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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

   Dlhú a celkom peknú jeseň máme 
už za nami a s ňou i ukončené práce 
v záhradách, pracovné náradie sme 
odložili, skôr sa stmieva, a tak máme 
viac času na priateľské stretnutia, 
rozhovory, prechádzky, či siahneme 
po knihe alebo ručnej práci, aby sme 
si vyplnili dlhý zimný čas.
   Nájdite si milí členovia čas i na naše 
spoločné stretnutia a príďte medzi 
nás, vždy sa s vami radi stretneme.
   Dovoľte mi, aby sme Vám priblížili 
naše aktivity za minulý štvrťrok.
   Pri príležitosti Mesiaca úcty k  star-
ším sme sa zišli v KD, kde nás uvítal 
pán starosta a detičky zo ZŠ a MŠ uro-
bili pekné vystúpenie a bolo aj bohaté 
občerstvenie, ďakujeme.
   Tak isto sa traja naši seniori zúčast-
nili stretnutia, ktoré usporiadal VÚC 
Trnava 21.10.2011, kde sa nás zišlo 
okolo 200 členov z JD z celého kraja. 
Bolo to jednodňové stretnutie so všet-
kým, čo k tomu patrí. Na záver sme 
mali folklórne vystúpenie v divadle.
   V mesiaci november už tradične býva 
reumatologický deň, tiež v Trnave 
10.11. a zúčastnili sa ho 3 naši členo-
via. Bol to deň spojený s prednáškou 
o zdraví, ako predchádzať chorobám, 
meniaci si tlak, cukor atď.. Tiež zau-
jímavá akcia.
   Dňa 11.11.2011 sa o 11:00 na Sloven-
sku po prvýkrát rozozneli zvony na 
pamiatky padlým hrdinom 1. a 2. sve-
tovej vojny. I pár našich členov a žia-
kov ZŠ sa poklonilo pamiatke padlým, 
kytičkou a pár slovami sme si spome-
nuli. Akcia sa bude konať každoročne 
a založil ju klub vojenských veteránov 
v Trenčíne. Práve tento deň a dátum 
bol výnimočný.
   Na sviatok 17.11. sme zorganizovali 
brigádu na našich cintorínoch, pretože 
pred sviatkami svätých ešte nebolo 
opadané lístie, tak to bolo neskôr z 
tohto dôvodu, ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli a pomohli.
   V Piešťanoch vo VÚRV (výskumný 
ústav rastlinnej výroby) sa traja čle-
novia zúčastnili na vydarenej akcii z 
názvom „Dobrý chlieb? Čo všetko je 
za tým?“. Bolo to veľmi zaujímavé a 
dozvedeli sme sa všetko, čo nevieme o 
chlebíku, obilninách a čo s tým súvisí. 
Zostrih vysielala televízia i rozhlas.
   Ďalšiu akciu, v podstate jednod-
ňový výlet na vianočné trhy do Bra-
tislavy, sme si naplánovali na 1.12. 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene Výboru JDS v Krakovanoch pozdravila 
a touto cestou informovala o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

Záverom by som poďakovala OcÚ 
v Krakovanoch za ústretovosť, 
vám všetkým, milí členovia, že ste 
prichádzali na stretnutia, pánovi 
Žitnanskému za pohotové foto, i 
celému výboru, že je vždy po ruke a 
spoločne všetko zvládneme v poho-
de.
   To je z našej činnosti, vážení spo-
luobčania, všetko. Ďakujem vám za 
pozornosť, ktorú ste venovali tomu-
to článku. Teším sa na stretnutia a 
spoluprácu s vami. 
   Nakoniec vinš pre vás:

Prichádzam k vám do domu, 
s týmto prekrásnym vinšom k 

tomu!
Nech sa zažne láskou, nehou srdce 

každé, 
nech ste pekne doma spolu.
Nech ste pekne doma spolu, 

nech nechýba nik u stolu!
Čaro krásnej svätej noci, 

nech znásobí pieseň Tichej noci!
A nech dlho prevláda vianočná 

nálada!

   Do nového roka 2012 pevné zdra-
vie, osobné, pracovné úspechy a 
božie požehnanie za celý výbor JDS 
praje vám všetkým...

