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Príchod jari a Veľkej noci v minulosti
      Sotva slniečko svojimi teplými lúčmi osušilo cesty, dedina ožila. Prví vybehli z domov školáci, aby obnovili miesta 
detských hier. A tých bolo neúrekom. Každá hra mala svoje miesto. „Hoja, Dunda, hoja”, hry s loptou, či „Zlatá 
brána”, sme hrávali pred domom hostinského Jozefa Straku. 

  Ďalšie hry „Na tretieho” a „Ide Pešek 
okolo” mali svoje miesto na betónovej 
ploche pred domom pani Johany 
Zemanovej. Niektoré hry sme sprevádzali 
i spevmi: „Ide Pešek okolo, nekukaj sa na 
neho, kto sa nanho kukne, toho Pešek 
buchne.” alebo „Zlatá brána otvorená, 
zlatým stĺpom podoprená, kto do nej vojde, 
hlava mu zojde, či je ona a či on,  nepustím 
ho z brány von.” Obľúbená bola i hra „Na 
vodníka”, ktorý na nás číhal v priekope 
zarastenej vysokou burinou. Dievčatá radi 
skákali cez špagát alebo „škôlku” – tá sa 
vtedy hrávala so sklíčkami.
   Nástup jari priniesol i zmenu počasia. 
Nebolo také premenlivé ako dnes. Slniečko 
nás hladilo svojím teplom, keď sme 
v sprievode so spevom vyniesli Morenu 
a hodili ju do Holešky, ktorá nám tiekla 
za humnami. Z brehu sme ju vyprevádzali 
pohľadmi a spievali sme, kým ju prúd 
potoka odniesol až po hranicu našej 
dediny. A potom zase so spevom a šťastní, 
že sa dlhá zima skončila, sme sa rozišli.
   S príchodom jari zazelenali sa humná, 
ktoré v tých rokoch zaberali väčšiu plochu 
ako obydlia samotné. Rástlo v nich mnoho 
ovocných stromov a hniezdilo veľa 
spevavého a okrasného vtáctva. Lastovičky 
si s obľubou stavali svoje hniezda na 
drevených hradách pod návratiami.
   Do obdobia jarných mesiacov zapadajú 
i sviatky Veľkej noci so zvykmi, tradíciami 
a obyčajmi. Plné ruky práce mali najmä 
ženy. Bielili fasády domov, mazali pitvory 
a dohliadali na liahnutie žltučkých 
kuriatok, kačiatok  a  húsok. Mali však 
aj ďalšie povinnosti, nielen s vypekaním, 
ale aj s nakupovaním oblečenia a obuvi pre 
svoje ratolesti. Veď na slávnosť Vzkriesenia 
sa obliekali tie najkrajšie kroje a i tí, ktorí 
kroje nenosili, museli sa ukázať  v novom. 
Za nákupmi sa chodilo do Vrbového. Muži 
zase zháňali vŕbové prúty na pletenie 
šibákov – malých i veľkých, ako komu 
vyhovovalo.  Na Veľký piatok už o  štvrtej 

l  Deň pred “Škaredou stredou” odprevadili basu na poslednej ceste zľava Michal 
Sedlák, Lucia Žáková, Tomáš Kubran a ďalší členovia FS LUSK.  Foto:  L. Žitnanský

Keď do Krakovian prišla jar ...

hodine rannej gazdovia brodili kone v Holeške. 
Tiež dievky na vydaj si ešte pred brodením koní 
umývali tváre v potoku, aby sa páčili svojim 
nápadníkom.
Čas odvial koníčky. Holeška síce tečie ďalej, 
no tento zvyk sa do obce už nevrátil. Mladé 
generácie ho už nepoznajú, hádam len 
z rozprávania. Čo však pretrváva je pečenie 
veľkonočnej „baby”, jedla, na ktoré mala každá 
gazdinka svoj recept. 
So šibačkou začínala mládež už na Veľkonočnú 
nedeľu. Niektorí chlapci, keď vyšli z kostola po 
Litániach, vytiahli šibáky, ktoré skrývali pod 
kabátmi a tĺkli nimi dievčatá hlava – nehlava. 
Niekedy to končilo i plačom. Vo Veľkonočný 
pondelok chodili chlapci šibať známe dievčatá 
a spolužiačky s veršovačkou: „Šibi – ribi, masné 
ryby, dávaj vajcá od korbáča, jedno biele,  dve 

