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          VII. ročník festivalu kultúry Krakovany 2013 otvoril župan
   V poslednú júnovú sobotu a nedeľu 29.-30. júna 2013 sa v rámci 47. ročníka folklórnych slávností konal 
v priestoroch Amfiteátra v Krakovanoch 7. ročník Župného festivalu kultúry.  

   Napriek chladnejšiemu počasiu, ako 
je na koniec júna obvyklé, nepršalo a 
preto mohli stovky účastníkov nerušene 
sledovať priebeh prehliadky folklórnych 
vystúpení.  V sobotu sa festival začal 
o 19,00 hod. slávnostným otvorením, 
počas ktorého sa prihovorili starosta obce 
Vladimír Mihálik a predseda Trnavského 
samosprávneho kraja Tibor Mikuš, 
pod záštitou ktorého sa celé podujatie 
konalo. Moderátorskej úlohy sa počas 
oboch dní zhostili Dana Jánošková a 
Michaela Havrlentová. Následne vystúpili 
Spevácka skupina Krakovany, Folklórny 
súbor Striebornica z Piešťan, Folklórna 
skupina Kuklovjané z Kuklova, Ľudová 
hudba Muzička a Speváca skupina Važina 
zo Šoporne, Folklórny súbor DunaÁg z 
Dunajskej Stredy, Ľudová hudba Duša 
fujary a fujaristi z Očovej a Folklórna 
skupina Krakovienka. Záver sobotného 
večera pod názvom „Tradície v nás“ patril 
Folklórnemu súboru Oravan z Nižnej, 
ktorý sa u nás predstavil s výborným 
programom. Po programe v amfiteátri 
nasledovali ľudové veselice. V kultúrnom 
dome do tanca tradične hrala Ľudová 
hudba Borovienka z Krakovian a na pódiu 
sa prítomní bavili pri muzike Ľudovej 
hudby Limbačka z Nižnej.
     V   nedeľu  vystúpil v programovom 
pásme pod názvom „Poďme sa hrať, 

    Bohaté občerstvenie, sprievodné 
podujatia (detské tvorivé dielne, ukážky 
remesiel, výstava fotografií v areáli 
kultúrneho domu) dotvorili príjemnú 
atmosféru každoročného festivalu 
folklóru, ktorý sa stále teší vysokej 
diváckej priazni. Tešíme sa na ďalší 
ročník.                                           Juraj FILO
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          Mladšia prípravka na turnaji Respect Cup
      V sobotu 25.05.2013 sa konal  turnaj prípraviek Respect cup v Piešťanoch, ktorého sa spolu s našimi 
mladými talentami zúčastnili  mužstvá: PFK Piešťany,  Spartak Trnava, FK Senica, SFM Senec,  Šamorín, 
Spartak Myjava.

  Pod vedením trénera Tibora Šurína aj napriek 
nepriaznivému počasiu nastúpili do zápasov s veľkým 
odhodlaním. Tvrdú jarnú prípravu a talent, ktorý je 
krakovianskemu futbalu blízky, zúročili najmä pri 
výhre s nasadeným tímom PFK Piešťany, ktorý aj 
napriek veľkej snahe nedokázal zlomiť bojovnosť našej 
mladšej prípravky.
   Chlapci odchádzali zo svojho prvého turnaja s 
peknými zážitkami, novými cennými skúsenosťami a 
samozrejme medailami. 
   Veľká vďaka patrí hlavne trénerovi, že si dokáže 
nájsť chuť a čas venovať sa našim deťom v dnešnom 
uponáhľanom svete, zároveň by sme sa chceli 
poďakovať organizátorom turnaja za pozvanie, 
rodičom za športové povzbudzovanie svojich ratolestí   
a v neposlednom rade sponzorom -  MINERAL  
AQUASERVIS, spol. s r.o.   a   Pavol Horňák -  
GAMAPLYN. 

Text a foto: Martina JAKUBČEKOVÁ, 
Helena AUGUSTÍNOVÁ

poďme spolu tancovať“  najskôr 
detské súbory. Na pódiu sa postupne 
vystriedali Detský folklórny súbor 
Inovček z Hlohovca, Trnavček z Trnavy, 
Krakovanček z Krakovian a  Zvonček z 
Vrbového. 
   V galaprograme „Zdravé korene“ 
vystúpili Folklórny súbor Inovec z 
Hlohovca, Folklórna skupina
Špačinčanka zo Špačiniec, Folklór-
ny súbor Otava z  Nového mesta.
    Nedeľný       program            opäť 
uzavrelo   vystúpenie  Folklórneho 
súboru  Oravan  z  Nižnej.

 Rybárske preteky žiakov základných škôl okresu 
Karin Talajková a Ondrej Strečanský. Spolu ulovili 1190g. rýb. Na ďalších 
miesta skončili školy v nasledovnom poradí:  4-ZŠ Mojmírová Piešťany „B“ 
(870), 5 - ZŠ Komenského Vrbové (750), 6 – Dubovany (720), 7 – 1. ZŠ 
Piešťany, 8 – Cirkevná ZŠ Piešťany, 9 – ZŠ Chtelnica, 10 – ZŠ Holubyho 
Piešťany „B“, 11-16 miesto: ZŠ Holubyho Piešťany „A“, ZŠ Moravany nad 
Váhom, Veľké Orvište, ZŠ Brezová Piešťany, ZŠ Mojmírová Piešťany „A“ 
a ZŠ Vrbové.  
   V jednotlivcoch bol najúspešnejší Dominik Musil z Krakovian keď 
ulovil 1870g. rýb. Na druhom mieste skončil Patrik Nedorost z Gymnázia 
Piešťany (1540) a tretí Peter Gono (1410) z Krakovian. Štvrtý skončil Patrik 
Predný  (970) z Krakovian a piaty (870) Nikolas Lambert z 5.ZŠ Mojmírová 
Piešťany. Teším sa na nasledujúci ročník v roku 2014.
                                                                                                         Jaroslav HELER

l   Víťazná trojica 16. ročníka stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce 
Krakovany.                                                                                   Foto: L. Žitnanský                                                                                                           

 l   Zľava Michaela Havrlentová,  Dana Jánošková a predseda Trnavs-
kého samosprávneho kraja Tibor Mikuš.              Foto:  3x L.  Žitnanský

