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Ľudovít MALÝ
kňaz

Aké boli vlastne prvé 
Vianoce v dejinách?     
Plné prekvapení. Lenže 
akých? Žiadne darčeky 
v krásnom balení.

Bola to séria prekvapení, 
ktoré výrazne zasiahli 
a menili osudy Márie 

a Jozefa spôsobom, aký si 
nedokázali predstaviť ani 
v najodvážnejších snoch.  
Príchodom Archanjela  k Márii 
sa začala séria tajomných 
a nečakaných momentov, 
ktoré trvalo zmenili život Márii 
a Jozefovi. Mária sa stane 
matkou a ostane zároveň 
pannou. Jozef, jej snúbenec, 
sa stane pred zákonom otcom 
Ježiša bez toho, aby ho 
splodil. Dieťa Ježiš prichádza 
v tom najnevhodnejšom 
momente, keď snúbenci podľa 
Zákona nemohli žiť spolu. 
Z toho všetkého sa mohol 
akurát vykľuť  škandál, jediné 
riešenie, ktoré sa núkalo, bolo 
prepustiť Máriu, na čo mal 
dokonca Jozef právo a tak by 
si zachránil dobré meno. Chce 
tak         urobiť        potajomky, 
s ohľadom na Máriu. 
   Obrovským prekvapením je 
spôsob, akým Boh vstúpil do 

našich dejín - ako Slovo, ktoré 
sa stalo telom - dieťaťom, ktoré 
neprišli privítať vtedajšie elity, 
ale prostí pastieri, ktorí boli tak 
isto prekvapení z toho, čo im 
anjeli tej Svätej noci zvestovali. 
Opätovne prekvapivo zasahuje 
Boh, vo sne Jozefovi mení 
plán, žiada prijať Máriu k sebe. 
Aby to nebolo všetko, opäť 
vo sne prekvapivý pokyn, 
aby Rodina išla do Egypta. 
Kto by toto mohol očakávať? 
Jedna nečakaná udalosť za 
druhou. Vianoce sú oslavou 
neuveriteľného Boha, ktorý 
prevracia naše plány, vstupuje 
prekvapivo do našich životov 
a niekedy mení od základov 
naše očakávania. 
   Ako hovorí pápež František: 
“Mať Vianoce znamená prijať 
na Zemi prekvapenia Neba.“ 
Vianoce otvorili novú epochu 
a prežívať ich, podľa Františka, 
značí nechať sa otriasť ich 
prekvapivou novosťou, kde 
sa život neprogramuje, ale 
daruje a prijíma. Vianoce nie 
sú o sálaní tepla  z krbu, ale 
o zimomriavkach z Božích 
prekvapení. Ak chceme 
porozumieť tajomstvu 
Vianoc, nepôjde to bez 
toho, aby sme boli otvorení 
prekvapeniam, lebo Boh, 
ktorý zasahuje aj do našich 

životov je Bohom prekvapení. 
Práve neočakávané udalosti 
na rovine nášho osobného, 
rodinného, cirkevného či 
spoločenského ba i svetového 
diania sú znameniami, za 
ktorými veriaci človek má 
spoznávať pedagogiku Božích 
nečakaných výziev k tomu, 
aby sme vstali a išli... 
 Betlehemská vianočná lekcia 
je o postoji Márie, ktorá 
dôverovala Bohu a poddala 
sa jeho plánu napriek tomu, že 
nechápala, je o postoji Jozefa, 
ktorý vstal, aby urobil to, čo 
chce Boh, aj keď to nebolo 
podľa jeho plánov.  Ak toto 
premyslíme do podrobností 
nášho každodenného života 
zistíme, kto vlastne je centrom 
nie len našich vianočných 
sviatkov, ale celého nášho 
života. Zosvetštiť Vianoce 
totiž podľa pápeža Františka 
znamená dať do stredu 
seba namiesto božského 
Dieťaťa, dávať si darčeky 
navzájom a nepomôcť ani len 
jedinému chudobnému. Práve 
chudobný Boh v jasliach je 
azda najväčším prekvapením 
Božím. Otvoriť sa mu znamená 
nechať sa naplniť tým 
najväčším bohatstvom, ktorým 
je On sám a z tohto bohatstva 
rozdávať iným.

Jesenná  časť  súťaže  s  novým  názvom -  VII. liga MEVA  začala 7. 8. 2022. 
Prípravu  sme absolvovali v domácich tréningových podmienkach. Odohrali 
sme jeden prípravný zápas. S Dolným Lopašovom sme vyhrali 9:0. 

Ako sa darilo futbalovému
A-mužstvu?

V tíme nastalo niekoľko zmien.  
Pôsobenie u nás ukončili Ondrej 
Kubík (koniec aktívnej činnosti),  
Slavomír Mitošinka (prestup do 
Ostrova), Jakub Klein (prestup do 
V. Orvišťa), Ondrej Holán (žije v 
Banskej Bystrici), Lukáš Netsch 
(koniec aktívnej činnosti) a Filip 
Frankovič (prestup do Moravian). 

Posilnili nás Mário Valo (z U19), Matej 
a Šimon Pažík (prestup z Boroviec), 
Miloš Potrok (prestup z Boroviec), 

Erik Straka (obnovenie aktívnej činnosti)  
a Róbert Vavrinec (návrat po zranení). 
  V tíme teda pôsobili: Tomáš Holán, 
Tomáš Mihálik, Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Andrej Toplanský, Šimon Šurín, 
Matúš Grivalský, Erik Spál, Juraj Valo, 
Peter Uváček,  Aleš Orviský, Tomáš Gažík, 
Adam Holán, Mário Valo, Matej a Šimon 
Pažík, Miloš Potrok, Erik Straka, Róbert 
Vavrinec a kapitán tímu Matúš Duračka.
  V jarnej časti sme odohrali 13 zápasov, 
absolvovali 37 tréningových jednotiek. 
Celkovo sme skončili  na 8. mieste so 
ziskom 19 bodov za 5 víťazstiev a 4 
remízy. Nastrieľali sme len 24 gólov. 8  
gólov strelil Šimon Šurín, 4 Erik Spál, 
3 Peter Uváček a Matej Pažík, 2 Daniel 
Stolárik a po jednom Tomáš Gažík, Robo 
Vavrinec, Matúš Duračka a Miloš Potrok.  
  V jesennej časti sme sa stali  najlepšie 
brániacim sa mužstvom v súťaži, vďaka 
dobrej obrannej práce celého tímu na 
čele s brankárom Tomášom Holánom. 
  Najvyťaženejšími hráčmi v zápasoch 
boli Juraj Valo, Šimon Šurín, Tomáš 
Holán a Aleš Orviský.  Vyzdvihujem 
pracovitosť hráčov s najlepšou 
dochádzkou na tréningové jednotky, 
kde z najlepších spomeniem Aleša 
Orviského, Juraja Valu  a Šimona Pažíka.
  Nedostatočný úspech v prvej polovici 

súťaže vidím v nízkom počte strelených 
gólov. Tradiční strelci Šimon Šurín a 
Erik Spál strelili výrazne menej gólov, 
ako sme si zvykli. Chýba nám typický 
hrotový útočník. V konfrontácii s tímami 
z prvej štvorky sme ani raz neuspeli. 
Boli nad naše sily.  Dobrý zápas sme 
odohrali v derby s V. Orvišťom, kde sme 
vyhrali 3:2. Slabý výkon sme predviedli v 
prvom kole v Ružindole. Najťažší súper 
bol pre nás Cífer s Ivanom Lietavom na 
čele, porazili nás nakoniec aj v pohári.
  V mene trénerov, realizačného 
tímu a hráčov sa chcem poďakovať 
Obci Krakovany, sponzorom a 
vedeniu futbalového klubu FK 
KRAKOVANY, za vytvorené 
tréningové a organizačné podmienky 
na fungovanie futbalového A tímu.

***

TABUĽKA VII. ligy MEVA
sezóna 2022/23 

po jesennej časti

1. Červeník        13   9    4   0   39:25  31
2. Majcichov      13   9    2   2   33:15  29
3. Siladice          13   9    1   3   47:24  28
4. Cífer               13   7    3   3   41:20  24
5. Zvončín         13   6    3    4   32:22  21
6. Kátlovce        13   6    3    4   35:26  21
7. V. Orvište       13   6    2   5   33:28  20
8. KRAKOVANY       13    5     4    4    24:18    19 
9. Madunice       13   3   5    5   16:24  14
10. Zeleneč        13   4    2   7   33:52  14
11. Pečeňady     13   4    1   8   26:32  13
12. H.Orešany    13   3 0  10  20:42    9 
13. Bučany         13   1 3    9   13:42   6
14. Ružindol       13   1    3    9   13:35   6 

Tomáš ANDRÍSEK
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Jozefovský turnaj 
v stolnom tenise

Stolnotenisový turnaj starostov 
obcí proti pracovníkom TAVOS-u sa 
konal obvykle v období mena Jozef. 
Epidémia COVIDu však zasiahla aj 
pre poriadanie tohoto podujatia. Aj 
preto bol už 24.ročník posunutý na 
október roka 2022.

Dva týždne pred voľbami si dali 
zraz starostovia a poslanci 
obcí proti svojmu dlhoročnému 

rivalovi. Oproti minulosti sa družstvo 
TAVOS-u posilnilo o príchod nového 
zamestnanca Milana Beluského, ktorý 
v tomto športe reprezentuje mužstvo 
Vrbového v 5.lige. Milan pomohol iba 
čiastočne v súťaži družstiev a potom 
v pomerne ťažkom boji vybojoval 
prvenstvo v súťaži jednotlivcov.
  Hráči boli najskôr zaradení do 3 
skupín. Výsledky dvoch najlepších 
hráčov oboch družstiev v skupinách 
sa zaratávali do zápasu družstiev. 
Starostovia a poslanci obcí zvíťazili v 
zápase družstiev 8:4.
  Na základe výsledkov v skupinách 
sa potom hráči stretli v bojoch o 
najlepšieho hráča turnaja, najlepšieho 
hráča TAVOS-u i najlepšieho starostu. 
Tu sa najviac darilo už spomínanému 
Milanovi Beluskému z TAVOS-u, 
ktorý vyhral súťaž jednotlivcov a 
tým aj najlepšieho hráča TAVOS-u. 
Najlepším starostom bol opäť starosta 
Špačiniec Július Zemko. Treba ale 
poznamenať, že finále sa končilo po 
urputnom boji tesným výsledkom 3:2. 
Aj boj o tretie miesto medzi Jurajom 
Valom (Trebatice) a Máriom Beblavým 
(Dolný Lopašov) priniesol tuhý boj, 
v ktorom bol úspešnejší Valo po 
výsledku 3:1.
  Vecné ceny a poháre najlepším 
odovzdali starosta Krakovian PhDr. 
František Klinovský a zástupca 
TAVOS-u. Po turnaji nasledovalo 
príjemné posedenie účastníkov 
turnaja. Treba poďakovať aj 
obsluhujúcemu personálu, ktorý sa 
postaral tiež o príjemnú atmosféru 
počas celého turnaja.
                               Vladimír SEITLER

Boh prekvapeníBoh prekvapení

foto: @lumix2004(freeimages.com)



metie a neposúva vpred. Som 
veľmi rád za každé športové 
povzbudenie počas sezóny, 
ale nebudem akceptovať 
zasahovanie do tréningového 
procesu.
  Na záver by som chcel 
vyjadriť spokojnosť, nakoľko 
v tíme je veľké množstvo 
chlapcov, ktorí sú odhodlaní 
na sebe ďalej pracovať, aby 
sa postupne stali lepšími 
futbalistami.
Tréner: Miroslav Obuch

* Prípravka U11 a U10  
 Letná príprava začala  18.7. 
2022. Trénovali sme 3 tréningy 
za týždeň plus cez víkend 
prípravný zápas alebo turnaj, 
Prípravu hodnotím negatívne 
pretože sme sa nevedeli 
schádzať na tréningovom 
procese a chodilo nás 
málo čo sa odzrkadlilo aj v 
MZ. Prípravné zápasy sme 
odohrali proti Smoleniciam U 
10, Častkovciam U11, Krajné 
U10, Turnaj v Krakovanoch 
U10, FŠM NutriAchievers 
U10, Triangel v Bučanoch 
(Lokomotíva Trnava, Bučany 
U10, U11).  
  Letná príprava bola krátka, 
a veľmi slabá, čo sa týka 
dochádzky. Zmena herného 
systému, na ktorý sme 
si museli zvyknúť, a nové 
mužstvo. Teší ma že sme 
zapracovali v U10 kde si 
chystám chalanov na budúci 
rok a pár ich už hráva v 
základe za U11. Odohrali 
sme ale kvalitné zápasy či už 
proti Piešťanom, Topoľčanom 
alebo ČFK kde nám chýbalo 
kúsok šťastia ale bolo to 
odohrané v dobrom tempe.  
Cez zimnú prestávku musíme 
zapracovať na dochádzke, 
taktických veciach a hlavne 
rýchlejšieho presunu do 
ofenzívy. Cez zimu ešte 
odohráme pár turnajov a od 
januára už vybehneme von 
a budeme sa pripravovať na 
jarnú časť.  Na záver by som 
chcel poďakovať chalanom a 
rodičom za podporu.
Súpiska: U11 - Timotej 
Žák, Dominik Bielik, Lukáš 
Horňák, Martin Augustín, 
Peter Krivošík, Matias Holický, 
Matúš Jankovíč, Marko 
Jurica, Patrik Chnapko, Mário 
Strecky, Matteo Kantek, 
Sebastián Sidelský, Roman 
Skladaný, Patrik Podstavek.

U10 – Jonáš  Tureček, Marcel 
Mizera, Dominik Žitňanský, 
Dominik Bednár, Jaroslav 
Lesay, Marko Masarik, 
Dominik Bibiš, Sebastián 
Andrísek, Matej Vavrinec. 
Strelci gólov U11- Peter 
Krivošík 7 gólov, Mário 
Strecký 7, Matúš Jankovíč 
3, Matteo Kantek 2, Martin 
Augustín, Marko Jurica, 
Lukáš Horňák a Matias 
Holický (všetci po jednom 
góle.)
Tréner: Michal Beňo

* Prípravka U9  
    Letná príprava, po dlhej letnej 
sezóne, začala 18.7.2022 
V príprave sa vytvorila 
tréningová skupina z ročníkov 
2014 a 2015. Príprava už 
tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, 
čo ovplyvňovalo účasť 
na tréningoch. V skupine 
U9  začínalo 13 mladých 
futbalistov, postupne sa 
počet ustálil na 19 doplnením 
z mladších ročníkov, aj 
príchodom nových hráčov. 
V júli aj v auguste sme 
trénovali 2x týždenne ,od 
septembra sme prešli na 3 
tréningové jednotky v týždni. 
Do súťaže sme vstupovali 
s cieľom umiestniť sa vo 
vrchnej polovici tabuľky, 
keďže niektorí z  chlapcov 
nastupovali v tejto vekovej 
kategórii už minulý rok. Zatiaľ 
sme na druhom  mieste , čo 
je pre mňa veľmi pozitívnym 
prekvapením. 
   Počas letnej prípravy sme 
odohrali zopár prípravných 
zápasov  s . Najviac nám 
herne pomohol  turnaj O 
pohár starostu Krakovian  
v Krakovanoch, kde sme 
v jednom dni  odohrali 6 
kvalitných zápasov a osadili 
sme siedme miesto z 12. 
účastníkov. 
   Súťaž sme začali výhrou v 
Piešťanoch, kde sme odohrali 
veľmi dobrý zápas, ktorý sme 
celý čas prehrávali ale v závere 
sa chlapci zomkli a zápas 
doviedli do víťazného konca. 
V zápase s Topoľčanmi to 
bola jednoznačná záležitosť, 
súper nás vôbec nepreveril. 
Potom prišla jediná prehra v 
Šali, kde sme odohrali veľmi 
dobrý zápas, ale súper bol na 
záver o jeden gól šťastnejší. 

Po ďalšom jednoznačnom 
zápase proti Galante sme 
nastúpili proti výborným 
Bučanom, kde sme v závere 
opäť otočili zápas a tešili sme 
sa z víťazstva. Sezónu sme 
ukončili zápasom v Nitre, kde 
sme v oklieštenej zostave 
vo veľmi nepriaznivých 
podmienkach zvíťazili nad 
ČFK.
 Celkovo v tíme je veľa 
talentovaných chlapcov, 
niektorí už trénujú  v ligových 
tímoch, čo je dobrá vizitka 
našej práce v CFM.  Tím 
sme nemali vždy kompletne 
pokope a aj napriek tomu 
sme sa pekne umiestnili v 
súťaži. Postupne sme ho 
doplnili o chlapcov z mladšej 
kategórie.
 Nakoniec treba dodať že 
pri vývoji mladých hráčov 
tabuľkové postavenie nie je 
rozhodujúci faktor, dôležitejšie 
je ako dokážu zvládať 
individuálne zručnosti.
 Na záver sa chcem 
poďakovať rodičom za 
obetavosť , podporu svojich 
mladých futbalistov,  a pomoc 
pri doprave na zápasy.

Súpiska:  Polák Ondrej,  
Horňák Tomáš, Matejovič  
Mathias, Valovič Nikolas, 
Kuruc Adam, Mizera Markus, 
Soska Augustín, Bielik Matúš 
Krakovany, Bielik Matúš 
Ostrov, Reško  Adam, Strecký 
Matej, Varga Matúš, Mihálik 
Marcel, Sipos Ján, Mikuláš 
Tobias, Pagáč Andrej, 
Štefanka Richard, Podstavek 
Adam, Hrabinovská Diana.
P
rípravka U9 sa zúčastňuje 
krajskej súťaže ZsFZ,  kde 
nastupujeme pod hlavičkou 
ŠK Borovce.  Hrá sa 
systémom 5+1 ihrisko 
50x30.  Jesennú časť sme 
odštartovali 3.9.2022 v  
Piešťanoch. Nakoniec po 
nie úplne odohratej jesennej 
časti zdieľame 2.miesto z 9 
účastníkov.

Strelci gólov:
23 – Horňák Tomáš  , 20 –
Mizera Marcus, 18 - Sipos 
Ján, 9 – Polák Ondrej,  7 – 
Valovič Nikolas, 4 – Strecký 
Matej, 3 – Matejovič  Mathias, 
1 – Kuruc Adam, Mihálik 
Marcel, Soska Augustín.
Tréner: Tibor Šurín

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Vojtech Kališ 69 r.
X Anna Macháčová 90 r.
X Ján Macejka 70 r.
X Viktor Miezga 84 r.
X Pavol Lupták 66 r.
X Helena Florková 93 r.

Na základe obhliadky 
S l o v e n s k é h o 
vodohospodárskeho podniku 
š.p., Okresného úradu 
Piešťany, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, 
zástupcov obce Krakovany a 
nimi zistených nedostatkov, 
vyzývame občanov, ktorí majú 
odbery a vyústenia vo vodných 
tokoch Holeška, (odbery 
vôd na polievanie, vyústenia 
dažďovej kanalizácie, 
vyústenia domových čistiarní 
odpadových vôd a pod.), 
aby predložili na tunajší úrad 
doklady o ich povolení, 
resp. ich okamžite odstránili. 
Doklady požadujeme 
predložiť do 20.12.2022 na 
tunajší úrad príp. ich predložiť 
Okresnému úradu Piešťany, 
odboru starostlivosti o životné 
prostredie. Odstránenie 
nepovolených odberov a 
vyústení prikazujeme vykonať 
do 31.12.2022.
    
  PhDr. František Klinovský
                                starosta obce

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

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

 V tom istom období sa 
narodili  Krištof Szitkey a 
Tomáš Kubran. Želáme im 
veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Slávnosti jesene 2022 
alebo “Návrat na tekvicový dvor”

Po rokoch pandémie sme sa stretli na tradičnej jesennej výstave

17. ročník Slávností 
jesene, s podtitulom 
„Návrat na tekvicový 
dvor“ sa uskutočnil v 
záhrade Kultúrneho domu 
Krakovany po 3 rokoch. 
Kvôli pandémii COVIDu sa 
toto podujatie v rokoch 
2020 a 2021 neuskutočnilo.

Zorganizovala ho MsSČK 
v spolupráci s Obcou 
Krakovany. Tento rok 

sa jesenné slávnosti začali už 
v piatok koncertom Ľudovej 
hudby Borovienka z Krakovian. 
Podujatie navštívili aj hostia 
z družobných Krakovian v 
Čechách a z Gminy Popielow 
v Poľsku.  Slávnosti jesene 
spestrila aj výstava obrazov 
vystavovateľov Jaroslava 
Svetlíka, Ing. Marty Mitošinkovej 
a Marty Doktorovej, ktorá 
prebiehala v kultúrnom dome. 
S výstavou fotografií pod 
názvom „Životom v kroji“ sa v 
týchto priestoroch prezentoval 
aj Ing. Peter Seitler.  V sobotu 
17. septembra podujatie 
otvorila predsedníčka 
MsSČK Elena Krestová a 
starosta obce Krakovany 
PhDr. František Klinovský. 
Návštevníkom sa prihovorili 
aj hostia z Čiech a Poľska. 
Nasledoval hudobný program 
Ľudovej hudby Rovenec, 
spolu so Speváckou skupinou 
Klenovanka z Chtelnice. 
Vo večerných hodinách sa 
predstavila kapela Country 
Tip z Brezovej pod Bradlom.
  V nedeľu sa výstava otvárala 
taktiež o 15:00 hod. za 
sprievodu tónov Ľudovej 
hudby Bučkovanka z Nového 
Mesta nad Váhom s príhovormi 
zástupcov družobných 
Krakovian v Čechách a 
poľskej Gminy Popielow. 
 Výbornú atmosféru počas 
jesenných dní výstavy spestrili 
aj ponúkané špeciality, ktoré 
pripravili členky výboru MsSČK 
spolu s pánom kuchárom 
Jozefom Bučkom z Kočína.
Návštevníci si počas výstavných 
dní mohli pochutiť na špecialite 

tohto roka - zeleninovom 
krupote, o ktoré bol veľký 
záujem. Nachýbal tradičný 
„Krakoviansky prdkáč“ (fazuľový 
guláš), guláš, kapustnica, 
cigánska pečienka, zabíjačková 
kaša, tradičné domáce 
strukovinové kaše, sladké koláče 
a zákusky. K tomu všetkému 
patril na zapitie kvalitný burčiak, 
čapované pivo a samozrejme 
aj nealko nápoje. Všetkých 
hostí však pri vstupe ponúkali 
osviežujúcim tekvicovým 
kompótom. Napriek dosť 
chladnému počasiu si cestu na 
podujatie našlo množstvo ľudí z 
obce aj okolia. Okrem samotnej 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 
tu mali svoje ukážky aj poľovníci, 
včelári a poľnohospodári.
   Pondelok na výstave patril 
návštevám školákov z okolitých 
obcí mikroregiónu. Mikroregión 
nad Holeškou zabezpečil 
dopravu detí. Tie si okrem 
vystavených exponátov mohli 
vypočuť zaujímavý výklad 
na tému „Mokrade-obnova 
života“. Všetky deti dostali 
na zahriatie teplý čaj, pretože 
vonku bolo chladno a daždivo.
   Ako po minulé roky, aj tento rok 
bola pripravená súťaž o najkrajší 
výpestok, ktorú sponzoruje 
firma SEDOS Krakovany. 
Predsedníčka MsSČK E. 
Krestová nám k podujatiu 

povedala: „Som veľmi rada,
že aj napriek 
tohtoročnému suchému 
počasiu bolo na výstave možné 
obdivovať nádherné exponáty a 
aranžmány z ovocia, zeleniny, či 
kvetov. Na výstavu ich pripravili 
naši občania, ale aj okolité 
obce a školy. Taktiež poľovníci, 
včelári, Poľnohospodárske 
družstvo  Krakovany, 
Plantex Veselé, Obec Nižná, 
Krakovany v Čechách, 
Jednota dôchodcov Slovenska  
Vrbové, Piváreň u notára. 
 PD Krakovany nám 
sponzorsky dodalo zlaté plody 
jesene – hrozno, ktoré bolo na 
ochutnávku voľne prístupné 
všetkým návštevníkom.  
  Všetkým vystavovateľom 
srdečne ďakujeme a 
samozrejme aj všetkým 
sponzorom, Obci Krakovany, 
družobným Krakovanom v 
Čechách, Gmine Popilow z 
Poľska, hudobnej produkcii  
a v neposlednom rade 
všetkým návštevníkom za 
účasť a finančnú podporu. 
Vďaka patrí aj Mikroregiónu 
nad Holeškou za zastrešenie 
dopravy detí v pondelok. 
   Všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli k 
bezproblémovému priebehu 
17. ročníka Slávností jesene 
patrí naša úprimná vďaka.“  

Juraj FILO

Spoločenská kronika
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* Prípravka U7, U8  
 Letnú prípravu sme začali 18.7. 
V príprave sa vytvorila tréningová 
skupina z ročníkov 2015,2016,2017. 
Príprava už tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, čo 
ovplyvňovalo účasť na tréningoch. 
V skupine   začínalo 10 mladých 
futbalistov, postupne sa počet ustálil 
na 13 príchodom nových hráčov. 
Niektorí chlapci boli preradení 
do staršej skupiny U9. Chlapci 
absolvovali dve tréningové jednotky 
týždenne. Tréningy vonku sme 
ukončili 10.11. a teraz pokračujeme 
halovými  tréningami v športovej hale 
v Trebaticiach.  
Súpiska:  Cifra Oliver,  Andrísek 
Damián, Bednár Arthur,  Valo Jakub, 
Valo Matúš, Štefanka Šimon, Sipos 
Leo, Herceg Adam, Feranec Jakub, 
Hornáček Vladimír, Žák Martin, 
Ďurina Richard, Turečk Damián. 
  Prípravky sa zúčastňovali príprav-
ných zápasov aj nesúťažnej miniligy 
organizovanej dohodou medzi 
tímami. Hralo sa v kategórii U8 
(2015) aj U7 (2016). Niektorí chlapci 
nastupovali v oboch kategóriách, 
keďže máme nedostatok hráčov v 
ročníku 2015.
 Chlapci U8 (2015) 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 (2016) 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,  a pomoc pri doprave na 
tréningy, zápasy a turnaje.

Tréner: Tibor Šurín

Exponáty našej materskej školy- Indiánske územie.  -juf-Exponáty našej materskej školy- Indiánske územie.  -juf-

Výzva verejnosti



Vážení občania a rodáci, 
Začíname ďalšie volebné 
obdobie a dovoľte mi, 
poďakovať za vašu účasť 
vo voľbách a prejavenú 
dôveru, ktorú ste dali 
mne ale aj novozvoleným 
poslancom obecného 
zastupiteľstva. 

Samozrejme poďa-
kovanie patrí aj 
o d c h á d z a j ú c i m 

poslancom za roky práce pre 
našu obec. 
 Vážime si túto dôveru a bu-
deme sa  spoločne snažiť 
prekonať časy krízy, ktoré sú 
pred nami. Už v tomto roku 
sme   pocítil i dopad  krízy  aj 
v našej obci. Predpoklady sú, 
že by mala vrcholiť koncom 
budúceho   roku.   Nik    však 
v tejto chvíli nevie povedať 
či dopad bude klesať alebo 
naberať ešte väčšie rozmery. 
Preto si vážim ľudí okolo 
seba, ktorí našli odvahu a sily 
s týmito problémami bojovať. 
Nečakajú nás ľahké časy ale 
spoločnými silami ju určite 
prekonáme. 
   Na začiatku nového obdobia 

býva zvykom zhodnotiť, čo 
sa nám podarilo za posledné 
štyri roky.
Investičné akcie obce:
1. Druhá etapa dobudovania 
zberného   dvora   /preinves-
tovaných 150 tis. eur/
2. Začiatok  realizácie  dobu-
dovania    kanalizácie    obce 
Krakovany /preinvestovaných 
bude 1 200 tis. eur/
3. Vybudovanie  častí  miest-
nych   komunikácií - chodník 
medzi   lávkami,  kanalizačná 
prípojka     a     chodník     pri 
futbalovom   štadióne,  asfalt 
na    Mlynskej   ulici.    /spolu 
preinvestovaných 46 tis. eur/
4. Oprava  cesty na  Veternej 
smerom   na  Trebatice  /pre-
investovaných 21 tis. eur/
5.Nové autobusové zastávky 
na  železničnej  stanici   /pre-
investovaných 26 tis. eur/
6. Nákup  nových  nádob  na 
BRO  /preinvestovaných  24 
tis. eur/
7.  Rekonštrukcia    kuchyne 
v   Kultúrnom    dome  a   jej 
vybavenie   technikou    /pre-
investovaných 32 tis. eur/
8.  Výmena       prvkov      na 
detskom       ihrisku       /pre-
investovaných  15 tis. eur/

9. Rekonštrukcia knižnice 
10. Vybudovanie       nových 
sociálnych   zariadení   v  KD 
/investovaných 94 tis. eur/
11. Vybudovanie       inžinier-
skych    sietí   na   IBV   Staré
 konopisko      /preinvestova-
ných 207 tis. eur/
   Plány do budúcnosti budú 
značne obmedzené vplyvom 
energetickej krízy, ktorú už 
teraz pociťujeme prakticky v 
každej oblasti riadenia našej 
obce. V rádovo stovkách 
percent nám stúpajú náklady 
na vykurovanie ako aj 
elektrickú energiu. Rovnako 
prudko narástli ceny za 
likvidáciu odpadu a jeho 
skládkovanie. Nezostáva 
nám však nič iné ako bojovať 
s touto krízou. Sú však pred 
nami sviatky pokoja, čas 
keď sa stretávajú rodiny a 
priatelia, čas kedy sú ľudia k 
sebe lepší ako inokedy. 
Preto mi dovoľte zaželať 
vám krásne a pohodové 
prežitie Vianočných sviatkov 
v kruhu rodiny a priateľov! 
Prežite ich v pokoji a radosti 
a v Novom roku prajem veľa 
úspechov, pohody a hlavne 
zdravia.
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Zmenou zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch  a  Vyhláškou 
194/2022 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch sa mení 
systém zberu triedených 
odpadov.   V  stručnosti  a  jedno-V  stručnosti  a  jedno-
duchosti ide o to, že od nového duchosti ide o to, že od nového 
roku 2023 bude pre občanov roku 2023 bude pre občanov 
nulová donášková vzdialenosť nulová donášková vzdialenosť 
od domu pre komodity: papier, od domu pre komodity: papier, 
plasty, obaly z kovu a kompozitné plasty, obaly z kovu a kompozitné 
obaly na báze lepenky – obaly na báze lepenky – 
tetrapaky.tetrapaky. 

