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Krakoviansky Červený kríž  oslavuje 60. výročie založenia
   Nedeľa 8. marca 2009 v Krakovanoch patrila Miestnej skupine Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch (ďalej len MsSČK). V sále kultúrneho domu sa stretlo okolo 300 členov z obce a okolia.  
Okrem tradičnej výročnej schôdze oslávili spolu  i 60 výročie vzniku MsSČK.

   Do posledného miesta zaplnený 
kultúrny dom v prvom rade privítal 
výbor MsSČK v Krakovanoch, hostí 
schôdze, ktorými boli viceprezident 
Slovenského Červeného kríža  MUDr. 
Martin Heriban,  za mikroregión Nad 
Holeškou vystúpil  starosta Šterús  
Jozef Nesteš, za obec  Drahovce 
starosta Emil Hubinák a za našu obec 
zástupca starostu Peter Kikta. 
   Oficiálnu časť programu tvorili 
referáty členov výboru MsSČK 
zodpovedných za jednotlivé úseky. 
Členom bol prednesený sumár činností 
MsSČK za minulý rok, ekonomické 
štatistiky, hlavné úlohy a plán práce 
MsSČK na rok 2009.
   Následne boli pri príležitosti 
šesťdesiateho výročia založenia MsSČK 
v Krakovanoch a deväťdesiatich 
rokoch pôsobenia  Červeného kríža na 
Slovensku ocenení občania Krakovian, 
ktorí významným spôsobom napomohli 
miestnej skupine tejto humanitárnej 
organizácie.
   Príjemné a pôsobivé marcové nedeľné 
popoludnie následne spestrili svojimi 
vystúpeniami Chrámový spevokol 
v Krakovanoch, folklórna skupina 
Krakovienka, detské  folklórne skupiny 
Krakovanček  a Zvonček, ľudová 
hudba Borovienka a Vavrinecká 
trojka, svoje scénky predstavili aj 
žiaci našej materskej a základnej 
školy. Symbolickú tortu s číslom 
60 pre celú MsSČK v Krakovanoch  
odovzdali manželia Mitošinkoví  z FS 

Počas schôdze si návštevníci mohli 
prezrieť okrem iného i ukážky jarných 
dekorácií študentov Združenej strednej 
škly záhradníckej v Rakoviciach , či 
konzultovať svoje zdravotné problémy 
s bylinkárkou pani Annou Kopáčovou z 
Vrbového.. 
   Aj touto cestou v mene redakcie hlasu 
Krakovian  ďakujeme všetkým,   ktorí  počas 
celej histórie pôsobili a pôsobia v miestnej 
skupine Slovenského Červeného kríža, 
všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na humanitnej činnosti počas 
šesťdesiatich rokov pôsobenia člensky 
najväčšej organizácie v našej obci. 

Pozn.: šesťdesiatročnej histórii MsSČK 
v Krakovanoch sa budeme venovať v 
nasledujúcom čísle Hlasu Krakovian. 
Viac o deväťdesiatročnom pôsobení 
Červeného kríža na Slovensku sa môžete 
dočítať na internetových stránkach 
Slovenského Červenéhor kríža:

www.redcross.sk

Juraj FILO
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×  ŠPORT Stolní tenisti so sezónou spokojní
    Súťažný ročník 2008/2009 absolvovali stolní tenisti opäť v 5.lige oblasť 
Trnava. Kvalitu súťaže oproti predchádzajúcemu ročníku zvýšili viaceré 
družstvá, a to buď zostupom z vyšších súťaží, alebo zrušením družstiev v 
oddieloch (Majcichov, Bricon Trnava, MTJ Piešťany, Hlohovec).