Za výbor JDS Anna Kubranová

Tešili sme sa aj na prehliadku SND. 
Ako spravodajkyňa sa nám venovala 
bývala televízna hlásateľka pani Iza-
bela Pažítková. Prehliadli sme si celé 
divadlo, posedeli sme si v kreslách a 
spoločne sme si urobili i pár fotiek 
na pamiatku. Peknou prechádzkou 
popri Dunaji sme dorazili na via-
nočné trhy, kde sme si vychutnali 
atmosféru pred Vianocami, ochutnali 
punč a nakúpili drobné darčeky na 
pamiatku. Bol to pekný výlet.
   Pre našich členov, ktorí mali záu-
jem o divadlo, sme zorganizovali 
12.12. návštevu RND v Piešťanoch s 
názvom „Len tak prišli“. Bol to tiež 
pekný zážitok. Aj takto Vám chceme 
poďakovať, že sa snažíte pomáhať 
ak treba.
  Rok sme uzavreli stretnutím pri 
stromčeku a vianočnom punči dňa 
14.12., tiež sme bilancovali a hodno-
tili. Celý rok sme sa snažili v rámci 
našich možností a schopností. Nie 
sme všetci mladí a vitálni, sú medzi 
nami i starší, tak sa podľa toho aj 
riadime.
   Chceme sa stretávať, ak bude zdra-
vie slúžiť i naďalej, samozrejme radi 
privítame medzi nami nových členov. 
Tiež sa budeme snažiť pre vás pripra-
viť nové podujatia a čakáme nápady 
aj z vašej strany. Nezabúdame ani na 
jubilantov,  tento  rok  boli  štyria.

Stolní tenisti na spodných priečkach

  V minulosti sme začínali súťaž aspoň s 
jedným z týchto opôr. Taktiež je potrebné 
konštatovať, že kvalita súťaží je z roka 
na rok vyššia a vo viacerých mužstvách 
dochádza tiež k omladzovaniu. U nás sme 
bohužiaľ, tento trend nazachytili. Prístup 
mládeže k tomuto športu nie je u mladých  
adekvátny. Pestovanie tejto tradície, a tým 
aj propagácie obce, je na tej staršej generá-
cii. Tá sa však už tým mladším stále ťažšie 
a ťažšie vie vyrovnať. Je to škoda, veď stol-
notenisové Krakovany sú hlavne turnajom 
o Pohár starostu obce spropagované na 
širokom okolí. Minimálne stolnotenisové 
obce trnavského a trenčianskeho kraja 
poznajú, kde sa tie Krakovany aj cestou 
ping-pongu nachádzajú.
   V súťažnom ročníku 2011/2012 repre-
zentujú našu obec opäť dve družstvá. 
A-družstvo v 5.lige a B-družstvo v 7.lige 
skupine B. 
   5.liga tohoto roku zvýšila svoju kvalitu, 
hlavne príchodom dvoch mužstiev Maj-
cichova (pred dvoma rokmi títo hráči hrali 
2.ligu, no z finančných dôvodov museli 
svoju súťaž opustiť) a mužstva Hlohovca v 
čele s olympijským víťazom telesne postih-
nutých Jánom Riapošom. Tieto mužstvá 
spolu s Leopoldovom a Modrankou tvoria 
silnú skupinu pre postup do vyššej súťaže. 
Ešte vlani sme dokázali mužstvu Leopol-
dova odolávať, avšak v tejto sezóne pri 
neúčasti vyšespomínaných opôr, ako aj s 
pribúdajúcimi rokmi našich ďaľších štan-
dardných hráčov (Valo 73 rokov, Ďurža 68 
rokov, či šesťdesiatníci Čelín a Procháska) 
sa týmto mužstvám už nejak nedokážeme 
vyrovnať a držať s nimi krok. Výchova 
mladého hráča však trvá dlhšie a pritom 
si ešte vyžaduje trpezlivosť a prístup k 
poctivému tréningu. Dúfame, že prípadný 
návrat začiatkom budúceho roka aj ďaľšej 
opory Rasťa Andrisa môže priniesť zvrat 
do hry a aj výsledkov mužstva.  
   A-mužstvo v jesennej časti uspelo v 5.lige 
iba ziskom remízy na stoloch Maco Trnava, 
ostatné zápasy prehralo, a tak obsadilo po 
jeseni posledné 12.miesto. Mužstvo před 
nami má však iba o bod viacej. Preto nádej 
ešte zostáva.
   B-družstvo sa spomedzi 12 družstiev 7.ligy 
drží po jesennej časti na 10.mieste.  
   Hráči sa vo väčšej miere ako v minulosti 
museli podieľať svojou účasťou na hre aj 
A-mužstva. Má to však aj svoju výhodu. 
Hlavne pre tých mladších je to nadobúda-
nie skúseností. Veď zvyšovanie svojej 

     Jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 skončili mužstvá stolných 
tenistov na spodnejších priečkach svojich súťaží. Účinkovanie našich 
mužstiev v jesennej časti bolo poznačené neúčasťou našich najlepších 
hráčov: Rasťa Andrisa a Rasťa Šimončiča.