V  zmysle vyššie uvedeného 
spoločnosť Márius Pedersen, 
a.s vývozca odpadov, s 

ktorým má Obec Krakovany platnú 
zmluvu, zavádza od januára 2023 
nasledovné zmeny v systéme zberu 
triedených zložiek komunálnych 
odpadov. Zber papiera bude 
realizovaný do 240 l nádob, 
aktuálne umiestnených v rodinných 
domoch tak ako doteraz. Pre zber 
plastov, obalov z kovu a tetrapaky 
bude od januára 2023 zavedený 
tzv. spoločný trojzber, pri ktorom 
budú obyvatelia plastové vrece 
využívať na spoločný zber všetkých 
troch komodít.  Samostatný zber 
plastov, obalov z kovu a tetrapakov 
týmto zanikne. Zber skla bude 
realizovaný systémom ako doteraz, 
t.j. zo stanovísk 1100l kontajnerov 
zelenej farby alebo plechových 
kontajnerov označených nálepkou 
„sklo“. Od nového roku zostanú na 
stojiskách len kontajnery na sklo a 
hnedá 240 l nádoba na kuchynský 
odpad. V priebehu decembra 2022 
spoločnosť Marius Pedersen doručí 
obci vývozné kalendáre, ktoré budú 
zverejnené na webovej stránke 
Obce Krakovany, mobilnej aplikácii 
a káblovej televízii. Tak isto budú pre 
občanov k dispozícii na obecnom 
úrade.
   Ešte stále máme v obci niektorých 
„netriedičov“, ktorým je úplne jedno, 
aký odpad vhodia do kontajnerov na 
separovaný zber odpadov. Napríklad 
do nádoby na kuchynský odpad 
vhodia igelitovú tašku so šatstvom, 
do smetného koša na komunálny 
odpad vhodia zvyšky potravín, 
plastov, papier a podobne. Pričinením 
takéhoto „triedenia“ odpadov nám 
práve Vy „netriediči“  pravidelne 
prispievate k vyšším nákladom za 
vývoz odpadu, čo sa  v konečnom 
dôsledku premietne do poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu 
pre všetkých občanov. Vážení 
„netriediči“,  zvážte svoj prístup k 
triedeniu odpadov a pridajte sa k 
nám, k veľkej skupine zodpovedných 
a uvedomelých občanom, ktorým 
záleží na životnom prostredí a čistote 
v našej  obci.                              -og- 

Starosta sa prihovára Zmena vo vývoze 
triedeného odpaduFrantišek 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) 
odštartovala ďalší ročník 
súťaže. Pozrime sa ako 
sa jednotlivým vekovým 
kategóriám vo futbalovej 
akadémie darilo.
* Starší dorast U19  
  Po jesennej časti súťažného 
ročníka 2022-2023 sme 
v tabuľke 3.ligy U19 na 
13.mieste so ziskom 17 
bodov. Myslím, že sme mohli 
dosiahnuť viac z pohľadu 
bodového hodnotenia. 
Vzhľadom na úzky káder 
a mnohopočetné zranenia 
kľúčových hráčov by bolo 
umiestnenie okolo 10.miesta 
pre nás v súčasnosti 
maximum. Pozitívom je, 
že sme počas celej jesene 
hrali útočný futbal, v našej 
hre prevládala snaha o 
kombinačnú hru s cieľom 
dosiahnuť čo najviac gólov. 
Negatívom v našej hre bola 
defenzívna činnosť, čo 
však nemôžem vytknúť iba 
hráčom. A to preto, že v 
súťažných zápasoch sme 
polovicu zápasov odohrali 
iba s jedným hráčom ročníka 
2004, čo sa často prejavovalo 
najmä vo fyzických súbojoch 
v našom pokutovom území. 
Ďalším pozitívom bolo, že sa 
nám podarilo stmeliť kabínu 
a posunúť chémiu v kabíne 
k víťazným metám. Jarná 
časť bude pre nás náročná, 
musíme ju však zvládnuť. 
Myslím, ale, že v ďalších 
ročníkoch naša kvalita 
pôjde futbalovo a hlavne 
výsledkovo hore, keďže gro 
našej zostavy tvoria hráči s 
ročníkom narodenia 2005, 
2006 a dokonca aj 2007. Ak 
v zimnej príprave zlepšíme 
tréningovú dochádzku, 
vrátia sa nám po zraneniach 
niektorí chlapci a kabínu 
doplníme 3-4 hráčmi, som 
presvedčený, že jarné odvety 
určite zvládneme. Jarnú časť 
by som chcel z pohľadu 
trénera odohrať na ihrisku v 
Krakovanoch.
Tréner: Martin Javorka

* Mladší dorast U17  
 Po jesennej časti sezóny 
2022/2023 figurujeme 
v tabuľke 3.ligy U17 na 
6.mieste. Získali sme 28 
bodov - 9 výhier, 1 remíza, 
6 prehier - so skóre 36:34. 
Myslím si, že určite patríme 
na popredné pozície a naše 
výkony reálne odzrkadľujú 
umiestnenie v tabuľke. 
Paradoxom je, že proti 
“papierovo” slabším súperom 
sme stratili veľa bodov a 
naopak s herne vyspelými 
mužstvami ich získali. Pre 
kategóriu mladšieho dorastu 
nie sú prioritou výsledky, 
no každé jedno víťazstvo 
chlapcov určite potešilo. 
Počas sezóny sme sa 
nevyhli kolísavým výkonom, 
čo sa pokúsime odstrániť 
na jar. Vyzdvihol by som 
defenzívnu činnosť tímu, 
ktorá sa zlepšovala každým 
zápasom. Pozitívom tiež je, 
že sme hrali s nasadením a 
veľkou bojovnosťou, teda 
až na posledný majstrák. 
Do odvetnej časti musíme 
zapracovať na rýchlosti v 
práci s loptou a na výstavbe 
útoku. Verím, že to počas 
zimnej prípravy zvládneme a 
tým našu hru posunieme na 
vyššiu úroveň. 
Tréner: Juraj Kuťka

* Starší žiaci U15  
 Po jesennej časti sezóny 
sme skončili v tabuľke 2.ligy 
U 15 na 10.mieste, keď sme 
6 zápasov vyhrali a 9 prehrali. 
Z môjho pohľadu sme mali 
aj na viac, ale kvôli malému 
počtu hráčov sme tréningové 
jednotky absolvovali s hráčmi 
U13, aby sme netrénovali 
šiesti. Niektorí hráči sa videli 
iba na zápasoch, a tak nám v 
nich chýbala lepšia zohratosť 
a kolektívnosť. Na zápasy 
sme sa schádzali ledva 11, 
aj to s pomocou hráčov U13, 
ktorý pravidelne nastupovali. 
Potešili ma výborné zápasy 
proti Novým Zámkom, 
Hlohovcu a Galante, v 
ktorých sme dominovali a 
bavili sa futbalom. Naopak, 
zlé a odovzdané výkony sme 
predviedli s Novým Mestom, 
Sereďou a Lokomotívou 
Trnava. Cez zimnú prestávku 
sa musíme pokúsiť zohnať 
niekoľko hráčov, čím by 

sa zvýšila konkurencia v 
tíme a hlavne, aby sme 
mohli tréningové jednotky 
absolvovať sami a venovať 
sa konkrétnym veciam, ktoré 
v zápasoch nefungovali.
Tréner: Matúš Grivalský

* Starší žiaci U13  
   Po jesennej časti súťažného 
ročníka 2022/2023 sme sa v 
tabuľke 2.ligy U13 umiestnili 
na 9. mieste so ziskom 21 
bodov (7 krát výhra, 0 krát 
remíza, 8 krát prehra) a 
negatívnym skóre 28:30. 
 Počas sezóny sme 
odohrali viacero kvalitných 
zápasov s množstvom 
svetlých a pozitívnych 
momentov, či už pri 
postupnom zakladaní útokov 
od brankára ako i pri snahe 
hrať rýchlo a agresívne 
smerom k súperovej bráne. 
Darilo sa nám vytvárať 
si viacero streleckých 
príležitostí za zápas, ktoré 
sa nám však nie vždy 
podarilo zakončiť gólom. 
Vo veľa zápasoch sme boli 
po hernej stránke lepším 
mužstvom, avšak sa nám 
nepodarilo presadiť strelecky 
a naopak súper dokázal 
využiť každé naše zaváhanie 
v defenzívnej činnosti, čo 
malo za následok, že sme 
zápas nedokázali doviesť do 
víťazného konca.
  Na druhej strane sme sa 
nevyhli ani zle zvládnutým 
zápasom, kde chlapci do 
zápasov nevložili maximálne 
úsilie a iba sa po ihrisku 
prechádzali a to bez 
ochoty behať, bez snahy o 
kombináciu ako aj bez snahy 
o získanie lopty ak ju mal 
súper pod kontrolou.
Rodičov by som chcel 
poprosiť o trpezlivosť (hlavne 
ročník 2011), nakoľko 
chlapci prešli z malého 
futbalu na veľké ihrisko 
a každý jednotlivec sa s 
týmto faktom vyrovnáva 
individuálne. Jednému 
veľké ihrisko vyhovuje a 
aklimatizoval sa takmer 
okamžité, iný zase potrebuje 
viac času. Preto Vás žiadam, 
aby ste nezasahovali do 
tréningového procesu a 
nevykrikovali na chlapcov 
počas zápasov čo majú 
robiť, pretože ich to potom 

Mládež vo futbalovej akadémii
tréneri CFMJA

Ukončením súťažného ročníka 
2021/2022 sa zastavil život OSK 
Krakovany na pretekárskom poli 
v stolnom tenise. Pre súťažný 
ročník 2022/2023 sme nevedeli dať 
dohromady team, ktorý by mohol 
pokračovať ďalej. Náš stolnotenisový 
oddiel bol jediný, ktorý za 23-ročnej 
činnosti pôsobil najdlhšiu dobu v najvyššej 
trnavskej oblastnej súťaži – v 5.lige. 
Prítomnosť rôznych okolností však dala 
bodku za dosiahnutými úspechmi počas 
spomínaného štvrťstoročia. 
   Nielen dlhotrvajúce pôsobenie v 5.lige, 
ale aj usporiadanie každoročného turnaja 
o Pohár starostu obce Krakovany, či 
Jozefovského turnaja starostov, sa stali 
symbolom propagácie obce na športovom 
poli v tomto športe. Tieto turnaje vo 
svojej histórii sa stali známe v celom 
západoslovenskom kraji od Bratislavy či 
Záhoria až niekde po Trenčín či Nitru. 
   Pre nový súťažný ročník sme nedokázali 
dať dokopy aspoň 5 pretekárov, ktorí by 
vedeli pokračovať v pretekárskej činnosti 
pre ďalšie obdobie. Pokúsim sa zhrnúť 
príčiny súčasného nelichotivého stavu:
- Generačný problém v mužstve. Vekom 
starších dlhohrajúcich hráčov (Valo, 
Procházka, Čelín, Seitler) nie je kým 
nahradiť. Z mladšej generácie zostal z 
domácich iba Emil Štefanka. Talentovaní, 
čo mohli nahradiť staršiu generáciu, stratili 
o tento šport záujem z rôznych dôvodov. K 
dispozícii zostali ešte dvaja hráči z Piešťan 
(Stehlík, Varga) a to bolo na súťaž málo. 
- Situácia pri nástupe covidu svojimi 
meniacimi sa predpismi tiež zasiahla do 
súťaže negatívne (očkovaný-neočkovaný). 
Veľa zápasov sa prekladalo na iný termín.
- Mať v mužstve aspoň 6 schopných hráčov 
je potrebné pre súťaž pri predpokladanej 
zdravotnej či pracovnej absencii hráčov. 
- Nezáujem mládeže v obci o tento šport, 
hoci lekári tvrdia, že  je jeden z najzdravších.
  Avšak touto cestou by som sa rád 
poďakoval doterajším starostom – 
Jozefovi Vatrtovi, PaedDr. Vladimírovi 
Mihálikovi i PhDr. Františkovi Klinovskému 
- za podmienky, ktoré dokázali vytvoriť 
pre tento šport v obci. Kultúrny dom nie 
je ideálny priestor pre šport. Ideálna by 
bola nejaká samostatná herňa, kde by 
sa nemuselo deliť o tento priestor s inými 
záujmovými krúžkami. Väčšinou sa šlo 
dohodnúť pri prípadnej zmene termínov 
stretnutí. No nie všetci obyvatelia sú pre 
tento šport naklonení a fandia mu…. Bol by 
som rád, keby sa našla skupinka holdujúca 
tomuto športu. Obec má vytvorené 
dobré podmienky. Vďaka starostlivosti už 
spomínaných starostov je k dispozícii 5 
stolov, deliacie steny hracích kurtov. Bolo 
by na škodu nechať to len tak ležať na 
sklade. Ak sa nájde záujem, prihláste sa 
u starostu alebo Tonka Čelína, radi Vám v 
rozbehu pomôžeme.
  Blíži sa tiež najkrajší sviatok roka – Vianoce. 
Všetkým Vám prajem hlavne zdravie, lebo 
je najdrahšie, šťastie, lebo je potrebné a 
hojné božie požehnanie. Do Nového roka 
2023 vstúpte tou správnou nohou.                                         
                                     Vladimír SEITLER

Stolný tenis - ako ďalej?

Výsledky komunálnych volieb v obci 
Krakovany 29.10.2022
V obci sa zistili tieto výsledky:
- počet volebných obvodov: 1
- počet volebných okrskov: 1
- počet okrskových volebných komisií, ktoré 
   zaslali výsledok hlasovania: 1
- počet   osôb   zapísaných   v    zoznamoch 
  voličov: 1 144
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 
  328 (volebná účasť: 28,67%)
- počet odovzdaných obálok: 327
- počet   platných   hlasovacích  lístkov  odo-
  vzdaných  pre  voľby  do  obecného zastu-
   piteľstva: 308
- počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
- počet zvolených poslancov: 9
- počet   platných  hlasovacích  lístkov  odo-
  vzdaných pre voľby starostu obce:  275

Oficiálne výsledky voľby starostu obce 
Krakovany sobota 29.10.2022

1. Mgr. František Klinovský, nezávislý 
kandidát: 275 hlasov (84,09 %)

Oficiálne    výsledky    voľby   poslancov 
obecného  zastupiteľstva  obce 
Krakovany
- počet   volených  poslancov  vo  volebnom 
  obvode: 9
1. Pavel Klinovský, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  234 hlasov
2. Juraj Filo, Mgr., nezávislý kandidát  203 h.
3. Tibor Šurín, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
     KANDIDÁTI 186 h.
4. Ondrej Sedlák, Ing., nezávislý  kandidát 
    171 h.
5. Jozef Štefanka, nezávislý kandidát 168 h.
6. Oľga Rusnáčeková, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  145 h.
7. Michal Sedlák, Ing., CSc., STAROSTOVIA 
    A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   144 h.  
8. Zuzana Snohová, Mgr, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 131 h.
9. Ľuboš Sucháň,  HLAS –  sociálna  demo-
    kracia  102 h.
………………….........................................
10. Lucia Kurucová, Ing. NÁRODNÁ 
      KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  97 h. 



Samozrejme jedným z 
hlavných dôvodov súpisu boli 
z neho vyplývajúce daňové 
povinnosti. Tieto povinnosti 
boli rozdelené do štyroch 
typických termínov, na sviatky 
sv. Juraja, sv. Jakuba a sv. 
Michala a sviatok Očisťovania 
Panny Márie. Základným 
poplatkom bolo 60 denárov 
za každú usadlosť, na sv. 
Juraja a sv. Michala sa od 
celej usadlosti platilo 1 zlatý a 
navyše ešte dane 36 denárov 
na sv. Juraja a  Michala a  
spolu 100 vrbovských meríc 
pšenice.
 Za veľkú lúku patriacu 
hradu, ktorú sedliaci kosili, 
mali zaplatiť 100 zlatých, za 
právo čapovať víno v  piatich 
určených termínoch, mali 
za každý zaplatiť 12 zlatých, 
spolu 60 zlatých. Na Veľkú 
noc boli povinní dať jeden 
syr za každú usadlosť, alebo 
namiesto neho 10 denárov. 
Celá obec bola povinná dať 
spolu jednu ošípanú. V  obci v  
tomto období pracoval jeden 
jednokolesový vodný mlyn. 
Za jeho užívanie mal mlynár 
platiť ročne 50 vrbovských 
meríc obilia. Ako dary museli 
Krakovany ešte poskytnúť 
biskupstvu na Veľkú noc 
jahňa, 100 slepačích vajec, 
na sviatok sv. Štefana od 
každej celej usadlosti sliepku 
alebo kapúna. Ďalej ako 
dary museli dať trnavskú 
mericu konopného semena, 
mericu hrachu a ďalšiu 
mericu pšenice. Na sviatok 
sv. Štefana-kráľa od každej 
usadlosti jeden koláč, alebo 
dva denáre. Na sviatok 
Narodenia Pána od každej 
usadlosti sliepku, koláč, alebo 
namiesto neho dva denáre. 
Ako poddanskú robotu boli 
Krakovančania povinní orať, 
kosiť  v Močenku a voziť drevo 
na Nitriansky hrad. Namiesto 
desiatkov dávali 20 meríc 
pšenice, ovsa a  jačmeňa. Z  
viníc a  za hôrne právo rovnako 
platili zemepánovi. Vlastníci 
viníc v chotári obce, ktorí 
nepochádzali z  Krakovian boli 
povinní navyše dať za vinice 
kapúna vyberačovi desiatkov.
  Možno aj vplyvom pôsobenia 
trnavskej univerzity máme 
dôkaz o vysoko vyvinutej... 

           ...pokračovanie na str. 5

Aj o “Malom Cambridge”
Pohľad do histórie nám môže pomôcť aj v súčasnosti...

Jednou z najrozšírenejších 
myšlienok evolučnej 
teórie je informácia o 
prežívaní najsilnejších 
druhov, ale i jedincov v 
rámci konkrétnych skupín. 
Postupné skúmanie vývinu 
a vývoja ľudského druhu, 
a neskôr už aj spoločnosti 
zisťuje, že to nie je tak 
úplne pravda. 

V dnešnej dobe, kedy je 
spoločnosť asi najviac 
rozdelená za posledné 

roky, či už doznievajúcou 
epidémiou, vojnou na Ukrajine 
ale i vnútrospoločenským 
dianím táto otázka nadobúda 
na dôležitosti.
  Jednou z najpodstatnejších 
príčin prečo sa ľudský druh stal 
dominantný na celej planéte bola 
spolupráca. Človek sa dokázal 
presadiť medzi jednotlivými 
druhmi vďaka vlastnosti 
spolupracovať aj s úplne cudzími 
ľuďmi, a tým si postupne 
vybudoval osobité postavenie. 
To isté platí aj pre jednotlivé 
skupiny a neskôr národy v 
rámci ľudskej spoločnosti. Ako 
jednotlivci by sme väčšinu vecí 
nikdy nedokázali.
   Avšak ako vždy je tu jedno 
“ale”. Na druhej strane neexistuje 
žiaden druh na zemi, ktorý by 
vymyslel tie najhrôzostrašnejšie 
typy mučenia.
    Ak má spoločnosť napredovať 
je nevyhnutné, aby tam bola 
vysoká miera spolupráce, 
tolerantnosti a spolupatričnosti.
 Toto všetko je možné v 
súčasnosti ruka v ruke 
s kvalitným vzdelaním a 
úrovňou školstva, kedy sa 
posúva spoločnosť ďalej a je 
nepomerne odolnejšia voči 
vplyvom radikalizácie. Hľadanie 
rýchlych - väčšinou zlých riešení, 
ktoré sú spojenými nádobami 
s určovaním vinníka prevažne 
zo spoločenských menšín v 
akomkoľvek ohľade.
 Táto  niť  spolupráce  s 
odvrátenou časťou ľudského 
správania sa pretkáva ľudskými 
dejinami od prvopočiatku.
   Či už to boli pogromy na židov, 
prenasledovanie kresťanov, 
opovrhovanie telesne a duševne 

chorými, alebo inou farbou pleti, 
iným spoločenským postavením, 
snaha o dominanciu jednotlivých 
národov alebo postavení žien v 
spoločnosti.
 Jedným  zo  svetlých 
bodov slovenskej histórie 
a príkladom spolupráce je 
najdlhšie pôsobiaca univerzita 
na Slovensku Universitas 
Tyrnaviensis v Trnave, ktorej sa 
tiež hovorí “Malý Cambridge.” 
Vznikla v roku 1635 a určovala 
smerovanie spoločnosti 
kontinuálnych 142 rokov až kým 
sa nepresťahovala do Budína.
  Prítomnosť univerzity nemala 
vplyv len na mesto samotné, 
ale i na jeho široké okolie s 
dosahom na celé Slovensko. 
K zakladajúcim dvom fakultám 
teologickej a filozofickej v roku 
1667 pribudla právnická fakulta 
a pred koncom existencie v 
Trnave aj lekárska fakulta.
 Položili sa tu základy pre 
rozvíjanie matematiky, fyziky, 
astronómie a botaniky. Pri 
univerzite tiež pôsobilo divadlo, 
v ktorom hrali študenti a 
tiež botanická záhrada a 
observatórium. Fakt, že škola 
existovala kontinuálne také 
dlhé obdobie, neovplyvnil len 
vzdelancov a nobilitu, ale i 
celé spektrum obyvateľov na 
všetkých úrovniach a odboroch.
  Zavádzali sa nové postupy 
a technológie do výroby, do 
pestovania a práce s pôdou ako i 
všeobecná vzdelanosť. Trnavská 
univerzita bola nositeľom 
národného sebauvedomovania, 
čo podčiarkuje aj vznik prvej 
spisovnej slovenčiny, ktorej 
pôvod bol v reči trnavských 
vzdelancov.
   Zvyšoval sa počet písomných 
prameňov, o ktoré sa môžeme 
opierať a pomáhajú nám 
vytvárať aj ucelenejší obraz o 
našej obci samotnej.
  Pre poznanie veľkosti obce 
a  jej sociálnej štruktúry v  
nasledujúcom storočí sú veľmi 
významným zdrojom informácií 
urbáre a portálne súpisy zo 
17. storočia. Uvádzam ho v 
plnom znení - skúste si tam 
nájsť svojho príbuzného. Podľa 
údajov z urbára z roku 1626 
žili v Krakovanoch nasledujúce 
sedliacke rodiny: Juraj Klimo, 
ktorý zastával funkciu richtára so 

synom Jánom, Martin Zeman, 
Juraj a  Štefan Gasparowiech; 
Martin Klimo, Juraj Draho so 
synmi Štefanom a Jánom, 
Martin Albertowiech, Juraj 
Balazowiech, Martin Krizan 
so synmi Jánom a Jurajom, 
Matej Hluchy, Ján Mayernik; 
Mikuláš Uriniecz, Ján Fulyo so 
synmi Martinom a Mikulášom, 
Ján Mikussowiech so synom 
Jánom, Ján Urniecz so synom 
Jánom, Matej Klucsowsky so 
synmi Jurajom, Martinom a  
Ondrejom, Ján Madaniczky so 
synom Jánom, Ján Snopek, 
Juraj Hrabowsky so synmi 
Jánom, Matejom a Mikulášom, 
Juraj Petruss so synmi Jánom, 
Matejom a  Martinom, Juraj 
Widas, Štefan Maszarow, Ján 
Pawlis, Matej Pawlowich, Matej 
Ssiko, Matej Buczkowiech so 
synom Štefanom, Urban Petro, 
Juraj Hohol so synmi Jánom, 
Jurajom a  Matejom, Ondrej 
Kakass, Matej Balazowiech so 
synom Jurajom, Ján Rechtor; 
Juraj Walkowiech so synom 
Jurajom, Ondrej Urban, Jakub 
Hydasy, Ján Koneczny s bratom 
Michalom, Martin Luczansky, 
Juraj Draho, Ján Balasowiech 
so synom Jurajom; Juraj 
Szlobodnik so synom Pavlom, 
Martin Petrisska, Ján Maczeg 
so synom Jánom, Ján Dyaczo 
so synom Jánom, Pavol Dyacho 
so synom Martinom, Tomáš 
Hudczowiech so synmi Jánom 
a  Martinom, Štefan Raykowiech 
so synom Jurajom; Matej 
Bednar, Martin Raykowiech 
so synom Mikulášom, Štefan 
Stephanowiech, Ján Novak a 
Matej Kutan so synmi Jánom, 
Mikulášom a Ondrejom. 
Ako podželiari sú v urbári 
zaznamenaní Štefan Gašpar, 
Ondrej Mandak, Ján Fulowiech, 
Martin Repa, Martin Czaparek, 
Juraj Morawczik, Mikuláš 
Kubowansky a  Ján Putyor.
 V obci bolo aj niekoľko 
opustených usadlostí (koniec 
16. storočia - zachytené mená 
poddaných sú Adam Wahowyk, 
Matej Hlobyk a Juraj Porkoláb), 
ktorých pôvodnými majiteľmi 
boli Adam Krikowyech, Mikuláš 
Rabus, Štefan Zaskokowiech 
a Vincent Gyurowsky, všetky 
tieto opustené usadlosti boli 
osminové.

Andrej FILO

4 » Hlas Krakovian » december 2022 december 2022 » Hlas Krakovian » 13

Zorganizovať dobrovoľnú 
brigádnickú činnosť v dnešnej 
uponáhľanej dobe je ako dar 
z neba. My sme to šťastie 
mali, predsa  sa našla skupina 
dobrovoľníkov, ktorí sa 
ponúkli a odviedli kus práce v 
materskej škole. 

Veľká česť patrí skupine 
poľovníkov.  Vážime si ich 
pomoc, obetavosť, trpezlivosť 

a ich ukrojenie z vlastného času. 
Túto nezištnú a pre nás veľmi 
nápomocnú brigádu poskladať 
záhradný domček na pomôcky pre 
deti zorganizoval Pavol Klinovský, 
ktorý počas týždňa vybudoval 
podlažie pre domček.  Ruku 
k dielu mu prišli  priložiť počas 
víkendu pán  Jozef Tonkovič, pán 
Jozef  Ondrejka, pán Ivan Herman, 
pán Matúš Kubran a  pán  Maroš 
Florek. Pri uložení podlažia bola 
potrebná i strojová technika, ktorú 
nám poskytli pán  František Sedlák 
a pán Matúš Zuzic. Veľmi pekne 
ďakujeme!               
                 Andrea ŠTEFANKOVÁ

Keďže je na svete  veľmi 
veľa detí, ktoré čakajú na 
mikulášsky balíček   Mikuláš 
neobišiel ani našu škôlku. 
Prišiel aj s čerticou Ľubicou, 
ktorá ustráchané deti 
rozveselila  a zahrala pieseň 
Maličká som na flaute. 

