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Krakoviansky Červený kríž bilancoval, oceňoval a ďakoval
     Každoročne je obdobie februára a marca časom, kedy sa jednotilvé spoločenské, záujmové, či športové 
skupiny schádzajú, aby ich vedenie spolu s členmi zhodnotilo uplynulý rok. Tak tomu bolo i v nedeľu 7. 
marca 2010. Pekné popouldnie sa nieslo v duchu výročnej členskej schôdze Miestneho spolku SČK.

   Moderátorkou schôdze bola Emília 
Knošková, ktorá privítala všetkých 
hostí. Okrem členov z Krakovian to 
tentokrát boli i hostia z Drahoviec, 
Vrbového a Nižnej. Prítomní boli i 
starosta Krakovian Vladimír Mihálik, 
a starosta Drahoviec Emil Hubinák. 
Čestné miesto za predsedníckym 
stolom patrilo vzácnej návšteve - 
prezidentke Slovenského Červeného 
kríža Helene Kobzovej.
  Úvod podujatia patril už tradične 
k u l t ú r n e m u  p r o g r a m u ,  k t o r ý 
svojimi vystúpeniami vyplnili DFS 
Krakovanček, pod vedením pani 
učiteľky Snohovej, deti zo Základnej 
Školy v Krakovanoch a Chrámový 
spevokol,  pod vedením Heleny 
Augustínovej. 
   Bežnému  programu, v ktorom 
odzneli Správa o činnosti MsSČK za 
rok 2009 (predniesla Elena Krestová, 
predsedníčka MsSČK), Plán práce na 
rok 2010 (Michaela Havrlentová), 
Hlavné úlohy na úseku spolkového 
života na r. 2010 (Blažena Madunická) 
a Správa o hospodárení MsSČK za 
r.2009 (Emília Knošková) dominovali 
výnimočné chvíle, kedy prišlo k 
oceňovaniu darcov krvi. Máloktorá 
obec a jej obyvatelia sa môžu pochváliť 
toľkými ochotnými ľudmi, ktorí pre 
záchranu života blížneho, neváhajú 
obetovať čas a „kúsok zo seba“ a 
poskytnúť najvzácnejšiu tekutinu - krv 
a to nielen raz za čas. Ale pravidelne, 
pokiaľ im to zdravie dovolí. Veľkú 

úctyhodné čísla nadchli i prezidentku SČK 
Helenu Kobzovú, ktorá ocenila nielen 
aktivity darcovstva krvi, ale i obetavú a 
bohatú prácu výboru a členov MsSČK 
pod vedením predsedníčky MsSČK Eleny 
Krestovej. Pozitívne hodnotila príjemnú 
a srdečnú atmosféru počas schôdze 
a pestrú kultúrnu činnosť miestneho 
spolku, o ktorom sa hovorí ako o jednom 
z najlepších v Slovenskej republike. 
„Napriek mnohým pozvánkam, ktoré 
ako prezidentka dostávam, pozvanie sem 
do Krakovian som nemohla odmietnuť. 
Rada sa sem vraciam, pretože tu 
máte obrovské množstvo obetavých a 
šikovných ľudí, ktoré robia dobré meno 
vašej obci i Červenému krížu,“ povedala 
prezidentka Kobzová. 
   Slovenský Červený kríž má okolo 80 
tisíc členov a eviduje každoročne okolo 
200 tisíc odberov krvi.
   Po schválení uznesení sa v diskusii 
prihovorili starostovia Krakovian a 
Drahoviec, predstavitelia miestnych 
skupín z Vrbového, Drahoviec a Nižnej a 
zaželali prítomným veľa zdravia a síl do 
ďalších aktivít. K uvedeným prianiam sa 
pripája i naša redakcia.
    Príjemné marcové popoludnie zakončil 
ďalšou speváckou vložkou Chrámový 
spevokol z Krakovian  a  prítomní zotrvali 
vo vzájomnej diskusii pri bohatom 
občerstvení.

Juraj FILO
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×  ŠPORT Turnaj o pohár starostu obce Krakovany
   Nedeľa 14.3.2010 bola sviatkom stolného tenisu v Krakovanoch pre registrovaných a neregistrovaných 
hráčov. Na 13.ročníku o Pohár starostu obce Krakovany sa zišla rekordná účast 68 pretekárov z 
Nitry, Trnavy, Piešťan, Galanty Veľkých Úľan, Vrbového, Moravského Sv.Jána, Borského Sv.Jura, 
Trakovíc,Modranky, Trebatíc, Kočín-Lančára, Veselého, Trenč.Bohuslavíc, Chocholnej, Hor.Orešian, 
   Hráči boli rozdelení do 16 skupín po 4 
resp. 5 hráčoch. Zápasy v skupinách sa hrali 
na 2 víťazné sety z dôvodu neočakávaného 
veľkého počtu pretekárov. Z každej 
skupiny postupovali  dvaja najlepší do 
veľkého 32-členného finále. To sa už hralo 
vylučovacím systémom.
   Veľké finále sa hralo na 3 víťazné sety. 
Hoci bol turnaj organizovaný pre hráčov 4. 
až 7.líg, niektorí hráči sa neskôr priznali aj 
ku štartom vo vyšších súťažiach (dokonca 
aj v 1.lige). To samozrejme zvýšilo športovú 
hodnotu turnaja. Protesty proti štartu 
týchto pretekárov sa nekonali, naopak bolo 
cítiť pravú športovú atmosféru súťaženia a 
overenie si výkonnosti proti kvalitnejším 
súperom. Záverečné zápasy priniesli 
vyrovnané a tuhé boje, ktoré boli často 
odmeňované potleskom už nehrajúcich 
pretekárov.
   Víťazom turnaja sa stal Adrián Somogyi 
z Veľkých Úľan, ktorý vo vyrovnanom 
finále porazil Miloša Regasa z Nitry 3:2. 
Tretiu priečku obsadila jediná žena na 
turnaji Simona Fabiánová z Chocholnej-
Velčíc, ktorá porazila v boji o bronz asi 
najväčšie prekvapenie turnaja Antona 
Jánošíka z Veselého. Vlaňajší víťaz Petr 
Šácha z Vrbového obsadil 5.miesto. Za ním 
skončili Juraj Bella(Nitra), Miloš Kormúth 

