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Z  K r a k o v i a n  v  m i n u l o s t i
   Stavanie májov
     Od mája do júla sa častejšie opakovali zvyky, ktorých základným prvkom boli mladé prúty, konáre 
alebo aj stromy. Pôvodným zámerom týchto zvykov bolo zabezpečiť vegetácii potrebnú vlahu a 
prostredníctvom imitatívnej mágie preniesť tak vlastnosti zelene na polia a lúky.

   Májová zeleň najlepšie vyjadrovala 
želanie poľnohospodárov týkajúce sa 
sily a dobrého rastu všetkého rastlinstva. 
Strom vo zvykoch všeobecne sa označuje 
slovom máj.
   „Večer pred prvím májom vistrájali chlapci 
neplechu. Povešali na ploti harampádia, 
dokonca aj voz, potom neskôr aj trabant 
vitrepali na strechu. Ak sa mládencovi 
páčila dievka, zapichol jej za plot máj 
/zelenú halúzku/. Večer na prvého mája 
bývala zábava, konala sa väčšinou vonku. 
Chlapci zelenými halúzkami označili 
priestor, kde sa tancovalo. 
   Stavali sa dievkam máje. Pri stavaní 
hrali a spievali : Staváme my máje, pekné 

Stavanie májov, pasenie husí

zelené, tým strážovským dievkam na 
potešenie! Pri stŕhaní májov spievali:
Stŕhame my máje pekné zelené, tým 
strážovským dievkam na potešenie!“

Pasenie husí
     Pasenie husí bolo obvyklou činnosťou, 
ktorú vykonávali deti. Husi sa chodievali 
pásť poza humná a po žatve na strniská. 
Počas pasenia sa hrávali rôzne hry, 
zbierali klásky a spievali. „Aj desať dievčat 
nás chodzilo spolu, a ked sme išli domov, 
tak počas pasenia husí sa deti hrávali 
rôzne hry: Kolo, kolo mlinské  -  pri hre 
sa deti pochytali voľne za ruky, chodili do 
kruhu a spievali : Kolo, kolo mlinské, za 

štiri rínske, kolo sa nám polámalo, 
všetko sa nám visipalo a mi všetci hup. 
Pri slove hup, všetky deti vyskočili do 
výšky.“
  Rajčula - na zem sa pomocou špagátu 
nakreslil kruh, ktorý sa udupal. Hra 
mala princíp naháňačky, jeden bol v 
kruhu a chytal ostatných, ktorí do kruhu 
vbiehali. Ten, ktorý chytal, sa mohol 
zdržiavať iba vnútri kruhu. Koho chytil, 
ten išiel na jeho miesto.   Pri pasení husí 
sa dievčence radi hrávali na nevesty a 
svadbu. 

Zuzana SNOHOVÁ
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„Červenokr ížska“ schôdza
   Opäť po roku, 2. marca 2008, so začiatkom o 15:00 hodine, sa v sympatických priestoroch sály Kultúrneho domu 
v Krakovanoch konala tradičná výročná členská schôdza Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža (ďalej len 
MS SČK) v Krakovanoch pod vedením pani Eleny Krestovej, predsedníčky tejto významnej humanitárnej organizácie 
so záslužnými humánnymi aktivitami.

