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   História stolného tenisu v Krakovanoch siaha do obdobia po druhej svetovej vojne. Mládež Krakovian 
popri futbale, zábavách a hraní divadliel načuchla k ping-pongu niekedy koncom 40-tych rokov 
v kultúrnom stánku obce, ktorý sa v tej dobe nazýval Omladina, nachádzajúcim sa v strede obce (v 
súčasnosti sú to obchody při kostole).

Niečo z histórie stolnotenisového života v obci Krakovany (1.časť)

 Propágatormi malej  bielej loptičky sa 
stali hlavne chlapci študujúci a pracujúci 
mimo rodnej obce: Jozef   a Ervín Sedlákoví, 
Fero Remiš, Michal a Ján Herman či Ján 
Zeman. Z nich posledne menovaný Ján 
Zeman dosahoval najväčšie úspechy pri 
svojom pracovnom pôsobení v Považskej 
Bystrici, kde sa neskôr natrvalo aj usadil. 
Pri majstrovstvách okresu Piešťany patril 
v tej dobe medzi najlepších.  Nemožno 
však zabudnut ani na nežnejšie pohlavie. 
Ženy sa k tejto hre dostávali  ťažšie, ale v 
Krakovanoch hrávala určite jedna, ktorú 
nemožno nespomenúť - p.Viktóriu Valovú 
(za slobodna Sedlákovú), ktorá ako 
jedna z mála žien sa stala priekopníčkou 
tohoto športu na celom okolí. Mala troch 
bratov (Anton, Vincent, Imrich), ktorí sa 
uplatnili na športovom poli vo futbale.
 Päťdesiate a šesťdesiate roky postihli 

aj Krakovany svojou socialistickou 
prestavbou. Omladina sa prebudovala 
na obchody a z hospodárskych budov 
po  p.Strakovi č.d.61  sa stala Osvetová 
beseda. Tam sa presťahoval aj kultúrny a 
športový život. Stolný tenis pre stiesnené 
pomery živoril a po krátkom čase aj 
zanikol. Napriek týmto stiesneným 
pomerom sa v päťdesiatych rokoch konal 
v tejto osvetovej besede turnaj na úrovni 
okresu Piešťany. Výsledky z tohoto 
turnaja sa nezachovali, ale pamätníci 
si spomínajú, že z domácich hráčov 
najlepšie obstál Ján Zeman-v prvej 
pätke najlepších. Protagonistami hry v 
tejto dobe boli ešte Ervín Sedlák, Michal 
a Ján Hermanovci, Jozef Viskup, Emil 
Štefanka, Jaro Vacula, Rudo Jurkulák, 
Vlado Seitler a Vilo Urban. Stolnotenisový 
oddiel v našej obci však nebol popri 
organizovanom futbale zriadený, a 
tým ani oficiálna činnosť v súťažiach. 
Stolný tenis sa hral iba pre zábavu 
neregistrovanej mládeže. Možnosti pre 
tento šport však boli minimálne. 
   V sedemdesiatych rokoch bol vystavaný 

v Krakovanoch na tie časy pomerne 
moderný kultúrny dom. Miesto pre stolný 
tenis sa v ňom však na dlhé roky nenašlo. 
Ten slúžil predovšetkým kultúrnej 
činnosti – spoločenským zábavám, 
folklórnym festivalom a podobne. Na 
sálové športy nebolo pochopenia. Boli 
skôr obavy, aby sa touto činnosťou 
nepoškodzoval kultúrny dom. Otvorenie 
dverí pre športovanie v tomto stánku 
našli vyznavači tejto malej bielej loptičky 
až ku koncu druhého milénia.
  Po nežnej revolúcii 1989
  Prelom nastal až po nových politických 

premenách po roku 1989 a dá sa povedať, 
že dosť náhodne. V roku 1997 dal ku tomu 

podnet vtedajší starosta obce p.Jozef 
Vatrt. Na okolí bolo viacej starostov s 
menom Jozef. Nášho starostu napadla 
myšlienka usporiadať pri tomto mene 
turnaj v stolnom tenise pre starostov 
obcí jaslovskobohunického regiónu.  
Avšak táto myšlienka neostala len pri 
starostoch, ale dostala širší obzor. Prečo 
by sa nedal vykonávať tento šport aj pre 
širšiu verejnosť v obci. Veď v minulosti 
sa v Krakovanoch pestoval aj ping-pong, 
mal aj svoju tradíciu a prečo to teda 
neobnoviť? Od slov sa prešlo ku činom. 
Hŕstka nadšencov, vykonávajúcich tento 
šport pred niekoľkými desiatkami rokov, 
sa v počte 6-10 členov zorganizovala a 
pod patronátom obce si zahrali turnaj o 
Pohár starostu obce Krakovany.
 Zásluhou už spomínaného starostu 

