa pripravujeme 
na čaro adventného obdobia, 
Mikuláša a Vianoc, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme a želáme 
Vám: Vianoce krásne a čisté 
ako sneh, v rodine len pokoj 
a smiech, dobrú silvest-
rovskú náladu, a počas 
celého budúceho roka 
šťastie, zdravie a pohodu!                                                                                                                                          
               
    Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Škôlka plná života a zábavy



Čas plynie neúprosne 
rýchlo a opäť sú pred 
nami najkrajšie sviatky 
v roku. Sviatky lásky, 
pokoja, radosti. Dovoľte 
mi, aby som týchto pár 
riadkov začal vyjadrením 
hlbokej vďaky za Váš 
prístup v jednom z 
najnáročnejších rokov, 
ktoré zažívame. 

Už dlhé mesiace 
nežijeme svoj obvyklý 
život. Situácia, 

v ktorej sme, určite raz 
pominie a vrátime sa k 
radostiam života tak ako 
pred pandémiou. Mohli sme 
sa naučiť, že aj neistota 
a zložité životné situácie, 
v ktorých sme sa mnohí 
ocitli, sa vždy dajú zvládať, 
ak si budeme vzájomne 
pomáhať a podporovať 
sa. Chápem, že mnohí z 
vás sa v tomto čase boja s 
pandémiou obávate o svoje 
zdravie, o svoje živobytie, že 
mnohí z vás cítite zmätok 
a rozčarovanie z neistoty, 
ktorej čelíme. Na Slovensku, 
rovnako ako v iných 
krajinách, dnes zažívame, 
že bolo nevyhnutné naše 
práva a slobody dočasne 
obmedziť kvôli ochrane inej 
dôležitej hodnoty, a to života 
a zdravia. Pre nás všetkých 
je to úplne nová skúsenosť, 
s ktorou sa potrebujeme 
vyrovnať.  Vydržme preto, 
aby sme tento čas prečkali 
s čo najmenšími stratami na 
životoch, na našich vzťahoch, 
ale aj  na našich priateľstvách.
  Práve z týchto príčin sa v 
našej obci zrušilo niekoľko 
akcií. No napriek tomu sa 

nám v tomto roku podarilo 
zrealizovať niekoľko investícií.
 Koncom roka sa začalo 
na Dolnej ulici z realizáciou 
dobudovania kanalizačnej 
siete v obci Krakovany. 
Po problémoch, ktoré 
vznikli  pri obstarávaní alebo 
časovým rozdielom, kedy sa 
ceny vyšplhali do niekoľko 
percentných navýšení. 
Zastupiteľstvo schválilo 
dorovnanie ceny z vlastných 
prostriedkov. Ide o nemalú 
čiastku avšak všetkým ide 
o úspešné dokončenie 
predmetnej investície.
   Obec  vybudovala  kanalizač-
nú prípojku a následne 
chodník pri futbalovom 
štadióne. Zvýši sa tým 
bezpečnosť chodcov, ktorí 
museli doteraz prechádzať 
po hlavnej ceste. 
   Taktiež bol opravený chod-
ník medzi lávkami, ktorý 
dlhšie nespĺňal bezpečnostné 
prvky. Povrch chodníka je z 
kamennej dlažby.
 Na Mlynskej ulici bude 
položený asfaltový koberec, 

nakoľko doteraz tam bola len 
trávnatá plocha, ktorá bola v 
čase nepriaznivého počasia 
prakticky nezjazdná.
 Na detskom ihrisku boli 
doplnené hracie prvky, 
ktorými sa zvýši jeho 
atraktivita.
   V lokalite Staré konopisko 
boli vybudované všetky 
siete. Čaká sa ešte na 
administratívne dotiahnutie 
plynovodu.
  V týchto dňoch prebieha 
obstarávanie na zhotoviteľa 
časti Veternej ulice smerom 
na Trebatice, kde by sa mal 
vybudovať nový povrch 
komunikácie.
 Milí spoluobčania, v 
mene celého kolektívu 
obecného úradu  Vám 
želám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a do 
Nového roka Vám prajem 
pevné   zdravie,  veľa 
šťastia a veľa pracovných 
ako aj osobných 
úspechov.
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V roku 2022 nastáva zmena 
v separovaní biologicky 
rozložiteľného odpadu, na 
základe zmeny v zákone 79/2015 
Z.z. v znení neskorších predpisov, 
kde pribudla Obci povinnosť 
zabezpečiť pre domácnosti 
separovanie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu zo záhrad /
ďalej BRO/.  Obec Krakovany Obec Krakovany 
v priebehu 1.štvrťroka 2022 v priebehu 1.štvrťroka 2022 
zabezpečí pre každú domácnosť zabezpečí pre každú domácnosť 
240 litrovú nádobu na BRO.240 litrovú nádobu na BRO. 

Je ním „klasický“ odpad, 
medzi ktorý patria tráva, lístie, 
kvety, drobný drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a 
stromov, vypletá burina, pozberové 
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 
a zelenina, piliny, drevná štiepka, 
hobliny, drevný popol.
   Do nádoby na BRO nepatrí: odpady 
z domácností živočíšneho pôvodu, 
mliečne e mäsové výrobky, zvieracie 
exkrementy, vrecká vrátane „BIO 
rozložiteľných vreciek“ a iný odpad 
ako ten, na ktorý je nádoba určená.
 Odvoz BRO bude realizovaný 
sezónne od marca do novembra. 
Vývoz bude zabezpečovať zberová 
spoločnosť, z ktorou bude mať obec 
podpísanú zmluvu. 
  Podrobné informácie o distribúcii 
nádob na BRO a vývoze budú včas 
zverejnené obvyklým spôsobom. 
  Snažte s odpad netvoriť vôbec. 
Dodržiavajte farebnú abecedu 
triedenia: sklu patrí zelená, papieru 
modrá, plastom žltá, kovom červená 
a nápojovým kartónom oranžová 
farba, kuchynský odpad hnedá. Len 
vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a 
recyklovať. 
  Trieďte odpad, oplatí sa to. Za 
vytriedený odpad občan neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia 
prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