Deti pozdravila čertovským 
pozdravom a pomaľovala 
uhlíkom. Za krásne básne a 

piesne všetky  deti boli odmenené. 
Popoludní sme sa vybrali spolu 
s rodičmi záhadnou cestou s 
lampášikmi v ruke rozsvietiť 
vianočný stromček pred obecný 
úrad. Pri speve kolied sme spĺňali 
úlohy pri vyznačených stanovištiach, 
kde usilovné deti plné očakávania 
plnili úlohy. V cieli bolo veľmi rušno 
netušiac, že aj tam ich privíta 
Mikuláš. Po rozsvietení krásneho 
vianočného stromčeka sa objavil 
Mikuláš aj s čertom. Deti sa hrdinsky 
správali a privítali Mikuláša básňami, 
ktorý im z veľkého prúteného koša 
porozdával balíčky, za ktoré veľmi 
pekne ďakujeme pánovi starostovi 
a celému kolektívu  obecného 
úradu za pohostenie, materiálnu 
a finančnú pomoc počas celého 
roka.         Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Veľká pomoc poľovníkov
Dňa 14. októbra 2022 sme 
v našej materskej škole 
oslávili hneď dva sviatky 
naraz – Deň zdravej výživy 
a Október-mesiac úcty 
k starším. Dopoludnie 
patrilo príprave zdravých 
dobrôt z ovocia, zeleniny, 
celozrnných výrobkov a 
iných zdravých surovín. 

Piekli sme jablkové koláče 
a vyrábali mrkvové, 
cesnakové i rybacie 

nátierky, ktoré sa natierali na 
celozrnné pečivo a deti ich 
vlastnoručne zdobili. Potom si 
zasúťažili v rôznych zábavných 
disciplínach – jedenie jablka 
bez pomoci rúk, zber úrody 
cez prekážky, prenášanie 
jabĺk z jedného miesta na 
druhé, jabĺčkový tanec a iné. 
V popoludňajších hodinách 

nás poctili svojou návštevou 
naši milovaní starí rodičia, pre 
ktorých bol pripravený bohatý  
kultúrny program samostatne 

v oboch triedach. Deti 
starých rodičov obdarovali  
pripravenými darčekmi. 
                  Zuzana FLOREKOVÁ

Zdravé dobroty aj pre starých rodičov

Indiáni na tekvicovom dvore
V dňoch 16.-19.septembra 
2022 sa v záhrade 
kultúrneho domu konal 
ďalší ročník Slávností 
jesene pod názvom: 
„Návrat na tekvicový 
dvor“, ktorý organizovala 
MsSČK. 
Naša materská škola 
túto výstavu ani tento rok 
nevynechala a tvorivo sa 
zapojila.

Tento ročník sme si 
zvolili indiánsku tému a 
vytvorili v spolupráci s 

rodičmi „Indiánske územie.“ 
Na výstave nechýbali indiáni, 
tee-pee, kanoe, koník, bizóny, 
ohnisko a mnohé ďalšie 
výtvory. Pracovalo a vyrábalo 
sa z rôznych prírodných i 

umelých materiálov – tekvíc, 
slamy, dreva, špagátov, 
netkanej textílie, kartónu, 
akrilových a temperových 
farieb a mnoho ďalších. 
Šikovní rodičia tvorili s deťmi 
doma a hotové výstavné 
kúsky nosili do materskej 
školy    alebo     priamo      na 

výstavu. S deťmi z materskej 
školy sme výstavu navštívili 
v pondelok 19.septembra, 
kde sme si spravili spoločnú 
fotografiu a vypočuli si krátku 
prednášku o sladkovodných 
živočíchoch.  

                  Zuzana FLOREKOVÁ

V piatok 21. októbra 
sme s deťmi staršej 
triedy v popoludňajších 
hodinách oslávili Deň 
jablka. Je to sviatok nášho 
najobľúbenejšieho ovocia. 

Deti si zaspievali pieseň 
o jabĺčku, pokusom 
zisťovali a overovali si, 

čo sa skrýva v jabĺčku po jeho 
rozkrojení pozdĺžne a stredom 
a svoje predpoklady a overenia 
zakresľovali do pracovných 
listov. Krájali jabĺčka na sušenie 
a nakoniec sa občerstvili 
chutnou jablkovou šťavou.
            Zuzana FLOREKOVÁ

Deň jablka

Záhadná cesta  
k Mikulášovi



Zapálenie prvej adventnej 
sviece už tradične patrí 
našim škôlkarom na 
vianočných trhoch a ich 
slávnostnej vianočnej 
akadémii. Táto tradícia má 
korene od roku 2006. 

Vtedy Združenie rodičov v 
spolupráci s kolektívom 
MŠ prišli s myšlienkou 

ako obohatiť kultúrny život 
a prinavrátiť zvyky a tradície 
Vianoc či  privyrobiť zopár 
eur na skvalitnenie výchovno- 
vzdelávacej činnosti detí v MŠ. 
  Po dvojročnej pandemickej 
prestávke sme opäť obnovili 
krásnu predvianočnú náladu v 
kultúrnom dome. Česť a chvála 
patrí našim úžasným rodičom, 
učiteľkám a deťom, ktorí 
pripravili a naplnili „kulturák“ 
kreatívnymi vianočnými aranž-
mánmi, domácimi koláčikmi, 
vianočnými oplátkami. Ne-
chýbala ani výborná kapustnica 
či punč. Na skutočnú adventnú 
atmosféru  naladili prítomných  
naši škôlkari, ktorí na javisko 
vystúpili ako z krajčírskej dielne 
v slávnostnom oblečení a 
otvorili adventný kalendár plný 
zvykov a tradícií Od Ondreja 
do Troch kráľov. Deti rozžiarili 
očká , vyčarovali úsmev na 
tvári, slzičku radosti a šťastia 
nejednému z nás. Po úspešnom 
vianočnom programe, aby 
sa detské rúčky mohli opäť 
plnohodnotne realizovať deti 

mali možnosť v tvorivých 
dielničkách vytvoriť hlinené 
ozdoby, vyzdobiť medovníčky 
podľa svojich predstáv. Pri 
vianočnej fotostene sa deti 
pofotili a vytvorili originálne 
vianočné pozdravy, s ktorými 
potešili svojich najbližších. 
Pre milovníkov vianočných 
rozprávok bola pripravená a 
naplno obsadená zasadačka, 
kde sa deťom premietali 
vianočné rozprávky. 
Spoločnými silami sme potešili, 
pohladili srdiečka, spravili 
radosť a naladili vianočnú 
atmosféru veľkému počtu ľudí, 
ktorí prijali naše pozvanie a 
podporili našu materskú školu. 
Veľmi si to vážime, máme z 
toho   obrovskú    radosť   a   z 

celého srdca ďakujeme. Veľké 
poďakovanie patrí rodičom za 
pomoc, ochotu, spoluprácu, 
príspevky či už finančné alebo 
materiálne, za čas strávený a 
obetovaný pre materskú školu.  
 Veľkú  pochvalu a poďa-
kovanie si zaslúžia pani 
učiteľky, ktoré kreatívne,  
obetavo, zodpovedne veľa 
krát aj  nad rámec svojho 
pracovného času sa s láskou 
dokážu  rozdať v  živote našich 
najmenších a spoločnými 
zážitkami vytvárajú tie najkrajšie 
spomienky z materskej školy. 
Tešíme sa na ďalšiu spoločnú 
kultúrnu zábavu – DETSKÝ 
KARNEVAL, na ktorý Vás 
všetkých srdečne pozývame 
21 januára 2023.                                                                                    

Vianočná akadémia škôlkarov
Zo života materskej školy

Andrea ŠTEFANKOVÁ
riaditeľka MŠ
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V mesiaci november deti  
prostredníctvom zážitkového 
učenia spoznávali  vonkajšie 
časti ľudského tela, vnútorné 
orgány a ich funkciu.  
Oboznámili sa s našimi 
zmyslami cez zábavné aktivity.

Deti absolvovali školenie 
programu Dental alarm. 
Počas štyroch stretnutí 

v rámci projektu Dental alarm, 
študentky – zubárky ukázali 
deťom ako a prečo sa starať o 
zuby, deti sa naučili 10 pravidiel 
čistenia zúbkov:
- správna  zubná  kefka  má  malú 
  hlavičku a veľa jemných vlákien
- zubnej  pasty  si  na kefku  dáva 
  iba za hrášok
- zubnou kefkou pri čistení netlačí
- zuby  a  ďasná  si  čistí  krúživým 
  pohybom
- medzizubnou  kefkou  a  niťou  si 
  čistí priestor medzi zubami
- rodičia  by  mali  dočisťovať  zuby 
  približne do 10. roku
- dôkladne   vyčistené  zuby  sú 
  hladké ako klzisko
- zuby si umýva ráno, po obede a 
  večer pred spaním
- zubný lekár ma veľa zaujímavých 
  pomôcok a nie je dôvod sa  jeho 
  návštevy báť
- zubné kazy spôsobujú baktérie v 
 povlaku na nevyčistených zuboch
- baktérie   sa   najradšej   „kŕmia” 
  cukrom,  preto  je  dobré  jesť  čo 
  najmenej sladkostí
- sladené  nápoje  zubom  škodia, 
 najlepšia a najzdravšia je čistá 
  voda
- čisté zuby sa nekazia
 Veríme, že deťom  pomôžete 
držať sa týchto rád a tak si udržia 
zdravý a pekný úsmev po celý 
život.                                       -aš-
             
   

   Zo   srdiečka    ĎAKUJEME       
všetkým podporovateľom ma-
terskej školy za Vašu finančnú 
pomoc a podporu 2% z vašich 
daní. V tomto kalendárnom roku   
sme ich využili a zakúpili drevené 
stoličky a stoly pre deti staršej 
triedy, folklórne oblečenie pre 
chlapcov aj diečatká.
    Srdečne    ďakujeme   všetkým 
Vám, ktorí  ste  prispeli   ku  skva-
litneniu  výchovno- vzdelávacieho 
procesu v našej materskej 
škole. V mene celého kolektívu 
materskej školy Vám prajeme                                                                                                          
príjemné a pohodové 
prežitie vianočných sviatkov,                                                                                                                   
veľa zdravia a lásky v novom roku.
              Andrea ŠTEFANKOVÁ

Vážení spoluobčania i 
členovia JDS, dovoľte mi, 
aby som vás v svojom 
mene i v mene nášho 
výboru pozdravila a 
informovala o našich 
aktivitách za uplynulú 
dobu. V letných 
mesiacoch 
júl a august naše 
pravidelné stretnutia 
nemávame, keďže deti 
mávajú prázdniny. Aj 
našu tradičnú opekačku, 
ktorú mávame v týchto 
mesiacoch sme pre veľmi 
teplé počasie odložili. 

Tí, ktorí mali čas a 
chuť, prišli si 14. 
júla oddýchnuť do 

hudobného pavilónu „pod 
mušľou“ v Piešťanoch, kde 
mali vystúpenie seniori-
speváci z našich základných 
organizácií. Bolo to príjemné 
letné osvieženie.
   20. augusta sme spoločne 
s miestnymi poľovníkmi 
zorganizovali jednodňový 
výlet na výstavu Agrokomplex 
v Nitre. Spolu nás bolo 32 a 
strávili sme pekný deň. Bolo 
čo pozerať a nakupovať.
 Po letnom období sme 
sa v septembri zapojili do 
podpisovej akcie „Lepší 
život seniorom.“ Vyzbierali 
sme 154 podpisov. Kytičku 
a vinš sme na spoločnom 
stretnutí odovzdali našim 
jubilantkám p. Havrlentovej, 
p. Svetlíkovej, p. Kubranovej 
s prianím zdravia a pohody. 
Dodatočne sme ponúkli 
posledné voľné poukazy na 
pobyty v Ružbachoch, Štóse 
a v Piešťanoch. Nikto však 
neprejavil záujem, možno aj 
preto, že pobyty mali byť v 
novembri a decembri.
   4.10. sme sa predsedovia 
miestnych organizácií JDS 
stretli na celodennej akcii v 
Trnave. Tu sa nám prihovorili 
predstavitelia krajskej 
organizácie JDS Trnava. 
Nasledoval spoločný obed, 
divadelné predstavenie i 
malý darček – poďakovanie 
za našu celoročnú prácu pre 
seniorov. Menšie podujatie 
bolo aj v Piešťanoch, tu naša 
pokladníčka Anežka obdržala 
ďakovný list za jej dlhoročnú 
obetavú prácu. Srdečne jej za 
všetko ďakujeme. Pokračovať 
v práci pokladníčky bude 

E. Sedláková. Pre našich 
seniorov pripravil pán 
starosta i OcÚ milé nedeľné 
popoludnie v kultúrnom 
dome, príhovor, občerstvenie 
i darček, ktorý na záver 
mnohých potešil.  Aj my 
sme na októbrovom stretnutí 
blahoželali našim jubilantom 
– p. Anne Sedlákovej, p. 
Žitnanskej, p. Doktorovej a 
p. Mihálikovi. Jubilanti dostali 
kytičku s vinšom, odmenou 
pre nás boli výborné zákusky 
i niečo pre lepšiu náladu. 
Záver mesiaca patril brigáde 
na cintoríne v Strážoch.
 11. novembra sme si 
spoločne so žiakmi i 
učiteľkami uctili pamiatku 
padlých vojakov pri ich 
pomníku v kostolnej záhrade. 
S krátkym príhovorom 
vystúpila p. Redechová, 
zaspievali detičky, položili 
sme vyrobené venčeky, 
zapálili sviečku a pomodlili 
sme sa. Pre našich členov 
sme ponúkli možnosť ísť 
na divadelné predstavenie 
do piešťanského Domu 
umenia. Túto možnosť 
využilo 21 členov. Konalo 
sa 21. novembra. Divadelná 
komédia sa volala „Ale, ale 
pani plukovníková alebo 
Popol a pálenka“ a hrali v nej 
herci Slovenského národného 
divadla. Hlavnú úlohu hrala 
Božidara Turzonovová. Veľmi 
sa nám páčilo (fotograia pod 
článkom).  Prvú adventnú 
nedeľu (27.11.) sme prežili 
veľmi pekne na návšteve 
vianočných trhov, ktoré 
pripravili pani učiteľky, rodičia 
a deti z našej materskej 
školy.  V kultúrnom dome 
ponúkali bohatý výber 
vianočných dekorácií, 
vyrobených šikovnými rukami 
rodičov, domáce zákusky a 
občerstvenie.   Veľmi    pekný 

bol aj program detičiek. 30. 
novembra sme mali spoločné 
stretnutie v zasadačke 
obecného úradu, to posledné 
– predvianočné budeme 
mať 14.12. Všetkých vás 
pozývam na punč. Budeme 
bilancovať, spomínať i na vás, 
ktorí pre chorobu nemôžu 
prísť medzi nás. Spomíname 
aj na tých, ktorí z našich 
radov už odišli. Oslávime i 
naše jubilantky p. Zemanovú 
a p. Žažovú. Kytička s vinšom 
bude patriť im. Tento rok sme 
mali 12 oslávencov, všetko 
zaznamenal náš fotograf L. 
Žitnanský. 
   Vážení členovia. Prežite toto 
adventné obdobie v pokoji, 
stíšení, v zdraví a v pohode vo 
svojich rodinách. Ďakujeme 
starostovi i Obci Krakovany 
za ich každoročný príspevok 
všetkým našim členom. 
Ďakujeme aj sponzorom i 
ostatným sympatizantom za 
ich pomoc a podporu pre nás 
seniorov. 
   Nezabúdajte, že sa na vás 
všetkých tešíme a privítame 
vás vždy v poslednú stredu 
v mesiaci. Buďte zdraví a na 
záver vinš pre vás:

Tisíce hviezdičiek žiari na 
konári,

do zvukov vianočných 
piesní vplieta tisíc prianí.
Veľakrát plače človek pre 

človeka, 
veľakrát bolesť oči rozžiali, 

veľakrát zabúdame na 
človeka - skôr než sme mu 

ruku podali.
Dajme si pod stromček 
úsmev, čo slzy osúša 

a rany hojí, 
vôľu , súcit, lásku – veď 
predsa to tak málo stojí.

Požehnané sviatky a zdravý 
nový rok všetkým vám 
prajem!
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Jednota dôchodcov Slovenska informuje Aj  o 
“Malom Cambridge”Anna KUBRANOVÁ

dokončenie zo str.4

...obecnej samospráve, keď už 
v  roku 1695 je doložené vedenie 
obecnej knihy - liber pagi. Jej obsah 
poznáme len zo stručnej zmienky 
v  kanonickej vizitácii. Vieme, že 
v  obecnej knihe sa evidovali rôzne 
udelené pokuty – diversa birsagia, 
z ktorých mala príjem krakovianska 
farnosť.

Úloha prítomnosti najvyššej 
vzdelanostnej úrovne v našej 
blízkosti má dopad na pokračujúcu 
niť spolupráce, a to v kreovaní 
spisovného slovenského jazyka 
akceptovateľného pre širokú 
verejnosť. A to dohodou medzi 
katolíkmi a evanjelikmi, bez ktorej by 
spisovná slovenčina vznikala oveľa 
ťažšie.

Preto je dnes nevyhnutné, aby tí, 
čo ovplyvňujú verejnú mienku, a to 
nielen v politike ale i v cirkvi, kultúre a 
na úrovni samospráv, našli  čo najviac 
ľudí ochotných spolupracovať. 
Nie rozdeľovať, alebo dokonca 
zľahčovať činy proti ľudskosti. 
História nám jasne ukazuje, že krajiny 
kde spoločnosti záleží na všetkých 
rovnako (s vysokou mierou osobnej 
slobody) a nie sú riadené diktatúrou, 
disponujú vysokou kvalitou života 
človeka po všetkých jeho stránkach.

                                   Andrej FILO

logo obnovenej 
Trnavskej univerzity (r.1992) 

         Pre krásny 
   a zdravý úsmev

Poďakovanie Vďaka fungujúcej 
spolupráci s Mestskou 
knižnicou v Piešťanoch sa 
deti môžu oboznamovať s 
knihami rôznymi pútavými 
a zábavnými spôsobmi. 
Jedným z takýchto 
spôsobov je aj pravidelné 
vypožičiavanie si kníh detí 
staršej triedy  z mestskej 
knižnice. 

Vo štvrtok 3. novembra 
sme odštartovali túto 
výmenu spojenú s 

tvorivým workshopom. 
Pracovníčky knižnice Kačka a 
Katka k nám zavítali v dobrej 
nálade a s boxom plným 
krásnych kníh. Vypočuli sme 
si príbeh o chorom vĺčikovi 
z knihy Liek pre vĺčika, deti 

si vybrali knihu, ktorú si po 
zapísaní zobrali domov a na 
tvorivom workshope si vyrobili 
papierovú skladačku – psíka. 
Knihy si doma spolu s rodičmi 

prečítajú a na nasledujúci 
termín, kedy k nám opäť 
zavítajú „tety z knižnice“ knihy 
vrátia a vyberú si nové.
      Zuzana FLOREKOVÁ

Spolupráca s MsK Piešťany – požičaj si knižku
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Tradične v prvú júlovú 
sobotu sa konal 26.ročník 
futbalového turnaja 
Maracana Cap. Tradícia 
tohto turnaja začala v roku 
1993, kedy sa odohral 
prvý neoficiálny ročník 
a odvtedy sa pravidelne 
hráva. 

Turnaj v tejto dnešnej 
podobe sa začal hrávať 
od roku 1994, kedy vznikli 

mužstvá ako ich poznáme aj 
dnes. No boli aj roky, keď sa 
tento turnaj neodohral. Za tú 
dobu prešiel svojim vývojom 
a aj zmenami. A aj hráči, ktorí 
začali  hrávať tento turnaj v 
deväťdesiatich rokoch boli 
mladí, slobodní a pekní. Časom 
sme už vekom aj pokročili a 
teraz s nami alebo proti nám, 
ako súperi hrávajú aj naše deti. 
Za tú dobu sa tu vystriedalo 
mnoho hráčov aj mužstiev, ale 
veľa mužstiev je tu aj od začiatku 
až do teraz, a tak je to aj s 
hráčmi.  Najstaršími mužstvami, 
ktoré hrajú až doteraz a vznikli 
v roku 1994 sú: FC  Pípa, 
TMC Dutipero a Botafogo. V 
roku 1995 začali hrávať Rýchle 
kone a v roku 1996 sa pripojili 
aj SPBK Hurikán. Hráči, ktorí  

odohrali všetky ročníky  od roku 
1994 vrátane sú už len dvaja 
Franko Peter a Šurin Tibor  z 
TMC Dutipero, celkovo nastúpili 
v 153 zápasoch.  Jediné 
mužstvo,  ktoré od roku 1994  
odohralo všetky ročníky, teda 
nevynechalo ani jeden  je TMC 
Dutipero.
     Tohto   roku   sa    turnaja   zú-
častnilo 9 mužstiev. Prvý zápas 
odohral tradične minuloročný 
obhajca Botafogo proti 
nováčikovi na Maracana Cape 
mužstvu Dusičov s výsledkom 
2:0. V základnej časti odohralo 
každé mužstvo po 4 zápasy. 
Víťazom základnej časti boli 
Netopiere. Po základnej časti 
nepokračovalo ďalej v turnaji 
Botafogo, pre nepríjemnú 
udalosť v ich mužstve. Tak do 
play-off postúpili všetky ostatné 
mužstvá.  Víťazi štvrťfinálových 
zápasov sa stretli následne v 
semifinále: Netopiere - PSS 
1:0 a FC Pípa - TMC Dutipero 
0:0 a  po penaltovom rozstrele 
vyhralo TMC Dutipero.  Finálový 
zápas medzi Netopiermi a 
TMC Dutipero sa skončil bez 
gólov 0:0. Pevnejšie nervy a 
presnejšiu mušku v penaltovom 
rozstrele mali Netopiere a stali sa 
víťazmi. Finále malo vynikajúcu 
divácku kulisu, keď bolo počuť 
takmer počas celého zápasu 

povzbudzovane detského fan 
klubu TMC Dutipera.
  Celkovo turnaj mal pokojnú 
a bezkonfliktnú atmosféru za 
čo treba poďakovať všetkým 
účastníkom. A aj športová 
stránka bola na vysokej úrovni. 
Tradičným bonusom tohto 
turnaja je rodinná atmosféra, 
ktorá sem láka aj početné 
divácke zastúpenie. Zároveň 
treba poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na organizácii a 
brigádnicky priložili ruku k dielu.  
Ďakujeme  aj  kuchárom  za  vy-

nikajúci     guláš  -  Dobrodenka 
a  Slavo  Žák.
Celkové poradie:
1. Netopiere, 2.TMC Dutipero,
3.PSS, 4.FC Pípa, 5.Rýchle 
kone, 6 Hurikán, 7.TMC Young 
Boys, 8 Dusiči
Botafogo - odstúpené z turnaja

Najlepší strelec: Samuel Valo 
- Netopiere - 6 gólov. 
Najlepší hráč hlasovaním hrá-
čov: Samuel Valo - Netopiere.
Víťaz ankety Hviezda zápasu: 
Samuel Valo - Netopiere.
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Víťazom 26. ročníka Maracana Capu sa stali Netopiere
Peter FRANKO

Horný rad zľava: Matej  Hornák, Pavol Kabát, Mário Galbavý, 
Marián Fabián, Matúš Pekarčík.
Dolný rad zľava: Samuel Valo,  Marcel Kikta, Martin Ščepko, Ondrej 
Čáp. Na foto chýba: Martin Feranec.

Hodové “El Clásico” s víťazstvom pre Stráže

Na Strážovské hody 
sa hralo už  tradičné El 
Clásico starých pánov 
Stráže - Krakovany. Stráže 
porazili Krakovany 3:0, po 
polčase 2:0. 

Strelcami gólov za Stráže 
boli Lukáš Hlaváč, Jozef 
Kubran a Peter Seitler. 

Stretnutie rozhodoval rozhodca 
Rudolf Frič z Trnavy.

História zápasov:
5.9.2015 Krakovany-Stráže 3:1
17.10.2015 Stráže-Krakov.  4:4
10.9.2016 Krakov.-Stráže    2:3
15.10.2016 Stráže-Krakov.  1:3
14.10.2017 Stráže-Krakov.  3:4
13.10.2018 Stráže-Krakov.  8:2
12.10.2019 Stráže-Krakov.  1:1
9.10.2021   Stráže-Krakov.  2:1
15.10.2022 Stráže-Krakov.  3:0

Vzájomná bilancia zápasov:    
Stráže           4  2  3   26:20  14 b.
Krakovany   3  2  4  20:26  11 b.

Najlepší strelci El Clásica:   
Kamil Miezga - 4 góly,
Matúš Kubran - 4 góly
Peter Seitler    - 3 góly
Zdeněk Šurín  - 2 góly
Miroslav Žitňanský -2 góly
Roman Valo    - 2 góly
Daniel Hlaváč  - 2 góly
Róbert Žažo  -   2 góly
Dušan Žažo  -    2 góly
Daniel  Žák   -    2 góly
a viacerí strelci po jednom góle.

Popis dolnej fotografie 
Krakovany - Horný rad zľava: 
Pavol Klinovský, Marek Urban, 
Tomáš Miklovič, Pavol Predný, 
Zdenko Braško,  Marcel Horňák, 
Ľubomír Pekarovič, Pavol 
Sedlák.
Dolný rad zľava: Martin Ščepko, 
Martin Varga, Ondrej Sedlák, 
Martin Sedlák, Lukáš Daňek, 
Miroslav Obuch.

Stráže - Horný rad zľava: Daniel Žák, Mário Macháč, Peter  Franko, 
Dušan  Žažo, Kristián Kubran, Miroslav Žitňanský, Matúš  Ondrejka, 
Lukáš  Radoský, Martin Pavlovič.
Dolný rad zľava: rozhodca - Rudolf Frič, Jozef  Kubran, Norbert 
Žitnanský, Štefan Földi, Lukáš Hlaváč, Peter Seitler, Martin 
Žitnanský, Martin  Feranec a jeho syn.

Peter FRANKO

STRÁŽESTRÁŽE

KRAKOVANYKRAKOVANY



Ako je už zvykom, leto a 
jeseň trávime väčšinou na 
rybách. Ako každý rok, ani 
teraz tomu nebolo inak a 
opäť sme za posledných 5 
mesiacov strávili veľa času 
na rybách, zúčastnili sa 
mnohých pretekov a iných 
pekných a poučných akcií. 