  Slovenský rybársky zväz, miestna 
organizácia Vrbové, Slovenský 
rybársky zväz, miestna organizácia 
Piešťany, Mikroregión nad Holeškou, 
Mesto Piešťany,  Mesto Vrbové, Detské 
rybárske krúžky Jaroslava Helera, 
rybárska predajňa  PIPO Vrbové a 
spoločnosť SPORTS Veľké Kostoľany, 
usporiadali už tretí ročník rybárskych 
pretekov žiakov základných škôl 
okresu Piešťany.
   V sobotu 8.6.2013 sa na VN Čerenec 
vo Vrbovom od skorého rána stretali  
najmladší priaznivci rybárstva aj 
so svojimi rodičmi. Počasie prialo 
všetkým 16 družstvám a tak všetko 
ďalšie ostávalo len na šikovnosti 44 
pretekároch a troch dievčatách. Deti 
lovili „bielu“ rybu, lieňov a Nikolas  
Lambert dokonca ulovil 870g. pstruha 
dúhového. 
    Víťazom  sa stalo družstvo 
reprezentujúce obec Krakovany, v 
zložení:  Dominik Musil, Peter Gono, 
Patrik Predný a Erika Gonová. Ulovili 
spolu 4 900g. rýb. Na druhom mieste 
skončilo Gymnázium Piešťany ktoré 
reprezentoval len žiak tercie Patrik 
Nedorost, ten ulovil 1540g. rýb.  
Tretie skončilo družstvo základnej 
školy vo Veľkých Kostoľanoch v 
zložení:  Pavol Šimek, Tomáš Jasenec, 

  Na fotografii: Tréner T. Šurín, hráči: T. Bučko, T. Jakubček, 
T. Fořt, M. Baran, K. Škrabák, F. Majerník, M. Augustín.



Spolutvorte s nami  
výstavu fotografií z 

histórie obce

  V mesiacoch apríl až júl 
2013  sa narodili  Jonáš Tu-
reček, Sofia  Bohunská, Ti-
motej  Seitler, Maxim Piller 
a Lucia Bučková.  

   Želáme im veľa zdravia a síl.                 

***
   V tom istom období nás 
navždy opustili Mária  Miklo-
vičová vo veku 88 rokov, Alž-
beta  Koníčková vo veku 69 
rokov, Františka  Markecho-
vá vo veku 83 rokov, Petrone-
lla  Augustínová vo veku 98 
rokov a  Irena  Rusnáčeková 
vo veku 81 rokov.

   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -r-

  Táto listina je jedným z dvoch najstarších 
listinných originálov, ktoré sa viažu k 
slovenskému územiu. Sú v nej na základe 
fyzického overenia spísané majetky opátstva, 
z ktorých niektoré boli v roku 1109 spustošené 
po vpádoch moravského vojvodu Ota. Šlo 
o lokality v širokom obvode západného 
a stredného Slovenska. Najviac ich je z 
Nitrianskeho kraja.
   Každá obec alebo mesto pristúpilo k 
organizovaniu osláv podľa svojich možností. 
Všetko záviselo od množstva financií, ktoré 
boli vyčlenené na tieto podujatia. Niektorí 
mali jednodňové, dvojdňové, trojdňové oslavy 
a podaktorí (to je aj prípad našej obce) sa 
rozhodli pripraviť viacej podujatí v rámci 
celého roka, ktorých motto bude 900 rokov 
Krakovian. Množstvo peňazí a aktivita občanov  
v obciach podmienila i spôsob ich prípravy. Ak 
si niekto dal pripraviť podujatie súkromnej 
agentúre, tak náklady boli podstatne vyššie, ako 
keď si ich pripravila obec sama. Zorganizovanie 
dvojdňového podujatia agentúrou sa pohybuje 
v sumách okolo desiatok tisíc eur. Samozrejme, 
že nie všetky náklady hradí objednávateľ. Na 
časti sa podieľajú predajcovia v stánkoch a časť 
uhrádzajú reklamní partneri. 
   Naša obec pripravila viaceré podujatia. 
Prvým bolo Otvorenie neba nad Vinohradmi 
(15. 6. 2013). V rámci neho sa predstavili 
leteckí modelári, priletelo 15 rogalistov, 5 
paraglaidistov, 5 lietadiel. Uskutočnili sa 3 
zoskoky parašutistov. Asi 150 ľudí sa pozrelo 
na našu obec a jej okolie z vtáčej perspektívy 
(z lietadla). Na záver dňa bola opekačka. 
Záujem našich i cudzích občanov nás utvrdil 
v tom, že v budúcich rokoch chceme v tejto 
tradícii pokračovať. 
   Druhým podujatím v rámci osláv bude 
medzinárodná výstava gladiol (tento rok 
najväčšia na Slovensku - asi 700 vystavených 
exponátov), ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. 
júla 2013 v kultúrnom dome v Krakovanoch. 
Na      výstave      by       ste        mali      uvidieť  

najkrajšie domáce a zahraničné novinky 
gladiol. Po skončení výstavy v nedeľu bude 
výpredaj vystavených exponátov. Bude možné 
objednať si aj hľuzy vystavených gladiol. Táto 
výstava by mala potešiť milovníkov kvetov a 
ich pestovateľov. Vstup bude zdarma.
   V nedeľu, 1. septembra 2013, sa predstaví 
v amfiteátri kultúrneho domu s programom 
Art Music Orchestra. Bude to ich premiérové 
vystúpenie v našej obci. Srdečne pozývam 
všetkých občanov. Hudobná skupina pracuje 
pod vedením nášho rodáka Mareka Bielika. 
Ťažisko osláv bude počas hodov v Krakovanoch 
v dňoch 6. až 8. 9. 2013. Piatok je venovaný 
mladej generácii, ale pozvaní sú všetci 
milovníci dobrej hudby. V amfiteátri vystúpia 
skupiny Neznámi, Slniečko, Karpatské chrbáty 
a Polemic. O 23,30 hodine začne v kultúrnom 
dome diskotéka – DJ Minoxi. V sobotu 
sa program začne sv. omšou v kostole sv. 
Mikuláša, o 13,00 hodine bude pre pozvaných 
hostí slávnostný obed. O 15,00 hodine bude 
začiatok hlavného programu v amfiteátri – 
otvorenie, privítanie hostí, príhovor starostu 
obce, krst monografie o Krakovanoch. O 15,45 
hodine Krakovany bavia Krakovany - vystúpia 
spevácka skupina Krakovany, Krakovanček, 
Ozefa Omáčkech, Krakovienka a Lusk. Medzi 
jednotlivými vystúpeniami bude oceňovanie 
našich občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
našej obce. O 18,00 hodine bude krst nového 
CD Borovienky s názvom Borovienka, borová. 
O 19,00 hodine vystúpi populárna skupina 
Funny Fellows. O 20,00 hodine sa začne 
tanečná zábava s Borovienkou a speváčkou 
Helenou Vrtichovou. 
   Kultúrna komisia pri obci sa snažila pripraviť 
oslavy 900. výročia za aktívnej účasti našich 
občanov a súborov. Všetci dúfajú, že  program 
Vás zaujme a prinesie Vám pekný umelecký 
zážitok. 