                               Oľga GALBAVÁ

Starosta sa prihovára Biologicky rozloži-
teľný odpadFrantišek KLINOVSKÝ

starosta obce Krakovany
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Futbalová mládež z 
Trebatíc, Krakovian, 
Boroviec a okolia 
združená v Centre 
futbalovej mládeže 
Jozefa Adamca (CFM 
JA) preživala počas 
pandémie ťažké obdobie. 
Pozrime sa ako sa 
jednotlivým vekovým 
kategóriám vo futbalovej 
akadémie darilo.
* Starší dorast U19  
  Letná príprava začala skôr 
ako obvykle kvôli pandémii. 
Zo začiatku sme trénovali 
v skupinkách, postupne 
spoločne. Tréningový proces 
prebiehal v domácich 
podmienkach. V týždni sme 
absolvovali štyri tréningové 
jednotky a cez víkend sme 
odohrali prípravné stretnutie.
 Súpiska: Tomáš Beňuš, 
Marek Martišovič, Filip 
Rechtorík, Frederik Zuskin, 
Jakub Sedlák, Lukáš 
Cesnek, Mário Valo, Matej 
Marušic, Matúš Lenický, 
Matúš Moravčík, Samuel 
Brezina, Jakub Mlynár, Lukáš 
Mojžiš, Samuel Fano, Filip 
Feranec, Lukáš Remenár, 
Adam Hlinka, Tomáš 
Tomašovič, Samuel Klampár, 
Lukas Schmitt.
Umiestnenie v 2.lige Z: 16. 
miesto,15 zápasov, 1 výhra,  
3 remízy, 11 prehier, skóre 
4:29,  6 bodov.
  Príprava druholigového tímu 
na sezónu nebola vôbec 
ideálna. Počas leta skončilo 
viacero hráčov, čo výrazne 
ovplyvnilo konkurenciu v 
mužstve. K tomu sa pridali 
ešte absencie v tréningovom 
procese kvôli brigádam, 
dovolenkám a niektorí hráči 
neboli vôbec pripravení na 
začiatok jesennej časti. Aby 
toho nebolo málo, tak v 
prvom kole sa vážne zranil 
Adam Hlinka. Chlapcom 
snahu v zápasoch uprieť 
nemôžem, ale kvalita 
súperov v tejto súťaži bolo 
vyššia. Viaceré stretnutia 
sme prehrali tesne, v týchto 
dueloch rozhodovali vždy 
detaily. Príležitosti, ktoré sme 
mužstvám ponúkli vlastnými 
chybami boli tvrdo trestané. 
Veľké trápenie a kŕč sme 
predvádzali pri zakončení. 

Hlavne tam musíme 
hľadať príčinu slabého 
postavenia v tabuľke. 
Verím, že v zimnom období 
sa svedomito pripravíme 
na odvetnú časť sezóny, 
posunieme sa výkonnostne 
hore a dokážeme byť viac 
konkurencieschopnejš í . 
Na záver sa chcem 
poďakovať všetkým hráčom, 
funkcionárom, rodičom, 
sympatizantom CFM JA 
za úsilie, snahu a podporu, 
ktorú odovzdávajú našej 
akadémii.
Tréner: Juraj Kuťka

* Mladší dorast U17  
 Letná príprava začala v 
podstate v máji, počas 
pandemických opatrení sme 
trénovali 2 krát v týždni, 
po uvoľnení opatrení sme 
trénovali 4 krát v týždni. 
V mesiaci júl 2021 sme 
odohrali 4 prípravné zápasy 
s Častkovcami, Hlohovcom 
a Melčicami-Lieskovým 
(doma, vonku).
Súpiska: Marek Vitek, Samo 
Mahrek, Jakub Polák, Maťo 
Danko, Marek Sadloň, Timo 
Šurín, Šimon Sedlák, Alan 
Urbanovský, Nikolas Klimo, 
Tomáš Čechvala, Matúš 
Malik, Alex Obuch, Jakub 
Hátrik, Maťo Žák, Jakub 
Majerský, Mišo Domin, Lukáš 
Danko “C”, Maťo Tarana, 
Tomáš Fořt, Timo Kyselica.
 Umiestnenie v 2.lige Z: 
15. miesto, 15 zápasov, 2 
výhry, 2 remízy, 11 prehier,   
skóre  12:42, 8 bodov.
 Zo začiatku bolo treba 
pracovať hlavne na fyzickej 
pripravenosti chlapcov, 
lebo boli veľké rozdiely 
medzi chlapcami z pohľadu 
vytrvalosti, dynamiky, sily 
a výbušnosti. Celú sezónu 
výsledkovo ovplyvnila 
skutočnosť, že sme nemali 
dostatočný počet hráčov s 
ročníkom narodenia 2005. 
Keď k tomu prirátam to, 
že Šimon Sedlák ako náš 
ťažiskový hráč odohral 
menej zápasov, nakoľko na 
viacerých zápasoch chýbal, 
treba úprimne povedať, že 
s niektorými súpermi sme 
neboli konkurencieschopní 
odohrať vyrovnané zápasy 
(Zlaté Moravce, Inter 
Bratislava, Komárno). 

