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Z a c h o v a j m e  d e d i č s t v o  n a š i c h  o t c o v
            Krakovany sú jednou z mála dedín, ktorá sa môže pochváliť tromi folklórnymi súbormi a jedným detským 
folklórnym súborom. Folklór je tu už dlho doma a folklórne slávnosti sa tu konajú od roku 1957. V rokoch 1959 až 
1974 to boli Západoslovenské folklórne slávnosti, ktoré sa po vybudovaní amfiteátra v Trnovci presunuli na Myjavu 
a v Krakovanoch zostali už len ako okresné a neskôr regionálne folklórne slávnosti.

  Na zachovaní folklóru a vybudovaní 
dlhoročnej tradície v Krakovanoch sa 
veľkou mierou zaslúžila pani Anna 
Horanská, ktorá prišla do Krakovian ako 
mladá učiteľka a videla tu ešte stále žijúci 
folklór, najmä u najstaršej generácie. Ako 
sama hovorí, bola veľmi prekvapená, keď 
videla prvýkrát chodiť dievky s kiselicou 
a čudovala sa, čo to idú robiť. Zozbierala 
informácie od starých ľudí a učila sa od 
nich. V roku 1953 založila súbor Oráč, 
aj keď výstižnejšie by bolo označenie 
dedinská folklórna skupina, ktorá neskôr 
dostala názov Krakovanka.
      Pokiaľ ide o mňa, neviem si predstaviť 
Krakovany bez folklóru a folklórneho 
festivalu a som rada, že festival dostal širší 
rozmer. Aj keď si to vyžaduje omnoho viac 
práce, myslím, že na konečnom výsledku 
to bolo vidieť. Do radov vystupujúcich 
pribudlo mnoho súborov a folklórnych 
skupín z trnavského kraja. Mali sme 
možnosť vidieť aj súbory z južného 
Slovenska prezentujúce folklór maďarskej 
menšiny. Zahraničné súbory nie sú na 
festivale novinkou a tento rok sa nám 
predstavili Slováci z Kovačice zo Srbska. 
Festival sa rozšíril hlavne o množstvo 
sprievodných podujatí. Výstava fotografií 
a umeleckých diel Štefana Slabého, ako 
aj predstavenie tradičného bývania a 
odievania bola pripravená vo vestibule 
kultúrneho domu. Mohli sme si prehliadnuť 
fotografie všetkých domácich súborov 
a súborov účinkujúcich na festivale. Z 
ľudovej kultúry tu bol predstavený kút 
kuchyne so stolom a riadom, z tradičného 

l Folklórny súbor LUSK Krakovany na výstúpení  v  rámci 
1 .  Župného festivalu kultúry.                 Foto:  L.  Žitnanský
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na sklo, spracovanie dreva aj umelecké 
kováčstvo. Okrem toho sme mohli ochutnať 
tradičné pečivo ako zázvorníky a trdelníky, 
kúpiť si výrobky ľudových remeselníkov ako 
aj prípravky z liečivých bylín alebo Emu. 
Pre deti tu boli tvorivé dielne, ktoré pre ne 
pripravili pani učiteľky zo školy a škôlky a 
okolo amfiteátra sme sa mohli previezť na 
voze s konským záprahom. Samozrejme že tu 
bolo aj čo zajesť a vypiť. Na festivale sa okrem 
folklórnych súborov a skupín z trnavského 
regiónu predstavili aj  domáci  interpreti,  a  to  
DFS Krakovanček, FS Krakovanka a FS Lusk. 
V sobotu na zábave hrala Borovienka a pre 

mladých tam bol  aj  DJ Minoxi. 
      Festival ponúkol mnoho možností a 
som si istá, že každý si našiel niečo, čo 
ho zaujalo. Prvý ročník župného festivalu 
dopadol úspešne a dúfam, že to tak bude aj 
ďalšie roky. Chcela by som ešte poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii, 
menovite Trnavskému samosprávnemu kraju 
a osvetovému stredisku za finančnú podporu 
celého festivalu, obci Krakovany, ako aj 
sponzorom. A taktiež ďakujem účinkujúcim 
i divákom a návštevníkom festivalu. A tí, čo 
sedeli doma môžu len banovať.

Zuzana SNOHOVÁ
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×      FUTBAL Aká bola krakovianska futbalová jar?