                                         Vladimír MIHÁLIK 
                             starosta obce Krakovany   
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   V sobotu 6.7. 2013 sa stretli žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ v Krakovanoch, ktorí tu chodili pred 64 rokmi do 
školy. Písal sa rok 1949. Prvé tri roky nás učila p. uč. Ascherová, ktorá nás učila písať prvé písmená 
abecedy, čítať a slabikovať “mama má Emu, Ema má mamu”. Písali sme na tabuľky grifľom, písanky 
sme vtedy nemali. 

 2                                          júl 2013                 HLAS Krakovian
                     Stretnutie s rodákmi, spolužiakmi a spoločné spomínanie

    Vážení spoluobčania !
Tento rok si takmer 100 obcí a miest pripomína 900. rokov od prvej písomnej 
zmienky o ich sídle, ktoré sa zachovali v Zoborskej listine spísanej v roku 1113. 

   S ta ros ta  sa  p r ihovára

  V ďalších rokoch sme už začali písať 
perom a atramentom, ktorý bol nielen v 
písankách, ale aj na prstoch a oblečení. V 
starých laviciach mal každý svoj kalamár, 
do ktorého nám, keď bolo treba nalievali 
atrament z veľkej fľaše. Podľa toho, čo 
bolo „napísané“ na lavici sa dalo zistiť, 
kto v nej predtým sedel. Podlahu sme 
mali naolejovanú tak, že pád na podlahu 
bol ihneď viditeľný na kolenách alebo 
na oblečení. Potrebné veci do školy a 
tiež veci, ktoré sme si zabudli, sme si 
mohli kúpiť u Fidlera, kde bol obchod 
so zmiešaným tovarom. Stál na mieste 
terajšieho parkoviska- dnes parkovisko 
Chateau. Tu sa dali za pár halierov kúpiť 
ceruzky, lízanky, šumienky, cukríky. 
   Keď sme postúpili do 5. ročníka, prišla 
z Hronca do Krakovian pani učiteľka 
Horanská(Dibáková), ako 19-ročná 
absolventka pedagogickej školy s kufrom 
a husličkami. Prvú noc nocovala v škole, 
potom jej obecný úrad pridelil miestnosť 
v starej sladovni- terajšie Chateau, kde 
takmer nič nebolo. Zvykali sme si na 
nové metódy a tiež pani učiteľka na nás. 
Okrem povinných predmetov sme začali 
viac vnímať spev a základy folklóru. Náš 

Spoločenská kronika

 Vážení spoluobčania, 
k o m p l e x n á  k n i ž n á 
m o n o g r a f i a  o  o b c i 
Krakovany bude k dispozícii 
na septembrových oslavách 
9 0 0 .  v ý r o č i a  p r v e j 
písomnej zmienky. Tu si 
ju bude možné aj zakúpiť. 
Z  kapacitných dôvodov 
n i e  v š e t k y  z a u j í m a v é 
fotografie z obce sa do tejto 
publikácie dostali. Preto 
ako sprievodné podujatie 
bude počas osláv prebiehať 
aj Výstava fotografií pod 
názvom „Čo nie je v knihe“.  
Tu budú vystavené všetky 
z a u j í m a v é  f o t o g r a f i e , 
ktoré sú späté s obcou a 
jej niekdajším životom. Ak 
ešte vo svojich archívoch 
nájdete fotografie, z blízkej, 
či dávnej doby, súvisiace s 
našou obcou, jej tradíciami, 
remeslami, či podujatiami 
a chceli  by ste prispieť  
takýmito fotografickými 
m a t e r i á l m i  k  v ý s t a v e , 
poprosíme vás, prineste ich 
na Obecný úrad, kde budú 
uschované a po výstave  
vrátené majiteľovi.
   Ďakujeme za spoluprácu.
                                           -r-

prvý veľký výlet boli „Blaciny“ pri Veľkom 
Orvišti. Prvýkrát sme videli, ako to vyzerá 
v hore, kde sú veľké stromy a museli 
sme si dávať pozor, aby sme sa v takom 
veľkom lese nestratili. 
   V letných mesiacoch sme sa chodili 
kúpať na „Spúšť“, ktorý v tom čase bol 
zregulovaný a čistý. Tiež sme chodili 
na Dudváh, kde sme sa učili plávať v 
„Konskej jame“, čo bola vyhĺbenina 
pre starších. Voda mala hĺbku asi 1,2 
metra. Keď sme sa boli na tieto miesta 
pozrieť v týchto dňoch, len ťažko sme 
si vedeli predstaviť, ako sa všetko za 
tie desaťročia zmenilo. V zime bol 
„Spúšť“ rajom pre korčuliarov. Korčule 
sa vtedy pripevnili k topánkam kľúčikom. 
Hovorilo sa im kvinťáky. Kto mal už 
také, čo boli prišróbované napevno, to 
už bola extratrieda. Korčuľovanie bolo 
najlepšie na „Kapustniciach“, čo boli role 
od futbalového ihriska po Vrbové. Plocha 
bola niekoľko hektárov a ľad bol taký 
hladký, že kto nemal nabrúsené korčule, 
sa len ťažko pohyboval proti vetru. Ľad sa 
robil tak, že sa prekopal breh na Holeške 
a nechala sa voda vytiecť na „Kapustnice“. 
Za hokejky nám slúžili ohnuté konáre 

