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   Hoci stolných tenistov delil iba jeden bod od 5.miesta v ročníku 2006/2007, 
predsa hlavne zásluhou nepredvídaných výsledkov posledného kola sa náš 
kolektiv ocitol na predposlednom 9.mieste. V 5.lige sa však zachránil.

Prekvapujúce postavenie stolných tenistov

  Príprava na ročník 2007/2008 však bola 
vďaka zvýšenému úsiliu pretekárov ako 
aj vytvoreným podmienkam pre tréning 
najlepšia. To sa prejavilo aj v súťaži.
Súťaž pre tento ročník bola rozšírená 

na 12 mužstiev. Podľa teoretických 
predpokladov sme mali bojovať o udržanie 
sa v súťaži. 
  Temer celú jesennú časť sme mali hrať bez 

opory Šimončiča, ktorý pracuje v zahraničí. 
Ten nakoniec odohral iba 4 zápasy, z toho 
3 víťazné. A to mužstvu veľmi pomohlo. 
Stopercentná účast v zápasoch druhého 
Rasťa – Andrisa, zlepšenie výkonnosti 
Antona Čelína, ako aj uspokojivé výkony 
ostatných hráčov, vynieslo mužstvo po 
jeseni na veľmi pekné 7.miesto. V tejto 
časti súťaže sa nám podarilo vybojovať prvé 
historické víťazstvo nad mužstvom Kočín-
Lančár, ktoré dlhodobo patrí ku špičke v 
tejto súťaži, ako aj prvé víťazstvo v derby-
zápase s Trebaticami  - oba v pomere 10:8. 
K úspechom treba prirátať aj tesnu prehru 
vo Vrbovom v pomere 8:10 bez opory 
Šimončiča. Za úspešným vystúpením 
mužstva je treba vidieť predovšetkým 
kolektívny, bojovný duch celého družstva. 
Každý, čo len jeden získaný bod hociktorým 
hráčom v zápase, máva veľkú cenu. Preto 
je dobré umiestnenie mužstva výsledkom 
práve tejto  pohody v kolektíve. 
 Bilancia jesene: 11 zápasov,  5 víťazstiev, 

6 prehier, skóre 89:109 a 7.miesto.
   V jarmej časti – ešte stále bez Šimončiča 
–  sme      prehrali      podľa       očakávania

s vedúcimi mužstvami Vrbového a 
Malženíc A. Zabodovali sme však v 
kľúčových zápasoch v Malženiciach proti 
B-mužstvu a neočakávane aj proti silnému 
Majcichovu C. V oboch prípadoch po 
11:7. 
   Zvlášť víťazstvo v Majcichove malo 
cenu zlata, keď domáci nám chceli vrátiť 
prehru u nás aj s úrokami. Postavili 
mužstvo z hráčov, ktorí bežne hrávajú 
vyššiu súťaž. Chceli vyhrať 14:4…..(u nás 
na jeseň prehrali 13:5). Nakonec slávila 
úspech naša bojovnost. Temer 70-ročný 
Fero Valo získal 2,5 bodu. Prím hrali 
Andris a Čelín, ktorí získali po 3,5 bodoch. 
Bod získal aj Procháska. Prekvapujúco 
sme vyhrali obe štvorhry, hoci dvojice 
Andris-Čelín i Valo-Hubač úvodné sety 
prehrali…
   K spokojnosti sme zvládli aj ďaľší 
kľúčový zápas s ŠKP Trnava na domácich 
stoloch. Zvíťazili sme 11:7. Potom sa nám 
podarilo získať ešte bod v Piešťanoch s C-
družstvom. Ani nešťastná domáca prehra 
s tretím Leopoldovom doma v pomere 
8:10 už nezmení nič na tom, že mužstvo 
skončí na veľmi peknom 7.mieste ročníka 
2007/2008, čo v silnej konkurenci 
predstavuje  pre tento kolektiv  veľký 
úspech. 4 kolá pred koncom máme pred 
ďaľším mužstvom susedných Trebatíc 8 
bodov náskok. Ten sa dá už iba teoreticky 
dohnať. 

