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Tradičné Vianočné trhy 2010

    Vianočné trhy i v tomto roku úspešne pokračovali vo svojej už započatej tradícii. Je 25. november, krátko 
po 15:00 hodine, keď do kultúrneho domu v Krakovanoch prichádza naša redakcia. Vydedukovaním 
situácie v preplnenej sále nášho kultúrneho stánku je jasné, že nabité bolo už pred pätnástou .

  U ž pred samotným areálom 
kultúrneho domu boli zaparkované 
osobné motorové vozidlá, bez ktorých 
si už dnes vari nevieme predstaviť svoj 
život. Postupne sa hmýrili a prichádzali 
hlúčiky ctených návštevníkov rôznych 
vekových kategórií. Na vchodových 
dverách kultúrneho domu vítal 
predvianočne naladených občanov 
už všetkým dávno známy letákový 
pútač. Vestibul kultúrneho domu, 
ktorý bol útulne a predvianočne 
vyzdobený, vítal všetkých prítomných 
svojimi priestormi. Ale vráťme sa do 
sály krátko po pätnástej. Hneď po 
vojdení  hlavnými sálovými dverami 
sa to všetko začalo. Návštevníkom 
sa naskytla nádherná predvianočná 
atmosféra, z ktorej vystrkovali hlávky 
rôzne typy vianočných i novoročných 
inšpirácií. 
   Tu a tam sme mali možnosť vidieť 
a nielen to, ba i zakúpiť si nádherné 
vianočné  stromčeky, adventné venčeky, 
vianočnú i novoročnú dekoráciu, rôzne 
typy anjelikov, makety betlehemskej 
maštaľky s malým Ježiškom, skrátka 
všetko to najkrajšie, čo sa v dnešnej 
konzumnej spoločnosti žiada. Ešteže 
existujú tradície!   No, a  aké by  to 
boli vianočné trhy bez maškrtných 
jazýčkov?  Há?  Šikovné rúčky  
organizátoriek  i   organizátorov 
našich, už tradičných vianočných 
trhov, ktoré organizujú materská i 
základná škola, vyčarovali naozajstné 
magické sladkosti nielen jazykom, ale 

jej kolegyňa, pani riaditeľka základnej 
školy Eva Seitlerová, ktorá nepretržite 
dohliadala na plynulý priebeh nádherných 
vianočných trhov. Pani učiteľka, mladá a 
talentovaná kunsthistorička folklórnych i 
folkloristických tradícií  Zuzana Snohová 
spolu s Jarkou Kubranovou nacvičili pre 
pódium  kultúrneho  domu   nádherné 
detské folkloristické pásmo. Deti z 
Krakovančeka boli úžasné.   Aby sme 
nezabudli na tých najmenších, naše deti. 
Pre tých bolo v zasadačke kultúrneho domu 
pripravená rozprávková videoprojekcia. 
Deti tu sedeli sťa malé hríbiky a so 
zatajeným dychom pozerali na plátno. A  
čo sme robili  my, dospelí? Nakupovali, 
pili vianočný punč, kávu, nealko, pozerali 
rozprávky, skrátka spolu s našimi 
ratolesťami sme plnohodnotne prežili 
jeden nádherný nedeľný podvečer.   
  Za to všetko patrí  veľká vďaka 
vedeniu materskej i základnej školy,  
združeniam rodičov, všetkým sponzorom, 
návštevníkom, obci Krakovany, skrátka 
všetkým tým, ktorým neboli tohtočočné 
vianočné trhy ľahostajné a akýmkoľvek 
spôsobom sa pričinili o ich „Anno Domini 
2010“. Tešíme sa na Vianočné trhy 2011.
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×  ŠPORT Koncoročné futbalové bilancovanie
   V  závere  roka v každej organizácii patrí aj hodnotenie činnosti, preto by som sa chcel obzrieť za 
končiacim sa rokom nielen z pohľadu športovej činnosti. 