 l   Zoborská l ist ina z  roku 1113.      Foto:  Eva Drobná

z vŕby pri Holeške. Tu sme vydržali od 
obeda do tmy. 
   V zimných mesiacoch bol v Krakovanoch 
čulý kultúrny život. Nacvičovali sa divadlá 
v starom kultúrnom dome „Omladine“. 
Mnohí z prítomných na stretnutí po 
rokoch kedysi účinkovali v divadelných 
predstaveniach, čo sme si pozreli na 
starých fotografiách zo 60tych rokov. 
Nácvik viedol pán Roško, niekedy aj 
v nevykúrených priestoroch. Maskéra 
robil pán Strecký. Kulisy sme zostrojovali 
svojpomocne okrem stálych, čo bola izba, 
stromy, okno. S nacvičenými divadlami 
sme vystupovali aj v susedných obciach. 
S podobnou nostalgiou sme spomínali 
na nacvičovanie folkórneho súboru pod 
vedením pani Horanskej, ktorej patrí 
vďaka za dlhoročnú prácu na pozdvihnutí 
kultúrnej úrovne Krakovian. Zaslúžila 
sa aj o vybudovanie nového kultúrneho 
domu, kam sme chodievali brigádovať 
každú sobotu. 
   Na stretnutí sme si minútou ticha 
spomenuli aj na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Deň pred stretnutím sme 
na cintoríne zapálili kahance p. dekanovi 
mons. Vojtechovi Žilinčanovi a tiež Vilkovi 
Ševčíkovi za nás všetkých, ktorí sme sa 
zúčastnili stretnutia. Z dvoch tried, ktoré 
sú na fotografii(bolo nás 48) nie je medzi 
nami už 14 spolužiakov. Na stretnutí sa 
nemohli zúčastniť niektorí spolužiaci z 
rodinných alebo zdravotných dôvodov. 
Aj týmto spôsobom ich chceme pozdraviť 
a zaželať im dobré zdravie. S niektorými 
z našich spolužiakov sa nám nepodarilo 
nadviazať kontakt, lebo o nich nemáme 
žiadne informácie. Pri pátraní o adresách 
nám veľmi pomohla pani Marta Vaculová. 
Ochotne, i keď až v posledných dňoch 
pred stretnutím nám zistila telefónne čísla 
niektorých spolužiakov.
   V priateľskej atmosfére a v peknom 
prostredí sme si pohovorili o rodinách, 
záľubách, ale aj problémoch v doterajšom 
živote. Spoločne sme si zaželali ešte jedno 
stretnutie v budúcnosti-možno pri 900. 
výročí založenia Krakovian. Kto by ma 
chcel kontaktovať, môže tak urobiť na 
e-mail: gregoricka@azet.sk

Jaroslav GREGORIČKA
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje 

  Mesiac apríl bol pre nás – dôchodcov 
aktívny. Hneď po výročnej schôdzi  (3. 
4.) sme si urobili tradičný bicyklový výlet 
do Blacín dňa 9. 4.. Pekné počasie sme 
si vychutnávali a natrhanými bylinkami 
sme urobili radosť sebe i svojim blízkym 
a taktiež nášmu zdraviu.
   11. 4. sme absolvovali poldňový výlet do 
Trenčína na záhradkársku výstavu. Tu 
sme sa do sýtosti kochali pri stánkoch zo 
všakovakými kvetmi, rastlinami a taktiež 
potrebami pre záhradkárov. Samozrejme 
autobus bol plný kvetov, ktorými sme si 
skrášlili svoje balkóny a záhradky.
   12. 4. sme sa tradične pripojili ku “Lige 
proti rakovine” prispeli pre tých, ktorí to 
potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli patrí 
veľká vďaka.
   Na našom stretnutí dňa 24. 4. sme medzi 
nami privítali našu p. Anku Kopáčovú, 
bylinkárku, ktorá nám poradí, vysvetlí. 
Stretnutie s ňou je vždy cenné a poučné.
4. 5. sa naši členovia s vnúčatkami 
zúčastnili jednodňového výletu do 
Budapešti. Bol to poznávací výlet, najviac 
sa páčilo tropicarium, návšteva hradu, 
prehliadka mesta, kostoly a sám výhľad na 
všetky zaujímavé objekty. Počasie krásne.  
Domov sme došli spokojní a nadšení. 
   Po výlete a oddychu sme si naplánovali 
brigády na cintorínoch, no kvôli počasiu 
sme ich nemohli uskutočniť skôr ako 10. 
5. v Krakovanoch a 20. 5. v Strážoch. 
Už tradične sme sa tam stretli tí istí. V 
Krakovanoch nás milo prekvapil p. Rajčák 
T. a mladá p. Žáková. Veľmi nám pomohli. 
Takisto treba poďakovať všetkým, ktorí 
prišli i na brigádu okolo kostola.
   Tento rok sme sa pod taktovkou p. 
Starovičovej zvítali v kuchyni KD a 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene výboru JDS pozdravila a touto cestou informovala 
o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

pripravili sme pre návštevníkov Župné-
ho festivalu lokše. Takisto naše členky 
napiekli domáce koláče. Výťažkom pre-
daja sme si prilepšili do svojej pokladne. 
Všetkým, čo boli nápomocní patrí veľká 
vďaka. Tak ako po iné roky i tento dostala 
naša organizácia štyri liečebné poukazy. 
Manželia Žitňanskí boli koncom júna v 
Bardejove. Vrátili sa oddýchnutí a spokoj-
ní.
   24. 6. bola v Lopašove opekačka , zúčast-
nili sa tam piati naši členovia. Bolo to v 
peknom prostredí na poľovníckej chate s 
harmonikou a dobrou náladou. 
   Tiež sme mali pre našich členov pripra-
vený výlet do arboréta Mlyňany, ale pre 
malý záujem sa neuskutočnil, čo nás mrzí. 
Nevieme, ako máme ľudí vytiahnuť zo 
svojich domovov a od televízie.
   Dňa 11. 7. o 16:00 v Piešťanoch pod 
Mušľou konala prehliadka seniorských 
súborov. Z našej obce sa našlo 5 záujem-
cov a mali sme autobus len pre nás – JDS. 

Akcia trvala jedna a pol hodiny, v 
parku sme si posedeli a vychutnali 
pekné ľudové piesne. Pre našich členov 
plánujeme aj návštevu kúpaliska. Malo 
by to byť niekedy v auguste. Koncom 
júla ešte bude tradičná opekačka, na 
ktorú vás i s vnúčatami a rodinnými 
príslušníkmi srdečne pozývame. Bude, 
ako vždy, na poľovníckej chate. Nebude 
chýbať harmonika a všetko, čo k tomu 
patrí. Ako ste si prečítali, milí naši 
členovia a spoluobčania bolo toho dosť 
a tiež aj niečo chystáme. Záleží len na 
vás – prísť! V auguste schôdza nebude, 
sú prázdniny, pomáhate deťom varovať 
vnúčatká, sú dovolenky. Záverom vám 
za celý výbor prajem, aby ste si oddýchli, 
tešili sa zo svojich záhradiek a úrody 
a tiež zo všetkého pekného, čo vám 
prinesie každý deň. Nech ste zdraví, 
šťastní a veselí a práci pokiaľ vládzete sa 
nevyhýbajte! (Tá šľachtí človeka!) 