     Jún patrí každoročne záveru futbalových súťaží a nebolo tomu inak, ani tento rok. S výnimkou toho, že A - mužstvo 
sa rozlúčilo so sezónou 2006/2007 o týždeň skôr ako naše mládežnícke mužstvá, hrajúce v oblastných súťažiach. 

Aktuálne investičné akcie obce
   Možno neviete, ale v roku 1961 mala naša obec najviac obyvateľov v histórii-1570. Od tohoto roku počet  obyvateľov 
klesal, až do roku 2001, keď mala obec 1311 obyvateľov /pokles  medzi týmito rokmi bol 259 občanov/. 

  Jarná časť už, bohužiaľ, v našom klube 
tradične prináša slabšie výsledky ako jesenná, 
čo možno vyčítať z posledných sezón A- 
mužstva. Ani s tohtoročnou jarnou odvetou 
nemožno vysloviť spokojnosť, nakoľko sme 
v nej získali iba 19 bodov, oproti 32 bodom 
získaným na jeseň. Tým sme si pokazili i 
postavenie v tabuľke, keď sme klesli z 2. 
miesta až na konečné piate, pričom ešte päť 
kôl pred koncom ročníka sme okupovali tretiu 
priečku s náskokom 5 bodov na štvrté Jalšové. 
Z uvedeného je zrejmé, že záver súťaže 
nemožno označiť inak, ako za zbabraný, 
hoci zlé momenty striedali i svetlé chvíľky. 
Po katastrofálnom výkone celého mužstva 
v Kútoch, ktoré sa rozsypalo po prvom góle 
súpera, sme zahrali vynikajúco v oklieštenej 
zostave s Piešťanmi, no po smolnom priebehu 
sme prišli o všetky body. K outsiderovi do 
Chtelnice sme cestovali prakticky kompletní, 
ale nepremieňanie šancí a mierne podcenenie 
súpera nám prinieslo veľkú blamáž a hanbu.    
   Chlapci však po tomto stretnutí vycítili, 
že takýmto spôsobom to asi ďalej nepôjde 
a v poslednom kole nám pripravili kvalitný 
futbal so štvorgólovým prídelom do siete 
Petrovej Vsi. Celkovo však možno hodnotiť 
uplynulý ročník ako úspešný, veď sme dosiahli 
najlepšie doterajšie umiestnenie v krajských 
súťažiach (v sezóne 1997/1998 6. miesto, 
takisto v 2005/2006 6. miesto). Z priebehu 
sezóny sa ale nemožno ubrániť rozpačitým 
pocitom, nakoľko sme mohli vyťažiť najmä 
po úspešnej jeseni viac. Nevydarená 
zimná príprava s minimálnou účasťou 
(spôsobenou objektívnymi, no u niektorých 
i nepochopiteľnými dôvodmi), dlhodobé 
zranenia stabilných hráčov (Kiktu i Urbana), 
dovŕšené i neuvoľnením Patrika Žáka tesne 
pred začiatkom súťaže z materského MFK 
Vrbové, museli zanechať na výkonnosti tímu 
svoje stopy. To sa prejavilo v katastrofálnom 
úvode súťaže tromi prehrami, keď až vo 
štvrtom jarnom stretnutí prišiel prvý gól a s 
ním i prvé vytúžené body. Príchodom Hrušku 
i uzdravením Streckého mužstvo nabralo 
na kvalite, navyše chlapci začali poctivo 
pristupovať k povinnostiam, čo síce už na 
postupový boj stačiť nemohlo, no vynieslo 
nás päť kôl pred koncom na uvedené pekné 
tretie miesto s dostatočným náskokom.... 
Popísaný záver súťaže nás posunul o čosi 
nižšie a poučenie z urobených chýb vyplýva 
tak pre hráčov, ako i funkcionárov.   
   Po sezóne 2006/2007 skončil pri A - 
mužstve po tri a pol roku úspešný tréner 
Marián Skladan a od novej sezóny povedie 
tím Jozef Kolník z Piešťan. Vedenie i trénera 
čaká množstvo práce udržať nastolený trend, 
pričom na pohode určite nepridalo ani 

