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Milí čitatelia HLAS-u Krakovian. V posledný júnový víkend (28.06.-29.06.2008) sa uskutočnili v našej obci 
tradičné folklórne slávnosti. Vlastne, pardon, II. ročník Župného festivalu kultúry Krakovany 2008. Veríme, že 
Vás pestrá kultúrna škála programu zaujala, a že sa už nedočkavo tešíte na ich „tretí“ ročník.

II. župný festival kultúry Krakovany 2008 aj na vlnách 
                                 Slovenského  rozhlasu 

 Organizátori festivalu sa i v tomto roku 
snažili pre vás pripraviť a tradičnou kultúrou 
spestriť váš voľný čas, a hlavne zachovať 
kultúrno-umelecký odkaz našich predkov. Pre 
tento účel vydalo Trnavské osvetové stredisko 
aj kvalitnú programovú brožúru, ktorá okrem 
dôležitých informácií obsahovala aj vložený 
reklamný letáčik Slovenského rozhlasu 2 
– Rádia Regina Bratislava (Frekvencia: 
Nové Mesto nad Váhom 100,7 MHz), na 
ktorom bolo napísané: FOLKLÓRNE LETO 
S RÁDIOM REGINA. Verným rozhlasovým 
poslucháčom nemusíme iste pripomínať, 
že Rádio Regina, druhý okruh Slovenského 
rozhlasu je rodinné moderné regionálne rádio 
s dvadsaťštyri hodinovým denným vysielaním. 
Poslucháčom ponúka aktuálne informácie v 
prúdovom vysielaní, zaujímavú publicistiku 
v magazínoch, rozhlasové hry, večerníčky, 
inšpirujúce hudobné relácie a dobrú zábavu. 
Rádio Regina sa usiluje byť čo najbližšie k 
poslucháčom. Upozorňuje na všetko dôležité, 
čo sa v regiónoch deje. Približuje najrôznejšie 
kultúrne a spoločenské podujatia. V lete sú 
to predovšetkým folklórne festivaly, ako 
aj Krakovany 2008. Toľko z jeho stručnej 
charakteristiky a bohatej umelecko-kultúrnej 
činnosti.
Pre naše obecné noviny sme z rozhlasových 

rozhovorov o našom úspešnom festivale 
ako poďakovanie rozhlasovému redaktorovi 
PhDr. Martinovi Jurčovi a Slovenskému 
rozhlasu 2 Bratislava za vynikajúcu 
propagáciu vybrali nasledujúce dva pôvodné 
prepisy rozhlasového záznamu. 
Písomné prepisy rozhlasového záznamu 

vám, milí čitatelia, približuje na nasledujúcich 
riadkoch HLAS Krakovian na základe 
láskavého súhlasu rozhlasového redaktora 
pána PhDr. Martina Jurča a Slovenského 
rozhlasu Bratislava.
 Ten prvý sa týka programovej ponuky 

nasledujúcich dvoch dní festivalu v 
Krakovanoch pri Piešťanoch. Redaktor 
Slovenského rozhlasu z Centra publicistiky, 
z tímu aktuálnej publicistiky Rádia Regina 
PhDr. Martin Jurčo, viedol rozhovor s 
dramaturgom programovej časti festivalu 
Krakovany 2008 pánom Ing. Michalom 
Sedlákom, CSc., poslancom OcZ v 
Krakovanoch, predsedom kultúrnej komisie 
Obce Krakovany. 
Ing. Michal Sedlák, CSc. (ďalej len 

M.S.):„Tento rok je vlastne tridsiaty 
tretí. A zároveň teda druhý rok župného 
festivalu. V roku 1975 v našej dedine na 
popud pani Horanskej, čo bola miestna 
učiteľka, ktorá zorganizovala veľa ľudí, 
ktorí majú radi folklór a s podporou teda 
vtedy to bol Krajský národný výbor, začal 
festival v Krakovanoch. Zo začiatku to bolo 
na úrovni Západoslovenského kraja. Ale 