Pozitívom však je to, že pre 
hráčov s ročníkom narodenia 
2006 bol každý jeden 
odohratý zápas obrovskou 
futbalovou školou, pričom 
najmä v domácich zápasoch 
sme sa od zápasu k 
zápasu zlepšovali herne i 
výkonnostne. Škoda, že 
niektoré dobre rozbehnuté 
zápasy sme nezvládli 
lepšie výsledkovo, nakoľko 
sme v nich neboli slabším 
mužstvom (Púchov, Myjava, 
Dubnica nad Váhom, 
Lokomotíva Trnava, PFK 
Piešťany, ale aj Šamorín). Vo 
futbale neplatí “keby”, ale my 
sme mohli mať kľudne o 10 
bodov viac, chýbali nám však 
skúsenosti starších hráčov, 
niekedy zohrala svoju úlohu 
psychická odolnosť hráčov 
a niekedy aj to povestné 
“šťastíčko”. S pribúdajúcimi 
kolami a tréningovými 
dávkami sme zvládali 
zápasovú minutáž vo väčšom 
objeme.  Touto cestou 
by som chcel poďakovať 
všetkým chlapcom, ich 
rodičom, funkcionárom za 
obetavý prístup a vytváranie 
kvalitných podmienok na 
tréningový proces a zápasy, 
všetkým, ktorí svojim dielom 
prispievajú k tomu, že 
klub CFM JA v dnešných 
náročných podmienkach 
funguje na takejto úrovni. 
Na záver prajem všetkým 
k blížiacim sa vianočným 
sviatkom hlavne veľa, veľa 
zdravia, rodinnej pohody, 
vnútorného pokoja, radosti 
zo života a životného 
optimizmu a elánu
Tréner: Martin Javorka

* Starší žiaci U15  
 Počas letnej prípravy sme 
sa snažili popracovať hlavne 
na fyzickej kondícii hráčov 
a nájsť ideálnu zostavu pre 
jesennú časť. Počas prípravy 
sme trénovali 4-krát do 
týždňa a odohrali 4 prípravné 
zápasy (Nové Mesto, Krajné, 
Částkovce, Bánovce nad 
Bebravou), v ktorých sme 
chceli urýchliť adaptáciu 
hráčov ročníka 2008 do 
teamu.
  Súpiska: Nikolas Ohrablo, 
Richard Kičin, Filip Majerník, 
Samuel Luha, Jakub Obuch, 
Samuel Strečanský, Tomáš 

Mládež vo futbalovej akadémii
tréneri CFMJA

Nový ročník súťaže VI. Ligy 
MEVASPORT 2021/22 sa začal po 
nevýdanej odmlke, ktorá trvala 
od októbra 2020, a to v nedeľu 
8.8.2021. Tím Krakovian pôsobí 
naďalej pod vedením hrajúceho 
trénera Tomáša Andríska a jeho 
asistenta Petra Gažíka, s cieľom 
hrať atraktívny futbal a dúfať, že 
sa súťaž vzhľadom na pandémiu 
dohrá celá.

V      tíme nastalo niekoľko zmien. 
Pôsobenie u nás skončil Michal 
Beňo (návrat do Krajného), 

Dávid Truhlář (ukončil kariéru), Andrej 
Bukovčák (odcestoval do zahraničia), 
Miroslav Tanáč (ukončil kariéru),  Matej 
Prvý (študuje v Brne), Marek Urban 
(koniec kariéry), Roman Gajarský 
(hosťovanie Prašník)  a Denis Haršáni 
(hosťovanie v Trebaticiach). 
   Teší nás príchod nových tvárí:  Tomáš 
Gažík (prestup z MFK Vrbové), Peter 
Uváček (prestup z Kátloviec), Aleš 
Orviský (z U19 CFM JA), Šimon Šurín 
(návrat z Trebatíc), Juraj Valo (z U19 
PFK Piešťany), Martin Bališ (prestup z 
Prašníka), Tomáš Holán a Adam Holán 
(hosťovanie z V. Orvišťa).
   V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Tomáš Holán, Matúš Macháč, 
Daniel Stolárik, Ondrej Kubík, Andrej 
Toplanský, Jakub Klein, Ondrej Holán, 
Filip Frankovič, Šimon Šurín, Matúš 
Grivalský, Lukáš Netsch, Erik Spál, 
Tomáš Andrísek, Peter Gažík, Slavomír 
Mitošinka,  Juraj Valo, Martin Bališ, 
Peter Uváček, Aleš Orviský, Matúš 
Hornák, Tomáš Gažík, Adam Holán a 
kapitán tímu Matúš Duračka.
   V súťaži, ktorej jesenná časť sa stihla 
dohrať, odohrali 16 zápasov. Zimujeme 
priebežne na 9. mieste so ziskom 22 
bodov za šesť víťazstiev a štyri remízy. 
Nastrieľali sme 29 gólov. 7 gólov strelil 
Šimon Šurín, 7 Peter Uváček, 4 Erik 
Spál, 3 Tomáš Andrísek, 3 Ondrej 
Holán 2 Jakub Klein  a po jednom Juraj 
Valo, Matúš Grivalský a Filip Frankovič. 
   Najvyťaženejšími hráčmi boli Jakub 
Klein, Šimon Šurín, Juraj Valo a Ondrej 
Holán. 
   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

Ako sa darilo mužom?

Zimná prevádzka: 1. decembra – 31.marca 
          sobota:  09.00 hod. – 13.00 hod.
--------------------------------------------------
Letná prevádzka: 1.apríl – 30.november
          streda:   16.00 hod. – 19.00 hod.
          sobota:  09.00 hod. – 13.00 hod.

