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V  Krakovanoch  v í kend  p lný  fo l k ló ru
   Tradície v nás, tradície pre vás. Tieto mottá III. župného festivalu kultúry Krakovany 2009 (pod 
záštitou predsedu TTSk Tibora Mikuša) sa niesli v pozadí  folklórneho podujatia, ktoré bolo zároveň 
43. ročníkom folklórnych slávností, ktoré majú v obci bohatú tradíciu.

   V sobotu a v nedeľu 27.-28. júna 
2009, kedy sa festival konal, bolo v 
amfiteátri a kultúrnom dome cítiť pravú 
atmosféru čias nedávnej minulosti. Z 
pódia zvučala ľudová hudba, ktorá 
sprevádzala  tanečné choreografie 
folklórnych súborov a skupín, z času 
na čas umne doplnené humornými 
historkami ľudových rozprávačov. 
   V Krakovanoch folklór spájal neveľký, 
za to veľmi rozmanitý ráz regiónov 
Trnavského samosprávneho kraja. 
Trnavský, piešťanský, záhorácky 
dialekt, zmäkčený vystúpeniami 
oravských spevákov a jemne okorenený 
maďarskými piesňami občanov z južnej 
časti našej „župy“  znel počas upršaného 
krakovianskeho  víkendu. Dlhodobo 
daždivé počasie sa akoby krátkodobo 
„umúdrilo“ vždy v čase programu, 
preto aj diváci mohli nerušene sledovať 
vystúpenia účinkujúcich a posedieť si 
v rodinnej atmosfére pri špecialitách 
upečených, uvarených podľa vzoru  
kuchýň „starých materí.“ Popri tom 
lákala divákov i vôňa obľúbených 
grilovaných pochúťok a s pohárom 
piva, vínka, či len tak pri priateľskom 
rozhovore zotrvávali účastníci i pri 
stánkoch s občerstvením. 
   Organizátori podujatia - Trnavský 
samosprávny kraj, Obec Krakovany a 
Trnavské osvetové stredisko nezabudli 
ani na najmenších divákov. Okrem 
toho, že si mohli prezrieť vystúpenia 
svojich mladých rovesníkov  v 
detských folklórnych súboroch, boli 
pripravené vo veľkokapacitnom stane 
tvorivé umelecké dielne pod dohľadom 
skúsených lektoriek, v ktorých si 
deti mohli vyskúšať svoje výtvarné 
zručnosti. Zároveň v kultúrnom dome 
deti materskej a základnej školy 
prezentovali svoje práce na výstave pod 
názvom Folklór očami detí. Výstavu 
vyšívaných obrusov pripravili členovia  
Jednoty dôchodcov z Krakovian, ktorí 
taktiež napiekli tradičné koláče podľa 
osvedčených domácich receptov.  V 
kultúrnom dome sa spomínalo na „staré 
časy“ premietaním videozáznamov 
z minulých ročníkov folklórneho 
festivalu na veľkoplošnej obrazovke.  
Svoju špeciálnu expozíciu malo 
počas slávností otvorenú i súkromné 
etnografické múzeum Za Krakovskú 
bránu. Zdravotnú starostlivosť počas 
celého festivalu zabezpečovala Miestna 

spolupráci    s  obcou Krakovany, Trnavským 
samosprávnym krajom  a Hudobným 
fondom. Na tomto  zvukovom nosiči 
sa nachádzajú digitálne remastrované 
piesne folklórnych súborov z celého 
Slovenska, ktoré vystupovali v obci počas 
slávností folklóru od sedemdesiatych 
rokov až po dnes.  CD symbolicky pokrstili 
v nedeľu 28. júna vodou z potoka Holeška, 
ktorý obcou preteká, starosta obce 
Krakovany Vladimír Mihálik, Martin 
Gono - poslanec obce, ktorý bol vlastne 
pôvodcom myšlienky vydania tohto CD. 
Martin Jurčo- redaktor rádia Regina, Juraj 
Hladký z Trnavskej univerzity a Anna 
Horanská – zakladateľka folklórnych 
slávností v Krakovanoch. Organizátori 
III. župného festivalu ďakujú všetkým 
vystupujúcim a divákom za účasť, tešia 
sa na stretnutie s vami na budúcoročnom 
„župnom festivale.“
                                               Juraj FILO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ak chcete vyhrať CD Folklórne 

slávnosti, napíšte svoje kontaktné 
údaje spolu s odpoveďou na 

otázku, ktorý ročník župného 
festivalu sa toho roku uskutočnil 
v našej obci na emailovú adresu 

krakovany @ krakovany.sk 
Traja vyžrebovaní získajú nové 

CD priamo domov.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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×  ŠPORT Poohliadnutie sa za futbalovou sezónou
    Predposledný júnový víkend skončili majstrovské futbalové súťaže v našom regióne. Naše A-mužstvo uzavrelo 
sezónu domácim víťazstvom s Holíčom, dorastenci sezónu skončili až o týždeň neskôr v rozhodujúcom - postupovom 
zápase s Kátlovcami.

