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D v a  d n i  f o l k l ó r u  v  K r a k o v a n o c h

    Každoročne je neodmysliteľnou súčasťou života v Krakovanoch folklórny festival. Od roku 1967 až do 
roku 1975 Krajské slávnosti piesní a tancov a dnes Župný festival kultúry. Kultúrny dom a amfiteáter 
ožijú na dva dni folklórom a zaplnia sa množstvom návštevníkov všetkých vekových kategórií.

  „Vroku 1959 sa začala stavba 
kultúrneho domu, dokončená bola v 
roku 1965, a dobudovanie javiska sa 
uskutočnilo až v roku 1966. Okresné 
slávnosti piesní a tancov sa po prvýkrát 
v Krakovanoch konali 15. mája 1966. V 
roku 1967 bol pri príležitosti konania 
Krajských slávností piesní a tancov 
vybudovaný pri kultúrnom dome 
amfiteáter. Krajské slávnosti piesní 
a tancov sa konali v Krakovanoch od 
11. júna 1967.“ (Obecná kronika obce 
Krakovany od r. 1945)
   Ale teraz sa vráťme späť k V. ročníku 
župného festivalu kultúry. Hneď 
vo vchode do kultúrneho domu 
privítala návštevníkov aj účinkujúcich 
paličkárka v kroji, chodbu zdobili 
práce žiakov, ako aj rôzne predmety 
z našej dávnej aj nedávnej minulosti 
a množstvo kvetinovej výzdoby. 
Návštevníci si mohli pozrieť aj 
minuloročné záznamy festivalov. 
Vonkajší priestor zaplnili stánky, kde 
ľudoví výrobcovia predvádzali svoje 
remeslo a predávali rôzne výrobky 
a nezabudlo sa ani na hladných a 
smädných návštevníkov. Deti si svoje 
zručnosti mohli vyskúšať v detských 
tvorivých dielňach vo veľkom stane 
pod dohľadom pani učiteliek zo školy 
a škôlky. 
    Na festivale sa predstavili nielen 
súbory z Trnavského kraja: ako FS 
Berkenye, Fsk Bročané, FS Slnečnica, 
FS Skaličan, domáci FS Lusk, ale aj 
zahraničné folklórne súbory a skupiny 
SSk  Lira  z Poľska, ĽH  Rosička a 

svoje trináste CD - Anička pusu daj.
   Neďeľnajší program otvárali naši 
najmenší, teda detské folklórne súbory 
trnavského kraja, ku ktorým patrí aj 
domáci DFS Krakovanček, ktorý sa 
predstavil pásmom hier a tancov „Na 
ulici“. Program pokračoval folklórnymi 
súbormi a skupinami a uzavrel ho FS 
Vršatec z Dubnice nad Váhom. Na záver 
zahrala ĽH Borovienka na rozlúčku, 
čím sa ukončil dvojdňový Župný festival 
kultúry v Krakovanoch.
      Dva dni ktorým predchádzalo množstvo 
práce a príprav, ľudia, ktorých síce 
nie je vidieť, ale vďaka ktorým festival 
funguje, návštevníkom prinesie množstvo 
príjemných pocitov, ktoré si potom 
odnesú domov. Všetkým týmto ľuďom 
ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu 
na budúcom festivale.

Zuzana SNOHOVÁ
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×  ŠPORT Posezónne futbalové bilancovanie
   Tak ako každý rok, záver júna priniesol i záver sezóny našich súťažných futbalových družstiev. V krátkosti 
si preto dovolím zhodnotiť ich pôsobenie v súťažiach, v ktorých reprezentujú našu obec.

  A-mužstvo sa umiestnilo na konečnej 5. 
priečke, pričom so samotným umiestnením 
ako aj s jarným bodovým ziskom je 
potrebné vyjadriť spokojnosť. Odhliadnuc 
od skutočnosti, že sme nechali za sebou 
v tabuľke odvekého rivala z Trebatíc je 
pozitívom aj to, že mužstvo dokázalo 
v jarných bojoch získať svoju tvár a po 
nevydarenej zimnej príprave a čiastočnom 
oslabení bolo schopné vzdorovať aj 
popredným celkom súťaže. Zápasy na 
pôde favoritov v Križovanoch, Horných 
Obdokovciach, či Holíči sme prehrali len 
tesne a vždy po góloch v blížiacom sa závere 
zápasu. Základom dobrého umiestnenia 
bola však domáca pôda, kde sme nestratili 
ani bod. Najmä v zápasoch s Hlohovcom 
a Borským Mikulášom sa víťazstvá rodili 
ťažko, no chlapci pri výborných výkonoch 
oboch súperov dokázali bojovnosťou a 
nasadením prikloniť šťastenu na našu 
stranu. Z vonku sa nám podarilo priniesť 
body iba z Jacoviec, okrem dobrých 
zápasov na ihriskách favoritov sme 
zohrali slabšie zápasy v Radošine, Veľkých 
Kostoľanoch a Petrovej Vsi a hoci výsledok 
v derby s Trebaticami nikoho neprekvapil, 
tentokrát sme u suseda nepresvedčili ani 
bojovnosťou. Predovšetkým v zápasoch na 
pôde súperov sa prejavovala slabá strelecká 
potencia mužstva, keď sme sa nedokázali 
gólovo presadiť a práve koncovka bola 
najväčšou slabinou mužstva. Veľmi 
dobrým signálom bolo, že v základnej 
jedenástke sa objavovali i mladíci Michal 
Sedlák s Ondrejom Macháčom, ktorých sa 
podarilo zapracovať do mužstva. Oproti 
jesennej časti sa v zostave dostávalo 
väčšieho priestoru domácim hráčom a 
v tomto trende je potrebné pokračovať i 
v nasledujúcom ročníku, aby bol futbal 
väčším lákadlom pre domáceho diváka.
    Mužstvo dorastu v jarných bojoch 
ukázalo podobne ako na jeseň lepšie 
i slabšie momenty, výsledný sumár 
v premiérovej sezóne vo štvrtej lige 
je však pozitívny. Konečné 7. miesto 
síce neznamenalo naplnenie očakávaní 
realizačného tímu, ktorý si stanovil cieľ o 
stupienok vyššie, ale o sklamaní rozhodne 
nemožno hovoriť. Mrzieť chlapcov môže 
tesná prehra zo záveru zápasu s Novákmi, 
prehra v Dolnej Krupej, či domáca prehra 
v zápase s Dubodielom, v ktorom sme 
napriek množstvu šancí neskórovali. 