Vladimír SEITLER

 Ø  STOLNÝ TENIS  V nedeľu 9.marca sa konal XI.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár 
starostu obce KRAKOVANY. O obľúbenosti tohoto turnaja svedčí narastajúci 
záujem  pretekárov  z trnavského a trenčianskeho kraja.

   Poradňa 
                 záhradkára

Zásady používania prí-
pravkov na ochranu rast-

lín
  Pred aplikáciou jednotlivých prí-
pravkov    treba dôkladne preštudo-
vať ich návod na použitie. Bezpod-
mienečne treba dodržať predpísanú 
dĺžku hygienickej ochrannej lehoty 
jednotlivých prípravkov. 
     Ten istý prípravok by sa nemal 
použiť dvakrát za sebou. 
    Pri vysokých teplotách môžu 
niektoré prípravky, predovšetkým 
sírnaté, pôsobiť fytotoxicky, pre-
to sa odporúča rastliny ošetrovať 
v ranných alebo večerných hodi-
nách. 
   Pri ošetrovaní rastlín s voskovým 
povrchom alebo hladkými listami 
(napr. cibuľoviny, hlúboviny) tre-
ba do postrekovej kvapaliny pridať 
zmáčadlo.
   Kvitnúce porasty sa môžu ošetriť 
len v najnutnejších prípadoch a to 
prípravkami pre včely neškodný-
mi.

Pripravil Jozef ŠTEFANKA

Detský ľudový súbor 
Krakovanček vynášal 

Morenu
   Na Kvetnú nedeľu si deti z det-
ského súboru Krakovanček pripo-
menuli zvyk vynášania Moreny. V 
krojoch a so spevom niesli Morenu 
od kultúrneho domu k Holeške, 
kde ju zapálili a hodili do vody. Späť 
priniesli  zelené halúzky /letečká/ a 
celý zvyk prezentovali aj na javisku 
v kultúrnom dome počas Veľko-
nočných trhov.  

Zuzana SNOHOVÁ

Trizuliakovo dielo
v Krakovanoch

     Meno významného predstaviteľa 
realistického a konštruktivistického 
smeru v slovenskom sochárstve v 
povojnovom období Alexandra Tri-
zuljaka, st., slovenského akademic-
kého sochára, je nielen početnému 
slovenskému obyvateľstvu, ale i za 
hranicami našej vlasti známe jeho 
azda najväčším a najvýznamnejším 
dielom – sochou, plastikou bronzo-
vého vojaka s názvom „Víťazstvo“ 
na pylóne Pamätníka oslobodenia 
na bratislavskom Slavíne, za ktorú 
obdržal v roku 1959 významné oce-
nenie Laureát Štátnej ceny. 
   Majster Trizuljak     sa    v   sedem-
desiatych rokoch minulého sto-
ročia po vynútenom odchode z 
Vysokej školy výtvarných umení 
venoval realistickej tvorbe a tvor-
be pre sakrálny priestor. A práve z 
tohto obdobia pochádzajú známe 
autorove umelecké intarzie. 
   Z bohatej škály autorovho ume-
leckého odkazu – početných ume-
leckých diel, ktoré počas svojho 
plodného umeleckého života pre 
slovenskú kultúru vytvoril, sa jed-
no autorove dielo nachádza i v 
našej obci. Jeho umelecké dielo, 
intarzia, zdobí obradnú sieň Domu 
smútku v Krakovanoch. Dielo bolo 
v minulosti vyhotovené na zákazku 
vtedajšieho Miestneho národného 
výboru v Krakovanoch. 
     Z historicko-umeleckého hľadis-
ka je spomenuté dielo A. Trizuljaka, 
st., význačným prínosom do vkla-
du umelecko-sakrálnych pamiatok 
našej obce.