Jozefa Vatrta bol v roku 2000 obnovený 
a založený Obecný stolnotenisový 
klub OSK KRAKOVANY. Starosta 
oslovil ľudí, ktorí majú alebo mali 
niečo spoločné so stolným tenisom. 
Spoločnými silami sa obnovila činnosť 
stolnotenisového oddielu. Propagátormi 
tohoto športu v jeho začiatkoch sa 
stali: Valo František, ktorý predtým 
súťažne hrával v susednom Ostrove, 
kde sa stolnotenisový klub rozpadol, 
ako aj ďaľší hráči z radov domácich 
nadšencov, ktorí tento šport hrali pred 
viacerými rokmi, a to Štefanka Emil st., 
Čelín Anton,Marián Kubran,Bondra 
Štefan,Seitler Vladimír a ďaľší. Obec 
zakúpila tri stoly, vykonala sa registrácia 
nového oddielu pod patronátom obce - 
Obecný stolnotenisový klub (v skratke 
OSK) Krakovany, vybavili sa prvé 
registrácie a ročníkom 2000/2001 sa 
začala oficiálne činnosť oddielu. Jeho 
predsedom bol sám starosta obce Jozef 
Vatrt. 
 Prvý súťažný ročník 2000/2001 

absolvovalo družstvo v 6.lige, ktorá 
bola v tom čase najnižšou oblastnou 
súťažou pre oblasť Trnava. Prvými 
registrovanými hráčmi boli:Bondra 
Štefan, Čelín Anton,Hesko Juraj, 
Seitler Andrej a Vladimír, Štefanka 
Emil st. a ml. ,Valo František a Vatrt 
Jozef. Skúsenosti so súťažením mali z 
tohoto kolektívu iba František Valo a 
Anton Čelín. Emil Štefanka st.,Štefan 
Bondra či Vlado Seitler  sa v minulosti 
tiež venovali tomuto športu, avšak 
pre dlhoročnú  nečinnosť a odmlku 
nedosahovali títo hráči potrebnú a 
požadovanú kvalitu pre súťaženie. Pre 
súťaž bolo potrebné mužstvo doplniť 
kvalitnejšími hráčmi z okolia. Preto 
sme pre začiatok radi privítali   v našom 

kolektíve Ivana Kadlíčka z Trebatíc, 
ktorý bol v dorasteneckom veku 
majstrom Slovenska vo svojej kategórii. 
Tento už 60-ročný pretekár bol v 
súťaži jeden z najlepších a pričinil sa 
najväčšou mierou spolu s Fr.Valom a 
A.Čelínom o postup do 5.ligy. Mužstvo 
herne dopľňali ešte Štefan Bondra a 
Vlado Seitler. Mužstvo v tomto zložení 
súťaž vyhralo a hneď v prvom roku 
pôsobenia postúpilo do 5.ligy. V 5.lige 
sme odohrali dva ročníky.
   Koncom roka 2002 sa konali nové 
voľby do samospráv. V Krakovanoch 
došlo na tomto poste ku zmene. Novým 
starostom pre ďaľšie obdobie sa stal 
Vladimír Mihálik. Starý starosta a 
predseda OSK v jednej osobe ponechal 
registračky stolných tenistov na 
obecnom úrade. Aká bude budúcnosť 
krakovianskeho stolného tenisu? Bude 
nové vedenie obce podporovať aj naďalej 
tento šport v obci? Pri náhodnej návšteve 
obecného úradu po voľbách oslovil 
nový starosta obce jedného z hráčov 
OSK Vladimíra Seitlera, bývajúceho 
v Piešťanoch, a požiadal ho o vedenie 
stolného tenisu v ďaľšom období. 
Treba poznamenať, že tak starosta 
obce ako aj obecné zastupiteľstvo 
obce podporujú a vytvárajú dobré 
podmienky pre tento šport. Stolný tenis 
sa hráva v kultúrnom dome. Tu sa o 
priestory delíme s rôznymi záujmovými 
činnosťami hlavne z oblasti kultúry. Nie 
je to ideálne riešenie, ale postačujúce 
pre účasť v súťažiach trnavskej oblasti. 
Pre skvalitnenie hry zaobstaráva obec 
v roku 2005 ďaľšie dva kvalitné stoly, 
získané zo skončených majstrovstiev 
sveta telesne postihnutých z Bratislavy. 
   Pre sezónu 2003/2004 sme požiadali 
riadiaci orgán o preradenie do 6.ligy,hoci 
sme neskončili na vypadujúcom mieste. 
Tesne pred začiatkom súťaže nás navždy 
opustil náš dovtedy najúspešnejší hráč 
Ivan Kadlíček. Do súťaže sme aj pre 
pracovné zaneprázdnenie niektorých 
hráčov nastupovali s torzom mužstva. 
Pre tento ročník sme však do mužstva 
získali ďaľších  hráčov zaniknutého 
oddielu z Ostrova a to Rasťa Andrisa z 
Ostrova a Rasťa Šimončiča z Boroviec. 
Nemožno opomenúť ani hráča MTJ 
Piešťany - Vladimíra Reginu z Trebatíc.
...pokračovanie v budúcom čísle