   A-mužstvo svojimi jarnými vystúpeniami 
príliš neoslnilo, napriek tomu, že sme 
disponovali kvalitným kádrom. Konečné 
7. miesto síce nie je zlým umiestnením, 
no vzhľadom ku kvalite kádra a dobre 
rozohratej súťaži, mohlo a malo mužstvo 
skončiť o pár stupienkov vyššie. Herný 
prejav nebol optimálny od prvých jarných 
kôl, no naša hra bola spočiatku veľmi 
účelná, darilo sa nám domáce stretnutia 
vyhrávať a z vonku voziť po bodíku 
za remízy. Po šiestich jarných kolách 
bolo mužstvo bez prehry ako jediné v 
jarnej odvete a našu sériu zastavili až 
postupovo naladené Veľké Kostoľany. 
Po prehre s Trebaticami sa kompaktnosť 
tímu narušila, výsledkom čoho bola séria 
ôsmich stretnutí bez víťazstva. Pozitívnym 
momentom bol len domáci zápas s Gbelmi, 
ktorý sme napriek výbornému úvodu 
nedotiahli do víťazného konca. Je nutné 
poznamenať, že nám na jar nepriala ani 
šťastena, keď sa dlhodobo zranili Hlaváč 
s Ferancom, pár kôl chýbali aj Žák, 
Ďuračka a Sedlák, čo taktiež napomohlo 
nelichotivému záveru sezóny. Najlepším 
strelcom tímu sa stal Balcír so 14 gólmi, 
na jar sa k nemu pridal Kikta, ktorému 
za sedem kôl nasypalo dovedna 9 gólov. 
Tretím najlepším strelcom bol Duchoň s 
8 gólmi.  
   Najväčšiu radosť nám urobili víťazstvom 
v Oblastných majstrovstvách naši 
dorastenci, ktorým sa podarilo na jar 
dotiahnuť až sedem bodovú jesennú stratu 
na Smolenice. Napokon sa im však do cesty 
postavil ďalší rival z Kátloviec, ktorého 
sa nám nedarilo až do posledného kola 
predskočiť. Veď bilancia oboch mužstiev 
bola v jarnej časti ohromujúca – Kátlovce 
pred posledným zápasom na našej pôde 
iba raz stratili body za remízu, naši chlapci 
remizovali dvakrát, a to v Hlohovci a v 
Smoleniciach. Preto sa o postupujúcom 
a víťazovi súťaže rozhodovalo až v v 
záverečnom vzájomnom zápase na našej 
pôde. Pred výbornou kulisou vari 400 
divákov chlapci predviedli najlepší výkon 
v sezóne, svojho súpera zmietli tromi 
gólmi už do polčasu a po prestávke zápas 
kontrolovali a pridali ešte jeden gólový 
zápis. Vyzdvihnúť treba fantastickú 
atmosféru v hľadisku, pričom stretnutie 
bolo krásnym vyvrcholením nielen 
celej sezóny, ale aj dlhoročnej práce a 
postupových snáh našich dorastencov. 
Zvlášť sa treba poďakovať trénerovi 
Milošovi Holánovi za poctivo odvedenú 

