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   Kto cestoval ráno 15. marca  tohto roku do práce smerom na 
Trebatice, mohol si všimnúť dvoch voľne sa pohybujúcich 
vlčiakov.

Z našich polí

 Svojím zjavom vzbudzovali rešpekt u 
zamestnancov blízkeho priemyselného 
parku, ale hlavne mnohým vodičom 
komplikovali plynulý prejazd po 
hlavnej ceste. Vzhľadom k tomu, 
že to bolo na území Krakovian, bol 
informovaný starosta a nezávisle od 
toho člen poriadkovej komisie. V 
súčinnosti s organizáciou poľovného 
združenia bol oslovený jeho člen, či by 
v rámci zákonných možností mohol 
zjednať nápravu. Ako mnohí tušia, 
išlo by o odstrel, ktorý je zo zákona 
poľovník povinný uskutočniť na voľne 
sa pohybujúcom psovi bez dosahu 
majiteľa v poľovnom revíri. 
 Po príchode pána Jozefa Vatrta na 

miesto výskytu zvierat, tento usúdil, 
že psy sú krotké, ale svojím pohybom 
vážne ohrozujú premávku na štátnej 
komunikácii, čoho bol aj očitým 
svedkom, a odstrel zo stany poľovníka 
nie je našťastie pre psíkov možný. 
Starosta upovedomil políciu, aby bola v 
riešení vzniknutej situácie nápomocná. 
Policajti po príchode psov odchytili 
a zabezpečili umiestnenie v útulku, 
odkiaľ sa nakoniec dostali k majiteľovi. 

 Prežívame pôstne obdobie, ktoré 
nás pripravuje na najväčšie sviatky 
kresťanského roka: Veľkú noc Pánovho 
zmŕtvychvstania. 
    Je dobré, keď každé ľudské počínanie v 
živote človeka má nejaký dobrý, pozitívny 
význam. Aj pôstne obdobie má zmysel 
vtedy, keď sa veriaci človek pripravuje 
na niečo významné a jemu prinášajúce 
osobitný duchovný úžitok. Preto aj v 
pôstnom období si uvedomujeme nielen 
„veci posledné“, ale predovšetkým sa 
snažíme upriamiť svoj duchovný zrak 
na veci prvoradého významu. A tým je 
pre nás život. A to nielen ten dočasný, 
ale večný. Určite tu má nemalý význam 
odriekanie, ktoré nám umožňuje ešte 
iný pohľad na život. A je dobré, ak 
nemá úlohu odriekania pre odriekanie, 
ale ak má aj úlohu hľadania. Hľadania 
Boha, hľadania nového zmyslu  života. 
A na tieto otázky nám odpovedá Pôstne 
obdobie, Veľkonočné trojdnie (štvrtok, 
piatok, sobota) a nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania.
   Po tých udalostiach zrady, umučenia 
a Pánovej smrti na kríži je teda nedeľa  
zmŕtvychvstania pre nás ako zrodenie 
sa do nového, slnkom zaliateho dňa, 
ktorý po dlhej, temnej a hlbokej noci 
vniesol svetlo do nášho života. Tento 
deň, podobne ako zmäteným apoštolom, 
ktorí sa dozvedeli o zmŕtvychvstaní a 
neskôr stáli pred živým Pánom, prináša 
aj nám úplne nový pohľad na život, ktorý 
prežívame v tomto svete. Ježiš, ktorý 
vstal z mŕtvych, chce aj nám povedať, že 
Boh nedáva človeku nádej len pre dobrý 
život na tomto svete, ale dáva nám nádej 
inú - väčšiu. Že tento Boh, podobne 
ako svojho Syna, aj nás raz vzkriesi z 
mŕtvych. Toto vzkriesenie dáva istotu 
všetkým, ktorí sa odhodlali vložiť svoj 
život do Božích rúk. Prežívajme tieto dni 
s veľkou úctou a vierou ku všetkému, čo 
pre nás Pán vykonal, aby sa aj na nás 
mohli prejaviť jeho dobrodenia.
   Aj ja vás v tejto nádeji povzbudzujem 
a prajem vám, aby ste boli odhodlaní 
Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych, veriť, že 
vás privedie do svojho kráľovstva.  

