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Krakovany už po štvrtýkrát hostili krajský festival
    Naša obec už po štvrtýkrát hostila krajské folklórne podujatie - Župný festival kultúry, ktorý bol 
zároveň 44. ročníkom folklórnych slávností v Krakovanoch. Konal sa pod záštitou predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Tibora Mikuša.

   Tak ako po minulé roky sa v 
amfiteátri v sobotu 26. júna a v nedeľu 
27. júna 2010 predstavila pestrá 
plejáda účinkujúcich z bližšieho i 
vzdialenejšieho okolia. Úvodným 
slovom otvoril ďalší ročník festivalu 
starosta obce Vladimír Mihálik, vo 
vystúpeniach pokračovali  Detský 
folklórny súbor Zvonček z Vrbového, 
Vrbovské vŕby a Spevácka skupina 
z Krakovian. Následne divákom 
zaspieval i  č lenovia  Speváckej 
skupiny  Važina zo Šoporne, hudobne 
sprevádzaní  ľudovou hudbou Muzička 
.  Svoje tanečné umenie neskôr 
predviedol Folklórny súbor Skaličan 
a po nich vystúpili zahraniční Slováci 
zo srbskej Padiny, ktorí už obec so 
svojim folklórnym súborom z oblasti 
Vojvodiny navštívili niekoľkokrát. 
Svoju hudobnú a spevácku vložku 
pridala Spevácka skupina Kátlovani 
z Kátloviec a potom patril priestor na 
javisku ľudovému humoru. O veselé 
historky sa s divákmi podelila ľudová 
rozprávačka Ozefa Omáčkech, vlastným 
menom Daniela Piscová. Sobotňajší 
program zakončil Folklórny súbor 
LUSK z Krakovian (na hornej  foto  
L. Žitnanského), ktorý predviedol 
svoj jubilejný program  k  20. výročiu 
vzniku tohto súboru. Zaujímavosťou 
bolo, že v závere vystúpili i bývalí 
členovia LUSKu a dokázali tak, že to 
na javisku dokážu  i po niekoľkoročnej 
odmlke. Po programe sa mohli 
návštevníci festivalu presunúť do 

predmety hrnčiarov, stolárov, prútiarov 
a iných remeselníkov si bolo možné 
zakúpiť priamo na mieste.  Svoj priestor 
pre sebarealizáciu  dostali i deti. V 
detských tvorivých dielňach (na dolnej 
fotografii L. Žitnanského), pod 
dohľadom mladých inštruktoriek  mohli  
prezentovať svoje umelecké vlohy.  
Tieto pestré pridružené aktivity pre 
návštevníkov festivalu boli k dispozícii i 
druhý deň konania slávností.
     Úvod festivalovej nedele patril malým 
folkloristom. Postupne na pódiu vystúpili 
detské folklórne súbory  Krakovanček, 
Trnavček, Kopaničiarik z Myjavy a  Detský 
citarový súbor Igricek z Dunajskej Stredy. 
Že má i dnešný ľudový humor  „Zdravé 
korene“, dokázal svojím vystúpením 
ľudový rozprávač Strýco Izidor zo 
Žitavian. Vrcholom nedeľného programu 
boli ukážky spevu a tanca Folklórnej 
skupiny Gbelan, Tanečného folklórneho 
súboru Csallóközi z Dunajskej Stredy 
a zahraničných Slovákov z folklórneho 
súboru z Padiny. Čerešničkou na 
nedeľnej folklórnej „torte“ bol program 
vysokoškolského Folklórneho súboru 
Nadšenci z Trenčína.
     Väčšina   prítomných  divákov    odchádzala 
z   tradičného  krajského podujatia 
spokojná, a to i napriek nepriaznivej 
dobe, ktorá pre kultúrne podujatia 
pretrváva. Spolu s redakciou však verím, 
že zachováme dedičstvo našich predkov 
a budeme sa ho každoročne snažiť 
prezentovať i naďalej.

 Juraj FILO
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×  ŠPORT Najstaršia zachovaná fotografia futbalistov z našej obce
   Táto fotografia je prvá, ktorá sa zachovala. Poskytol mi ju Ladislav Žitnanský. Na zadnej strane je tento 
pôvodný zápis:  „Fotbalová jedenástka S.K.M.  na zájazde vo Veľkom Orvišti porazila domáce mužstvo 
5:4.“.

