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ZO ZIVOTA ZŠ
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Október je mesiac, v ktorom
si pripomíname úctu k starším.
Nedeľné popoludnie 27.
októbra rozohriali deti zo
základnej i materskej školy
svojim vrúcnym vystúpením
v kultúrnom dome. Naši žiaci
sa predstavili krátkym, ale zo
srdca venovaným pozdravom
pre starých rodičov, ktorých
láskavé slová, múdrosť a
trpezlivosť sú nenahraditeľné
v živote dieťaťa. Úloha starých
rodičov je v našom živote veľmi
dôležitá. Ich láskavé slová,
trpezlivosť a múdrosť si zaslúžia
našu úctu, obdiv a uznanie.
Dojatí starí rodičia s hrdosťou
sledovali vystúpenie svojich
vnukov a vnučiek. Veríme, že
sa medzi nami cítili príjemne
a na túto slávnostnú chvíľu
nám všetkým zostanú pekné
spomienky.
-zš-

***
VÝTVARNÉ ÚSPECHY
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky vyhlásilo pre školský
rok 2019/2020 VII. ročník
výtvarnej súťaže „OCHRANÁRIK
ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
112 A CIVILNEJ OCHRANY“
na tému: „Záchranári na lúke,
v lese, v horskom teréne.“
Okresné kolo organizoval
Okresný úrad - odbor krízového
riadenia. Odborná komisia
vyhodnotila práce v troch
vekových kategóriách. Tohto
projektu sa úspešne zúčastnila
aj naša škola. V I. vekovej
kategórii obsadila Hanka
Toplanská 2. miesto. Víťazom
odovzdali slávnostne ocenenie
dňa 29.11.2019 v priestoroch
OÚ Piešťany. Víťazná práca
postúpila do národného
kola i do internetového
hlasovania. Sekcia krízového
riadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky otvorí
internetové hlasovanie o 12:00
13. januára 2020 s ukončením
do 12:00 - 24. januára
2020.Slávnostné a oficiálne
vyhodnotenie národného kola
a internetového hlasovania
bude 11.februára 2020 v
Európsky deň čísla tiesňového
volania 112.
-zš-
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STOLNÍ TENISTI LEPŠIE AKO VLANI
Aj ročník 2019/2020 absolvujú naši hráči v 5.lige. Kolektív po skončení minulého ročníka
sa podarilo posilniť o Vlada Popelku z Trnavy(ročné hosťovanie) a Mareka Vargu z Piešťan.
Podotýkam, že v oboch prípadoch ide hlavne o záujem hráčov zahrať si v 5.lige.

