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Jednota dôchodcov v Krakovanoch s pestrými aktivitami

    Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som Vás v mene výboru JDS v Krakovanoch informovala o našich 
aktivitách na sklonku roka 2010 a v predchádzajúcich troch mesiacoch nového roka. Rok 2010 sme 
uzatvorili spoločným stretnutím a posedením v spoločenskej miestnosti KD.

  Bilancovali sme odchádzajúci rok, 
spomínali na všetko pekné, čo sme 
spolu zažili. Zaželali sme si všetko 
dobré, a že sa v ďalšom roku, ak nám 
bude slúžiť zdravie, budeme stretávať 
i naďalej. Poďakovanie patrí všetkým 
Vám, ktorí ste nám akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali pri uskutočňovaní 
našich akcií a tiež všetkým, ktorí ste 
si našli čas a prichádzali ste na naše 
stretnutia. Radi privítame aj tento rok 
medzi nami nových členov. 
   Úvodom nového kalendárneho 
roku sme sa so zármutkom dozvedeli 
smutnú správu. Z našich radov odišla 
naša milá a obetavá členka pani Rozália 
Tomašiková, ktorá bola vždy ochotná 
a rada nám pomohla. Kytičkou kvetov 
na pohrebe a minútou ticha sme sa s 
ňou so smútkom v srdci rozlúčili.
   Február patril našej 2. hodnotiacej 
schôdzi, ktorú sme mali v KD v pekne 
pripravenej sále. Zišlo sa nás 50 
členov. Privítali sme i nášho pána 
starostu, ktorý sa nám prihovoril 
pár slovami a poďakoval za našu 
aktivitu v dedine. Hosťom schôdze 
bola i pani Jankechová – predsedníčka 
JDS v Trebaticiach. Po absolvovaní 
potrebných formalít schôdze sme sa 
mohli pobaviť i zaspievať. Deti zo ZŠ 
Krakovany pod vedením  učiteliek 
Seitlerovej a Pánikovej, nám predviedli 
pekný program. Privítali sme medzi 
sebou i súbor seniorov z Trebatíc s 
pásmom  PÁRAČKY. Bolo to pekné 
vystúpenie v krojoch s hovoreným 
slovom a peknými pesničkami.  

atmosféru. V ten deň v nočných hodinách, 
dve naše členky prispeli k úspechu 
akcie RETRODISKOTÉKA, ktorú už 
2.rok organizuje ZŠ Krakovany a ktorej 
súčasťou bola veľkolepá a neopakovateľná 
módna retro prehliadka.
  Na našom tradičnom každomesačnom 
stretnutí sme oslávili krásne okrúhle 
jubileum našej členky a spoločne sme 
si veľkonočným aranžmá navodili 
veľkonočnú atmosféru.
   Začiatkom apríla (4.4.2011) plánujeme 
rozhýbať po zime svoje telá a skrášliť tým 
prostredie miestnych cintorínov. Keďže 
našou tradíciou je aj výlet do Blacín na 
medvedí cesnak, chystáme sa tí zdatnejší, 
túto trasu absolvovať na bicykloch. 
15.apríla sa chystáme podporiť akciu                             
LIGA PROTI RAKOVINE a prispieť 
na dobrú vec a pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú.
   Predstavila som Vám naše aktivity v 
ostatnom čase, i tie blížiace sa. S nimi k 
nám prichádzajú  i sviatky Veľkej noci, ku 
ktorým Vám prajem všetko dobré, veľa 
zdravia, rodinnej pohody a spokojnosti.

   Pekné slnečné dni plné radosti 
všetkým čitateľom želá 

za Výbor JDS  
Anna KUBRANOVÁ
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×  ŠPORT Naše futbalové problémy - práca s mládežou
   Po rokoch venovaných futbalu v Krakovanoch a skončení mojej aktívnej činnosti som si niekedy v r. 
1990 zaznamenal a napísal nasledujúcu úvahu.