ukončenie činnosti Ing. Vladimíra Žaža po 6 
rokoch v pozícii tajomníka a predsedu.
   Dorastenecký oddiel vstupoval do 
jarnej časti s vysokými ambíciami a taktiež 
posilneným kádrom (R. Ružička z Veselého, 
P. Holán z MFK Vrbové), pričom došlo najmä 
k zlepšeniu materiálneho zabezpečenia hráčov 
vďaka triumvirátu pánov Šoku, Hercega a 
Kociana. Po vydarenej zimnej príprave a 
sústredení v úvode chlapci dvakrát vysoko 
„vyprášili“ súperov zo Suchej a Križovian, no 
po debakli 0:7 v Dolnej Krupej už zďaleka, 
napriek nie najhorším výsledkom, nepôsobili 
tak suverénnym dojmom. Mužstvo trápili 
najmä početné zranenia dôležitých hráčov 
a taktiež brankára, ktorého miesto však 
dobre zastal D. Starovič. Chlapci však splnili 
záverečný cieľ umiestniť sa do 3. miesta, čo je 
po zostupe dorastu v sezóne 2000/2001 do 
OM najlepším umiestnením v tejto súťaži. 
   Žiacky tím vedený Petrom Masárom a 
Karolom Hercegom v jarnej časti svojimi 
výkonmi príliš neprekvapil, hoci k posunu 
vpred oproti jesennej časti nepochybne 
došlo. Miernym sklamaním boli výkony 
najmä starších hráčov, ktorí sa nedokázali 
presadiť na patričnej úrovni, no radosť nám 
zase robili mladší chlapci, ktorí vo viacerých 
stretnutiach ukázali dobrý potenciál. V 
konečnom zúčtovaní patrí žiakom 7. priečka v 
dvanásťčlennej súťaži, pričom pre kvalitatívny 
rast najmä dorastu bude potrebné vyzdvihnúť 
túto kategóriu opäť o čosi vyššie. Potešujúcou 
je aktivita p. Ervína Sedláka, ktorý po dlhšom 
čase obnovil tzv. prípravku a chlapcom 
začal vštepovať potrebné futbalové návyky 
už v mladom veku. Práve v práci s týmito 
chlapcami máme v klube najväčšie medzery, 
nakoľko hráči prichádzajú k žiakom v staršom 
veku a bez základných futbalových zručností. 
Je však poľutovaniahodné, že nikto z bývalých 
vynikajúcich futbalistov nášho klubu a 
terajších otcov sa neujme tejto veľmi dôležitej 
juniorskej práce a musel sa jej opäť zhostiť 
sedemdesiatnik pán Sedlák, ktorý už pre 
klub vychoval vari 3-4 generácie dobrých 
futbalistov.   

Lukáš RADOSKÝ
   Strelci A-mužstva:
1. T. Balcír.........18
2. V. Kališ............7
3. L. Duchoň.......6
4. M. Urban.........5
5. P. Ilenčík, D. Hlaváč, M. Feranec...3
6. M. Pavlovič, R. Hruška ....2
7. M. Ondrejka, O. Bejdák....1
   Strelci dorastu: Krajčo 15, Slabý 14, Vangeľ 
13, Ďuriš 10, Dubovský J. 10, Sereda 5, Jurda 
5,  Žitnanský 4. Kubran 3, Valo 3, Kocián 3, 
Sedlák 2, Dubovský T. 1, Ružička 1.

Konečné tabuľky:

   HLAS  Krakovian

A-mužstvo, 5.liga Západ
1. Piešťany     30 18 10 2   85 : 26  64
2. Lok. Trnava  30 16  8 6   73 : 43  56
3. Jalšové      30 17 3 10   73 : 42  54
4. Gbely        30 15 6  9   68 : 50  51
5. Krakovany    30 16 3 11   51 : 42  51
6. Trebatice    30 13 5 12   55 : 45  44
7. Radošina     30 13 5 12   63 : 55  44
8. Dvorníky     30 12 7 11   58 : 55  43
9. Čáčov        30 13 3 14   58 : 49  42
10.Mor. Sv. Ján 30 12 6 12   43 : 47  42
11. Petrova Ves 30 10 11 9   43 : 39  41
12. Prašice     30 12 4 14   42 : 57  40
13. Kúty        30 11 7 12   53 : 51  40
14. Smolenice   30 13 1 16   52 : 56  40
15. Holíč       30  7 1 22   40 : 66  22
16. Chtelnica   30  2 0 28   18 : 152 -3

 Chtelnici odpočítali 9  bodov
 V mikroskupine získali Prašice
10,Kúty 7 a Smolenice 0 bodov.

