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 Ø  STOLNÝ TENIS
   Stolní tenisti mali už po desiaty raz zraz v Kultúrnom dome Krakovany, aby 
so zmerali sily v turnaji O pohár starostu obce Krakovany.

 Pri príležitosti Dňa počatého 

dieťaťa, 25. marca 2007, zorganizoval 

Koráb nádeje - združenie detí a 

mládeže z Krakovian v spolupráci s 

originálnym zoskupením Lopatka 

(Vrbové-Krakovany) pochod 

prevažne kresťanskej mládeže pod 

názvom „Nechať žiť je správna 

voľba.“

   Akcia sa začala modlitbou krížovej 

cesty, na ktorej z úst mladých odzneli 

hlboké zamyslenia nad úctou k životu 

už od jeho počatia.  

   Sprievod sa vydal spred farského 

kostola sv. Mikuláša v Krakovanoch 

najprv na miestny cintorín. Tu 

si mládež krátkou modlitbou 

spomenula na všetky obete 

nerešpektovania práva na život. 

Potom sprievod prešiel ulicami 

Krakovian do Vrbového až k cieľu, 

ktorým bol kostol sv. Gorazda. Pri 

kostole i počas celého pochodu 

zúčastnená mládež rozdávala letáky 

s myšlienkami na ochranu života 

a biele stužky ako symbol úcty k 

životu. 

   Myšlienku tejto nápaditej a zároveň 

i sympatickej ľudskej akcie podporil 

Gorazdík – združenie detí a mládeže 

z Vrbového, Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Krakovany a Spoločenstvo 

Plameň Ducha z Piešťan. 

 Takmer päťdesiat účastníkov 

tohto vskutku humánneho činu 

chcelo prostredníctvom slnečného 

marcového nedeľného pochodu 

s bielou stužkou pripnutou na 

svojich hrudiach netradičným 

spôsobom poukázať na základnú 

a najdôležitejšiu hodnotu človeka, 

akou je ľudský život. Tento sprievod 

mládeže odetej do detského 

oblečenia, vezúcej kočiariky a 

nesúcej hračky, mal byť v prvom rade 

akousi výzvou na záchranu ľudského 

života pred neustále sa množiacimi 

interrupciami nielen v našej vlasti, 

ale i vo svete. 

 Takže, čo dodať na záver? 

Nezabudnime! - „Nechať žiť je 

správna voľba!“

                                                                  

                                     -lk-, -eh-, mg-                                

OZ Koráb nádeje, Krakovany    

 Rekordný jubilejný X. ročník
                   stolnotenisového turnaja

 Na jubilejnom X. ročníku sa zúčastnilo 

rekordných 46 pretekárov z Trnavy, Piešťan, 

Trenčianskych Bohuslavíc, Drietomy, 

Chocholnej-Velčíc, Vrbového, Leopoldova, 

Kočín-Lančára, Veselého, Podolia a domácich 

pretekárov. Táto bohatá účasť športovcov svedčí 

o tom, že Krakovany sú na širokom okolí už 

pevne zapísané organizovaním tohto turnaja, 

konaného pri príležitosti medzinárodného 

dňa mužov - sv. Jozefa. Hoci prebieha ešte 

majstrovská súťaž v trnavskom i trenčianskom 

kraji, hráči si svoje zápasy prispôsobili tak, 

aby sa na turnaji mohli zúčastniť. Aj to svedčí 

o stále narastajúcej popularite, ale aj o kvalite 

tohto, už tradičného turnaja, ktorý bol zároveň 

konfrontáciou výkonnosti oboch spomínaných 

krajov, nakoľko na turnaji hrali špičkoví hráči 

popredných mužstiev oboch oblastí. 

 Vzhľadom na veľký počet hráčov boli pretekári 

rozdelení do 8 skupín. Z každej skupiny 

postúpili prví dvaja do záverečných bojov. 16 

najlepších bojovalo už podľa tzv. pavúka o víťaza 

turnaja. Pre krátkosť času nebolo možné hrať o 

umiestnenie na nižších priečkach. Turnaj sa tak 

skončil až po 17:00.

  Víťazom X. ročníka sa stal sympatický bojovník 

Zdeno Zlatník z Vrbového. Vo finále porazil 

Ľuboša Surovského z Drietomy 3:0, ale po 

tuhom boji vo všetkých setoch. V boji o tretie 

miesto bol šťastnejší vlaňajší víťaz Marián 

Moštenecký, ktorý zdolal ďalšieho hráča z 

Vrbového Petra Šáchu (finalistu spred dvoch 

rokov). 

 Domáci hráči vzhľadom na veľmi silnú 

konkurenciu, ako aj starosťami so zvládnutím 

organizácie turnaja, sa tentokrát neprebojovali 

medzi najlepšiu šestnástku. Najstaršími 

účastníkmi turnaja boli naši František Valo a 

Milan Štefanka. Veľká škoda, že nenachádzajú v 

Krakovanoch svojich mladších nasledovníkov. 