Anna KUBRANOVÁ

 l   Brigáda JDS na cintoríne.                               Foto:  L.  Žitnanský

    R e c e p t y  s t a r e j  m a t e r e
ŠAMROLE

   Potrebujeme:  2 balenia lístkového cesta po 275g, 3 veľké bielka, 300g kryštálového cukru, 75ml vody,  kovové formičky 
na šamrole (moje majú 11,5cm)

   Postup: Lístkové cesto rozkrájame radielkom na jemne pomúčenej doske na 8 rovnako širokých pásov (z obidvoch kusov 
cesta máme spolu 16 šamrolí). Kovové formičky namastíme olejom a na každú navinieme pásik cesta tak, aby sa čiastočne 
prekrýval. Formičky si môžeme ponatierať mašlovačkou, alebo si nalejeme na ruku trochu oleja a každú formičku si pokrútime 
v zovretej ruke, aby bola celá naolejovaná. Navinuté šamrole ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. Ponatierame so 
žĺtkami, ktoré rozhabarkujeme s trochou vody. Pečieme na 200° C do bledohneda. Po upečení ich necháme trošku vychladnúť 
a potom ich opatrne stiahneme z formičiek. Pomáhame si čistou utierkou, ktorou chytíme širší kovový koniec formičky a 
druhou rokou zľahka ťaháme šamrolu dole. Vychladnuté šamrole naplníme snehom z bielkov a jemne pocukrujeme. Najlepšie 
sú hneď po upečení, ale aj na druhý deň sú ešte stále dobré. Tie, ktoré nestihneme zjesť, skladujem samozrejme v chladničke. 
Po naplnení ich nedávame hneď do chladničky, ale necháme ich najskôr voľne vychladnúť v kuchyni na stole.

   Bielkový sneh: Bielka vyšľaháme úplne do tuha. Zatiaľ si dáme zvariť cukor s vodou. Potom vriaci sirup pomaly prilievame 
(za stáleho šľahania) do bielkov. Sneh by mal nabrať na objeme. Sneh ešte dobre prešľaháme, aby trochu vychladol a pomocou 
zdobičky naplníme vychladnuté trubičky. Pri príprave snehu je dobré použiť šľahač so stojanom a misou.  Ak si netrúfate 
použiť surové vajíčka, bielkovú penu vyšľahajte nad parou. Je to rýchlejšie. Dobrú chuť!

Zdroj: babičkin starý zošit s receptami

    Každá obec oslavuje po svojom, Krakovany na začiatok otvorili nebo 
    V tomto roku si mnohé obce okresu Piešťany pripomínajú 900. výročie ich prvej písomnej zmienky. Aj 
obec Krakovany je zapísaná v Zoborskej listine z roku 1113, a to je dôvod na oslavu. Jednou z prvých akcií, 
ktoré obec Krakovany pripravila pre svojich obyvateľov je „Otvorenie neba nad Vinohradom“.

  Nápad na uskutočnenie tejto akcie 
skrsol v hlave predsedníčky Miestnej 
skupiny Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch, pani Eleny Krestovej. Keď 
videla prostredie okolo Šípkovca nad 
Vinohradom a krásne rozľahlé priestory 
letiska, ktoré si vytvoril Letecký klub nad 
Holeškou, hneď začala uvažovať, ako by 
mohla na toto miesto, len necelé 3 km 
vzdialené od obce, dostať ľudí z Krakovian 
a tam pre nich pripraviť nejaký zaujímavý 
program. 
   Ukážkový trávnik, na ktorom by sa 
deti mohli dosýta vyblázniť a dospelí 
oddychovať, božský kľud okolitých polí a 
lesov,  pomerne jednoduchá dostupnosť 
poľnou cestou, ktorá je vhodná na 
prechádzku, ale aj pre cyklistov a autá je 
ideálnym miestom, kam by ľudia mohli 
zavítať a na chvíľu zabudnúť na starosti. K 
tomu už len pripraviť občerstvenie, aby sa 
nik kvôli hladu a smädu nemusel ponáhľať 
domov, program, aby nikomu nebola dlhá 
chvíľa a tieň, aby posedenie v prírode bolo 
aj pri prudkom slnku príjemné. No a ak 
sa k tomu pridá vhodný dátum a úmysel, 
dobrá akcia je na svete!
   Príležitosť výročia prvej písomnej 
zmienky o obci je dôvod, prečo spraviť 
niečo pre jej obyvateľov. Pozvať ich 
na pekné miesto, zabezpečiť im nielen 
dopravu, ale aj program a občerstvenie 
a pritom príliž nevyčerpať rozpočet 
obce, ktorý je aj tak stále nedostačujúci 
na zabezpečenie všetkých, a hlavne 
základných  potrieb obce.
   Už týždeň pred samotnou akciou členovia 
Leteckého klubu nad Holeškou na čele s 
Ľubošom Madunickým z Krakovian 
pripravovali areál. Pokosiť trávnik, 
zabezpečiť oplotenie, označiť parkovisko 
a plochy pre lietadlá, parašutistov a 
modelárov, zabezpečiť vodu a všetok 
potrebný komfort pre pohostenie 
obyvateľov Krakovian si vyžadovalo 
svoj čas. Pracovníci Obecného úradu v 
Krakovanoch spolu so starostom obce 

a s výdatnou podporou členov Miestnej 
skupiny Slovenského Červeného kríža 
v Krakovanoch sa zase postarali o to, 
aby v areále bolo dostatok slnečníkov a 
prístreškov pred prudkým slnkom, lavíc 
a stolov, kde by si návštevníci v pokoji 
posedeli. Miestna Piváreň u Notára sa 
zase postarala o to, aby ten, kto prišiel 
na Otvorenie neba, netrpel smädom 
a hladom. Výbornou atrakciou pre 
deti bol tiež nafukovací skákací hrad, 
ktorý Piváreň sponzorsky zabezpečila. 
Hudobnú produkciu, ktorá príjemne 
dotvárala atmosféru, ako aj moderovanie 
celej akcie zabezpečil DJ MOMO Roman 
Štefanka. 
   V sobotu 15. júna 2013 počasie 
Krakovancom prialo, a tak už od rána 
bol smer ich cesty, či už na bicykli, pešo, 
autom alebo kyvadlovou autobusovou 
dopravou na letisko nad Vinohradom. 
Pristáním prvých lietadiel a zoskokom 
prvých parašutistov sa o 10.00 hod. 
slávnostne a symbolicky otvorilo nebo 
nad krakovianskym Vinohradom, aby 
počas celého dňa až do neskorých 
večerných hodín pripomenulo všetkým 
z Krakovian, že ich predkovia z obce 
už pred 900 rokmi pozerali na tú istú 
oblohu, obrábali tie isté polia a tešili 