športovej výkonnosti je možné nadobúdať 
iba priamou účasťou v zápasoch. Mužstvo 
má v kolektíve ďaľšieho núteného absen-
téra – Ľuba Nedorosta, ktorý môže za naše 
obe mužstvá štartovať iba každý druhý 
týždeň(pracovné zaneprázdnenie). Tento 
hráč predstavuje najúspešnejšieho hráča v 
B-mužstve a popritom dokázal vypomôcť 
aj oslabenému A-mužstvu. Popri ňom si 
zasluhuje absolutórium nestarnúci Fero 
Valo(73), ktorý napriek svojmu veku svo-
jou skúsenosťou je najčastejšie bodujúcim 
hráčom mužstva. Mužstvo dopľňajú ešte 
Procháska, Seitler,Štefanka, Ondrejovič 
a mladý Skaličan.Úlohou tohoto mužstva 
je záchrana 7.ligy a zvyšovanie výkonnosti 
vzhľadom na budúcnosť stolného tenisu 
v Krakovanoch tých najmladších členov 
kolektívu: Adama Skaličana a Emila Šte-
fanku. Dúfame, že pre budúcnosť sa k týmto 
dvom pridajú aj ďaľší. 
   Bilacia B-mužstva v jesennej časti: 2 výhry 
a 8 prehier (posledný zápas so Sokolovcami 
sme hrali po uzavierke tohoto čísla).
   A keďže sa blížia Vianoce – sviatky pokoja 
a lásky – dovoľte aj mne, aby som zaželal v 
mene svojom jako aj v mene kolektívu stol-
ných tenistov OSK nielen priaznivcom stol-
ného tenisu, ale aj ostatným Krakovancom a 
Stražovancom hlavne veľa zdravia, šťastia a 
Božieho požehnania a do nového roka 2012 
všetkým vykročenie tou správnou nohou. 
                                            Vlado SEITLER

-------------------------------------------------
TIP NA DARČEK

-------------------------------------------------
   Príbeh Jozefa Mikloška Ona, Ono a 
On o nezvyčajných udalostiach rodi-
ny so 16 piesňami (texta s akordami) 
trojgeneračnej skupiny Experiment 
3G prináša nové CD. Objednať možno 
(4,50 Euro s poštovným) na adrese 
Jozef Mikloško, Malokarpatská 22, 
90021 Svätý Jur, e-maili: 
mikloskojozef@gmail.com, tel 02 
44970689. K Vianociam zašlem s 
venovaním autora jeho najnovšiu 
knihu Dva roky bloger (6 Euro) a jeho 
ďalšie knihy (www.jozefmiklosko.
sk/literarnatvorba.htm).

-r-

Zmena v separovaní a
termíny vývozov

Vážení občania.
  Od 1.1.2012 nastane zmena, samo-
statne sa bude zbierať papier a 
samostatne všetky druhy plastov, a 
to nasledovne:

Zber papiera
  Na zber papiera bude slúžiť 240 
l nádoba, ktorá doteraz slúžila na 
zber „papiera + ostaných plastov“. 
Do nádob a sa v rámci zberu „papie-
ra“ budú zbierať: neznečistené a 
suché noviny, časopisy, brožúry, 
katalógy, cenníky, knihy, adresáre, 
telefónne zoznamy, lepenky, vlni-
té lepenky a pod. Do nádob sa už 
nebudú zbierať žiadne plasty.
  Frekvencia vývozu sa nemení, 
bude 1 x za 6 týždňov.

Zber všetkých plastov
   Na zber plastov bude slúžiť plasto-
vé 120 l vrece, ktoré doteraz slúžilo 
len na zber PET fliaš. Vrecia bude 
aj naďalej poskytovať naša spoloč-
nosť. 
   Do vriec sa v rámci zberu „plastov“ 
budú zbierať: stlačené PET fľaše 
(môžu byť aj so zátkou a etiketou), 
sáčky, fólie, igelity, plastové nádo-
by od kozmetiky a pod.  Nezbiera-
jú sa plastové nádoby z chemikálií. 
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 
1 x za 6 týždňov.
&--------------------------------------
   Termíny odvozov 2012

Papier 
   Vždy v piatok, a to: 20. januára, 2. 
marca, 13. apríla, 25. mája a 6. júla 
2012. Zbiera sa do plastovej nádo-
by.

PET fľaše a iné plasty
   Vždy v piatok, a to: 6. januára, 17. 
februára, 30. marca, 11. mája a 22. 
júna 2012. Zberá sa do plastových 
vriec.

Sklo
   Vždy v utorok, a to: 7. februára, 20. 
marca, 1. mája, 12. júna a 24. júla 
2012. Zberá sa do veľkých nádob 
na sklo rozmiestnených po obci. 
Zberajú sa prázdne sklenené pohá-
re od zaváranín a sklené fľaše od 
nápojov. Všetko bez farebného roz-
líšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  
obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  
kovové a plastové uzávery fliaš,  
papier, nesmie obsahovať nečistoty 
(piesok, uhlie, kovy, cement, škvá-
ru, drevo, kožu, gumu a iné).
   Za dôslednú separáciu vám ďaku-
jeme.        Marius Pedersen, a.s.

 l   Členovia a  členky Jednoty dôchodcov v Krakovanoch na prehliadke 
novej  budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.   
                                                                                   Foto:  L.  Žitnanský