červené, už je dievča vyšibané”. Tí šikovnejší 
mali poruke i iné veršovačky. Veľkonočný 
utorok patril zase dievčatám. S podobnými 
veršami šibali svojich rovesníkov, či chlapcov, 
ktorí sa im páčili. Odmenou za šibanie boli 
varené vajíčka, koláčiky a bohatšie rodiny 
pridali päťdesiat halierov alebo korunu. 
Peniazom sa šibači veľmi potešili a použili 
ich na večerné divadelné predstavenie v 
„Omladzine”.
   V divadlách účinkovali šikovné talenty tej 
doby ako Katka Trebatická, Mária Masárová, 
Jožko a Vilko Reginoví, Hedviga Opatovská, 
Anna Lígia Gregoričková. Nemožno 
nespomenúť Jožka Brašku, na ktorého sa 
súčasníci ešte pamätajú.
   Vo veľkonočnom čase dedina mávala 
slávnostnejší šat, celá skrásnela. 
Nezabudnuteľné boli biele domčeky so 
zelenými obrovnávkami. Cesty, hoci prašné, 
boli vyzametané, lavičky pred domčekmi 
pripravené, aby si na nich po večeroch 
a nedeľných odpoludniach mohli posedieť 
nielen babičky, ale i ostatní členovia rodín, 
či susedia a družne sa porozprávať o svojich 
starostiach, ale i radostiach.
   Aj takúto tvár mávala jar v Krakovanoch.      

Johanna Vašková, Mária Valová

             Špeciálne poďakovanie
   Touto cestou vyjadrujem v mene celej redakcie Hlas-u Krakovian osobitné 
poďakovanie pani Johanne Vaškovej z Piešťan a pani Márii Valovej z Krakovian 
za hodnotný a milý príspevok pre Hlas Krakovian. Pokiaľ by sme u nás v redakcii 
rozdávali ocenenia, tak bezpochyby by autorky získali najvyššie ocenenie, trebárs 
Zlaté pero Hlas-u Krakovian. Ešte raz srdečná vďaka.    

za redalciu HK Martin Gono
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     × ŠPORT Stolní tenisti skončili najúspešnejšiu sezónu

    Novodobá história stolného tenisu v Krakovanoch uzatvorila v poradí siedmu sezónu. V nej dosahli stolní tenisti 
OSK historické 5. miesto. Získali 37 bodov za 8 víťazstiev , 3 remízy a 7 prehier. Znamená to, že sme sa dostali do 
silného stredu tabuľky. Sezóna ukázala, že sme dokázali po prvýkrát prekvapiť dlhoročných účastníkov 5.ligy ako 
sú mužstvá Leopoldova, či Kočín-Lančára.

  Niektorí súperi - ako Vrbové,Trnava či 
v tejto sezóne silne posilnené Malženice 
– však boli nad naše sily. S papierovými 
slabšími súpermi sme však uhrali potrebné 
body, hoci niekedy po tuhých bojoch. 
Cenná na našom umiestnení je však tá 
skutočnosť, že celú jarnú súťaž sme odohrali 
bez opory Rasťa Šimončiča, ktorý odišiel za 
prácou do zahraničia. Stabilnú a spoľahlivú 
formu však preukázal Rasťo Andris. K jeho 
výkonom sa striedavo približovali a často 
bodovali Procháska, Čelín a František Valo. 
Ten, ako jeden z najstarších pretekárov 
v súťaži (76-ročný !)dokázal 13-krát zvíťaziť 
vo dvojhrách. 

Vo štvorhre hrával najstabilnejšie s našou 
jednotkou Andrisom a ich úspešnosť 
predstavuje vysoké %-úspešnosti 81,8, 
čo ich určite zaraďuje medzi popredné 
dvojice v súťaži. Medzi najúspešnejšími 
jednotlivcami v rámci súťaže bude určite aj 
Andris so 75,4%-nou úspešnosťou. Vzhľadom 
na uzávierku tohoto čísla novín, nie sú 
ešte vydané zo strany VV OSTZ konečné 
tabuľky.
V posledných kolách tohtoročnej sezóny sme 
na domácich stoloch porazili postupne Dolný 
Lopašov hladko 12:6 (body získali: Andris, 
Valo, Procháska po 3,5, Čelín 1,5) a celok 
Veselého po boji 10:8 (bodovali: Andris 4,5, 

 Procháska 3, Valo 2,5). Medzitým sme 
odbehli na zápas proti silne posilnenému 
MTJ Piešťany „E“, ktorému sme podľahli 
5:13 (bodovali: Andris 2, Procháska 1,5, 
Čelín 1 a Seitler 0,5).     