Prvý júlový víkend sa 
uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska juniorov 

v LRU-prívlač na VVN 
Bešeňová. Už dopredu sme 
vedeli, že tieto preteky v tomto 
období na tejto vode nebudú 
o veľa rybách. Aj napriek 
nepriaznivej aktivite rýb sa 
podarilo pochytať zopár kusov, 
ktoré boli pre viacerých cenné 
a zabezpečili im veľmi krásne 
umiestnenie. Z Krakovian 
sme sa zúčastnili na týchto 
pretekoch ja, Patrik Predný a 
Matej Augustín v doprovode 
našich otcov. Nakoniec 
preteky nedopadol vôbec zle 
a podarilo sa nám umiestniť 
na celkom pekných miestach. 
V kategórii U-20 (do 20 rokov) 
sa na krásnom 2. mieste 
umiestnil Matej Augustín a stal 
sa tak vicemajstrom Slovenska 
v LRU-prívlač na rok 2022. 
v kategórii U-25 sa najlepšie 
darilo Patrikovi Prednému, 
ktorý sa umiestnil na 1.mieste a 
stal sa tak majstrom Slovenska 
v LRU-prívlač na rok 2022. Ja 
som  skončila v kategórii U-25 
na 4. mieste.
 Nasledujúci víkend sa 
uskutočnilo každoročné 
sústredenie juniorov Slovenskej 
reprezentácie v LRU-prívlač na 
VN Sĺňava. Lovili sme na rieke 
Váh a opäť sme mali možnosť 
učiť sa od tých najlepších a to 
niekoľkonásobných majstrov 
sveta v tejto technike lovu rýb. V 
posledný deň sústredenia sme 
mali zorganizované preteky 
medzi sebou. Tentokrát sme 
boli na tejto akcii z Krakovian 
v zostave: Soňa Predná, Patrik 
Predný, Matej Augustín a 
Lukáš Horňák. Lukáš Horňák 
sa v kategórii U-15, kde 
bol najmladším pretekárom 
umiestnil na peknom 5. 
mieste. V kategórii U-25 sme 
sa umiestnili nasledovne: 1. 
miesto Matej Augustín, 2. 
miesto Patrik Predný a 3. 
miesto Soňa Predná. Opäť 
sme sa naučili niečo nové a 
užili si spoločný čas strávený 

na rybách.
  Nasledovali dlhšie obdobie 
bez pretekov, kedy sme sa ale 
aktívne venovali trénovaniu a 
užívali si voľné chvíle pri vode. 
Lukáš Horňák počas leta 
pochytal veľa rýb, prevažne 
kaprov, amurov, zubáčov 
a aj jalcov. Matej Augustín 
tiež nezaháľal a venoval sa 
prevažne prívlači, čo sa mu aj 
patrične odmenilo v podobe 
krásneho 120cm sumca 
zdolaného na prívlač. Paťo 
sa venoval prevažne lovu 
zubáčov a občas si odskočil 
na uloviť nejaké krajšie kapre. 
Ja som mala niekoľkoročný 
sen chytiť kapra cez magickú 
20kg hranicu, čo sa mi tento 
rok podarilo a v náručí som 
mala 20,1kg kapra. 
 V polovici augusta sme sa 
spolu s Paťom zúčastnili 
priateľských kaprových 
pretekov Púchovský kapor. 
Na týchto pretekoch sme 
chytali spolu ako team a 
naša spolupráca sa osvedčilo 
ako úspešná, keď sme si po 
24hodinovom love odniesli 
domov 1.miesto a množstvo 
krásnych cien. 
  Ďalšie preteky sa uskutočnili 
až 17. a 18.9.. bolo to posledné 
kolo 1. ligy prívlače, ktoré sa 
uskutočnilo na Váhu v Novom 
Meste nad Váhom. Túto vodu 
máme natrénovanú celkom 
dobre, čo sa nám prejavilo 
aj na výsledkoch. Všetkým 
3 sa nám podarilo skončiť 
pomerne dobre vzhľadom na 
konkurenciu a toto kolo smer 
nakoniec obsadili krásne 2. 
miesto. Nakoniec sme sa ako 
team Partizánske umiestnili na 
6.mieste v ročnom vyhodnotení 
ligy. Ja, Paťo a Matej sme sa 
tento rok zúčastnili prvýkrát 
ako nováčikovia a veľmi sme 
si to všetci traja užili a nabrali 
sme veľa nových skúseností.
  Posledný septembrový ví-
kend sa uskutočnili 2 preteky 
vo Veľkom Orvišti. Súťažilo sa 
v love pstruhov dúhových. Tu 
sme sa z Krakovian zúčastnili 
ja Maťo. Maťovi sa obidva dni 
darilo oveľa lepšie ako mne 
a v nedeľu sa mu podarilo 
umiestniť na krásnom 5. mieste 
zo všetkých zúčastnených 
pretekárov. Mne sa podarilo 
obidva dni skončiť na 1. mieste 
v kategórii žien. 
  8.10. sa uskutočnili naše 
obľúbené preteky v love 
pstruhov Púchovský pstruh. 
Aj napriek tomu, že sme sa 

neumiestnili na popredných 
priečkach veľmi sme si preteky 
užili, pochytali sme veľmi veľa 
rýb a odniesli si veľa krásnych 
zážitkov. 
 Ďalšie preteky som absol-
vovala 30.10. v Šuranoch. 
Na týchto pretekoch sa mi 
konečne zaradilo a splnil sa 
mi ďalší taký malý sen a to 
umiestniť sa na 1. mieste 
medzi „dospelákmi“. Veľmi 
som si tieto preteky užila ako 
aj každý iný a určite sa na toto 
jazero rada opäť vrátim. 
   Posledné preteky, na ktorých 
sme sa zúčastnili ja, Paťo 
aj Maťo boli preteky dvojíc 
v Jestřabiciacch v Českej 
republike. Pretekali sme 
v zoskupení: ja s tatinom, 
Maťo s tatinom Mirkom a 
Paťo s kamošom. Preteky 
sme si veľmi užili, chytili sme 
veľa krásnych rýb prevažne 
sivoňov a pstruhov dúhových. 
Nakoniec sme sa najlepšie zo 
spomínaných dvojíc umiestnila 
ja s tatinom na peknom 
13.mieste.
 Samozrejme aj keď sa 
ochladilo, v rámci možnosti 
stále chodíme na ryby a 
užívame si pri vode každú 
voľnú chvíľu. Myslím si, že sme 
mali pomerne úspešný rok, ale 
čo je hlavné, robili sme všetci 
to, čo nás baví a trávili sme čas 
v prírode. To by samozrejme 
nešlo bez podpory rodičov nás 
všetkých, ktorým by som sa 
rada touto cestou poďakovala. 
Teším sa už na ďalší rok.
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Daň z nehnuteľnosti 
a poplatok za 

komunálny odpad v 
roku 2023

Soňa PREDNÁ
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S ústupom pandemickej 
situácie sa postupne 
rozširovali aj aktivity 
Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch 
(MsSČK). Najväčším 
podujatím, na ktoré sa 
pripravoval jej výbor boli 
Slávnosti jesene. Predtým 
však ešte stihli pripraviť 
niekoľko stretnutí.  

V máji sa malo konať 
stretnutie darcov krvi, 
ale kvôli problémom 

s priestormi bolo neskôr 
podujatie zlúčené s 
opekačkou, ktorá sa konala 
v letnom období. V sobotu 
6. augusta sa darcovia krvi z 
radov MsSČK stretli „u pána 
Hrádzneho“ na priehrade 
Čerenec vo Vrbovom. 
Účastníkov prišiel pozdraviť 
aj starosta obce František 
Klinovský. Darcovia spomínajú 
na príjemnú letnú atmosféru, 
posedenie pri vode a aj 
program aktivít pre deti. Je to 
akcia, na ktorú sa vždy tešia.
 27. augusta sa 5 členov 
MsSČK zúčastnilo programu 
pri príležitosti 10. výročia 
založenia Folklórneho súboru 
Kolovrátok z Drahoviec. 
Do Kultúrneho domu v 
Drahovciach tam prišli na 
pozvanie tamojšej MsSČK, 
ktorej členovia tam vystupujú.  
 Na výborovej schôdzi v 
septembri členovia výboru 
MsSČK pripravovali Slávnosti 
jesene, ktorý sa tento rok 
uskutočnil   v   dňoch   16.-19. 

septembra (samostatný článok
na str.2). 2. októbra obecný 
úrad zorganizoval v rámci 
„októbra – Mesiaca úcty 
k starším“ posedenie v 
kultúrnom dome, ktorého sa 
zúčastnili aj starší členovia 
MsSČK. Podľa ich slov sa 
tam cítili príjemne a ďakujú, 
že sa na seniorov nezabúda. 
Rozišli sa s dobrým pocitom 
so vzájomného stretnutia 
a spoločných rozhovorov. 
13. októbra boli členovia 
MsSČK pozvaní do Nižnej 
na posedenie so seniormi, 
ktorého sa zúčastnilo 5 členov. 
Následne sa presunuli do 
obchodného domu Kaufland 
v Piešťanoch, kde sa konala 
zbierka potravín  pod názvom 
„Spolu darujeme viac.“ Členky 
výboru v obchodnom dome od 
14:00 do 21:00 hod. zbierali 
potraviny, ktoré boli následne 
odovzdané občanom v našej 
obci, ktorí to najviac potrebujú. 
V tomto období boli členky 
MsSČK  na pozvanie riaditeľky 
aj na návšteve špeciálnej 
školy vo Vrbovom. Žiaci si pre 
ne pripravili pekný kultúrny 
program, následne ich naši 
obdarili milými zdravými 
darčekmi. Stretnutie bolo 
veľmi dojímavé.    
   24. novembra Spojená škola 
Rakovice usporiadala Deň 
otvorených dverí, ktorého sa 
zúčastnilo 5 členov MsSČK. 
Prijala ich pani riaditeľka, 
prezreli si pestré exponáty a 
v rámci vzájomnej spolupráce 
im naše členky podarovali 
domáce zákusky a poďakovali 
sa za vzájomnú kooperáciu.

   V tomto roku pribudol MsSČK  
nový diamantový darca krvi – 
Peter Klčo ml. Krv daroval teda 
už 80-krát, čo je vzhľadom k 
jeho relatívne mladému veku 
(41 rokov) veľmi obdivuhodné. 
  V novembri navštívili jubilan-
tov Emíliu Žitnanskú (80 r.), 
Irenu Sedlákovú (80 r.) a bývalú 
dlhoročnú predsedníčku 
Annu Sedlákovú (90 r.). Ako 
povedal predsedníčka MsSČK 
E.Krestová: “Celý  výbor 
srdečne gratuluje našej 
bývalej predsedníčke Anne 
Sedlákovej. Prajeme jej veľa 
zdravia a pohody. Páči sa 
nám, čo v nás zasiala a aj z 
jej činnosti môžeme ťažiť 
výsledky dodnes. 
 Touto cestou pozývam 
darcov krvi na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 9. decembra 
od 17:30 hod. v priestoroch 
Pivárne u notára. Tento rok 
je aktívnych 40 darcov krv, z 
toho 33 darcov darovalo krv v 
Piešťanoch a ostatní v Trnave, 
Nitre, Trenčíne a v Bratislave. 
 Na 4. adventnú nedeľu 
18.12.2022 bude pripravený 
tradičný vianočný punč, 
ktorý budeme podávať po 
sv. omši začínajúcej 10:30 h. 
pred kostolom sv. Mikuláša. 
Punč sa bude podávať ako 
poďakovanie všetkým za 
podporu MsSČK počas 
celého roka. 
 Všetkým občanom prajem 
touto cestou počas 
vianočných sviatkov, ale aj 
počas celého budúceho roka 
veľa pokoja, zdravia a lásky a 
teším sa na spoluprácu v roku 
2023.“

Červený kríž a jeho činnosť v druhom polroku
Juraj FILO

Už tradične sa zapája naša 
škola do celoslovenskej súťaže 
iBobor, ktorej cieľom je podporiť 
záujem žiakov o informačné 
a komunikačné technológie.
Súťaž chce iniciovať v deťoch 
využívanie IKT, posmeliť ich v 
intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií 
pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal 
usilovný, inteligentný a čulý 
bobor.  V utorok 8.11.2022  

žiaci druhého a tretieho a v piatok 
11.11. 2022  žiaci štvrtého ročníka 
riešili úlohy  už šestnásteho  ročníka 
informatickej súťaže. V priebehu 
dopoludnia sa na súťažnom serveri 
popasovali s dvanástimi úlohami, 
ktoré boli zamerané na využívanie 
počítačov, logické myslenie. Z 
našej školy sa zapojilo do tejto 
informatickej súťaže 10 štvrtákov,  
13 tretiakov, 16 druhákov. Darilo 
sa im veľmi dobre. Máme 10 
úspešných riešiteľov. Všetkým  
úspešným riešiteľom blahoželáme a 
neúspešným  prajeme veľa úspechov 
v nasledujúcich ročníkoch.

Opäť nám nežne klopú na 
dvere vianočné sviatky, čas 
radosti, zázrakov a prianí. 

Pripravme sa teda na ne spoločne 
a vychutnajme si ich so všetkým, 
čo k nim patrí .Uvidíte – prídu ticho, 
nenápadne, vyšívané striebornými 
stehmi na obruse starej mamy. V 
dušiach nech sa nám rozhorí krásny 
pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty a Štedrý večer nech 
zanechá v srdciach stopu pohody a 
radosti. 
  Pri tejto príležitosti by som chcela 
poďakovať výboru ZRŠ a rodičom 
za ich finančnú, ale aj morálnu 
pomoc, za všetko, čo pre nás 
urobili, a stále robia.  Vám, milí 
rodičia, patrí úprimné uznanie a 
poďakovanie celého kolektívu, ktorý 
sa stará o výchovu a vzdelávanie 
vašich  detí. Vrelé ďakujem 
posielame aj OU Krakovany, JD, 
MS SČK, PZ Králik, Dobrovoľnému 
hasičskému zboru Krakovany , PŠD 
Krakovany a všetkým sponzorom, 
ktorí pomáhajú a spolupracujú 
so školou. Moje poďakovanie 
patrí aj celému pedagogickému 
zboru za ich ochotu  a  pomoc   
pri všetkých podujatiach školy a 
samozrejme  za  ich pedagogickú  
činnosť.  Poďakovanie patrí aj 
nepedagogickým pracovníkom, pani 
školníčke, kuchárkam a vedúcej 
školskej jedálni.
  Prajem vám vnútornú silu, stály 
zmysel pre radosť z malých i veľkých 
vecí života. Veľa zdravia, životnej 
iskry, lásky, a potešenia z najbližších 
a ľudí blízkych Vášmu srdcu. 
Zaželajme si nádherné Vianoce a 
pokoj v duši nech sa udrží aj po celý 
budúci rok.
                            Eva SEITLEROVÁ

Školský iBobor

Z médií neustále počúvame, 
čo všetko od nového roka 
zdražie, ktoré potraviny, ktoré 
služby, koho sa zdražovanie 
najviac dotkne a podobne. 
Žiaľ, neobchádza to ani našu 
obec.

Aj my sme zasiahnutí 
zdražovaním plynu, 
elektriny, vývozu odpadov. 

Zmluvní partneri, ktorí nám 
zabezpečujú vývoz odpadov 
triedeného a komunálneho 
odpadu nám oznámili 
niekoľkonásobné zvýšenie cien 
od nového roka 2023. Museli 
sme pristúpiť, tak ako všetky 
obce a mestá, k nepopulárnemu 
zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, 
dane za psa, poplatku za 
komunálne odpady, nájomného 
za hrobové miesta.
 Výška poplatku za vývoz 
komunálneho odpadu vychádza 
zo zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  Do 
výpočtu poplatku za komunálny 
odpad sa zahŕňajú všetky 
náklady na vývoz komunálneho, 
ale aj triedeného odpadu. Všetky 
tieto náklady nesmú prevýšiť 
príjem od poplatníkov obce. 
Skutočné náklady skládkovania 
odpadu a avizované zvýšenia 
vývozu odpadov by prevýšili 
príjmy, čo sa odrazí na poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu 
od nového roku rádovo o 48% 
viac ako v roku 2022. 
  Príjmy z dane z nehnuteľnosti 
nám pokrývajú náklady za 
elektrickú energiu nielen na 
verejné osvetlenie. Nárast cien 
energií a plynu pre obce je 
veľmi neistý, ale predpokladá 
sa niekoľkonásobné zvýšenie 
cien elektrickej energie aj 
napriek zavedeniu úsporných 
opatrení. Jednotlivé sadzby 
dane z nehnuteľnosti boli v 
návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia zvýšené v priemere o 
55%.                                -og-

Leto a jeseň na rybách

Maťo Augustín a 120 cm  dlhý Maťo Augustín a 120 cm  dlhý 
sumec.sumec.                   Foto: -sp-                   Foto: -sp-

Na Slávnostiach jesene.                     Foto: archív OcÚNa Slávnostiach jesene.                     Foto: archív OcÚ

Poďakovanie



Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ

Na jeseň  Slovenská 
poľnohospodárska a 
potravinárska komora a 
nezisková organizácia 
Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách, vyhlásili na 
základných a stredných 
školách už desiaty ročník  
projektu  „Hovorme o 
jedle“.   

Už samotný názov nám 
napovedá, že v týždni 
od 10. - 14. októbra 

2022 boli na škole najčastejšie 
skloňovanými pojmami  zdravie 
a výživa. Cieľom projektu 
Hovorme o jedle je vyvolávať 
a podporovať spoluprácu 
a aktívnu  účasť školy pri 
vzdelávaní detí a mládeže 
o potravinách a dobrých 
stravovacích návykoch ako 
súčasti zdravého životného 
štýlu, o úlohe potravín pri 
ochrane zdravia a ich význame 
pre tvorbu a ochranu životného 
prostredia, regionálny rozvoj a 
zamestnanosť.

S jeseňou babieho leta, 
pestrých farieb, vôní ovocia 
a zeleniny, sa týždeň od  10. 
– do 14. 10. 2022  aj  u nás 
niesol v duchu zdravej výživy a 
aktívneho životného štýlu.
   Projekt  zahŕňal široké spekt-
rum výchovno-vzdelávacích 
činností a aktivít, ktoré si 
žiaci našej školy  spolu s 
pani učiteľkami, s rozjarenou 
tvárou  zjavne užívali. Chceli 
sme  podporiť u žiakov zdravý 
životný štýl, viesť ich k zdravej 
výžive a správnej životospráve. 
Na každý pracovný deň škola 
vyhlásila  a zrealizovala jednu 
aktivitu k danej téme.
  V pondelok každý žiak prišiel 
do školy s jablkom. Vyhlásená 
bola súťaž o najkrajšie, najväčšie 
a najmenšie jablko. Jedz a 
hýb sa - bolo heslo, ktorým 
sme sa riadili v utorok. Čakala  
nás vychádzka ku kaplnke 
na vinohradoch.  V zdravom 
tele zdravý duch- bolo heslo, 
ktorým sme sa riadili v stredu. 
Čakala na nás šarkaniáda na 
futbalovom ihrisku. Chuťové 
poháriky potešili  vo štvrtok 
vlastnoručne vyrobené jedlá. 

Vyrábali a konzumovali sa 
ovocno-zeleninové šťavy, 
šaláty a nátierky. Pozvali sme 
aj rodičov a starých rodičov. 
Všetkým chutilo a dostali sme 
aj pochvalu. Jednotkou bola 
cesnaková nátierka. Biely 
kuchár v akcii – pod týmto 
heslom   sme sa  v piatok  
oboznámili  nielen s významom 
mlieka vo výžive človeka, ale aj  
s cestou, ktorou sa mlieko od 
dojníc dostáva až na náš stôl.  
Vyrábali  sme tiež maslo a piekli 
sme  aj chutný chlebík.  Najlepšie 
chutil iba tak, posolený.
    Celý týždeň sa v duchu zdra-
vej   výživy   niesol  i  v  školskej 

jedálni.  Veľké prestávky sa v 
škole riadili heslom „V zdravom 
tele zdravý duch.“
  Veríme, že to nebol len ten-
to jeden týždeň, kedy sme 
sa zamýšľali nad tým, čo 
konzumujeme, ale že táto 
téma žiakom ukázala, aké 
stravovacie návyky je dobré 
si vytvárať a čoho sa v strave 
radšej vyvarovať. 
 Dúfame, že deti spolu s 
ro-dičmi  budú do  svojho 
jedálnička  zaraďovať  viac 
a  viac zdravších jedál so 
zeleninou, ovocím a hlavne 
obmedzovať pitie sladených 
nápojov.

Festival zdravia  - Týždeň zdravej výživy
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Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
„Jeseň pani bohatá, 
farbí stromy do zlata, 
premaľuje celý sad...“ 
Ak  ste chceli na jedinom 
mieste otestovať ako 
chutí oberačka na 
jazyku, ako vonia úroda, 
aké farby a produkty 
evokuje jeseň, jesenná 
výstava  počas 16 až 19. 
septembra uspokojila 
všetky vaše jesene-chtivé 
zmysly. 

Žiaci  aj so svojimi 
rodičmi opäť potvrdili 
svoju kreativitu, 

šikovnosť a ochotu urobiť 
niečo krásne, originálne. 
Výsledkom ich snahy boli 
nádherné dielka. Šikovné 
mamičky doplnili výzdobu 
širokou paletou farieb listov, 
gaštanov, kvietkov a halúzok 
a vkusne naaranžovali 
na výstave.  Vďaka patrí 
pani vychovávateľkám 
,pedagógom a všetkým,  
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k jesennej nádhere. 
Sme naozaj veľmi vďační, 

že môžeme vždy rátať s 
podporou našich rodičov. 
Výrobky boli vystavené od 
17.-19.9. v záhrade KD, kedy 
sa uskutočnil už 17. ročník  
Jesennej výstavy ovocia a 
zeleniny. Tohtoročný názov 
Návrat  na tekvicový dvor  
jasne odkázal  čo bolo možné  
vidieť. Záhradu skrášlili 
desiatky rôznych  malých, 
veľkých, usmiatych, vtipných, 
strapatých, štrbavých  
tekvicových postavičiek a 
zvieratiek. Ak  ste chceli na 
jedinom mieste otestovať aj 
ako chutí oberačka na jazyku, 
ako vonia úroda, aké farby 
a produkty evokuje jeseň, 
jesenná výstava  uspokojila 
všetky    vaše    jesene-chtivé 

zmysly.
   Dopoludnia 23. 9. v ponde-
lok si výstavu prezrela 
celá škola. Deti si na 
výstave prehĺbili aj svoje 
environmentálne  vedomosti  
v tvorivých dielňach. 
Projektom pod názvom  
Význam mokradí pre 
biodiverzitu v regiónoch sa  
deti  učili  vnímať biodiverzitu 
z iného uhla pohľadu, 
prostredníctvom tvorivých 
výchovno-vzde lávac ích 
aktivít so zameraním na 
možnosti využitia prírodných 
materiálov, recyklácie 
výrobkov, ale aj zapojením 
tvorivého myslenia do riešenia 
problémových úloh.

Jesenná výstava
Už  desiatykrát  sme  sa zapojili 
do projektu, ktorý vyhlasuje 
Slovenská pedagogická 
knižnica s názvom Záložka 
do knihy spája školy. Tento 
projekt sa realizuje celý mesiac 
október. 

Jeho cieľom je vytvoriť čo 
najoriginálnejšiu záložku,  
nadviazanie kontaktov 

medzi slovenskými  a českými 
základnými školami, podpora 
čítania prostredníctvom výmeny 
záložiek do kníh, ktoré žiaci môžu 
vyrobiť ľubovoľnou technikou. Školy  
môžu výmenu záložiek využiť na 
nadviazanie vzájomnej spolupráce, 
kontaktov alebo na poznávanie života 
žiakov v rôznych kútoch Slovenska a 
Česka.
  V tomto školskom roku bola 
navrhnutá téma - a to Môj literárny 
príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Do 
tohto projektu sa zapojili  žiaci 1. -4. 
ročníka. Všetci pracovali s radosťou 
a očakávaním.  Záložky sme potom 
ešte zalaminovali a mohli sa poslať. V 
tomto roku nám bola vybraná škola z 
českej republiky – ZŠ Křepice.

Záložka do knihy
spája školy

                Eva SEITLEROVÁ

Začiatok školského roka 2021/22
Na známosť sa všetkým 

dáva
mimoriadna, zvláštna 

správa.
Tak, ako vždy v tomto čase

začína sa škola zase!

Týmito slovami  sme 
privítali žiakov našej školy  
v pondelok  5.septembra 

2022. Okolo pol deviatej sa 
preto začali schádzať žiaci a ich 
rodičia aj do areálu základnej 
školy v našej obci na slávnostné 
otvorenie nového školského 
roka. Žiaci vyšších ročníkov prišli 
do známeho prostredia - všetko 
v škole už dávno  poznajú, tak 
sa zvítali s kamarátmi a čakali 
na svojich učiteľov. V inej situácii 
boli prváci, ktorí prišli  spolu s 
rodičmi trošku vystrašene čakali 
na to, čo sa bude diať Spoločný 
nástup sa tradične uskutočnil 
na dvore školy.  Všetkých 
prítomných vzápätí privítala 
riaditeľka školy. Srdečne 

privítala najmä prváčikov.  
Po slávnostnom príhovore  
nasledovalo slávnostné prijatie 
prvákov do radov našich žiakov 
štvrtákmi. Prajeme im  veľa 
úspechov a radosti z každého 
dňa, ktorý strávia v našej škole.  
Už skoro zistia, akí sú šikovní, 
čo všetko už vedia. Sľubujeme  
im, že na konci školského roka 
budú vedieť všetci čítať, počítať 
a získajú veľa iných poznatkov. 
Veríme, že aj  rodičia budú 
spokojní a my učitelia hrdí, 
akých máme skvelých prvákov. 
Aj našim štvrtákom  sa dostalo 
väčšej pozornosti, pretože je 
to ich posledný september 
na našej škole, na našom 
školskom dvore.
 Potom sa už žiaci rozišli 
domov a 16 prváčikovia spolu 
so svojou triednou učiteľkou 
do triedy.  57 žiakov základnej 
školy strávi v školských laviciach 
nasledujúcich 10 mesiacov, 
ktoré budú odľahčené 

jesennými, zimnými, či jarnými 
prázdninami. Zaželajme si 
v závere veľa úspechov, 
aby školský rok bol plný 
zaujímavých projektov, súťaží, 
hier, aby sme  zažívali školu 
hrou, tešili sa zo spoločenských 
a športových podujatí, aby bol 
školský rok pestrý, veselý, plný 
nových objavov. Aby ste v našej 
škole vždy našli človeka, ktorý 
vás podporí, pomôže, vysvetlí 
vám, čo nepochopíte, podá 
vám pomocnú ruku. Úprimne si

želáme, aby naša škola tak ako 
doteraz fungovala ako úspešná 
výchovno-vzdelávacia inštitúcia, 
ale zároveň mala svoju dušu,  
otvorené srdce a hladiace ruky 
ako v dobrej rodine. Tá naša má 
57 žiakov v 4 triedach. V škole 
budú vyučovať 4 učiteľky,1 
katechéta, 2 vychovávateľky v 
školskom klube a 1 asistentka. 
Všetkým  prajeme veľa  radosti  
z každého dňa, ktorý strávia v 
našej škole.
               Eva SEITLEROVÁ

Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Miloval si v detstve 
skladanie papierových 
lietadiel? Niektorí sme si 
za to v škole vyslúžili pár 
poznámok či pokarhaní.  

Nemusíš byť veľký 
nadšenec športu a ani 
fyzicky zdatný, aby si 

sa mohol stať šampiónom 
v ich hádzaní. Jednoduchá 
a napriek tomu geniálna 
myšlienka súťaže spočíva v 
tom, že účastníci musia vyrobiť 
z listu papiera lietadielko, 
ktoré dokáže doletieť čo 
najďalej. Vzdialenosť. Žiadna 
mechanika ani pohon, iba 
tvoja šikovnosť a papier vo 
formáte A4. Ako ďaleko 
dokážeš lietadielko dohodiť? 
Rekord v tejto disciplíne je 
56,61 metra, trúfneš si ho 
prekonať?
  V piatok 11. novembra sa 
na našej škole uskutočnili 

Školské majstrovstvá školy v 
hode papierového lietadielka 
pre 3.a 4. ročník. Tejto 
súťaže sa zúčastnilo spolu 
23 žiakov. Žiaci súťažili v 
dvoch kategóriách : dievčatá 
a chlapci . V súťaži najdlhšej 
vzdialenosti obsadili 1. miesto 
žiaci H. Michalková výkonom 
8.60 m a D. Hrabovyi,  
ktorému    sa     podarilo    so 

svojím papierovým modelom 
prekonať vzdialenosť 10.70 
m, druhé miesto obsadila  
M. Filová  so vzdialenosťou 
8.45 m  a L. Ťupek  8.35 
m a tretiu priečku obsadili  
S. Marko  a  J. Tureček, 
ktorí hodili rovnako 6.60 m. 
Treba pochváliť aj kreativitu 
niektorých žiakov, ktorí svoje 
modely zaujímavo vyfarbili.

Hod papierovým lietadlom

Katarínsky ples

Po dvojročnej pauze,  zapríčinenej 
opatreniami, ďalšia vydare-
ná tanečná zábava je za nami. 

Niekoľko týždňov príprav - plagáty, 
vstupenky, oslovovanie sponzorov, 
výzdoba a príprava sály aj upratovanie 
“po” - stálo za to. 
   Ples v Krakovanoch  sa každoročne 
nesie v duchu dobrej zábavy a 
samozrejme  aj jemnej elegancie.  Inak 
to nebolo ani tento rok. Tak ako vždy, aj 
teraz sa tu hostia  zišli v  hojnom počte. 
S úsmevom na tvári, prekypujúcou 
energiou a dobrou náladou. Všetci sa 
výborne zabávali a tak nečudo, že sa 
im ťažko rozchádzalo v skorých ranných 
hodinách.
  Ples zorganizovalo RZ pri ZŠ Krakovany  
pre svojich priaznivcov, členov a 
obyvateľov. Otvorila ho  riaditeľka 
školy, ktorá privítala prítomných hostí 
a poďakoval im, že prijali pozvanie.  
Do tanca  hrala  a výborne zabávala 
hudobná skupina Disk. Nechýbal 
výborný program našich hostí, žiakov  
Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. 
O polnoci bola tradične  vylosovaná  
tombola .Základná škola veľmi pekne 
ďakuje všetkým hosťom, ktorí sa 
zúčastnili  plesu  a prijali pozvanie na toto 
už tradičné kultúrne podujatie  a veríme, 
že príjmu pozvanie aj na ďalší. Aj touto 
formou sa chceme poďakovať  výboru 
rodičovského združenia, sponzorom a 
všetkým zúčastneným za prípravu akcie, 
na ktorej sa  ľudia mali možnosť uvoľniť a 
vybočiť zo zabehnutých koľají všedných 
dní. Výťažok zo zábavy poputuje do 
pokladne rodičovského združenia.



Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ

Na jeseň  Slovenská 
poľnohospodárska a 
potravinárska komora a 
nezisková organizácia 
Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách, vyhlásili na 
základných a stredných 
školách už desiaty ročník  
projektu  „Hovorme o 
jedle“.   

