
Krátke zamyslenie

  Sezónu 2009/2010 skončilo už naše 
B-družstvo v 7.lige. Z 10 účastníkov  
sme obsadili uspokojujúce 5. miesto, 
keď sme dokázali bodovať mimo Hor.
Orešian (víťaza súťaže) s každým 
družstvom.
V jarmej časti sme dokázali oplatiť 
jesennú prehru Trebaticiam na ich 
stoloch, a to rovnaným pomerom 
11:7, ako sme na jeseň doma podľahli 
a dokázali sme remizovať doma so 
suverénnou Modrankou a s Jasl.
Bohunicami. Nečakane sme však 
prehrali v Trakoviciach a v Kočín-
Lančári, kde sme pre pracovné 
zaneprázdnenie a choroby hráčov 
nastupovali vo výkonnostne slabšom 
zložení. Tým sme zaostali 1 bod za 
Jaslovskými Bohunicami, s ktorými 
sme v súťaži neprehrali a mali lepšiu 
vzájomnú bilanciu. Naši susedia – 
Trebatice – skončili na 3.mieste. Ich 
káder v porovnaní s naším je však širší 
a vyrovnanejší. O to cennejšie je naše 
víťazstvo na ich stoloch. 
          Konečná tabulka 7.ligy:
            body   záp.  výh.  rem.  preh.   skóre
1. H.Orešany „B“ 52  18  17    0    1   233:91
2. Modračka „B“ 46   18  13   2    3  219:109
3. Trebatice „B“   41  18   11    1    6  176:148
4. J.Bohunice„B“39  18   10   1    7   169:155
5. Krakovany „B“38  18    9   2    7   167:157
6. Suchá n.P.        33  18    7   1  10  154:170
7. Trnkovice         30  18    5   2  11   136:188
8. Kočín-Lan.C    29  18    5   1   12  126:198
9. Piešťany „D“    28  18    5   0  13   127:197
10.Malženice „C“ 24  18    3  0   15   113:211

   Naše A-družstvo, hrajúce v 5.lige, je 2 
kolá pred koncom súťaže na 7.mieste. 
O konečnom umiestnení a výsledkoch 
Vás budeme informovať v budúcom 
čísle.
                                                     - UWE -

 V súčasnosti sa z rozličných médií 
valia kopy negatívnych správ na Grécko 
a jeho ostrovy s čarokrásnou prírodou 
a ešte krajšími pamätihodnosťami.  
Jedno je však isté. Krajina sa topí 
v obrovských dlhoch, obyvatelia 
žijúci prevažne na pevnine štrajkujú. 
Je to vcelku logické. V jednom 
nemenovanom médiu som sa dočítal, 
že náš Socialistický zväz mladých 
súcití s gréckymi pracujúcimi. Iste, 
je to pravda. Súcit a spolupatričnosť 
je nádherná vec. Obzvlášť, keď sa o 
danú situáciu zaujímajú mladí ľudia 
našej krajiny. Nie náhodou ma to 
zaujalo. A obzvlášť slovká: sociálni, 
solidárni, mierumilovní, humánni a 
priateľskí. Takí by sme mali byť i my 
voči našim nezamestnaným, ktorí nie 
svojou vinou prišli a stále prichádzajú 
o zamestnanie. Chvalabohu, že 
situácia v našej krajine sa dostáva 
aspoň do stabilizovaného stavu. 
Takže súcit by mal byť i voči našim 
obyvateľom, ktorí nie svojou vinou 
prišli o zamestnanie.  Ekonomickú 
krízu a jej dôsledky pociťuje každý z 
nás takmer dennodenne na každom 
kroku, stretáva sa častokrát s ľuďmi, 
ktorí nemajú dostatok finančných 
prostriedkov ani na základné životné 
potreby (chlieb, múka, mlieko).  Súcit 
a nezištná pomoc, či dobrá rada je 
mnohokrát na nezaplatenie. Ako sa 
vraví: „Nič netrvá večnosť, všetko raz 
pominie.“ 

Martin GONO
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    Veľmi ma potešilo vybudovanie viacúčelového ihriska s kvalitnou umelou 
trávou v areáli nášho futbalového štadióna a zaujalo zorganizovanie futbalového 
turnaja mladými nadšencami na tomto ihrisku.

