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Keď sa sála vyzdobí...

     Keď sa sála Kultúrneho domu v Krakovanoch pekne vyzdobí, čaká ju obyčajne veľká udalosť. Školský 
Katarínsky ples takou udalosťou je. “Načančá” sa pódium, stoly, vestibul, rozloží sa kapela, pripraví 
sa tradične bohatá a zaujímavá tombola, navarí sa večera a už sa čaká len na príchod prvých plesania-
chtivých návštevníkov.

   Po úvodnom privítaní hostí 
trošku novátorsky živými sochami, 
ktoré na nepoznanie, ale zato 
vkusne, zamaskovala a celkovo 
upravila Martinka Rajčáková,  
nedalo na seba dlho čakať privítanie 
ďalšie: krátky a príjemný príhovor 
Mišky Havrlentovej, predsedníčky 
ZR pr i  ZŠ  Krakovany.  Ten 
podnietil všetkých k pozdvihnutiu 
čiaš a k prípitku. Posledným 
privítaním a zároveň i záverečným 
ceremoniálom otvorenia plesu bolo 
úvodné predtancovanie tanečnej 
skupiny pôsobiacej pri Matici 
Slovenskej vo Veľkom Orvišti. 
Po tomto všetkom nasledovala 
už len ničím a nikým nerušená 
zábava a tanec až do skorých 
ranných hodín. Niektoré prestávky 
vyplnila ukážkami štandardných 
a latinsko-amerických tancov 
talentovaná Dominika Jurdová 
a jej tanečný partner. Aj keď 
tvorili len jeden pár, patril im celý 
tanečný parket a určite i nadšenie 
všetkých návštevníkov. Skupina 
MILKYVEJ nesklamala svojich 
skalných prívržencov a všetkých 
nových príjemne prekvapila. 
Organizátori nesklamali tento 
rok i medovníčkovým tancom, pri 
ktorom bola partnerka obdarená 
k r á s n e  z d o b e n ý m  s l a d k ý m 
srdiečkom. Ponuka občerstvenia 

roka 2009, Vám všetkým prajeme krásne, nikým a ničím nerušené sviatky pokoja a 
pohody, aby ste do toho nového roku 2010 vykročili odpočinutí a dobre naladení.
    Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite 
v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu do Vášho domu. Na nový rok správny 
krok a úsmev po celý rok. 
   Z  celého  srdca len to najkrajšie Vám v mene Združenia rodičov pri 
Základnej škole a v mene  kolektívu Základnej školy v Krakovanoch 
prajú 
  

Jarmila KEPRTOVÁ 
a Michaela HAVRLENTOVÁ
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×  ŠPORT Ide do futbalu veľa peňazí?
   Od istého času v našej obci počuť vyjadrenia typu „do futbalu ide veľa peňazí“ alebo dokonca „všetko 
ide do futbalu“. Ako tajomníka futbalového klubu a zároveň poslanca obecného zastupiteľstva ma tieto 
vyjadrenia nesmierne zarážajú a znechucujú.

   Nakoľko sa podobné mýty v obci 
veľmi účinne šíria a živia, rozhodol som 
sa zareagovať a uviesť viaceré fakty na ich 
rozptýlenie. 
   Celkový progres a napredovanie, 
a to nielen po stránke športovej, ale 
predovšetkým v budovaní športového 
areálu, ktoré futbalový klub zaznamenal 
v posledných piatich rokoch, si niektorí 
obyvatelia spájajú s nadštandardným 
financovaním klubu z obecného rozpočtu. 
Nie je však tomu tak. Pre vysvetlenie 
uvediem financovanie investičných akcií 
za posledných šesť rokov. Napríklad 
prestavba umyvárky v šatniach futbalového 
klubu bola financovaná z prostriedkov 
získaných z 2 % z dane a významne 
prispela sponzorsky piešťanská firma 
EKOM. Rovnako zateplenie, montáž 
sadrokartónových stropov a výmena 
elektroinštalácie  v  šatniach bola 
financovaná sponzorsky už spomenutou 
firmou, na opravu  plechovej tribúnky 
bol získaný grant zo strany štátu. Obec sa 
podieľala zakúpením vonkajších sociálnych 
zariadení, na výmene plastových okien a 
v tomto roku aj na výmene lavičiek pre 
divákov a oprave chodníka. Ak vyčíslime 
jednotlivé náklady, možno uviesť, že obec 
sa podieľala na zhodnotení svojho majetku 
(štadión je vo výlučnom vlastníctve obce) 
približne spolovice. 
    Osobitne rozvediem aspekty vybudovania 
ihriska s umelou trávou. Potreba 
vybudovania tréningovej plochy bola už 
mnohé roky jedným z najakútnejších 
problémov krakovianskeho futbalu. 
Každoročne v období od októbra do marca 
bolo vzhľadom na klimatické podmienky 
možné trénovať iba na malých blatistých 
plochách za bránami pod slabučkým 
osvetlením, pričom pri zhoršení počasia 
často nebolo možné trénovať na štadióne 
vôbec. Úrad vlády SR už viacero rokov 
prispieva na budovanie miniihrísk a z 
týchto zdrojov si vybudovali miniihriská 
omnoho menšie obce ako naša, napríklad 
Dubovany, Veselé, Borovce, Veľké Orvište 
atď. Určiť priority v oblasti investícií je 
vždy ťažké, avšak obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne uznalo, že vzhľadom na 
možnosť spolufinancovania zo strany 
štátu vo výške 40.000 €  je rozumné 
využiť takúto podporu a spolu s obecnými 
prostriedkami vybudovať pomerne veľké 
a kvalitné ihrisko. Verím, že rozhodnutie 
obce vybudovať ihrisko s umelou trávou, sa 
ukáže ako správny krok a nielen športovci, 