Už samotný názov nám 
napovedá, že v týždni 
od 10. - 14. októbra 

2022 boli na škole najčastejšie 
skloňovanými pojmami  zdravie 
a výživa. Cieľom projektu 
Hovorme o jedle je vyvolávať 
a podporovať spoluprácu 
a aktívnu  účasť školy pri 
vzdelávaní detí a mládeže 
o potravinách a dobrých 
stravovacích návykoch ako 
súčasti zdravého životného 
štýlu, o úlohe potravín pri 
ochrane zdravia a ich význame 
pre tvorbu a ochranu životného 
prostredia, regionálny rozvoj a 
zamestnanosť.

S jeseňou babieho leta, 
pestrých farieb, vôní ovocia 
a zeleniny, sa týždeň od  10. 
– do 14. 10. 2022  aj  u nás 
niesol v duchu zdravej výživy a 
aktívneho životného štýlu.
   Projekt  zahŕňal široké spekt-
rum výchovno-vzdelávacích 
činností a aktivít, ktoré si 
žiaci našej školy  spolu s 
pani učiteľkami, s rozjarenou 
tvárou  zjavne užívali. Chceli 
sme  podporiť u žiakov zdravý 
životný štýl, viesť ich k zdravej 
výžive a správnej životospráve. 
Na každý pracovný deň škola 
vyhlásila  a zrealizovala jednu 
aktivitu k danej téme.
  V pondelok každý žiak prišiel 
do školy s jablkom. Vyhlásená 
bola súťaž o najkrajšie, najväčšie 
a najmenšie jablko. Jedz a 
hýb sa - bolo heslo, ktorým 
sme sa riadili v utorok. Čakala  
nás vychádzka ku kaplnke 
na vinohradoch.  V zdravom 
tele zdravý duch- bolo heslo, 
ktorým sme sa riadili v stredu. 
Čakala na nás šarkaniáda na 
futbalovom ihrisku. Chuťové 
poháriky potešili  vo štvrtok 
vlastnoručne vyrobené jedlá. 

Vyrábali a konzumovali sa 
ovocno-zeleninové šťavy, 
šaláty a nátierky. Pozvali sme 
aj rodičov a starých rodičov. 
Všetkým chutilo a dostali sme 
aj pochvalu. Jednotkou bola 
cesnaková nátierka. Biely 
kuchár v akcii – pod týmto 
heslom   sme sa  v piatok  
oboznámili  nielen s významom 
mlieka vo výžive človeka, ale aj  
s cestou, ktorou sa mlieko od 
dojníc dostáva až na náš stôl.  
Vyrábali  sme tiež maslo a piekli 
sme  aj chutný chlebík.  Najlepšie 
chutil iba tak, posolený.
    Celý týždeň sa v duchu zdra-
vej   výživy   niesol  i  v  školskej 

jedálni.  Veľké prestávky sa v 
škole riadili heslom „V zdravom 
tele zdravý duch.“
  Veríme, že to nebol len ten-
to jeden týždeň, kedy sme 
sa zamýšľali nad tým, čo 
konzumujeme, ale že táto 
téma žiakom ukázala, aké 
stravovacie návyky je dobré 
si vytvárať a čoho sa v strave 
radšej vyvarovať. 
 Dúfame, že deti spolu s 
ro-dičmi  budú do  svojho 
jedálnička  zaraďovať  viac 
a  viac zdravších jedál so 
zeleninou, ovocím a hlavne 
obmedzovať pitie sladených 
nápojov.
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Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
„Jeseň pani bohatá, 
farbí stromy do zlata, 
premaľuje celý sad...“ 
Ak  ste chceli na jedinom 
mieste otestovať ako 
chutí oberačka na 
jazyku, ako vonia úroda, 
aké farby a produkty 
evokuje jeseň, jesenná 
výstava  počas 16 až 19. 
septembra uspokojila 
všetky vaše jesene-chtivé 
zmysly. 

Žiaci  aj so svojimi 
rodičmi opäť potvrdili 
svoju kreativitu, 

šikovnosť a ochotu urobiť 
niečo krásne, originálne. 
Výsledkom ich snahy boli 
nádherné dielka. Šikovné 
mamičky doplnili výzdobu 
širokou paletou farieb listov, 
gaštanov, kvietkov a halúzok 
a vkusne naaranžovali 
na výstave.  Vďaka patrí 
pani vychovávateľkám 
,pedagógom a všetkým,  
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k jesennej nádhere. 
Sme naozaj veľmi vďační, 

že môžeme vždy rátať s 
podporou našich rodičov. 
Výrobky boli vystavené od 
17.-19.9. v záhrade KD, kedy 
sa uskutočnil už 17. ročník  
Jesennej výstavy ovocia a 
zeleniny. Tohtoročný názov 
Návrat  na tekvicový dvor  
jasne odkázal  čo bolo možné  
vidieť. Záhradu skrášlili 
desiatky rôznych  malých, 
veľkých, usmiatych, vtipných, 
strapatých, štrbavých  
tekvicových postavičiek a 
zvieratiek. Ak  ste chceli na 
jedinom mieste otestovať aj 
ako chutí oberačka na jazyku, 
ako vonia úroda, aké farby 
a produkty evokuje jeseň, 
jesenná výstava  uspokojila 
všetky    vaše    jesene-chtivé 

zmysly.
   Dopoludnia 23. 9. v ponde-
lok si výstavu prezrela 
celá škola. Deti si na 
výstave prehĺbili aj svoje 
environmentálne  vedomosti  
v tvorivých dielňach. 
Projektom pod názvom  
Význam mokradí pre 
biodiverzitu v regiónoch sa  
deti  učili  vnímať biodiverzitu 
z iného uhla pohľadu, 
prostredníctvom tvorivých 
výchovno-vzde lávac ích 
aktivít so zameraním na 
možnosti využitia prírodných 
materiálov, recyklácie 
výrobkov, ale aj zapojením 
tvorivého myslenia do riešenia 
problémových úloh.

Jesenná výstava
Už  desiatykrát  sme  sa zapojili 
do projektu, ktorý vyhlasuje 
Slovenská pedagogická 
knižnica s názvom Záložka 
do knihy spája školy. Tento 
projekt sa realizuje celý mesiac 
október. 

Jeho cieľom je vytvoriť čo 
najoriginálnejšiu záložku,  
nadviazanie kontaktov 

medzi slovenskými  a českými 
základnými školami, podpora 
čítania prostredníctvom výmeny 
záložiek do kníh, ktoré žiaci môžu 
vyrobiť ľubovoľnou technikou. Školy  
môžu výmenu záložiek využiť na 
nadviazanie vzájomnej spolupráce, 
kontaktov alebo na poznávanie života 
žiakov v rôznych kútoch Slovenska a 
Česka.
  V tomto školskom roku bola 
navrhnutá téma - a to Môj literárny 
príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Do 
tohto projektu sa zapojili  žiaci 1. -4. 
ročníka. Všetci pracovali s radosťou 
a očakávaním.  Záložky sme potom 
ešte zalaminovali a mohli sa poslať. V 
tomto roku nám bola vybraná škola z 
českej republiky – ZŠ Křepice.

Záložka do knihy
spája školy

                Eva SEITLEROVÁ

Začiatok školského roka 2021/22
Na známosť sa všetkým 

dáva
mimoriadna, zvláštna 

správa.
Tak, ako vždy v tomto čase

začína sa škola zase!

Týmito slovami  sme 
privítali žiakov našej školy  
v pondelok  5.septembra 

2022. Okolo pol deviatej sa 
preto začali schádzať žiaci a ich 
rodičia aj do areálu základnej 
školy v našej obci na slávnostné 
otvorenie nového školského 
roka. Žiaci vyšších ročníkov prišli 
do známeho prostredia - všetko 
v škole už dávno  poznajú, tak 
sa zvítali s kamarátmi a čakali 
na svojich učiteľov. V inej situácii 
boli prváci, ktorí prišli  spolu s 
rodičmi trošku vystrašene čakali 
na to, čo sa bude diať Spoločný 
nástup sa tradične uskutočnil 
na dvore školy.  Všetkých 
prítomných vzápätí privítala 
riaditeľka školy. Srdečne 

privítala najmä prváčikov.  
Po slávnostnom príhovore  
nasledovalo slávnostné prijatie 
prvákov do radov našich žiakov 
štvrtákmi. Prajeme im  veľa 
úspechov a radosti z každého 
dňa, ktorý strávia v našej škole.  
Už skoro zistia, akí sú šikovní, 
čo všetko už vedia. Sľubujeme  
im, že na konci školského roka 
budú vedieť všetci čítať, počítať 
a získajú veľa iných poznatkov. 
Veríme, že aj  rodičia budú 
spokojní a my učitelia hrdí, 
akých máme skvelých prvákov. 
Aj našim štvrtákom  sa dostalo 
väčšej pozornosti, pretože je 
to ich posledný september 
na našej škole, na našom 
školskom dvore.
 Potom sa už žiaci rozišli 
domov a 16 prváčikovia spolu 
so svojou triednou učiteľkou 
do triedy.  57 žiakov základnej 
školy strávi v školských laviciach 
nasledujúcich 10 mesiacov, 
ktoré budú odľahčené 

jesennými, zimnými, či jarnými 
prázdninami. Zaželajme si 
v závere veľa úspechov, 
aby školský rok bol plný 
zaujímavých projektov, súťaží, 
hier, aby sme  zažívali školu 
hrou, tešili sa zo spoločenských 
a športových podujatí, aby bol 
školský rok pestrý, veselý, plný 
nových objavov. Aby ste v našej 
škole vždy našli človeka, ktorý 
vás podporí, pomôže, vysvetlí 
vám, čo nepochopíte, podá 
vám pomocnú ruku. Úprimne si

želáme, aby naša škola tak ako 
doteraz fungovala ako úspešná 
výchovno-vzdelávacia inštitúcia, 
ale zároveň mala svoju dušu,  
otvorené srdce a hladiace ruky 
ako v dobrej rodine. Tá naša má 
57 žiakov v 4 triedach. V škole 
budú vyučovať 4 učiteľky,1 
katechéta, 2 vychovávateľky v 
školskom klube a 1 asistentka. 
Všetkým  prajeme veľa  radosti  
z každého dňa, ktorý strávia v 
našej škole.
               Eva SEITLEROVÁ

Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ
Miloval si v detstve 
skladanie papierových 
lietadiel? Niektorí sme si 
za to v škole vyslúžili pár 
poznámok či pokarhaní.  

Nemusíš byť veľký 
nadšenec športu a ani 
fyzicky zdatný, aby si 

sa mohol stať šampiónom 
v ich hádzaní. Jednoduchá 
a napriek tomu geniálna 
myšlienka súťaže spočíva v 
tom, že účastníci musia vyrobiť 
z listu papiera lietadielko, 
ktoré dokáže doletieť čo 
najďalej. Vzdialenosť. Žiadna 
mechanika ani pohon, iba 
tvoja šikovnosť a papier vo 
formáte A4. Ako ďaleko 
dokážeš lietadielko dohodiť? 
Rekord v tejto disciplíne je 
56,61 metra, trúfneš si ho 
prekonať?
  V piatok 11. novembra sa 
na našej škole uskutočnili 

Školské majstrovstvá školy v 
hode papierového lietadielka 
pre 3.a 4. ročník. Tejto 
súťaže sa zúčastnilo spolu 
23 žiakov. Žiaci súťažili v 
dvoch kategóriách : dievčatá 
a chlapci . V súťaži najdlhšej 
vzdialenosti obsadili 1. miesto 
žiaci H. Michalková výkonom 
8.60 m a D. Hrabovyi,  
ktorému    sa     podarilo    so 

svojím papierovým modelom 
prekonať vzdialenosť 10.70 
m, druhé miesto obsadila  
M. Filová  so vzdialenosťou 
8.45 m  a L. Ťupek  8.35 
m a tretiu priečku obsadili  
S. Marko  a  J. Tureček, 
ktorí hodili rovnako 6.60 m. 
Treba pochváliť aj kreativitu 
niektorých žiakov, ktorí svoje 
modely zaujímavo vyfarbili.

Hod papierovým lietadlom

Katarínsky ples

Po dvojročnej pauze,  zapríčinenej 
opatreniami, ďalšia vydare-
ná tanečná zábava je za nami. 

Niekoľko týždňov príprav - plagáty, 
vstupenky, oslovovanie sponzorov, 
výzdoba a príprava sály aj upratovanie 
“po” - stálo za to. 
   Ples v Krakovanoch  sa každoročne 
nesie v duchu dobrej zábavy a 
samozrejme  aj jemnej elegancie.  Inak 
to nebolo ani tento rok. Tak ako vždy, aj 
teraz sa tu hostia  zišli v  hojnom počte. 
S úsmevom na tvári, prekypujúcou 
energiou a dobrou náladou. Všetci sa 
výborne zabávali a tak nečudo, že sa 
im ťažko rozchádzalo v skorých ranných 
hodinách.
  Ples zorganizovalo RZ pri ZŠ Krakovany  
pre svojich priaznivcov, členov a 
obyvateľov. Otvorila ho  riaditeľka 
školy, ktorá privítala prítomných hostí 
a poďakoval im, že prijali pozvanie.  
Do tanca  hrala  a výborne zabávala 
hudobná skupina Disk. Nechýbal 
výborný program našich hostí, žiakov  
Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. 
O polnoci bola tradične  vylosovaná  
tombola .Základná škola veľmi pekne 
ďakuje všetkým hosťom, ktorí sa 
zúčastnili  plesu  a prijali pozvanie na toto 
už tradičné kultúrne podujatie  a veríme, 
že príjmu pozvanie aj na ďalší. Aj touto 
formou sa chceme poďakovať  výboru 
rodičovského združenia, sponzorom a 
všetkým zúčastneným za prípravu akcie, 
na ktorej sa  ľudia mali možnosť uvoľniť a 
vybočiť zo zabehnutých koľají všedných 
dní. Výťažok zo zábavy poputuje do 
pokladne rodičovského združenia.



Ako je už zvykom, leto a 
jeseň trávime väčšinou na 
rybách. Ako každý rok, ani 
teraz tomu nebolo inak a 
opäť sme za posledných 5 
mesiacov strávili veľa času 
na rybách, zúčastnili sa 
mnohých pretekov a iných 
pekných a poučných akcií. 

Prvý júlový víkend sa 
uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska juniorov 

v LRU-prívlač na VVN 
Bešeňová. Už dopredu sme 
vedeli, že tieto preteky v tomto 
období na tejto vode nebudú 
o veľa rybách. Aj napriek 
nepriaznivej aktivite rýb sa 
podarilo pochytať zopár kusov, 
ktoré boli pre viacerých cenné 
a zabezpečili im veľmi krásne 
umiestnenie. Z Krakovian 
sme sa zúčastnili na týchto 
pretekoch ja, Patrik Predný a 
Matej Augustín v doprovode 
našich otcov. Nakoniec 
preteky nedopadol vôbec zle 
a podarilo sa nám umiestniť 
na celkom pekných miestach. 
V kategórii U-20 (do 20 rokov) 
sa na krásnom 2. mieste 
umiestnil Matej Augustín a stal 
sa tak vicemajstrom Slovenska 
v LRU-prívlač na rok 2022. 
v kategórii U-25 sa najlepšie 
darilo Patrikovi Prednému, 
ktorý sa umiestnil na 1.mieste a 
stal sa tak majstrom Slovenska 
v LRU-prívlač na rok 2022. Ja 
som  skončila v kategórii U-25 
na 4. mieste.
 Nasledujúci víkend sa 
uskutočnilo každoročné 
sústredenie juniorov Slovenskej 
reprezentácie v LRU-prívlač na 
VN Sĺňava. Lovili sme na rieke 
Váh a opäť sme mali možnosť 
učiť sa od tých najlepších a to 
niekoľkonásobných majstrov 
sveta v tejto technike lovu rýb. V 
posledný deň sústredenia sme 
mali zorganizované preteky 
medzi sebou. Tentokrát sme 
boli na tejto akcii z Krakovian 
v zostave: Soňa Predná, Patrik 
Predný, Matej Augustín a 
Lukáš Horňák. Lukáš Horňák 
sa v kategórii U-15, kde 
bol najmladším pretekárom 
umiestnil na peknom 5. 
mieste. V kategórii U-25 sme 
sa umiestnili nasledovne: 1. 
miesto Matej Augustín, 2. 
miesto Patrik Predný a 3. 
miesto Soňa Predná. Opäť 
sme sa naučili niečo nové a 
užili si spoločný čas strávený 

na rybách.
  Nasledovali dlhšie obdobie 
bez pretekov, kedy sme sa ale 
aktívne venovali trénovaniu a 
užívali si voľné chvíle pri vode. 
Lukáš Horňák počas leta 
pochytal veľa rýb, prevažne 
kaprov, amurov, zubáčov 
a aj jalcov. Matej Augustín 
tiež nezaháľal a venoval sa 
prevažne prívlači, čo sa mu aj 
patrične odmenilo v podobe 
krásneho 120cm sumca 
zdolaného na prívlač. Paťo 
sa venoval prevažne lovu 
zubáčov a občas si odskočil 
na uloviť nejaké krajšie kapre. 
Ja som mala niekoľkoročný 
sen chytiť kapra cez magickú 
20kg hranicu, čo sa mi tento 
rok podarilo a v náručí som 
mala 20,1kg kapra. 
 V polovici augusta sme sa 
spolu s Paťom zúčastnili 
priateľských kaprových 
pretekov Púchovský kapor. 
Na týchto pretekoch sme 
chytali spolu ako team a 
naša spolupráca sa osvedčilo 
ako úspešná, keď sme si po 
24hodinovom love odniesli 
domov 1.miesto a množstvo 
krásnych cien. 
  Ďalšie preteky sa uskutočnili 
až 17. a 18.9.. bolo to posledné 
kolo 1. ligy prívlače, ktoré sa 
uskutočnilo na Váhu v Novom 
Meste nad Váhom. Túto vodu 
máme natrénovanú celkom 
dobre, čo sa nám prejavilo 
aj na výsledkoch. Všetkým 
3 sa nám podarilo skončiť 
pomerne dobre vzhľadom na 
konkurenciu a toto kolo smer 
nakoniec obsadili krásne 2. 
miesto. Nakoniec sme sa ako 
team Partizánske umiestnili na 
6.mieste v ročnom vyhodnotení 
ligy. Ja, Paťo a Matej sme sa 
tento rok zúčastnili prvýkrát 
ako nováčikovia a veľmi sme 
si to všetci traja užili a nabrali 
sme veľa nových skúseností.
  Posledný septembrový ví-
kend sa uskutočnili 2 preteky 
vo Veľkom Orvišti. Súťažilo sa 
v love pstruhov dúhových. Tu 
sme sa z Krakovian zúčastnili 
ja Maťo. Maťovi sa obidva dni 
darilo oveľa lepšie ako mne 
a v nedeľu sa mu podarilo 
umiestniť na krásnom 5. mieste 
zo všetkých zúčastnených 
pretekárov. Mne sa podarilo 
obidva dni skončiť na 1. mieste 
v kategórii žien. 
  8.10. sa uskutočnili naše 
obľúbené preteky v love 
pstruhov Púchovský pstruh. 
Aj napriek tomu, že sme sa 

neumiestnili na popredných 
priečkach veľmi sme si preteky 
užili, pochytali sme veľmi veľa 
rýb a odniesli si veľa krásnych 
zážitkov. 
 Ďalšie preteky som absol-
vovala 30.10. v Šuranoch. 
Na týchto pretekoch sa mi 
konečne zaradilo a splnil sa 
mi ďalší taký malý sen a to 
umiestniť sa na 1. mieste 
medzi „dospelákmi“. Veľmi 
som si tieto preteky užila ako 
aj každý iný a určite sa na toto 
jazero rada opäť vrátim. 
   Posledné preteky, na ktorých 
sme sa zúčastnili ja, Paťo 
aj Maťo boli preteky dvojíc 
v Jestřabiciacch v Českej 
republike. Pretekali sme 
v zoskupení: ja s tatinom, 
Maťo s tatinom Mirkom a 
Paťo s kamošom. Preteky 
sme si veľmi užili, chytili sme 
veľa krásnych rýb prevažne 
sivoňov a pstruhov dúhových. 
Nakoniec sme sa najlepšie zo 
spomínaných dvojíc umiestnila 
ja s tatinom na peknom 
13.mieste.
 Samozrejme aj keď sa 
ochladilo, v rámci možnosti 
stále chodíme na ryby a 
užívame si pri vode každú 
voľnú chvíľu. Myslím si, že sme 
mali pomerne úspešný rok, ale 
čo je hlavné, robili sme všetci 
to, čo nás baví a trávili sme čas 
v prírode. To by samozrejme 
nešlo bez podpory rodičov nás 
všetkých, ktorým by som sa 
rada touto cestou poďakovala. 
Teším sa už na ďalší rok.
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Daň z nehnuteľnosti 
a poplatok za 

komunálny odpad v 
roku 2023

Soňa PREDNÁ
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S ústupom pandemickej 
situácie sa postupne 
rozširovali aj aktivity 
Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch 
(MsSČK). Najväčším 
podujatím, na ktoré sa 
pripravoval jej výbor boli 
Slávnosti jesene. Predtým 
však ešte stihli pripraviť 
niekoľko stretnutí.  

V máji sa malo konať 
stretnutie darcov krvi, 
ale kvôli problémom 

s priestormi bolo neskôr 
podujatie zlúčené s 
opekačkou, ktorá sa konala 
v letnom období. V sobotu 
6. augusta sa darcovia krvi z 
radov MsSČK stretli „u pána 
Hrádzneho“ na priehrade 
Čerenec vo Vrbovom. 
Účastníkov prišiel pozdraviť 
aj starosta obce František 
Klinovský. Darcovia spomínajú 
na príjemnú letnú atmosféru, 
posedenie pri vode a aj 
program aktivít pre deti. Je to 
akcia, na ktorú sa vždy tešia.
 27. augusta sa 5 členov 
MsSČK zúčastnilo programu 
pri príležitosti 10. výročia 
založenia Folklórneho súboru 
Kolovrátok z Drahoviec. 
Do Kultúrneho domu v 
Drahovciach tam prišli na 
pozvanie tamojšej MsSČK, 
ktorej členovia tam vystupujú.  
 Na výborovej schôdzi v 
septembri členovia výboru 
MsSČK pripravovali Slávnosti 
jesene, ktorý sa tento rok 
uskutočnil   v   dňoch   16.-19. 

septembra (samostatný článok
na str.2). 2. októbra obecný 
úrad zorganizoval v rámci 
„októbra – Mesiaca úcty 
k starším“ posedenie v 
kultúrnom dome, ktorého sa 
zúčastnili aj starší členovia 
MsSČK. Podľa ich slov sa 
tam cítili príjemne a ďakujú, 
že sa na seniorov nezabúda. 
Rozišli sa s dobrým pocitom 
so vzájomného stretnutia 
a spoločných rozhovorov. 
13. októbra boli členovia 
MsSČK pozvaní do Nižnej 
na posedenie so seniormi, 
ktorého sa zúčastnilo 5 členov. 
Následne sa presunuli do 
obchodného domu Kaufland 
v Piešťanoch, kde sa konala 
zbierka potravín  pod názvom 
„Spolu darujeme viac.“ Členky 
výboru v obchodnom dome od 
14:00 do 21:00 hod. zbierali 
potraviny, ktoré boli následne 
odovzdané občanom v našej 
obci, ktorí to najviac potrebujú. 
V tomto období boli členky 
MsSČK  na pozvanie riaditeľky 
aj na návšteve špeciálnej 
školy vo Vrbovom. Žiaci si pre 
ne pripravili pekný kultúrny 
program, následne ich naši 
obdarili milými zdravými 
darčekmi. Stretnutie bolo 
veľmi dojímavé.    
   24. novembra Spojená škola 
Rakovice usporiadala Deň 
otvorených dverí, ktorého sa 
zúčastnilo 5 členov MsSČK. 
Prijala ich pani riaditeľka, 
prezreli si pestré exponáty a 
v rámci vzájomnej spolupráce 
im naše členky podarovali 
domáce zákusky a poďakovali 
sa za vzájomnú kooperáciu.

   V tomto roku pribudol MsSČK  
nový diamantový darca krvi – 
Peter Klčo ml. Krv daroval teda 
už 80-krát, čo je vzhľadom k 
jeho relatívne mladému veku 
(41 rokov) veľmi obdivuhodné. 
  V novembri navštívili jubilan-
tov Emíliu Žitnanskú (80 r.), 
Irenu Sedlákovú (80 r.) a bývalú 
dlhoročnú predsedníčku 
Annu Sedlákovú (90 r.). Ako 
povedal predsedníčka MsSČK 
E.Krestová: “Celý  výbor 
srdečne gratuluje našej 
bývalej predsedníčke Anne 
Sedlákovej. Prajeme jej veľa 
zdravia a pohody. Páči sa 
nám, čo v nás zasiala a aj z 
jej činnosti môžeme ťažiť 
výsledky dodnes. 
 Touto cestou pozývam 
darcov krvi na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 9. decembra 
od 17:30 hod. v priestoroch 
Pivárne u notára. Tento rok 
je aktívnych 40 darcov krv, z 
toho 33 darcov darovalo krv v 
Piešťanoch a ostatní v Trnave, 
Nitre, Trenčíne a v Bratislave. 
 Na 4. adventnú nedeľu 
18.12.2022 bude pripravený 
tradičný vianočný punč, 
ktorý budeme podávať po 
sv. omši začínajúcej 10:30 h. 
pred kostolom sv. Mikuláša. 
Punč sa bude podávať ako 
poďakovanie všetkým za 
podporu MsSČK počas 
celého roka. 
 Všetkým občanom prajem 
touto cestou počas 
vianočných sviatkov, ale aj 
počas celého budúceho roka 
veľa pokoja, zdravia a lásky a 
teším sa na spoluprácu v roku 
2023.“

Červený kríž a jeho činnosť v druhom polroku
Juraj FILO

Už tradične sa zapája naša 
škola do celoslovenskej súťaže 
iBobor, ktorej cieľom je podporiť 
záujem žiakov o informačné 
a komunikačné technológie.
Súťaž chce iniciovať v deťoch 
využívanie IKT, posmeliť ich v 
intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií 
pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal 
usilovný, inteligentný a čulý 
bobor.  V utorok 8.11.2022  

žiaci druhého a tretieho a v piatok 
11.11. 2022  žiaci štvrtého ročníka 
riešili úlohy  už šestnásteho  ročníka 
informatickej súťaže. V priebehu 
dopoludnia sa na súťažnom serveri 
popasovali s dvanástimi úlohami, 
ktoré boli zamerané na využívanie 
počítačov, logické myslenie. Z 
našej školy sa zapojilo do tejto 
informatickej súťaže 10 štvrtákov,  
13 tretiakov, 16 druhákov. Darilo 
sa im veľmi dobre. Máme 10 
úspešných riešiteľov. Všetkým  
úspešným riešiteľom blahoželáme a 
neúspešným  prajeme veľa úspechov 
v nasledujúcich ročníkoch.

Opäť nám nežne klopú na 
dvere vianočné sviatky, čas 
radosti, zázrakov a prianí. 

Pripravme sa teda na ne spoločne 
a vychutnajme si ich so všetkým, 
čo k nim patrí .Uvidíte – prídu ticho, 
nenápadne, vyšívané striebornými 
stehmi na obruse starej mamy. V 
dušiach nech sa nám rozhorí krásny 
pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty a Štedrý večer nech 
zanechá v srdciach stopu pohody a 
radosti. 
  Pri tejto príležitosti by som chcela 
poďakovať výboru ZRŠ a rodičom 
za ich finančnú, ale aj morálnu 
pomoc, za všetko, čo pre nás 
urobili, a stále robia.  Vám, milí 
rodičia, patrí úprimné uznanie a 
poďakovanie celého kolektívu, ktorý 
sa stará o výchovu a vzdelávanie 
vašich  detí. Vrelé ďakujem 
posielame aj OU Krakovany, JD, 
MS SČK, PZ Králik, Dobrovoľnému 
hasičskému zboru Krakovany , PŠD 
Krakovany a všetkým sponzorom, 
ktorí pomáhajú a spolupracujú 
so školou. Moje poďakovanie 
patrí aj celému pedagogickému 
zboru za ich ochotu  a  pomoc   
pri všetkých podujatiach školy a 
samozrejme  za  ich pedagogickú  
činnosť.  Poďakovanie patrí aj 
nepedagogickým pracovníkom, pani 
školníčke, kuchárkam a vedúcej 
školskej jedálni.
  Prajem vám vnútornú silu, stály 
zmysel pre radosť z malých i veľkých 
vecí života. Veľa zdravia, životnej 
iskry, lásky, a potešenia z najbližších 
a ľudí blízkych Vášmu srdcu. 
Zaželajme si nádherné Vianoce a 
pokoj v duši nech sa udrží aj po celý 
budúci rok.
                            Eva SEITLEROVÁ

Školský iBobor

Z médií neustále počúvame, 
čo všetko od nového roka 
zdražie, ktoré potraviny, ktoré 
služby, koho sa zdražovanie 
najviac dotkne a podobne. 
Žiaľ, neobchádza to ani našu 
obec.