   Táto schôdza bola výnimočná tým, že i napriek nepriaznivému 
zimnému daždivému marcovému počasiu ju poctila svojou 
návštevou prezidentka Slovenského Červeného kríža (SČK) na 
Slovensku so sídlom v Bratislave, pani PhDr. Helena Kobzová, 
ktorá svojím mimoriadne pútavým príhovorom všetkým 
prítomným spomenula bezkonkurenčné, tradičné a z hľadiska 
humanity a pomoci výnimočné poslanie tejto humanitárnej 
organizácie, ktorá má zastúpenie po celom svete. Prezidentka 
SČK, Dr. H. Kobzová, nezabudla pripomenúť i čo-to z počiatkov 
histórie tohto dobročinného spolku, ktorého význam je 
bezpochyby celospoločenský, ba čo viac - celosvetový. Pútavo 
vyrozprávala príbeh o jeho zakladateľovi Jeanovi Henrym 
Dunantovi (1828-1910). Účasť členov MS SČK v Krakovanoch 
bola vcelku hojná. 
   Začiatok schôdze sa niesol v duchu poľnohospodárskej 
prednášky, ktorú  na tému Ekologické poľnohospodárstvo a 
zdravá výživa viedli dve odborné pracovníčky Slovenského 
centra poľnohospodárskeho výskumu - Výskumného ústavu 
rastlinnej výroby Piešťany. Pre prítomných mali pripravené 
milé prekvapenie – produkty racionálneho a zdravého 
stravovania.        
   Krakoviansku „červenokrížsku“ výročnú členskú schôdzu 
prišli navštíviť Miestne skupiny tejto organizácie z Vrbového a 
Drahoviec. Skupina z Drahoviec pripravila pre túto príležitosť 
malé prekvapenie – brušné tanečnice, ktoré svojím vystúpením 
spestrili priebeh hodnotenia činnosti a plánov na budúci rok 
MS SČK v Krakovanoch.  Pestrým a z umeleckého hľadiska 
profesionálnym folklórno-kultúrnym programom v rámci 

schôdze vystúpili i členovia miestnej folklórnej skupiny. V priebehu 
schôdze boli odovzdané početné ocenenia jednotlivým darcom, zaslúžilým a 
dlhoročným členom i bývalým členom výboru a súčasným podporovateľom 
rôznych celospoločensko-humanitárno ľudských aktivít MS SČK v 
Krakovanoch. Podujatia sa zúčastnil i starosta Obce Krakovany, pán PaedDr. 
Vladimír Mihálik, Ing. Emília Knošková, tajomníčka Výboru MS SČK v 
Krakovanoch a zároveň i predsedníčka sociálnej komisie a matrikárka Obce 
Krakovany a hosť – predseda Výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou 
a starosta Obce Rakovice, pán Dušan Daloš, ktorý významne vyzdvihol 
početné aktivity našej MS SČK na regionálnej úrovni.    

Martin GONO  
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×      FUTBAL Futbalisti počas zimy a na začiatku jarnej časti sezóny
     Už tradične v polovici marca sa rozbehli futbalové súťaže dospelých a dorastu. Naši zástupcovia do nich vstúpili 
s rozličnými cieľmi a rozlične pripravení.