  Patríme medzi krajiny s bohatou 
futbalovou  tradíciou. Ak chceme stále 
držať krok so svetovou špičkou, naša práca 
vo futbale musí byť kvalitná, odborná, 
dôsledná aj na nižšej úrovni - na našich 
dedinách.
     V minulosti nám vyrastali dobrí futbalisti 
i v ťažkých životných podmienkach ako 
prirodzené talenty, ktorým námaha 
nerobila problém. Doba pokročila vo 
všetkých smeroch, život sa mení a 
naberá inú formu. Pre našu mládež 
pribudlo oveľa viac záujmov, oveľa 
ľahších, nevyžadujúcich námahu, obetu a 
odriekanie. Jedným slovom žije sa ľahšie, 
ale dobrý futbal vyžaduje od športovca 
veľa úsilia, námahy a aj driny. Výchova 
dobrých futbalistov je o to dnes zložitejšia. 
Preto tomuto problému musíme venovať 
zvýšenú pozornosť.
     Futbalu sa hovorí, že je to hra hier, patrí 
k najobľúbenejším a najrozšírenejším 
športom, ktorému fandia milióny ľudí 
našej planéty. Dobrý futbal zabáva a 
poskytuje radosť  aj našim občanom. Práca 
s mládežou vo futbale má svoju dôležitosť. 
Jej účelom je aj vychovávať zdravých, 
zdatných, charakterných, a pre život 
dobre pripravených ľudí. V plnej miere, 
dôkladná práca  s futbalovou mládežou v 
celom svojom dôsledku sa odzrkadľuje v 
celkovej úrovni a kvalite toho futbalu, na 
ktorý sa potom radi alebo neradi chodia 
pozerať aj jeho priaznivci. Radi, ak je na 
patričnej úrovni, neradi, ak futbal stráca 
svoju prirodzenú hravosť a svoje staré 
kúzlo.
     Nesmieme zabúdať, že pri odbornom 
raste  futbalistu vedieme žiakov k tomu, že 
futbal to nie sú iba body a umiestnenie v 
tabuľke. Futbal sa hrá pre vlastné potešenie 
a pre potešenie našich spoluobčanov-
divákov. Je veľa takých fanúšikov futbalu, 
ktorí chcú vidieť iba dobrý futbal a často 
sme tajnými svedkami pochvalných uznaní 
i na adresu hráčov súpera. A mnohí chodia 
na futbal bez ohľadu na to, komu fandia  
preto, aby videli dobrý šport, aby mali cez 
víkend dobrý zážitok.
    Nemali by sme nechať naše deti rásť 
ako drevo v horách aj na našich dedinách. 
Skúsenosť hovorí, že tam je futbal na 
dobrej úrovni, kde skôr zistili, že výchovu 
futbalovej mládeže nemožno zanedbávať. 
Treba, aby aj na dedinách boli schopní 

učitelia, alebo starší futbalisti, ktorí 
sa venujú mladým chlapcom - žiakom 
a podchytia ich pre dobrú vec. Tam, 
kde zodpovední činitelia vidia iba 
výsledky svojho prvého mužstva 
dospelých, dopúšťajú  sa nehoráznej 
nezodpovednosti vo svojom klube, v 
obci, ale aj v celom našom futbalovom 
dianí.
   Aby sa futbal páčil, aby sa naše futbalové 
štadióny zapĺňali, aktéri tejto hry musia 
ovládať celý futbalový kumšt. Predpoklad 
na to má väčšina našej mládeže a čo je 
veľký plus, že mládež má aj veľký záujem 
o tento šport. Záujem má dovtedy, pokým 
máme dostatok odborníkov, pedagógov, 
obetavých ľudí, ktorí urobia všetko, aby 
tento veľký záujem podchytili správnym 
a zaujímavým spôsobom. A to u detí už 
od 6-8 rokov. Priliehavé je spomenúť 
staré slovenské porekadlo: „Ohýbaj ma 
mamko, pokiaľ som ja  Janko,“ alebo 
„Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby 
si našiel.“
   Okrem fyzickej zdatnosti, taktiky-
stratégie, potrebuje futbalista najviac 
svoju prirodzenú hravosť. Futbalová 
lopta musí byť súčasťou tela hráča. To sa 
však dá ovládať a získať iba ak, doslova 
denne, už od 6 rokov, sa budúci hráč-
futbalista s loptou zaoberá-hrá. Tvrdia 
to nielen odborníci, ale aj slávne postavy 