 Naši susedia z Trebatíc sa tiež posilnili 
o výborného hráča Laca Košúta (druhý 
najúspešnejší hráč 5.ligy), čo bolo aj 
hlavným dôvodom,že v konečnej tabuľke 
sme si vymenili svoje postavenia. Nám 
začiatkom súťaže chýbal Rasťo Šimončič, 
čo bola hlavná príčina nášho 10.miesta po 
jesennej časti.
   Jarnú časť sme už odohrali v kompletnom 
zložení a to sa prejavilo aj vo výsledkoch. V 
hodnotení jarnej časti sme sa umiestnili za 
Piešťanmi a ŠKP Trnava na vynikajúcom 
3.mieste.V poslednom kole sme dokázali 
zdolať už istého víťaza súťaže Leopoldov 
v pomere 10:8… Z dôvodu objektivity 
treba dodať, že čiastočne oslabeného. Ale 
aj my sme nastupovali na niektoré zápasy 
oslabení… Prehrali sme iba 2 zápasy, a to s 
ambíciami na postup bojujúcimi Piešťanmi 
a silne posilneným družstvom ŠKP Trnava 
doma nešťastne 8:10. Šťastie nebolo k nám 
naklonené ani pri remízových zápasoch 
s Majcichovom, Špačincami či Dobrou 
Vodou. No sú to družstvá, ktorých hráči 
majú možnosť tréningu so spoluhráčmi, 
ktorí pretekajú vo vyšších súťažiach. 
Poznamenávam, že takých družstiev je v 
súťaži polovica. My túto možnosť nemáme. 
Skúsenosti s lepšími hráčmi dosahujeme 
až bojmi v súťažných zápasoch. Preto naše 
umiestnenie v súťaži na 8.mieste v tejto 
silnej konkurencii považujeme z pohľadu 
reprezentácie obce za výborné. Bodovo 
sme sa vyrovnali mužstvám ŠKP Trnava 
a Špačince „C“, avšak nepriaznivé skóre 
vo vzájomných zápasoch nás odsunulo zo 
6.miesta na ôsme.   

Vlani sme skončili o stupienok vyššie 
pri rovnakom počte získaných 43 
bodoch. 
K dlhoročným oporám – Rasťovi 
Šimončičovi z Boroviec a Rasťovi 
Andrisovi z Ostrova – sa tento rok 
pridal zlepšenými výkonmi oproti 
minulosti aj Anton Čelín, ktorý so 
Šimončičom vytvorili v súťaži najlepší 
pár vo štvorhre. Za celú súťaž našli 
iba dvoch premožiteľov. František 
Valo napriek svojmu veku dokázal 
svojou 33% úspešnosťou, že do starého 
železa sa mu ešte nechce odísť… O 
úspechy družstva počas sezóny sa ešte 
svojou účasťou pričinili aj F.Procháska, 
M.Hubač, Š.Bondra J.Ondrejovič a 
Vl.Seitler. 
   Rád by som poznamenal, že podmienky 
pre stolný tenis v Krakovanoch sú 
výborné. Niekedy bol ping-pong 
doplnkovým zimným športom pre 
futbalistu. Počas zimnej prestávky si 
futbalisti udržovali kondíciu práve 
pri zelených stoloch. Dnes nemáme 
v kolektíve žiadneho futbalistu. 
Nie je to tak trocha na škodu aj pre 
futbalistov…? 
   Boli by sme radi, aby sa zaplnila 
medzera po starších hráčoch, a tým sa 
vytvorili aj podmienky pre udržanie 
tohoto nenáročného športu v obci, 
ktorý môže pestovať človek v každom 
veku. Preto radi privítame na tréningu 
aj mladších hráčov so zápalom pre 
tento šport.    
                                    Vlado SEITLER

l Žiaci  a  žiačky Základnej  školy v  Krakovancoh,  možno budúci  darcovia 
krvi,  či  členovia Červeného kríža, predvádzajú svoju scénku, ktorú si nacvičili 
špeciálne pre výročnú schôdzu MsSČK.                                   Foto:  autor

Krakovienka predsedníčke miestnej skupiny 
Elene Krestovej. Počas veľmi bohatého 
a pestrého  kultúrneho a hudobného 
programu sa podávalo bohaté občerstvenie, 
ktoré dotvorilo celkovú priateľskú a 
pohodovú atmosféru červenokrížskeho 
podujatia. 