  A- mužstvo odštartovalo zimnú prípravu 
12. januára a celá príprava prebehla v 
domácich podmienkach. Iba na prípravné 
stretnutia sme využili umelé trávniky na 
Brezovej, v Piešťanoch a Novom Meste 
nad Váhom. Už od úvodu prípravy bolo 
zrejmé, že káder v počte 14 hráčov plus dvaja 
brankári je príliš úzky a aj s trénovaním to 
nebude príliš optimistické. V prvých troch 
týždňoch však chlapci pristupovali k príprave 
zodpovedne, no neskôr klesla účasť na 5-6 
hráčov a príprava stratila význam. Aspoň 
na prípravné stretnutia sme dokázali zložiť 
dostatočný počet hráčov, avšak tiež nemožno 
snáď až na zápasy v Piešťanoch a Drahovciach 
vyjadriť s predvedenými výkonmi spokojnosť. 
Najlepším strelcom sa stal tradične Tomáš 
Balcír s 9 gólmi, sekundoval mu Duchoň 
so 4 gólmi. Zámer doplniť káder sa napriek 
veľkej snahe funkcionárov nepodarilo naplniť 
a prakticky tesne pred súťažou nám ešte 
Ostrovanci dosť podpásovo neuvoľnili Kabáta. 
Našťastie sa vďaka tomu podarilo zrealizovať z 
Ostrova príchod skúseného Richarda Foltýna, 
ktorý ako naznačil v prvých stretnutiach, by 
mohol byť pre mužstvo prínosom. Dlhšiu 
dobu je zranený Patrik Žák, ktorého návrat 
je zatiaľ otázny. 
   Absencia „skončených“ tridsiatnikov v 
našom drese sa javí v mladom mužstve ako 
veľký hendikep, keď mladí hráči podliehajú 
psychickému tlaku, čo je kameňom úrazu 
najmä našich katastrofálnych výsledkov 
vonku. Inak tomu nebolo ani v jarnej 
ouvertúre v Jacovciach, kde bolo rozhodnuté 
už po polhodine hry a na domácich sme v 
zápase jednoducho nestačili. Doma sa chlapci 
zmobilizovali a prekvapivo slabý Moravský sv. 
Ján s prehľadom porazili, no skóre malo byť 
vzhľadom k priebehu jednoznačne vyššie. Na 
dôležité stretnutie v Petrovej Vsi sme cestovali 
oslabení, ale v zostave už s navrátilcom 
Urbanom, ktorý sa po dlhodobom zranení a 
následnom pobyte v zahraničí vrátil, a hoci 
bol bez tréningu, povesť dobrého futbalistu 
nezaprel. Cíteľná však bola strata chorého 
strelca Balcíra, keď sme nedokázali skórovať 
z piatich gólových šancí a napokon prehrali 
0:2. V zápase s ďalším konkurentom z chvosta 
tabuľky – Čáčovom sme opäť zahadzovali 
šance ako predtým s Moravským Sv. Jánom, 
no tentoraz sa nám to už nemuselo vyplatiť. 
Hostia hrozili, no našťastie body napokon 
zostali doma. V ďalšom priebehu nás čaká 
množstvo náročných zápasov a pohľad do 
tabuľky napovedá, že súťaž bude nesmierne 
zaujímavá. Napriek všetkým problémom nie 
sme sami, kto sa s podobnými peripetiami 
v amatérskom futbale borí, a preto by bolo 
škodou stratiť pre Krakovany krajskú súťaž. 

Súčasný káder má kvalitu na to, aby uchoval 
piatu ligu aj do nasledujúceho ročníka. Je 
však nutné konštatovať, že stav mužstva 
odráža stav funkcionárskeho kolektívu, ktorý 
sa zredukoval na existenčné minimum. Silná 
päťka užšieho vedenia a ani ďalší členovia 
výboru nefungujú ani zdaľeka tak, ako tomu 
bolo v predchádzajúcich sezónach a vidieť 
to i na výsledkoch. Rôzne žabomyšie vojny, 
výhovorky a vyhľadávanie osobných sporov 
futbalu nepomáhajú, a v prípade, že nedôjde 
v najbližšom čase ku konsolidácii, futbal na 
to v našej obci doplatí. Súčasný režim chodu 
klubu možno pokojne nazvať ako krízový, a 
preto vyzývam všetkých, ktorí nechcú robiť 
futbal len pre osobné záujmy, ale náš klub 
im naozaj leží v srdci, aby prekonali nechuť 
a pomohli. 

***

   Dorastenecký oddiel absolvoval na rozdiel 
od áčka kvalitnú prípravu a  chlapci viackrát 
zohrali aj stretnutia na umelej tráve. Dokázali 
v nich konkurovať mužstvám z vyšších 
súťaží. Absolvovali tiež spoločne so žiakmi 
sústredenie na Výtokoch pri Moravanoch a 
zdalo sa, že na súťaž sú dobre pripravení. No 
úvod súťaže ukázal veľké futbalové rezervy, 
keď v prvých štyroch kolách nedokázali 
vyhrať, za to trikrát remizovali. Smerovanie 
dorastu sa javí akoby v slepej uličke, keďže 
sa dlhodobo napriek výborným podmienkam 
a množstve cudzích hráčov nedarí naplniť 
postupový cieľ, no treba vyzdvihnúť prácu 
realizačného tímu (páni Holán, Šoka, Kocian, 
či Herceg), ktorý neustále vynakladá veľké 
úsilie a vytvára mládeži kvalitné podmienky. 
Aj vďaka nim k nám radi chodia chlapci z 
okolia, a hoci sú iba na hosťovaniach, pri 
nájdení spôsobu ich prestupu z materských 
oddielov by sme mohli získať viacero 
kvalitných futbalistov. Prvou lastovičkou je 
Martin Vangeľ, ktorý je už krakovianskym 
hráčom zásluhou pána Kiktu a v jarnej časti 
ho uvidíme určite i v áčkarskom drese.