Aj my sme zasiahnutí 
zdražovaním plynu, 
elektriny, vývozu odpadov. 

Zmluvní partneri, ktorí nám 
zabezpečujú vývoz odpadov 
triedeného a komunálneho 
odpadu nám oznámili 
niekoľkonásobné zvýšenie cien 
od nového roka 2023. Museli 
sme pristúpiť, tak ako všetky 
obce a mestá, k nepopulárnemu 
zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, 
dane za psa, poplatku za 
komunálne odpady, nájomného 
za hrobové miesta.
 Výška poplatku za vývoz 
komunálneho odpadu vychádza 
zo zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  Do 
výpočtu poplatku za komunálny 
odpad sa zahŕňajú všetky 
náklady na vývoz komunálneho, 
ale aj triedeného odpadu. Všetky 
tieto náklady nesmú prevýšiť 
príjem od poplatníkov obce. 
Skutočné náklady skládkovania 
odpadu a avizované zvýšenia 
vývozu odpadov by prevýšili 
príjmy, čo sa odrazí na poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu 
od nového roku rádovo o 48% 
viac ako v roku 2022. 
  Príjmy z dane z nehnuteľnosti 
nám pokrývajú náklady za 
elektrickú energiu nielen na 
verejné osvetlenie. Nárast cien 
energií a plynu pre obce je 
veľmi neistý, ale predpokladá 
sa niekoľkonásobné zvýšenie 
cien elektrickej energie aj 
napriek zavedeniu úsporných 
opatrení. Jednotlivé sadzby 
dane z nehnuteľnosti boli v 
návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia zvýšené v priemere o 
55%.                                -og-

Leto a jeseň na rybách

Maťo Augustín a 120 cm  dlhý Maťo Augustín a 120 cm  dlhý 
sumec.sumec.                   Foto: -sp-                   Foto: -sp-

Na Slávnostiach jesene.                     Foto: archív OcÚNa Slávnostiach jesene.                     Foto: archív OcÚ

Poďakovanie
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Tradične v prvú júlovú 
sobotu sa konal 26.ročník 
futbalového turnaja 
Maracana Cap. Tradícia 
tohto turnaja začala v roku 
1993, kedy sa odohral 
prvý neoficiálny ročník 
a odvtedy sa pravidelne 
hráva. 

Turnaj v tejto dnešnej 
podobe sa začal hrávať 
od roku 1994, kedy vznikli 

mužstvá ako ich poznáme aj 
dnes. No boli aj roky, keď sa 
tento turnaj neodohral. Za tú 
dobu prešiel svojim vývojom 
a aj zmenami. A aj hráči, ktorí 
začali  hrávať tento turnaj v 
deväťdesiatich rokoch boli 
mladí, slobodní a pekní. Časom 
sme už vekom aj pokročili a 
teraz s nami alebo proti nám, 
ako súperi hrávajú aj naše deti. 
Za tú dobu sa tu vystriedalo 
mnoho hráčov aj mužstiev, ale 
veľa mužstiev je tu aj od začiatku 
až do teraz, a tak je to aj s 
hráčmi.  Najstaršími mužstvami, 
ktoré hrajú až doteraz a vznikli 
v roku 1994 sú: FC  Pípa, 
TMC Dutipero a Botafogo. V 
roku 1995 začali hrávať Rýchle 
kone a v roku 1996 sa pripojili 
aj SPBK Hurikán. Hráči, ktorí  

odohrali všetky ročníky  od roku 
1994 vrátane sú už len dvaja 
Franko Peter a Šurin Tibor  z 
TMC Dutipero, celkovo nastúpili 
v 153 zápasoch.  Jediné 
mužstvo,  ktoré od roku 1994  
odohralo všetky ročníky, teda 
nevynechalo ani jeden  je TMC 
Dutipero.
     Tohto   roku   sa    turnaja   zú-
častnilo 9 mužstiev. Prvý zápas 
odohral tradične minuloročný 
obhajca Botafogo proti 
nováčikovi na Maracana Cape 
mužstvu Dusičov s výsledkom 
2:0. V základnej časti odohralo 
každé mužstvo po 4 zápasy. 
Víťazom základnej časti boli 
Netopiere. Po základnej časti 
nepokračovalo ďalej v turnaji 
Botafogo, pre nepríjemnú 
udalosť v ich mužstve. Tak do 
play-off postúpili všetky ostatné 
mužstvá.  Víťazi štvrťfinálových 
zápasov sa stretli následne v 
semifinále: Netopiere - PSS 
1:0 a FC Pípa - TMC Dutipero 
0:0 a  po penaltovom rozstrele 
vyhralo TMC Dutipero.  Finálový 
zápas medzi Netopiermi a 
TMC Dutipero sa skončil bez 
gólov 0:0. Pevnejšie nervy a 
presnejšiu mušku v penaltovom 
rozstrele mali Netopiere a stali sa 
víťazmi. Finále malo vynikajúcu 
divácku kulisu, keď bolo počuť 
takmer počas celého zápasu 

povzbudzovane detského fan 
klubu TMC Dutipera.
  Celkovo turnaj mal pokojnú 
a bezkonfliktnú atmosféru za 
čo treba poďakovať všetkým 
účastníkom. A aj športová 
stránka bola na vysokej úrovni. 
Tradičným bonusom tohto 
turnaja je rodinná atmosféra, 
ktorá sem láka aj početné 
divácke zastúpenie. Zároveň 
treba poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na organizácii a 
brigádnicky priložili ruku k dielu.  
Ďakujeme  aj  kuchárom  za  vy-

nikajúci     guláš  -  Dobrodenka 
a  Slavo  Žák.
Celkové poradie:
1. Netopiere, 2.TMC Dutipero,
3.PSS, 4.FC Pípa, 5.Rýchle 
kone, 6 Hurikán, 7.TMC Young 
Boys, 8 Dusiči
Botafogo - odstúpené z turnaja

Najlepší strelec: Samuel Valo 
- Netopiere - 6 gólov. 
Najlepší hráč hlasovaním hrá-
čov: Samuel Valo - Netopiere.
Víťaz ankety Hviezda zápasu: 
Samuel Valo - Netopiere.
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Víťazom 26. ročníka Maracana Capu sa stali Netopiere
Peter FRANKO

Horný rad zľava: Matej  Hornák, Pavol Kabát, Mário Galbavý, 
Marián Fabián, Matúš Pekarčík.
Dolný rad zľava: Samuel Valo,  Marcel Kikta, Martin Ščepko, Ondrej 
Čáp. Na foto chýba: Martin Feranec.

Hodové “El Clásico” s víťazstvom pre Stráže

Na Strážovské hody 
sa hralo už  tradičné El 
Clásico starých pánov 
Stráže - Krakovany. Stráže 
porazili Krakovany 3:0, po 
polčase 2:0. 

Strelcami gólov za Stráže 
boli Lukáš Hlaváč, Jozef 
Kubran a Peter Seitler. 

Stretnutie rozhodoval rozhodca 
Rudolf Frič z Trnavy.

História zápasov:
5.9.2015 Krakovany-Stráže 3:1
17.10.2015 Stráže-Krakov.  4:4
10.9.2016 Krakov.-Stráže    2:3
15.10.2016 Stráže-Krakov.  1:3
14.10.2017 Stráže-Krakov.  3:4
13.10.2018 Stráže-Krakov.  8:2
12.10.2019 Stráže-Krakov.  1:1
9.10.2021   Stráže-Krakov.  2:1
15.10.2022 Stráže-Krakov.  3:0

Vzájomná bilancia zápasov:    
Stráže           4  2  3   26:20  14 b.
Krakovany   3  2  4  20:26  11 b.

Najlepší strelci El Clásica:   
Kamil Miezga - 4 góly,
Matúš Kubran - 4 góly
Peter Seitler    - 3 góly
Zdeněk Šurín  - 2 góly
Miroslav Žitňanský -2 góly
Roman Valo    - 2 góly
Daniel Hlaváč  - 2 góly
Róbert Žažo  -   2 góly
Dušan Žažo  -    2 góly
Daniel  Žák   -    2 góly
a viacerí strelci po jednom góle.

Popis dolnej fotografie 
Krakovany - Horný rad zľava: 
Pavol Klinovský, Marek Urban, 
Tomáš Miklovič, Pavol Predný, 
Zdenko Braško,  Marcel Horňák, 
Ľubomír Pekarovič, Pavol 
Sedlák.
Dolný rad zľava: Martin Ščepko, 
Martin Varga, Ondrej Sedlák, 
Martin Sedlák, Lukáš Daňek, 
Miroslav Obuch.

Stráže - Horný rad zľava: Daniel Žák, Mário Macháč, Peter  Franko, 
Dušan  Žažo, Kristián Kubran, Miroslav Žitňanský, Matúš  Ondrejka, 
Lukáš  Radoský, Martin Pavlovič.
Dolný rad zľava: rozhodca - Rudolf Frič, Jozef  Kubran, Norbert 
Žitnanský, Štefan Földi, Lukáš Hlaváč, Peter Seitler, Martin 
Žitnanský, Martin  Feranec a jeho syn.

Peter FRANKO

STRÁŽESTRÁŽE

KRAKOVANYKRAKOVANY



Zapálenie prvej adventnej 
sviece už tradične patrí 
našim škôlkarom na 
vianočných trhoch a ich 
slávnostnej vianočnej 
akadémii. Táto tradícia má 
korene od roku 2006. 

Vtedy Združenie rodičov v 
spolupráci s kolektívom 
MŠ prišli s myšlienkou 

ako obohatiť kultúrny život 
a prinavrátiť zvyky a tradície 
Vianoc či  privyrobiť zopár 
eur na skvalitnenie výchovno- 
vzdelávacej činnosti detí v MŠ. 
  Po dvojročnej pandemickej 
prestávke sme opäť obnovili 
krásnu predvianočnú náladu v 
kultúrnom dome. Česť a chvála 
patrí našim úžasným rodičom, 
učiteľkám a deťom, ktorí 
pripravili a naplnili „kulturák“ 
kreatívnymi vianočnými aranž-
mánmi, domácimi koláčikmi, 
vianočnými oplátkami. Ne-
chýbala ani výborná kapustnica 
či punč. Na skutočnú adventnú 
atmosféru  naladili prítomných  
naši škôlkari, ktorí na javisko 
vystúpili ako z krajčírskej dielne 
v slávnostnom oblečení a 
otvorili adventný kalendár plný 
zvykov a tradícií Od Ondreja 
do Troch kráľov. Deti rozžiarili 
očká , vyčarovali úsmev na 
tvári, slzičku radosti a šťastia 
nejednému z nás. Po úspešnom 
vianočnom programe, aby 
sa detské rúčky mohli opäť 
plnohodnotne realizovať deti 

mali možnosť v tvorivých 
dielničkách vytvoriť hlinené 
ozdoby, vyzdobiť medovníčky 
podľa svojich predstáv. Pri 
vianočnej fotostene sa deti 
pofotili a vytvorili originálne 
vianočné pozdravy, s ktorými 
potešili svojich najbližších. 
Pre milovníkov vianočných 
rozprávok bola pripravená a 
naplno obsadená zasadačka, 
kde sa deťom premietali 
vianočné rozprávky. 
Spoločnými silami sme potešili, 
pohladili srdiečka, spravili 
radosť a naladili vianočnú 
atmosféru veľkému počtu ľudí, 
ktorí prijali naše pozvanie a 
podporili našu materskú školu. 
Veľmi si to vážime, máme z 
toho   obrovskú    radosť   a   z 

celého srdca ďakujeme. Veľké 
poďakovanie patrí rodičom za 
pomoc, ochotu, spoluprácu, 
príspevky či už finančné alebo 
materiálne, za čas strávený a 
obetovaný pre materskú školu.  
 Veľkú  pochvalu a poďa-
kovanie si zaslúžia pani 
učiteľky, ktoré kreatívne,  
obetavo, zodpovedne veľa 
krát aj  nad rámec svojho 
pracovného času sa s láskou 
dokážu  rozdať v  živote našich 
najmenších a spoločnými 
zážitkami vytvárajú tie najkrajšie 
spomienky z materskej školy. 
Tešíme sa na ďalšiu spoločnú 
kultúrnu zábavu – DETSKÝ 
KARNEVAL, na ktorý Vás 
všetkých srdečne pozývame 
21 januára 2023.                                                                                    

Vianočná akadémia škôlkarov
Zo života materskej školy

Andrea ŠTEFANKOVÁ
riaditeľka MŠ
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V mesiaci november deti  
prostredníctvom zážitkového 
učenia spoznávali  vonkajšie 
časti ľudského tela, vnútorné 
orgány a ich funkciu.  
Oboznámili sa s našimi 
zmyslami cez zábavné aktivity.

Deti absolvovali školenie 
programu Dental alarm. 
Počas štyroch stretnutí 

v rámci projektu Dental alarm, 
študentky – zubárky ukázali 
deťom ako a prečo sa starať o 
zuby, deti sa naučili 10 pravidiel 
čistenia zúbkov:
- správna  zubná  kefka  má  malú 
  hlavičku a veľa jemných vlákien
- zubnej  pasty  si  na kefku  dáva 
  iba za hrášok
- zubnou kefkou pri čistení netlačí
- zuby  a  ďasná  si  čistí  krúživým 
  pohybom
- medzizubnou  kefkou  a  niťou  si 
  čistí priestor medzi zubami
- rodičia  by  mali  dočisťovať  zuby 
  približne do 10. roku
- dôkladne   vyčistené  zuby  sú 
  hladké ako klzisko
- zuby si umýva ráno, po obede a 
  večer pred spaním
- zubný lekár ma veľa zaujímavých 
  pomôcok a nie je dôvod sa  jeho 
  návštevy báť
- zubné kazy spôsobujú baktérie v 
 povlaku na nevyčistených zuboch
- baktérie   sa   najradšej   „kŕmia” 
  cukrom,  preto  je  dobré  jesť  čo 
  najmenej sladkostí
- sladené  nápoje  zubom  škodia, 
 najlepšia a najzdravšia je čistá 
  voda
- čisté zuby sa nekazia
 Veríme, že deťom  pomôžete 
držať sa týchto rád a tak si udržia 
zdravý a pekný úsmev po celý 
život.                                       -aš-
             
   

   Zo   srdiečka    ĎAKUJEME       
všetkým podporovateľom ma-
terskej školy za Vašu finančnú 
pomoc a podporu 2% z vašich 
daní. V tomto kalendárnom roku   
sme ich využili a zakúpili drevené 
stoličky a stoly pre deti staršej 
triedy, folklórne oblečenie pre 
chlapcov aj diečatká.
    Srdečne    ďakujeme   všetkým 
Vám, ktorí  ste  prispeli   ku  skva-
litneniu  výchovno- vzdelávacieho 
procesu v našej materskej 
škole. V mene celého kolektívu 
materskej školy Vám prajeme                                                                                                          
príjemné a pohodové 
prežitie vianočných sviatkov,                                                                                                                   
veľa zdravia a lásky v novom roku.
              Andrea ŠTEFANKOVÁ

Vážení spoluobčania i 
členovia JDS, dovoľte mi, 
aby som vás v svojom 
mene i v mene nášho 
výboru pozdravila a 
informovala o našich 
aktivitách za uplynulú 
dobu. V letných 
mesiacoch 
júl a august naše 
pravidelné stretnutia 
nemávame, keďže deti 
mávajú prázdniny. Aj 
našu tradičnú opekačku, 
ktorú mávame v týchto 
mesiacoch sme pre veľmi 
teplé počasie odložili. 

Tí, ktorí mali čas a 
chuť, prišli si 14. 
júla oddýchnuť do 

hudobného pavilónu „pod 
mušľou“ v Piešťanoch, kde 
mali vystúpenie seniori-
speváci z našich základných 
organizácií. Bolo to príjemné 
letné osvieženie.
   20. augusta sme spoločne 
s miestnymi poľovníkmi 
zorganizovali jednodňový 
výlet na výstavu Agrokomplex 
v Nitre. Spolu nás bolo 32 a 
strávili sme pekný deň. Bolo 
čo pozerať a nakupovať.
 Po letnom období sme 
sa v septembri zapojili do 
podpisovej akcie „Lepší 
život seniorom.“ Vyzbierali 
sme 154 podpisov. Kytičku 
a vinš sme na spoločnom 
stretnutí odovzdali našim 
jubilantkám p. Havrlentovej, 
p. Svetlíkovej, p. Kubranovej 
s prianím zdravia a pohody. 
Dodatočne sme ponúkli 
posledné voľné poukazy na 
pobyty v Ružbachoch, Štóse 
a v Piešťanoch. Nikto však 
neprejavil záujem, možno aj 
preto, že pobyty mali byť v 
novembri a decembri.
   4.10. sme sa predsedovia 
miestnych organizácií JDS 
stretli na celodennej akcii v 
Trnave. Tu sa nám prihovorili 
predstavitelia krajskej 
organizácie JDS Trnava. 
Nasledoval spoločný obed, 
divadelné predstavenie i 
malý darček – poďakovanie 
za našu celoročnú prácu pre 
seniorov. Menšie podujatie 
bolo aj v Piešťanoch, tu naša 
pokladníčka Anežka obdržala 
ďakovný list za jej dlhoročnú 
obetavú prácu. Srdečne jej za 
všetko ďakujeme. Pokračovať 
v práci pokladníčky bude 

E. Sedláková. Pre našich 
seniorov pripravil pán 
starosta i OcÚ milé nedeľné 
popoludnie v kultúrnom 
dome, príhovor, občerstvenie 
i darček, ktorý na záver 
mnohých potešil.  Aj my 
sme na októbrovom stretnutí 
blahoželali našim jubilantom 
– p. Anne Sedlákovej, p. 
Žitnanskej, p. Doktorovej a 
p. Mihálikovi. Jubilanti dostali 
kytičku s vinšom, odmenou 
pre nás boli výborné zákusky 
i niečo pre lepšiu náladu. 
Záver mesiaca patril brigáde 
na cintoríne v Strážoch.
 11. novembra sme si 
spoločne so žiakmi i 
učiteľkami uctili pamiatku 
padlých vojakov pri ich 
pomníku v kostolnej záhrade. 
S krátkym príhovorom 
vystúpila p. Redechová, 
zaspievali detičky, položili 
sme vyrobené venčeky, 
zapálili sviečku a pomodlili 
sme sa. Pre našich členov 
sme ponúkli možnosť ísť 
na divadelné predstavenie 
do piešťanského Domu 
umenia. Túto možnosť 
využilo 21 členov. Konalo 
sa 21. novembra. Divadelná 
komédia sa volala „Ale, ale 
pani plukovníková alebo 
Popol a pálenka“ a hrali v nej 
herci Slovenského národného 
divadla. Hlavnú úlohu hrala 
Božidara Turzonovová. Veľmi 
sa nám páčilo (fotograia pod 
článkom).  Prvú adventnú 
nedeľu (27.11.) sme prežili 
veľmi pekne na návšteve 
vianočných trhov, ktoré 
pripravili pani učiteľky, rodičia 
a deti z našej materskej 
školy.  V kultúrnom dome 
ponúkali bohatý výber 
vianočných dekorácií, 
vyrobených šikovnými rukami 
rodičov, domáce zákusky a 
občerstvenie.   Veľmi    pekný 

bol aj program detičiek. 30. 
novembra sme mali spoločné 
stretnutie v zasadačke 
obecného úradu, to posledné 
– predvianočné budeme 
mať 14.12. Všetkých vás 
pozývam na punč. Budeme 
bilancovať, spomínať i na vás, 
ktorí pre chorobu nemôžu 
prísť medzi nás. Spomíname 
aj na tých, ktorí z našich 
radov už odišli. Oslávime i 
naše jubilantky p. Zemanovú 
a p. Žažovú. Kytička s vinšom 
bude patriť im. Tento rok sme 
mali 12 oslávencov, všetko 
zaznamenal náš fotograf L. 
Žitnanský. 
   Vážení členovia. Prežite toto 
adventné obdobie v pokoji, 
stíšení, v zdraví a v pohode vo 
svojich rodinách. Ďakujeme 
starostovi i Obci Krakovany 
za ich každoročný príspevok 
všetkým našim členom. 
Ďakujeme aj sponzorom i 
ostatným sympatizantom za 
ich pomoc a podporu pre nás 
seniorov. 
   Nezabúdajte, že sa na vás 
všetkých tešíme a privítame 
vás vždy v poslednú stredu 
v mesiaci. Buďte zdraví a na 
záver vinš pre vás:

Tisíce hviezdičiek žiari na 
konári,

do zvukov vianočných 
piesní vplieta tisíc prianí.
Veľakrát plače človek pre 

človeka, 
veľakrát bolesť oči rozžiali, 

veľakrát zabúdame na 
človeka - skôr než sme mu 

ruku podali.
Dajme si pod stromček 
úsmev, čo slzy osúša 

a rany hojí, 
vôľu , súcit, lásku – veď 
predsa to tak málo stojí.

Požehnané sviatky a zdravý 
nový rok všetkým vám 
prajem!
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Jednota dôchodcov Slovenska informuje Aj  o 
“Malom Cambridge”Anna KUBRANOVÁ

dokončenie zo str.4

...obecnej samospráve, keď už 
v  roku 1695 je doložené vedenie 
obecnej knihy - liber pagi. Jej obsah 
poznáme len zo stručnej zmienky 
v  kanonickej vizitácii. Vieme, že 
v  obecnej knihe sa evidovali rôzne 
udelené pokuty – diversa birsagia, 
z ktorých mala príjem krakovianska 
farnosť.

Úloha prítomnosti najvyššej 
vzdelanostnej úrovne v našej 
blízkosti má dopad na pokračujúcu 
niť spolupráce, a to v kreovaní 
spisovného slovenského jazyka 
akceptovateľného pre širokú 
verejnosť. A to dohodou medzi 
katolíkmi a evanjelikmi, bez ktorej by 
spisovná slovenčina vznikala oveľa 
ťažšie.

Preto je dnes nevyhnutné, aby tí, 
čo ovplyvňujú verejnú mienku, a to 
nielen v politike ale i v cirkvi, kultúre a 
na úrovni samospráv, našli  čo najviac 
ľudí ochotných spolupracovať. 
Nie rozdeľovať, alebo dokonca 
zľahčovať činy proti ľudskosti. 
História nám jasne ukazuje, že krajiny 
kde spoločnosti záleží na všetkých 
rovnako (s vysokou mierou osobnej 
slobody) a nie sú riadené diktatúrou, 
disponujú vysokou kvalitou života 
človeka po všetkých jeho stránkach.

                                   Andrej FILO

logo obnovenej 
Trnavskej univerzity (r.1992) 

         Pre krásny 
   a zdravý úsmev

Poďakovanie Vďaka fungujúcej 
spolupráci s Mestskou 
knižnicou v Piešťanoch sa 
deti môžu oboznamovať s 
knihami rôznymi pútavými 
a zábavnými spôsobmi. 
Jedným z takýchto 
spôsobov je aj pravidelné 
vypožičiavanie si kníh detí 
staršej triedy  z mestskej 
knižnice. 

Vo štvrtok 3. novembra 
sme odštartovali túto 
výmenu spojenú s 

tvorivým workshopom. 
Pracovníčky knižnice Kačka a 
Katka k nám zavítali v dobrej 
nálade a s boxom plným 
krásnych kníh. Vypočuli sme 
si príbeh o chorom vĺčikovi 
z knihy Liek pre vĺčika, deti 

si vybrali knihu, ktorú si po 
zapísaní zobrali domov a na 
tvorivom workshope si vyrobili 
papierovú skladačku – psíka. 
Knihy si doma spolu s rodičmi 

prečítajú a na nasledujúci 
termín, kedy k nám opäť 
zavítajú „tety z knižnice“ knihy 
vrátia a vyberú si nové.
      Zuzana FLOREKOVÁ

Spolupráca s MsK Piešťany – požičaj si knižku



Samozrejme jedným z 
hlavných dôvodov súpisu boli 
z neho vyplývajúce daňové 
povinnosti. Tieto povinnosti 
boli rozdelené do štyroch 
typických termínov, na sviatky 
sv. Juraja, sv. Jakuba a sv. 
Michala a sviatok Očisťovania 
Panny Márie. Základným 
poplatkom bolo 60 denárov 
za každú usadlosť, na sv. 
Juraja a sv. Michala sa od 
celej usadlosti platilo 1 zlatý a 
navyše ešte dane 36 denárov 
na sv. Juraja a  Michala a  
spolu 100 vrbovských meríc 
pšenice.
 Za veľkú lúku patriacu 
hradu, ktorú sedliaci kosili, 
mali zaplatiť 100 zlatých, za 
právo čapovať víno v  piatich 
určených termínoch, mali 
za každý zaplatiť 12 zlatých, 
spolu 60 zlatých. Na Veľkú 
noc boli povinní dať jeden 
syr za každú usadlosť, alebo 
namiesto neho 10 denárov. 
Celá obec bola povinná dať 
spolu jednu ošípanú. V  obci v  
tomto období pracoval jeden 
jednokolesový vodný mlyn. 
Za jeho užívanie mal mlynár 
platiť ročne 50 vrbovských 
meríc obilia. Ako dary museli 
Krakovany ešte poskytnúť 
biskupstvu na Veľkú noc 
jahňa, 100 slepačích vajec, 
na sviatok sv. Štefana od 
každej celej usadlosti sliepku 
alebo kapúna. Ďalej ako 
dary museli dať trnavskú 
mericu konopného semena, 
mericu hrachu a ďalšiu 
mericu pšenice. Na sviatok 
sv. Štefana-kráľa od každej 
usadlosti jeden koláč, alebo 
dva denáre. Na sviatok 
Narodenia Pána od každej 
usadlosti sliepku, koláč, alebo 
namiesto neho dva denáre. 
Ako poddanskú robotu boli 
Krakovančania povinní orať, 
kosiť  v Močenku a voziť drevo 
na Nitriansky hrad. Namiesto 
desiatkov dávali 20 meríc 
pšenice, ovsa a  jačmeňa. Z  
viníc a  za hôrne právo rovnako 
platili zemepánovi. Vlastníci 
viníc v chotári obce, ktorí 
nepochádzali z  Krakovian boli 
povinní navyše dať za vinice 
kapúna vyberačovi desiatkov.
  Možno aj vplyvom pôsobenia 
trnavskej univerzity máme 
dôkaz o vysoko vyvinutej... 

           ...pokračovanie na str. 5

Aj o “Malom Cambridge”
Pohľad do histórie nám môže pomôcť aj v súčasnosti...

Jednou z najrozšírenejších 
myšlienok evolučnej 
teórie je informácia o 
prežívaní najsilnejších 
druhov, ale i jedincov v 
rámci konkrétnych skupín. 
Postupné skúmanie vývinu 
a vývoja ľudského druhu, 
a neskôr už aj spoločnosti 
zisťuje, že to nie je tak 
úplne pravda. 

