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Fu t b a l i s t o m  r o k a  2 0 0 4  Z d e n o  Š u r í n
  Z výročnej členskej schôdze TJ...

    Naša TJ sa v minulom roku podujala obnoviť tradíciu členských schôdzí, ktoré sa neuskutočňovali dlhých 11 rokov. 
Tento rok sa tak priaznivci krakovianskeho futbalu zišli po druhýkrát v sále KD a ako ukázala hojná účasť, akcia začína 
mať pozitívny ohlas. V minulom roku sa jej totiž zúčastnilo 64 členov, pričom v tomto roku až 79 nerátajúc našich 
najmenších športovcov – žiakov. 

   Schôdzu viedol tajomník TJ Lukáš Radoský 
a ako v úvode uviedol, jej hlavným cieľom je 
posilniť povestný trojuholník tréneri - hráči 
– diváci a zabudovať do neho i mimoriadne 
dôležitý sponzorský element. V rámci schváleného 
programu vystúpili vedúci kluboví činovníci 
s pripravenými správami. 
    Predseda TJ Ing. Vladimír Žažo zhodnotil 
činnosť klubu v minulom roku, pričom sa podrobne 
venoval výsledkom a výkonnosti všetkých troch 
celkov. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 
o zrekonštruovanie spŕch v kabínach TJ a takisto 
zhodnotil činnosť výboru. Spomenul i minuloročné 
úmrtie dlhoročného trénera a funkcionára Antona 
Miezgu, ktorého pamiatku si účastníci na záver 
príhovoru uctili minútou ticha. 
    So správou o hospodárení TJ za rok 2004 
vystúpil pokladník Ing. Milan Jurda, ktorý 
oboznámil delegátov schôdze s podrobným 
rozpisom príjmov a výdavkov TJ. Celkové 
výdavky krakovianskeho klubu tvorili 
v roku 2004 496 469,- korún, pričom 
množstvo financií prišlo i nepriamou formou od 
sponzorov TJ. Pod zvýšené výdavky sa podpísala 
rekonštrukcia v kabínach, avšak sústavné 
zlepšovanie podmienok a športovej výkonnosti 
si vyžaduje neustále zvyšovanie finančného 
zabezpečenia. 
   Plán činnosti na rok 2005 prezentoval tajomník 
Lukáš Radoský, ktorý taktiež poďakoval za 
pomoc všetkým sponzorom a najmä obecnému 
zastupiteľstvu na čele so starostom PaedDr. 
Vladimírom Mihálikom, ktorí pomohli klubu 
nielen finančne, ale i zakúpením novej trávovej 
kosačky. Informoval taktiež o pripravených 
a podaných projektoch na MŠ SR a nadáciu Pontis, 
v ktorých sa obec spolu s TJ uchádza o prostriedky 
na rekonštrukciu štadióna. V projekte podanom na 
Ministerstvo školstva  sú  zakomponované   pro-
 

l Účastníci výročnej členskej schôdze  určili  ako  najlepšieho futbalistu  predošlého 
roka Z. Šurína. Gratuluje mu predseda TJ Ing. V. Žažo.                                 Foto: -juf-

striedky na vybudovanie krytej tribúny 
pred kabínami, pričom projekt pre 
Nadáciu Pontis smeruje zase k dostavbe 
a celoročnému využitiu betónovej plochy 
zimného štadióna. 
  V rámci diskusie pozdravil listom 
účastníkov schôdze i vdp. Mgr. Ľudovít 
Malý a funkcionári sa taktiež oficiálne 
rozlúčili s odchádzajúcim trénerom 
dorastu Milošom Holánom , ktorý 
pôsobil v Krakovanoch tri a pol roka. 
Minuloročná búrlivá diskusia  sa   tento-  

krát nezopakovala. Potlesk publika zožal 
dlhoročný futbalový funkcionár, tréner 
a nadšenec pán Ervín Sedlák, ktorý 
spomenul začiatky futbalu v Krakovanoch, 
jeho historické úspechy a poďakoval všetkým 
hráčom i funkcionárom za vykonanú prácu 
pre futbal a výsledky, ktoré dosahujú. 
Svoj príspevok predniesol v podobom 
pozitívnom duchu i starosta obce pán 
Mihálik a pripomenul, že je jeho záujmom 
už v tomto roku začať budovať tréningovú 
plochu za hokejovým štadiónom. Na záver 
diskusie predniesol tajomník TJ výsledky 
ankety O najlepšieho futbalistu A-mužstva 
za rok 2004. Podobná anketa bývala 
tradíciou členských schôdzí TJ a tento rok 
sa organizátori rozhodli v nej pokračovať. 
Na treťom mieste sa umiestnil kapitán 
a brankár Marcel Bondra so 46 bodmi, 
na druhom stopér Jozef Hornák s 50 
bodmi. Suverénnym víťazom a zároveň 
hráčom roka 2004 sa stal s 94 bodmi 
skúsený matador Zdeněk Šurín. Na záver 
si delegáti pochutili na vynikajúcom guláši 
a sudovom vínku, pričom väčšina ocenila 
dobrú organizáciu i celkovú spoločenskú 
hodnotu tejto akcie.    
                                                              -r-

Svätá zem obrazom i slovom
     Tretiu januárovú nedeľu, t. j. 16. januára 2005, so začiatkom o 14.00 
hod. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila zaujímavá, no najmä odborná a 
náučná videoprojekcia na tému Svätá zem - Izrael, ktorej iniciátorom, autorom 
a komentátorom bol náš duchovný otec Mgr. Ľudovít Malý.

     Počas tejto približne jeden a pol hodinovej videoprojekcie, ktorú po odbornej a výkladovej 
stránke dopĺňalo pútavé a náučné sprievodné slovo pána farára, sme mali všetci prítomní 
diváci - poslucháči možnosť prostredníctvom vysokokvalitného obrazového materiálu 
zhliadnuť, ba aj nepriamo „precestovať“ mnohé významné miesta Svätej zeme (Betlehem, 
Baziliku Narodenia Pána, Golgotu, Baziliku Božieho hrobu, horu Tábor, Jeruzalem, Múr 
nárekov, Kánu Galilejskú, Masadu, Olivovú horu, osadu Kumrán...), ako aj pre turistov 
doposiaľ menej známe miesta, a hlavne získať nové poznatky. Návštevnosť tohto milého 
nedeľného podujatia bola vcelku dobrá a niesla sa v príjemnej atmosfére. Pán Boh zaplať, 
za takéto milé a hodnotné podujatie!                                                                  Martin Gono