Vlado SEITLER

Všetko kontrolovala a zapisovala 
hliadka žiakov.  Deň zameraný na zdravú 
výživu prebehol  formou tematického 
vyučovania, prelínajúcou sa všetkými 
vyučovacími hodinami. Deti sa v tento 
deň zriekli sladkostí a nezdravých 
desiat a nápojov, namiesto toho si 
pochutnávali na jabĺčkach. Prváci a 
druháci sa na  vyučovacích hodinách 
venovali  významu ovocia a zeleniny v 
stravovaní, porozprávali sa o dôsledkoch 
nesprávnej výživy, o prevencii obezity 
a chrípkových ochorení. Tretiaci na 
hodinách slovenčiny i matematiky mali 
jablkové pracovné listy, štvrtáci súťažili 
o najkrajšie naaranžovanú ovocnú 
misu. Pani kuchárky sa nedali zahanbiť 
a pripravili na obed zapekané kuracie 
mäso s jablkami a jablkový kompót. Pila 
sa jablková šťava. V družine sa súťažilo: 
triedy zhotovovali papierové jablkové 
stromy, nechýbal jablkový tanec vo 
dvojiciach, súťaž v rýchlosti jedenia 
jablka. Táto akcia sa tak, ako po minulé 
roky, stretla s veľmi príjemnou odozvou 
zo strany žiakov. 
V stredu 2. novembra zorganizovali 

pani vychovávateľky súťaž v púšťaní 
šarkanov. Do šarkaniády sa zapojili  
skoro všetci žiaci. Vyhlásili  sme súťaž o 
najvyššie letiaceho šarkana. A čí šarkan 
bol teda najlepší v lietaní? Zaslúženú  
odmenu dostali všetci.  Strávili sme 
pekné popoludnie na čerstvom vzduchu 
a dobre sme sa zabavili. Môžete ľutovať, 
že ste neboli s nami.
Kto prišiel v piatok 25. novembra po 

vyučovaní do školy, sa zrazu  ocitol 

uprostred anjelikov, vianočných ozdôb,  
venčekov... Jednoducho všetkého, čo 
patrí k Vianociam. Viac ako dvadsať 
šikovných detí sa pod vedením  rodičov  
zmenilo  na umelcov a pod ich rukami 
vznikali prekrásne diela, ktoré svedčia o 
ich cite, ume a zručnosti.  Tieto výrobky 
sme  predávali na vianočných trhoch. 
Všetci, ktorí prišli  pozrieť, videli, čo 
dokážu šikovné ruky našich detí a 
rodičov,  ktoré všetky tieto veci vytvorili 
so zanietením a  nadšením. Veríme, že 
lásku, s akou boli vytvorené, si prinesiete  
spolu s nimi aj do vašich domovov.
   V  našej škole býva už tradíciou 

pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu 
školského“. Rodičia týchto detí tak 
boli 7. decembra 2011 svedkami 
výnimočnej udalosti. Naši prváci sa  
stali naozajstnými žiakmi našej školy. 
Do cechu školského ich pasovala  pani 
riaditeľka. Najmladší adepti do „cechu 
školského“ predviedli , čo všetko sa 
za krátky čas strávený v školských 
laviciach naučili. Prváci ukázali rodičom 
a hosťom, ako sa už vedia popasovať s 
písmenkami, s číslicami, ako dokážu 
spojiť hudbu s pohybom a  veľa iného. 
Nebolo to veľmi ľahké, pretože museli 
pomôcť princovi splniť  úlohy a dostať 
sa k princeznej do hradu.. Potrápili 
si svoje hlavičky a precvičili ručičky.  
Potom  mohli byť žiaci 1.A. dekorovaní a 
prijatí do „stavu žiackeho“.  Každý žiak 
dostal  Imatrikulačný certifikát a sladké 
odmeny.

