
     Futbalové A-mužstvo na špici tabuľky

     V nedeľu 8. augusta sa rozbehla zápasom v Dolnej Krupej súťaž našich seniorov. Realizačný tím A-mužstva zostal 
prakticky nezmenený, mužstvo ako tréner povedie Marián Skladan, vedúcim mužstva je Bohuslav Jakáb. Do kádra 
pribudlo pred sezónou až 5 nových futbalistov, z vlastného dorastu trojica Pavol Sedlák, Martin Feranec a Martin 
Pavlovič. Z Vrbového sa na prestup podarilo získať  Tomáša Balcíra, a jeho brata Mariána, na ročné hosťovanie.

   Pôvodný káder opustili Miroslav 
Obuch, ktorému skončilo hosťovanie a 
momentálne pôsobí v Ostrove, Ľubomír 
Jankech sa vrátil do materského OŠK 
Veselé a hosťovanie skončilo i Lukášovi 
Žažovi z Chtelnice. Tréningový proces 
spočiatku narúšala veľmi slabá 
dochádzka na tréningy, ktorá bola 
spôsobená často objektívnymi, no taktiež 
počudovaniahodnými príčinami. Ako 
tak sa však schádzal tím na prípravné 
stretnutia, ktorých sme odohrali až 
10 a boli dobrou prípravou na nový 
ročník. Celkovo možno hodnotiť zmeny 
v mužstve pozitívne, pretože došlo k 
omladeniu kolektívu a nepochybne 
stúpla i jeho sila. Hráčom sa však klub 
snaží vytvárať na danú úroveň súťaže 
čo najlepšie podmienky a odmenou 
sú zatiaľ vynikajúce výsledky našich 
mužov. Začína sa ukazovať, že po 
letnom doplnení sa podarilo skĺbiť 
mimoriadne perspektívny tím, ktorý 
bude poškuľovať po najvyšších, t.j. 
postupových priečkach. 
     Menším sklamaním sú zatiaľ výsledky 
dorastencov, ktorým sa nedarí zabodovať 
na pôde súperov a body získavajú zatiaľ 
iba na domácej pôde. Napriek tomu 
sa v doraste rysuje viacero nádejných 
futbalistov, ktorí môžu vhodne doplniť 
po sezóne skončili Mgr. Peter Belica 
a Andrej Čelín, ktorých nahradil nový 
trénerský tandem Jozef Kubran a 
Štefan Hornák. Novým trénerom úvod 
súťaže vyšiel a žiaci sa pohybujú na 
špici tabuľky.   Chlapci tvoria pomerne 

kvalitný tím a pri poctivom prístupe môžu zabojovať o postup do vyššej súťaže.Dôležitou 
aktivitou počas letnej prestávky bola rekonštrukcia sprchových priestorov v kabínach TJ, 
ktorú si vedenie vytýčilo za cieľ zrealizovať v tomto roku. Dnes sa vďaka sponzorom, obci a 
najmä úspechu akcie 2% z dane môžme pochváliť skutočne modernou a peknou umyvárkou, 
ktorú ocenia určite všetci krakovianski športovci. Záverom by som rád poďakoval obecnému 
zastupiteľstvu za to, že mimoriadne promptne zareagovalo na čoraz komplikovanejšiu situáciu 
s kosením trávnika a pomohlo TJ zakúpením novej obecnej trávovej kosačky. Verím, že pri 
podobnej aktívnej spolupráci s obcou sa nám i naďalej bude dariť nielen rekonštruovať náš 
futbalový stánok, ale i dosahovať prenikavejšie športové úspechy.   
                                                                                                                                    Lukáš Radoský

Dorastenci Krakovian vyhrali doma všetky stretnutia, aj s prvým Bolerázom, z ktorého je táto 
fotografia, na ktorej sú zľava Šašo, Ďuriš a Lago. Vonku sa však mladým futbalistom vôbec 
nedarí zabodovať. Verme, že sa to časom zlepší.                                          FOTO: - juf -

OSK Krakovany víťazom VI. ligy
     Účasť stolných tenistov Obecného stolnotenisového klubu Krakovany v sezóne 2003/2004 bola nedobrovoľne v 6. lige, hoci po 
skončenom ročníku 2002/2003 sme mali oprávnenie štartu v 5. lige. Neočakávané problémy s hráčskym kádrom pred súťažou - pre 
ukončenie aktívnej činnosti Kadlíčka, ešte neobnovenú registráciu Andrísa, ako aj neúčasť Šimončiča z dôvodu pobytu v zahraničí - sme 
si jednoducho na vyššiu súťaž netrúfali. Táto skutočnosť sa prejavila už pri prvom stretnutí s Malženicami, ktoré sme doma prehrali. Bola 
to naša prvá a zároveň aj posledná prehra v súťaži.
     Do ďalšieho zápasu sme stačili obnoviť registráciu Andrísa a to sa prejavilo hneď na stoloch jedného z favoritov ŠKP Trnava B, kde 
sme v zostave Andrís, Čelín, Valo, Seitler, dokázali remizovať 9:9, hoci sme viedli už 8:3. Po tomto zápase pribudli do mužstva postupne 
ešte Procháska a Šimončič a do konca sezóny sme stratili už iba jeden bod doma, s ďalším favoritom - MTJ Piešťany D. Potom sme už 
poznali len chuť víťazstiev. To rozhodujúce prišlo na stoloch v Piešťanoch, keď sme prehrávali 6:2. Potom sme však zápas otočili a vyhrali 
11:7 po nadšených výkonoch Andrísa, Šimončiča, Čelína, Prochásku a Valu. V ďalších kolách dostal možnosť zahrať si aj Š. Bondra, 
ktorí svojou zanietenosťou s E. Štefankom tvorili neodmysliteľnú súťaž kolektívu, hlavne pri príprave domácich stretnutí.
     Krajskú oblastnú súťaž 6. ligy sme nakoniec s jednobodovým náskokom vyhrali pred favoritmi z Trnavy a Piešťan, a tak sme si pre 
ročník 2004/2005 vybojovali právo účasti v 5. lige. Veríme, že udržaním tohto hráčskeho kádra, sa nám podarí aj v tejto súťaži čestne 
reprezentovať obec Krakovany a budeme sa snažiť zviditeľniť našu obec dobrými výsledkami a spoločenským vystupovaním. Sme radi, 
že popri popularite futbalu, ktorá má v našej obci dlhoročnú tradíciu, sa nám darí aj v stolnom tenise dokazovať okoliu, že to vieme aj s 
najmenšou loptičkou.
     Treba podotknúť, že za týmito úspechmi stojí pochopenie obecného zastupiteľstva, ako aj vedenia kultúrneho domu, ktorí nám 
vytvárajú temer ideálne podmienky pre prípravu a zápasy. Radi by sme privítali na tréningoch, ktoré sa konajú každý utorok od 17:30 
aj viac mládeže, aby nevznikla veľká diera v pokračovaní závodnej činnosti. Oddiel bol založený pred piatimi rokmi a bola by škoda, 
nepokračovať v tomto športe, ktorý je možné vykonávať hlavne počas zimných večerov.
     Nakoniec by som rád podotkol, že domáce zápasy budeme hrávať na našich stoloch vo štvrtok o 17:30 v kultúrnom dome. Súťaž 
2004/2005 sa rozbehne začiatkom októbra. O našich výsledkoch vás budeme
 priebežne informovať na informačných tabuliach.                            Ing. Vladimír Seitler Hlas Krakovian str. 3
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