Foto: L. ŽITNANSKÝ
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Ich príchodom došlo k omladeniu kolektívu
ako aj o zlepšenie hernej kvality. V príprave sa
to prejavilo na zvýšenom záujme v tréningovej
činnosti našich najtalentovanejších: Paťa
Predného a Emila Štefanku. Zvýšená a
kvalitnejšia tréningová činnosť počas prázdnin
s naším najskúsenejším hráčom Emilom
Stehlíkom sa určite prejavila na vzostupe týchto
našich pretekárov. V súťažných zápasoch však
ešte úplná spokojnosť nie je. Je potrebné
pevnejšie zastabilizovať výkony u oboch, ale
obaja dokazujú, že na tú 5.ligu majú. Sú tu
však aj študijné a pracovné povinnosti, ktoré
musíme u každého pretekára akceptovať.
Tento ročník 5.ligy je veľmi vyrovnaný. Z
môjho pohľadu výkonnešie nad ostatné
mužstvá vyčnievajú Buková a Špačince, pokiaľ
nastupujú v kompletnom zložení. Ostatné
mužstvá sú výkonnostne dosť vyrovnané a
preto bude boj o umiestnenie ešte urputný. V
jesennej časti sme dosiahli víťazstvá v štyroch
stretnutiach, sedem krát boli úspešnejší súperi.
Mrzia hlavne prehry v Zelenči, Veselom i v
Dlhej, doma zasa s Vrbovým a Hosté. Z môjho
pohľadu sme v týchto stretnutiach mohli
dosiahnuť viac ako len prehrať. Pri všetkej
úcte k výkonnosti týchto mužstiev si myslím,
že keď dokážeme poraziť tretie mužstvo
tabuľky - KST Hlohovec, mali sme bodovať
aj proti vyšeuvedeným súperom. Aby tak aj
bolo je potrebná vyšespomínaná stabilizácia
výkonov našich mladých hráčov v kľúčových
stretnutiach s rovnocennými súpermi. Môžeme
tiež smelo konštatovať,že príchody Vargu i
Popelku zvýšili podstatnou mierou športovú i
spoločenskú kvalitu nášho kolektívu.
Ak sa nám podarí stabilizovať výkonnosť na
úroveň posledného zápasu v Bolerázi,potom
hľadím na budúcnosť stolného tenisu v
Krakovanoch optimisticky. Veď ešte stále
mladí pretekári Predný, Štefanka i Varga s
pomocou Stehlíka dokážu i v budúcnosti
úspešne vzdorovať v 5.lige ostatným súperom.
Počas jesene zaskakovali v mužstve ešte
Čelín, Seitler i Ondrejovič. Čelín úspešne
zabodoval v Trnave. Ondrejovič však pre
zdravotné problémy má dlhšiu pauzu od
stolného tenisu. Želáme mu skoré uzdravenie.

Víťazné stretnutia: OSK -Leopoldov C
ŠKP Trnava – OSK
OSK – KST Hlohovec
Slavoj Boleráz – OSK
Bilancia jesene: 11 4 0 7 84:114
bodov
OSST Trnava Tabuľka muži
sezóna 2019/20 jeseň

10:8
7:11
10:8
5:13
19

1.Špačince B

11 10

0 1 135:63

31

2.Buková A

11

7

3 1 117:81

28

3.KST hlohovec A 11

7

2 2 119:79

27

4.Hoste

11

6

3 2 102:96

26

5.Dlhá A

11

5

2 4

99:99

23

6.Vrbové B

11

4

3 4 109:89

22

7.Zeleneč A

11

3

2 6

83:115 19

8.KRAKOVANY

11

4

0 7

84:114 19

9.Boleráz

11

2

3

6 97:101 18

10.Veselé

11 2

2

7 83:115 17

11.Leopoldov C

11 2

2

7 93:105 17

12.ŠKP Trnava B

11

0

7 67:131 16

3

Rád by som poznamenal pre tých, ktorí máte
záujem o tento šport, že na stránke obce
Krakovany sa snažím krátkymi komentármi
podať informáciu po jednotlivých zápasoch
(klikni:stolný tenis-aktuálne). Myslel som,
že tieto komentáre robím iba pre svoju
zábavu. Zistil som, že Vás je viac (a nielen v
Krakovanoch), ktorí túto stránku sledujete.
Vyslovujem poďakovanie za Váš záujem o
naše výsledky a budem sa snažiť informovať
Vás čo najobjektívnejšie aj v budúcnosti o
reprezentácii mojej rodnej obce v tomto pre
mňa obľúbenom športe.
Nakoniec by som Vám všetkým zaželal
pokojné, radostné a milostiplné vianočné
sviatky a vykročte tou správnou nohou do
roka 2020 v zdraví a šťastí.
Vladimír SEITLER