Eva SEITLEROVÁ

Prvá  pomoc  a  polícia 
očami  detí

----------------------------------------------
Územný spolok Slovenského 

Červeného kríža v Trnave v spolupráci 
s Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v Trnave zorganizoval I. ročník 
výtvarnej súťaže „Prvá pomoc a Polícia 
očami detí“. Projekt bol zameraný na 
prevenciu dopravnej nehodovosti, 
dôležitosť poskytnutia prvej pomoci a 
význam zložiek, ktoré dohliadajú na 
bezpečnosť na cestách a učia verejnosť 
poskytovať predlekársku prvú pomoc. 
Projekt prebiehal od 15. septembra do 14. 
novembra 2011 v okrese Trnava, Piešťany 
a Hlohovec v materských a základných 
školách, špeciálnych školách, základných 
umeleckých školách a v detských 
domovoch. Do projektu sa zapojilo 
458 detí z 35-tich školských zariadení. 
Komisia určila poradie výtvarných prác 
v troch vekových kategóriách. Jednou 
s ocenených bola aj naša žiačka tretej 
triedy Mária Pašáková.  Získala 3 miesto 
v II vekovej kategórii. Víťazom súťaže 
odovzdal ocenenia riaditeľ Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v 
Trnave a riaditeľka Územného spolku 
Slovenského Červeného kríža v Trnave 
dňa 8. decembra 2011. Verejnosť si 
môže pozrieť výstavu od 8. decembra 
2011 do konca decembra 2011 v budove 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Trnave. Srdečne blahoželáme.

Eva SEITLEROVÁ

Zo života školy
   Už tretíkrát zorganizovali žiaci spolu s pani učiteľkami v mesiaci október akciu, ktorou chceli poukázať 
na potrebu zdravej výživy pre každého človeka „ Deň jablka“. V stredu 19. 10. každý žiak prišiel ráno 
do školy s jablkom, aj pani učiteľky.

Vianočné trhy 2011 stále v lesku
   K adventnému obdobiu v Krakovanoch patria už neodmysliteľne Vianočné trhy. Patrí im 1. Adventná 
nedeľa. Ich tradícia sa začala písať už pred pár rokmi, niekedy v roku 2005. Odvtedy čas neubral nič z 
ich čara a ani popularity.

 Nečudo, veď začať adventné obdobie, 
prípravu na Vianoce, v takom peknom 
charitatívnom duchu má niečo do seba. 
Podporiť kúpou drobných vianočných 
dekorácií deti materskej a základnej 
školy je pekný skutok pred Vianocami. 
Posedieť si pri chutnom koláčiku, 
sladkom voňavom punči, či kávičke 
je tiež počas zimného nedeľného 
popoludnia príjemné. 

A tak aj tento rok... Ten, kto zavítal do 
Krakovian na tradičné Vianočné trhy 
nevyšiel naprázdno. Mohol si zakúpiť s 
láskou vyrábané dekorácie detí, rodičov a 
pani učiteliek,  predovšetkým materskej, 
ale aj základnej školy.  Vianočné vence na 

na  dvere, slamené   hviezdy, 
medvedíkovia z orechov, anjelikovia 
z látky i slamy, šiškové hviezdy, ale 
aj stromčeky šťastia, či korálikové 
ozdoby na stromček, vianočné oblátky a 
trubičky, to všetko lákalo kupujúcich. Po 
prehliadke „vianočného trhoviska“, alebo 
aj predtým si mohli hostia, rodičia a starí 
rodičia posedieť pri kávičke a zákusku, 
alebo si vychutnať predvianočnú 
atmosféru pri voňavom punči. Chvíle 
im pri tom spríjemnili tento rok deti z 
DFS Krakovanček so svojim Vianočným 
pásmom. No a ak rodičia chceli v kľude 
nakupovať alebo si vychutnať posedenie 
pri občerstvení, svoje deti mohli 

odovzdať pani učiteľkám z materskej 
školy a anjelikom, ktorí sa im venovali 
pri tvorivých dieľňach. A ak deti na 
tvorivosť nemali chuť, pripravená bola 
pre nich i videoprojekcia rozprávok.  
  Vianočné trhy 2011 sú už za nami. 
Pre tých, ktorí ich prišli podporiť, snáď 
zanechali v srdciach príjemný, teplý pocit 
vianočného čara a tradície. Zanechali v 
nás pocit, že Vianoce sú predovšetkým 
o dávaní. Sú o zastavení sa, spomalení a 
dobrých, nezištných skutkoch. 
   Nech sú pre vás všetkých Vianoce 2011 
krásne a tradičné, plné tepla, čara a 
radosti.   Michaela HAVRLENTOVÁ