Ich vek sa blíži k 70 rokom. Mladí, kedy ich 

budete nasledovať?

  Ceny najlepším hráčom odovzdal starosta 

obce PaedDr. Vladimír Mihálik a hlavný 

rozhodca turnaja Ing. Vladimír Seitler. 

Vďaka za vydarené podujatie patrí aj Janke 

Starovičovej, o jej starostlivosti po stránke 

občerstvenia boli zo strany hostí iba chvály.

-uwe-

Netradičný pochod
za ochranu života
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   Veľmi dobre si pamätá premeny času i okolitého vzhľadu krajiny. 
Dokonale pozná ťažkú roľnícku prácu, starosti i radosti našich predkov. 
Áno, reč je o malej kaplnke nachádzajúcej sa nad krakovianskym 
vinohradom.

 Rozvoj každej obce sa riadi územným 
plánom, ktorý rieši využitie priestoru  podľa  
účelu: obytná  zóna,šport,  poľnohosp. pôda... 
a priemysel. Do roku 2004 keď  sa územný 
plán spracovával, priemysel bol  záležitosťou 
blízkych  miest. Rozhodnutím  vedenia obce 
bolo určené územie  pre priemyselný park. 
Tento  historický krok zmení našu obec z 
poľnohospodárskej, na obec, v ktorej bude aj 
priemysel, veľkosklady a rôzne výrobné firmy. 
Priemyselná  zóna sa  nachádza v  troch 
lokalitách  katastrálnom území Stráže. V lokalite  
Jutrá   sú  v  prevádzke  firmy   AGE  Color  a  
Wabash Technologeis/USA/.    Vedľa   nich  
pripravujú   výstavbu   firmy Kaiser/Licht./, 
Stůrm a.g./Švajč./ a fy Holbík. Gamamaplyn 
a Hadice Pro  začali pracovať  v minulom  
roku v  priestore Horné  pole. Z oboch   strán   
týchto   subjektov   chystajú   výstavbu   firmy: 
Mabonex, Mineral Aqua, Trevisan, Paloma a  
Kovotech. Za stanicou plánujú výstavbu ďaľšie 
dva subjekty.  Počet vytvorených pracovných 
miest sa nedá presne stanoviť, ale bude to 
niekoľko stovák príležitostí.
    Rozvoj zóny  prinesie obci  priamy  úžitok  v 
príjmoch  dane z nehnuteľností od jednotlivých 
subjektov.  Nepriamy úžitok je rast príležitostí  
zamestnania  pre   obyvateľov  a  možnosť  
zváženia nevýhod  dochádzania  za  prácou  do  
blízkych  miest, pred prácou v lokalite obce. 
Všetky spomínané subjekty  budú mať ako sídlo 
našu obec a rozšíria možnosti sponsoringu pre 
šport, kultúru a.i. 
    Negatívom   zriadenia  parkov   je  záber   
poľnohospodárskej pôdy. Ideálne  riešenie 
by  bolo vybrať  najmenej kvalitnú  pôdu v 
chotári,   pripojiť  ju   komunikáciou,  plynom, 
elektroprípojkou, vodovodom a ponúknuť 
investorom. Náklady na toto riešenie by obec 
zaťažili na  desaťročie. Krajné riešenie je  nerobiť 
park vôbec a nechať financie obce stagnovať. 
Zvolené riešenie umožní zriadenie parku s  
minimálnymi nákladmi, výhody  sú susedstvo 
s komunikačnou spojnicou Topoľčany -Senica-
Hodonín a blízkosť rozvodov vody plynu a 
elektriny. Zriadenie  parku  je  úspechom  
starostu  a  poslancov v minulom volebnom  
období/2002-06/. Súčasné  vedenie obce  
by malo, dobre rozbehnutú akciu dotiahnuť 
do konca. Úspech  zvýrazňuje fakt, že na 
Slovensku sú  parky,  ktoré  ponúkajú  plochy  
za  výhodnejších podmienok a investorov na 
rozdiel od nás, nemajú.
    Na záver odbočím k inej téme. Bytovka. 
Na poslednom zasadnutí zastupiteĺstva  bola 
výstavba  odložená na  neurčito. Na výstavbu 
objektu by štát poskytol návratný úver vo 
výške cca  70  perc. nákladov,  zvyšok  možno  
financovať z fondu rozvoja bývania. Obec ručí 
za úver a vlastníci bytov splácajú v nájomnom 
úver. Ak niekto neplatí , spláca obec. V 
súčasnosti obec   vyhradí lokalitu na výstavbu a 
ak niektorý podnikateľský  subjekt  bude  chcieť 
touto  cestou  stabilizovať pracovníkov, obec 
mu vyjde v ústrety. Po realizácii dôležitejších 
investícií bude aktuálna zrejme aj výstavba 
bytoviek.

