
     l  Ročník 5. l Číslo 3  l Október  2007  l

L á k a v é  u m e l e c k é  d i e l a  p r í r o d y
   Areál Kultúrneho domu v Krakovanoch už každoročne ožíva umeleckými výtvormi prírody, šikovných rúk 
obyvateľov obce a okolia, hudbou a spevom, kulinárskym umením domácich gazdiniek a samozrejme širokým 
záujmom zvedavých účastníkov.
   Aj takto možno v krátkosti charakterizovať dosiaľ  
najúspešnejší, 4. ročník výstavy Aké záhady a krásy 
ukrýva dedinská záhrada, ktorého dočasná expozícia 
s podtitulom „Rušný život na tekvicovom dvore“ 
sídlila v areáli kultúrneho domu. Výbor Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža (ďalej len 
MsSČK) v Krakovanoch sa príprave a priebehu 
ďalšieho pokračovania obľúbeného podujatia zhostil 
na vysokej úrovni, o čom svedčia najmä pozitívne 
reakcie početných návštevníkov výstavy, ktorá 
prerazila i do televízneho „prime-time“. 
   „Televízia Markíza v sobotu (23.9.2007)priniesla 
peknú a výstižnú reportáž z výstavy v hlavnej 
spravodajskej relácii Televízne Noviny, ktorú 
priniesla Danica Kleinová.  Ukážky z prezentovaných 
exponátov svojimi zaujímavými komentármi 
doplnili Michal Sedlák a  Daniela Piscová.“ 
informovala nás v rozhovore hlavná organizátorka, 
predsedníčka MsSČK Elena Krestová, ktorá  taktiež 
vystúpila v televíznej reportáži. Okrem televízie  bolo 
podujatie pravidelne prezentované formou pozvánok 
i na vlnách celoslovenského Rádia Regina, či v šotoch 
TV Zobor.
   O popoludňajšie sobotné slávnostné otvorenie 
výstavy sa postaral zástupca obce Ing. Michal 
Sedlák, po ktorom už nič nebránilo návštevníkom 
okúsiť pravú jesennú atmosféru so všetkým, čo 
k nej patrí. Medzi exponátmi dominovali  diela z 
tekvíc, patizónov, cukiet, doplnené dekoráciami 
zo všakovakej strukovej, či koreňovej zeleniny a 
ovocia.  Vďaka bohatej ľudskej fantázii, tak vznikli 
zo všedných pestovateľských plodín nádherné, 
v mnohých prípadoch priam umelecké diela. 
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia patrila 
možnosť za symbolické ceny ochutnať kuchárske 
špeciality. Okrem gulášu ste mohli ochutnať viacero 

l Pôsobivé exponáty obdivovalo toho roku opäť veľké množstvo 
návštevníkov.  Na snímke dekorácia  Petry  Rusnáčkovej  a  Simony 
Knoškovej .                                                       Foto:  L.  Žitnanský

Aké záhady sa ukrývajú v záhrade?

variácií kaší starých materí (fazuľovú, 
šošovicovú, hrachovú, múčnu i cícerovú), 
ktoré pripravila i tento rok dlhoročná 
obyvateľka Krakovian pani Švecová, 
momentálne žijúca v Dvorníkoch. Takisto 
boli pripravené i studené kapustové a 
strukovinové studené šaláty, opatance 
a rôzne druhy štrudlí a koláčov, ktoré 
pripravili členky MsSČK.
   K chutnému jedlu patrí samozrejme 

i kvalitný burčiak, čapované pivo i iné 
alko, či nealko nápoje, ktoré po sýtom 
starodávnom jedle prišli návštevníkom 
skutočne  vhod. „O hudobný program 
sa v sobotu postarala DH Vrbovanka a 
v nedeľu Vavrinecká trojka. Okrem toho 
prebiehali i sprievodné akcie, v rámci 
ktorých obdržali žiaci ZŠ a malí škôlkari 
porciu sladkého tekvicového kompótu.“  

pokračovanie na str. 2
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Rušný život žiakov našej „základky“
   Nový školský rok 2007 /2008 sa úspešne začal 3. septembra. Do školy nastúpilo 49 žiakov,  z toho do 
prvej triedy 12 .Tých na pôde školy slávnostne privítal starosta obce, riaditeľka i žiaci školy.