( H o r . O r e š a n y  a  Z d e n o  Z l a t n í k 
(Vrbové).
     Najlepší domáci hráči – Rasťo Šimončič 
a František Valo(72-ročný) – skončili v 
skupine na 17.-32. mieste. 
   Dovolím si tvrdiť, že čo do účasti a 
kvality to bol výkonnostne najlepší turnaj 
hraný v Krakovanoch. Zaujímavosťou 
turnaja je aj to, že každým rokom narastá  
nielen počet a výkonnosť hráčov, ale aj 
miesta Slovenska, z ktorých prichádzajú 
pretekári ku nám. 
   Poháre a diplomy pre nejlepších 
odovzdali starosta obce PhDr.Vladimír 

l Diamantový darca krvi Marián Kubran preberá upomienkové predmety od 
prezidentky Slovenského Červeného kríža Heleny Kobzovej .  V pozadí  Elena 
Krestová a Vladimír Mihálik.                                          Foto:  L.  Žitnanský 

vďaku si zaslúžia noví držitelia plakiet 
- diamantovej - Marián Kubran, ktorý 
daroval krv už neuveriteľných 80 krát (na 
fotografii), zlatej Jánskeho plakety - Elena 
Krestová a  Gašpar Zuzic a bronzovej Mária 
Žitnanská. Poďakovanie patrí samozrejme 
i prvodarcom alebo aj ostaným, ktorí tieto 
méty dosiahnu neskôr, alebo pre zdravotné 
problémy takýchto čísel nedosiahnu. Cení sa 
každá kvapka. Spolu má MsSČK  Krakovany 
v radoch bezpríspevkových darcov po roku 
2009 55 plakiet: 1 diamantovú, 15 zlatých, 
19 strieborných a 20 bronzových. Tieto 

Mihálik a hlavný rozhodca turnaja Ing.
Vladimír Seitler.  Na úspešnom priebehu 
turnaja má zásluhy aj vedúca kultúrneho 
domu v Krakovanoch  Ing. Jarka Keprtová, 
ktorá sa so svojím kolektívom vzorne 
starala o občerstvenie pretekárov, a preto 
jej touto cestou vyslovujeme v mene 
všetkých zúčastnených poďakovanie.
   Pre budúci ročník však musíme 
porozmýšľať, ako zastaviť tento nárast 
účasti na turnaji, lebo priestory nám 
nedovolia v prípadného zvýšeného 
záujmu pretekárov zorganizovať  turnaj v 
jednom dni.                                - UWE -

JOZEFOVSKÝ TURNAJ 2010
      Už po trinásty krát si dali v sobotu 13.3.2010 randevous v našom kulturnom dome starostovia obcí 
Regiónu Jaslovské Bohunice a zamestnanci TAVOS-u Trnava.

  Hoci sa stretnutia zúčastnilo pomerne hojný počet 
starostov obcí, na stolnotenisový turnaj nastúpili 
iba siedmi. Do rovnocenného súboja s kompletnými 
TAVOS-ákmi bol potrebný počet ôsmych pretekárov. 
Práve tento jeden chýbajúci starosta bol príčinou prehry 
starostov obcí v pomere 6:10 v súťaži družstiev. Hráči 
TAVOS-u tak zopakovali svoje víťazstvo z vlaňajšieho 
roka. Ich kolektív sa vie na tieto stretnutia v posledných 
dvoch rokoch akosi lepšie motivovať. Ďaľšiu príčinu 
prehier je možno hľadať aj v oslabenom kolektive 
starostov, ktorým vypadol zo zostavy v minulých 
ročníkoch úspešný starosta Ostrova Viliam Zubák. 
     Na turnaji hralo 7 starostov obcí a 11 pretekári TAVOS-
u. Hráči boli rozdelení do 4 skupín. Víťazi skupín hrali 
vo finálovej skupine a ostatní v skupine útechy.
   V súťaži jednotlivcov však aj naďalej kráľujú 
starostovia obcí – Juraj Valo z Trebatíc a Jozef Reško z 
Kočín-Lančára. Tí opäť obhájili svoje pozície z vlaňajška 

l Držitelia nových plakiet,  zľava:  Marián Kubran, Elena Krestová, Gašpar 
Zuzic  a  Mária Žitnanská.                                              Foto:  L.  Žitnanský 

l Zľava Miloš Regas (2.miesto),  Simona Fabiánová (3.miesto),  Adrián 
Somogyi  (víťaz)  a  najstarší  účastník František Valo.           Foto:  J .  Fi lo

                                                                                             pred pretekármi TAVOS-u: Procháskom a Matejovičom. Víťazstvo 
obhájil po vyrovnaných bojoch  Juraj Valo.

- UWE -