Martin GONO

Ozveny z výstavy hrvoliakov

   Prípravy na túto akciu trvali celé tri dni. Na štvrtý deň boli pozvaní špeciálne vyškolení 
posudzovatelia holubov, ktorí podľa určeného štandardu hodnotili jednotlivých holubov 
a určili víťazov a šampiónov. Potešujúce bolo, keď sa na stupni víťazov a šampiónov 
objavili aj štyria chovatelia krakovianskej organizácie, ktorí svojich miláčikov s úspechom 
vystavujú aj na medzinárodných výstavách. V piatok, na druhý deň po posúdení, bola 
výstava otvorená aj pre verejnosť. Ako prví  ju navštívili žiaci základnej školy a materskej 
škôlky,  ktorí si po takom pohľade nájdu záľubu v chove holubov. V sobotu a v nedeľu 
nás prekvapila bohatá účasť nielen z celého Slovenska, ale aj z nemeckého Calau, 
Bayroytu , ale taktiež z Čiech a Maďarska. Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté 
občerstvenie, výborný guláš a zabíjačkové špeciality. O kvalite tejto výstavy svedčí aj 
množstvo emailov od zahraničných chovateľov z Holandska, Anglicka, ba dokonca aj 
Škótska, ktorí sa dopočuli o krakovianskej výstave. Touto cestou sa našim chovateľom 
podarilo spropagovať nielen slovenských holubov, ale i samotnú obec. Našou snahou 
bude usporiadať takúto výstavu aj v budúcnosti. Chovatelia vo svojej aktivite pokračujú a 
poriadajú Majáles (ľudovú zábavu), ktorý sa uskutoční dňa 9. mája o 19:00 hod. Do tanca 
hrá živa kapela Milkivej,  ktorá svojou kvalitnou produkciou uspokojí aj ucho  náročného 
poslucháča. Cena vstupenky je 150 Sk, v cene je i večera. Predpredaj vstupeniek na čísle 
0908/064452. Touto cestou vás srdečne pozývame.                           Rastislav BIELIK

 Ø  STOLNÝ TENIS

 Ø  REPORTÁŽ
   Špeciálnej výstave holubov slovenských hrvoliakov, ktorá sa konala 18.-20. januára 2008 bolo vystavených  
350 najlepších holubov od päťdesiatich najlepších chovateľov Slovenska. Výstavu pripravili členovia Základnej 
chovateľskej organizácie v Krakovanoch.

  Po vlaňajšom rekorde 46 štartujúcich 
sa v nedeľu prezentovalo až 52 hráčov.  A 
to, že turnaj naberá aj na kvalite dokazuje 
skutočnosť, že z vlaňajších semifinalistov 
ani jeden neobhájil svoje minuloročné 
umiestnenie.
   Na turnaji sme zaznamenali účasť hráčov 

z Trnavy, Piešťan, Vrbového, Leopoldova, 
Drietomy, Chocholnej-Velčíc, Trenč.
Bohuslavíc, Kočín-Lančára, Veselého, 
Dobrej Vody, Trebatíc a domácich.   
Vzhľadom na veľký počet hráčov sa turnaj 

hral systémom na dve prehry. Každý hráč 
odohral minimálne dva zápasy. Hráč na 
striebornom stupni až 12… 
  O urputnosti bojov svedčí aj celková 

dľžka turnaja. Ukončeni turnaja bolo až 
okolo 17,00 hod.
   Víťaznou cestou turnaja bez prehry prešiel 

Pavol VEJMELKA  z Trnavy (do turnaja sa 
prihlásil ako priateľ nemenovanej domácej 
dievčiny, ktorý pracuje v zahraničí).  Na 
druhom mieste sa umiestnil najúspešnejší 
hráč 6.ligy - Jozef ONDRUŠKA  z Dobrej 
Vody, ktorý musel odohrať až 12 zápasov. 
Tretiu priečku obsadil zasa jeden z 
najúspešnejších v 5.lige - Robert HRUŠKA 
z Kočín-Lančára. Nepopulárne 4.miesto 
obsadil zástupca trenčianského kraja 
– Peter MATEJOVIČ z Trenč.Bohuslavíc. 
Najlepší domáci oddielový hráč - Rasťo 
ŠIMONČIČ sa umiestnil na 9.-12.mieste. 
Nastarším hráčom turnaja bol domáci 

