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M l á d e ž  z  K r a k o v i a n  a  o k o l i a   p l e s a l a
      So vskutku nápaditou myšlienkou zorganizovať mládežnícky ples, dnes už môžeme konštatovať po všetkých 
stránkach veľmi úspešné, významné spoločensko-kultúrne podujatie pre deti a mládež nielen z našej obce, farnosti, 
ale i blízkeho, či vzdialenejšieho okolia, prišiel náš dôstojný pán farár, školský dekan Mgr. Ľudovít Malý v spolupráci 
s občianskym združením Koráb nádeje – združenie detí a mládeže, so sídlom v Krakovanoch, ktorí boli organizátormi 
plesu.

  17 . február 2007. Pár minút po 
devätnástej hodine. K rozsvietenej budove 
krakovianskeho kultúrneho domu postupne 
prichádzajú návštevníci Mládežníckeho 
plesu – deti, mládež. V odbleskoch svetiel 
pouličných lámp i svetiel kultúrneho domu 
sa do chladného sobotného večera odráža 
spoločenská elegancia prichádzajúcich 
mladých ľudí. Pri vchode do vestibulu 
srdečne víta skupinka mladých, elegantne 
oblečených organizátorov, prichádzajúcich 
návštevníkov. K dispozícii bola šatňa 
v „zasadačke“ kultúrneho domu. Sála 
kultúrneho domu sa postupne zapĺňala 
a všetkých takmer dvesto miest bolo 
obsadených.
   Prvý ročník plesu moderoval pán farár 
a slečna Terézia Špániková. Vkusným a 
zaujímavým umeleckým doplnkom plesu 
bola neobyčajne zaujímavá dievčenská 
módna prehliadka s vskutku atraktívnymi 
modelmi (ktoré sa dajú nosiť), ktorej 
iniciátorkou bola Marcela Klinovská 
spolu so sestrou Luciou, po ktorej bola 
pre všetkých prítomných servírovaná 
chutná večera, ktorú s obetavosťou a 
láskou pripravili naše pani kuchárky. 
Súčasťou plesu bola aj krátka počítačová 
projekcia pána školského dekana na 
tému spoločenská etiketa a slušné 
správanie, ktorej métou bolo v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu názorne 
priblížiť a dosiahnuť slušné správanie 
u detí a mládeže. Počas celého večera 
sa o vynikajúcu zábavu – hudobnú 
projekciu zaslúžil domáci diskdžokej 
Ondrej Sedlák. Hudobné prestávky sa 
striedali s originálnymi súťažnými hrami, 

l Takto sa zabávalo takmer 300 mladých ľudí  z  Krakovian a okolia .
                                                                                         Foto:  L.  Košťál

Mládežnícky ples v Krakovanoch

do ktorých sa mladí s vervou radi zapájali. V 
rámci súťažných akcií, ktoré mali organizátori 
plesu starostlivo pripravené, nechýbala 
samozrejme ani tombola a s ňou spojené 
vecné ceny, za ktoré patrí veľká vďaka všetkým 
sponzorom. Ples sa niesol v neopísateľne 
čarovnej plesovej zábave, dobrej nálade, ktorá 
trvala nielen do tretej hodiny rannej, teda do 
ukončenia plesu, ale v srdciach detí a mládeže 
i nás, dospelých zostanú zážitky a dojmy z 
plesu hlboko uchované. Ako som už spomenul, 

prvoradou myšlienkou organizátorov plesu 
bolo zorganizovať  kultúrno-spoločenské 
podujatie, ktorého cieľom bolo predovšetkým 
slušne sa zabaviť, zatancovať si, porozprávať 
sa so známymi, spoznať mnoho mladých 
ľudí. Dnes si dovolím tvrdiť, že 1. ročník 
Mládežníckeho plesu splnil všetky očakávania 
organizátorov, ako aj všetkých prítomných 
hostí. Na záver zostáva jedno čarovné slovíčko.
Ďakujeme  a  dovidenia na druhom ročníku 
Mládežníckeho plesu.             Martin GONO
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× STOLNÝ TENIS Čakajú do ktorej súťaže ich zaradia

     Hoci ešte po 10.kole sa držali stolní tenisti na veľmi peknom 3.mieste tabuľky, nakoniec po skončení súťaže obsadili 
až 9.miesto.Pokiaľ bolo mužstvo oslabené o oporu Rasťa Šimončiča, ktorý odišiel za prácou do Talianska, sme ešte 
vedeli udržať krok s veľmi silným a vyrovnaným stredom tabuľky.

