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Akcia,  ktorá lahodi la  všetkým zmyslom
   Zrak – potešenie z parádnych vystavených exponátov a strašiakov, čuch a chuť – domáce špeciality starých 
materí, neodmysliteľne patriace k výstave, rozvoniavali na každom rohu a vyzerali veľmi lákavo, sluch – k dobrému 
jedlu a pitiu vyhrávala tradičná ľudová hudba a spev, hmat- plastické vyobrazenie mikroregiónu Nad Holeškou s 
miniatúrami zastupujúcimi každú jeho členskú obec a zmenšený kolorit potoka Holeška patril medzi najkrajšie a 
najzaujímavejšie exponáty výstavy.

   5. ročník jesennej výstavy  ovocia  
a zeleniny Aké záhady a krásy ukrýva 
dedinská záhrada  s podtitulom „Tekvicový 
dvor plný plodov z brehov Holešky“ 
skutočne pohladil všetky zmysly účastníkov 
tohto podujatia. Veľmi vkusne spracované 
dekorácie z plodov tekvíc, baklažánov, 
patizónov, paradajok, paprík i z ovocných 
plodov jabloní hrušiek, ale i iných 
ovocných drevín a všetkého možného, čo 
sa dalo pekne použiť, tu vystavovalo 9 obcí 
mikroregiónu Nad Holeškou. 
   Prečo spomíname tento mikroregión? 
Práve preto, lebo  5. ročník tejto výstavy, 
spolu s hlavným organizátorom – Miestnym 
spolkom  Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch(ďalej len MsSČK) zastrešil 
pod svojou záštitou aj Mikroregión nad 
Holeškou, s ktorým MsSČK spolupracuje 
aj v ďalších projektoch (opekačka v Kočíne 
– Lančári, Kapustové hody v Trebaticiach, 
Vianočná kvapka krvi v Krakovanoch). 
     Vďaka všetkým členom výboru MsSČK, 
so spoľahlivou a nápaditou organizáciou 
predsedníčky Eleny Krestovej, sa podarilo 
vystaviť množstvo exponátov, celú 
atmosféru prepojiť s veľmy chutnými 
starodávnymi dobrotami (kaše starých 
materí, opatance, gúláš, živánska, bobále, 
koláče a iné pochutiny), ktoré varili a 
ponúkali členovia MsSČK. Raritou bol 
fazuľový guláš z varešky pani predsedníčky, 
na ktorom si pochutili i pracovníci médií. 
   Štvordňovú tradičnú výstavu (19.-
22. septembra 2008) spropagovali 
svojimi príspevkami Televízia Markíza (v 

mavými dekoratívnymi dielami. Živé 
postavičky príjemne prekvapili najmä všetky 
deti, ktoré sa práve prechádzali expozíciou v 
parku kultúrneho domu v Krakovanoch.
   Na výstave nechýbala i možnosť obzrieť si 
aj aranžmány zobrazujúce tradičné ľudové 
remeslá, či zakúpiť si pekné aranžérske 
kúsky,ručne vytvorené z plodov našich 
jesenných záhrad.   
   Občania Krakovian, Trebatíc, Veselého, 
Rakovíc, Veľkých Kostolian, Nižnej, Šterús, 
Dolného Lopašova, Kočín-Lančára sa týmto 
spôsobom prezentovali svojim občanom ale 
i návštevníkom zo širšieho okolia, ktorí v 
hojnom počte navštívili ďalší ročník tradičnej 
výstavy. 
   Množstvo z nich si atmosféru v krakovianskej 
kultúrnej záhrade nevedelo vynachváliť a 
vyjadrili odhodlanie, zúčastniť sa i jej ďalších 
pokračovaní.
   Všetkým organizátorom, vystavovateľom, 
sponzorom, účastníkom, MsSČK, Obecnému 
úradu v Krakovanoch i ostrahe za redakciu 
Hlasu Krakovian ďakujem za ďalšie výborné 
podujatie a prajem veľa síl do ďalších bohatých 
aktivít.

Juraj FILO
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×      ŠPORT Futbalová jeseň v plnom prúde
    V auguste sa začali súťaže futbalistov všetkých troch vekových kategórií – seniorov, dorastu i žiakov.