***

   Žiaci prvýkrát po dlhých rokoch, ak nie 
vôbec prvýkrát v histórii, absolvovali vďaka 
trénerovi Karolovi Hercegovi naozajstnú 
zimnú prípravu, dokonca si tiež vyskúšali 
umelý trávnik a celý proces dopĺňali 
využívaním športovej haly. Ich súťaž začína 
v týchto dňoch a iné ako postupové ambície 
tento kolektív mať nemôže. Viacerí chlapci, 
si po zmene pravidiel zo strany ObFZ, 
oblečú v jarnej časti pri striedavom štarte aj 
dorastenecký dres a bezpochyby prispejú aj k 
zlepšeniu doterajšej dorasteneckej mizérie.   

 Lukáš RADOSKÝ

Priebežné tabuľky
TABUĽKA A-mužstva 5.Liga Západ
1. Jalšové    19 18 0   1  73:9  54

2. Kúty       19 12 2   5  32:16 38

3. Dvorníky   19 10 2   7  38:38 32

4. Gbely      19 9  4   6  39:21 31

5. Hlohovec   19 10 1   8  38:42 31

6. Radošina   19 8  5   6  27:27 29

7. Jacovce    19 8  4   7  36:29 28

8. Trebatice  19 8  3   8  32:34 27

9. Mor.Sv.Ján 19 8  2   9  29:41 26

10.Prašice    19 7  4   8  40:35 25

11.B.Mikuláš  19 8  0  11  30:26 24

12.KRAKOVANY  19 7  2  10  33:38 23

13.Čáčov      19 7  1  11  35:52 22

14.V.Kostoľany19 6  3  10  29:44 21

15.Petrova Ves19 5  2  12  21:38 17

16.Tovarníky  19 2  3  14  11:53  9

TABUĽKA Dorast OM Trnava
1. Suchá n/P 19 15  3  1  57:19  48

2. Dol.Krupá 19 13  2  4  60:26  41

3. Drahovce  19 10  3  6  35:32  33

4. KRAKOVANY 19  9  5  5  49:32  32

5. Dechtice  19  9  4  6  36:27  31

6. Siladice  19  9  3  7  49:39  30

7. Kátlovce  19  8  5  6  30:31  29

8. Modranka  19  8  4  7  34:25  28

9. Zeleneč   19  9  1  9  32:30  28

10.Trakovice 19  7  6  6  40:37  27

11.Smolenice 19  7  6  6  35:37  27

12.Špačince  19  7  5  7  42:36  26

13.Zavar     19  4  3 12  23:43  15

14.Križovany 19  4  3 12  30:55  15

15.Slávia    19  4  2 13  30:51  14

16.Šúrovce   19  1  1 17  17:79   4

TABUĽKA ŽIACI OS skupina C
1. Dubovany  11 10  1  0 103:1   31

2. KRAKOVANY 11 10  1  0  81:5   31

3. Sokolovce 11  7  1  3  34:31  22

4. D.Lopašov 11  7  1  3  30:33  22

5. Veselé    11  7  0  4  42:57  21

6. Ostrov    11  4  1  6  24:21  13

7. Trebatice 11  4  1  6  15:33  13

8. Nižná     11  3  3  5  22:31  12

9. Banka     11  3  1  7  20:47  10

10.Prašník   11  3  0  8  12:33   9

11.Ratnovce  11  2  1  8   3:46   7

12.Borovce   11  0  1  10  3:51   1

l Zľava:  starosta Rakovíc D.  Daloš,  starosta Krakovian V. 
Mihálik,  prezidentka SČK H. Kobzová,  tajomníčka MsSČK E. 
Knošková a predsedníčka E.  Krestová.        Foto:  Juraj  Fi lo