Podnikatelia, zviditeľnite sa!

   Obecný úrad žiaľ v tomto období nedisponuje takýmito informáciami. Z tohto dôvodu Vás, podnikateľov a živnostníkov 
obce Krakovany žiadame, aby ste na obecný úrad nahlásili svoje vlastné webové stránky a e-mailový kontakt na vlastnú firmu. 
Tento údaj bude následne BEZPLATNE zverejnený na webovej stránke www.krakovany.sk v sekcii Obchod, podnikanie.
Veríme, že touto aktivitou obec prispeje nielen ku kvalitnejším informáciám, ale podporí aj podnikateľské aktivity svojich 
podnikateľov.

-jb-

    Obecný úrad v Krakovanoch touto cestou ponúka podnikateľom našej obce bezplatnú propagáciu na 
webovej stránke obce. Z vlastnej skúsenosti máme vedomosť, že veľmi veľa záujemcov zisťuje kontaktné 
údaje na podnikateľov našej obce priamo na obecnom úrade s tým, že ich hľadali na webovej stránke 
obce.

  Po 10.kole sa však z pracovných dôvodov 
k nemu pridal aj druhý Rasťo Andris (ba v 
jednom zápase aj Anton Čelín) a tak sme jarnú 
časť súťaže dohrávali súťaž s torzom mužstva. 
Od mužstva na 5.mieste konečnej tabuľky nás 
delí jeden bod.... V súťaži 5.ligy boli 4 mužstvá, 
ktoré v záchranárskych zápasoch používali 
hráčov z vyšších súťaži. Podľa reglementu je to 
prípustné. A tak sa napríklad stalo, že mužstvo 
Špačince “C“ nastúpilo proti nám s troma 
hráčmi, ktorí pravidelne hrávajú 3.ligu. 
   Na mužstvá s takouto výkonnosťou sme 
nemali, hoci v jesennej časti, keď ešte o 
nič nešlo sme ich v plnej zostave porážali. 
Pred nami skončilo družstvo ŠKP Trnava 
s rovnakým počtom bodov, avšak horším 
rozdielom zo vzájomných zápasov sme 
obsadili predposlednú priečku. Tiež sa stal 
paradox, že mužstvá Majcichova C a Trnavy 
hrali v poslednom kole proti kandidátom na 
3.miesto. Ani jeden z favoritov na toto miesto 
nevedel poraziť mužstvá bojujúce o záchranu. 
A tak naše víťazstvo proti Dolnému Lopašovu 
v poslednom kole nemalo význam, nakoľko 
sa skutočne zrodili nami predpokladané 

výsledky     našich   konkurentov. Ale v športe, 
a nielen v stolnom tenise, to už tak chodí. 
Teraz budeme čakať na ukončenie súťaží a 
na to,  do akej ligy budeme v budúcej sezóne 
zaradení. 
   Za zmienku stojí hlavne výkon 69-ročného 
Františka Valu, ktorý sa  dopracoval temer 
ku 50%-úspešnosti. Je len na škodu, že 
medzi domácou mládežou nenachádza 
nasledovníka. Tento kolektív - bez Andrisa 
a Šimončiča - predstavuje už silný vekový 
priemer blížiaci sa k 60. Je len samozrejmé, že 
svojou výkonnosťou už veľa dokázať nemôže. 
Škoda však iba jediného chýbajúceho bodu a 
umiestnenie okolo 5.miesta by bolo na svete...
Okrem už spomínaných hráčov, ktorí sú aj 
funkcionármi a organizátormi  zápasov je 
treba ešte spomenúť Milana Štefanku, ktorý 
napriek svojmu pokročilému veku sa nezištne 
stará pri zabezpečovaní tréningov a zápasov. 
   Poďakovanie za existenciu stolného 
tenisu v Krakovanoch však v prvom rade 
patrí materiálnej a finančnej podpore zo 
strany obce na čele so starostom PaeDr. 
Vladimírom Mihálikom. O dobré meno a 

