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Slávnosti jesene na tekvicovom dvore

    Takýto názov niesol 8. ročník tradičnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorú usporiadala Miestna skupina 
Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch (ďalej len MsSČK) v dňoch 17.-19. septembra 2010. Aj tento 
ročník podujatia bol výnimočný, priniesol opäť niečo nové a zaujímavé.

   Práve túto otázku musí riešiť každý 
organizátor podujatia, ktoré sa koná 
pravidelne, už  niekoľko rokov po 
sebe. Ako učiniť ďalší ročník ešte 
atraktívnejší, aké inovácie aranžérsky 
pripraviť, aby okrem tých, čo túto akciu 
poznajú. prišli aj tí ďalší návštevníci 
z blízkeho, či širšieho okolia. S 
pochvalou môžem povedať, že sa to 
napriek nepriaznivému chladnému 
a vrtkavému počasiu organizátorom 
akcie tento rok opäť podarilo. 
  Už v piatok 17. septembra popoludní 
sa približne 30 členov  výboru MsSČK, 
pod organizátorským dohľadom 
predsedníčky E. Krestovej, spolu s 
niektorými vystavovateľmi, pustili do 
prevozu, pripravovania i aranžovania 
expozícií zostavených zo zaujímavých 
plodov záhrad. Neverili by ste, ako 
sa dá napríklad obyčajná tekvica, 
zelenina a pár kvetov rukami našich 
obyvateľov pretvoriť v krásne, priam 
umelecké dielo. Tí, čo sa tejto výstavy 
zúčastnili, to iste potvrdia.  
   Obyvatelia obcí Krakovany, Šterusy, 
Nižná, Borovce, Rakovice, Stredná 
odborná škola Rakovice, Výskumný 
ústav rastlinný v Piešťanoch i materské 
a základné školy z Nižnej a našej obce 
ponúkli návštevníkom svoje výtvory zo 
zeleniny (tekvice, cukety, baklažány, 
patizóny, strukoviny, kukuricu a 
pod...), ovocia, húb, či kvetov, spolu s 
rôznymi doplnkami. Všetko vkusne, či 
zaujímavo  naaranžované do rôznych 
obrazov. Stretnúť sme tu mohli pod 
stromom oddychujúceho zabudnutého 
tekvicového účastníka Cyklotúry 
mikroregiónom nad Holeškou,  
legendárnu babičku z filmu Slunce, 
seno s „deštníčkem“  v posteli, či 
prezrieť  si umeleckú maketu povodia 
Holešky spolu so symbolmi obcí, cez 
ktoré potok preteká.
   A čo bolo tou spomínanou inováciou? 
Osobitosťou tohto ročníka, ktorý v 
sobotu 18. septembra 2010 o 14:30 
slávnostne otvoril starosta obce 
Vladimír Mihálik, s predsedničkou 
Elenou Krestovou a predsedom 
Mikroregiónu nad Holeškou Dušanom 
Dalošom, starostom Šterús  Jozefom 
Nestešom a  starostom Nižnej 
Jozefom Mikušom,  boli tematické 
expozície dvorov záujmových a 
tvorivých združení. Nájsť sme tu 
mohli bylinkový dvor (vône jari, 

