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Aj vás očarili  plody jesennej záhrady?
      Naša obec je odjakživa známa množstvom šikovných záhradkárov a pestovateľov. Máme v obci kvalitnú pôdu 
a to dáva spolu s pracovitosťou a trpezlivosťou našich ľudí predpoklady pre pekné pestovateľské úspechy. Kedysi v 
obci fungoval zväz záhradkárov, ktorý každoročne organizoval populárnu výstavu ovocia a zeleniny.

  Dávno sa však výstava podobného 
druhu nekonala. Preto sa Miestna skupina 
Slovenského Červeného kríža (organizácia 
s takmer 60-ročnou tradíciou a viac ako 
300 členskou základňou) rozhodla začať 
pred troma rokmi s organizovaním výstavy 
takéhoto druhu. 25. septembra 2004 sa 
premiérovo konala výstava pod názvom 
„Aké záhady a krásy ukrýva dedinská 
záhrada“. Akcia to bola jednodňová, vo 
vonkajších priestoroch Kaviarne u Notára. 
Klasická výstava ovocia a zeleniny bola 
„vylepšená“  o súťaž o najsympatickejšieho 
krakovianskeho svetlonosa. Celá výstava 
mala veľmi pozitívny ohlas. Preto sa 
MsSČK rozhodla v akcii pokračovať a 
založiť akúsi tradíciu. Druhý rok sa výstava 
pestovateľských čarov a krás konala už vo 
väčších priestoroch a bola dvojdňová. Ako 
špecialitu organizátori zvolili ochutnávku 
starodávnych kaší našich materí a pre 
deti v sobotných večerných hodinách ples 
strašidiel pri perníkovej chalúpke. Celá 
akcia sa niesla v duchu akejsi záhradnej 
slávnosti. Pri príprave pomáhala aranžérka, 
aby bola celá expozícia výstavy zaujímavá, 
netradičná a aby bolo na celej ploche na 
čo pozerať.
Už skoro po druhom ročníku výstavy 
sa začali objavovať otázky verejnosti, či 
bude výstava o rok znova a čo bude jej 
špecialitou. 
Počas septembrového víkendu 23. až 24. sa 
opäť konal ďalší, v poradí už tretí, ročník 
výstavy za prekrásneho počasia v prostredí 
záhrady kultúrneho domu. Od skorého 
sobotného rána organizátori pripravovali 

l P r í r o d a  a  š i k o v n é  r u k y  d o k á ž u  a j  z o  z e l e n i n y  s t v o r i ť  p e k n é  a 
zaujímavé exponáty. Na výstave ich bolo neúrekom. Foto: L. Žitnanský.

Boli sme na 3. ročníku obľúbenej výstavy

stoly a aranžovali výstavné exponáty. Pred 
bránou záhrady sa točili autá, káry, zvážali sa 
kvety, korýtka i korytá, ovocie, zelenina. Každý, 
kto mohol, pomáhal, aby sa stihlo slávnostné 
otvorenie o 13,00 hodine.  Nezabudlo sa ani 
na jedno zákutie priestrannej záhrady. Svoje 
miesto na výstave si našli exponáty detí a 
kolektívu pani učiteliek z Materskej i Základnej 
školy z Krakovian a dokonca i zo susedných 

Trebatíc. Výstavy záhad a krás ukrývajúcich 
sa v našich záhradách sa zúčastnilo 40 
vystavovateľov z radov rodín, záujmových 
organizácií a firiem pôsobiacich v našej 
obci. Obdivovať sme mohli najrozmanitejšie 
tvary z tohtoročného zberu zemiakov, vidieť 
objímajúce sa mrkvičky, ale aj najbežnejšie 
druhy zeleniny pestované v dedinskej záhrade..     

pokračovanie na str. 2
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×  FUTBAL Futbalisti Krakovian v novej sezóne 2006/07

     Po rozpačitom závere minulého ročníka, kedy navyše ukončili aktívnu činnosť bratia Šurínovci  a o druhej sezóne 
vo vyššej súťaži sa zvykne vravieť ako o najťažšej, očakávalo viacero fanúšikov ťažký súťažný ročník.