M.S.:„Vystúpenia sú organizované tak, že 
sobota je venovaná skôr tomu miestnemu 
folklóru, tým že si tam všetky tie naše blízke 
súbory pozývame, samozrejme aj tých 
najlepších z blízkeho okolia. No a posledné 
roky sa nám darí volať aj zahraničných hostí. 
Tento rok to bude Ukrajina, Česká republika, 
no a Slovákov zo Srbska. Nezabúdame aj na 
všetky okresy, ktoré patria do Trnavského 
samosprávneho kraja, tie vystupujú hlavne 
v nedeľu, v galaprograme. A to sú z okolia 
Galanty, Senice, Trnavy, no a samozrejme z 
okolia, aj Piešťan.“ 
M.J.:„A ten sprievodný program, ktorý 
je súčasťou aj sobotňajšej aj nedeľnej 
programovej ponuky?“
M.S.:„Chceme ukázať, že folklór nie sú iba 
kroje, ale to sú aj remeslá. Takže máme tam 
veľa remeselníkov, kováčov, výšivkárkov. U 
nás je veľmi dobrý paličkársky. Takže všetci 
tí, čo nejaké to ľudové remeslo ovládajú, 
tak to tam predvádzajú. Samozrejme to 
vytvára dobrú atmosféru. My tam máme 
vynikajúceho rezbára Štefana Slabého. A 
nám sa stalo, že vlani presne tri dni pred 
festivalom prišla taká veterná smršť, že 
nám zlomilo dub, ktorý je symbolom obce, 
ktorý mal viac ako dvesto rokov. Odhaduje 
sa mu, že možno sa to blíži až k tristo rokom. 
Odlomilo celú korunu a zostal štyri metre 
vysoký kmeň. Tak sme na zastupiteľstve 
rozhodli, že tento kmeň by bolo škoda spáliť, 
pretože to drevo je už poznačené vekom, ale 
že dajme z neho urobiť sochu, symbol obce, 
a to je medveď. Medveď, na Krakovany také 
nezvyklé, ale naša obec bola strážna obec, 
a ten medveď symbolizuje výbercu daní. 
Takže tohoto medveďa všetci tí, čo prídu na 
festival do Krakovian uvidia. Je vysoký tri a 
pol metra, váži vyše štyri tony.“ 
M.J.: „Ešte sme nespomínali tie 

 Ø  FOLKLÓRNY FESTIVAL

keďže naša dedina nie je taká veľká a miesto 
už nebolo dostatočne veľké, tak potom sa 
presunul tento západoslovenský festival na 
Myjavu. Ale my sme si tradíciu uchovali a 
krakoviansky folklórny festival každý rok 
od roku 1975 až dodnes funguje.“
PhDr. Martin Jurčo (redaktor SRo 
Bratislava, ďalej len M.J.): „Čím sú 
špecifické Krakovany pokiaľ ide o folklór, 
dychovú, ľudovú hudbu?“
M.S.:„My sme z okolitých obcí určite 
najkoncentrovanejší z hľadiska 
udržiavania folklóru. Máme v dedine tri 
folklórne súbory, jeden detský súbor, ešte 
aj ľudovú muziku. Je to ľudová muzika 
skôr zložená z dychových nástrojov. A 
tento rok sa nám podarilo obnovovať aj 
cimbalovú muziku, takže už máme cimbal, 
kontrabas sme už kúpili, takže verím, že 
do budúcna budeme mať aj cimbalovú 
muziku. Nemáme len ľudovú muziku, 
ale my máme viac ako sto rokov starú 
dychovku.“
M.J.:„Aj ste budovali tú materiálnu 
základňu pre festival amfiteáter a všetko 
čo k tomu patrí?“ 
M.S.:„Najprv bol vybudovaný kultúrny 
dom, samozrejme tak ako sa to dalo v 
minulosti, v Akcii Zet. No a samozrejme 
vedľa kultúrneho domu vznikol taký 
prírodný amfiteáter, ktorý sa snažíme 
stále vylepšovať s tým, že zlepšujeme 
technické podmienky.“
M.J.:„Poďme sa pozrieť do tohto 
aktuálneho podujatia, teda krakovianskeho 
festivalu, Druhého župného festivalu 
kultúry Krakovany, taký ma oficiálny názov. 
Začínate v sobotu 28. júna, v podvečer. 
Dramaturgia programu je rozdelená vždy 
do dvoch častí, teda samotné vystúpenia a 
sprievodný program...“

expozície, ktoré budú v rámci tohto 
festivalu a aj je ich hneď niekoľko aj v 
sobotu aj v nedeľu...“
M.S.:„Máme tam výstavku teda 
tých rezbárov, výstavku fotografií, 
ktoré dokumentujú celý priebeh 
týchto slávností za tridsaťtri rokov, 
samozrejme aj posledné dva roky 
župného festivalu. Máme spracovaný 
videozáznam, čiže stále prebieha taký 
zostrih všetkých tých programov. 
Potom je to výstava výšiviek, no a 
samozrejme tam predvádzame všetky 
tieto remeslá. No a popritom sa hrá 
ešte futbal. Ako stretnutie my máme 
družbu medzi Krakovanmi v Čechách, 
Krakovanmi na Slovensku. No a keďže 
tu máme pozvaných aj Slovákov zo 
Srbska, tak každému chystáme nejaký 
ten program.“
M.J.:„Pozrime sa ešte do toho hlavného 
vystúpenia, ktoré folklórne a dychové 
súbory sa predstavia. Vy tu máte aj 
mladých, aj úplne malých aj dospelácke 
v úvodzovkách súbory.“ 
M.S.:„V sobotu môžem upozorniť 
hlavne na maličkých Krakovančekov. 
Zaujímaví sú z Ukrajiny, to sú až dva 
súbory. Samozrejme Slováci, ktorí 
sú z Padiny. No domáci súbor, ten je 
vždy výkvetom! No a samozrejme na 
záver bude folklórny súbor Slnečnica z 
Piešťan.“

