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Do Krakovian pr iš ie l  Advent
   Do celého sveta, a teda i do Krakovian, zavítal 30.novembra advent. Prvá adventná nedeľa prilákala 
zástupy ľudí do kultúrneho domu, pretože sa tam aj tento rok konali Vianočné trhy, poriadané Materskou 
školou v Krakovanoch.

   Tieto trhy sa už stali tradíciou, ktorá 
má pevné miesto v obci a širokom okolí. 
Zástupy návštevníkov a zvedavcov zaplnili 
kultúrny dom hneď na začiatku. A bolo z 
čoho vyberať, i na čo sa pozerať. Niektorí 
návštevníci sa otvorene priznali, že si 
neprišli len posediedieť v príjemnom 
dedinskom domáckom prostredí , 
pochutnať na domácich koláčikoch a punči, 
ale hlavne načerpať nápady a inšpiráciu 
pre vlastnú prácu a tvorivosť. Tak ako 
po minulé roky, i teraz sme ponúkali 
krásne aranžmány, adventné vence, 
svietniky, sviečky rôznych tvarov a farieb 
a iný vianočný tovar, ktorému svoj tvar, 
eleganciu a krásu dali do vienka šikovné 
ruky mamičiek detí z Krakovian. O svojej 
šikovnosti vás presvedčili už po minulé 
roky a naďalej nás utvrdzujú, že je ešte veľa 
možností , techník a nápadov, ktoré stoja 
za povšimnutie a vyskúšanie. Nechýbali 
tiež výborné domáce zákusky, chutné 
chlebíčky, krásne zdobené medovníčky, 
vianočné trubičky, suché vianočné pečivo, 
či teplá kávička a výborný vianočný 
punč. Posedenie prišiel spríjemniť svojím 
spevom i Chrámový zbor pod vedením p. 
Augustínovej, a tak ako minulý rok, i teraz 
sa niesli sálou kultúrneho domu krásne 
koledy a vianočné piesne. Pre detičky bola 
pripravená tvorivá dielňa s anjelikmi a 
veľkoplošná projekcia rozprávok. 
     Novinkou tohto ročníka bolo predajné 
miesto s výrobkami žiakov našej základnej 
školy a Tvorivá remeselná dielňa pre 
veľkých i malých, na ktorú sa podujala M. 
Rajčáková.

Ďakujeme   p .  učiteľkám     za    pomoc    pri  
pripravovaní vianočných trhov a všetkým 
zamestnancom škôlky za prinesený tovar na 
predaj. 
     Ďakujeme pracovníkom obecného úradu 
za výbornú doterajšiu spoluprácu. Ďakujeme 
všetkým rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli 
pri príprave vianočných trhov svojím tovarom 
aj organizačným zabezpečením trhov. 
     Ďakujeme mamičkám M. Havrlentovej 
a M.Rajčákovej, ktoré i napriek tomu, že 
ich deti už opustili rady škôlkárov, priniesli 
a sponzorsky darovali svoje aranžmány na 
predaj. Všetkým ešte raz veľmi ďakujeme !
           Prajeme vám príjemné a pokojné vianočné 
sviatky a nový rok 2009 plný príjemných a 
krásnych zážitkov, spokojných dní a milých 
úsmevov, nielen od vašich blízkych, ale i ľudí 
na ulici.

   Už teraz vás pozývame na detský 
karneval,  ktorý  bude  31.januára 
2009, Veľkonočné trhy ( 22. marca 
2009 ) a    Velikánsky deň detí  (30.mája 
2009) v KD Krakovany.
                                     
                                                                     -JaK-
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×  ŠPORT Futbalové bilancovanie polsezóny
    Druhú novembrovú nedeľu ukončili naše mužstvá poslednými zápasmi 
svoje dlhodobé súťaže a od majstrovských stretnutí si oddýchneme na dlhých 
päť mesiacov. Jarná časť ročníka mužov a dorastu totiž začne až 15. marca 