   Prváci dostali  hodnotné darčeky od rodičovského združenia i 
obecného úradu, kytičku kvetov od svojich nových kamarátov.  V  
tomto školskom roku prešla škola  zo základného na jazykový variant. 
V treťom a vo štvrtom ročníku pribudol ako povinný predmet  dve 
hodiny týždenne anglický jazyk. V prvom a druhom ročníku sa učia 
žiaci anglický jazyk jednu hodinu týždenne formou krúžku. Na 
škole pracuje aj počítačový, zdravotnícky, čitateľský krúžok i krúžok 
šikovných rúk a moderného tanca. Všetci žiaci navštevujú školský 
klub. I v tomto roku sa budeme snažiť úspešne reprezentovať školu 
a zapájať sa do súťaží.  Touto cestou chceme poďakovať obecnému 
úradu a pánovi Žákovi za pomoc pri rekonštrukcii chlapčenských 
sociálnych zariadení počas prázdnin. Škola je zasa o niečo krajšia.  
   Ešte sa chceme vrátiť k úspechom v minulom školskom roku. 
Magic pencil je výtvarná súťaž, ktorú prostredníctvom internetu 
vyhlásila Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici, Slovenská sporiteľňa, 

a.s., B.Bystrica a British council Bratislava Slovakia. Súťaž prebiehala 
pri príležitosti otvorenia výstavy anglických ilustrátorov vo vedeckej 
knižnici. Do súťaže sa mohli zapojiť deti z celého Slovenska. Aj naše 
p. učiteľky túto súťaž na internete objavili a zapojili sa do nej. Celkom 
do B.Bystrice dorazilo 390 výkresov s rozprávkovou tematikou. Z 
celého množstva bolo ocenených 6 výkresov - 3 v kategórii MŠ a 
3 v kategórii ZŠ bez určenia poradia. V kategórii ZŠ bol ocenený 
aj výkres Jakubka KEPRTA z našej školy. Za svoj výkres Pinochia 
získal vecnú odmenu a diplom. V galérii boli ďalej vystavené práce 
Natálie KUBRANOVEJ a Lenky MOSNEJ. Dozvedeli sme sa tam, 
že ZŠ z Piešťan sa do súťaže vôbec nezapojili, preto ďakujem našim 
učiteľkám, že im nie je ľúto urobiť pre deti i niečo viac, ako im kážu 
učebné osnovy.
   Úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl 
do ďalšieho tvorenia a súťaženia.                    Eva SEITLEROVÁ
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×      FUTBAL Ako sa darí krakovianskym futbalistom na jeseň?
     A-mužstvo začalo jesennú časť novej sezóny 2007/08 5. ligy Západ až 2. kolom, pretože z dôvodu krátkosti letnej 
prestávky požiadali kluby o odloženie 1. kola krajských súťaží. To sa odohrá až po 15. kole.

