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Jesenná oslava usilovnosti alebo dedinský dvor plný záhad a krás
     Aj tento rok sa už od piatkového poludnia 18. septembra 2009 pripravoval 6. ročník jesennej výstavy. 
Členovia Červeného kríža držali spolu, zanietene pripravovali záhradu kultúrneho domu, až tak, že 
väčšina priestoru bola už v piatok vo večerných hodinách pripravená na slávnostné otvorenie.

   To sa však konalo až o deň neskôr, 
po ukončení aktívu včelárov, ktorí 
oslavovali 90. rokov svojho vzniku v 
Piešťanskom okrese.
   Členovia výboru Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch a zopár nadšencov 
dokáže rok čo rok, už od roku 2004 
zozbierať, zhromaždiť a naaranžovať 
množstvo záhradných exponátov. 
Pripraviť k tomu chutné občerstvenie, 
zabezpečiť hudbu,  ktorá by sa postarala 
o príjemnú atmosféru – to je pre 
organizátorov už len maličkosť. Ak k 
tomu všetkému je aj počasie milostivé, 
nič nestojí v ceste, aby sa Krakovany a 
ich záhrada kultúrneho domu stala na 
pár dní dejiskom prekrásnej jesennej 
slávnosti. 
   Naši Krakovanci už ozaj vedia, že 
dedinská záhrada skrýva okrem potu 
a práce aj množstvo zaujímavostí. 
Okrem vitamínov, minerálnych látok 
a vláknin, tak dôležitých pre naše 
zdravie, vedia plody našich záhrad 
potešiť aj oči a dušu. Presviedčame 
sa tak už šesť rokov na jesenných 
výstavách „Aké záhady a krásy ukrýva 
dedinská záhrada“. Objímajúce sa 
mrkvičky, cibuľové hlavičky jedna 
väčšia ako druhá, papriky prekrásne 
vyfarbené od slniečka, šťavnaté 
rajčiny, či zemiaky všetkých možných 
tvarov, tiež jablká plné vitamínov, 
hrušky – len do nich zahryznúť, 
bohaté strapce hrozna... Rôznofarebné 
zaváraniny, všakovaké džemy, či sirupy 

Nič nebránilo tomu, že usilovná včielka 
Gabika a všetci návštevníci z blízka i z 
ďaleka si mohli aj tento rok posedieť pri 
teplom slniečku celé sobotné popoludnie, 
ba aj celú nedeľu na „tekvicovom dvore“, 
vymieňať dosýta svoje pestovateľské 
zážitky, ochutnať a nasýtiť sa z kaší, ktoré 
jedávali naše babičky, či si zaspievať pri 
dychovke a country hudbe. V pondelok sa 
krásou jesennej záhrady pokochali ešte 
deti zo škôlok a škôl a dovidenia. Rozlúčili 
sme sa s ďalším vydareným ročníkom.
   Dedinská záhrada predstavuje pre 
mnohých ľudí lopotenie od jari do 
jesene. Mrkva, zemiaky, rajčiny... K 
tomu petržlen, zeler, kapusta... Na jar 
pripraviť zem, rozmiestniť hriadky a 
zasiať semienka, celé leto okopávať, 
polievať a pretrhávať a na záver, krátke 
obdobie zberu. Iste nie je veľa takých 
ľudí, ktorí si povedia, že záhrada je pre 
nich relax. Skôr si naši záhradkári v lete 
vzdychnú, že deň má iba 24 hodín a oni 
si dnes ešte ani nestihli oddýchnuť a už 
slnko zapadá! 
 Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k úspešného priebehu tohtoročnej 
jesennej oslavy ľudskej pokory a 
usilovnosti, organizátori úprimne ďakujú. 
Všetkým čitateľom Hlasu Krakovian prajú 
pevné zdravie, jesennú pohodu a radosť 
zo zozbieranej úrody.  

Michaela HAVRLENTOVÁ
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×  ŠPORT Futbalová jeseň prebieha v plnom prúde
   Prvú augustovú nedeľu vstúpili do majstrovských súťaží naši muži a dorastenci. Obidva naše celky sa 
predstavujú v novej sezóne po dlhšom čase spoločne v krajskej súťaži.