Potešiteľná je skutočnosť, že v poslednej 
dobe si nachádzajú cestu ku tejto hre 
mladší hráči. Ak budú pravidelne dochádzať 
na tréningy, nebudeme sa musieť obávať o 
budúcnosť stolného tenisu v Krakovanoch. 
Materiálne vybavenie a podmienky zo 
strany obce sú výborné. Na rade je mladšia 
generácia. 

-uwe-

Vydarené stolnotenisové turnaje v Krakovanoch

l Účastníci Jozefovského stolnotenisového turnaja v Kultúrnom 
dome v Krakovanoch. Starostovia okolitých obcí.   L. Žitnanský

     Sviatok mužov – 19.marec – spájajú starostovia obcí jaslovsko-bohunického regiónu už tradične so stolným 
tenisom v Krakovanoch. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Už po 9-krát si dali schôdzku v sobotu 18.3.2006. Za súpera 
si tentokrát pozvali zdatný kolektív TAVOS-u (Trnavská vodárenská spoločnosť). 

  Na turnaji štartovalo celkove 20 jednotlivcov. 
V rámci turnaja zohrali tieto dva kolektívy vzájomný 
zápas mužstiev, ktorý sa po veľmi vyrovnanom boji 
skončil nerozhodne 8:8. O konečnom víťazstve kolektívu 
Starostov obcí rozhodol väčší počet vyhratých setov. 
    Hráči boli rozdelení do 4 skupín. Vzájomné zápasy 
2 hráčov TAVOS-u a starostov obcí sa zarátavali aj do 
súboja mužstiev. Víťazi jednotlivých skupín bojovali ďalej 
o najlepšieho jednotlivca vo finálovej skupine. Tam bol 
najúspešnejší pretekár TAVOS-u Ferdinand Procháska, 
ktorý po vyrovnaných bojoch odsunul za seba starostov 
obcí. Najlepší starosta bol víťaz z minulého roka Jozef 
Reško z Kočín-Lančára pred  Jurajom Valom z Trebatíc 
a Jozefom Peťušíkom z Dolného Lopašova. Ostatní 
jednotlivci hrali o umiestnenie podľa tzv.pavúka. Každý 
hráč si mal možnoť zahrať až 7 zápasov. Niektorým to však 
už rôčky nedovolili. Dobrá nálada zo zdravého pohybu 
však zostala všetkým. Starostovia aj touto cestou ukázali 
svojim spoluobčanom príklad aktívneho využívania 
voľného času.
    O deň neskôr – v nedeľu – sa konal stolnotenisový turnaj 
registrovaných i neregistrovaných hráčov. 
    9.ročníka  stolnotenisového turnaja o Pohár starostu 
obce Krakovany  sa zúčastnilo rekordných 34 hráčov 
z Piešťan, Vrbového, Kočína-Lančára, Trenč.Bohuslavíc, 
Chocholnej, Drietomy, Bratislavy a samozrejme 
z domácich Krakovian. Zo zoznamu štartujúcich vidno, 
že úroveň turnaja už široko prekročila hranice okresu 
Piešťany.
    Hráči boli rozdelení do 8 skupín. Dvaja najlepší z každej 
skupiny postúpili do boja o prvých 16 miest. Hráči, ktorí 
sa umiestnili s skupinách na 3. a  4.miestach hrali o 17. 
až 32.miesto. Turnaj bol miernou konfrontáciou úrovne 
5.ligy medzi trenčianskym a trnavským krajom.  Viac sa 
darilo hráčom trenčianskej oblasti. Turnaj vyhral Marián 
MOŠTENICKÝ z Chocholnej pred oddielovým kolegom 

Vladimírom BREZNICKÝM. Bronzovú priečku obsadil hráč Vrbového – Ján 
SVETLÍK. Z domáceho mužstva skončil najlepšie Rasťo ANDRIS na 9.mieste, 
keď  práve v zápase o postup do prvej osmičky sa mu do cesty postavil neskorší 
víťaz. Pochvalu si zaslúži aj najstarší účastník turnaja 67-ročný František VALO, 
ktorý v nabitej konkurencii obsadil veľmi pekné 11.miesto. Vďaka za veľmi dobrú 
úroveň patrí aj všetkým hráčom za korektný prístup a chovanie počas celého 
turnaja. 
Ceny najlepším odovzdal starosta Krakovian PaedDr.Vladimír Mihálik a hlavný 
rozhodca turnaja Ing.Vladimír Seitler. O občerstvenie hráčov sa príkladne starala 
p.Janka Starovičová, ktorá tiež prispela k zdarnému priebehu turnaja, za čo jej 
tiež patrí poďakovanie všetkých zúčastnených. 
Už teraz sa tešíme na jubilejné 10.ročníky oboch turnajov.

-uwe-