zahrala i živá country kapela Jako kedy 
z Rakovíc. 
   Pondelok 20. septembra tradične patril 
školským a predškolským zariadeniam, 
ktoré využili možnosť prehliadky týchto 
diel tvorivej činnosti. Rannými vtáčatkami 
boli deti z Materskej školy na Prašniku, 
neskôr deti z MŠ v Borovciach, študentky 
z odevného učilišťa vo Vrbovom, ale 
i deti zo základných a materských 
škôl v Rakoviciach, Krakovanoch a 
Trebaticiach.
    Za ďalší ročník tradičnej zaujímavej 
výstavy, ktoré ponúka stále niečo „nové“, 
ďakujeme organizátovi  MsSČK Krakovany. 
Jeho predsedníčka E. Krestová nám v 
rozhovore okrem iného zdôraznila: „Treba 
predovšetkým poďakovať celému výboru 
MsSČK, všetkým darcom exponátov 
z radov obyvateľov uvedených obcí, 
obecnému úradu v Krakovanoch, firmám 
SEDOS a KIPA, Sedliackemu dvoru, 
poľovníkom, rybárom ale aj ostatným 
vystavovateľom,  hudobnej produkcii, 
strážnej službe „Tóno a já, ja a Tóno“,  
všetkým účastníkom a sponzorom 
za finančnú i morálnu podporu pri 
organizovaní tohto náročného, ale i 
veľmi pekného tradičného podujatia. „ 
   My v redakcii veríme, že sa v zdraví a 
dobrej atmosfére opäť o rok stretneme pri 
ďalšom ročníku Slávností jesene.

 Juraj FILO
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×  ŠPORT Futbalisti našich troch súťažných celkov v pokojných vodách
   V novej sezóne sa naše súťažné družstvá predstavujú v najvyšších súťažiach, aké sa kedy v Krakovanoch 
hrali. V krajskej 5. lige západ nás reprezentuje A-mužstvo, prvýkrát počas existencie klubu vo 4. lige 
severozápad mužstvo dorastu a v najvyššej oblastnej súťaži mužstvo žiakov.
  Pri A-mužstve došlo pred novou 
sezónou k zmene na poste trénera, 
keď na vlastnú žiadosť odišiel Marián 
Skladan a na lavičku zasadol opätovne 
po dvoch rokoch Marián Bogora. Ak 
bol v minulosti problémom nedostatok 
hráčov, tentokrát bol problémom pretlak 
dobrých futbalistov, ktorí sa ocitli v 
kádri dospelých. Na jednej strane je 
potešujúci záujem futbalistov z okolia 
reprezentovať bezplatne naše farby, na 
druhej strane po príchode odchovancov sa 
týmto dostávalo menej priestoru. Situáciu 
sme si plne uvedomovali, avšak rozhodli 
sme sa nezasahovať do zloženia mužstva 
zvonka, čo by mohlo narušiť dobré vzťahy 
vnútri kabíny a spôsobiť viacej škody ako 
úžitku. Mužstvo absolvovalo po dlhej dobe 
ucelenú letnú prípravu, ktorej záver však 
naznačil určité nedostatky. Tie sa naplno 
prejavili v prvých kolách, keď sa nám síce 
podarilo v dvoch domácich stretnutiach 
naplno bodovať, no výkonnostne sme 
nepresvedčili. Pri zápasoch vonku pri nás 
už šťastena nestála, mužstvo „neladilo“, 
tréner sa nie celkom dokázal trafiť do 
zostavy. Po zápase v Kútoch sa Marián 
Bogora vzdal svojej funkcie a kormidla 
sa ujal jeho brat Patrik. Voľba, v ktorej 
nevládla názorová jednota, sa ukázala 
byť dobrým ťahom. V prvom zápase síce 
nedokázal nový tréner poraziť svojich 
bývalých zverencov z Trebatíc, no následne 
sa mu podarilo mužstvo naštartovať k 
lepším výsledkom. Cenná bola remíza u 
favorita v Hlohovci, remíza s Križovanmi 
zase zaslúžená. Víťazstvo s lídrom z 
Horných Obdokoviec bolo úspechom a 
dodalo chlapcom sebavedomia, pričom 
ďalšie tri víťazstvá v Prašiciach, doma 
v derby s Veľkými Kostoľanmi a v 
Moravskom Sv. Jáne vyniesli mužstvo 
do pokojných vôd tabuľky. V závere 
jesennej časti bude potrebné nestratiť 
koncentráciu a nepoľaviť, a vytvoriť si tak 
opäť dobrú východiskovú pozíciu pred 
jarnou odvetou. 
  Z  m u ž s t v a  d o r a s t u  o d i š l a  p o 
minulosezónnom postupe prakticky 
väčšina kádra, a tak bolo potrebné zložiť 
nový tím, navyše kvalitatívne na úrovni 4. 
ligy. Ako ukázali úvodné zápasy, trénerovi 
Milošovi Holánovi a vedúcemu mužstva 
Jánovi Šokovi sa podarilo namiešať dobrý 
tím, ktorý pomerne úspešne vykročil 