  A-mužstvo ukončilo svoju sériu 
neporaziteľnosti v poslednom domácom 
stretnutí na ôsmich stretnutiach. V 14. kole 
s Holíčom skončila i ďalšia séria, ktorá 
počítala šesť víťazných zápasov v rade. 
Tieto výborné výsledky nás vyniesli do 
takých pozícií v tabuľke, na ktoré sme boli 
zvyknutí v minulých sezónach, a ktoré sa 
vzhľadom na kvalitu mužstva očakávali aj 
v prebiehajúcom ročníku. S jedlom rastie 
chuť a celkový výsledok mohol byť ešte 
úspešnejší. O ten sme sa však pripravili 
sami slabšími výkonmi v záverečných 
dvoch kolách. V už spomínanom stretnutí 
s Holíčom sme podali slabý výkon, a keď 
sa k nemu pridalo nepochopiteľné zloženie 
zostavy a striedaní zo strany trénera a 
zahodená penalta Duchoňa, nedalo sa 
očakávať nič iné, ako gólový trest súpera v 
závere. Posledné stretnutie v Šaštíne začalo 
pre nás nešťastne, a tak aj pokračovalo. 
Mužstvo viditeľne opustila šťastena i 
ľahkosť z predchádzajúcich zápasov, a 
domáci za pomoci rozhodcu zaznamenali 
proti nám svoje druhé víťazstvo v sezóne. 
Záverečný sumár napriek tomu vyznieva 
pozitívne. Priebežné 5. miesto v tabuľke 
vzhľadom na tohtoročnú kvalitu špice 
súťaže je výborným umiestnením a 
dosiahnuté série sú najúspešnejšími počas 
oboch doterajších pôsobení nášho mužstva 
v krajskej súťaži. 
    Dorastenci dokázali z posledných štyroch 
kôl zdolať Moravany, Dubodiel i Trenčianske 
Stankovce a po predchádzajúcom útlme 
sa tak opäť prepracovali do popredia 
súťaže. Záverečné kolo sa im nevydarilo, 
v Partizánskom nezvládli záver stretnutia 
a vysoko prehrali. Doterajšie pôsobenie 
dorastu v 4.lige nemožno vnímať inak 
ako veľmi dobré. Chlapci dosiahli zhodne 
s A-mužstvom 26 bodový zápis, ktorý im 
prisúdil priebežnú 6. priečku. 
   Účinkovanie našich najmladších 
futbalistov – žiakov sa skončilo ešte v 
závere októbra, pričom umiestnenie a 
výsledky chlapcov boli ešte úspešnejšie 
ako prvých dvoch celkov. Chlapci obsadili 
pekné 3. miesto, avšak pozoruhodný bol 
najmä ich záverečný finiš. V posledných 
ôsmich stretnutiach zvíťazili a zaznamenali 
40 strelených gólov. Samozrejme na 
nadpriemerných výsledkoch majú podiel 
aj chlapci z Trebatíc, či zo Šterús, no 
viditeľný progres na chlapcoch zanechala 

najmä zimná príprava na novej umelej 
tráve, čo potvrdzovali  už v jarnej časti. 
Som presvedčený, že pri dobrej práci 
bude tento trend pokračovať a výborné 
tréningové podmienky sa pozitívne 
prejavia najmä na našich začínajúcich 
futbalistoch. Nie je tak dávno, keď sa 
žiaci po skončení jesennej časti stretávali 
až v marci a od lopty oddychovali 
nepredstaviteľných päť mesiacov. Dnes 
aj vďaka zanietenému trénerovi sa 
môžu venovať futbalu s decembrovou 
prestávkou prakticky celý rok, čím 
nielen vhodne trávia svoj voľný čas, 
ale sa predovšetkým zdokonaľujú vo 
futbalovom kumšte. 
   Z pohľadu výsledkov všetkých našich 
celkov môžeme povedať, že máme za 
sebou úspešný rok. Tešiť nás môžu aj 
pokračujúce práce na štadióne, kabíny 
získali na jeseň nový šat, pribudla 
svetelná tabuľa a dovolím si tvrdiť, že 
náš štadión sa stáva jedným z najkrajších 
v okolí. Na druhej strane nemožno 
opomenúť aj negatívne javy. Napriek 
úspechom A-mužstva sa vytratil vzťah 
medzi fanúšikmi, hráčmi a funkcionármi. 
Fanúšikovia stratili dôveru, a napriek 
výborným výsledkom na jeseň malo 
naše A-mužstvo slabú podporu. Príčin 
je samozrejme viacero. V zostave 
nedostávali priestor domáci hráči, 
hrávali niektorí cudzí výkonnostne 
slabší, niektorí mali zase problémy so 
správaním. Vedenie reagovalo tak, že 
po sezóne bol odvolaný tréner Patrik 
Bogora. Problémy sú zrejme hlbšieho 
rázu, nakoľko sa výkonný výbor prakticky 
neschádza a navyše nie je naladený 
na rovnakej vlnovej dĺžke. Chýba 
vzájomný rešpekt a na druhej strane 
väčšie nadšenie pre prácu vo futbale, čo 
značne komplikuje prácu. Nedochádza k 
zapracovávaniu odchovancov, hoci v tejto 
otázke sme prakticky jednotní. Taktiež 
pokračujú problémy vo financovaní, 
napriek tomu, že klub funguje vo veľmi 
striedmom režime, neustále nás trápi 
nedostatok prostriedkov a aj problémy 
s ich spravodlivým prerozdelením. 
  N a p r o t i  v š e t k ý m  p r o b l é m o m 
d o s a h u j e m e  š p o r t o v é  ú s p e c h y . 
Hráčsky a funkcionársky potenciál 
teda nepochybne máme. Krakovany 
zdobí krásna futbalová tradícia, ktorú 