Anton ZOŇ
farár

Jednalo sa o párik zaľúbených psov, 
ktorých hormóny prinútili opustiť 
slabo zabezpečený priestor svojho 
domova zaslepila im ostražitosť, keď 
na ceste riskovali život svoj, ale hlavne 
bezpečnosť motoristov.
   Drobná príhoda, tentoraz   so  šťastným 

koncom, poukazuje na možné riziká 
nedbanlivosti o domácich miláčikov. Je 
zbytočné uvažovať, čo by sa stalo, keby. 
Chcem vyzdvihnúť snahu všetkých 
zainteresovaných na humánnom 
riešení udalosti, zdôrazniť, že nie je ani 
v úmysle poľovníkov za každú cenu 
eliminovať každé zatúlané zviera, ale 
zároveň apelovať na majiteľov za vyššiu 
zodpovednosť. Sám sa starám o psíka a 
viem, ako to je, keď prirastie k srdcu, 
ale keď sa treba rozhodnúť medzi 
zdravím a bezpečnosťou občanov, 
hlavne detí a medzi toleranciou voči 
voľne sa potulujúcim potencionálnym 
prenášačom chorôb, či nedajbože 
útočníkov, prikloním sa k radikálnemu 
riešeniu. Či už sa to týka finančného 
postihu alebo citovej ujmy.
 
         Text a foto Marián FLOREK

Jozefovský turnaj v Krakovanoch s prekvapeniami
  Už 14.ročník Jozefovského stolnotenisového turnaja 
sa konal v kultúrnom dome Krakovany. Toto pravidelné 
stretnutie firmy TAVOS Trnava so starostami obcí 
jaslovskobohunického regiónu nadobudlo po posledných 
voľbách  čiastočné zmeny. V kolektíve starostov mohli 
nastúpiť aj poslanci obecných úradov. Turnaja sa 
zúčastnili aj zástupcovia Záhoria z obce Plavecký Mikuláš. 
Pani starostka priviezla so sebou aj dvoch poslancov 
a tí boli tiež príčinou (spolu   s poslancom Magalom z 
Boroviec) netradičných výsledkov, na ktoré boli účastníci 
jozefovského turnaja za posledné roky zvyknutí.
   Turnaj sa začal tradičným vinšovaním zúčastneným 
Jozefom, pričom opäť nechýbal ani  kvalitný pohárik 
„repáku“ z Kočína. 
   Samotného turnaja sa zúčastnilo 9 zástupcov z firmy 
TAVOS a 9 zástupcov z radov starostov obcí a poslancov. 
Pretekári boli rozdelení do 4 skupín. Vzájomné zápasy 
dvoch najúspešnejších hráčov družstiev sa započítavali 
do zápasu družstiev. Starostovia posilnení poslancami 
odplatili minuloročnú prehru TAVOS-u v pomere 10:6. 
Víťazi jednotlivých skupín sa potom stretli vo veľkom 
finále. Do finále sa dostali už tradiční hráči Reško a 
Matejovič. Novými finalistami sa stali poslanec Dušan 
Magala z Boroviec vyradil v skupine vlaňajšieho víťaza 
Juraja Valu z Trebatíc a poslanec Milan Diviak z 
Pl.Mikuláša zasa najlepšieho vlaňajšieho hráča TAVOS-
u  Ferd.Prochásku.
   Súťaž jednotlivcov potom vyhral Dušan Magala pred 

Veľká noc 2011

Všetky doterajšie čísla časo-
pisu od roku 2003 až po rok 
2010 nájdete v internetovom 
archíve  Hlasu Krakovian na 

adrese:
 www.krakovany.sk

najlepším starostom Jozefom Reškom z Kočín-Lančára. Na 
3.mieste skončil poslanec Pl.Mikuláša Milan Diviak pred najlepším 
hráčom TAVOS-u Jánom Matejovičom. Na 5.mieste skončil 
minuloročný víťaz Juraj Valo. Z výsledkov je jasné, že poslanci 
riadne pomenili už temer stereotypné dlhoročné umiestnenia 
stabilných hráčov.
   Po turnaji sa konalo tradičné posedenie za účasti generálneho 
riaditeľa TAVOS-u p.Ing. Gálika, riaditeľa závodu Piešťany 
p.Ing.Antala ako aj výrobného riaditeľa p.Kuběnu a prítomných 
zástupcov obcí. Aj touto formou sa potom dajú ľahšie riešiť 
pracovné problémy.