do súťaže a získal si aj peknú divácku 
podporu. V 2. kole síce chlapci dostali 
na umelej tráve v Novákoch lekciu od 
skúsenejšieho súpera v podobe ôsmich 
inkasovaných gólov. Následne však 
dokázali doma vyhrať s Nitrianskym 
Rudnom, v Lednických Rovniach len 
tesne prehrali a následne už vyučovali 
oni a nadelili Dolnej Krupej jedenásť 
gólov. Nasledovali dva výborné výsledky, 
ktorými bolo víťazstvo v Hlohovci a aj 
nasledujúce domáce s Bánovcami. V 
ďalšom priebehu však akoby došlo k 
uspokojeniu a mužstvo len remizovalo 
s Leopoldovom, vysoko prehralo v Ilave 
a doma podľahlo Veľkým Kostoľanom. 
Verme, že remíza v Novej Dubnici 
chlapcov opäť nakopne k lepším výkonom 
a záver jesene bude pre dorast úspešný.  
Nezvyčajnosťou bolo odohratie vybraných 
domácich zápasov na ihrisku vo Veľkom 
Orvišti, čo určite nepotešilo fanúšikov 
a ani samotných hráčov. Treba však 
mať na zreteli, že funkcionári Veľkého 
Orvišta na čele s pánom Hercegom nám 
podali po postupe pomocnú ruku, a to 
nielen hráčsky ale aj finančne, a preto 
požiadavka s odohratím zápasov na ich 
ihrisku bola oprávnená. Podobné projekty 
spájania sa mládežníckych mužstiev 
budú zrejme cestou do budúcnosti, čo už 
v plnej miere akceptoval i ObFZ Trnava. 
Bohužiaľ v kraji sú v tomto smere stále o 
krôčik pozadu a spájanie mládežníckych 
mužstiev zatiaľ neodobrili.
   Naši žiaci síce v prvých dvoch 
domácich zápasoch nezvíťazili, no 
následne dokázali potvrdiť predpoklady, 
ktoré ich vzhľadom k vekovej skladbe 
pasovali do popredia súťaže. Po víťazstve 
nad silnou Chtelnicou nasledovalo 
ďalších päť víťazstiev, ktoré mužstvo 
vyzdvihli až na 3. miesto tabuľky. K 
výsledkom prispel aj príchod šiestich 
hráčov z Trebatíc, ktoré si v tomto roku 
zľahčili situáciu a svoje žiacke družstvo 
jednoducho rozpustili. Popri žiakoch nás 
reprezentuje turnajovým spôsobom aj 
prípravka. Výsledky v tejto kategórii nie 
sú prvoradé a teší nás najmä dostatočný 
záujem chlapcov o futbal, ktorí takto 
majú možnosť vyskúšať si súťažnú 
atmosféru už v predžiackom veku. 

