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O d  M i k u l á š a  d o  V i a n o c
   Posledný mesiac roka priniesol do rodín mnoho radosti, najmä tým najmladším. V predvečer sviatku svätého 
Mikuláša čistili s nadšením topánky a krásne vyleštené ich položili do okien. Keď sa zvečerievalo, prišiel do 
domácnosti Mikuláš so svojim sprievodom. Rodičov sa opýtal, ako poslúchali tí najmladší a školákom kládol otázky 
z Katechizmu.
   Noc z 5. na 6. decembra bola plná očakávania. A 
keď skoro ráno 6. decembra krakovianske babičky, 
oblečené v krojoch a teplých kožúškoch merali cestu 
do kostola na Roráty, strapaté hlávky detí, skláňali 
sa nad topánkami a vyberali z nich sladké dobroty, 
ktoré im Mikuláš nadelil.
   O niekoľko dní potom zavítali do domácností Lucie. 
Zahalené v bielom, s husacím krídlom v ruke, ometali 
steny, i tých, ktorí v dome bývali. Mlčali, a na žiadne 
otázky neodpovedali.
   Len čo prvý sneh pokryl dedinu, sane rôznych 
veľkostí a tvarov smerovali na kopce, brehy a briežky, 
všade tam, kde sa dalo sánkovať. Obľúbené boli 
najmä miesta pri hostinci „U Sedlákov“ a pri obecnej 
pivnici (stála pri cintoríne). Centrom sánkovačiek 
však bol „hliník“. Nachádzal sa za domom č.1, v 
ktorom bývala rodina Trebatických. Tí odvážnejší si 
vybrali najvyššie položené miesta v hliníku. Tu však 
bolo i najviac pádov. Jednoduché drevené sánky pre 
viac osôb premávali síce pomalšie, no aj tie občas 
vysypali svoju posádku do snehu. Bola i mnoho 
detí, ktoré sánky nemali a túžili po sánkovaní. Bolo 
že to radosti, keď im spolužiaci povedali: „Poď sa s 
nami zviezť!“ Keď sa začalo stmievať, poberali sme 
sa domov, často s odretými kolenami, modrinami 
na nohách, v premočených topánkach, s lícami 
vyštípanými od mrazu, ale napriek tomu šťastní po 
krásne prežitom dni. No a na druhý deň sme všetci 
boli opäť na “hliníku“. 
   Cestou do školy nás lákali dlhé lesklé šmykľavky, 
tiahnuce sa pozdĺž záhradiek pred domami, zvlášť 
na dolnom konci.
   V gazdovským domoch sa brúsili nože, nastal čas 
domácich zakáľačiek. Z domu, kde sa práve zakáľalo, 
bolo už v skorých ranných hodinách počuť kvičanie 
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Decembrové zvyky, obyčaje a aktivity

prasiatok a k večeru sa zase šírila vôňa 
zabíjačkovej kaše, jaterníc a samozrejme 
kapustnice a ostatných dobrôt. Kto im 
neodolal a dostal na ne chuť, mohol si 
priniesť tanierik a po zaspievaní nejakej 
piesne mu gazdiná ochotne nadelila 
chutnej zabíjačkovej kaše.
   Miesta, ktoré kedysi prinášali deťom toľko 
radosti, dnes zmenili svoju tvár. Slúžia 
iným účelom, alebo zanikli. Vyžiadala si to 
doba a vývoj. Mikulášske radosti však stále 

pretrvávajú. 
   Krásnym a najdôležitejším svedkom 
toho všetkého je farský kostol, ktorého 
patrónom je práve svätý Mikuláš. Tak, 
ako jeho zvony v dokonalej harmónii 
hlaholili predchádzajúcim generáciám, 
ich bim-bam sa rozlieha široko-ďaleko i 
dnes. Ibaže vtedy ich srdcia rozoznievali 
mendíci. 

Johanna VAŠKOVÁ, 
Mária VALOVÁ
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Jeseň v  materskej  škole
   Každé ročné obdobie ukrýva v sebe svoje čaro. Jesenné dni sme deťom spestrili rôznymi aktivitami. 
Našim hlavným poslaním – dopĺnať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na 
rozumový, telesný, ale aj sociálny vývin dieťaťa.

   Aj tento rok sme sa zapojili v spolupráci s MsSČK do jesennej 
výstavy, kde spolu s deťmi ,rodičmi sme vytvorili pestré zátišie pod 
mysleným názvom ,, Vrbovská Kača stojí v Krakovanoch “.
   Ďalšie jesenné dni sme pokračovali tematickými úlohami na každý 
týždeň.
   Týždeň ovocia – deti vzhľadom, hmatom, chuťou spoznávali ovocie, 
ktoré sa snažili  výtvarne zobraziť. Vyvrcholením týždňa boli súťaže: 
jablkový motúz,  kto najrýchlejšie vypije ovocný džús, prenášanie 
jablka v ústach.
   Týždeň zeleniny – Deti si pripravovali zeleninové jednohubky.
Týždeň zdravej výživy – 16. októbra sme si pripomenuli svetový 
deň zdravej výživy. Deti rozlišovali zdravé a škodlivé potraviny, 
pripravovali si ovocné šaláty : strúhané jablko, med, citrón, ovsené 
vločky, posekané vlašské orechy. DOBRÚ CHUŤ! Napichovali ovocný 
špíz . V spolupráci MsSČK sa deti zúčastnili  šarkaniády. Taktiež sme 