   Skratka S.K.M. môže znamenať 
Športový klub mládeže, alebo Spolok 
katolíckej mládeže. Identifikácia hráčov v 
rade ja nasledovná: Augustovič Bernard 
- brankár, Masár Klement, Horanský 
Michal, Galbavý Ján, Končír Ján, Pekarovič 
Michal, Herman Ján, Herman Michal, 
Zelenay, Miezga Ladislav a Rakovický.
   Dňa 24. mája 1981 boli prizvaní na 
výborovú schôdzu FO TJ Krakovany 
najstarší žijúci účastníci založenia futbalu 
u nás: Vlk Anton - kapitán prvej jedenástky 
a Anton Vatrt-vedúci alebo prvý predseda 
ŠK Krakovany. Od týchto zakladajúcich 
účastníkov sa dozvedáme nasledujúce 
mená prvej futbalovej zostavy, ktorá 
nastúpila proti ŠK Bradlan Vrbové, v 
nových žlto-modrých dresoch (modrý 
limček a brankár opačne):  Agustovič 
Bernard (1913, stolár), Hesko Michal 
(1915, roľník), Vlk Anton (1913, zámočník), 
Brezina Ján (1911, klampiar), Tonkovič 
Emil (1911, krajčír), Manák Štefan (1911, 
robotník), Končír Michal (1911, robotník), 
Agafon Ján (1913, obuvník), Masarovič 
Ján (1911, roľník), Agafon Peter (1914, 
montér), Marcinka Ernest (1912, učiteľ), 
Jakáb Peter (1912, elektrikár), Pánik 
Ernest (1913, rušňovodič z Veľkého 
Orvišťa), Magala Gustáv (1913, zámočník 

z  Veľkého Orvišťa), Kunik Ján (1911, 
klampiar), Vatrt Viktor (1914, roľník), 
Vatrt Anton (1913, roľník) a Straka 
Ervín (1914, učiteľ). Spolu 18 hráčov. 
Najdlhšie hrával Emil Tonkovič (zo 
Stráží). Ján Agafon opravoval kopačky a 
lopty „švihláky“. Futbal sa hrával najskôr 
v Strážoch u Jakábov medzi štyrmi 
orechmi. Prvý „futbal“ doniesla z Prahy 
pani Jakábová, matka Petra Jakába. Prvé 

kultúrneho domu, kde až do rána hrala do 
tanca ľudová hudba Borovienka.
  Popri  vystúpeniach v amfiteátri 
podujatie spestrili i mnohé sprievodné 
podujatia. V kultúrnom dome sa počas 
celého víkendu  premietali archívne 
zábery z predchádzajúcich ročníkov 
festivalu a prebiehala tu i  výstava 
„Folklór v Krakovanoch“. V súkromnom 
etnografickom múzeu „Za Krakovskú 
bránu“  si mohli návštevníci Krakovian 
prezrieť Pamätnú izbu stálej expozície. 
V areáli amfiteátra sa niesla počas oboch 
dní vôňa grilovaných špecialít, či zvuk 
šikovných majstrov, ktorí predvádzali 
svoje remeselné umenie. Ručne vytvorené 

dresy objednal Anton Vatrt a v týchto 
nastúpili v prvom zápase vo Vrbovom. 
Neskôr sa hrávalo bez dresov, tak 
„živelne v bagandžiach“. Chodilo sa 
iba na cudzie ihriská - peši,  na vozoch, 
bicykloch. Chodili do obcí, kde mali 
už ihriská - Pobedim, V. Kostoľany, 
Madunice, Drahovce, Vrbové, Piešťany.
                                                       - ESK -

STRUČNÁ BILANCIA FUTBALOVEJ SEZÓNY 2009/2010
      V júni sa zavŕšili futbalové súťaže žiakov, dorastu i A- mužstva. Napriek ťažkej ekonomickej situácii 
v našom klube, ale i v regionálnom futbale všeobecne, môžeme hovoriť o veľmi úspešnej sezóne.

   Najväčšiu radosť nám urobili dorastenci 
(na fotografii Karola Hercega), ktorí po 
ročnom úspešnom účinkovaní v krajskej 5. 
lige Západ, opäť postúpili z prvého miesta do 
IV. ligy Severozápad.  Veríme, že tím mladých 
futbalistov  pod vedením trénera Miloša Holána 
a vedúceho mužstva Jána Šoku, po mnohých 
odchodoch skonsoliduje svoj káder a mužstvo 
v náročnej súťaži udržia.
   Historicky najlepšie umiestnenie dosiahli i 
naši muži, ktorý v 5.lige obsadili štvrtú priečku. 
Na jeseň koučoval chalanov Jozef Bogora a 
na jar Marián Skladan, vedúcim mužstva bol 
Peter Kikta.
    Žiaci pod taktovkou trénera Karola Hercega 
v Oblastných majstrovstvách podávali kolísavé 
výkony. Jeseň nedopadla dobre, no na jar 
po dobrej zimnej príprave bolo mužstvo ako 
vymenené. Dosiahlo veľa víťazstiev v rade, 
no pokazilo si to zlými výkonmi v posledných 
zápasoch. Máme však mladé mužstvo a 
individuálny pokrok veľmi mladých hráčov 
možno hodnotiť jedine kladne. Tešíme sa na 

stretnutia v novej sezóne 2010/11, ktoré začnú už o týždeň. Vyžrebovania  
stretnutí A-mužstva, dorastu i žiakov futbalovej jesene sú zverejnené 
na informačných tabuliach FK a na obecnej internetovej stránke www.
krakovany.sk                                                                                  Juraj FILO