Zaujalo ma a potešilo
Reportáž zo zimného turnaja na umelej tráve

 V sobotu 9. januára 2010 sa uskutočnil na 
umelej tráve v Krakovanoch celodenný (od 
8:00 do 18:30) futbalový turnaj deviatich 
mužstiev, zaradených do troch skupín, z 
ktorých prví dvaja postúpili do ďalšieho kola 
o postup do semifinále a finále. Do týchto 
mužstiev so svojskými názvami sa prihlásili 
futbalisti juniori, aj seniori: 4 družstvá z 
„domácich zdrojov“ a ich prizvané posily, 2 
družstvá z Piešťan a po jednom z Trebatíc, 
Ostrova a Dolného Lopašova.
   Víťazom turnaja sa stali „borci“ z 

nášho A-mužstva, ktorí si dali názov 
„ČERVÍCI,“ v zložení: Sedlák P., Sedlák O., 
Ondrejka, Pavlovič, Žitnanský, Pekarčík a 
najlepší zakončovateľ Duchoň. 2. miesto 
obsadili „VLCI“ z D. Lopašova - jedno z 
najtechnickejších mužstiev turnaja. 
   Bronzová priečka sa ušla prekvapeniu 

turnaja, mladším dorastencom s prezývkou 
„OLÉ“. V stretnutiach o postup dokázali 
remizovať 1:1 aj s celkovým víťazom. O 
postup do finále prehrali so zdatným 
súperom z Lopašova. O dobré umiestnenie 
sa zaslúžili domáce talenty Z. Braško, Matúš 
Hornák, D. Herceg, M. Pánik, Mar. Sedlák, 
posilnení o kamarátov Chochula, Holána, 
Smeřička a mladého talentu Petra Líšku ml. 
z Trebatíc, ktorý už svoje umenie predvádza 

 A-mužstvo odštartovalo 
prípravu na jarnú časť sezóny 
prvým oficiálnym tréningom 15. 
januára na novovybudovanom 
ihrisku s umelou trávou. K 
mužstvu sa po rozhodnutí 
vedenia klubu vrátil tréner 
Marián Skladan, ktorý je známy 
intenzívnym poňatím zimnej 
prípravy. Nebolo tomu inak ani 
tento rok a chlapci absolvovali 
pestrú prípravu pozostávajúcu 
z kondičných behov, cvičení a 
práce s loptou. 
   Osobne   hodnotím      
prípravu  ako najkrajšiu a 
najzaujímavejšiu počas celého 
svojho pôsobenia pri futbale. 
Napriek tuhej zime mali hráči 
k dispozícií na každý tréning 
odhrnuté a pripravené ihrisko 
s umelou trávou a v takýchto 
podmienkach je radosť 
športovať. Do mužstva sa vrátil 
Tomáš Balcír z pôsobenia 
v Česku a po doliečení 
zranenia obnovil činnosť aj 
náš dlhoročný gólman Marcel 
Bondra. Naopak odišiel Marián 
Bogora do Nededu a Michal 
Bernadič ukončil hosťovanie.  
Počas víkendov sme zohrali šesť 
prípravných stretnutí, pričom 
až päť z nich sa uskutočnilo na 
umelom trávniku v Piešťanoch. 
Výsledky je možné iba ťažko 
hodnotiť, nakoľko mužstvo 
nenastupovalo pre zranenia a 
rôzne osobné povinnosti hráčov 
kompletné. Po stretnutiach mali 
hráči zabezpečenú rehabilitáciu, 
pri ktorej nielen načerpali nové 
sily ale aj utužili  svoj kolektív. V 
priebehu jarnej časti je ambíciou 
klubu zotrvať na popredných 
miestach tabuľky a kvalitným 
tréningovým procesom pripraviť 
mužstvo na nastávajúci súťažný 
ročník.
Prípravné stretnutia mužstva:
31.01.2010: Krakovany 
– Siladice 1:3 (0:2) g: Žák 
(UT), 06.02.2010: Krakovany 
– Stará Turá 3:2 (2:1) g: 
Duchoň, Ďuračka, Tomiš 
(UT), 14.02.2010: Krakovany 
– Zavar 6:5 (1:3) g: Balcír 3, 
Ďuračka, Jurda, Žák (UT), 
21.02.2010: Krakovany – 
Podolie 2:3 (1:1) g: Ďuračka, 
Duchoň (UT), 06.03.2010: 
Drahovce – Krakovany 1:1 
(1:1) g: Balcír (ihrisko v 
Drahovciach) ,14.03.2010: 
Krakovany – Križovany 1:2 (1:1) 
g: Duchoň (UT)

Lukáš RADOSKÝ

v službách Spartaka Trnava.
   Na štvrtom mieste skončilo mužstvo 

organizátorov turnaja „PŠD Jeleň“, v 
zostave: M. Galbavý, Matej Hornák, Mat. 
Kubran, Mich. Sedlák, D. Klinovský, P. 
Strecký (brankár našich dorastencov), 
Matej Valo, Bukovčák, Slabý. Prví štyria 
menovaní zariadili všetko potrebné, čo patrí 
na zorganizovanie tohto turnaja.
    Futbalový turnaj mal hladký priebeh, 

