
 HLAS Krakovian
     l Ročník 4. l  Číslo 4  l  December  2006  l

Č a r o  V i a n o c
      Milí priatelia, aj nám sa môže stať, že v uponáhľanom zhone a stále viac šíriacom sa konzumnom spôsobe života, 
zabudneme na podstatu slávenia vianočných sviatkov, na ich odkaz. Atmosféra vianočných dní učarí každému z nás. 
V čom ale vlastne spočíva tajomstvo a čaro týchto dní?

  Vianočná legenda hovorí o malom 
anjelovi, ktorý nechcel spievať nad 
betlehemskými poliami „ Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle.“ Všimli si to ostatní speváci 
a dokonca i hlavný anjel, ktorý dirigoval 
nebeský zbor. „ Prečo nespievaš?“- pýta sa.   
„ Chcem spievať, ale vždy prídem len po 
slová : Sláva Bohu na výsostiach. Ostatné 
slová nemôžem spievať, považujem ich za 
falošné. Pozrite na zem! Všade sú vojny 
a kde sa práve nebojuje, je veľa násilia, 
nedorozumenia, hádok...Aj Svätá rodina 
zažila v dnešnú noc veľa odstrkovania 
a nelásky v Betleheme.“ Hlavný anjel 
sa zamyslel a odpovedal: „ Máš pravdu, 
na svete je veľa nespravodlivosti a 
nepokoja. Ale práve v dnešnú noc Nebeský 
Otec posiela svojho Syna, aby ľuďom 
priniesol lásku, pokoj, nádej, odpustenie, 
porozumenie...My anjeli sa z toho tešíme a 
svojím spevom oslavujeme Boha a želáme 
všetkým ľuďom, túžiacim po týchto 
hodnotách, všetko dobré.“
„ Aha, už tomu rozumiem,“ hovorí malý 
nebeský rebelant, „ už budem spievať so 
všetkými anjelmi toto prekrásne vianočné 
posolstvo.“
    Milí čitatelia, prejdime od legendy k 
realite a pýtajme sa,  či je v dnešnom 
svete miesto pre skutočné hodnoty 
Vianoc. Napriek neláske, dishármonii a 
znechuteniu môžeme povedať: áno. V tú 
noc, keď sa mal narodiť Boží Syn, zdalo 
sa, že nebude miesta. A predsa, napriek 
všetkému sa miesto našlo. Nádej sa 
naplnila, napriek prekážkam. Nádej je to, 
čo ostáva, aj keď ostatné zanikne. Nádej 
nás učí veriť, že aj v dnešnom svete sa nájde 

l Ilustračné foto,  zdroj:  Internet.

V čom spočíva tajomstvo týchto dní?

miesto v ľudských srdciach pre skutočné 
vianočné hodnoty. Nádej je svetlo, ktoré zasvieti 
vtedy, keď zavládne tma. Nádej je istota, keď 
cítime slabosť. Nádej oživí prisľúbenia, keď 
pochybnosť zahalí naše srdce. Nádej prináša 
šancu začať znova, keď opätovne klesáme pod 
ťarchou previnení. Nádej pomáha objaviť to 
dobré v človeku, keď sa nám zdá, že zlého je 
viac.
    Či naše srdce potrebuje nádej? Áno a veľmi. 
Ťažko žiť bez nádeje. Pokiaľ bude miesto pre 

nádej, bude miesto aj pre skutočné vianočné 
tajomstvo, ktorým je ten, ktorý naplnil odvekú 
nádej ľudstva po Vykupiteľovi.
   Nádej sa naplnila, Ježiš sa historicky narodil 
v Betleheme. Majme nádej a urobme všetko, 
aby sa narodil aj v našich srdciach.   

Ľudovít MALÝ,
 školský dekan
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×  FUTBAL K jesennému titulu chýbalo len málo

     Prvú novembrovú nedeľu sa rozlúčili naši muži zápasom v Petrovej Vsi s jesennou časťou majstrovskej súťaže. V 
poslednom článku pre Hlas Krakovian som vyslovil prianie úspešného záveru prvej polovice súťaže, ktoré sa naplnilo 
takmer do bodky. 