Zmena v otváracích hodín na Zbernom dvore v Krakovanoch



Hlavatovič, Timotej Magula, 
Jozef Uváček, Lucas Obuch, 
Daniel Tonkovič, Markus 
Blaško, Jan Brauner, Leonard 
Chnapko, Tomáš Zúrek.
Umiestnenie 2.lige Západ: 
13.miesto, 17 zápasov, 5 
výhier,  2 remízy, 10 prehier, 
skóre 22:38, 17 bodov.
 Po jesennej časti sezóny 
máme zmiešané pocity, 
nakoľko predvedená hra bola 
niekedy veľmi zlá a niekedy 
naopak výborná. Vyzdvihol 
by som zápasy v Seredi a 
v Galante, kde sme vďaka 
zodpovedným, dobrým 
kolektívnym výkonom 
zhodne zdolali súpera 0:1. 
Veľa ďalších zápasov bolo 
vyrovnaných a my sme 
zlyhávali v koncovke. Naopak, 
dostali sme niekoľko lacných 
gólov, čo nás takisto pripravilo 
o lepšie výsledky. Verím, že 
v zimnom období budeme 
mať možnosť v tréningovom 
procese odstrániť nedostatky 
a v jarnej časti ísť v tabuľke 
vyššie. 
Tréner: Matúš Grivalský

* Mladší žiaci U13  
 Letná príprava začala 6.  
júla. Počas nej sme odohrali 
4 prípravné zápasy (AFC 
Nové Mesto nad Váhom, 
Častkovce, FC Topoľčany, 
Spartak Bánovce nad 
Bebravou). Tréningový proces 
prebiehal prevažne 3-krát 
do týždňa a to nasledovne: 
pondelok v čase o 17:30 h 
ihrisko FK Krakovany, utorok 
v čase o 17:30 h ihrisko FK 
Krakovany, štvrtok v čase o 
17:30 h ihrisko FK Krakovany. 
Z celkového hľadiska a 
pripravenosti hráčov na 
sezónu hodnotím letnú 
prípravu pozitívne, i keď bola 
ovplyvnená dovolenkami, čo 
negatívne ovplyvnilo celkovú 
percentuálnu dochádzku.
 Súpiska: Hornák David, 
Kováčik Dominik, Malik 
Jakub, Pilát Lukáš, Zurek 
Adam, Krchnák, Matúš, 
Krchnák Šimon, Lančarič 
Michal, Orság Michal, Uher 
Simon, Uram Marek, Urban 
Alex, Valovič Marek, Škrabák 
Tobias, Strečanský Damián, 
Zivčák Alan. 
 Umiestnenie v 2.lige Z:
13. miesto, 17 zápasov, 5 
výhier, 0 remíz, 12 prehier, 
skóre   22:42, 15  bodov.

 Celkovo hodnotím naše 
pôsobenie v súťaži pozitívne, 
i keď po výsledkovej stránke 
to nebolo optimálne. Čo 
sa týka hernej stránky, 
chlapci v prevažnej miere 
podávali solídne výkony a 
to aj v zápasoch, v ktorých 
sme ťahali výsledkovo za 
kratší koniec. Snažili sme sa 
predvádzať kolektívny futbal 
s množstvom prihrávok, ktorý 
bol založený na postupnej 
rozohrávke od brankára s 
minimom nakopávaných 
lôpt. V zimnej príprave a jarnej 
časti sa musíme sústrediť na 
zlepšenie obrannej činnosti 
celého mužstva, nakoľko 
sme podľa môjho názoru 
inkasovali veľa gólov, ktoré 
pramenili zo zle riešených 
herných situácií. Celému 
mužstvu za jesennú časť, 
patrí veľká vďaka.
Tréner: Miroslav Obuch

* Prípravka U11  
 Letná príprava začala  5. 
júla. Trénovali sme 3 tréningy 
za týždeň plus cez víkend 
prípravný zápas alebo turnaj, 
Prípravu hodnotím pozitívne 
či už prístupom v dochádzke 
ale aj v  tréningovej jednotke. 
Taktiež nasadenie na 
zápasoch bolo výborne a 
boli sme dobre pripravený 
na Majstrovské zápasy. 
Prípravné zápasy sme 
odohrali proti Vrbovému U13,  
Topoľčany U11, Krajné U13. 
 Súpiska: Jerguš Hruška, 
Damian Hadviga, Uváček 
Tobias, Žák Matias, Milec 
Marko, Dominik Bubák,  Fořt 
Lukáš, Ťapušík Tobias, Milan 
Smolka, Adam Kunka, Peter 
Krivošík, Daniel Galbavý, 
Samuel Duračka, Martin 
Augustín, Lukáš Horňák, 
Matúš Jankovíč, Marko 
Jurica, Patrik Chnapko.
Umiestnenie: 2. miesto, 10 
zápasov, 8 výhier, 1 remíza, 
1 prehra, skóre 58:11, 25 
bodov.
 Letná príprava bola dlhá 
ale kvalitná a chalani mali 
dobrý prístup k tréningovým 
jednotkám. Zistili že väčšie 
ihrisko už predstavuje viacej 
behania a kombinovania. Čo 
ukázali vo viacerých zápasoch 
kde si dokázali vypracovať 
veľmi veľa príležitostí. Vo 
väčšine zápasov sme boli 
lepší a dovolím si povedať 

že v každom zápase sme 
mali viacej šancí ako súper. 
Druhá časť jeseni bola s 
kvalitnými súpermi o čom 
svedčala aj kvalita zápasov. 
Som veľmi rád že sa nám 
podarilo prilákať ďalších 
hráčov a hlavne zapracovať 
hráčov o rok mladších 
do tréningov a zápasov. 
Dokázali sme nájsť brankára 
a Jerguš nás často podržal 
v dôležitých zápasoch.  Cez 
zimnú prestávku musíme 
zapracovať na individuálnych 
veciach a pripraviť sa na 
kvalitnú jar. Dúfam že sa 
nám podarí odohrať aj pár 
turnajov.  Na záver by som 
chcel poďakovať chalanom a 
rodičom za podporu. 
Tréner: Michal Beňo