Mužstvo sa však podarilo doplniť pred 
sezónou o Ondreja Bejdáka z Boroviec 
a Petra Ilenčíka z Vrbového, ktorí do 
tímu vhodne zapadli a pomohli nahradiť 
o d c h á d z a j ú c i c h  h r á č o v .  K l a d n ý m 
predsezónnym doplnkom bola družobná 
návšteva v Krakovanoch v Čechách, kde 
hráči A-mužstva boli kostrou celej našej 
výpravy a nielen vzorne reprezentovali pri 
víťazstve 6:3, ale bezpochyby umocnili aj svoj 
kolektív. Svoju druhú sezónu v 5. lige Západ 
napriek obavám odštartovali naši muži 
nad očakávanie, nakoľko v prvých piatich 
kolách nestratili ani bod a premožiteľa našli 
až v 6. kole na pôde nováčika z Jalšového. 
Najmä zápasy v Moravskom Svätom Jáne 
a v Čáčove potešili početnú krakoviansku 
kulisu, ktorá mohla sledovať výborné 
výkony a výsledky našich futbalistov. 
Slabšími výkonmi sme sa prezentovali 
pri prehrách v Jalšovom, v Gbeloch, či na 
Lokomotíve. V domácom prostredí dokázali 
hráči taktickou hrou dosiahnuť plné bodové 
zisky, najcennejší bezpochyby v derby s 
Trebaticami, ktorých prehru v súťažnom 
zápase s Krakovanmi pamätá len málokto. 
Výsledkom je postavenie A-mužstva na špici 
tabuľky piatej ligy, ktoré by bolo pekné v 
závere jesennej časti udržať a vytvoriť si tak 
nielen zimnú pohodu, ale aj pokojnú situáciu 
pred odvetou. Pri hodnotení A-mužstva 
treba vyzdvihnúť a zároveň sa poďakovať 
krakovianskym fanúšikom, ktorí okrem 
navštevovania domácich stretnutí hojne 
cestujú s mužstvom aj na zápasy u súperov 
zo Záhoria, Trnavska, či Hlohovecka.  
   K dorasteneckému mužstvu sa vrátil pred 
sezónou staronový a úspešný tréner Miloš 
Holán, ktorý dokázal pre A-tím pripraviť v 
minulých rokoch viacero hráčov, preto bolo 
možné právom očakávať zlepšenie výsledkov 
i herného prejavu dorastencov. Tých doplnili 
zo žiakov Michal Sedlák a Dalibor Starovič, 
hosťovanie vo Vrbovom ukončil Matúš 
Kubran a na hosťovanie prišli Vangeľ, 
Dubovský Ján a Nesteš. Chlapci majú 
vytvorené zo strany svojho realizačného 
tímu dobré podmienky a tieto až na pár 
zaváhaní na súperových ihriskách dokázali 
pretaviť do výsledkov. Dôležitý bude taktiež 
záver jesennej časti, v ktorom by bola škoda 
stratiť pred jarnou odvetou kontakt s čelom 
tabuľky Oblastných majstrovstiev.  
   Pri žiackom tíme došlo k najväčším zmenám, 
a to nielen v kádri, ale i v realizačnom tíme. 
Novým trénerom sa stal pán Ervín Sedlák a 
vedúcim mužstva Štefan Földi. Zo žiackeho 
oddielu odišlo po sezóne až šesť hráčov, 
ktorých nebolo možné kvalitatívne nahradiť, 

Tradičný Považský maratón

   Na štart pretekov na Mestskom 
štadióne AFC v Novom Meste nad Váhom 
sa postavilo 93 pretekárov (z toho 7 
žien) zo štyroch krajín. Do cieľa dobehlo 
84 pretekárov. Bežalo sa pri teplote 
26 stupňov. Bolo slnečno, a najmä v 
druhej polovici pretekov veľmi dusno, čo 
ovplyvnilo aj výsledky. Počas pretekov 
bol na obrátke na území našej obce 
prvý Poliak  Janusz Sarnicki z KKS 
Katowice (štartovné číslo 2), ktorý skončil 
v celkovom poradí na štvrtom mieste s 
časom 2:43:48. Ako druhý dobehol na 
krakovianske Námestie svätého Mikuláša 

    2. septembra 2006, t. j. v prvú tohtoročnú septembrovú sobotu, sa uskutočnil  v poradí už 44. ročník Považského 
maratónu, mimochodom dlhoročnej, tradičnej a po športovej, kultúrnej i celospoločenskej stránke veľmi významnej 
udalosti v našej obci.   