A-mužstvo - 5.liga Západ

1.Piešťany   15 9 5 1  48:13 32
2.Krakovany  15 10 2 3 33:18 32
3.Lok.Trnava 15 9 4 2  36:17 31
4.Gbely      15 8 5 2  35:22 29
5.Jalšové    15 9 1 5  39:20 28
6.Trebatice  15 7 2 6  33:22 23
7.Čáčov      15 6 3 6  32:24 21
8.Petrova Ves15 5 5 5  19:17 20
9.Kúty       15 5 5 5  24:23 20
10.Radošina  15 6 2 7  30:35 20
11.Dvorníky  15 5 4 6  28:28 19
12.Prašice   15 6 1 8  16:33 19
13.Mor.Sv.Ján15 4 3 8  19:33 15
14.Smolenice 15 4 1 10 27:33 13
15.Holíč     15 4 1 10 24:34 13
16.Chtelnica 15 1 0 14  9:80  3
Chtelnici odpočítajú 9  bodov

Dorast - Obl. majstrovstvá

1.D. Krupá  15 11 2 2 57:25  35
2.Boleráz   15 11 2 2 39:12  35
3.Križovany 15  8 4 3 39:29  28
4.Suchá n/P 15  9 1 5 35:31  28
5.Krakovany 15  8 3 4 50:32  27
6.Siladice  15  8 3 4 55:43  27
7.Slávia TT 15  8 3 4 44:37  27
8.Trakovice 15  7 2 6 33:21  23
9.Špačince  15  6 1 8 21:31  19
10.Dechtice 15  5 3 7 26:29  18
11.Šúrovce  15  5 1 9 27:36  16
12.Modranka 15  4 2 9 17:31  14
13.Zavar    15  3 4 8 23:40  13
14.PiešťanyB15  3 2 10 31:50 11
15.B.Kostol 15  3 2 10 26:51 11
16.Ružindol 15  2 3 10 23:48  9

Žiaci - Obl. súťaž sk.C

1.Jalšové A 11 10 0 1  76:6  30
2.Bojničky  11 10 0 1  74:5  30
3.Pastuchov 11  7 2 2  32:13 23
4.Ratnovce  11  6 3 2  34:15 21
5.Dubovany  11  6 2 3  47:18 20
6.Sokolovce 11  6 2 3  33:17 20
7.Koplotovce11  4 1 6  29:22 13
8.Krakovany 11  4 1 6  31:46 13
9.Banka     11  3 1 7  25:39 10
10.Veselé   11  2 1 8  24:43  7
11.Ostrov   11  1 1 9  22:42  4
12. Borovce 11  0 0 11  5:166 0

-r-

Vianočné sviatky našich predchodcov

   Lucie preto chodili s krížikom, aby do 
domu priniesli šťastie a božie požehnanie. 
Krídlom povymetali z domu všetko zlo a 
nešťastie. Tak nám čas do Vianoc ubiehal 
a tým viac sme sa tešili. Každý večer sme 
chodili s mamičkou driapať perie. Vždy u 
inej susedy sa na pár večerov stretlo pár 
žien, ktoré spolu driapali husacie perie. 
Boli sme veľmi radi, keď nás naše mamičky 
vzali so sebou, lebo sa tam rozprávali 
všelijaké príbehy. Aby nás tety pobavili, aj 

    Vianoce mojej babinky napíšem tak, ako mi ich ona vyrozprávala. Keď bolo 13.12. a meniny mala Lucia, tak sme 
chodili za Lucie. Dali sme si na seba biele plachty a v každej domácnosti, kde sme prišli, sme dali každému členovi 
rodiny bozkať krížik, ktorý sme nosili so sebou a všetky kúty v dome sme vymietli husacím krídlom.

aj si vymýšľali všelijaké strašidelné príbehy 
a nám sa to páčilo. Tak ubiehali večery pred 
Vianocami, až prišiel vytúžený Štedrý deň. 
Mamička od rána chystala štedrovečernú 
hostinu a my sme jej s radosťou pomáhali. 
Ja preto, že som bola najstaršia, som bola 
mamičkina pravá ruka , mala som 11 rokov 
a bola som oproti svojim sestrám už veľká, 
pretože sestry bolo odo mňa mladšie. Boli sme 
4 dievčatá. Tatinko zatiaľ v tichosti v obývačke 
strojil stromček, prestieral slávnostný stôl. Bol 

to najlepší človek na svete a veľmi sme ho všetky 
ľúbili. Aj keď sme vedeli, čo robí, tvárili sme 
sa, akoby nebol doma, bolo to také tajomné. 
Trpezlivo sme čakali, až príde večer Ježiško a 
ozve sa z obývačky zvonček, ktorým sa Štedrý 
večer začal. Všetky nás mamička vyobliekala, 
vyčesala a spoločne sme vošli do obývačky, 
kde akoby zázrakom bolo všetko nádherne 
pripravené. Mamička pred Vianocami celé noci  
vypekala   koláčiky...