ale aj obyvatelia ocenia prínos tohto 
zariadenia pre obec.   
   Na činnosť futbalového klubu prispievala 
v posledných troch rokoch obec ročne 
sumou 250 000 Sk (8 298,48 €), na rok 
2010 to bude 8 500 euro. Celkovo stojí 
ročná prevádzka celého klubu asi 25 
000 euro. Obec je síce najvýznamnejším 
sponzorom klubu, avšak väčšinu peňazí 
si musí klub zarobiť alebo zabezpečiť z 
iných zdrojov. Ročný príspevok obce v 
súčasnosti nepostačuje ani na zaplatenie 
rozhodcov, energií a cestovného, čo sú 
základné výdavkové položky každého 
futbalového klubu. Len ročná zálohová 
platba futbalovým zväzom na odmeny 
rozhodcom predstavuje pre dorast a 
A-mužstvo spolu 4 971 euro, k čomu 
treba prirátať asi 500 euro na žiackych 
rozhodcov. Zvyšná časť sumy obecnej 
dotácie nepokrýva ani náklady na plyn a 
elektriku, nieto ešte náklady na cestovné. 
A to nám dorastenecký oddiel postúpil 
do krajskej súťaže, kde bežne chlapci 
cestujú do Šaštína, Holíča, či Gbelov. 
    Z uvedeného je zrejmé, že všetky náklady 
na cestovné, materiálne vybavenie, 
prestupy, či odmeny trénerov si klub 
zabezpečuje z vlastných zdrojov. Málokto 
si dokáže uvedomiť, že tok financií nie je 
plynulý a ako funkcionári musíme často 
financovať klubové výdavky z vlastného 
vrecka a nádejať sa pritom, že sa nám 
tieto prostriedky dakedy vrátia. Veľká 
noc, hody a Vianoce pokazené zábavami 
spojenými so zarábaním finančných 
prostriedkov, ktoré sme už mesiace 
predtým minuli vo futbalovom klube, 
aj to je realita, o ktorej sa, bohužiaľ 
,nehovorí. Bolo by omnoho ľahšie 
nekaziť si sviatky a nestresovať sa na 
zábavách a ako poslanci obecného 
zastupiteľstva zahlasovať trebárs za 
15 tisíc eurovú dotáciu zo strany obce. 
Zodpovednosť a rešpekt k rozmanitým 
potrebám a záujmom všetkých občanov 
nám nedovoľujú takto konať. Poznám 
však viacero obcí veľkosťou podobných 
našej kde sa príspevok na futbalový 
klub pohybuje práve na úrovni 10 – 15 
tisíc eúr. Chcem zdôrazniť, že na našom 
štadióne tri – štyrikrát týždenne športuje 
v priemere 50 futbalistov našich troch 
celkov, k čomu treba prirátať aspoň 
tri nesúťažné skupiny, ktoré sa taktiež 
pravidelne stretávajú na štadióne. 
Futbalový klub zabezpečuje domácimi 
futbalovými stretnutiami 15-krát ročne 

spoločenské podujatie pre 150 až 200 
obyvateľov na úrovni A-mužstva a 
menšie v podaní dorasteneckého a 
žiackeho kolektívu. Je pre niekoho 
neakceptovateľné, že obec prispieva na 
fungovanie takéhoto rozsahu športových 
aktivít? 
Nie všetko funguje v našom futbalovom 
klube tak, ako by malo a ako by som si 
sám predstavoval. Veľa sa vybudovalo 
po športovej i materiálnej stránke, 
veľa sa zasa pokazilo vo vzájomných 
vzťahoch. V žiadnom prípade však 
nemôžem akceptovať nepodložené 
tvrdenia,  ktoré znevažujú prácu 
obecného zastupiteľstva aj futbalového 
klubu. Naopak povzbudzujem všetkých 
obyvateľov, aby boli nápomocní hľadaniu 
dobrých a konštruktívnych riešení nielen 
na úrovni futbalového klubu, ale aj našej 
milovanej obce.
          Lukáš RADOSKÝ, tajomník FK 
        a poslanec obecného zastupiteľstva

  Štatistiky A-mužstva
JESEŇ 2009

STRELCI:
1. Duchoň Lukáš                      10 gólov
2. Bogora Marián                      8 gólov
3. Kusý Dušan, Žák Patrik, Ďuračka 
    Matúš                           4 góly
4. Kališ Vojtech, Kikta Marcel 3 góly
5. Ilenčík Peter             2 góly
6. Mikuláš Róbert, Sedlák Pavol  
                                                         1 gól
Spolu:                                     40 gólov

***
ŽLTÉ KARTY:
4 – Ilenčík, Čáp, Tomiš
3 – Kusý
2 – Kališ, M. Bogora
1 – Ďuračka, Mikuláš, Duchoň, 
       Ondrejka, P.Sedlák, O. Sedlák, 
       Kikta.