V dnešnej dobe, kedy je 
spoločnosť asi najviac 
rozdelená za posledné 

roky, či už doznievajúcou 
epidémiou, vojnou na Ukrajine 
ale i vnútrospoločenským 
dianím táto otázka nadobúda 
na dôležitosti.
  Jednou z najpodstatnejších 
príčin prečo sa ľudský druh stal 
dominantný na celej planéte bola 
spolupráca. Človek sa dokázal 
presadiť medzi jednotlivými 
druhmi vďaka vlastnosti 
spolupracovať aj s úplne cudzími 
ľuďmi, a tým si postupne 
vybudoval osobité postavenie. 
To isté platí aj pre jednotlivé 
skupiny a neskôr národy v 
rámci ľudskej spoločnosti. Ako 
jednotlivci by sme väčšinu vecí 
nikdy nedokázali.
   Avšak ako vždy je tu jedno 
“ale”. Na druhej strane neexistuje 
žiaden druh na zemi, ktorý by 
vymyslel tie najhrôzostrašnejšie 
typy mučenia.
    Ak má spoločnosť napredovať 
je nevyhnutné, aby tam bola 
vysoká miera spolupráce, 
tolerantnosti a spolupatričnosti.
 Toto všetko je možné v 
súčasnosti ruka v ruke 
s kvalitným vzdelaním a 
úrovňou školstva, kedy sa 
posúva spoločnosť ďalej a je 
nepomerne odolnejšia voči 
vplyvom radikalizácie. Hľadanie 
rýchlych - väčšinou zlých riešení, 
ktoré sú spojenými nádobami 
s určovaním vinníka prevažne 
zo spoločenských menšín v 
akomkoľvek ohľade.
 Táto  niť  spolupráce  s 
odvrátenou časťou ľudského 
správania sa pretkáva ľudskými 
dejinami od prvopočiatku.
   Či už to boli pogromy na židov, 
prenasledovanie kresťanov, 
opovrhovanie telesne a duševne 

chorými, alebo inou farbou pleti, 
iným spoločenským postavením, 
snaha o dominanciu jednotlivých 
národov alebo postavení žien v 
spoločnosti.
 Jedným  zo  svetlých 
bodov slovenskej histórie 
a príkladom spolupráce je 
najdlhšie pôsobiaca univerzita 
na Slovensku Universitas 
Tyrnaviensis v Trnave, ktorej sa 
tiež hovorí “Malý Cambridge.” 
Vznikla v roku 1635 a určovala 
smerovanie spoločnosti 
kontinuálnych 142 rokov až kým 
sa nepresťahovala do Budína.
  Prítomnosť univerzity nemala 
vplyv len na mesto samotné, 
ale i na jeho široké okolie s 
dosahom na celé Slovensko. 
K zakladajúcim dvom fakultám 
teologickej a filozofickej v roku 
1667 pribudla právnická fakulta 
a pred koncom existencie v 
Trnave aj lekárska fakulta.
 Položili sa tu základy pre 
rozvíjanie matematiky, fyziky, 
astronómie a botaniky. Pri 
univerzite tiež pôsobilo divadlo, 
v ktorom hrali študenti a 
tiež botanická záhrada a 
observatórium. Fakt, že škola 
existovala kontinuálne také 
dlhé obdobie, neovplyvnil len 
vzdelancov a nobilitu, ale i 
celé spektrum obyvateľov na 
všetkých úrovniach a odboroch.
  Zavádzali sa nové postupy 
a technológie do výroby, do 
pestovania a práce s pôdou ako i 
všeobecná vzdelanosť. Trnavská 
univerzita bola nositeľom 
národného sebauvedomovania, 
čo podčiarkuje aj vznik prvej 
spisovnej slovenčiny, ktorej 
pôvod bol v reči trnavských 
vzdelancov.
   Zvyšoval sa počet písomných 
prameňov, o ktoré sa môžeme 
opierať a pomáhajú nám 
vytvárať aj ucelenejší obraz o 
našej obci samotnej.
  Pre poznanie veľkosti obce 
a  jej sociálnej štruktúry v  
nasledujúcom storočí sú veľmi 
významným zdrojom informácií 
urbáre a portálne súpisy zo 
17. storočia. Uvádzam ho v 
plnom znení - skúste si tam 
nájsť svojho príbuzného. Podľa 
údajov z urbára z roku 1626 
žili v Krakovanoch nasledujúce 
sedliacke rodiny: Juraj Klimo, 
ktorý zastával funkciu richtára so 

synom Jánom, Martin Zeman, 
Juraj a  Štefan Gasparowiech; 
Martin Klimo, Juraj Draho so 
synmi Štefanom a Jánom, 
Martin Albertowiech, Juraj 
Balazowiech, Martin Krizan 
so synmi Jánom a Jurajom, 
Matej Hluchy, Ján Mayernik; 
Mikuláš Uriniecz, Ján Fulyo so 
synmi Martinom a Mikulášom, 
Ján Mikussowiech so synom 
Jánom, Ján Urniecz so synom 
Jánom, Matej Klucsowsky so 
synmi Jurajom, Martinom a  
Ondrejom, Ján Madaniczky so 
synom Jánom, Ján Snopek, 
Juraj Hrabowsky so synmi 
Jánom, Matejom a Mikulášom, 
Juraj Petruss so synmi Jánom, 
Matejom a  Martinom, Juraj 
Widas, Štefan Maszarow, Ján 
Pawlis, Matej Pawlowich, Matej 
Ssiko, Matej Buczkowiech so 
synom Štefanom, Urban Petro, 
Juraj Hohol so synmi Jánom, 
Jurajom a  Matejom, Ondrej 
Kakass, Matej Balazowiech so 
synom Jurajom, Ján Rechtor; 
Juraj Walkowiech so synom 
Jurajom, Ondrej Urban, Jakub 
Hydasy, Ján Koneczny s bratom 
Michalom, Martin Luczansky, 
Juraj Draho, Ján Balasowiech 
so synom Jurajom; Juraj 
Szlobodnik so synom Pavlom, 
Martin Petrisska, Ján Maczeg 
so synom Jánom, Ján Dyaczo 
so synom Jánom, Pavol Dyacho 
so synom Martinom, Tomáš 
Hudczowiech so synmi Jánom 
a  Martinom, Štefan Raykowiech 
so synom Jurajom; Matej 
Bednar, Martin Raykowiech 
so synom Mikulášom, Štefan 
Stephanowiech, Ján Novak a 
Matej Kutan so synmi Jánom, 
Mikulášom a Ondrejom. 
Ako podželiari sú v urbári 
zaznamenaní Štefan Gašpar, 
Ondrej Mandak, Ján Fulowiech, 
Martin Repa, Martin Czaparek, 
Juraj Morawczik, Mikuláš 
Kubowansky a  Ján Putyor.
 V obci bolo aj niekoľko 
opustených usadlostí (koniec 
16. storočia - zachytené mená 
poddaných sú Adam Wahowyk, 
Matej Hlobyk a Juraj Porkoláb), 
ktorých pôvodnými majiteľmi 
boli Adam Krikowyech, Mikuláš 
Rabus, Štefan Zaskokowiech 
a Vincent Gyurowsky, všetky 
tieto opustené usadlosti boli 
osminové.

Andrej FILO
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Zorganizovať dobrovoľnú 
brigádnickú činnosť v dnešnej 
uponáhľanej dobe je ako dar 
z neba. My sme to šťastie 
mali, predsa  sa našla skupina 
dobrovoľníkov, ktorí sa 
ponúkli a odviedli kus práce v 
materskej škole. 

Veľká česť patrí skupine 
poľovníkov.  Vážime si ich 
pomoc, obetavosť, trpezlivosť 

a ich ukrojenie z vlastného času. 
Túto nezištnú a pre nás veľmi 
nápomocnú brigádu poskladať 
záhradný domček na pomôcky pre 
deti zorganizoval Pavol Klinovský, 
ktorý počas týždňa vybudoval 
podlažie pre domček.  Ruku 
k dielu mu prišli  priložiť počas 
víkendu pán  Jozef Tonkovič, pán 
Jozef  Ondrejka, pán Ivan Herman, 
pán Matúš Kubran a  pán  Maroš 
Florek. Pri uložení podlažia bola 
potrebná i strojová technika, ktorú 
nám poskytli pán  František Sedlák 
a pán Matúš Zuzic. Veľmi pekne 
ďakujeme!               
                 Andrea ŠTEFANKOVÁ

Keďže je na svete  veľmi 
veľa detí, ktoré čakajú na 
mikulášsky balíček   Mikuláš 
neobišiel ani našu škôlku. 
Prišiel aj s čerticou Ľubicou, 
ktorá ustráchané deti 
rozveselila  a zahrala pieseň 
Maličká som na flaute. 

Deti pozdravila čertovským 
pozdravom a pomaľovala 
uhlíkom. Za krásne básne a 

piesne všetky  deti boli odmenené. 
Popoludní sme sa vybrali spolu 
s rodičmi záhadnou cestou s 
lampášikmi v ruke rozsvietiť 
vianočný stromček pred obecný 
úrad. Pri speve kolied sme spĺňali 
úlohy pri vyznačených stanovištiach, 
kde usilovné deti plné očakávania 
plnili úlohy. V cieli bolo veľmi rušno 
netušiac, že aj tam ich privíta 
Mikuláš. Po rozsvietení krásneho 
vianočného stromčeka sa objavil 
Mikuláš aj s čertom. Deti sa hrdinsky 
správali a privítali Mikuláša básňami, 
ktorý im z veľkého prúteného koša 
porozdával balíčky, za ktoré veľmi 
pekne ďakujeme pánovi starostovi 
a celému kolektívu  obecného 
úradu za pohostenie, materiálnu 
a finančnú pomoc počas celého 
roka.         Andrea ŠTEFANKOVÁ                                                                                    

Veľká pomoc poľovníkov
Dňa 14. októbra 2022 sme 
v našej materskej škole 
oslávili hneď dva sviatky 
naraz – Deň zdravej výživy 
a Október-mesiac úcty 
k starším. Dopoludnie 
patrilo príprave zdravých 
dobrôt z ovocia, zeleniny, 
celozrnných výrobkov a 
iných zdravých surovín. 

Piekli sme jablkové koláče 
a vyrábali mrkvové, 
cesnakové i rybacie 

nátierky, ktoré sa natierali na 
celozrnné pečivo a deti ich 
vlastnoručne zdobili. Potom si 
zasúťažili v rôznych zábavných 
disciplínach – jedenie jablka 
bez pomoci rúk, zber úrody 
cez prekážky, prenášanie 
jabĺk z jedného miesta na 
druhé, jabĺčkový tanec a iné. 
V popoludňajších hodinách 

nás poctili svojou návštevou 
naši milovaní starí rodičia, pre 
ktorých bol pripravený bohatý  
kultúrny program samostatne 

v oboch triedach. Deti 
starých rodičov obdarovali  
pripravenými darčekmi. 
                  Zuzana FLOREKOVÁ

Zdravé dobroty aj pre starých rodičov

Indiáni na tekvicovom dvore
V dňoch 16.-19.septembra 
2022 sa v záhrade 
kultúrneho domu konal 
ďalší ročník Slávností 
jesene pod názvom: 
„Návrat na tekvicový 
dvor“, ktorý organizovala 
MsSČK. 
Naša materská škola 
túto výstavu ani tento rok 
nevynechala a tvorivo sa 
zapojila.

Tento ročník sme si 
zvolili indiánsku tému a 
vytvorili v spolupráci s 

rodičmi „Indiánske územie.“ 
Na výstave nechýbali indiáni, 
tee-pee, kanoe, koník, bizóny, 
ohnisko a mnohé ďalšie 
výtvory. Pracovalo a vyrábalo 
sa z rôznych prírodných i 

umelých materiálov – tekvíc, 
slamy, dreva, špagátov, 
netkanej textílie, kartónu, 
akrilových a temperových 
farieb a mnoho ďalších. 
Šikovní rodičia tvorili s deťmi 
doma a hotové výstavné 
kúsky nosili do materskej 
školy    alebo     priamo      na 

výstavu. S deťmi z materskej 
školy sme výstavu navštívili 
v pondelok 19.septembra, 
kde sme si spravili spoločnú 
fotografiu a vypočuli si krátku 
prednášku o sladkovodných 
živočíchoch.  

                  Zuzana FLOREKOVÁ

V piatok 21. októbra 
sme s deťmi staršej 
triedy v popoludňajších 
hodinách oslávili Deň 
jablka. Je to sviatok nášho 
najobľúbenejšieho ovocia. 

Deti si zaspievali pieseň 
o jabĺčku, pokusom 
zisťovali a overovali si, 

čo sa skrýva v jabĺčku po jeho 
rozkrojení pozdĺžne a stredom 
a svoje predpoklady a overenia 
zakresľovali do pracovných 
listov. Krájali jabĺčka na sušenie 
a nakoniec sa občerstvili 
chutnou jablkovou šťavou.
            Zuzana FLOREKOVÁ

Deň jablka

Záhadná cesta  
k Mikulášovi



Vážení občania a rodáci, 
Začíname ďalšie volebné 
obdobie a dovoľte mi, 
poďakovať za vašu účasť 
vo voľbách a prejavenú 
dôveru, ktorú ste dali 
mne ale aj novozvoleným 
poslancom obecného 
zastupiteľstva. 

Samozrejme poďa-
kovanie patrí aj 
o d c h á d z a j ú c i m 

poslancom za roky práce pre 
našu obec. 
 Vážime si túto dôveru a bu-
deme sa  spoločne snažiť 
prekonať časy krízy, ktoré sú 
pred nami. Už v tomto roku 
sme   pocítil i dopad  krízy  aj 
v našej obci. Predpoklady sú, 
že by mala vrcholiť koncom 
budúceho   roku.   Nik    však 
v tejto chvíli nevie povedať 
či dopad bude klesať alebo 
naberať ešte väčšie rozmery. 
Preto si vážim ľudí okolo 
seba, ktorí našli odvahu a sily 
s týmito problémami bojovať. 
Nečakajú nás ľahké časy ale 
spoločnými silami ju určite 
prekonáme. 
   Na začiatku nového obdobia 

býva zvykom zhodnotiť, čo 
sa nám podarilo za posledné 
štyri roky.
Investičné akcie obce:
1. Druhá etapa dobudovania 
zberného   dvora   /preinves-
tovaných 150 tis. eur/
2. Začiatok  realizácie  dobu-
dovania    kanalizácie    obce 
Krakovany /preinvestovaných 
bude 1 200 tis. eur/
3. Vybudovanie  častí  miest-
nych   komunikácií - chodník 
medzi   lávkami,  kanalizačná 
prípojka     a     chodník     pri 
futbalovom   štadióne,  asfalt 
na    Mlynskej   ulici.    /spolu 
preinvestovaných 46 tis. eur/
4. Oprava  cesty na  Veternej 
smerom   na  Trebatice  /pre-
investovaných 21 tis. eur/
5.Nové autobusové zastávky 
na  železničnej  stanici   /pre-
investovaných 26 tis. eur/
6. Nákup  nových  nádob  na 
BRO  /preinvestovaných  24 
tis. eur/
7.  Rekonštrukcia    kuchyne 
v   Kultúrnom    dome  a   jej 
vybavenie   technikou    /pre-
investovaných 32 tis. eur/
8.  Výmena       prvkov      na 
detskom       ihrisku       /pre-
investovaných  15 tis. eur/

9. Rekonštrukcia knižnice 
10. Vybudovanie       nových 
sociálnych   zariadení   v  KD 
/investovaných 94 tis. eur/
11. Vybudovanie       inžinier-
skych    sietí   na   IBV   Staré
 konopisko      /preinvestova-
ných 207 tis. eur/
   Plány do budúcnosti budú 
značne obmedzené vplyvom 
energetickej krízy, ktorú už 
teraz pociťujeme prakticky v 
každej oblasti riadenia našej 
obce. V rádovo stovkách 
percent nám stúpajú náklady 
na vykurovanie ako aj 
elektrickú energiu. Rovnako 
prudko narástli ceny za 
likvidáciu odpadu a jeho 
skládkovanie. Nezostáva 
nám však nič iné ako bojovať 
s touto krízou. Sú však pred 
nami sviatky pokoja, čas 
keď sa stretávajú rodiny a 
priatelia, čas kedy sú ľudia k 
sebe lepší ako inokedy. 
Preto mi dovoľte zaželať 
vám krásne a pohodové 
prežitie Vianočných sviatkov 
v kruhu rodiny a priateľov! 
Prežite ich v pokoji a radosti 
a v Novom roku prajem veľa 
úspechov, pohody a hlavne 
zdravia.
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Zmenou zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch  a  Vyhláškou 
194/2022 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch sa mení 
systém zberu triedených 
odpadov.   V  stručnosti  a  jedno-V  stručnosti  a  jedno-
duchosti ide o to, že od nového duchosti ide o to, že od nového 
roku 2023 bude pre občanov roku 2023 bude pre občanov 
nulová donášková vzdialenosť nulová donášková vzdialenosť 
od domu pre komodity: papier, od domu pre komodity: papier, 
plasty, obaly z kovu a kompozitné plasty, obaly z kovu a kompozitné 
obaly na báze lepenky – obaly na báze lepenky – 
tetrapaky.tetrapaky. 

V  zmysle vyššie uvedeného 
spoločnosť Márius Pedersen, 
a.s vývozca odpadov, s 

ktorým má Obec Krakovany platnú 
zmluvu, zavádza od januára 2023 
nasledovné zmeny v systéme zberu 
triedených zložiek komunálnych 
odpadov. Zber papiera bude 
realizovaný do 240 l nádob, 
aktuálne umiestnených v rodinných 
domoch tak ako doteraz. Pre zber 
plastov, obalov z kovu a tetrapaky 
bude od januára 2023 zavedený 
tzv. spoločný trojzber, pri ktorom 
budú obyvatelia plastové vrece 
využívať na spoločný zber všetkých 
troch komodít.  Samostatný zber 
plastov, obalov z kovu a tetrapakov 
týmto zanikne. Zber skla bude 
realizovaný systémom ako doteraz, 
t.j. zo stanovísk 1100l kontajnerov 
zelenej farby alebo plechových 
kontajnerov označených nálepkou 
„sklo“. Od nového roku zostanú na 
stojiskách len kontajnery na sklo a 
hnedá 240 l nádoba na kuchynský 
odpad. V priebehu decembra 2022 
spoločnosť Marius Pedersen doručí 
obci vývozné kalendáre, ktoré budú 
zverejnené na webovej stránke 
Obce Krakovany, mobilnej aplikácii 
a káblovej televízii. Tak isto budú pre 
občanov k dispozícii na obecnom 
úrade.
   Ešte stále máme v obci niektorých 
„netriedičov“, ktorým je úplne jedno, 
aký odpad vhodia do kontajnerov na 
separovaný zber odpadov. Napríklad 
do nádoby na kuchynský odpad 
vhodia igelitovú tašku so šatstvom, 
do smetného koša na komunálny 
odpad vhodia zvyšky potravín, 
plastov, papier a podobne. Pričinením 
takéhoto „triedenia“ odpadov nám 
práve Vy „netriediči“  pravidelne 
prispievate k vyšším nákladom za 
vývoz odpadu, čo sa  v konečnom 
dôsledku premietne do poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu 
pre všetkých občanov. Vážení 
„netriediči“,  zvážte svoj prístup k 
triedeniu odpadov a pridajte sa k 
nám, k veľkej skupine zodpovedných 
a uvedomelých občanom, ktorým 
záleží na životnom prostredí a čistote 
v našej  obci.                              -og- 

Starosta sa prihovára Zmena vo vývoze 
triedeného odpaduFrantišek 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) 
odštartovala ďalší ročník 
súťaže. Pozrime sa ako 
sa jednotlivým vekovým 
kategóriám vo futbalovej 
akadémie darilo.
* Starší dorast U19  
  Po jesennej časti súťažného 
ročníka 2022-2023 sme 
v tabuľke 3.ligy U19 na 
13.mieste so ziskom 17 
bodov. Myslím, že sme mohli 
dosiahnuť viac z pohľadu 
bodového hodnotenia. 
Vzhľadom na úzky káder 
a mnohopočetné zranenia 
kľúčových hráčov by bolo 
umiestnenie okolo 10.miesta 
pre nás v súčasnosti 
maximum. Pozitívom je, 
že sme počas celej jesene 
hrali útočný futbal, v našej 
hre prevládala snaha o 
kombinačnú hru s cieľom 
dosiahnuť čo najviac gólov. 
Negatívom v našej hre bola 
defenzívna činnosť, čo 
však nemôžem vytknúť iba 
hráčom. A to preto, že v 
súťažných zápasoch sme 
polovicu zápasov odohrali 
iba s jedným hráčom ročníka 
2004, čo sa často prejavovalo 
najmä vo fyzických súbojoch 
v našom pokutovom území. 
Ďalším pozitívom bolo, že sa 
nám podarilo stmeliť kabínu 
a posunúť chémiu v kabíne 
k víťazným metám. Jarná 
časť bude pre nás náročná, 
musíme ju však zvládnuť. 
Myslím, ale, že v ďalších 
ročníkoch naša kvalita 
pôjde futbalovo a hlavne 
výsledkovo hore, keďže gro 
našej zostavy tvoria hráči s 
ročníkom narodenia 2005, 
2006 a dokonca aj 2007. Ak 
v zimnej príprave zlepšíme 
tréningovú dochádzku, 
vrátia sa nám po zraneniach 
niektorí chlapci a kabínu 
doplníme 3-4 hráčmi, som 
presvedčený, že jarné odvety 
určite zvládneme. Jarnú časť 
by som chcel z pohľadu 
trénera odohrať na ihrisku v 
Krakovanoch.
Tréner: Martin Javorka

* Mladší dorast U17  
 Po jesennej časti sezóny 
2022/2023 figurujeme 
v tabuľke 3.ligy U17 na 
6.mieste. Získali sme 28 
bodov - 9 výhier, 1 remíza, 
6 prehier - so skóre 36:34. 
Myslím si, že určite patríme 
na popredné pozície a naše 
výkony reálne odzrkadľujú 
umiestnenie v tabuľke. 
Paradoxom je, že proti 
“papierovo” slabším súperom 
sme stratili veľa bodov a 
naopak s herne vyspelými 
mužstvami ich získali. Pre 
kategóriu mladšieho dorastu 
nie sú prioritou výsledky, 
no každé jedno víťazstvo 
chlapcov určite potešilo. 
Počas sezóny sme sa 
nevyhli kolísavým výkonom, 
čo sa pokúsime odstrániť 
na jar. Vyzdvihol by som 
defenzívnu činnosť tímu, 
ktorá sa zlepšovala každým 
zápasom. Pozitívom tiež je, 
že sme hrali s nasadením a 
veľkou bojovnosťou, teda 
až na posledný majstrák. 
Do odvetnej časti musíme 
zapracovať na rýchlosti v 
práci s loptou a na výstavbe 
útoku. Verím, že to počas 
zimnej prípravy zvládneme a 
tým našu hru posunieme na 
vyššiu úroveň. 
Tréner: Juraj Kuťka

* Starší žiaci U15  
 Po jesennej časti sezóny 
sme skončili v tabuľke 2.ligy 
U 15 na 10.mieste, keď sme 
6 zápasov vyhrali a 9 prehrali. 
Z môjho pohľadu sme mali 
aj na viac, ale kvôli malému 
počtu hráčov sme tréningové 
jednotky absolvovali s hráčmi 
U13, aby sme netrénovali 
šiesti. Niektorí hráči sa videli 
iba na zápasoch, a tak nám v 
nich chýbala lepšia zohratosť 
a kolektívnosť. Na zápasy 
sme sa schádzali ledva 11, 
aj to s pomocou hráčov U13, 
ktorý pravidelne nastupovali. 
Potešili ma výborné zápasy 
proti Novým Zámkom, 
Hlohovcu a Galante, v 
ktorých sme dominovali a 
bavili sa futbalom. Naopak, 
zlé a odovzdané výkony sme 
predviedli s Novým Mestom, 
Sereďou a Lokomotívou 
Trnava. Cez zimnú prestávku 
sa musíme pokúsiť zohnať 
niekoľko hráčov, čím by 

sa zvýšila konkurencia v 
tíme a hlavne, aby sme 
mohli tréningové jednotky 
absolvovať sami a venovať 
sa konkrétnym veciam, ktoré 
v zápasoch nefungovali.
Tréner: Matúš Grivalský

* Starší žiaci U13  
   Po jesennej časti súťažného 
ročníka 2022/2023 sme sa v 
tabuľke 2.ligy U13 umiestnili 
na 9. mieste so ziskom 21 
bodov (7 krát výhra, 0 krát 
remíza, 8 krát prehra) a 
negatívnym skóre 28:30. 
 Počas sezóny sme 
odohrali viacero kvalitných 
zápasov s množstvom 
svetlých a pozitívnych 
momentov, či už pri 
postupnom zakladaní útokov 
od brankára ako i pri snahe 
hrať rýchlo a agresívne 
smerom k súperovej bráne. 
Darilo sa nám vytvárať 
si viacero streleckých 
príležitostí za zápas, ktoré 
sa nám však nie vždy 
podarilo zakončiť gólom. 
Vo veľa zápasoch sme boli 
po hernej stránke lepším 
mužstvom, avšak sa nám 
nepodarilo presadiť strelecky 
a naopak súper dokázal 
využiť každé naše zaváhanie 
v defenzívnej činnosti, čo 
malo za následok, že sme 
zápas nedokázali doviesť do 
víťazného konca.
  Na druhej strane sme sa 
nevyhli ani zle zvládnutým 
zápasom, kde chlapci do 
zápasov nevložili maximálne 
úsilie a iba sa po ihrisku 
prechádzali a to bez 
ochoty behať, bez snahy o 
kombináciu ako aj bez snahy 
o získanie lopty ak ju mal 
súper pod kontrolou.
Rodičov by som chcel 
poprosiť o trpezlivosť (hlavne 
ročník 2011), nakoľko 
chlapci prešli z malého 
futbalu na veľké ihrisko 
a každý jednotlivec sa s 
týmto faktom vyrovnáva 
individuálne. Jednému 
veľké ihrisko vyhovuje a 
aklimatizoval sa takmer 
okamžité, iný zase potrebuje 
viac času. Preto Vás žiadam, 
aby ste nezasahovali do 
tréningového procesu a 
nevykrikovali na chlapcov 
počas zápasov čo majú 
robiť, pretože ich to potom 

Mládež vo futbalovej akadémii
tréneri CFMJA

Ukončením súťažného ročníka 
2021/2022 sa zastavil život OSK 
Krakovany na pretekárskom poli 
v stolnom tenise. Pre súťažný 
ročník 2022/2023 sme nevedeli dať 
dohromady team, ktorý by mohol 
pokračovať ďalej. Náš stolnotenisový 
oddiel bol jediný, ktorý za 23-ročnej 
činnosti pôsobil najdlhšiu dobu v najvyššej 
trnavskej oblastnej súťaži – v 5.lige. 
Prítomnosť rôznych okolností však dala 
bodku za dosiahnutými úspechmi počas 
spomínaného štvrťstoročia. 
   Nielen dlhotrvajúce pôsobenie v 5.lige, 
ale aj usporiadanie každoročného turnaja 
o Pohár starostu obce Krakovany, či 
Jozefovského turnaja starostov, sa stali 
symbolom propagácie obce na športovom 
poli v tomto športe. Tieto turnaje vo 
svojej histórii sa stali známe v celom 
západoslovenskom kraji od Bratislavy či 
Záhoria až niekde po Trenčín či Nitru. 
   Pre nový súťažný ročník sme nedokázali 
dať dokopy aspoň 5 pretekárov, ktorí by 
vedeli pokračovať v pretekárskej činnosti 
pre ďalšie obdobie. Pokúsim sa zhrnúť 
príčiny súčasného nelichotivého stavu:
- Generačný problém v mužstve. Vekom 
starších dlhohrajúcich hráčov (Valo, 
Procházka, Čelín, Seitler) nie je kým 
nahradiť. Z mladšej generácie zostal z 
domácich iba Emil Štefanka. Talentovaní, 
čo mohli nahradiť staršiu generáciu, stratili 
o tento šport záujem z rôznych dôvodov. K 
dispozícii zostali ešte dvaja hráči z Piešťan 
(Stehlík, Varga) a to bolo na súťaž málo. 
- Situácia pri nástupe covidu svojimi 
meniacimi sa predpismi tiež zasiahla do 
súťaže negatívne (očkovaný-neočkovaný). 
Veľa zápasov sa prekladalo na iný termín.
- Mať v mužstve aspoň 6 schopných hráčov 
je potrebné pre súťaž pri predpokladanej 
zdravotnej či pracovnej absencii hráčov. 
- Nezáujem mládeže v obci o tento šport, 
hoci lekári tvrdia, že  je jeden z najzdravších.
  Avšak touto cestou by som sa rád 
poďakoval doterajším starostom – 
Jozefovi Vatrtovi, PaedDr. Vladimírovi 
Mihálikovi i PhDr. Františkovi Klinovskému 
- za podmienky, ktoré dokázali vytvoriť 
pre tento šport v obci. Kultúrny dom nie 
je ideálny priestor pre šport. Ideálna by 
bola nejaká samostatná herňa, kde by 
sa nemuselo deliť o tento priestor s inými 
záujmovými krúžkami. Väčšinou sa šlo 
dohodnúť pri prípadnej zmene termínov 
stretnutí. No nie všetci obyvatelia sú pre 
tento šport naklonení a fandia mu…. Bol by 
som rád, keby sa našla skupinka holdujúca 
tomuto športu. Obec má vytvorené 
dobré podmienky. Vďaka starostlivosti už 
spomínaných starostov je k dispozícii 5 
stolov, deliacie steny hracích kurtov. Bolo 
by na škodu nechať to len tak ležať na 
sklade. Ak sa nájde záujem, prihláste sa 
u starostu alebo Tonka Čelína, radi Vám v 
rozbehu pomôžeme.
  Blíži sa tiež najkrajší sviatok roka – Vianoce. 
Všetkým Vám prajem hlavne zdravie, lebo 
je najdrahšie, šťastie, lebo je potrebné a 
hojné božie požehnanie. Do Nového roka 
2023 vstúpte tou správnou nohou.                                         
                                     Vladimír SEITLER

Stolný tenis - ako ďalej?