* Prípravka U9  
 Letná príprava, po dlhej 
letnej sezóne, začala 26.7. 
V príprave sa vytvorila 
tréningová skupina z 
ročníkov 2013 a 2014. V júli 
aj v auguste sme trénovali 
2x týždenne ,od septembra 
sme prešli na 3 tréningové 
jednotky v týždni. 
   Súpiska:  Kantek Matteo, 
Andrísek Sebastián, Strecký 
Mário, Žák Timotej, Polák 
Ondrej,  Horňák Tomáš, 
Matejovič Mathias, Vavrinec 
Matej, Bielik Dominik, Jarko 
Lesay, Dvorský Lukáš, 
Bednár Dominik, Marko 
Tomáš, Verchola Ján,   z 
mladšej treningovej skupiny 
sa do tréningového procesu  
postupne pridali Valovič 
Nikolas, Kuruc Adam. 
Postupne pribudli Mizera 
Markus, Mizera Marcel, 
Žitňanský Dominik, Seitler 
Timotej, Tureček Jonáš.
Prípravka U9 sa zúčastňuje 
krajskej súťaže ZsFZ,  kde 
nastupujeme pod hlavičkou 
ŠK Borovce.  Jesennú časť 
sme odštartovali 29.8.2021 
v Novom Meste. Nakoniec 
po úplne odohratej jesennej 
časti zdieľame 6.miesto z 
12 účastníkov 7 bodov, za 
vedúcimi Piešťanmi. Súťaž 
tentokrát našťastie pre náš 
tím, nebola prerušená kvôli 
pandémii. 
  Do súťaže sme vstupovali 
s cieľom umiestniť sa vo 
vrchnej polovici tabuľky, 
keďže väčšina chlapcov už 
odohrala viac zápasov v tejto 

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Juraj Hammel 77 r.
X Marián Valovič 59 r.
X Stanislav Ščepko 73 r.
X Antónia Mitošinková 76 r.
X Miroslav Valo 64 r.
X Mária Radoská 94 r.

nemohli organizovať, alebo 
sa ich zúčastňovať. Ale zase 
zvýšil záujem médií o našu 
čipku.  Reportáž o čipkároch 
a o paličkovaní sme natáčali a 
následne boli odvysielané na 
STV 3 v Klube na 3, v TV Skvelé, 
STV 1 Slovensko v obrazoch, 
STV 2 Kapura a v TV Markíza 
v Reflexe.  Bodkou za rokom 
bolo fotenie pre SĽUK aj čipiek 
na archivačné, informačné a 
vzdelávacie účely.
   Blížia sa sviatky lásky, pokoja 
a mieru, želám Nám - Vám, by 
sme ich všetci prežili v zdraví v 
kruhu svojich najbližších. A keď 
sa stretne rok s rokom, aby 
starý dal do vienka novému 
pre všetkých ľudí pokoj, 
porozumenie, lásku, zdravie,  
pokoru a zdravý sedliacky 
rozum. 

Foto: 2x Matej Pisca

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 V tom istom období sa 
narodili  Jasmína Žáková, 
Anna Miške, Liliana 
Ambrušová, Matúš Kozák, 
Dominika Kušnierová, 
Viktor Gacko. Želáme im 
veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Aktivity čipkárok a čipkárov 
počas roka 2021

Najväčším podujatím čipkárov bol festival v Krakovanoch

Prvý polrok sme 
pokračovali vo výskume, 
v kompletizovaní zbierky, 
dokumentácie, študovaní 
materiálov a písaní rôznych 
dokumentov a vyjadrení, 
aby sme mohli zúročiť našu 
20 ročnú prácu a podali 
žiadosť o zápis našej  čipky 
do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva na 
Slovensku. Výsledok tejto 
mravčej práce budeme 
vedieť až v druhej polovici 
roku 2022.

Šiesty ročník Festivalu 
paličkovanej čipky, ktorý 
bol plánovaný na koniec 

októbra, sme operatívne preložili 
na august. Počas víkendových 
dní 21. a 22. augusta sa v 
Krakovanoch stretli  nositelia 
krásneho ľudového umenia,  
pletenia čipky. Milovníci 
jemnej krásy sa mohli kochať 
prácami účastníkov festivalu 
vo výstavných kójach, ktoré sa 
nachádzali v Kultúrnom dome. 
Bolo ich tentokrát o niečo 
menej ako po iné roky, ale ich 
počet i tak milo prekvapil. Tak 
isto i návštevníkov, ktorí priam 
sršali radosťou z opätovných 
stretnutí. Z dôvodu dodržiavania 
bezpečnostných opatrení 
úsmev na tvári prezrádzali iba 
rozžiarené oči. Všetci sa tešili 
z možnosti znova sa stretnúť, 
vidieť práce šikovných rúk 
čipkárok a čipkárov, porozprávať 
sa a odovzdať si navzájom 
skúsenosti. Tak ako každoročne 

nemohli chýbať kurzy, semináre, 
módne prehliadky a kultúrne 
programy rôznych žánrov. 
 Výstava Ivety Žlnkovej  
„Inšpirované truhlicou starej 
matere“  s množstvom vzorov 
a rozličných čipiek vzbudzovala 
veľký obdiv a úctu k uchovaniu 
dedičstva našich starých 
mám a k ich prepaličkovaniu. 
  Výstava Jany Novak „Čipka 
na všedný deň a sviatok“ 
zase zaujala nejednu z nás.  
Zároveň i inšpirovala k tomu 
ako využiť staré techniky v 
modernej čipke, ktorá okrášli  
odev na akúkoľvek príležitosť. 
    Výstavu Kristíny Podmanickej 
s názvom „Veď ja neviem 
paličkovať“  mnohí návštevníci 
komentovali „tak takto by som 
nechcel vedieť paličkovať 
aj ja“. Jej autorské diela 
dýchali estetickým cítením, 
prepracovanosťou, jemnosťou,