                    A – mužstvo Krakovian 
                              absolvovalo  z   rôznych 
                              príčin len veľmi  krátku 
                              letnú prípravu. Mužstvo 
                              posilnili       noví    hráči 
                           Jozef Dopirák , Jozef Tomiš 
a Michal Bernadič. Z dorastu prišiel 
odchovanec Michal Jurda. Patrikovi Žákovi 
bolo predĺžené hosťovanie. Trénovania sa 
ujal Marián Bogora, ktorý sa však kvôli 
vyťaženosti vo svojom materskom klube  
nemôže mužstvu venovať tak, ako by 
chcel.
   Vstup do nového ročníka súťaže sa nám 
vcelku vydaril, v prvom stretnutí sme 
zvíťazili doma s Prašicami 1:0.  Ďalšie 3 
body sme priniesli z Moravského Svätého 
Jána po taktiež jednogólovom tesnom 
víťazstve. Potom ale prišlo zaváhanie s 
Petrovou Vsou. Po nepriaznivom priebehu 
stretnutia, keď sme dvakrát prehrávali, 
vybojovali sme aspoň jeden bod za remízu 
3:3. Nasledovala vonkajšia prehra so 
senickým „béčkom“ v Čáčove 2:1  a domáca 
strata všetkých bodov s len priemerným 
mužstvom Smoleníc 0:1. 
   V Kútoch si však naši napravili reputáciu, 
keď zdolali ofenzívne naladeného súpera 
zvládnutím taktickej hry na brejky - 3:1. 
Na krakovianske hody nás však čakal 
ťažký oriešok – druhé mužstvo tabuľky 
ašpirujúce na postup – Veľké Kostoľany. 
Po prehratom prvom polčase sme v 
druhom dejstve zo zápasu, vyrovnávajúcim 
gólom Bernadiča v poslednej minúte 
vyťažili aspoň bod. Treba podotknúť, že 
po ťažkom dueli s kvalitným súperom 
má vysokú hodnotu.  V susedskom derby 
ôsmeho kola 5.ligy západ sa cestovalo 
do Trebatíc, kde Krakovanci najmä v 
druhom polčase predviedli veľmi dobrý 
výkon, no futbal sa hrá na góly a na ten 
z kopačky Patrika Bogoru z 20. minúty 
naši futbalisti, bohužiaľ, nedokázali 
odpovedať. V deviatom kole sme sa v 
domácom prostredí potrápili s Dvorníkmi, 
z festivalu nepremenených príležitostí 
Krakovian sa napokon ujali dva gólové 
momenty  a zápas sme k spokojnosti 
domáceho publika doviedli do víťazného 
konca. Nasledujúci týždeň prišla prehra 
na Záhorí, v Gbeloch sme sa prezentovali 
po nepremenených šanciach Dopiráka už 
len ustráchaným a defenzívnym herným 
prejavom, čo vtedajší    líder     tabuľky 
dokonale      využil      a      zvíťazil     4 : 1. 

Posledné    stretnutie   pred uzávierkou 
tohto čísla muži odohrali doma proti 
poslednej Radošine. V ňom padlo 
rekordných 11 žltých kariet z ruky 
náruživého hlavného rozhodcu, hra 
bola často prerušovaná, čo vyhovovalo 
papierovo slabšiemu súperovi z 
topoľčianskeho regiónu. Zápas sme 
napriek početnej nevýhode, v ktorej sme 
hrali takmer 30 minút nakoniec tesným 
pomerom 2:1, doviedli k zaslúženému 
víťazstvu. 
   Verme, že konečne nájdeme recept na 
odstránenie nedostatkov v defenzívnej 
činnosti a pridáme už konečne na 
dôraze v koncovke, ktorá je v mnohých 
prípadoch doslova katastrofálna. 
Nepremieňanie vyložených šancí a 
pokutových kopov stojí potom všetkých 
hráčov veľa úsilia a driny. Pozitívom, 
ktoré treba spomenúť je, že naši hráči 
sa do zakončenia dostávajú veľmi často, 
za čo ich treba iste pochváliť.
   Dorastenci pod vedením trénera 
Miloša Holána   hrajú   o špicu tabuľky 
Oblastných majstrovstiev Trnava. 
Pozitívne je, že už dokážu „zatočiť“ 
i so súpermi bojujúcimi o postup 
do vyššej súťaže. Rezervy však stále 
badať v stretnutiach  „vonku“,   kde   
neraz   okrem slabšej   koncentrácie 
musia bojovať i s pokriveným metrom 
arbítra. No a premieňanie   streleckých   
príležitostí? To je snáď   hendikep   
krakovianskych hráčov  všetkých 
vekových kategórií.
      Žiaci sa po odchode množstva 
hráčov do dorastu, či kvôli ukončeniu 
ich aktívnej činnosti nenachádzajú 
v tabuľke na príliš oslnivej pozícii. 
Verme, že húževnatá   práca   trénera 
Karola Hercega prinesie ovocie a zatiaľ 
málo skúseným žiakom sa v okresnej 
súťaži začne dariť lepšie. 
   Spomenúť     treba   i  fakt, že 
v Krakovanoch sa začali venovať i 
najmladšej kategórii – prípravke. 
Náročnej    úlohy   futbalového   kouča 
sa s       odhodlaním    zhostil    Michal   
Rajčák, ktorému na tréning prichádza   
často   aj    viac  ako   dva   tucty   našich 
najmladších futbalových   nádejí.