Samozrejme nechýbal ani harmonikár 
pán Krajčovič, ktorý navodil tú správnu 
atmosféru. Po vystúpení si s nami naši milí 
hostia ešte pár chvíľ posedeli a pospomínali. 
My sme im pekne poďakovali zaželali veľa 
úspechov – čakala ich totiž zabíjačka a 
fašang spojený s ochutnávkou špecialít, na 
ktoré nás srdečne pozvali.
   Začiatkom marca sme pozvali našich 
členov do Domu umenia Piešťany na 
predstavenie činohry SND TRI SESTRY 
od Čechova. Hviezdne obsadenie hercov 
nám navodilo príjemnú vysoko kultúrnu 

 l   Fotozáber 2.  hodnotiacej  schôdze JDS.                   Foto: L. Žitnanský

l   Účastníci  2.  hodnotiacej  schôdze Jednoty dôchodcov v Krakovanoch. 
     Foto: L. Žitnanský

ako Pelé, či Maradona. Naším cieľom 
je vychovať takú futbalovú mládež - 
hráčov - futbalistov s vysokou technikou 
ovládania lopty, veľkými individuálnymi 
schopnosťami, ktorí si dokážu poradiť 
aj s dôkladne organizovanou obranou, 
premyslenou taktikou a ďalšími 
nástrahami súpera  a to všetko v rýchlosti 
a pohybe.
   Túto moju úvahu zhrniem v myšlienke, 
ktorú vyslovil holandský odborník Villi 
Coerver na medzinárodnom seminári 
trénerov v Prahe v roku 1986: „ Pre 
budúceho futbalistu je prvoradý veľký 
cit pre loptu. Kto ho má, uplatní ho v 
driblingu, presných prihrávkach, v streľbe 
a to aj pod neustálym tlakom súpera. 
Treba ho získať už od šiestich rokov, 
najneskôr od ôsmich, denne po celý rok, 
aspoň hodinu. Nielen organizovaným 
tréningom, ale aj samostatne, z vlastného 
záujmu na malom priestore na dvore, v 
záhradách, alebo hocikde na sídlisku. S 
citom pre loptu sa zvyšuje aj pohyblivosť 
nohy, chodidla, ohybnosť členka. Čím sa 
chlapcovi lepšie darí, tým rastie jeho chuť 
neustále sa zdokonaľovať a učiť. U týchto 
detí vidieť radosť a prirodzený zmysel 
pre pohyb. Musíme postupne docieliť, 
aby futbalista mal v nohách taký cit, ako 
basketbalista v rukách.“

Ervin SEDLÁK

  V ročníku 1977/78 sme zaznamenali zostup našich seniorov do III. triedy - je to najnižšia 
súťaž, akú kedy Krakovany hrali. V ročníku 1980/81 sme už zaznamenali postup späť do II. 
triedy. Pričinili sa o to okrem vedenia FO, kolektív futbalistov, zložený zo starších skúsených 
hráčov a z prílivu mladej futbalovej krvi, z bývalých prvých registrovaných žiakov. Horný 
rad zľava: E. Sedlák - predseda FO, Jar. Valo, K. Ševčík, P. Zuzic, M. Pavlovič (aj tajomník 
TJ), Ján  Galbavý, A. Remiš (kapitán mužstva), Juraj Galbavý, Vl. Julíny, P. Belica, J. Svetlík, 
Vl. Valo, J. Jankech (zdravotník), J. Bučka - predseda TJ, A. Trebatický - hospodár. Dolný 
rad zľava: L. Žitnanský (vedúci mužstva), Ing . M. Kubran, P. Hesko, V. Urban, Ľ. Janča, J. 
Klinovský, I. Horanský, Ľ. Jankech, Voj. Valo, A. Miezga (tréner).  Na fotografii chýbajú: 
B. Mihálik - hlavný usporiadateľ, S. Čičmanský - pokladník, Vl. Macháč - predsea HO, J. 
Žák, J. Macejka, J. Fidler, Voj. Žažo - členovia Výbou TJ, ale hlavne chýba stabilný hráč M. 
Skladan (prestúpil do Vrbového).                                                                                        -ESK-

FOTO z futbalového archívu