                   A – mužstvu nie po prvý 
                             raz  začal v závere jesene 
                             dochádzať dych  a   veľké 
                             prekvapenie  prvej  polo-
                              vice  súťaže,  ktoré  povstalo 
v lete prakticky z popola sa vrátilo do 
starých koľají. Samozrejme nemožno 
hovoriť o nejakej výsledkovej kríze, 
keďže sa nám podarilo zdolať Radošinu, 
Jacovce, Borský Mikuláš a priviezť bod 
z Holíča, no predvádzaná hra určite 
diváka neuspokojila. Príčin bolo viacero, 
niektorí hráči sa uspokojili a zjavne stratili 
motiváciu, iným začali školské povinnosti, 
čo malo za dôsledok pokles už už sa 
zlepšujúcej trénovanosti. Svoje zohral aj 
akútny problém nedostatočného osvetlenia 
hracej plochy, ktoré neumožňuje pracovať 
na tréningoch s loptou a šesťtýždňové 
hranie futbalu na „malé bránky“ na kvalite 
hráčom nepridá. Navyše tréner Marián 
Bogora si musel plniť i klubové povinnosti, 
čo mu neumožňovalo naplno sa venovať 
tréningovému procesu. Celkovo však 
jeho prácu u nás treba hodnotiť pozitívne, 
pretože v hráčoch opäť prebudil záujem o 
futbal a citlivým prístupom si vybudoval 
v tíme dôveru a rešpekt. V jarnej časti s 
najväčšou pravdepodobnosťou sa bude 
venovať naplno len svojim hráčskym 
povinnostiam, no som presvedčený, že ho 
v našich službách ešte uvidíme. 
     Celkovo možno jesennú časť hodnotiť 
ako úspešnú, aj keď nás môže mrzieť, 
že sme si nechali v závere ukradnúť 
vynikajúcu štvrtú priečku. To by však 
nesmelo dôjsť k uvedeným negatívnym 
javom a mužstvo mohlo pokojne naplno 
bodovať aj v zápasoch v Hlohovci a Holíči. 
V Hlohovci sme sa pripravili o body slabým 
výkonom sami a v Holíči sme v oklieštenej 
zostave so zdolateľným súperom museli 
ratovať aspoň bod. Domáce zápasy síce 
priniesli plné bodové zisky, no chlapci 
zahrali divákom poriadne na nervy. 
Nepremieňanie šancí malo za následok 
nervák s Radošinou, slabá kondícia a 
kvalitný súper ďalší s Jacovcami a zápas 
s posledným Borským Mikulášom nám 
tiež veľa potešenia nepriniesol. Na druhej 
strane treba vidieť, že krakoviansky futbal 
doslova ušiel v lete hrobárovi z lopaty a 
dosiahnutý výsledok je z tohto pohľadu 
pozitívny. Pre ďalšie napredovanie 

poučiť sa z chýb na všetkých frontoch a 
systematickou prácou pozdvihnúť klub 
na kvalitnejšiu úroveň.  
   D o r a s t e n c i  a b s o l v o v a l i  a s i 
najvydarenejšiu jeseň za posledné roky a 
zimujú s 32 bodmi na peknom 2. mieste. 
V domácich zápasoch predvádzali 
skutočne pekný a kombinačný futbal, 
no ľutovať môžu zbytočné straty vonku 
ako napr. v Horných Orešanoch a 
v Siladiciach. Na prvé Smolenice, 
ktoré mimochodom doma zdolali 
tesne 1:0, strácajú tak až 7 bodov, čo 
môže byť s ohľadom na jarný zápas 
na ich pôde rozhodujúce. Zo žiakov 
pribudlo do kádra viacero hráčov, ktorí 
priniesli oživenie a určitú kontinuitu 
so žiackym tímom, ktorá nám už pár 
rokov chýbala. Škoda len, že k tejto 
kontinuite nedochádza aj smerom k 
A-mužstvu, nakoľko od čias príchodu 
Feranca, bratov Sedlákovcov, Pavloviča, 
či Hlaváča prišiel do A-mužstva pred 
touto sezónou iba Jurda. Bývalý kapitán 
dorastu Valo, ktorý mal predpoklady 
presadiť aj u mužov však neprejavil 
napriek prosbám funkcionárov záujem 
pokračovať a na jeho miesto sme museli 
vybaviť ďalšieho hráča na hosťovanie.
     Žiaci pôsobili na jeseň v novovytvorenej 
súťaži OS B, v ktorej mali možnosť 
odohrať viacej zápasov a jeseň nám 
priblížil tréner Karol Herceg takto: 
„Škoda dvoch stratených zápasov  s 
Veselým a Sokolovcami, v ktorých 
sme vyhrávali 3:0 a nakoniec s 
Veselým prehrali 4:3 a so Sokolovcami 
remizovali 3:3. Mužstvu často chýba 
srdce a  chuť bojovať. Na druhej 
strane musím pochváliť chlapcov za 
dochádzku na tréningy. Účasť býva 
asi 95 %. Bodaj by tak chodilo aj A 
mužstvo. 
       Momentálne     prebieha  zimná 
príprava v hale vo Vrbovom a 
Krakovanoch. Na prelome januára 
a februára absolvujeme sústredenie 
na Výtokoch. Nepohrdol by som však 
väčšou angažovanosťou zo strany 
rodičov, postačilo by prísť sa pozrieť 
na zápasy a pokúsiť sa aspoň v niečom 
pomôcť.“    