  Prvý zápas odohrali zverenci trénera 
Jozefa Kolníka vonku, a to 12. augusta v 
Moravskom Svätom Jáne, kde po bezgólovom 
polčase Krakovanci nakoniec prehrali tesne 
2:1. V domácom prostredí sa krakovianski 
futbalisti predstavili až v 3. kole, 19. augusta 
proti futbalistom z Petrovej Vsi. Stretnutie sa 
nám absolútne nevydarilo, keď sme početné 
strelecké príležitosti nevyužili a zápas sa 
skončil bezgólovou remízou. Nasledoval 
debakel v Čáčove, kde si naši v oklieštenej 
zostave nechali nastrieľať poltucet gólov.  
Zápas z Radošinou nás čakal doma, o týždeň 
,neskôr. Súper z Topoľčianskeho okresu sa 
v stretnutí ukázal ako veľmi húževnatý a A-
mužsvo Krakovian dokázalo už len vyrovnať 
nepriaznivý polčasový stav na 1:1. V Borskom 
Mikuláši sme na to opäť tesne, prehrali, a tak 
nálada pred hodovým futbalovým stretnutím, 
v ktorom nás čakal odveký rival zo susedných 
Trebatíc, nebola ružová. Derby zápas sme 
mali jasne v rukách, no nakoniec sa  šťastena 
priklonila na trebatickú stranu a naši muži 
opäť prehrali, a znova tesne v posledných 
minútach, s výsledkom  1:2. 
    Už po týchto nevydarených kolách bolo 
jasné, že A-mužstvo v krajskej súťaži sprevádza 
doposiaľ najväčšia kríza. Káder tímu však 
bol veľmi podobný tomu spred roka, keď 
sme sa s tímom PFK Piešťany (účastníkom 
dnešnej 4. Liga Severozápad) bili o prvé 
miesto jesennej tabuľky. Preto bolo treba 
situáciu podrobne analyzovať,  drastické 
zmeny sa však neuskutočnili, faktom je že 
sme zápasy prehrali i s nedostatkom šťasteny, 
ale i s mnohými výpadkami v defenzívnej 
činnosti. Prvá výhra Krakovian prišla až v 9. 
kole,  keď sme rozdrvili posledné mužstvo 
súťaže Tovarníky vysoko 6:0. Predtým, ale 
naši opäť vonku prehrali v Dvorníkoch a v 
10. kole zvona v Gbeloch. Čiže po 9. Kolách 
(1. sa odložilo) malo A-mužstvo na konte 
skromných 5 bodov za dve remízy a výhru nad 
Tovarníkmi. Nebolo sa čím chváliť. Vedenie 
futbalového klubu preto pristúpilo k zmene na 
poste trénera, odišiel Jozef Kolník a nahradil 
ho Jaroslav Kravárik, bývalý hráč Slávie 
Praha, či Spartaku Trnava. 
   Nehovorím, že za premárnené zápasy a 
stratené body môže osoba trénera Kolníka, no 
našim mužom výmena kouča zdá sa, pomohla. 
Jaroslav Kravárik začal viesť A-mužstvo v 11. 
kole proti vtedy štvrtému mužstvu súťaže,  
tímu  z Hlohovca. Stretnutie sa nám vydarilo 
a po veľmi dobrom výkone chalani porazili 
Hlohovec 3:1. Nasledoval ďalší domáci zápas, 
na Strážovské hody a s ním i ďalšie víťazstvo 
nad druhým tímom tabuľky, mužstvom  z 
Kútov, v pomere 3:0. Muži  tak nakoniec ožili, 
zachytili kontakt so zvyškom tabuľky a verme, 