Stolnotenisové turnaje
   Z dôvodu konania prezidentských volieb 
boli už tradičné Jozefovské stolnotenisové 
turnaje Krakovany 2009 konané tentoraz 
s týždňovým posunom.  V sobotu 28.marca 
2009 sa stretli v kultúrnom dome najskôr 
starostovia obcí jaslovskobohunického 
regiónu so svojím dlhoročným rivalom 
– zamestnancami TAVOS Piešťany. Kým v 
predchádzajúcich ročníkoch boli úspešnejší 
zástupcovia starostov obcí, tentokrát putovný 
pohár získali po najtesnejšom víťazstve 9:7 
zástupcovia TAVOS-u. Po prvýkrát sa na 
turnaji zúčastnili aj zástupcovia z Pobedíma, 
Lúky a Kočoviec, ktorí tiež spadajú do 
spomínanej oblasti.
   Neúspech v súťaži družstiev si však 
starostovia vynahradili v súťaži jednotlivcov. 
Starosta Trebatíc Juraj Valo zvíťazil tesne 
po najlepšom pomere setov vo vzájomných 
zápasoch pred starostom Jozefom Reškom z 
Kočín-Lančára, keď odsunuli na tretie miesto 
zástupcu TAVOS-u Ferdinanda Prochásku. 
Štvrtý skončil ďaľší zástupca TAVOS-u 
p.Matejovič.  Celkove sa na turnaji zúčastnilo 
18 hráčov. Súťaž útechy o 5.miesto vyhral 
starosta Rakovíc p. Daloš.
   V nedeľu 29.3.2009 sa konal už 12.ročník 
stolnotenisového turnaja o Pohár starostu 
obce KRAKOVANY 2009 pre hráčov 4. až 6 
líg trnavskej a trenčianskej oblasti. Zúčastnilo 
sa ho 46 pretekárov. Na tohtoročnom turnaji 
sme po prvýkrát privítali hráčov z Myjavy, 
Šoporne, Sokoloviec a Dobrej Vody ako aj 
dlhoročných účastníkov z Trenč.Bohuslavíc, 
Trnavy, Piešťan, Vrbového, Kočín-Lančára, 
Leopoldova a susedných Trebatíc. V silnej 
konkurenci sa nestratili tentokrát ani naši 
domáci hráči.  Po veľmi vyrovnaných a 
urputných bojoch sa stal víťazom hráč 
Vrbového (hráč IV.ligy) Petr ŠÁCHA pred 
hráčom MTJ Piešťany Vladom STOLÁROM. 
Na treťom mieste skončil víťaz 10.ročníka 
hráč Vrbového Zdeno ZLATNÍK.  4.miesto 
nášho Rasťa ŠIMONČIČA je najlepším 
umiestnením na tomto turnaji za posledné 
roky, odkedy sa v Krakovanoch stretáva 
konkurencia trnavskej a trenčianskej oblasti. 
Spokojnosť treba vysloviť aj s ďaľšími 
umiestneniami našich hráčov: Rasťo Andris 
skončil na 12.-16.mieste, Anton Čelín a 
najstarší účastník turnaja František Valo 
sa umiestnili v skupine hráčov na 25.-
32.mieste.
   Putovné poháre a vecné ceny hráčom 
odovzdal starosta obce Krakovany  Vladimír 
Mihálik a hlavný rozhodca turnaja Ing.
Vladimír Seitler.   Záverom je treba poďakovať 
za starostlivosť o pohostenie hráčov vedúcej 
kultúrneho strediska Ing.Jarke Keprtovej. Aj 
preto sa Krakovany stávajú na mape stolného 
tenisu stále viac a viac známe. 

Vlado SEITLER

l Hostia výročnej  členskej  schôdze.  Zľava Jozef  Nesteš,  práve rečniaci 
Emil  Hubinák,  Peter Kikta a MuDr.  Martin Heriban.               Foto:  autor

Tabuľka po skončení ročníka 2008/2009
5. liga oblasť Trnava

1. ŠKP Iskra LEOPOLDOV   22    15    4    3    248:148   56
2. MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY 22    17    2    4    244:152   55
3. OŠK VESELÉ            22    16    0    7    219:177   52
4. OFK TREBATICE         22    11    3    8    225:171   47
5. Bricon TRNAVA „B“     22     9    5    8    217:179   45
6. ŠKP TRNAVA            22    10    2   10    183:213   43
7. TJ Biogal ŠPAČINCE„C“ 22     7    7    8    198:198   43
8. OSK KRAKOVANY         22     9    3   10    185:211   43
9. STK MAJCICHOV „B“     22     7    6    9    190:206   42
10. KST HLOHOVEC „D“     22     9    2   11    206:190   42
11. TJ ZAVAR             22     4    3   15    148:248   33
12. ŠK DOBRÁ VODA „B“    22     1    1   20    113:283   25