Milan Štefanka. 
   Turnaja sa zúčastnili aj sestry Fabiánové 
z Chocholnej-Velčíc. Mladšia z nich 
Simona sa delila o 5.a 6. miesto. Obe 
boli pri príležitosti MDŽ obdarované 
darčekmi. 
  Ceny účastníkom turnaja odovzdal 
starosta obce p. PaeDr.Vladimír Mihálik. 
O športový priebeh turnaja sa starali 
členovia stolnotenisového oddielu a 
o občerstvenie zasa  p.Starovičová a 
Tomášiková.
   Pri ukončení turnaja sa starosta obce 
zamyslel a položil si otázku, kedy sa 
zastaví zvyšujúci a narastajúci záujem 
o tento turnaj ? Už myslel na turnaj v 
budúcom roku. 
   V krátkej novodobej histórii stolného 
tenisu v Krakovanoch si pamätáme 
pred pár rokmi účast iba 6 hráčov na 
turnaji. Tí sa usilovali hlavne o obnovu 
propagácie niekedy tak úspešného športu 
v Krakovanoch. Tí skôr narodení si iste 
pamätajú mená ako: Janko Zeman, Michal 
Herman, Jozef či Ervín Sedlák, František 
Valo, Rudo Jurkulák, Vilo Urban ….. 
Niektorí už dávno nie sú medzi nami. Pri 
pohľade na úroveň  posledného ročníka 
by sa iste aj oni potešili, že ping-pong v 
Krakovanoch nielen žije, ale získava stále 
väčšiu popularitu a prekvitá.

Vladimír SEITLER

Turnaj starostov ZMO Jaslovské Bohunice - XI.ročník
   Už po jedenástykrát sa zúčastnilo 18 hráčov - starostov obcí ZMO Jaslovské 
Bohunice a družobného TAVOS-u - stolnotenisového turnaja v kultúrnom dome 
Krakovany.Tí si v rámci mimopracovnej činnosti zmerali sily v športovom 
zápolení nielen pre udržanie kondície, ale aj pre zábavu a utuženie pracovných 
vzťahov, či výmenu skúseností medzi jednotlivými obcami.

 V rámci turnaja sa hral najskôr zápas družstiev 
medzi zástupcani TAVOS-u a starostami obcí. Po 
dvoch predchádzajúcich remízach skončil zápas 
víťazstvom starostov v pomere 9:7. O víťazovi  
rozhodol nestárnuci bývalý starosta Ostrova 
66-ročný Viliam ZUBÁK, bez ktorého si jeho 
bývalí kolegovia turnaj ani nevedia predstaviť . 
Tentoraz boli starostovia lepšie pripravení, hoci 
aj zo strany TAVOS-u bolo cítiť, že majú za sebou 
poctivú prípravu a veľkú túžbu po víťazstve.
   Do finálovej skupiny jednotlivcov postúpili 

zo 4 skupín ich víťazi. Tu sa najlepšie darilo 
Ferdinandovi PROCHÁSKOVI z TAVOS-u, ktorý 
si poradil  s fachmanmi tohto remesla v radoch 
starostov. Najlepším starostom sa stal starosta 
Kočín-Lančára Jozef REŠKO, ktorý odsunul 
na ďaľšiu priečku vlaňajšieho víťaza starostov 
Juraja VALU z Trebatíc. Ostatní hráči si zahrali 
do sýtosti o 5. až 18.miesto.  Po ukončení turnaja 
odovzdal ceny víťazom starosta obce Krakovany 
p.PaeDr.Vladimír Mihálik.

Všetci sa zhodli na tom, že takéto stretnutia 
prinášajú do vzťahov medzi obcami niečo 
pozitivne. A o to hlavne pri takýchto 
stretnutiach ide. Po dobrom guláši a iných 
špecialitách 
kuchárok  pp. Starovi-
čovej a a Tomášikovej 
sa    účastníci    stret-
nutia  v  popoludňaj-
ších hodinách rozišli 
do svojich  domovov. 
   S dobrými pocitmi, 
že spravili  niečo uži-
točné  pre  svoje  telo. 

Vladimír 
                   SEITLER

l Šampión výstavy v Krakovanoch.                                                                       
                                     Foto:  autor

l Momentka zo stolnotenisového turnaja 
starostov a TAVOSu.       Foto:  L.  Žitnanský