Jarolím KALIŠ

     Kaplnka Krvi Pána Ježiša

 Takmer vždy, keď sa pozriem z obloka 
von smerom na vinohrad, v diaľke zazriem 
jej nepatrnú žltú siluetu. Z dávnych 
rozprávaní viem len to, že je to kaplnka 
stojaca kdesi uprostred poľa a taktiež som 
počul, že pred mnohými rokmi sa tam 
niekto ukryl pred búrkou a skonal tam na 
zásah blesku. 
V jedno tohtoročné, vskutku slnečné, 

i keď trochu veterné, marcové nedeľné 
popoludnie sa vydávam poľnou cestou 
popri, na ľavej strane ležiacom, jarou 
prebúdzajúcom sa družstevnom 
vinohrade, smerom ku nej. Z poľnej cesty 
cez pole smerom doľava (ku kaplnke 
totiž nevedie žiadna prístupová cesta) a 
prichádzam ku kaplnke. Okolo kaplnky 
sa práve prebúdza zo zimného spánku 
sýtozelená tráva. Priamo na mieste sa mi 
na začiatok naskytol z etického hľadiska 
nie veľmi pekný pohľad. „Nepokojná ruka“ 
akéhosi vandala totiž doslova vytrhla 
jednu z troch mreží kaplnky a hodila ju 
do trávy! Spoločnosť tejto svätyni robia: 
jej dlhoročný súputník – akýsi mohutný 
strom spolu so svojím, oveľa mladším, 
„kolegom“, ktorí jej vytvárajú, najmä v 
horúcich letných mesiacoch, príjemnú 
tôňu. Stavba kaplnky je neveľká, ako 
som už spomenul žltej farby, s tmavou 
strieškou a ozdobným cípom na vrchole. 
Vnútro kaplnky je biele. Vo vnútri sa 
nachádzajú len kamenné pozostatky 
zrejme pôvodného interiéru kaplnky. 
Pravdepodobne ide o pozostatky 
viacerých sôch a oltárika?! Dnes už len 
možno tápať. Na niektorých častiach 
kamenných zvyškov i vnútornej maľovky 
kaplnky je možné ešte i po dnes vidieť už 
len ich slabý, možno pôvodný, farebný 

vzhľad. Vo vnútri, v jednom z kútov, sa 
nachádza kamenná lavička, akiste určená 
na odpočinok po ťažkej a namáhavej práci, 
modlitbu a rozjímanie. Uprostred jarou 
presýtenom vzduchu, slnečnými lúčmi 
prežiarenom poli hrajúcimi farbami jari, 
sa tu sedí veľmi príjemne. Vonku pofukuje 
príjemný jarný vánok.
   V rámci príprav tohto článku som požiadal o 
získanie bližších faktografických informácií 
nášho pána farára, školského dekana 
Mgr. Ľudovíta Malého, administrátora 
farnosti Krakovany. Ako uviedol dôstojný 
pán farár: Kaplnka nesie názov Kaplnka 
Krvi Pána Ježiša. Bola postavená v roku 
1820 a je v správe Cirkvi. Jej správcom je 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany. 
V dávnej minulosti sa ku kaplnke konali 
procesie pravdepodobne na Zelený štvrtok 
alebo Veľký piatok, čiže vo Veľkonočnom 
trojdní. Najpravdepodobnejšie to mohlo 
však byť na Zelený štvrtok. Do budúcnosti 
sa uvažuje o jej rekonštrukcii.  
Je to starobylá stavba z konca devätnásteho 
storočia – Kaplnka Krvi Pána Ježiša, ktorá i 
vo svojich stoosemdesiatichsiedmich rokoch 
prináša obraz života našich starých mám a 
otcov a zároveň vznešene plní nábožensko-
kultúrno-historický odkaz našich predkov 
nielen súčasným generáciám, ale aj ďaleko 
budúcim.
  Už to nie je len žltá silueta stavby, ktorú 
často vídavam keď sa pozriem z obloka 
von smerom na vinohrad, ale zaujímavé, 
fascinujúce, nielen pre mladého človeka 
nepatrne tajomné, pietne a zároveň i 
historické miesto v chotári našej obce, ktoré 
sa vždy oplatí navštíviť a uctievať si hlboko 
v srdci. 

Martin GONO, Ľudovít MALÝ

 Priemyselné zóny v  obci

l  Kaplnka Krvi  Pána Ježiša (z  r .  1820) v Krakovanoch 
                                                                                     Foto:  M. Gono

l  Účastníci  pochodu za ochranu života pred vstupom do obce
                                                                                                 Foto:  L.  Košťál
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