pokorou k životu, k prírode... 
skoro až duchovnom.
 V súťažnej výstave „Aká si 
mi krásna, ty rodná zem 
moja“  medzi sebou zápolilo 
30 prác. Boli krásne a vybrať 
z nich bolo veľmi náročné. 
   Každý festival venujeme jednej 
regionálnej čipke. Tento rok 
to bola čipka z Hontu, ktorá 
obohatila aj stálu expozíciu 
múzea Za krakovskú bránu a 
bola súčasťou projektu Leto v 
múzeu.  Otvárala sa 11.7.2021 
na Medzinárodný deň čipky, 
ktorý sme pripravili spolu s 
múzeom a trvala do 31.10.2021.
  Aj napriek epidemiologickej 
situácii sa nám  podarilo 
vystihnúť aspoň dva termíny 
plánovaných akcií. Účastníci 
i návštevníci  si mali z čoho 
vybrať a odchádzali domov  
plný  dojmov z krásy, ktorú mohli 
obdivovať, s nádejou, že takéto 
stretnutie sa bude môcť konať 
znova o rok.  A my, organizačný 
tím  s  dobrým  pocitom,  že i v tak 
sťažených podmienkach, plných 
rôznych opatrení, sme to zase 
bravúrne zvládli. Za čo chcem 
všetkým čipkárkam a čipkárom, 
ich rodinným príslušníkom, 
priateľom a dobrovoľníkom 
toto cesto poďakovať. Vďaka 
Vám  môže náš festival 
napredovať,  čipka  prezentovať 
a obec reprezentovať.
   Rok 2021 bol chudobný na 
kurzy a podujatia, ktoré sme 

Daniela PISCOVÁ predsedníčka OZ BÁBENCE

Spoločenská kronika

2 » Hlas Krakovian » december 2021   december 2021 » Hlas Krakovian » 15

vekovej kategórii už minulý rok. Zatiaľ 
sme na šiestom mieste mieste, čo 
vôbec nezodpovedá individuálnej 
kvalite tímu. 
  Počas letnej prípravy sme odohrali 
zopár prípravných zápasov, vždy 
s víťazným výsledkom. Najviac 
nám herne pomohol  turnaj v 
Krakovanoch, kde sme v jednom 
dni  odohrali 5 kvalitných zápasov a 
osadili sme pekné tretie miesto. 
  Súťaž sme začali výhrou v 
Bučanoch, kde sme hrali v malom 
počte, ale chlapci sa zomkli a 
zápas doviedli do víťazného konca. 
V zápase s N. Dubnicou to bola 
jednoznačná záležitosťl. Potom prišlo 
herné trápenie proti Klúčovému, 
nakoniec sme tam neuspeli. Skvelé 
zápasy sme odohrali v Bánovciach 
a v Považskej Bystrici, tam sme mali 
zápasy úplne v našej réžii. Po dobrom 
zápase s Topoľčanmi, nastalo naše 
herné trápenie a posledné štyri 
zápasy sme nepochopiteľne prehrali. 
Celkovo je v tíme veľa talentovaných 
chlapcov, len treba viac zapracovať 
na organizácii hry, kombináciách 
a koncentráćii v zápasoch a naše 
postavenie bude ešte lepšie. 
 Na záver sa chcem poďakovať 
rodičom za obetavosť , podporu 
svojich mladých futbalistov,  a pomoc 
pri doprave na zápasy.
Tréner: Tibor Šurín

* Prípravka U7, U8  
 Letnú prípravu sme začali 26.7. 
V príprave sa vytvorila tréningová 
skupina z ročníkov 2014,2015,2016. 
Príprava už tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, čo 
ovplyvňovalo účasť na tréningoch.  
Súpiska:  Kuruc Adam, Bielik Matúš 
Krakovany, Bielik Matúš Ostrov, 
Cifra Oliver, Soska Augustín, Valovič 
Nikolas, Mihálik Marcel, Reško 
Adam, Andrísek Damián, Bednár 
Arthur, Zemková Jesika, Strecký 
Matej, Daněk Matej, Varga Matúš, 
Olách David, Valo Jakub, Valo Matúš. 
 Chlapci U8 (2014)sa zúčastnili 
dvoch turnajov v minilige, oba zvládli 
veľmi dobre, len škoda že máme 
nízky počet chlapcov, preto museli 
nastupovať aj mladší chlapci, napriek 
tomu bola hra veľmi dobrá o čom 
svedčia aj výsledky v turnajoch.
 V ročníku U7 (2015) je veľa 
talentovaných chlapcov, dúfam že 
účasťou na tréningoch sa budú 
postupne zlepšovať a zdokonaľovať 
v individuálnych zručnostiach, čo je 
pre ich vývoj teraz najdôležitejšie.
 Na záver sa chcem poďakovať 
rodičom za  podporu svojich mladých 
futbalistov.
Tréner: Tibor Šurín

Módna prehliadka na Festivale paličkovanej čipky.Módna prehliadka na Festivale paličkovanej čipky.

Z Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. Z Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. 
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 V každej domácnosti na jar 
pribudne nádoba na triedenie

Biologicky rozložiteľný

odpad po novom
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UCTILI SI VOJNOVÝCH
VETERÁNOV

11.  novembra  1918  o 
11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva
v 1.svetovej vojne

                       strana 8

ŽENSKÝ FUTBAL V OBCI
Šeličo mi navyprávali, 
alebo čo si ešče  
pamatám...
                         strana 6

Ako dopadol futbalový Turnaj o pohár starostu obce? Nastúpili naši najlmladší futbalisti.                        strana 11

Ľudovít MALÝ
kňaz

Nádherný zvyk stavania 
betlehemov je nám 
kresťanom veľmi drahý.  
Snáď ani nie je človeka, 
ktorého by  betlehemská 
scenéria nedojímala. 
Milí čitatelia, neviem si 
predstaviť lepší spôsob 
premýšľania o posolstve 
Vianoc, ako pohľad do 
našich betlehemov.