   A-mužstvo sa podarilo tesne pred 
sezónou doplniť o Čápa a Ďuračku, ktorí 
sa vrátili do mužstva z prípravy strávenej 
vo Vrbovom, zo Šípkového k nám prišiel 
Róbert Mikuláš a z dorastu káder doplnili 
Žitnanský a Vangeľ. Po slabých výsledkoch 
v príprave sa nám podarilo dobre 
odštartovať v zápase s Borským Mikulášom, 
kde sme si vypracovali množstvo šancí, 
no museli sme sa uspokojiť len s tesným 
víťazstvom. Dôležitý duel v Petrovej Vsi 
chlapci zvládli nad očakávanie, kde sme po 
jednom z najlepších výkonov za posledné 
obdobie triumfovali vysoko 5:2. V zápase 
sme však prišli na dlhú dobu o zranených 
Mikuláša a Pavlovičom, ktorí sa tak pridali 
k plejáde hráčov so zranenými kolennými 
väzmi (Dopirák, Feranec, Hlaváč). Naši 
pokračovali v dobrých výkonoch aj doma 
s Holíčom, v Jacovciach a najmä doma 
so Smolenicami, ktoré   sme zdolali 
po dobrých výkonoch podčiarknutých 
efektívnou koncovkou. V prvých piatich 
kolách sme tak zopakovali víťaznú sériu 
spred troch rokov, ktorú zastavili až Kúty, 
kde sme naopak futbalovo sklamali. V 
zápase s Moravským Sv. Jánom sme 
dosiahli hodové víťazstvo, no podobne 
ako pri prehre v Horných Obdokovciach 
sme výkonom príliš neoslnili. Domáce 
derby s Trebaticami sme zvládli podstatne 

lepšie ako v minulosti, no na tri body 
sme opäť nedosiahli. V zápase u lídra 
so Šúroviec sme síce herne nesklamali, 
no po zbytočných chybách a nepriazni 
rozhodcu sme si odniesli nezaslúžene 
vysokú prehru. V závere mužov čakajú 
zápasy so silnejšími súpermi, ktoré 
dajú výsledné hodnotenie inak dobre 
rozbehnutej jesennej časti.
   Dorastenci začali sezónu v zápase 
s Hlbokým víťazne, aj keď sa na prvé 
víťazstvo riadne natrápili. Nasledujúca 
prehra v Radošovciach bola nezaslúžená 
aj vďaka výkonu rozhodcov, no v 
nasledujúcich zápasoch naši podali 
viacero výborných výkonov. Gólové 
nakladačky si z Krakovian odniesol Holíč 
i Moravský Svätý Ján a v derby zápase aj 
posledné Trebatice. Menším sklamaním 
bolo iba stretnutie so susedným Vrbovým, 
s ktorým sme prehrali 2:3. Potešili aj 
víťazstvá v Smoleniciach a v Chtelnici, 
prehra v Šaštíne nás vzhľadom ku kvalite 
súpera mrzieť nemusí. Po prvých kolách 
je možné konštatovať, že dorastenci sa 
v krajskej súťaži nestratili a patria k 
popredným mužstvám. Dôležité však 
bude zabezpečiť výkonnostnú kontinuitu 
aj do ďalších súťažných ročníkov, v 
ktorých dôjde k podstatnej obmene 
hráčskych ročníkov.

l Na jesennej výstave ovocia a zeleniny sa peknou kompozíciou prezentovali 
i  naši  včelári .                                                                  Foto:  L.  Žitnanský

a čalamády... To všetko a k tomu ešte 
viac, napríklad prekrásne dekorácie z 
kvetov a plodov jesene, dokáže vytvoriť len 
príroda a šikovné ruky zanietených ľudí 
ich vedia lákavo naaranžovať. Tekvice plné 
rozprávkových príbehov, labute, kačice, 
ježkovia, či slony. Ba dokonca i strýco 
s vozom, či stryná, ktorá už ťažko udrží 
rovnováhu na bicykli. (Možno slivky, čo 
sa minulý rok urodili, stihli už pretiecť do 
dobrej slivovičky a ona ju koštovala.) Iste 
to silné septembrové slnko bolo tomu na 
svedomí, že jej stúpla do hlavy.