Vladimír SEITLER, foto L. Žitnanský

Pohár starostu Krakovian putuje do Piešťan
  V Krakovanoch sa konal už 14.ročník stolnotenisového 
turnaja o Pohár starostu obce Krakovany. Zúčasnilo sa 
ho 50 pretekárov z Trnavy, Piešťan, Nového Mesta v.V., 
Starej Turej, Myjavy, Modranky, Chocholnej Drietomy, 
Tr.Bohuslavíc, Omšenia, Leopoldova, Trakovíc, 
Drahoviec, Veselého, Vrbového, Kočín-Lančára, 
Trebatíc a Krakovian. Opäť to bola konfrontácia hráčov 
trenčianskej a trnavskej oblasti. Bolo to predovšetkým 
stretnutie priateľov bielej loptičky, ako to zdôraznil vo 
svojom príhovore starosta obce  Vladimír Mihálik. A 
tieto priateľstvá sa na tomto podujatí rok čo rok utužujú. 
Aj preto asi býva taká bohatá účasť na tomto turnaji. 
   V I.stupni turnaja boli hráči rozdelení do 12 skupín.Prví 
dvaja hráči z každej skupiny postúpili do veľkého finále. 
Žiaľ z časových a priestorových dôvodov nebolo možné 

hrať aj malé finále pre ostatných hráčov. Zápasy sa hrali už 
vyraďovacím systémom podľa tzv.pavúka. Favoritom turnaja 
opäť ruže nekvitli. Do záverečných bojov sa nedostala ani 
najvyššie nasadená Fabiánová (Chocholná-Velčice, druhá v 
rebríčku trenčianskej oblasti a vlani tretia na turnaji), ani vlani 
štvrtý Anton Jánošík z Veselého. Ten skončil už v skupine.Do 
konečných bojov sa dostali dvaja hráči z trenčianskej a dvaja z 
trnavskej oblasti. Úspešnejší a aj šťastnejší boli hráči trnavskí. 
Vo finále po tuhom 5-setovom boji zvíťazil Martin Malast z 
Piešťan nad Ladislavom Rehákom z Nového Mesta n.V. Aj zápas o 
3.miesto vyznel v prospech ďaľšieho mladíka z Piešťan – Mareka 
Luloviča, ktorý zdolal tiež vo vyrovnanom boji Michala Dedíka 
zo Starej Turej. Podotýkame, že obaja víťazi sa zúčastňujú tohto 
turnaja od svojich žiackych rokov a dnes už patria výkonnosťou k 
ozdobe turnaja. Za zmienku stojí spomenúť aj fayr-play počínanie 
víťaza turnaja Martina Malasta, ktorý v 5.sete za stavu 9:7 priznal 
svojmu finálovému súperovi „prasiatko,“ ktoré videl iba on. Aj 
počin hráča Vrbového Petra Šáchu v súboji s Fabiánovou, kedy 
sa vzdal dobrovoľne umelého zatemnenia okna, patril k svetleším 
okamihom turnaja. Z domácich hráčov sa najlepšie darilo Rasťovi 
Andrisovi. Po prehre s Myjavčanom Hargašom sa umiestnil na 
9.-16.mieste. Za zmienku hádam stojí aj tá skutočnosť, že tento 
turnaj ešte nikto neobhájil. Každý rok máme nového víťaza. 
 Usporiadatelia ďakujú touto cestou aj kamarátom zo 
stolnotenisového oddielu Vrbové za zapožičanie priehradok medzi 
stolmi, čím boli vytvorené priaznivejšie podmienky pre priebeh 
jednotlivých zápasov. Po skončení turnaja starosta obce PaedDr. 
Vladimír Mihálik a hlavný rozhodca Ing.Vladimír Seitler odmenili 
hráčov na popredných miestach pohármi a vecnými darmi. Ostatní 
hráči dostali drobné upomienkové predmety. O  spokojnosť hostí 
a občerstvenie sa skvele starala skupina kuchárok pod vedením 
vedúcej Ing.Jarky Keprtovej.                          Vladimír SEITLER l   Škripot  bŕzd a f legmatický párik.

 l   Príchod polície  k vlčiakom.