deťom pripomenuli – mesiac Október úcty k starším.
    Naši malí športovci sa zapojili do olympiády všestrannosti detí 
MŠ, ktorá sa niesla v duchu hesla ,, Pri športe je zábava, kto sa nudí, 
prehráva“. V školskom kole v disciplínach : hod, beh, skok do diaľky 
postúpili: Norika Valová, Patrik Franko, Katarína Zubáková, Erik 
Straka, Gabriela Madunická, Jakub Havrlent, Simon Valo, Šimon 
Freivald a Juraj Valo, ktorí nás reprezentovali vo Vrbom, kde Erik 
Straka vybojoval 1. miesto a Gabika Madunická 2.miesto .Erik Straka  
nás úspešne reprezentoval v Hlohovci,  kde vybojoval 3. miesto vo 
viacboji. Jesenné chvíle v MŠ sme prežili bohatými aktivitami a 
obohatili sme deti o nové poznatky a vedomosti.
Zimné obdobie si spríjemníme vianočnou atmosférou, koledami a 
ľudovými zvykmi, o ktoré sa s vami podelíme v budúcich vydaniach 
Hlasu Krakovian.

                             Andrea ŠTEFANKOVÁ
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×      FUTBAL Záver futbalovej sezóny a ďalšie vyhliadky
     Jesenná časť súťažného ročníka bola v predchádzajúcom čísle Hlasu Krakovian z väčšej časti zhodnotená, 
poohliadneme sa preto iba za jej úplným záverom a pokúsime sa hľadať príčiny mierneho ústupu z pozícií.

  A- mužstvo zakončilo jesennú časť 
rozpačito, aj keď z tabuľkového poskočenia by 
sme mohli hodnotiť situáciu mierne pozitívne. 
Chlapci po sérii dvoch domácich výhier s 
Hlohovcom a Kútmi chceli potrápiť i favorita 
z Jalšového, kde naše plány schladil extrémne 
rýchly gól vari z tridsiatej sekundy. Domáci 
potom naše dezorientované mužstvo v prvom 
polčase „dokončili“ ďalšími dvomi gólmi a 
naša druhopolčasová aktivita nepriniesla 
ani korigujúci úspech. O týždeň sme v derby 
privítali Kostoľany a hráči predviedli najlepší 
jesenný výkon. Celozápasová snaha priniesla 
šesť pekných gólov sieti súpera, jeden krajší 
od druhého. Oprávnene sa preto divácka 
kulisa hotovala pre body do priemerných 
Prašíc, kde sme mali aspoň skorigovať jesenné 
bodové manko. No kto toto stretnutie nevidel, 
isto neuverí. Domáci od úvodu pridávali gól 
po góle, a veru tak slabý výkon našich farieb 
fanúšikovia dlho nevideli. 
   Týždeň po najlepšom zápase jesene najväčší 
prepadák v doterajšej účasti v piatej lige 
(konkurovať mu môže len prehra zo záveru 
minulej sezóny v Chtelnici). Ani v siedmom 
zápase na pôde súpera sme nezískali čo i 
len jediný bod, pričom podobnú bilanciu 
nepamätajú asi ani najväčší pamätníci. 
Napriek sklamaniu však bolo potrebné v 
poslednom kole poraziť nováčika z Jacoviec, 
ďalšie mínusové body by situáciu už naozaj 
prihustili. Na prvý pokus zmarila stretnutie 
prekvapivá snežná búrka, no o týždeň už nič 
nebránilo zápas na dobrom teréne odohrať. 
Naši chlapci podali tentoraz zodpovedný 
výkon a zaslúžene vyhrali, aj keď behavý súper 
určite nepredal kožu lacno. 
   Po skončenej polsezóne však existuje stále 
viacero otáznikov a bude neľahkou úlohou 
nájsť to správne riešenie. Najvypuklejším 
problémom bola počas celej jesene veľmi zlá 
účasť na tréningoch, čo bohužiaľ nezmenila 
ani trénerská výmena a bez tréningov sa 
zázraky vo futbale robiť nedajú. Samozrejme 
množstvo hráčov sa kvôli študijným, či 
pracovným povinnostiam na tréning skutočne 
nedostane, no niektorí svojim nezodpovedným 
prístupom zbytočne znechucujú ostatných. 
Neúspešné výsledky donútili po deviatich 
kolách k výmene trénera, ktorá sa ukázala 
z pohľadu výsledkov ako pozitívny krok. 
Nemožno však znevážiť ani prácu pána 
Kolníka, no zdalo sa, že ho hráči, a po 
zlých výsledkoch, ani fanúšikovia naplno 
neprijali, a tak bola trénerská výmena už ďalej 
neodkladateľná.  
   K poklesu mužov nepochybne prispela aj 
slabšia práca výboru TJ, ktorý po mnohých 
rozporoch, keď každý najradšej rieši alibisticky 
situáciu odchodom, zostal oklieštený a nutne 