Výsledky komunálnych volieb v obci 
Krakovany 29.10.2022
V obci sa zistili tieto výsledky:
- počet volebných obvodov: 1
- počet volebných okrskov: 1
- počet okrskových volebných komisií, ktoré 
   zaslali výsledok hlasovania: 1
- počet   osôb   zapísaných   v    zoznamoch 
  voličov: 1 144
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 
  328 (volebná účasť: 28,67%)
- počet odovzdaných obálok: 327
- počet   platných   hlasovacích  lístkov  odo-
  vzdaných  pre  voľby  do  obecného zastu-
   piteľstva: 308
- počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
- počet zvolených poslancov: 9
- počet   platných  hlasovacích  lístkov  odo-
  vzdaných pre voľby starostu obce:  275

Oficiálne výsledky voľby starostu obce 
Krakovany sobota 29.10.2022

1. Mgr. František Klinovský, nezávislý 
kandidát: 275 hlasov (84,09 %)

Oficiálne    výsledky    voľby   poslancov 
obecného  zastupiteľstva  obce 
Krakovany
- počet   volených  poslancov  vo  volebnom 
  obvode: 9
1. Pavel Klinovský, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  234 hlasov
2. Juraj Filo, Mgr., nezávislý kandidát  203 h.
3. Tibor Šurín, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
     KANDIDÁTI 186 h.
4. Ondrej Sedlák, Ing., nezávislý  kandidát 
    171 h.
5. Jozef Štefanka, nezávislý kandidát 168 h.
6. Oľga Rusnáčeková, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  145 h.
7. Michal Sedlák, Ing., CSc., STAROSTOVIA 
    A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   144 h.  
8. Zuzana Snohová, Mgr, STAROSTOVIA A 
    NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 131 h.
9. Ľuboš Sucháň,  HLAS –  sociálna  demo-
    kracia  102 h.
………………….........................................
10. Lucia Kurucová, Ing. NÁRODNÁ 
      KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  97 h. 



metie a neposúva vpred. Som 
veľmi rád za každé športové 
povzbudenie počas sezóny, 
ale nebudem akceptovať 
zasahovanie do tréningového 
procesu.
  Na záver by som chcel 
vyjadriť spokojnosť, nakoľko 
v tíme je veľké množstvo 
chlapcov, ktorí sú odhodlaní 
na sebe ďalej pracovať, aby 
sa postupne stali lepšími 
futbalistami.
Tréner: Miroslav Obuch

* Prípravka U11 a U10  
 Letná príprava začala  18.7. 
2022. Trénovali sme 3 tréningy 
za týždeň plus cez víkend 
prípravný zápas alebo turnaj, 
Prípravu hodnotím negatívne 
pretože sme sa nevedeli 
schádzať na tréningovom 
procese a chodilo nás 
málo čo sa odzrkadlilo aj v 
MZ. Prípravné zápasy sme 
odohrali proti Smoleniciam U 
10, Častkovciam U11, Krajné 
U10, Turnaj v Krakovanoch 
U10, FŠM NutriAchievers 
U10, Triangel v Bučanoch 
(Lokomotíva Trnava, Bučany 
U10, U11).  
  Letná príprava bola krátka, 
a veľmi slabá, čo sa týka 
dochádzky. Zmena herného 
systému, na ktorý sme 
si museli zvyknúť, a nové 
mužstvo. Teší ma že sme 
zapracovali v U10 kde si 
chystám chalanov na budúci 
rok a pár ich už hráva v 
základe za U11. Odohrali 
sme ale kvalitné zápasy či už 
proti Piešťanom, Topoľčanom 
alebo ČFK kde nám chýbalo 
kúsok šťastia ale bolo to 
odohrané v dobrom tempe.  
Cez zimnú prestávku musíme 
zapracovať na dochádzke, 
taktických veciach a hlavne 
rýchlejšieho presunu do 
ofenzívy. Cez zimu ešte 
odohráme pár turnajov a od 
januára už vybehneme von 
a budeme sa pripravovať na 
jarnú časť.  Na záver by som 
chcel poďakovať chalanom a 
rodičom za podporu.
Súpiska: U11 - Timotej 
Žák, Dominik Bielik, Lukáš 
Horňák, Martin Augustín, 
Peter Krivošík, Matias Holický, 
Matúš Jankovíč, Marko 
Jurica, Patrik Chnapko, Mário 
Strecky, Matteo Kantek, 
Sebastián Sidelský, Roman 
Skladaný, Patrik Podstavek.

U10 – Jonáš  Tureček, Marcel 
Mizera, Dominik Žitňanský, 
Dominik Bednár, Jaroslav 
Lesay, Marko Masarik, 
Dominik Bibiš, Sebastián 
Andrísek, Matej Vavrinec. 
Strelci gólov U11- Peter 
Krivošík 7 gólov, Mário 
Strecký 7, Matúš Jankovíč 
3, Matteo Kantek 2, Martin 
Augustín, Marko Jurica, 
Lukáš Horňák a Matias 
Holický (všetci po jednom 
góle.)
Tréner: Michal Beňo

* Prípravka U9  
    Letná príprava, po dlhej letnej 
sezóne, začala 18.7.2022 
V príprave sa vytvorila 
tréningová skupina z ročníkov 
2014 a 2015. Príprava už 
tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, 
čo ovplyvňovalo účasť 
na tréningoch. V skupine 
U9  začínalo 13 mladých 
futbalistov, postupne sa 
počet ustálil na 19 doplnením 
z mladších ročníkov, aj 
príchodom nových hráčov. 
V júli aj v auguste sme 
trénovali 2x týždenne ,od 
septembra sme prešli na 3 
tréningové jednotky v týždni. 
Do súťaže sme vstupovali 
s cieľom umiestniť sa vo 
vrchnej polovici tabuľky, 
keďže niektorí z  chlapcov 
nastupovali v tejto vekovej 
kategórii už minulý rok. Zatiaľ 
sme na druhom  mieste , čo 
je pre mňa veľmi pozitívnym 
prekvapením. 
   Počas letnej prípravy sme 
odohrali zopár prípravných 
zápasov  s . Najviac nám 
herne pomohol  turnaj O 
pohár starostu Krakovian  
v Krakovanoch, kde sme 
v jednom dni  odohrali 6 
kvalitných zápasov a osadili 
sme siedme miesto z 12. 
účastníkov. 
   Súťaž sme začali výhrou v 
Piešťanoch, kde sme odohrali 
veľmi dobrý zápas, ktorý sme 
celý čas prehrávali ale v závere 
sa chlapci zomkli a zápas 
doviedli do víťazného konca. 
V zápase s Topoľčanmi to 
bola jednoznačná záležitosť, 
súper nás vôbec nepreveril. 
Potom prišla jediná prehra v 
Šali, kde sme odohrali veľmi 
dobrý zápas, ale súper bol na 
záver o jeden gól šťastnejší. 

Po ďalšom jednoznačnom 
zápase proti Galante sme 
nastúpili proti výborným 
Bučanom, kde sme v závere 
opäť otočili zápas a tešili sme 
sa z víťazstva. Sezónu sme 
ukončili zápasom v Nitre, kde 
sme v oklieštenej zostave 
vo veľmi nepriaznivých 
podmienkach zvíťazili nad 
ČFK.
 Celkovo v tíme je veľa 
talentovaných chlapcov, 
niektorí už trénujú  v ligových 
tímoch, čo je dobrá vizitka 
našej práce v CFM.  Tím 
sme nemali vždy kompletne 
pokope a aj napriek tomu 
sme sa pekne umiestnili v 
súťaži. Postupne sme ho 
doplnili o chlapcov z mladšej 
kategórie.
 Nakoniec treba dodať že 
pri vývoji mladých hráčov 
tabuľkové postavenie nie je 
rozhodujúci faktor, dôležitejšie 
je ako dokážu zvládať 
individuálne zručnosti.
 Na záver sa chcem 
poďakovať rodičom za 
obetavosť , podporu svojich 
mladých futbalistov,  a pomoc 
pri doprave na zápasy.

Súpiska:  Polák Ondrej,  
Horňák Tomáš, Matejovič  
Mathias, Valovič Nikolas, 
Kuruc Adam, Mizera Markus, 
Soska Augustín, Bielik Matúš 
Krakovany, Bielik Matúš 
Ostrov, Reško  Adam, Strecký 
Matej, Varga Matúš, Mihálik 
Marcel, Sipos Ján, Mikuláš 
Tobias, Pagáč Andrej, 
Štefanka Richard, Podstavek 
Adam, Hrabinovská Diana.
P
rípravka U9 sa zúčastňuje 
krajskej súťaže ZsFZ,  kde 
nastupujeme pod hlavičkou 
ŠK Borovce.  Hrá sa 
systémom 5+1 ihrisko 
50x30.  Jesennú časť sme 
odštartovali 3.9.2022 v  
Piešťanoch. Nakoniec po 
nie úplne odohratej jesennej 
časti zdieľame 2.miesto z 9 
účastníkov.

Strelci gólov:
23 – Horňák Tomáš  , 20 –
Mizera Marcus, 18 - Sipos 
Ján, 9 – Polák Ondrej,  7 – 
Valovič Nikolas, 4 – Strecký 
Matej, 3 – Matejovič  Mathias, 
1 – Kuruc Adam, Mihálik 
Marcel, Soska Augustín.
Tréner: Tibor Šurín

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Vojtech Kališ 69 r.
X Anna Macháčová 90 r.
X Ján Macejka 70 r.
X Viktor Miezga 84 r.
X Pavol Lupták 66 r.
X Helena Florková 93 r.

Na základe obhliadky 
S l o v e n s k é h o 
vodohospodárskeho podniku 
š.p., Okresného úradu 
Piešťany, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, 
zástupcov obce Krakovany a 
nimi zistených nedostatkov, 
vyzývame občanov, ktorí majú 
odbery a vyústenia vo vodných 
tokoch Holeška, (odbery 
vôd na polievanie, vyústenia 
dažďovej kanalizácie, 
vyústenia domových čistiarní 
odpadových vôd a pod.), 
aby predložili na tunajší úrad 
doklady o ich povolení, 
resp. ich okamžite odstránili. 
Doklady požadujeme 
predložiť do 20.12.2022 na 
tunajší úrad príp. ich predložiť 
Okresnému úradu Piešťany, 
odboru starostlivosti o životné 
prostredie. Odstránenie 
nepovolených odberov a 
vyústení prikazujeme vykonať 
do 31.12.2022.
    
  PhDr. František Klinovský
                                starosta obce

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!

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

 V tom istom období sa 
narodili  Krištof Szitkey a 
Tomáš Kubran. Želáme im 
veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Slávnosti jesene 2022 
alebo “Návrat na tekvicový dvor”

Po rokoch pandémie sme sa stretli na tradičnej jesennej výstave

17. ročník Slávností 
jesene, s podtitulom 
„Návrat na tekvicový 
dvor“ sa uskutočnil v 
záhrade Kultúrneho domu 
Krakovany po 3 rokoch. 
Kvôli pandémii COVIDu sa 
toto podujatie v rokoch 
2020 a 2021 neuskutočnilo.

Zorganizovala ho MsSČK 
v spolupráci s Obcou 
Krakovany. Tento rok 

sa jesenné slávnosti začali už 
v piatok koncertom Ľudovej 
hudby Borovienka z Krakovian. 
Podujatie navštívili aj hostia 
z družobných Krakovian v 
Čechách a z Gminy Popielow 
v Poľsku.  Slávnosti jesene 
spestrila aj výstava obrazov 
vystavovateľov Jaroslava 
Svetlíka, Ing. Marty Mitošinkovej 
a Marty Doktorovej, ktorá 
prebiehala v kultúrnom dome. 
S výstavou fotografií pod 
názvom „Životom v kroji“ sa v 
týchto priestoroch prezentoval 
aj Ing. Peter Seitler.  V sobotu 
17. septembra podujatie 
otvorila predsedníčka 
MsSČK Elena Krestová a 
starosta obce Krakovany 
PhDr. František Klinovský. 
Návštevníkom sa prihovorili 
aj hostia z Čiech a Poľska. 
Nasledoval hudobný program 
Ľudovej hudby Rovenec, 
spolu so Speváckou skupinou 
Klenovanka z Chtelnice. 
Vo večerných hodinách sa 
predstavila kapela Country 
Tip z Brezovej pod Bradlom.
  V nedeľu sa výstava otvárala 
taktiež o 15:00 hod. za 
sprievodu tónov Ľudovej 
hudby Bučkovanka z Nového 
Mesta nad Váhom s príhovormi 
zástupcov družobných 
Krakovian v Čechách a 
poľskej Gminy Popielow. 
 Výbornú atmosféru počas 
jesenných dní výstavy spestrili 
aj ponúkané špeciality, ktoré 
pripravili členky výboru MsSČK 
spolu s pánom kuchárom 
Jozefom Bučkom z Kočína.
Návštevníci si počas výstavných 
dní mohli pochutiť na špecialite 

tohto roka - zeleninovom 
krupote, o ktoré bol veľký 
záujem. Nachýbal tradičný 
„Krakoviansky prdkáč“ (fazuľový 
guláš), guláš, kapustnica, 
cigánska pečienka, zabíjačková 
kaša, tradičné domáce 
strukovinové kaše, sladké koláče 
a zákusky. K tomu všetkému 
patril na zapitie kvalitný burčiak, 
čapované pivo a samozrejme 
aj nealko nápoje. Všetkých 
hostí však pri vstupe ponúkali 
osviežujúcim tekvicovým 
kompótom. Napriek dosť 
chladnému počasiu si cestu na 
podujatie našlo množstvo ľudí z 
obce aj okolia. Okrem samotnej 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 
tu mali svoje ukážky aj poľovníci, 
včelári a poľnohospodári.
   Pondelok na výstave patril 
návštevám školákov z okolitých 
obcí mikroregiónu. Mikroregión 
nad Holeškou zabezpečil 
dopravu detí. Tie si okrem 
vystavených exponátov mohli 
vypočuť zaujímavý výklad 
na tému „Mokrade-obnova 
života“. Všetky deti dostali 
na zahriatie teplý čaj, pretože 
vonku bolo chladno a daždivo.
   Ako po minulé roky, aj tento rok 
bola pripravená súťaž o najkrajší 
výpestok, ktorú sponzoruje 
firma SEDOS Krakovany. 
Predsedníčka MsSČK E. 
Krestová nám k podujatiu 

povedala: „Som veľmi rada,
že aj napriek 
tohtoročnému suchému 
počasiu bolo na výstave možné 
obdivovať nádherné exponáty a 
aranžmány z ovocia, zeleniny, či 
kvetov. Na výstavu ich pripravili 
naši občania, ale aj okolité 
obce a školy. Taktiež poľovníci, 
včelári, Poľnohospodárske 
družstvo  Krakovany, 
Plantex Veselé, Obec Nižná, 
Krakovany v Čechách, 
Jednota dôchodcov Slovenska  
Vrbové, Piváreň u notára. 
 PD Krakovany nám 
sponzorsky dodalo zlaté plody 
jesene – hrozno, ktoré bolo na 
ochutnávku voľne prístupné 
všetkým návštevníkom.  
  Všetkým vystavovateľom 
srdečne ďakujeme a 
samozrejme aj všetkým 
sponzorom, Obci Krakovany, 
družobným Krakovanom v 
Čechách, Gmine Popilow z 
Poľska, hudobnej produkcii  
a v neposlednom rade 
všetkým návštevníkom za 
účasť a finančnú podporu. 
Vďaka patrí aj Mikroregiónu 
nad Holeškou za zastrešenie 
dopravy detí v pondelok. 
   Všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli k 
bezproblémovému priebehu 
17. ročníka Slávností jesene 
patrí naša úprimná vďaka.“  

Juraj FILO

Spoločenská kronika
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* Prípravka U7, U8  
 Letnú prípravu sme začali 18.7. 
V príprave sa vytvorila tréningová 
skupina z ročníkov 2015,2016,2017. 
Príprava už tradične bola poznačená 
prázdninovými dovolenkami, čo 
ovplyvňovalo účasť na tréningoch. 
V skupine   začínalo 10 mladých 
futbalistov, postupne sa počet ustálil 
na 13 príchodom nových hráčov. 
Niektorí chlapci boli preradení 
do staršej skupiny U9. Chlapci 
absolvovali dve tréningové jednotky 
týždenne. Tréningy vonku sme 
ukončili 10.11. a teraz pokračujeme 
halovými  tréningami v športovej hale 
v Trebaticiach.  
Súpiska:  Cifra Oliver,  Andrísek 
Damián, Bednár Arthur,  Valo Jakub, 
Valo Matúš, Štefanka Šimon, Sipos 
Leo, Herceg Adam, Feranec Jakub, 
Hornáček Vladimír, Žák Martin, 
Ďurina Richard, Turečk Damián. 
  Prípravky sa zúčastňovali príprav-
ných zápasov aj nesúťažnej miniligy 
organizovanej dohodou medzi 
tímami. Hralo sa v kategórii U8 
(2015) aj U7 (2016). Niektorí chlapci 
nastupovali v oboch kategóriách, 
keďže máme nedostatok hráčov v 
ročníku 2015.
 Chlapci U8 (2015) 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 (2016) 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,  a pomoc pri doprave na 
tréningy, zápasy a turnaje.

Tréner: Tibor Šurín

Exponáty našej materskej školy- Indiánske územie.  -juf-Exponáty našej materskej školy- Indiánske územie.  -juf-

Výzva verejnosti
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ČERVENÝ KRÍŽ V KRAKOVANOCH

SLÁVNOSTI JESENE
PO TROJROČNEJ
ODMLKE

Konal sa 17. ročník 
Slávností jesene, s 
podtitulom „Návrat na 
tekvicový  dvor”
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                           strana 7

Ukončením súťažného ročníka sa zastavil život OSK na pretekárskom poli v stolnom tenise.                  strana 14

Ľudovít MALÝ
kňaz

Aké boli vlastne prvé 
Vianoce v dejinách?     
Plné prekvapení. Lenže 
akých? Žiadne darčeky 
v krásnom balení.

Bola to séria prekvapení, 
ktoré výrazne zasiahli 
a menili osudy Márie 

a Jozefa spôsobom, aký si 
nedokázali predstaviť ani 
v najodvážnejších snoch.  
Príchodom Archanjela  k Márii 
sa začala séria tajomných 
a nečakaných momentov, 
ktoré trvalo zmenili život Márii 
a Jozefovi. Mária sa stane 
matkou a ostane zároveň 
pannou. Jozef, jej snúbenec, 
sa stane pred zákonom otcom 
Ježiša bez toho, aby ho 
splodil. Dieťa Ježiš prichádza 
v tom najnevhodnejšom 
momente, keď snúbenci podľa 
Zákona nemohli žiť spolu. 
Z toho všetkého sa mohol 
akurát vykľuť  škandál, jediné 
riešenie, ktoré sa núkalo, bolo 
prepustiť Máriu, na čo mal 
dokonca Jozef právo a tak by 
si zachránil dobré meno. Chce 
tak         urobiť        potajomky, 
s ohľadom na Máriu. 
   Obrovským prekvapením je 
spôsob, akým Boh vstúpil do 

našich dejín - ako Slovo, ktoré 
sa stalo telom - dieťaťom, ktoré 
neprišli privítať vtedajšie elity, 
ale prostí pastieri, ktorí boli tak 
isto prekvapení z toho, čo im 
anjeli tej Svätej noci zvestovali. 
Opätovne prekvapivo zasahuje 
Boh, vo sne Jozefovi mení 
plán, žiada prijať Máriu k sebe. 
Aby to nebolo všetko, opäť 
vo sne prekvapivý pokyn, 
aby Rodina išla do Egypta. 
Kto by toto mohol očakávať? 
Jedna nečakaná udalosť za 
druhou. Vianoce sú oslavou 
neuveriteľného Boha, ktorý 
prevracia naše plány, vstupuje 
prekvapivo do našich životov 
a niekedy mení od základov 
naše očakávania. 
   Ako hovorí pápež František: 
“Mať Vianoce znamená prijať 
na Zemi prekvapenia Neba.“ 
Vianoce otvorili novú epochu 
a prežívať ich, podľa Františka, 
značí nechať sa otriasť ich 
prekvapivou novosťou, kde 
sa život neprogramuje, ale 
daruje a prijíma. Vianoce nie 
sú o sálaní tepla  z krbu, ale 
o zimomriavkach z Božích 
prekvapení. Ak chceme 
porozumieť tajomstvu 
Vianoc, nepôjde to bez 
toho, aby sme boli otvorení 
prekvapeniam, lebo Boh, 
ktorý zasahuje aj do našich 

životov je Bohom prekvapení. 
Práve neočakávané udalosti 
na rovine nášho osobného, 
rodinného, cirkevného či 
spoločenského ba i svetového 
diania sú znameniami, za 
ktorými veriaci človek má 
spoznávať pedagogiku Božích 
nečakaných výziev k tomu, 
aby sme vstali a išli... 
 Betlehemská vianočná lekcia 
je o postoji Márie, ktorá 
dôverovala Bohu a poddala 
sa jeho plánu napriek tomu, že 
nechápala, je o postoji Jozefa, 
ktorý vstal, aby urobil to, čo 
chce Boh, aj keď to nebolo 
podľa jeho plánov.  Ak toto 
premyslíme do podrobností 
nášho každodenného života 
zistíme, kto vlastne je centrom 
nie len našich vianočných 
sviatkov, ale celého nášho 
života. Zosvetštiť Vianoce 
totiž podľa pápeža Františka 
znamená dať do stredu 
seba namiesto božského 
Dieťaťa, dávať si darčeky 
navzájom a nepomôcť ani len 
jedinému chudobnému. Práve 
chudobný Boh v jasliach je 
azda najväčším prekvapením 
Božím. Otvoriť sa mu znamená 
nechať sa naplniť tým 
najväčším bohatstvom, ktorým 
je On sám a z tohto bohatstva 
rozdávať iným.

Jesenná  časť  súťaže  s  novým  názvom -  VII. liga MEVA  začala 7. 8. 2022. 
Prípravu  sme absolvovali v domácich tréningových podmienkach. Odohrali 
sme jeden prípravný zápas. S Dolným Lopašovom sme vyhrali 9:0. 

Ako sa darilo futbalovému
A-mužstvu?

V tíme nastalo niekoľko zmien.  
Pôsobenie u nás ukončili Ondrej 
Kubík (koniec aktívnej činnosti),  
Slavomír Mitošinka (prestup do 
Ostrova), Jakub Klein (prestup do 
V. Orvišťa), Ondrej Holán (žije v 
Banskej Bystrici), Lukáš Netsch 
(koniec aktívnej činnosti) a Filip 
Frankovič (prestup do Moravian). 

Posilnili nás Mário Valo (z U19), Matej 
a Šimon Pažík (prestup z Boroviec), 
Miloš Potrok (prestup z Boroviec), 

Erik Straka (obnovenie aktívnej činnosti)  
a Róbert Vavrinec (návrat po zranení). 
  V tíme teda pôsobili: Tomáš Holán, 
Tomáš Mihálik, Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Andrej Toplanský, Šimon Šurín, 
Matúš Grivalský, Erik Spál, Juraj Valo, 
Peter Uváček,  Aleš Orviský, Tomáš Gažík, 
Adam Holán, Mário Valo, Matej a Šimon 
Pažík, Miloš Potrok, Erik Straka, Róbert 
Vavrinec a kapitán tímu Matúš Duračka.
  V jarnej časti sme odohrali 13 zápasov, 
absolvovali 37 tréningových jednotiek. 
Celkovo sme skončili  na 8. mieste so 
ziskom 19 bodov za 5 víťazstiev a 4 
remízy. Nastrieľali sme len 24 gólov. 8  
gólov strelil Šimon Šurín, 4 Erik Spál, 
3 Peter Uváček a Matej Pažík, 2 Daniel 
Stolárik a po jednom Tomáš Gažík, Robo 
Vavrinec, Matúš Duračka a Miloš Potrok.  
  V jesennej časti sme sa stali  najlepšie 
brániacim sa mužstvom v súťaži, vďaka 
dobrej obrannej práce celého tímu na 
čele s brankárom Tomášom Holánom. 
  Najvyťaženejšími hráčmi v zápasoch 
boli Juraj Valo, Šimon Šurín, Tomáš 
Holán a Aleš Orviský.  Vyzdvihujem 
pracovitosť hráčov s najlepšou 
dochádzkou na tréningové jednotky, 
kde z najlepších spomeniem Aleša 
Orviského, Juraja Valu  a Šimona Pažíka.
  Nedostatočný úspech v prvej polovici 

súťaže vidím v nízkom počte strelených 
gólov. Tradiční strelci Šimon Šurín a 
Erik Spál strelili výrazne menej gólov, 
ako sme si zvykli. Chýba nám typický 
hrotový útočník. V konfrontácii s tímami 
z prvej štvorky sme ani raz neuspeli. 
Boli nad naše sily.  Dobrý zápas sme 
odohrali v derby s V. Orvišťom, kde sme 
vyhrali 3:2. Slabý výkon sme predviedli v 
prvom kole v Ružindole. Najťažší súper 
bol pre nás Cífer s Ivanom Lietavom na 
čele, porazili nás nakoniec aj v pohári.
  V mene trénerov, realizačného 
tímu a hráčov sa chcem poďakovať 
Obci Krakovany, sponzorom a 
vedeniu futbalového klubu FK 
KRAKOVANY, za vytvorené 
tréningové a organizačné podmienky 
na fungovanie futbalového A tímu.

***

TABUĽKA VII. ligy MEVA
sezóna 2022/23 

po jesennej časti

1. Červeník        13   9    4   0   39:25  31
2. Majcichov      13   9    2   2   33:15  29
3. Siladice          13   9    1   3   47:24  28
4. Cífer               13   7    3   3   41:20  24
5. Zvončín         13   6    3    4   32:22  21
6. Kátlovce        13   6    3    4   35:26  21
7. V. Orvište       13   6    2   5   33:28  20
8. KRAKOVANY       13    5     4    4    24:18    19 
9. Madunice       13   3   5    5   16:24  14
10. Zeleneč        13   4    2   7   33:52  14
11. Pečeňady     13   4    1   8   26:32  13
12. H.Orešany    13   3 0  10  20:42    9 
13. Bučany         13   1 3    9   13:42   6
14. Ružindol       13   1    3    9   13:35   6 

Tomáš ANDRÍSEK

16 » Hlas Krakovian » december 2022

Jozefovský turnaj 
v stolnom tenise

Stolnotenisový turnaj starostov 
obcí proti pracovníkom TAVOS-u sa 
konal obvykle v období mena Jozef. 
Epidémia COVIDu však zasiahla aj 
pre poriadanie tohoto podujatia. Aj 
preto bol už 24.ročník posunutý na 
október roka 2022.

Dva týždne pred voľbami si dali 
zraz starostovia a poslanci 
obcí proti svojmu dlhoročnému 

rivalovi. Oproti minulosti sa družstvo 
TAVOS-u posilnilo o príchod nového 
zamestnanca Milana Beluského, ktorý 
v tomto športe reprezentuje mužstvo 
Vrbového v 5.lige. Milan pomohol iba 
čiastočne v súťaži družstiev a potom 
v pomerne ťažkom boji vybojoval 
prvenstvo v súťaži jednotlivcov.
  Hráči boli najskôr zaradení do 3 
skupín. Výsledky dvoch najlepších 
hráčov oboch družstiev v skupinách 
sa zaratávali do zápasu družstiev. 
Starostovia a poslanci obcí zvíťazili v 
zápase družstiev 8:4.
  Na základe výsledkov v skupinách 
sa potom hráči stretli v bojoch o 
najlepšieho hráča turnaja, najlepšieho 
hráča TAVOS-u i najlepšieho starostu. 
Tu sa najviac darilo už spomínanému 
Milanovi Beluskému z TAVOS-u, 
ktorý vyhral súťaž jednotlivcov a 
tým aj najlepšieho hráča TAVOS-u. 
Najlepším starostom bol opäť starosta 
Špačiniec Július Zemko. Treba ale 
poznamenať, že finále sa končilo po 
urputnom boji tesným výsledkom 3:2. 
Aj boj o tretie miesto medzi Jurajom 
Valom (Trebatice) a Máriom Beblavým 
(Dolný Lopašov) priniesol tuhý boj, 
v ktorom bol úspešnejší Valo po 
výsledku 3:1.
  Vecné ceny a poháre najlepším 
odovzdali starosta Krakovian PhDr. 
František Klinovský a zástupca 
TAVOS-u. Po turnaji nasledovalo 
príjemné posedenie účastníkov 
turnaja. Treba poďakovať aj 
obsluhujúcemu personálu, ktorý sa 
postaral tiež o príjemnú atmosféru 
počas celého turnaja.
                               Vladimír SEITLER
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