Slovák, Ladislav Lipovský z MBO Strážske, 
ktorý sa po skončení pretekov umiestnil na 
bronzovom, teda treťom mieste s časom 
2:39:47. So štartovým číslom 15 dobehol 
ako tretí v poradí bežec z Českej republiky, 
Vlastimil Bukovjan z TJ Jiskra Otrokovice, 
ktorý sa zároveň stal i celkovým víťazom 
44. ročníka medzinárodného Považského 
maratónu s časom 2:34:59, čo je razom i 
najlepší čas i výkon tohtoročného ročníka 
pretekov. A aby sme nezabudli i na ľavý 
stupienok pre víťaza, teda dvojku, striebro 
si odniesol na Myjavu Slovák, Ján Moravec, 
ktorý    zdolal     42,195   km    za    2 : 37: 38. 

Preteky nedokončilo 9 pretekárov, jeden 
pretekár po nemocničnom ošetrení pre celkovú 
slabosť. Hlavným rozhodcom pretekov bol Jiří 
Huk a predsedom organizačného výboru a 
riaditeľom pretekov Mgr. Eduard Predinský, 
predseda Klubu Považského maratónu.
  Hlavnými spoluorganizátormi MPM z našej 
obce boli Obecný úrad Krakovany a PŠD 
Krakovany-Stráže. V neposlednom rade patrí 
z tohto miesta veľká vďaka Miestnej skupine 
Slovenského Červeného kríža na čele s jeho 
predsedníčkou  Elenou Krestovou. 

                                                       Martin Gono

a tak sa výbor rozhodol žiakov prihlásiť 
iba do najnižšej súťaže. Spočiatku chlapci 
stretnutia vysoko prehrávali, no po pár 
mesiacoch sa situácia stabilizovala a prvými 
víťazstvami poskočili i v tabuľke. Čo nás teší, 
veľký záujem o futbal je aj zo strany mladších 
ročníkov, pričom sa na tréningu stretáva 
pravidelne okolo 20 mladých futbalistov. 

K mužstvu sa pridal v čase absencie pána 
Sedláka  Peter Masár, ktorý v minulosti 
dosiahol so žiackym mužstvom nejeden 
úspech. Veríme, že postupnou prácou sa 
opäť podarí vybudovať kvalitný žiacky celok 
a najmä pripraviť perspektívnych hráčov pre 
kategóriu dorastu. 

Lukáš Radoský

l Jedným zo stretnutí, kde A-mužstvo Krakovian odviedlo vynikajúci výkon bol zápas v 
Čáčove. Na pôde tohto húževnatého súpera sme v 4.kole zvíťazili 4:3.            Foto: autor

1 Piešťany            11   8 2 1 40 : 10   26 
2 Krakovany           11 8 0 3 23 : 15   24 
3 Lokomotíva Trnava   11 7 2 2 24 : 12   23 
4 Gbely               11 6 4 1 31 : 18   22 
5 Jalšové             11 6 1 4 25 : 16   19 
6 Prašice             11 6 1 4 14 : 21   19
7 Petrova Ves         11 5 3 3 16 : 11   18 
8 Trebatice           11 5 2 4 22 : 14   17
9 FK TJ Kúty          11 4 4 3 19 : 17   16
10 FK 95 Čáčov        11 4 3 4 25 : 19   15
11 ŠK Radošina        11 4 2 5 24 : 25   14
12 Chemolak Smolenice 11 4 0 7 22 : 22   12
13 ŠK Dvorníky   11 2 3 6 15 : 25    9
14 Moravský Sv. Ján   11 2 2 7 11 : 24    8
15 Iskra Holíč   11 2 1 8 20 : 25    7
16 Chtelnica          11 0 0 11  4 : 61    0 
  Chtelnici po skončení súťaž. ročníka odpočítajú 9 bodov

Tabuľka A-mužstva po 11.kole

POĎAKOVANIE
Riaditeľka Školskej jedálne pri Materskej škole v Krakovanoch srdečne ďakuje pani  Márii 
Žákovej a pánovi Jozefovi Braškovi za  výmenu okien v kuchyni MŠ.

Jana Daňková