Žiaci začali v novom ročníku podobne 
ako dorastenci vo vyššej súťaži, ktorá 
bola vytvorená po reorganizácii žiackych 
súťaží. V úvode síce dvakrát prehrali, 
no po návrate Hercega do mužstva 
ich sila vzrástla a dosiahli, až na 
zahanbujúcu prehru doma s Kľačanmi, 
pomerne prijateľné výsledky. Práca 
trénera Hercega pri našich najmladších 
futbalistoch  je však ťažká, nakoľko 
deti majú množstvo záujmov a ich 
zmysel pre bojovnosť a súťaživosť sa 
čoraz viacej vytráca. Rovnako možno 
poukázať na nedostatočnú zanietenosť 
pre futbal, nakoľko aj v tomto roku po 
skončení v žiackej kategórii nepokračujú 
z nepochopiteľných dôvodov v doraste 
Klinovský so Skaličanom.   
Turnajom v Drahovciach odštartovala 
svoju účinkovanie aj naša prípravka. 
V prvých dvoch stretnutiach so 
Smolenicami a Drahovcami prípravka 
ani raz neprehrala a verme, že ani 
debakel s domácimi Smolenicami v 
druhom turnaji chlapcov neznechutí v 
ďalšom napredovaní. Verme, že chlapci 
získajú už v mladom veku pozitívny vzťah 
k futbalu a podarí sa nám čo najviac z 
nich zapracovať do vyšších súťažných 
kategórií.      
                                  Lukáš RADOSKÝ

Stolní tenisti už taktiež začali
      V sezóne 2009/2010 budú našu obec zastupovať 2 družstvá v oblastných  súťažiach trnavského 
kraja: A-družstvo v 5.lige a B-družstvo v 7.lige.  Striedavými výsledkami vstúpili stolní tenisti do sezóny 
2009/2010.

   Hráči A-družstva v zostave Andris, Čelín, Valo, Seitler a 
Ďurža(posila z Hornej Stredy) cestovali na zápas s družstvom 
Špačiniec C. Stolný tenis  v Špačinciach má podstatne vyššiu 
úroveň ako u nás. Ich A-družstvo  reprezentuje obec v 2.lige. 
Proti nám postavili to najsilnejšie, čo mohli, vrátane posily 
Vlada Peka z Trnavy (kde hrával pred pár rokmi 1.ligu), s  
ktorým sa po rozohratí počíta hrať vo vyšších súťažiach. 
   Veľkým  úspechom je výhra našej dvojice Andris-Ďurža, že 
práve v úvodnej štvorhre  dokázali ich najlepší pár Šiminčič-
Peko 3:2 poraziť.Škoda bolo prehry  Valo-Čelín proti slabšej 
domácej dvojici. V zápase dvojhier sme držali výsledok na 
vážkach až do doby, keď domácim  prišiel na zápas oneskorene 
ďaľší hráč ich B-družstva Turoň. Ten nahradil  pôvodne 
nominovaného štvrtého hráča a zápas sa zlomil vo víťazstvo  
domácich v pomere 11:7. Naše body získali:Andris 3,5, 
Čelín 2, Ďurža 1,5.  Škoda nepremenených dvoch mečbolov 
nestárnuceho Fera Valu, ktoré mal v  zápase proti domácemu 
hráčovi a nešťastne prehral 2:3. V zápase sa  prejavila 
väčšia skúsenosť domáceho kolektívu. My sme prekvapili  
bojovnosťou a prekvapujúcou výhrou v spomínanej štvorhre 
proti silnému  súperovi.
   Aj  B-družstvo začalo súťaž na stoloch súpera v Jaslovských

Bohuniciach.  Obe mužstvá založili svoje rezervy po prvýkrát v 
tomto súťažnom ročníku. To, čo sme konštatovali pri súboji so 
Špačincami, že súper má výhodu v  štarte družstiev vo vyšších 
súťažiach, to sa teraz prejavilo v porovnaní  výkonnosti nášho 
družstva a domáceho. A-družstvo domácich reprezentuje  
obec v 6.lige. Skúsenosti našich hráčov boli predsa väčšie 
a to sa  prejavilo v zápase. Víťazstvom 13:5 sme vstúpili do 
novovytvorenej 7.ligy.  
   Pre veľké množstvo prihlásených mužstiev bola zriadená 
ďalšia liga. V  zápase za nás bodovali:Valo 4,5, Nedorost 
3, Hubač 2,5, Ďurža 2, Seitler  1. Záujem o stolný tenis v 
regióne rastie. Dôkazom toho je, že riadiaci orgán  bol nútený 
vzhľadom na zväčšujúci sa záujem vytvoriť ďaľšiu ligu. 
   Je  pravda aj to, že vekový priemer stúpa. Po nástupe mladšej 
generácie sa tí starší nevedia rozísť so svojím milovaným 
športom mladosti. U nás je  príklad už temer 72-ročný Fero 
Valo. Neprídete sa mladší pokúsiť ho  nahradiť? Domáce 
zápasy v kultúrnom dome hrávame  vo štvrtok o 18,00 hod.  
Tréningy bývajú obyčajne v utorok o 17,00, pokiaľ nehráme 
zápas na súperovej pôde. Záujemcovia ste vítaní.  

Vlado SEITLER