Premýšľať o posolstve 
Vianoc znamená urobiť 
si čas, dobre sa zahĺbiť 

pohľadom na udalosť onej 
svätej noci. Prečítať ju s 
úžitkom znamená vydať sa na 
duchovnú púť s modlitbou v 
srdci a na perách. Keď stojíme 
pred vianočnými jasľami, 
pripomína nám to naše detské 
roky. Vďaka tejto spomienke 
si máme uvedomiť, že vzácny 
dar viery sme dostali skrze 
konkrétnych ľudí. Väčšina z 
nich už nie je medzi nami a 
ak má byť nejaké modlitba 
v tejto chvíli prvá, tak za nich 
a poďakovanie za dar viery. 
Zároveň nám to pripomína 
povinnosť odovzdávania viery 
našim deťom, vnúčatám, 
priateľom. Ako je to naozaj s 
naším delením sa o dar viery s 
inými? Pozadie jaslí je posiate 
hviezdami, všetko je ponorené 
do tmy a noci. Môžeme 
myslieť na chvíle temnoty, 

ktoré sme zažili. Ani vtedy nás 
Boh neopúšťa, je tu, je s nami. 
Jeho  blízkosť prináša svetlo 
tam, kde je tma. V jednej piesni 
sa spieva: do tmí našich dní 
nám dávaš svoj oheň, ktorý 
viac nezhasne, ktorý nikdy 
nezhasne...Svetlo, ktoré nás 
zohreje a ukáže, kadiaľ ďalej. 
Svetlo, ktoré budeme zažínať 
pri našich betlehemoch, nech 
vám vždy pripomenie tieto 
slová.  Pastieri sú prví, ktorí 
prichádzajú k jasliam a sú 
prví, ktorí vidia najdôležitejšiu 
skutočnosť: dar spásy. Ako 
často nerozumieme tomuto 
slovu spása. Ako často 
nevidíme ten pravý dôvod, 
pre ktorý Ježiš prišiel k nám. 
Pastieri nás učia, ako máme 
odpovedať Bohu, ktorý prišiel 
a prichádza- máme mu ísť v 
ústrety s láskou, vďačnosťou 
a úctou. Zovšadiaľ dýcha 
chudoba, pokora, skromnosť. 
Lekcia chudoby blahoslaví 
tých, čo si uvedomujú, že 
najviac potrebujú Božiu lásku. 
Len jedno je potrebné. Vieme 
si vybrať ten správny podiel? 
Betlehemská chudoba je 
výkričníkom, aby sme sa 
nenechali oklamať bohatstvom 
a prchavými sľubmi šťastia. 
Jednoduchý život Ježiša nás 
učí spoznávať, čo je podstatné 
a podľa toho sa rozhodovať. 
Zadívajme sa teraz na Pannu 
Máriu. Keď dobrý Pán Boh 
zaklopal na dvere Máriinho 
srdca, našiel otvorené, Mária 

odpovedala „áno“. Jej postoj 
je veľkou ukážkou, ako sa 
zrieknuť seba a veriť v Božie 
prísľuby a poslúchať Božiu 
vôľu. Mária nepredvádza seba, 
ukazuje dieťa Ježiša. Je to 
Mária, ktorá Ježiša najviac z ľudí 
milovala. Prosme ju, nech nám 
daruje aspoň kúsok zo svojej 
lásky. Spolu s ňou poďme 
a pokloňme sa Božiemu 
Synovi. Sv. Jozef chráni svoju 
rodinu. Je strážcom, prvým 
učiteľom Ježiša a človekom 
spravodlivým, čiže v reči 
Starého zákona človekom 
celkom oddaným Bohu. 
Najdôležitejšie je Božské Dieťa 
Ježiš. S ním všetko zrazu ožije, 
ožaruje všetkých a všetko 
svojim svetlom. Je krehké 
a predsa ukrýva božskú 
moc, ktorá tvorí a premieňa. 
Svojim úsmevom a otvoreným 
náručím pozýva všetkých, aby 
prišli bližšie, nebáli sa, odhalili 
veľkosť Božej lásky a doslova 
sa dotkli tohto jedinečného 
okamihu. Je to ohromujúce, 
že Boh sa stal jedným z nás. 
To, čo sa nás má zmocniť, je 
údiv z pokory Boha, ktorý sa 
stal človekom, úžas, ktorý 
by nás mal zraziť na kolená 
s modlitbou chvály a vďaky 
Bohu, ktorý chcel všetko 
ľudské zdieľať s nami a už nikdy 
nás nenechať osamotených. 
Vianoce bohaté na údiv a 
úžas z Boha, plné radosti z 
Božej blízkosti a záchrany, to si 
želajme, za to sa modlime.

Ročník 2020/2021 z dôvodu epidémie Výkonný výbor ObSTZ Trnava 
predčasne ukončil po odohratí 18 kôl. Bolo potrebné odohrať ešte 4 kolá. 
Riadiaci orgán najskôr súťaž prerušil a potom aj ukončil. 

Stolní tenisti bojujú
s príznakmi pandémie

Vo veľmi vyrovnanom zápolení 
sme skončili na predposlednom 
11.mieste(pred posledným 
odohratým kolom sme sa pohybovali 
na 7.-9.mieste). Pred nami zostali 
súperi, s ktorými nás čakali súboje 
na domácich stoloch. Tie sa však 
už neuskutočnili pre známy výskyt 
epidémie. VV ObSTZ rozhodol,že 
postavenie mužstiev je platné na 
základe odohratých 18 kôl. 