ale i očiam návštevníkov.  Od tradičných 
vianočných medovníčkov rôznych receptúr 
a zdobení, cez medovníkové umelecké 
diela, koláčikov starých materí  i mladých 
moderných „facebookových“  (internetových 
– poznámka red.) cukrárok. Skrátka, 
všetko tak, ako sa na profesionálnych  
organizátorov, i našu kultúrnu obec s 
dlhoročnými tradíciami (už takmer 900 
rokov), patrí. Dovolím si tvrdiť, že keby v 
to nedeľné popoludnie zavítala do našej 
obce dajaká významná osobnosť, napr. čisto 
teoreticky historická, princezná  s princom 

si musíme vážiť. V budúcom roku si 
pripomenieme 80. výročie založenia 
futbalu v obci, čo nás zaväzuje pracovať 
lepšie ako doteraz a vytvoriť futbalu 
pevné zázemie v trojuholníku hráči-
funkcionári-fanúšikovia.

Lukáš RADOSKÝ 

STRELCI MUŽSTIEV
sezóna 2010/2011 jeseň

A-mužstvo 5. liga Západ
          4 góly – Balcír, Duchoň
          2 góly – Kusý, Ondrejka, Ďuračka
          1 gól – Žák, Čáp, Kališ, Poláčik,          
                       Feranec, M. Bogora.

Dorast 4. liga Severozápad
               17 gólov - M. Hornák 
                 9 gólov - O. Frey
                 8 gólov - D. Krajčo 
                 3 góly - T. Mačica
                 2 góly - M. Pánik 
                 1 gól - O. Putek, Z. Braško, 
                             P. Jankech.  

Žiaci Oblastné majstrovstvá sk.B
       17 gólov - Dávid Herceg 
        15 gólov - Robert Jankovič
        10 gólov - Martin Toplanský                
          6 gólov - Šimon Šurin
          5 gólov - Ondrej Klinovský 
          4 góly - Patrik  Žažo
          3 góly - Andrej Toplanský           
          2 góly - Peter  Moravčík
          1 gól - Martin Hornák, 
                      Adrien  Kľúčovský. 
                                                             -r-

l   Návštevníci  s i  mohli  kúpiť  i  takéto nádherné dekorácie.       Foto: autor

alebo kráľovná 
s  k r á ľ o m ,  n o 
neviem, neviem, 
č i  b y  m a l i 
t a k ý  ú s p e c h . 
Predpokladám, 
že by sa mali od 
našich šikovných 
obyvateľov čomu 
priúčať.  
  To vravím už za 
tvorivú detskú 
dielničku, o ktorú 
s a  p r í k l a d n e 
a  s  v e ľ k o u 
láskou s tara la 
pani riaditeľka 
materskej školy 
Jozefína Klčová. 
R o v n a k o  i 

l   “Malé Lucie”  v  kultúrnom programe detí . 
     Foto: autor