Naopak dobré zápasy sme odohrali pri 
víťazstvách v Handlovej, doma s Novou 
Dubnicou, vo Veľkých Kostoľanoch, 
či v záverečnom dueli s Partizánskym. 
Môže nás tešiť, že v mužstve zloženom 
zväčša z legionárov sa vynímali viacerí 
domáci futbalisti, ktorí by mali prispieť v 
budúcich ročníkoch k ďalšiemu oživeniu 
mužstva dospelých.           
  Z  p o h ľ a d u  v ý s l e d k o v  b o l o 
bezkonkurenčne najlepším z našich 
celkov mužstvo žiakov. V jarných 
zápoleniach chlapci nestratili ani bod 
a vybojovali si zaslúžené prvenstvo 
vo svojej súťaži. Úspechy u žiakov 
nemožno merať len výsledkami, avšak 
aj herný prejav mužstva bol pastvou pre 
oči a v zápasoch bolo možné sledovať 
množstvo variabilných akcií, ktoré boli 
v minulosti na túto kategóriu nezvyklé. 
Veľmi príjemné je konštatovanie, že 
každý z hráčov „to s loptou vie“ a mužstvo 
nemalo slabý článok. Výborný jarný 
výsledok trocha skalila vysoká prehra 
0:5 v baráži so Šúrovcami, v ktorej však 
chýbalo viacero hráčov a samotný zápas 
našim nevyšiel.  Okrem systematickej 
práce trénera Hercega k úspechu prispeli 
aj viacerí chlapci z Trebatíc, ktorí u nás v 
minulej sezóne hrávali. To, že sa inokedy SSk Boemi zo Srbska. Medzi divákov 

pribudli traja náruživí pozorovatelia, ktorí 
tvorili odbornú porotu, keďže na festivale 
prebiehala aj súťaž tvorivých choreografií.
   Sobota žila až do rána bieleho a po 
programe, ktorý zavŕšil FS Slnečnica z 
Piešťan, čakala hostí tancovačka. Tento 
ročník hrali do tanca až tri kapely, vonku 
v amfiteátri  ĽH Krajňanec, pri ktorej si 
zatancovali aj náročnejší folkloristi a mohli 
si rozkázať podľa svojej vôle. V sále  sa 
striedali ĽH Rosička z Kovačice zo Srbska 
a ĽH Borovienka, ktorá zároveň pokrstila 

 l   Folklórny súbor Vršatec z  Dubnce nad Váhom.        Foto: L. Žitnanský

nepredstaviteľná spolupráca osvedčila, 
značí i to, že od novej sezóny budú 
žiaci hrať pod hlavičkou spoločného 
družstva Krakovany-Trebatice. Domáce 
stretnutia sa však uskutočnia na našom 
štadióne.   V  závere hodnotenia nemožno 
opomenúť ani netradičnú a v našom 
klube najmladšiu kategóriu – prípravku. 
V súťaži hranej turnajovým spôsobom 
naši žiačikovia vyhrali skupinu pred 
Trebaticami a Vrbovým. V ďalšom 
priebehu narazili na Suchú a Šúrovce, 
s ktorými doma zohrali vyrovnaný 
turnaj. Pre absenciu väčších hráčov sa 
im na pôde súperov už toľko nedarilo, 
ale aj s ich pôsobením možno vyjadriť 
spokojnosť. 
   Na záver si dovolím konštatovanie, že 
práve skončený ročník možno považovať 
za jeden z najúspešnejších v histórii 
nášho futbalu, a napriek zaznievajúcej 
kritike slabej hry mužov, toho, či onoho, 
treba zdôrazniť, že tak dobré umiestnenia 
mužstiev v takej skladbe súťaží sme 
tu snáď ani nemali. Bodaj by takýto 
trend pokračoval a Krakovany patrili 
medzi dedinské bašty dobrého futbalu 
i naďalej.

Lukáš RADOSKÝ

l   Účastníkov festivalu zaujal i  i  ž ivé ukážky remeselnej  tvorby majstra 
kováča.                                                                      Foto: L. Žitnanský

Uzávierka ďalšieho čísla  Hlasu Krakovian (3/2011) bude 
18. septembra 2011. Všetkým redaktorom ďakujeme.