Ročník 2021/2022 sa začal tiež 
s problémami týkajúcimi sa 
epidémie. Pribudli ku tomu 

aj problémy okolo neuskutočnenej 
rekonškcie kultúrneho domu, ako aj 
zmena zamestnania dvoch našich 
pretekárov, na základe čoho sme boli 
nútení pozmeniť a prispôsobiť kalendár 
tréningov i zápasov. Na nešťastie 
sa nám ešte dlhodobo zranil hráč 
Popelka(zlomená ruka) a tak ku stabilným 
hráčom Stehlík,Štefanka,Varga,(občas 
Predný) museli nastupovať na stretnutia 
Čelín a Seitler. Ich výkonnosť však na 
5.ligu zďaleka nestačí. Mladej náhrady 
v Krakovanoch niet… Pre zlepšenie 
situácie sa črtá iba úspešné ukončenie 
štúdii Patrika Predného a ak dôjde 
ku zvýšenému záujmu mladých...
   V jesennej časti súťaže nám neprial ani 
žreb. V doteraz odohratých 9 kolách sme 
mali súperov, ktorí sú v hornej polovici. 
Úspešne sme bodovali iba dvakrát  

po remízach: a to v Piešťanoch(viedli 
sme počas celého stretnutia a domáci 
stále doťahovali náš náskok) a doma 
so Zelenčom. Stabilné výkony podáva 
Stehlík. Mladší Varga a Štefanka sa 
výkonmi približujú sporadicky. Ak by 
stabilizovali svoje zápasové výkony 
podľa tréningov,potom by sme sa 
dočkali aj lepšieho umiestnenia.
 Od 21.novembra je súťaž 5.ligy 
ObSTZ Trnava opäť prerušená. V 
10.kole sme mali na domácich stoloch 
privítať posledné mužstvo tabuľky…

                              * * *
Tabuľka 5.ligy po jesennej časti sezóny
1.MSTK Trnava B 9  8 0 1 97:65 25
2.Špačince B        9   7 1 1  116:46 24
3.Hlohovec E      9  7 0 2 112:50 23
4.Bojničky A      8  7 0 1  95:49 22
5.Suchá A        9  5 2 2  94:68 21
6.Hoste           9  4 1 4  80:82 18
7.Boleráz          8  3 1 4  61:83 15
8.Vrbové B        8  2 1 5  61:83 13
9.Piešť-Moravany  8  1 2 5  60:84 12
10.Zeleneč A      8  1 2 5  59:85 12
11.Krakovany        9   0 2 7  48:114 11
12.Buková A        8  0 0 8  35:109  8

 Záujemcom o výsledky stolných 
tenistov dávam do pozornosti sledovanie 
stránky športu obce Krakovany 
v súbore Stolný tenis-Aktuálne.
   Záverom môjho príspevku mi dovoľte 
zaželať požehnané a milostiplné vianočné 
sviatky pokoja a všetko najlepšie,hlavne 
pevné zdravie do Nového roku 2022.

Vladimír SEITLER
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Jozefovský turnaj 
v stolnom tenise

Starostovia stihli v októbri počas 
priaznivejšej epidemiologickej 
situácie zorganizovať a odohrať 
Jozefovský turnaj 2021 (taký je 
oficiálny názov tradičného turnaja 
starostov so zástupcami TAVOS-u).

Športového zápolenia sa 
zúčastnilo sedem zástupcov 
TAVOS-u a sedem starostov. 

Hráči boli rozdelení do troch skupín, 
v ktorých sa stretli každý s každým. 
Na základe dosiahnutých výsledkov 
bolo hodnotenie súboja družstiev a 
následné nasadenie do tzv.pavúka. 
V súťaži družstiev sa v posledných 
rokoch darí starostom. Aj tentokrát 
boli úspešnejší, hoci tesne výsledkom 
vzájomných súbojov v pomere 9:7. 
   V súboji jednotlivcov si každý hráč 
zahral ešte 4 stretnutia,lebo sa použil 
systém do konečného umiestnenia. 
Najlepšiu výkonnosť preukázali 
zástupcovia starostov, kde bola 
badateľná ich väčšia skúsenosť za 
zelenými stolmi z minulých  čias či 
súčasnosti. Víťazom sa stal starosta 
Špačiniec Július Zemko,ktorý prešiel 
turnajom bez straty setu. Vo finále 
porazil starostu Trebatíc Juraja Valu, 
vlaňajšieho víťaza. Ten pred finálovým 
stretnutím zviedol najvyrovnanejší 
súboj so starostom Nižnej – Kamilom 
Mikušom, keď ho v semifinále porazil 
po tuhom boji 3:2. Najlepší pretekár 
TAVOSu-u bol Dušan Galanďák,ktorý 
sa celkovo umiestnil na 5.mieste. 
   Upomienkové ceny najúspešnejším 
pretekárom odovzdali: generálny 
TAVOS-u Ing. Vladimír Púčik  a 
starosta obce Krakovany PhDr.
František Klínovský. Ten, ako 
usporiadateľ, sa zhostil svojej úlohy na 
výbornú. Po športových zápoleniach 
si účastníci turnaja pohovorili o svojich 
obecných problémoch a zaspomínali 
si na minulé zápolenia pri pečenom 
prasiatku.
                               Vladimír SEITLER

Nech scéna betlehemov prehovorí 
do našich životov

Momentka z Jozefovského stolnotenisového turnaja. Foto: L. ŽitnanskýMomentka z Jozefovského stolnotenisového turnaja. Foto: L. Žitnanský