/6/
TESTOVANIE PRVÁKOV

Dňa 25. októbra sa uskutočnilo v
telocvični Základnej školy, Školská
ulica Vrbové, testovanie žiakov 1.
ročníka s cieľom zistiť, či v prváčikoch
drieme športový talent. Učitelia
školy pripravili podľa metodických
pokynov pomôcky a stanovištia na
testovanie najmladších žiakov. Žiaci
boli testovaní v týchto disciplínach:
Meranie výšky, meranie hmotnosti,
predklon v sede s dosahovaním, skok
do diaľky z miesta, ľah- sed, výdrž v
zhybe, zostava s tyčou, kotúľanie 3
lôpt, člnkový beh 4x10 m, vytrvalostný
stupňovaný člnkový beh na 20 m a
vlajková naháňačka. Jedenásť
prvákov absolvovalo všetky disciplíny
pod pedagogickým a odborným
dozorom, všetky výkony a výsledky
boli zaznamenané zapisovateľmi.
Cieľom celoslovenského testovania
žiakov je zistiť, na ktoré športy majú
deti predpoklady a odporučiť
ich rodičom detí. Na testovaní
spolupracujú Národné športové
centrum, Slovenský olympijský výbor
a Slovenský paralympijský výbor.
Šport má pre deti pozitívne zdravotné
a sociálne vplyvy a hlavne prináša
deťom radosť. Mali sme možnosť sa
o tom presvedčiť.
Eva SEITLEROVÁ

KATARÍNSKY PLES
Ples v Krakovanoch sa každoročne
nesie v duchu dobrej zábavy a
samozrejme aj jemnej elegancie.
Inak to nebolo ani tento rok. Tak
ako vždy, aj teraz sa tu hostia zišli
v hojnom počte. S úsmevom na
tvári, prekypujúcou energiou a
dobrou náladou. Všetci sa výborne
zabávali a tak nečudo, že sa im
ťažko rozchádzalo v skorých ranných
hodinách. Ples zorganizovalo RŽ pri
ZŠ Krakovany pre svojich priaznivcov,
členov a obyvateľov. Otvorila
ho riaditeľka školy, ktorá privítala
prítomných hostí a poďakoval im, že
prijali pozvanie. Do tanca hrala a
výborne zabávala hudobná skupina
Disk. Nechýbal výborný program
našich hostí, žiakov ZUŠ Piešťany. O
polnoci bola tradične vylosovaná
tombola.
Základná škola veľmi pekne
ďakuje všetkým hosťom, ktorí sa
zúčastnili plesu a prijali pozvanie na
toto už tradičné kultúrne podujatie
a veríme, že príjmu pozvanie aj
na ďalší. Chceme sa poďakovať
výboru rodičovského združenia,
sponzorom a všetkým zúčastneným
za prípravu akcie, na ktorej sa ľudia
mali možnosť uvoľniť a vybočiť zo
zabehnutých koľají všedných dní.
Výťažok zo zábavy poputuje do
pokladne rodičovského združenia.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
žiaci a zamestnanci ZŠ Krakovany
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ZO ZIVOTA ZÁKLADNEJ SKOLY
PLES STRAŠIDIEL

V utorok popoludní 29.októbra sa v našom „Kráľovstve ŠKD“ konala slávnosť. Zišli sa
tu bosorky, kostlivci, strašidlá a mnoho všakovakých príšer a rozprávkových bytostí.

Prípravy na tento deň prebiehali počas
celého týždňa. Žiaci vyrábali tekvice, rôzne
strašidlá, duchov či pavúkov a potom si
nimi vyzdobili triedu. Na maskách bolo
vidno, že si dali na nich deti záležať.
Strašidielka, ktoré sa na túto udalosť
chystali veľmi zodpovedne, sa predstavili
v sprievode. Išli sme si oči vyočiť a veru
niektorých sme sa aj poriadne naľakali. V
kráľovstve sa ocitla i strašidelná pavúčia
žena, ktorej pavúky vychádzali aj z úst.
Svoje siete tkala v rytme tanečných piesní,
pri ktorých sa všetci veselo zabávali a

samozrejme nechýbali ani súťaže. Zaujímavý
program pre deti pripravili aj naši bývalí
žiaci. O občerstvenie sa postarali pani
učiteľky, pripravili chutné cesnakové očká
a pukance.
Na záver boli vyhodnotené a ocenené
najzaujímavejšie doma vyrobené masky.
Z plesu odchádzali všetci zúčastnení
plní nadšenia, dobrej nálady a radosti z
vydareného popoludnia. Takže, máte čo
ľutovať a možno sa rozhodnete prísť budúci
rok.
-zš-