sa z vody tej istej Holešky. Mali možno 
tie isté starosti a radosti, ktoré zažívajú aj 
dnešní obyvatelia, a hlavne, boli hrdí na 
svoju obec sa starali sa o jej zveľaďovanie. 
Prví prileteli pozdraviť Krakovancov 
rogalisti z DELTA klubu Myjava, potom 
AN-2 s parašutistami, YAK 18T, CESSNA 
172, VIPER SD-4, AVT, DYNAMIC WT-
9, EUROFOX, ZODIAC CH 601 HD, 
TWIN, STYLUS, SKY WALKER a ďalšie. 
Neuveriteľné akrobatické kúsky, ktoré 
si zaslúžili obdiv a uznanie všetkých, 
predviedol paradlajdista Ivan Pestún. 
Okrem neho aj paraglajdingové trojkolky 
a leteckí modelári predvádzali svoje 
umenie na oblohe nad Vinohradom. Aby 
bol vzdušný priestor pod kontrolou sa 
staral počas celého dňa riadiaci letovej 
prevádzky Josef Čech, ktorý odviedol 
skvelú prácu. Okrem toho si mohli všetci 
záujemci, a hlavne mladí, prezrieť ukážky 
paintballu a kto sa nezmaľoval pri tomto 
športe, mohol využiť ešte umelecké 
maľovanie na tvár od Martiny Rajčákovej. 
Vo večerných hodinách sa pozornosť 
všetkých upriamila z oblohy na zem a po 
zapálení vatry spríjemňoval chvíle pri ohni 
Peter Žitnanský hrou na fujaru a píštalu. 
Do neskorých večerných hodín Krakovanci 
jednoducho, ale so srdcom oslavovali 
výročie prvej písomnej zmienky o svojej 
obci. Sedeli vedľa seba mladí i staršia 
generácia, deti i dospelí. Starší spomínali, 
mladí si robili plány do budúcnosti. 
Krásna kontinuita, ktorá dáva nádej, že 
Krakovany žili, žijú a budú žiť. 
   Takáto krásna akcia by sa nemohla 
uskutočniť bez pomoci sponzorov. Tí, 
ktorí sa aktívne zapojili do príprav, 
zabezpečenia a organizovania boli v texte 
vymenovaní. Okrem nich GAMAPLYN 
HORŇÁK, GONGO s.r.o, HADICE PRO, 
SEDOS Krakovany a PŠD Krakovany 
prispeli k zdarnému priebehu prvej akcie 
zo série tých, ktorými Krakovany oslávia 
900. výročie prvej písomnej zmienky o 
svojej obci.     Michaela HAVRLENTOVÁ

&----------------------------------------------------------------------------------------------------
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    Program osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky a predstavenie skupín
      V septembri spoločne oslávime 900. výročie prvej písomnej zmienky o obciach Krakovany a Stráže v 
Zoborskej listine. Pripravený je bohatý kultúrny program a rôzne sprievodné podujatia. V nasledujúcich 
riadkoch si môžete prečítať podrobný program osláv a predstavenie účinkujúcich, ktorí vystúpia.

PIATOK 6.9.2013 
/amfiteáter/

moderuje Braňo Jobus
18.00-19.00 NEZNÁMI
19.30-20.30 SLNIEČKO

21.00-22.00 KARPATSKÉ CHRBÁTY
22.30-23.30 POLEMIC

-
od 23.30 Diskotéka DJ Minoxi

/kultúrny dom/

* * *

SOBOTA 7.9.2013
11.30-12.30 Slávnostná sv. omša 

/kostol sv. Mikuláša/
13.00-14.45 Slávnostný obed /KD/

/amfiteáter/
15.00 Otvorenie, príhovor 

konferenicéra
15.15 Príhovor starostu a hostí
15.30 Krst monografie o obci

15.45 „Krakovany bavia Krakovany“
Program pre Krakovancov spojený s 
odmeňovaním tých, ktorí sa zaslúžili 

o rozvoj obce.
V kultúrnom programe vystúpia: 

SSk Krakovany
DFS Krakovanček

Ľudová rozprávačka Ozefa 
Omáčkech
Whatever

FSk Krakovienka
FS LUSK a ĽH Borovienka

18.00-18.30 krst nového CD ĽH 
Borovienka 

19.00-20.00 Funny Fellows
od 20.00 hod. Tanečná zábava 

s Helenou Vrtichovou a ĽH 
Borovienka

Sprievodné podujatia: 
Výstava fotografií  „Čo nie je v 

knihe...“
Videoprojekcia „Ľudia v 

Krakovanoch“
Predaj publikácie a DVD

 Skákací hrad a trampolíny pre deti

Vstupné piatok: 3,-€, 
sobota: zdarma.

POLEMIC
   Polemic je slovenská ska/reggae 
skupina, ktorá vznikla v roku 1989. 
V začiatkoch dochádzalo k zmenám 
zostavy a čo je najdôležitejšie, kapela 
sa stretávala s nezáujmom zo strany 
vydavateľstiev o ich tvorbu. 
   Ľady sa prelomili až v roku 1997, 
kedy vydavateľstvo prijalo kompletne 
dokončený album Do Ska. Nasledovalo 
vydanie albumu Yahman! z roku 1999. 
Album obsahuje úspešné hity Ona je taká 
a Slnko v sieti. 
   Rovnako hitovým sa stal aj nasledujúci 
album Gangster_Ska, z ktorého hitom sa 
stala práve titulná skladba i ďalšie single 
Komplikovaná a Ako to prežijem. 
   V roku 2004 sa stala členkou kapely 
speváčka Nika, ktorá však so skupinou 
koncertovala len do roku 2005, kedy 
kapela opäť prešla personálnymi 
zmenami.
   Zoznam členov:Braňo „Bejzo“ Bajza, 
spev, gitara , Ľubomír Horák, trombón, 
Peter Huraj, saxofón, Peter Šándor, 
klávesy, Peter Opet, trúbka, Andrej 
Juráš, bicie, Michal Novácky, gitara, 
Miroslav Barčič, basa, Braňo Feješ, zvuk, 
Juraj Cocher, manager.