 Juraj FILO
www.krakovany.sk/futbal.htm  

l Návšteva Yogiho alegorického voza spolu so šarmantnou strážkyňou 
rozprávkovej  prírodnej  rezervácie a  deťmi.                    Foto:  L.  Žitnanský

sobotu, v hlavnom spravodajskom bloku, 
redaktorka Darina Mikolášová) i rádio Regina 
(redaktorka Horáková), na ktorom sa v pondelok 
23.9. ráno E. Krestová  poďakovala v živom 
vstupe všetkým organizátorom, sponzorom a 
všetkým návštevníkom podujatia.
   Hudobnú kulisu, ktorá neodmysliteľne patrí 
k dobrej nálade a pohodovému priebehu už         
                                   tradične výborne  zvládnu- 
                                   tej akcie, vytvorili  dychová           
                                   hudba Vrbovanka a Vavri-
                                   necká trojka. 
                                       Sobotňajším   prekvape-
                                   ním         bola        návšteva
                                  alegorického  voza s  motí-
                                  vom    Yellowstone   parku,
                                  spolu       s      medvedíkom 
                                   Yogim,    ktorú      vytvorili  
                                   študentky Združenej stred-
                                  nej  školy   poľnohospodár-
                                  skej v Rakoviciach  a  takto 
                                  prišla pozdraviť  podujatie. 
                                  So spomenutou školou má 
                                  MsSČK  veľmi  dobré  kon-
                                  takty   a   jej  študenti  pod  
                                  vedením   pani   riaditeľky        
                                  Mgr. Múdrej   každoročne       
                                  obohacujú  výstavu   zaují-

TABUĽKA A-mužstva 5.Liga Západ
1. V.Kostoľany11 8  2   1  21:4  26

2. Gbely      11 8  1   2  40:16 25

3. Trebatice  11 7  0   4  14:14 21

4. KRAKOVANY  11 5  2   4  15:15 17

4. Senica „B“ 11 5  2   4  15:15 17

6. Kúty       11 5  1   5  26:21 16

7. Jacovce    11 5  1   5  22:17 16

8. Hlohovec   11 5  1   5  20:16 16

9. Prašice    11 5  1   5  17:17 16

10.Petrova Ves11 3  6   2  19:23 15

11.Smolenice  11 5  0   6  13:26 15

12.Holíč      11 4  2   5  16:21 14

13.Mor.Sv.Ján 11 4  1   6  15:20 13

14.Dvorníky   11 3  3   5  23:21 12

15.B. Mikuláš 11 1  4   6  14:27  7

16.Radošina   11 1  1   9  10:27  4

TABUĽKA Dorast OM Trnava
1. Smolenice 11  9  0  2  35:14  27

2. Zeleneč   11  7  2  2  40:22  23

3. KRAKOVANY 11  7  2  2  26:10  23

4. Kátlovce  11  7  1  3  39:26  22

5. Slávia TT 11  7  0  4  44:20  21

6. Hlohovec B11  7  0  4  28:32  21

7. Modranka  11  6  2  3  32:20  20

8. Suchá n/P 11  5  1  5  39:30  16

9. Križovany 11  4  2  5  20:22  14

10.Dechtice  11  4  1  6  16:26  13

11.Drahovce  11  3  2  6  22:25  11

12.Vlčkovce  11  3  2  6  19:25  11

13.H.Orešany 11  3  2  6  15:28  11

14.Siladice  11  3  1  7  18:35  10

15.Trakovice 11  2  0  9  16:35   6

16.Špačince  11  2  0  9  14:53   6

TABUĽKA ŽIACI OS skupina B
1. Červeník  10  8  0  2  68:18 24

2. Banka     10  8  0  2  37:16 24

3. D.Lopašov 11  8  0  3  35:16 24

4. Ostrov    10  8  0  2  39:22 24

5. Sokolovce 10  8  0  2  28:15 24

6. Šulekovo  10  6  1  3  55:22 16

7. Veselé    10  6  0  4  50:38 18

8. KRAKOVANY 11  6  0  5  33:28 18

9. Prašník   10  5  1  4  31:22 16

10.Trebatice 10  4  0  6  28:31 12

11.Bojničky  11  3  1  7  23:35 10

12.Ratnovce  11  2  1  8  11:51  7

13.Pečeňady  10  2  0  8  10:30  6

14.Nižná     10  0  1  9  11:43  1

15.Borovce   10  0  1  9   9:91  1

Priebežné tabuľky