PASOVANIE PRVÁKOV DO ŠKOLSKÉHO KLUBU
Naši najstarší členovia ŠKD, teda deti z tretieho a štvrtého ročníka, sa rozhodli prijať
prvákov do svojho cechu. Stalo sa tak 14.11.2019. Pozvaní boli všetci prváci, ktorí
navštevujú školský klub detí.
Nechýbal ani kultúrny program. Deti sa
ocitli v kráľovstve, kde museli splniť niekoľko
úloh, aby mohli byť pasované do cechu
ŠKD. A veru, šikovné deti k nám tento rok
prišli. Každé z nich dokázalo, že si zaslúži byť
prijaté. Po splnení úloh boli deti prijaté do

cechu prvákov, získali pamätný list a aj
sladkú d odmenu.
Ďakujeme žiakom a pani vychovávateľke
za pekný program a prvákom prajeme veľa
školských úspechov!
-zš-
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V CERVENOM KRÍZI
V pravidelnej rubrike prinášame
informácie o aktivitách Miestnej
skupiny Slovenského Červeného
kríža v Krakovanoch (ďalej len
MsSČK). Tentoraz sa pozrieme na
ich činnosť v poslednom štvrťroku
2019.
V piatok 22. novembra 2019 privítali
v Pivárni U notára ocenených
darcov krvi, ktorým sa MsSČK týmto
spôsobom poďakoval za ich nezištnú
ľudskú pomoc blížnym. V dobrej
atmosfére ich čakal pripravený
hudobný program a chutné
občerstvenie. Úvod podujatia
„Večer darcov krvi“ sa niesol v
znamení príhovorov čestných
hostí. Darcov najprv pozdravila
predsedníčka Elena Krestová,
následne im za ich obetu v prospech
druhých poďakoval starosta
obce PhDr. František Klinovský a
podpredseda Územného spolku
SČK Trnava Ing. Jozef Komarňanský.
Nasledovalo hudobné pásmo detí
zo ZŠ Krakovany. Tento pekný večer
bol vďakou všetkým oceneným
darcom, ale i všetkým ostatným,
ktorí momentálne darujú krv alebo
ju darovali v minulosti.
Vo štvrtok 12.12. sa v Kultúrnom
dome v Krakovanoch uskutočnil 17.
ročník vianočnej kvapky krvi, počas
ktorého darovalo krv množstvo
dobrovoľných darcov krvi.
Tradičného adventného odberu
sa zúčastnili občania z obce i
širokého okolia. S programom pre
dobrovoľných darcov vystúpil deti
zo ZŠ Krakovany. Predsedníčka
MsSČK E.Krestová touto cestou
ďakuje „ všetkým obetavým ľuďom
za ich nezištný čin, ktorý konajú v
prospech ostatných. Blížia sa nám
vianočné sviatky a záver roka 2019.
Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým
členom Výboru MsSČK, ostatným
členom, všetkým občanom obce,
starostovi a sponzorom za ich
pomoc, spoluprácu a podporu
počas celého roka 2019. Prajem im
krásne prežitie vianočných sviatkov
a do nového roka pevné zdravie,
lásku a veľa síl. Ako poďakovanie
chystáme pre Vás tradičný vianočný
punč, ktorý budeme podávať spolu
s vianočnými zákuskami a koláčikmi
na 4. adventnú nedeľu 22.12.2019
po sv. omši pred kostolom sv.
Mikuláša.“
Juraj FILO
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Z diania v materskej škole
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PRVÁ ADVENTNÁ NEDELA PATRILA OPAT ŠKOLKAROM