podľa časového harmonogramu, 
prevádzkového poriadku a daných pravidiel 
turnaja. Prebiehal za chladného a daždivého 
počasia. O teplý čaj a guláš sa postarali 
hráči M. Galbavý a Matej Hornák. Ostatné 
mali na starosti M. Kubran a Michal Sedlák. 
Podiel na dobrej športovej úrovni mali všetci 
zúčastnení futbalisti. Zápasy mali svoju 
iskru a futbalovú kvalitu. Ceny obdržali prvé 
tri družstvá a najlepší strelec Lukáš Duchoň. 
Nemalú zásluhu na úspešnom priebehu 
podujatia mali mladí nádejní rozhodcovia 
D. Ondriga a J. Tomašovič. Ako to všetko 
dokázali zorganizovať a zabezpečiť títo 
štyria mladí dorastenci je to, čo ma zaujalo 
i potešilo, ako i veľa ďalších podujatí, ktoré 
sa konajú počas roka v našej obci.     -ESK-
V ďalšom čísle  HK sa budeme 

venovať našej futbalovej histórii.

RECEPT HLASU KRAKOVIAN
Syrovo-šunkové žemličky z lístkového cesta

   Potrebujeme:
  Lístkové cesto, tavené syry, tvrdý syr, 
šunku, alebo diétneho salámu, trocha 
kečupu, soľ, rozšľahané žĺtko, zeleninu na 
ozdobu, sézam alebo rascu na posypanie.
Postup:
1. Rozvaľkáme lístkové cesto.
2. Radielkom vyrežeme obdĺžnik. Na 
cesto natrieme tavené syry.
3. Na syr dáme trocha kečupu.
4. Na to poukladáme šunku alebo diétny 
salám.
5.Posypeme   postrúhaným    tvrdým

syrom.
6. Zvinieme do rolády, okraje stlačíme.
7. Potrieme rozšľahaným žĺtkom.
8. Posypeme sézamom alebo rascou.
9. Šikmo pokrájame na trojuholníčky.
10. Trojuholník by mal držať pokope, 
tak ich krájame tak, aby na užšej strane, 
kde ich krájame mali aspoň 1,5 cm.
11. Poukladáme na mastný papier na 
plech, pečieme pri teplote asi 200 
stupňov 15-20 minút. Môžeme jesť buď 
etšte teplé alebo aj studené.

Zuzana BOHUNSKÁ

Futbalisti v príprave Naše “béčko” piate

Tatjana s Gabrielou spolu na 2CD OPUS-u
    Z produkcie bratislavského Supraphon-u (delimitácie na OPUS) sa v týchto 
dňoch dostáva na trh s hudobnými nosičmi 2 CD album Tatjana Hubinská spieva 
s Orchestrom Gustava Broma. Tatjana ešte pred vydaním albumu, ako jej jedinej 
profilovej platne, preberala v roku 1967 cenu Supraphonu za najviac predaných 
singlových platní na Slovensku. Postupne však zrelo v interpretke rozhodnutie 
opäť skúsiť niečo iné: prostredie exkluzívnych nočných podnikov, ktoré Tatjanu 
spočiatku vábilo, prestalo byť pre ňu príťažlivé; rozhodla sa obmedziť účasť v 
rôznych súťažiach, pracovať viac-menej nezávisle. Ani pri uskutočňovaní tohto 
zámeru ju šťastie neopustilo. V roku 1968 jej navrhol spoluprácu Gustav Brom a 
ona jeho ponuku veľmi rada prijala. S Bromovým orchestrom  konečne spievala 
i jazz, teda hudbu, ktorá bola doteraz iba jej koníčkom. Rada spomínala na 
koncerty s týmto orchestrom v rôznych mestách republiky, najmä na vystúpenie 
na pražskom jazzovom festivale. 
   Veľkým zážitkom bol pre ňu i zájazd do Západného Nemecka. Myslím, že 
obdobie prežité v spolupráci s Bromovým orchestrom bolo v jej doterajšej 
činnosti najradostnejšie. K tomuto obdobiu sa viaže i splnenie Tatjaninej ďalšej 
veľkej túžby: nahrať svoju prvú LP platňu.“ Som veľmi rada, že sa mi podarilo 
realizovať ju s orchestrom tak vynikajúcich kvalít.    Na prvej strane spievam 
v anglickom origináli americké ľudové piesne, evergreeny i jazzové skladby. 
Druhá strana patrí pôvodným skladbám slovenských autorov, s ktorými 
najradšej spolupracujem. Ináč o tejto platni nechcem hovoriť - dúfam, že všetko 
nájdeš v hudbe. Na záver tohto listu sa nemôžem vyhnúť trochu konvenčenému 
želaniu: bola by som šťastná. keby si túto platňu počúval s takým záujmom, s 
akým som ju nahrávala.“
   Dramaturgia OPUS-u súčasne pripravila reedíciu, poprvýkrát na CD, vari jeden 
z prvých hudobných albumov slovenského hudobného vydavateľstva OPUS v jeho 
histórii, a to legendárny album skvelej slovenskej speváčky – dámy slovenskej 
populárnej hudby Gabriely Hermelyovej s názvom Najkrajšia spomienka (p) 
1971 OPUS. Oba legendárne albumy OPUS-u  sú skutečnou hudobnou lahôdkou 
a hudobným pôžitkom.   Uvedené 2CD jemožné  zakúpiť u zmluvného partnera 
OPUS-u: www.primashop.sk. S recenziami a otázkami týkajúcimi sa dramaturgie 
2CD sa obracajte, prosím, na martin.gono@krakovany.sk. 