prácu a rovnako vedúcemu mužstva 
Jánovi Šokovi za výborne vytvorené 
podmienky pre našich dorastencov. 
Najlepším strelcom mužstva sa stal 
Ján Dubovský s 26 gólmi, nasledoval 
ho Martin Vangeľ s 15 gólmi a Lukáš 
Kriho nastrieľal 10 gólov. Napriek 
tomu, že po sezóne prešli k dospelým 
Vangeľ, Žitnanský a Tomáš Dubovský, 
káder dorastencov zostáva pohromade a 
veríme, že nás bude vzorne reprezentovať 
i v krajskej 5. lige.  
   Naši najmladší futbalisti – žiaci 
predvádzali v jarnej časti opätovne 
nevyrovnané výkony, keď najmä v úvode 
jarnej časti postrácali body vo viacerých 
zápasoch na domácej pôde. Postupne 
sa herný prejav chlapcov zlepšoval a 
svojimi výkonmi naznačili výkonnostný 
progres. V novom ročníku by nás mali 
po reorganizáciách reprezentovať v 
piešťansko-hlohoveckej  skupine 
Oblastných majstrovstiev. Táto súťaž 
by mala priniesť možnosť konfrontácie s 
lepšími súpermi, ako tomu bolo doteraz. 
Od novej sezóny nás bude taktiež súťažne 
reprezentovať mužstvo prípravky, za 
ktoré môžu nastupovať hráči narodení 
po 1.1.1998. Súťaž prípraviek sa hrá 
turnajovým spôsobom a veríme, že tím 
našich najmenších futbalistov sa pevne 
zakorení v klubovej štruktúre a prispeje k 
zlepšeniu výchovy hráčov najmä v žiackej 
kategórii. 
                                  Lukáš RADOSKÝ

l Ďalší  ročník slávností  spevu,  hudby a tanca prebehol  v  krakovianskom 
amfiteátri  v  prí jemnom priateľskom prostredí.               Foto:  L.  Žitnanský

skupina Slovenského  Červeného kríža. 
   V samotnom programe, ktorý otvoril 
starosta obce Krakovany Vladimír Mihálik 
spolu s Viliamom Kubányim-riaditeľom 
odboru kultúry TTSk , vystúpili  detské 
folklórne súbory  Zvonček z Vrbového, 
Krakovanček z Krakovian, Kornička z 
Trenčína a Agácska z Dunajskej Stredy. 
Okrem nich samozrejme i „dospelí  
folklórnici:“ FS Ponitran z Nitry, FS 
Trnafčan z Trnavy, FS Slnečnica z Piešťan, 
FS LUSK z Krakovian,  Ľudová hudba 
Borovienka, ĽH súrodencov Chudobovcov 
z Oravskej Lesnej. Spevácka skupiny z 
Krakovian, SSk Kuklovjané z Kuklova, 
SSk MAduničan z Maduníc, fujarové 
trio z Hlohovca a citarový súbor z Jelky. 
Nechýbali ani ľudoví rozprávači Ozefa 
Omáčkech z Krakovian a Viliam Meško z 
Bratislavy. 
   Pri príležitosti festivalu sa v Krakovanoch 
stretli aj zástupcovia družobných obcí 
novovzniknutej visegradskej spolupráce z 
Krakovian v Čechách, zo slovenskej obce Čív 
v Maďarsku a z Popielow v Poľsku. Spolu 
s predstaviteľmi Krakovian na Slovensku 
vytýčili  kultúrne, spoločenské, ekonomické 
i športové možnosti spolupráce.  
   Vydarenému  podujatiu, ktoré navštívilo 
niekoľko stoviek divákov z blízkeho i 
vzdialenejšieho okolia predchádzala 
i ďalšia zaujímavá udalosť – vydanie 
CD  Folklórne   slávnosti  Krakovany, 
ktoré vydalo vydavateľstvo OPUS, v 

Čo nás čaká v úvode 
sezóny?

A-mužstvo 5.liga Západ
nedeľa 2. augusta 2009 o 17:00

Krakovany - Borský Mikuláš
nedeľa 9. augusta 2009 o 17:00

Petrova Ves - Krakovany
nedeľa 16. augusta 2009 o 17:00 

Krakovany - Holíč
nedeľa 23. augusta 2009 o 17:00

Jacovce - Krakovany
***

Dorast 5.liga Západ
nedeľa 2. augusta 2009 o 14:30

Krakovany - Hlboké
nedeľa 9. augusta 2009 o 14:30

Radošovce - Krakovany
nedeľa 16. augusta 2009 o 14:30 

Krakovany - Holíč
nedeľa 23. augusta 2009 o 14:30

Smolenice - Krakovany

***
Žiaci Oblastné majstrovstvá
sobota 22. augusta 2009 o 17:00

Banka - Krakovany
sobota 29. augusta 2009 o 17:00

Krakovany - Siladice
utorok 1. septmebra 2009 o 17:00 

Trakovice - Krakovany

l Dorastenci Krakovian sa krátko po víťaznom zápase s Kátlovcami tešia 
z  postupu do krajskej  súťaže 5.  l igy Západ.                    Foto:  K.  Herceg