že budú naplno bodovať i v ďalších domácich 
stretnutiach. Patrilo by sa však priniesť 
body  i z pôdy súperov, kde sme prehrali 
doposiaľ všetky zápasy. Mužstvo vedené 
pánom Kravárikom tímovým potenciálom 
jednoznačne disponuje, treba však zlepšiť 
tréningovú dochádzku a „vygumovať“ drobné 
technické chyby vo všetkých činnostiach. 
Všetci skalní krakovianski „fans“, dúfajú že sa 
nám v lige podarí zotrvať a potešiť oko diváka 
peknými futbalovými prejavmi.
   Dorastenci Krakovian, vedený trénerom 
Milošom Holánom a za výdatnej podpory 
vedúceho mužstva Jána Šoku, opäť v tomto 
ročníku zohrávajú veľmi tuhý boj o čelo 
tabuľky.  V mnohých zápasoch mladí futbalisti 
nesklamali, no v tých najdôležitejších 
stretnutiach, doma proti Suchej nad Parnou (1. 
priečka tabuľky) a Dolnej Krupej (2. miesto) 
nepodali optimálny výkon a podľahli súperom. 
Mužstvo je dobre nasmerované, treba však 
popracovať na celkovom hernom prejave 
a špica tabuľky zostane pre dorastencov 
Krakovian životným priestorom.
   Najviac nás však tešia najmladší futbalisti. 
Žiaci, vedený trénermi Hercegom a Kocianom 
zvíťazili vo všetkých zápasoch vysokým 
rozdielom, okrem jedného.  V ňom si zmerali 
sily s Dubovanmi, ktoré takisto neokúsili 
trpkosť prehry. Chalani v súťaži OS „C“ okrem 
Dubovian naozaj nemajú konkurenciu, preto 
ak sa nič nepriaznivé a výnimočné neudeje, 
rozhodne o víťazovi súťaže buď jarný duel 
v Dubovanoch, alebo zakopnutie nás, či 
Dubovancov. Držíme krakovianskym žiakom 
palce, aby svoju súťaž vyhrali a zmerali si 
neskôr sily so skúsenejšími „mančaftami“ 
trnavského kraja.

Juraj FILO

Priebežné tabuľky:
A-mužstvo, 5.liga Západ

1. Jalšové      11 11 0  0   45 :  5  33
2. Kúty         11 8  0  3   19 :  7  24
3. Hlohovec     11 7  0  4   27 : 20  21
4. Radošina     11 5  5  1   19 : 11  20
5. Gbely        11 6  0  5   30 : 16  18
6. Dvorníky     11 5  2  4   23 : 27  17
7. Trebatice    11 5  2  4   18 : 22  17
8. Mor. Sv. Ján 11 5  1  5   18 : 25  16
9. V. Kostoľany 11 4  3  4   21 : 21  15
10. Jacovce     11 4  2  5   19 : 21  14
11. Bor. Mikuláš11 4  0  7   14 : 17  12
12. Čáčov       11 4  0  7   27 : 37  12
13. Prašice     11 3  2  6   19 : 22  11
14. Krakovany   11 3  2  6   18 : 21  11
15. Petrova Ves 11 2  1  8    9 : 26   7
16. Tovarníky   11 1  2  8    5 : 33   5

 

Dorast, OM Trnava

1. Suchá n/P.   12  9  3  0   37:11  30
2. D. Krupá     11  9  0  2   42:15  27
3. Krakovany    12  8  1  3   40:23  25
4. Trakovice    12  6  3  3   31:22  21
5. Modranka     12  6  2  4   28:17  20
6. Siladice     11  6  1  4   40:26  19
7. Dechtice     12  6  1  5   26:19  19
8. Zeleneč      12  6  0  6   20:25  18
9. Drahovce     12  5  2  5   19:27  17
10.Špačince     12  5  1  6   35:27  16
11.Zavar        12  4  3  5   22:26  15
12.Kátlovce     12  4  3  5   18:23  15
13.Smolenice    12  4  3  5   17:25  15
14.Križovany    12  3  1  8   20:36  10
15.Slávia TT    12  1  0 11   17:43   3
16.Šúrovce      12  1  0 11   12:59   3

Žiaci, OS C
1. Dubovany     10   9  1  0   90: 1  28
2. Krakovany    10   9  1  0   75: 4  28
3. D. Lopašov   10   7  1  2   29:27  22
4. Sokolovce    10   6  1  3   33:31  19
5. Veselé       10   6  0  4   37:55  18
6. Trebatice    10   4  1  5   15:31  13
7. Nižná        10   3  3  4   22:30  12
8. Ostrov       10   3  1  6   22:21  10
9. Banka        10   3  1  6   18:42  10
10.Prašník      10   3  0  7   12:32   9
11.Ratnovce     10   1  1  8    2:46   4
12.Borovce      10   0  1  9    3:38   1

Juraj FILO
l Momentka z  hodového duelu s 
Trebaticami.      Foto:  L.  Žitnanský