Martin GONO,
 v spolupráci s internetovým obchodom www.primashop.sk

Poďakovanie všetkým učiteľom a učiteľkám
  „Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje. 
Veľký učiteľ inšpiruje.“                                                                        William Arthur Ward

 28. marec je deň venovaný učiteľom. 
Ako žiaci sme ho mali radi. Bol to dôvod, 
aby sme našich pedagógov uprosili, aby 
nás neskúšali. Zvyčajne boli v tento deň 
zhovievaví a my sme sa tešili. Ľúto nám bolo 
len toho, že taký deň je jediný v roku. 
Celkovo sa asi nájde málo takých z nás, 

ktorí mali radi školu. Ak aj áno, najlepšie 
boli prestávky a potom možno telesná, 
výtvarná... Najhoršie to snáď mali učitelia 
matematiky, fyziky, chémie a slovenského 
jazyka. Nemali sme radi ich predmety a 
márne nás mohli presviedčať, že sa učíme 
pre seba a do života. 
   Pochopili sme to, až keď sme boli dospelí 

a dávno preč zo školy. Odrazu zostali len 
tie pekné spomienky na školu. Nielen na 
prestávky a všetko, čo sme so spolužiakmi 
počas nich vystrájali, ale aj na hodiny 
matematiky, chémie a podobne. Márne sme 
sa pýtali a pýtame aj dnes sami seba, prečo 
nás vtedy tá fyzika tak nebavila, veď učiteľ 
sa snažil, aby nám dal zo seba to najlepšie?! 
A keby sa nám možno trošku viac chcelo, 
vedeli by sme dnes hravo vylúštiť v tajničke 
všetky políčka. Aj značku zlata, striebra, 
mená slovenských básnikov, prítoky riek, či 
vzorec oxidu sírnatého. 
   S odstupom času musíme iste všetci priznať, 

že škola mala a má zmysel. Že učitelia majú 
svoje opodstatnenie a sú nenahraditeľní. A 
možno dnes viac ako kedysi. Všetci dnes radi 
vravíme, že je ťažká doba. A snáď práve preto 
sú vzdelanie a výchova dnes dôležitejšie 
ako kedykoľvek predtým. Učitelia, ktorí 

nielen učia, ale aj vysvetľujú, demonštrujú a 
dokonca až inspirujú sú dôležití a potrební.   
   Väznení učitelia, tí, ktorí teraz pracujete v 
Základnej a Materskej skole v Krakovanoch, 
tí, ktorí ste celý život venovali výchove detí a 
teraz ste na zaslúženom odpočinku.Tí, ktorí 
pracujete kdekoľvek v školstve. Dovoľte, 
aby sme sa pred vami symbolicky sklonili a 
predniesli vám naše ĎAKUJEME. 
   Ďakujeme za všetku lásku, ktorú ste svojej 
práci venovali a venujete, pretože bez nej 
by sa poslanie „učiteľ“ robiť nedalo a vy ste 
dobrí učitelia. Ďakujeme za starostlivosť, 
ktorú ste darovali a darujete deťom, pretože 
bez nej by sa na vás rýchlo zabudlo, ale vy 
ste raz a navždy učitelia a to vám zostane. 
Ďakujeme za vytrvalosť, ktorá sprevádzala 
a sprevádza vašu prácu, pretože bez nej by 
ste to častokrát a už dávno vzdali a vy ste aj 
napriek všetkému kráčali po zvolenej ceste 
ďalej.
    Sme radi, že naše deti môžu rasť a učiť sa 
prvým hrám v kolektíve, prvým prechádzkam 
s kamarátmi za ruku, prvým písmenkám v 
zošite, prvým jednotkám v žiackej knižke, 
prvým výkresom na výstavách, či prvým 
diplomom v recitačných súťažiach práve v 
Krakovanoch. Ako rodičia chceme pre svoje 
deti len to najlepšie a vieme posúdiť, že naša 
škôlka a škola dáva našim ratolestiam to 
najlepšie. Vďaka vám, učitelia. Ďakujeme. 
V mene rodičov detí základnej a materskej 
školy Krakovany 

Michaela HAVRLENTOVÁ