Slávnostne vyzdobená sála s voňajúcim punčom, kapustnicou, domácim pečivom a
ručne vyrobenými ozdobami sa 1. decembra naplnila do prasknutia. Ľudia z blízkeho
okolia prišli atmosféru adventu zahájiť do Krakovian.
Príjemnou spoločnosťou, ktorá v nich p r í j e m n é p r e d v i a n o č n é n e d e ľ n é
vzbudila radosť , zastavenie sa a upokojenie v popoludnie. Veľké slovo Ďakujem patrí
dnešnej uponáhľanej dobe im spríjemnili naši všetkým , ktorí strávili celé hodiny pri
škôlkári. Rozžiarené detské očká, tančeky, obsluhovaní, predávaní počas podujatia.
básne , spev a koledy zapálenie prvej O tom, že naše deti sú veľmi tvorivé ,
adventnej sviece zvládli svojou hravosťou a sme sa mohli presvedčiť i na tvorivých
šikovnosťou naši anjeli, čertíci, Mikuláši , Lucie dielničkách, kde s radosťou miesili hlinu a
a Barbory na výbornú. Samozrejme , žeby vykrajovali vianočné ozdoby, vyzdobovali
to nešlo bez pani učiteliek a škôlkárskych medovníčky, ktoré s chuťou zjedli. Na svoje
obetavých mamičiek, ktoré venovali kus si prišli i milovníci vianočných rozprávok,
svojej energie , času , tvorivosti a trpezlivosti ktoré sa na Vianočných trhoch premietali.
pri vybavovaní , pečení, tvorení i popri svojich Dobrá spolupráca, nálada, množstvo
pracovných a rodinných povinnostiach. Ba predaných výrobkov, kapustnice, či
dokonca si našli čas prísť vyrábať aranžmány punču, radosť so stretnutia s blízkymi,
v podvečerné hodiny aj do škôlky. Veľmi kultúrny zážitok našich najmenších svedčí
si toho vážime a ďakujeme, lebo bez ich o úspešných vianočných trhov i v tomto
spolupráce by sa nedalo zorganizovať takéto roku.
Andrea ŠTEFANKOVÁ

DIVADIELKO JAJA „O HLÚPOM KURATI“

V piatok 8.novembra sme sa v rámci našej spolupráce s knižnicou mesta Piešťany
zúčastnili divadelného predstavenia Hlúpe kura v podaní divadielka „Jaja“.
Príbehom plným zábavných aj poučných na strom a zaspala. Počas spánku v
scénok, rôznych zvieratiek a krásnych zimnom období sa jej sníval sen o hlúpom
pestrofarebných bábok a rekvizít sprevádzala kurati. Na konci príbehu sa húsenička
jedna bábkoherečka Jaja. Do priebehu prebudila zo sna ako krásny farebný motýľ,
deja boli zapojené aj deti, ktoré s ňou ktorý naučil pár odvážnych detí svoj motýlí
bezprostredne spolupracovali. Predstavenie tanec. Ako peknú pozornosť na záver
prepojila s obecenstvom a s bábkami dostali všetky deti omaľovánku.
sa vybrala aj medzi deti. Príbeh sa začal
Zuzana FLOREKOVÁ
rozprávaním malej húseničky, ktorá vyliezla
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OPAT RAZ O FUTBALE: „OTVORME SI OCI“

Rovnako ako v minulom roku by som chcel tým, ktorí sa ešte považujú za
fanúšikov futbalu v Krakovanoch, ponúknuť na týchto stránkach niekoľko postrehov
k súčasnému stavu nášho futbalu.