 Lukáš RADOSKÝ
www.krakovany.sk/futbal.htm  

l Počas prvej  adventnej  nedele si  mohli  návštevníci  Vianočných trhov 
poprezerať  i  zakúpiť  aj  takéto nádherné aranžmány,  ktoré vytvori l i  š ikovné 
ruky mamičiek a detí  materskej  školy.                                   Foto:  autorka

Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a mieru 
a my veríme, že trošku toho pokoja, radosti a 
mieru sme v tomto uponáhľanom svete aspoň 
v tento deň do vašich srdiečok vniesli. Sú tiež 
sviatkami štedrosti a my vám za vašu štedrosť 
( a nielen v tento deň ) veľmi srdečne a pekne v 
mene našich detičiek ďakujeme.  

Duchovný pozdrav
   Drahí, bývalí farníci (Krakovany, 
Ostrov, Trebatice)!
 „Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca 
i od Pána Ježiša Krista“! Takto pozdravuje 
apoštol Pavol v úvode svojho listu Filipanov. 
Takto pozdravujem teraz ja Vás. Po požiadaní 
pána Martina Gonu, dovoľujem si Vám 
poslať pár riadkov pre Váš časopis Hlas.
   Prežívame advent, čas prípravy na Vianoce. 
V advente, ako aj v celom liturgickom roku, 
má svoje stále miesto matka Božia, matka 
Ježišova a aj naša matka Panna Mária. 
Dnes, keď píšem tieto riadky je 9.12., teda 
som pod čerstvým dojmom včerajšej krásnej 
mariánskej slávnosti – Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Je veľmi dôležité pre 
náš časný život ale hlavne pre večnosť, aký 
je náš pohľad a náš vzťah k Panne Márii. 
Pýtajme sa, milujeme Máriu a cez ňu Ježiša? 
Buďme si istý, že Mária ako vrúcne milovala 
Ježiša, miluje aj každého z nás. Zaujal ma 
spisovateľ Chalíl Džibrán svojou knižkou 
Ježiš, syn človeka. Z nej Vám zacitujem stať, 
ktorá má názov Anna, matka Márie. 
   Ježiš, syn mojej dcéry Márie, sa narodil 
v Nazarete v zimnom mesiaci švat. V tú 
noc nás navštívili traja muži z Východu. 
Boli to Peržania, ktorí prišli do Ezdrelonu 
s karavánami Midianitov smerujúcich do 
Egypta. Pretože v útuľku pre pocestných 
nenašli voľnú izbu, vyhľadali prístrešok v 
našom dome.
   Privítala som ich, vraviac: „Moja dcéra 
túto noc porodila syna. Určite mi prepáčite, 
ak sa vám nebudem môcť venovať, ako sa 
patrí na hostiteľku.“
   Potom mi hostia poďakovali za poskytnutie 
prístrešia. Len čo sa navečerali, prejavili 
záujem pozrieť sa na novorodenca. Syn 
Márie bol nádherný a aj ona vyzerala 
pôvabne. Keď Peržania uvideli Máriu a jej 
dieťa, vybrali zo svojich batohov zlato a 
striebro, ako aj myrhu a kadidlo a všetko 
položili k nohám dieťatka. Napokon si kľakli 
na kolená a modlili sa v cudzom jazyku, 
ktorému som nerozumela. Keď som ich 
zaviedla do pripravenej izby, kráčali za 
mnou ako v sne, unesení tým, čo videli. 
Na úsvite nového dňa opustili náš dom a 
pokračovali na svojej ceste do Egypta. 
   Pri rozlúčke mi stihli povedať: „Dieťatko 
má síce iba deň, ale v jeho očiach sme zbadali 
svetlo nášho Boha a na jeho perách úsmev 
nášho Boha. Žiadame vás, ochraňujte ho, 
aby raz on chránil nás všetkých.“
   Toľko Chalíl Džibrán. Zároveň Vám aj ja 
všetkým prajem, aby ste aj cez tohoročné 
sviatky zbadali svetlo Boha v očiach Ježiška 
a na jeho perách jeho úsmev.
Krásne Vianoce a požehnaný nový rok Vám 
vyprosuje Váš bývalý farár 

Vladimír DRŠKA