V 5. lige nás reprezentovali:
   V sezóne 2006/07 mali naši stolní tenisti 
nasledujúce výsledky:

Šimončič Rasťo, 70,8% úspešnosť
Andris Rasťo, 62,8%
Valo František, 44,3%
Čelín Anton 34,6%
Procháska Ferdinand, 34,4%
Seitler Vladimír, 9,6%
Bondra Štefan, 5,0%.
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Všetky dôležité informácie o obci nájdete na www. krakovany.sk 

propagáciu stolného tenisu v Krakovanoch 
sa veľkou mierou  pričinili aj p.Starovičová 
s p.Tomášikovou, ktoré sa hlavne pri konaní 
turnajov (píšeme o nich na inom mieste) 
pričinili o to, že aj po  spoločenskej stránke 
ohlas turnajov prekročil široko-ďaleko 
nielen obec Krakovany, ale aj piešťanský 
okres. Radi by sme však pre budúcnosť 
prijali medzi nás mladších nasledovníkov z 
radov mládeže. Každý utorok medzi 17,00 
- 19,00 Vás radi uvítame medzi  sebou.

-uwe-

Turnaj starostov trnavského regiónu
   Už po desiaty raz sa zúčastnilo 14 hráčov - 
starostov obcí trnavského regiónu a družobného 
TAVOSu, stolnotenisového turnaja v kultúrnom 
dome v Krakovanoch.

  Tí si v rámci mimopracovnej činnosti zmerali sily v 
športovom zápolení nielen pre udržanie kondície, ale aj 
pre zábavu a utuženie pracovných vzťahov, či výmenu 
skúseností medzi jednotlivými obcami.
   V rámci turnaja sa hral najskôr zápas družstiev medzi 
zástupcami TAVOSu a starostami obcí. Tak ako vlani aj 
tentokrát sa zápas skončil nerozhodne 8:8. O víťazovi 
vlani rozhodol iba rozdiel jedného setu. Teraz boli 
starostovia lepšie pripravení. Rozdiel setov bol napokon 
v ich prospech 30:25. 
   Do finálovej skupiny jednotlivcov postúpili zo 4 skupín 
ich víťazi. Tu sa najlepšie darilo Ferdinandovi Procháskovi 
z TAVOSu, ktorý si poradil s fachmanmi tohto remesla 
v radoch starostov. Najlepším spomedzi starostom sa 
po prvýkrát stal Juraj Valo z Trebatíc, ktorý odsunul na 
ďalšiu priečku vlaňajšieho víťaza Jozefa Reška z Kočína-
Lančára. Ostatní hráči si zahrali do sýtosti o 5. až 14. 
miesto.
   Po skončení turnaja odovzdal ceny víťazom starosta 
obce Krakovany PaedDr. Vladimír Mihálik. Všetci sa 
zhodli na tom, že takéto stretnutia prinášajú do vzťahu 
medzi obcami niečo pozitívne. A o to hlavne pri takýchto 
stretnutiach ide. Po dobrom guláši a iných špecialitách 

kuchárok  Janky Starovičovej a Rozálie Tomášikovej, sa účastníci 
stretnutia v popoludňajších hodinách rozišli do svojich domovov 
s dobrými pocitmi, že spravili niečo užitočné pre svoju telesnú 
kondíciu.

-uwe-

l Trojica najúspešnejších súťažiacich.  V strede najlepší 
starosta v  stolnom tenise Juraj  Valo.                 Foto :  - juf-