***
Druhý prepis obsahuje rozhovor 
rozhlasového redaktora PhDr. Martina 
Jurču s riaditeľkou Trnavského 
osvetového strediska v Trnave, pani 
PhDr. Annou Melíškovou.

PhDr. Anna Melíšková: „...Sa 
traduje od roku 1953, keď tam vznikol 
prvý Folklórny súbor Oráč, ktorý sa 
neskôr potom premenoval na Folklórnu 
skupinu Krakovanka. Predchodcom 

bol vlastne krajský festival. A bol 
predchodcom Myjavy. Pretože to bol 
prvý folklórny festival v Trnavskom, 
vlastne v Západoslovenskom kraji. Aj 
tým, že aj potom Myjava prešla pod 
Trenčín, tak vlastne Trnavský kraj 
zostal bez folklórneho festivalu, tým 
sme vytvorili priestor na  prezentáciu 
folklórnych kolektívov zo všetkých 
okresov Trnavského kraja.“ 
PhDr. Martin Jurčo (redaktor 
SRo Bratislava): „A ako ich vyberáte 
práve na župný festival? Má to istú 
hierarchiu?“
PhDr. Anna Melíšková: „Osvetové 
zariadenia vôbec, či sú to Galanta, 
Senica, Dunajská Streda a Trnava 
robili počas roka priebežné postupové 
súťaže. A vlastne sa vždy berie 
potom do úvahy taký, ktorý bol víťaz 
okresnej súťaže, poprípade, ktorý už 
reprezentoval Trnavský samosprávny 
kraj na celoslovenských súťažiach.“
PhDr. Martin Jurčo (redaktor 
SRo Bratislava): Festival má podtitul 
Druhý župný festival kultúry. Aké máte 
skúsenosti z minulého roka, napríklad 

pokiaľ ide o záujem, pokiaľ ide aj o 
vystúpenia účinkujúcich?“
PhDr. Anna Melíšková:„Účinkujúci 
to prijali veľmi dobre a sú radi vlastne, 
pretože ak sa pozývajú na folklórne 
festivaly len tie známe, čo sú v rámci 
celého Slovenska, tak tieto súbory, 
ktoré sa prezentovali na tých našich 
postupových súťažiach, nemali takú 
možnosť sa prezentovať, ale inak sú to 
veľmi dobré súbory, takže to prijali ako 
také morálne zadosťučinenie.“

***
   Naše špeciálne poďakovanie patrí 
PhDr. Martinovi Jurčovi, redaktorovi 
Slovenského rozhlasu Bratislava, 
ktorému prostredníctvom HLAS-u 
Krakovian prajem-e veľa tvorivého elánu 
pri jeho peknej a záslužnej práci. 

Martin GONO  
a redakcia HLAS-u Krakovian

------------------------------------------------
Napísali o festivale

II. župný folklórny festival

 Druhý župný festival kultúry 
KRAKOVANY 2008 počas víkendu 
zaznamenal rekordnú návštevnosť 
v porovnaní s desiatkami rokov 
organizovania festivalu folklórnej a 
dychovej hudby. Program plný hudby 
v spojení s prezentáciami ľudových 
remesiel, sprístupnení prvého 
súkromného dedinského múzea v 
Krakovanoch. To je len zlomok toho, 
čo ste mohli počas víkendu vidieť. Viac 
vám teraz sprostredkuje Martin Jurčo, 
ktorý cez víkend bol na 2. župnom 
festivale kultúry v Krakovanoch v okrese 
Piešťany.

Zdroj: © 30.06.2008 Slovenský 
rozhlas 2 – Rádio Regina 

Bratislava

l Vystúpenie Klubu priateľov 
heligónky zo Senice.   

Foto:  Ladislav Žitnanský

l Zaujímavé remeslo majstra hrnčiara 
o b d i v o v a l  a j  p r e d s e d a  V Ú C  T r n a v a 
a poslanec NRSR Ing.  Tibor Mikuš s 
rodinou. 
Foto:  L.  Žitnanský

l Vystúpenie domácej  folklórnej  skupiny Krakovienka.   
      Foto:  Ladislav Žitnanský