- - -
KARPATSKÉ CHRBÁTY

   Rocková alternatívna hudobná skupina 
pochádzajúca z Vrbového. Typická 
je svojim humorným a recestickým 
vystupovaním, ktoré stelesňuje hlavne 
jej spoluzakladateľ a frontman Braňo 
Jobus. 
   V roku 1982 spevák Braňo Jobus, 
jeho brat Andrej Jobus hrajúci na bicie, 
Roman Klčo hrajúci na basgitaru a 
Miro Kusý na gitaru, založili Harmasan, 
ktorá bola onedlho premenovaná na 
Veget. V roku 1986 však po výzve 
Miestneho kultúrneho strediska zmenili 
názov skupiny druhýkrát na Karpatské 
chrbáty. V roku 2000 založili bratia 
Jobusovci aj vlastnú podobne ladenú 
skupinu Vrbovskí víťazi, ktorá je typická 
najmä používaním neštandardných, 
podomácky vyrábaných, hudobných 
nástrojov. Okrem spomínaných skupín, 
učinkujú aj v skupine Abusus. Kapela 
Karpatské chrbáty má a konte sedem 
albumov. Zoznam členov:Braňo Jobus, 
Miro Kusý, Roman Klčo, Peter Hrdina, 
Andrej Jobus, Martin Valášek-klávesy, 
Dychová sekcia: Rasťo Bielik, Marek 
Bielik, Braňo Galbavý.

SLNIEČKO
   Slniečko alebo Punto & rybacé hlavy je 
hudobná skupina so sídlom v Piešťanoch. 
Ich špecifikom je spev v trnavskom 
dialekte a humorné texty Petra Remiša v 
trnavskom dialekte. Po hudobnej stránke 
má skupina Slniečko najbližšie k folk-
rocku, ale kapela sa hlási aj k vplyvom 
punku a v posledných dvoch albumoch 
najmä k vplyvu world-music. Členovia 
kapely: Peter Remiš - rodák z Krakovian 
spev, akustická gitara, Michal Urban 
- akordeón, ústna harmonika, Robert 
Gajdošík - bicie, Ladislav Svitek - gitary, 
mandolína, Marián Mišík - basová gitara, 
kontrabas, heligónka, častými hosťami 
kapely boli v minulosti saxofonisti 
Marian Jaslovský a Jozef Králik. V 
súčasnosti skupina často vystupuje s 
hosťujúcim klarinetistom Andrejom 
Depešom. Albumy: Burgynová kampan 
(1991), Hudba pre ožralých slonov (1992, 
Opus), Žuvačková mafia (texty D. Hevier, 
1998, Zebra), Bašavel (2003, Pavian 
Records), Slniečko 1983-1989 (výber, 
2003), Odpočúúúvaj v pokoji (2006, 
Pavian Records)

- - -
N E Z N Á M I

   Kapela vznikla v roku 1999. Spočiatku 
väčšina repertoáru pozostávala zo 
známych country piesní od rôznych 
interpretov. Postupom času sa začala 
formovať,  menili  sa členovia,  aj 
nástrojové obsadenie, vznikali aj vlastné 
skladby. 
   V  januári 2009 nahrali prezentačné CD 
„NEZNÁMI 2009“ ,kde sú štyri skladby 
so slovenskými textami a jedným írskym 
tradicionálom.
   Neznámi získali v auguste 2010 na 
najväčšom českom country festivale 
Stodola Michala Tučného v Hošticích 
prestížne ocenenie – Cenu Michala 
Tučného.
   V auguste 2011 sa stali v českej republike 
držiteľmi certifikátu Association for 
Main Scene Of Country Music, ktorý 
vlastnia aj osobnosti ako sú Pavel Bobek, 
Robert Křesťan a legenda českej country 
Michal Tučný.
V septembri začína spolupráca s 
americkým spevákom a skladateľom 
Willie Jonesom,keď pod názvom Willie 
Jones (USA) a Neznámi,kde odohrali 
koncerty na Slovensku a v Nemecku 
( The Four Corners, Rattlesnake 
Saloon,Pullman City )  Spolupráca 

pokračovala aj v roku 2012 na festivaloch 
v Čechách, Nemecku, Poľsku a Slovensku 
a skončila v auguste úspešným koncertom 
na festivale LODENICA v Piešťanoch. 
Počas tejto spolupráce vznikli aj nové 
skladby Familly Way (Vráť mi ten deň)  
ktorú napísal Jaroslav Šimo a Lucky Star 
(Čas uvidí) a Texas song (Dávno viem) 
od Jaroslava Rakaya, na ktoré napísal 
Willie americké texty.
   Od  septembra  2012 už účinkujú 
v novom zložení a zaraďujú znovu 
slovenský repertoár už s novými 
skladbami.

- - -
FUNNY FELLOWS

   Jazzovo-swingová kapela. Ojedinelé 
hudobné zoskupenie na Slovensku. 
H u d o b n í c i  p o n ú k a j ú  p ô v o d n é 
aranžmány, obohatené o autorský vklad, 
v medziach štýlovej čistoty. Podobne 
bola realizovaná i nahrávka, podľa 
dochovaných dobových materiálov, 
s dôrazom zaznamenať autentickú 
atmosféru zábavy z prelomu storočia. 
Hudba je veselá, zábavná, bez zbytočných 
decibelov a technických efektov. Mená 
členov plus hudobný nástroj:
Roman Feder – trúbka, husle, spev
Marek Berky – klarinet, tenorsaxofón
Pali Ivičič – akordeón
Jozef Scheiner – rezofonická mandolína
Daniel Valášek – tuba

- - -
WHATEVER

   Zakladateľom kapely je violoncellista 
Slavo Repaský, známy z dlhoročného 
pôsobenia na slovenskej i zahraničnej 
hudobnej scéne najmä v kapele Setback. 
   Rocková kapela Whatever vznikla 
keď Slavo Repaský a gitarista Rasťo 
Rigo odišli z kapely Con Spirito a do 
povedomia verejnosti sa dostali ako 
duo v roku 2006. Od roku 2007 sa 
zostava rozšírila na trio s popredným 
slovenským gitaristom Henrym Tóthom, 
ktorý často pre Whatever v minulosti 
hosťoval. Spolupráca sa ukázala ako 
veľmi vydarená, o čom svedčila najmä 
návštevnosť koncertov Whatever. Rasťo 
neskôr z kapely odišiel a založil si vlastnú 
kapelu Jackpotband. Po záskokoch a 
rôznych hosťovaniach hudobníkov z iných 
kapiel sa vyformovala nová zostava. V 
roku 2008 prišiel do kapely spevák Dano 
Miženko, na slovenskej hudobnej scéne 
známy z pôsobenia v revivalovej kapele 
Taktici, kde bol hlavným spevákom 
až do roku 2009. V rozšírenej zostave 
kapely Whatever účinkoval gitarista 
Michal Kovalčík, známy napríklad z 
dlhoročného pôsobenia v kapele Petra 