Dorast, OM Trnava
1. Boleráz      28 21  4  3   90:30  67
2. D. Krupá     28 20  2  6  102:44  62
3. Krakovany    28 16  5  7   82:56  53
4. Suchá n/P    28 14  3 11   64:65  45
5. Slávia TT    28 13  3 12   75:79  42
6. Križovany    28 12  5 11   59:58  41
7. Špačince     28 12  2 14   38:58  38
8. Trakovice    28 12  1 15   62:60  37
9. Dechtice     28 11  4 13   61:60  37
10.Siladice     28 11  4 13   86:92  37
11.Modranka     28 10  5 13   39:51  35
12.Zavar        28  9  7 12   50:57  34
13.Šúrovce      28  9  3 16   44:64  30
14.B. Kostol    28  7  2 19   60:99  23
15.Ružindol     28  6  4 18   57:96  22

Žiaci, OS C
1. Jalšové      22 20  1  1   149:11  61
2. Bojničky     22 18  3  1   138:20  57
3. Dubovany     22 15  3  4   103:33  48
4. Ratnovce     22 10  6  6    55:34  36
5. Sokolovce    22 11  2  9    53:42  35
6. Pastuchov    22 10  4  8    69:37  34
7. Krakovany    22  9  3 10    59:80  30
8. Koplotovce   22  9  1 12    56:61  28
9. Veselé       22  7  2 13    55:83  23
10.Banka        22  6  2 14    63:80  20
11.Ostrov       22  1  3 18    37:100  6
12.Borovce      22  1  0 21    15:271  3

Juraj FILO

odievania časti 
ženského, mužské-
ho a detského ode-
vu, ako aj truhlica 
na uskladnenie a 
nástroje na výrobu 
a pranie. Návštev-
níci si mohli 
pozrieť aj video-
záznamy pred-
chádzajúcich roč-
níkov slávností. V 
areáli amfiteátra 
sa prezentovali 
ľudoví výrobcovia, 
predvádzali tu tra-
dičné postupy pri 
výrobe výrobkov. 
Mali sme tu mož-
nosť vidieť palič-
kovanie, vyšívanie, 
zdobenie medov-
níkov, maľovanie 

   V roku 2001 sa podarilo pokles počtu  obyvateľov zastaviť a naša 
obec pomaly zvyšuje počet svojich  trvalo prihlásenych osôb. Prečo 
o tom píšem? Počet obyvateľov má priamy vplyv na príjmy obce / z 
obecných a podielových daní/, čiže rast počtu obyvateľov znamená 
vyššie príjmy, a tým zdroje na ďaľší rast, ďalší rast vyššie príjmy a tak 
ďalej, obec ma trvalý rozvojový trend. Tento mechanizmus funguje aj 
opačne-pokles obyvateľov rovná sa pokles zdrojov rozvoja...
   Úlohou investičných akcií je zveľadovať existujúci majetok, a hlavne 
vytvárať podmienky na rast a rozvoj obce.Najúčinnejším spôsobom 
rastu obce je bytová výstavba, preto obec vytvára, v rámci svojich 
možností, podmienky pre výstavbu  rodinných domov. V prvom rade 
vytvoriť  lokality v územnom pláne  a vybudovať inžinierske siete.
   Výstavbu rodinných domov vykonávajú stavebníci, resp. sú v 
záverečnej fáze prípravy hlavne, na Južnej ulici -Konopnice, v menšej 
miere na Veternej, Krátkej a dalších častiach obce. Preto aj investičná 

činnosť obce je zameraná  tak, aby do kolaudácie mohli byť  všetky 
domy pripojené na  rozvody elektriny, vody, plynu a na Južnej ulici, 
po čase aj na Veternej , na kanalizáciu.
   Prvá úloha v najbližšom období bude realizácia rozvodov plynu 
postupne na uliciach Južná,Krátka,Školská, Mlynská a Strážovská. 
Po ukončení vyššie spomínaného plynovodu, bude vybudované 
vodovodné potrubie na uliciach Južná a Krátka.  Najpracnejšou 
a najdrahšou akciou je realizácia kanalizácie na Južnej ulici a 
vybudovanie odvodňovacieho potrubia v existujúcom kanáli. 
Odvodňovacie potrubie prof. 1000 mm bude uložené do jestvujúceho 
kanála a zaústené do suchého koryta potoka Špúšť. Kanalizácia 
prof.300 mm bude vyspádovaná opačne od Špúšťa do prečerpáv. 
stanice. Okrem vyššie spomínaných akcií, sú pripravované ďalšie, 
na nasledujúce obdobia, budeme vás o nich postupne informovať v 
ďalších číslach tohto periodika.                            Jaroslav KALIŠ