***
ČERVENÉ KARTY: 
- Čáp (v 11. kole s Dvorníkmi), 
- O. Sedlák (v 13. kole v Senici), 
- Kusý (v 14. kole so Šaštínom).

-r-

l  Tento rok vítal i  hostí  Katarín-
skeho plesu v Krakovanoch živé so-
chy (Natálka Jurdová s kamarátkou 
Barborou Zámečníkovou). Dievčatá 
bol i  ozdobou nejednej  fotograf ie 
prichádzajúcich návštevníkov.
Foto:  M. Rajčáková

bola obohatená i o domáce zákusky 
od ochotných mamičiek detí z 
našej základnej školy.
   Ďakujeme       všetkým         
sponzorom, ceníme     si  všetky                    
s p o n z o r s k é  d a r y  a  k a ž d ý 
druh pomoci. Nedá nám však 
nespomenúť, že je medzi nimi 
mnoho takých, ktorí doslova 
čakajú, kedy ich oslovíme a pritom 
ich deti už dávno opustili rady 
krakovianských školákov, alebo 
sem do školy ani nikdy nechodili. 
Všetkým Vám patrí naša úprimná 
vďaka. Aj vďaka Vám sa ples 
nadmieru vydaril! 
   Ak ste sa boli na našom plese 
zabávať, za Vašu návštevu i 
útratu veľmi ďakujeme. Ak Vám 
nevyhovoval termín alebo ste to 
nestihli, verte, že pre Vás niečo ešte 
v prichádzajúcom kalendárnom 
roku pripravíme. 
   Teraz, na sklonku končiaceho sa 

B o ž i e  n a r o d e n i e

   Nazaretské dievča menom Mária prijalo Božiu ponuku a 
stalo sa matkou Božieho Syna. Porodila dieťa, ktoré prinieslo 
tomuto svetu novú nádej, radosť, pokoj, a predovšetkým 
nevinnú lásku. 
   Boží Syn prišiel na svet. Tento svet ho neprivítal so 
žiadnou slávou. Síce sa narodil medzi najchudobnejšími, 
najposlednejšími, ale boli tými, ktorí túžili po Bohu - 
Vykupiteľovi. Hoci ich bolo málo, dali mu to, čo mali, svoje 
jednoduché, úprimné a otvorené srdcia. Boh ich odmenil 
spevom anjelov a prvými úsmevmi malého dieťatka v jasličkách 
- svojho Syna. Odmenil ich veľkou radosťou z prítomnosti 
nebeskej slávy. Určite ich tento zážitok sprevádzal po celý 
život, pretože uvideli to, čo mnohí pred nimi túžili vidieť, no 
nevideli. 
     Nám je dané, aby sme sa s touto radosťou stretli, ba dokonca, 
aby sme ju mohli prežívať spolu s Máriou, Jozefom, pastiermi 
a so všetkými, ktorí prišli malého Ježiška pozdraviť a pokloniť 

sa mu. Budeme ju prežívať vtedy, keď Ježiša, Máriu a Jozefa 
prijmeme do svojich domovov, keď im otvoríme svoje srdcia. 
Prežijeme ju vtedy, ak sa nebudeme báť prijať do svojho srdca 
svojich blížnych, keď budeme mať snahu urobiť niečo nielen 
pre seba, ale aj pre iných. V tom je celé tajomstvo vianočnej 
radosti. Nebáť sa dôverovať Bohu, prijať ho do svojho srdca 
a z hojnosti jeho lásky a úsmevu rozdávať svojmu okoliu 
hojnosť Božej dobroty.
    Z celého srdca vám prajem, aby prítomnosť malého Ježiška, 
uloženého v skromných jasličkách priniesla všetkým pokoj, 
radosť, lásku a požehnanie pre tieto sviatočné dni. Iskrička 
nádeje, úsmev dieťatka v jasliach a vedomie, že Božia moc je 
s nami, nech vás sprevádza na každom kroku a hreje počas 
tej tajomnej noci narodenia Pána.
   Božie požehnanie pri jasličkách všetkým zo srdca 
vyprosuje 

Anton ZOŇ, farár

     Po adventnom období, ktoré nás pripravovalo na druhý najväčší sviatok roka Narodenie Pána, 
prežívame veľkú radosť. Radosť z toho, že sa nám narodil spasiteľ a vykupiteľ sveta, Ježiš Kristus.