povedať, že aj znechutený, pretože všetka 
váha klubu zostala na pár jednotlivcoch. 
Potom samozrejme nezostáva čas a ani chuť 
na riešenie detailov, ktoré vplývajú na chod 
a samotné výsledky klubu. Mužstvo treba do 
jarnej časti stabilizovať, vhodne doplniť, aby 
sme zastavili upadajúci trend a záchranou v 
súťaži opäť začali výkonnostne stúpať. 
Dorast sa po jeseni usadil na 3. mieste, čo 
nie je síce zlým výsledkom, no na prácu a 
starostlivosť venovanú vedúcim p. Šokom a 
jeho realizačným tímom je to určite málo. 
Kľúčové zápasy so Suchou a Dolnou Krupou 
chlapci nezvládli a zvonku priniesli body len 
od slabších súperov. Chlapci predvádzajú 
pekný futbal, no zarputilosť a ochota vydať 
zo seba všetko v ťažkých zápasoch chýba. 
Problémom sú aj časté zranenia hráčov, 
dlhodobo nehrával talentovaný Ďuriš a 
taktiež domáci Kubran, ktorý by mohol byť 
v najbližšej dobe adeptom do A-mužstva. 
Je však cieľom vedenia už počas zimnej 
prípravy pripojiť do kádra mužov najstarších 
dorastencov, ktorých bude možné otestovať v 
prípravných zápasoch.
Žiaci opäť s pravidelnosťou dozrievania 
ročníkov bojujú o postup, v ceste im stojí 
zdatný súper z Dubovian. Domáca remíza 
s týmto mužstvom nás stavia do mierne 
nevýhodnej pozície pred odvetou, keďže 
rozhodujúce by mali byť práve vzájomné 
zápasy. Obom tímom robia ostatné mužstvá 
len sparingpartnerov, keďže ani jeden s nimi 
nestratili čo i len bod. Najväčším potešením 
je, že v tíme sa rysuje viacero hráčov pre 
dorast, ktorý tak môže získať opäť kvalitných 
domácich futbalistov pre ďalšie roky.   

 Lukáš RADOSKÝ
  
*********************************

Strelci A-mužstva:
9 gólov – T. Balcír, 3 – Strecký, Kabát, 
Duchoň,
2 – Pavlovič, Kališ,
1 – Žák, L. Krajčo, P. Sedlák, Feranec, vlastný 
(Kúty).       

Strelci dorastu:
18 gólov – L. Krajčo, 9 – J. Dubovský
4 – P. Holán, 3 – M. Kubran, M. Jurda 
2 – M. Valo, D. Starovič, M. Madunický
1 – N. Žitnanský, Mich. Sedlák

Strelci žiakov:
25 gólov – Z. Braško, 21 – M. Brezina,
10 – O. Vangeľ, 9 – D. Herceg,
5 – Š. Šurín, 4 – M. Klinovský,
3 – O. Klinovský, 2 – T. Jakáb

„Holubári“ pozývajú

Týmto článkom, by sme chceli 
nadviazať na jedno z predchádzajúcich 
čísel, v ktorom sme opisovali naše naj-
staršie a najrozšírenejšie národné ple-
meno holubov, Slovenský hrvoliak. 
   Zanietení chovatelia sa sústreďujú v 
Klube chovateľov Slovenských hrvoli-
akov, ktorý vznikol dňa 21.02.1949 v 
Novom meste nad Váhom. Založili ho 
milovníci tohto plemena a každoročne 
organizovali špeciálnu výstavu v našom 
okolí. Okrem tejto výstavy sa zúčastňo-
vali na  mnohých zahraničných výsta-
vách, kde s úspechmi prezentovali ple-
meno slovenských hrvoliakov. Našli 
obľubu  u  mnohých zahraničných cho-
vateľov. 
   V súčasnosti má klub vyše 80 členov z  
celého Slovenska i zahraničia, ktorí sa s 
obľubou stretávajú na špeciálnej výsta-
ve, prezentujú svoje holuby a vymieňa-
jú si chovateľské skúsenosti a názory. 
Výstava priťahuje aj mnoho iných ľudí, 
ktorí sa chodia kochať ich krásou. 
   To nás viedlo uskutočniť podobnú 
výstavu aj v našej obci, ktorá sa bude 
konať dňa 18. - 20. 01. 2008 v kultúr-
nom dome. Je to prezentácia nielen slo-
venského národného plemena holubov, 
ale aj kultúrneho bohatstva, ktoré nám 
zostalo po našich starých a prastarých 
otcoch. 
   Pre návštevníkov je pripravená pest-
rá prezentácia holubov a  občerstvenie. 
Touto cestou Vás srdečne pozývame. 

Rastislav BIELIK