    Program osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky a predstavenie skupín
Nagya. Na bicie hral od prelomu rokov 
2008/2009 excentrický bubeník Laco 
Kováč dnes známy z kapely  Get Explode, 
ktorá účinkovala v československej 
talentovej súťaži pred koncom roka 2010. 
Neskôr v kapele ako gitarista pôsobil 
Juraj Chmelíček a kapela Whatever 
vystupovala ako trio Slavo+Dano a Juraj. 
Neskôr ako gitarista pôsobil v kapele aj 
Peter Bulík, známy z kapely Police 3P 
Mariána Grexu.
   Na prelome rokov 2008 a 2009 začal 
vo Whatever pôsobiť gitarista a spevák 
Oto Váhovský, ktorý prišiel z kapely 
Con Spirito. V roku 2009 do kapely 
prišiel bubeník Tomáš Harman, tiež 
z kapely Con Spirito. Tomáš pôsobil 
aj v revivalovej kapele October, ktorá 
hráva dodnes najväčšie hity kapely U2 a 
taktiež vo veľa projektoch, ako napríklad 
kapela Nox hrajúca vlastné kompozície 
známych  ľudových piesní. V lete 2010 
spevák Dano Miženko z kapely odišiel 
nakoľko začal pôsobiť vo vlastnej kapele 
v zahraničí na zaoceánskych lodiach. 
   Kapela Whatever aktuálne účinkuje 
prevažne ako ako akustické rockové duo 
v zložení Slavo Repaský a Oto Váhovský. 

- - -
OZEFA OMÁČKECH

   Ľudová  rozprávačka „Ozefa Omáčkech 
z Krakován “ vlastným menom Daniela 
Piscová, rodená Macháčová.  Od mala 
rada počúvala príbehy iných ľudí, 
ktoré ústnou formou podáva ďalej, 
čím nadväzuje na bohatú tradíciu 
rozprávačstva na Slovensku. Zábavnému 
rozprávaniu na javisku sa  však 
intenzívnejšie venuje od roku 2001. Od 
vtedy sa viackrát zúčastnila na súťažnej 
prehliadke ľudových rozprávačov v 
Lodne na Kysuciach. Z ôsmych zápolení 
sa šesť krát stala laureátkou súťaže , raz 
bola ocenená a raz získala výnimočné 
ocenenie od kysuckej kultúrnej nadácie 
z Bratislavy. 
   Inšpiráciu čerpá z bežného života a vo 
svojich rozprávaniach často pranieruje 
rôzne ľudské neduhy. Svojím humorom 
pravidelne zabáva divákov na rôznych 
podujatiach. Z tých najzaujímavejších  
musíme spomenúť vystúpenie v 
Slovenskej televízii v programe: „Keď 
sme sa tak zišli“, v televízii Šláger, 
v Slovenskom rozhlase, folklórnych 
festivaloch, rôznych rodinných a 
obecných oslavách, alebo na firemných 
ako napríklad na medzinárodnom 
kongrese dentistov a ich dodávateľov.  
   V civilnom živote je Daniela Piscová 
učiteľkou na Základnej umeleckej 
škole sv. Gorazda vo Vrbovom, kde učí 

literárno-dramatický odbor a tanečnú 
zameranú na folklór. 

- - -
FOLKLÓRNY SÚBOR LUSK

   Ľudový umelecký súbor Krakovany 
(LUSK) vznikol v októbri 1990 z iniciatívy 
manželov Sedlákových. Pôvodne 
niesol názov Dedinský folklórny súbor 
Krakovany. Pod dnešným označením 
vystupuje od roku 1997 a organizačne 
patrí pod Kultúrne a osvetové stredisko 
obce Krakovany.
   V súčasnosti účinkuje v LUSK-u asi 
dvadsať mladých ľudí pod vedením 
manželov Sedlákových,  ktorí  a j 
čiastočne súbor sponzorujú. Tanečníkov 
doprevádza ľudová hudba Borovienka.
   Do repertoára LUSK-u patria ľudové 
tance z okolia Krakovian a Ostrova( 
napr. Mazurka, Hrušovanka, Sotyš, 
Sečkársky...), z okolia Vrbového (jarné 
chorovody ), z trenčianskej a myjavskej 
oblasti. Súbor taktiež poriada folklórne 
svadby, najmä pre zahraničných hostí v 
miestnom kultúrnom dome.
   Medzi najdôležitejšie podujatia, 
ktoré už títo folkloristi absolvovali sa 
radí vystúpenie na slávnostiach vo 
Východnej, v Červeníku, viacnásobné 
pôsobenie na slávnostiach v Myjave a v 
Krakovanoch. Z účinkovania v zahraničí 
môžeme spomenúť vystúpenia v Českej 
republike, Belgicku, Chorvátsku, Srbsku 
a Nórsku. Členovia LUSK-u reprezentujú 
svoje tance v krakovskom, vrbovskom, 
trenčianskom a myjavskom kroji.

- - -
FOLKLÓRNA SKUPINA 

KRAKOVIENKA
   Súbor predvádza autentický folklór 
z Krakovian a blízkeho okolia. Súbor 
vystupoval vo viacerých krajinách 
v zahraničí .  Pravidelne poriada 
folklórne predstavenia v SLK Piešťany, 
Trenčianske Teplice, mesto Piešťany. 
Obec Krakovany úspešne reprezentuje 
pri rozvoji agroturistiky našich a 
zahraničných hostí v Krakovanoch.

- - -
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR 

KRAKOVANČEK
   Detský folklórny súbor Krakovanček 
vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v 
Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany 
Snohovej. Súbor každoročne účinkuje na 
folklórnych slávnostiach v Krakovanoch 
a reprezentuje obec Krakovany. Súbor 
spracováva autentický materiál z obce 
Krakovany a okolia. Má 20 členov vo 
veku od 3 do 14 rokov. 
   Tanečným pedagógom a choreografom 
sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová.  