...pokračovanie na str. 3

  V záverečných piatich stretnutiach A-
mužstvo totiž neokúsilo trpkosť prehry, 
a len pre nepriaznivejšie skóre zimuje za 
okresným rivalom z Piešťan so ziskom 
výborných 32 bodov. Dôležité domáce 
víťazstvá v prestížnom súboji s Radošinou 
a na strážovské hody s Kútmi vytvorili 
pohodu v tíme. Tú chlapci preniesli na 
ihrisko v šlágri v Piešťanoch, ktorý napriek 
početnému oslabeniu a nepriaznivému 
vývoju dokázali gólmi Tomáša Balcíra a 
Ilenčíka doviesť do remízového konca. 
Pred fantastickou krakovianskou kulisou 
sa stali morálnymi víťazmi, a veru mnohí 
z nás sa neubránili pocitom dojatia z 
výkonu našich futbalistov. S Chtelnicou 
sa kvôli dažďu muselo stretnutie opakovať 
a na sviatok Všetkých svätých sme splnili 
trojbodovú povinnosť. Na tri dni sme si 
prvýkrát v histórii vyskúšali pozíciu lídra 5. 
ligy, ku ktorej sme mali blízko aj v Petrovej 
Vsi. Domáci však jedinú vážnejšiu šancu 
pretavili na gól, a keď v závere zahodil svoju 
tutovku striedajúci Marián Balcír, museli 
sme sa uspokojiť s remízovým rezultátom. 
Po sezóne hráči absolvovali, vďaka pánovi 
Kiktovi a ďalším sponzorom, víkend na 
Brezovej pod Bradlom, ktorým nielen utužili 
kolektív, ale aj uzavreli tohtoročné aktivity. 
V zime sa veľké zmeny nechystajú, všetci 
hráči potvrdili záujem zotrvať v mužstve, 
pribudnúť by mal len Lukáš Duchoň, ktorý 
už s tímom na jeseň trénoval. Naopak 
zranený Marcel Kikta pre roztrhnutý krížny 
väz v kolene vynechá pravdepodobne celú 
jarnú časť sezóny.

Dorastenecký oddiel dosiahol konečným 5. 
miestom zlepšený výsledok oproti minulej 
sezóne, no dá sa povedať, že o kúsok zaostal 
za očakávaním svojho realizačného tímu i 
vedenia klubu. Zo strany vedúceho mužstva 
pána Šoku a staronového trénera Miloša 
Holána boli chlapcom vytvorené kvalitné 
podmienky, ktoré sa pri prejavenom záujme 
niektorých rodičov o sponzoring mládeže 
majú šancu v ďalšom období zlepšovať. 
Zbytočnými stratami v Dechticiach 
a v Šúrovciach sa chlapci pripravili o 
výhodnejšiu pozíciu pred odvetou, ktorá 
by im zaručila šancu pobiť sa o postup do 
krajskej súťaže. Najmä v domácich zápasoch 
však dorastenci predvádzali rýchly útočný 
futbal s množstvom gólov, čím naznačili 
potenciál aj pre seniorskú kategóriu. 
Žiacky kolektív sa zlepšoval počas súťaže od 
stretnutia k stretnutiu, v tabuľke mu to síce 
stačilo iba na 8. priečku, avšak v jarnej časti 
nepochybne potrápi aj silnejších súperov. 
Po skončení súťaže sa žiaci pripravujú pod 
vedením Petra Masára v telocvični, ktorá 
vyplní obrovskú päťmesačnú pauzu v ich 
súťažnom období. 
V závere by som sa rád v mene výboru TJ 
poďakoval výborným fanúšikom za podporu, 
sponzorom a obecnému úradu za finančnú 
pomoc, hráčom za odvedené výkony v 
krakovianskych farbách v uplynulom 
roku a všetkým zaželal príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a veľa úspechov novom 
roku 2007.

Lukáš RADOSKÝ

Jesenné tabuľky

2% z dane môžete venovať i v roku 2007
  Aj v budúcom roku sa bude TJ Družstevník Krakovany uchádzať o 2% z Vašich daní, 
ktorých darovanie zostane pre športové aktivity zachované v prakticky rovnakom 
rozsahu ako doteraz. Veríme, že nám prejavíte svoju dôveru a prispejete darovaním 2% 
k pokračovaniu rozvoja a úspechov TJ. 
                                                                                                                                                    -LR-                     

Najlepší strelci
Strelci A- mužstva:

11 – Tomáš Balcír,
7 – Vojtech Kališ,

5 – Marek Urban, 3 – Peter Ilenčík, Daniel Hlaváč, 
2 – Martin Pavlovič, 1- Ondrej Bejdák, Matúš Ondrejka.

Strelci dorastu:
10 - Ďuriš Erik,

8 - Vangeľ Martin, Krajčo Matúš, 
6 - Slabý Stanislav,
4 - Sereda Anton,

3 - Kubran Matúš, Jurda Michal,
2 - Valo Matej, Dubovský Ján,

1 - Sedlák Michal, Žitnanský Norbert.