 IIll u str
s t rač
a č né f o to
to.
Napriek tomu, že je náš obecný futbal
mojou srdcovou záležitosťou, neradím ho
medzi rodinné striebro dediny, nakoľko
uznávam, že samotný futbal nerobí obec
výnimočnou. Som však presvedčený, že
význam a existencia súťažného futbalu
je pre spoločenský život obce dôležitá.
Futbalové zápasy „áčka“ sú miestom, kde
sa počas sezóny každú druhú nedeľu má
možnosť stretnúť komunita fanúšikov a
celkovo tak počas roka futbal významne
prispieva k spoločenskému vyžitiu
občanov. Osobitne ma preto mrzí, keď v
posledných rokoch veľká časť priaznivcov
dlhodobo nezmyselne kritizuje stav futbalu,
pričom daná kritika sa sústredí najmä na
dva body: nedostatok Krakovancov v
A-mužstve a spoluprácu v mládežníckej
oblasti s akadémiou Trebatíc.
Minimálny počet domácich hráčov v
tíme dospelých je skutočne problémom
a nezodpovedá dlhoročnej tradícii resp.
zaužívanému modelu organizácie futbalu
v obci (postavenom práve na domácich
hráčoch). Ako dlhoročný spoluorganizátor
futbalu v dedine by som vedel diskutovať
aj o konkrétnych príčinách tohto stavu,
avšak nakoľko by zainteresovaní nemohli
reagovať, tak túto tému vynechám.
Okrem uvedených konkrétnych chýb
pri výchove mládeže v minulosti som
presvedčený, že gro daného problému
spočíva v podmienkach a okolnostiach
doby, ktorú žijeme. A práve tu si myslím, že
neutíchajúci kritici akoby nevnímali realitu
dnešných časov, ktoré majú na amatérsky
šport zásadný vplyv. Z tohto pohľadu sa
mi javí často sa opakujúce „snívanie“
o čisto krakovianskych mužstvách z
minulosti, bohužiaľ, už len nostalgiou a
nie prejavom reálneho vnímania dnešnej
doby. Dnešní mladí dospelí, mileniáli ako
ich teraz voláme, majú totiž úplne iné
vnútorné a hodnotové nastavenie ako

Foto: M. HERMAN
celé generácie mladých futbalistov pred
nimi. Majú možnosť cestovať, študovať,
pracovať v korporáciách (alebo aj
naopak nič nerobiť a žiť z práce rodičov),
toto a ešte omnoho viac im ponúka
dnešný globalizovaný svet. Navyše,
neradi sa viažu a preberajú na seba
zodpovednosť, pričom toto všetko je v
zásadnom protiklade s obetou, ktorú so
sebou spája amatérsky futbal. Žijeme totiž
v otvorenom svete a netreba si zakrývať
oči, tieto trendy zásadne ovplyvňujú aj
život na dedine, ten športový nevynímajúc.
Uvedené možnosti, ktoré tieto časy
prinášajú, nie sú v samotnej podstate
zlé, avšak pre dedinský futbal sú často
likvidačné. Predstava, že mladý človek
obetuje ročne 26 prípadne 30 nedieľ v
roku, plus čas venovaný primeranému
tréningovému procesu, aby zadarmo
reprezentoval svoju obec a riskoval pri tom
zranenie, keď môže tento čas venovať
svojmu osobnému rozvoju alebo zábave,
je čoraz zriedkavejšia. Jednoducho, tým,
ktorí si to nevšimli, treba pripomenúť, že
nežijeme osemdesiate ani deväťdesiate
roky, keď študovalo na vysokých školách
len minimum mladých a drvivá väčšina
ľudí (a teda aj hráčov) pracovala na
družstve alebo v podnikoch na okolí. A
to, že sa nejedná o nejakú výhovorku
alebo výmysel, dokazuje aj situácia v
okolitých kluboch, ktoré ešte nestihli
zaniknúť: za Vrbové hrá oproti minulosti
len minimum rodených Vrbovčanov,
podobne je to v Šípkovom, Prašníku,
alebo vo Veľkom Orvišti, kde už napríklad
hrajú nielen legionári od Hlohovca, ale
aj robotníci zo Srbska. Takže, milí kritici,
súhlasím s vami, že máme v tíme málo
rodených Krakovancov, ale buďme
realisti. Pracujme na tom, čo je v dnešných
podmienkach možné a za takýto cieľ by
som v súčasnosti považoval päť, či šesť
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domácich chlapcov v tíme. Pre niektorých
je to možno málo, ale aj s ohľadom na
vyššie uvedené podmienky viac asi v
najbližšom čase dosiahnuť nedokážeme.
Ak však podľahneme negativizmu,
zanevrieme na futbal, alebo ho dokonca
položíme sami kritikou a znechucovaním
tých, ktorí sa o neho starajú, nedeľnú
platformu spoločného stretania a aj
večných futbalových diskusií čoskoro
stratíme. Dnešný krakoviansky seniorský
futbal je totiž postavený hlavne na
organizačných schopnostiach súčasných
funkcionárov, ktorých našťastie na rozdiel
od hráčov ešte máme. Ak stratíme aj tých,
tak bez zveličovania tvrdím, že nepotrvá
dlho a futbal v obci (nenávratne) zanikne.
S témou nedostatku vlastných hráčov
úzko súvisí aj problematika fungovania
mládežníckej akadémie, ktorá je
prakticky od začiatku tŕňom v oku
nielen neprajníkov, ale často aj zostatku
verných fanúšikov. Nakoľko táto otázka
nebola športovej verejnosti hneď na
začiatku dobre odkomunikovaná a
vyžaduje si hlbšiu analýzu, k tejto téme
sa z priestorových dôvodov vrátim
v niektorom z budúcich čísiel Hlasu
Krakovian.
Lukáš RADOSKÝ