                                   Lukáš RADOSKÝ

leta, jesene, lekáreň starých materí 
- p. Kopáčová), dožinkový dvor (ako 
poďakovanie za úrodu),  vínny dvor 
(hroznové slávnosti s heslom „Vo víne je 
pravda“ - tu sa podával burčiak), zabíjačkový 
a chovateľský dvor (pod názvom Veselo 
na zabíjačke), rybársky dvor (Strážovský 
rybársky revír - rybári z rybárskeho 
združenia dodali živé exponáty - pstruhov, 
kaprov...). Neoddeliteľnou súčasťou bol 
aj poľovnícky revír (vypreparované hlavy 
diviaka, sovy), svoju expozíciu malo i 
Občianske združenie Koráb nádeje.
   Ako by to bolo, keby v takomto príjemnom 
prostredí, plnom parádnych tvorivých 
diel chýbala možnosť občerstvenia? 
Organizátori mysleli i na túto stránku 
podujatia. Návštevníci mohli ochutnať 
rôzne špeciality. V ponuke boli kaše 
starých materí (fazuľová biela, červená 
so zemiakmi,  hrachová, šošovicová, 
zemiaková, krúpková, cícerová), mäsový 
i fazuľový guláš, jaterničky, fazuľový, 
cícerový, kapustový  šalát, či „kvašáky.“ 
Myslelo sa i na sladké občerstvenie, v 
stánku bola možnosť ochutnať  tekvicový 
kompót (pri uvítacom stole), rôzne druhy 
domácich štrudlí  a koláčov. Nechýbalo 
i tradičné tekuté občerstvenie (burčiak, 
čapované pivo, ale i iné alko i nealko 
nápoje).
   K dobrému jedlu patrí i muzika. O 
hudobnú produkciu sa staral počas celého 
podujatia DJ Momo (Roman Štefanka), 

TABUĽKY

A-mužstvo 5. liga Západ
1. H.Obdokovce 11  7  2 2    27:12     23
2. Hlohovec 11  6  4 1     32:14    22
3. V.Kostoľany 11  6  3 2    25:13     21
4. Križovany 11  6  3 2    30:18     21
5. Mor. Sv. Ján 11  6  2 3    20:15     20
6. Krakovany 11  6  2 3    14:11    20
7. Bor. Mikuláš 11   6  1 4     19:22    19
8. Radošina 11   5  3 3     20:13    18
9. Trebatice 11   5  1 5     18:19     16
10.Holíč 11   3  4 4     14:16     13
11. Kúty  11   4  1 6     23:27    13
12. Smolenice 11   3  3 5     16:17     12
13. Jacovce 11   2  3 6     14:22      9
14. Petrova Ves 11   2  3 6       8:16      9
15. Šaštín 11   1  3 7      10:23     6
16. Prašice 11   1  0 10    11:43      3

Dorast 4. liga Severozápad
1. Nováky 11   9  0 2     49:17    27
2.Led.Rovne 11   8  2 1     38:16    26
3.V.Kostoľany 11   7  1 3     27:18    22
4.Tr.Stankovce 11   7  1 3     19:22    22
5.Bánovce n/B 11   6  2 3     43:21    20
6.Hlohovec 11   6  2 3     24:17    20
7.Krakovany 11  5  2 4    37:31   17
8.N. Dubnica 11   5  2 4     29:24   17
9.Moravany 11   4  2 5     28:30   14
10.Nitr.Rudno 11   4  2 5     17:25    14
11. Partizánske 11   4  1 6     28:36   13
12.Ilava   11   4  0 7     30:28   12
13.Dubodiel 11   3  0 8     19:37     9 
14.Handlová 11   2  2 7     15:34     8
15.Leopoldov 11   2  1 8     19:34     7
16.Dolná Krupá 11   1  2 8     10:42     5

Žiaci Oblastné majstrovstvá sk.B
1. Dubovany 11   10 0  1     54:7     30
2. Chtelnica 11    9  0  2    55:16    27
3. Krakovany 11   8  2  1   48:14  26
4. Malženice 11    7   3  1    34:14   24
5. Drahovce 11    7  0  4    24:29   21
6. Veľké Orvište 11    6  2  3    43:14    20
7. Moravany 11    5   1  5    28:24   16
8. Dvorníky 11    4  2  5    20:22   14
9. Siladice 11    4  1   6    26:40   13
10. Madunice 11    2  3  6    18:22     9
11. Žlkovce 11    3  0  8    27:57     9
12. Trakovice 11    2  2  7      9:35     8
13. Banka 11    0  3  8     5:55      3
14. Vrbové 11    0  1  10    9:51      1
                                                              -r-

l   Výstavu spestri la  i  expozícia dožinkového dvora.    Foto: L. Žitnanský.