KONIEC ROKA V OBCI
Obec Krakovany, starosta
obce Krakovany pozýva
všetkých občanov na priateľské
stretnutie pri príležitosti
posledného dňa v kalendárnom
roku. Uskutoční sa v utorok
31.12.2019 po večernej sv.omši
pred Obecným úradom v
Krakovanoch.
Pripravený je silvestrovský
ohňostroj, varené vínko a iné
občerstvenie. Tešíme sa na
spoločné stretnutie!
-red-

/12/

december 2019
v
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AKÉ BOLI VÝKONY A-MUZSTVA POCAS JESENE 2019?
Po skončení predchádzajúceho ročníka VI. Ligy MEVASPORT a celkovom piatom
Tabuľka A-mužstva 6.liga MEVASPORT
mieste tím pokračoval pod vedením hrajúceho trénera Tomáša Andríska a jeho
sezóna 2019/20 jeseň
asistenta Petra Gažíka. Cieľ zostal nezmenený zapojiť do zápasov všetkých hráčov,
1.Zeleneč
13 9 1 3 36:20 28
potešiť oko domácich fanúšikov a pobiť sa o čelo tabuľky.
2.Zavar
13 8 2 3 40:18 26

 IIll u str
s t rač
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Tabuľkové postavenie sme však
nezopakovali a zimujeme na 7. mieste,
ale len s dvojbodovou stratou na tretiu
priečku.
Pred jesennou časťou nastalo v tíme
niekoľko zmien. Pôsobenie u nás
ukončili Miroslav Tanáč, Marek Valovič,
Ondrej Holán, Lukáš Lackovič, Ján
Šimor a Andrej Darfáš. Káder doplnili
Martin Grežo (brankár - hosťovanie z
FK Orešany), Matúš Verchola, Erik Spál
(hosťovanie z MFK Vrbové) a Jakub Klein,
Filip Frankovič, Matej Prvý (vyšli z dorastu
CFM JA).
V tíme naďalej pôsobili: Tomáš
Mihálik, Ondrej Sedlák, Matúš Macháč,
Daniel Stolárik, Tomáš Andrísek, Andrej
Bukovčák, Matúš Grivalský, Marek Urban,
Roman Gajarský, Michal Jurda, Ondrej
Kubík, Andrej Toplanský, Róbert Vavrinec,
Lukáš Netsch, David Truhlář, Peter Gažík
a kapitán tímu Matúš Duračka. V tíme
pôsobia aj dlhodobo zranení Lukáš
Jančuš a Slavomír Mitošinka.
Medzi stabilné opory z pohľadu
odohratých minút patrili Matúš Verchola,
Tomáš Andrísek, Erik Spál, Matúš Duračka,
Matúš Macháč, Martin Grežo či Andrej
Toplanský. Najlepšími strelcami sa stali
Erik Spál s 12 strelenými gólmi. Tomáš
Andrísek so 6 strelenými gólmi a Matúš
Grivalský a Matúš Verchola strelili 2
góly. Najtrestanejším hráčom bol Matúš
Verchola, ktorý nazbieral 4 žlté karty.

3.Pečeňady

13

6

5 2

31:22

22

4.Cífer

13

7

1 5

27:26

22

5.Červeník

13

6

3 4

35:25

21

6.Biely Kostol

13

6

3 4

26:20

21

7.KRAKOVANY

13

6

3 4

29:24

21

8.Pavlice

13

6

1 6

30:30

19

9.Drahovce

13

3

5 5

19:22

14

10.Leopoldov

13

4

2

7 16:27

14

11.Križovany

13

4

1

8 18:31

13

12.Bučany

13

4

1

8 19:33

13

13.Majcichov

13

3

2

8 11:24

11

14.Siladice

13

3

2 8 26:41

11

***

Foto: M. HERMAN
Inkasovali sme aj 4 červené karty a to
Duračka, Kubík, Spál, Stolárik, čo sa
vymyká z cieľa viesť mužstvo Krakovian,
aby vystupovalo aj ako slušný tím.
Slabšiu jesennú časť v porovnaní s
možnosťami vzhľadom na futbalovú
kvalitu kádra ovplyvnili hlavne absencie
k ľ ú č o v ý c h h r áč o v v o v i a c e r ý c h
zápasoch spôsobené zraneniami,
pracovnými povinnosťami alebo
osobnými dôvodmi. Vo všetkých
zápasoch nastúpil len Spál a Andrísek.
Výsledkovo slabšia polsezóna spôsobila
stratu bodov na domácom ihrisku, čo
sa stalo kľúčovým pri držaní kontaktu s
lídrom tabuľky. Je pred nami dlhá zimná
prestávka a čas na doplnenie kádra.
Prípravné obdobie na odvetnú časť
začne 17.1.2020.
V mene trénerov, realizačného tímu
a hráčov sa chcem poďakovať obci
Krakovany a vedeniu futbalového
klubu FK KRAKOVANY, za vytvorené
tréningové a organizačné podmienky
na fungovanie futbalového A tímu.
Tomáš ANDRÍSEK
tréner A-mužstva

Výsledky zápasov 2019/20 jeseň
Kolo Zápas

Výsledok

1.

Zavar - Krakovany

4:0 (2:0)

2.

Krakovany - Drahovce

4:1 (2:1)

3.

Biely Kostol - Krakovany

4:0 (1:0)

4.

Krakovany - Červeník

2:1 (1:0)

5.

Pavlice - Krakovany

2:5 (0:3)

6.

Krakovany-Majcichov

2:2 (1:2)

7.

Pečeňady - Krakovany

1:1 (0:1)

8.

Križovany - Krakovany

1:4 (0:2)

9.

Krakovany - Cífer

1:2 (1:1)

10.

Siladice - Krakovany

1:5 (1:5)

11.

Krakovany - Leopoldov

4:1 (3:0)

12.

Bučany - Krakovany

3:0 (0:0)

13.

Krakovany - Zeleneč

1:1 (1:0)

Prípravné zápasy zimnej prípravy 2020
Dátum

Miesto

Čas

22.2.2020 Hlohovec 15.00
29.2.2020 Myjava

13.00

7.3.2020 Krakovany ?

Súper
Špačince
Brestovec
Katlovce
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