
  FS Krakovienka je založená od 
roku 2003, čiže 5 rokov. Za tento 
krátky čas predviedla 306 vystú-
pení. Skupinu menežuje Daša 
Dzurová, o choreografiu sa stará 
Antónia Mitošinková. Skupina 
predvádza autentický folklór, 
piesne a tance z nášho okolia. 
Zachováva tradíciu našich otcov 
a materí, jej členovia sa oblie-
kajú do prekrásnych krojov, 
ktoré nám predkovia zanechali. 
Členovia skupiny sú väčšinou 
dlhoroční folklórnici, ktorí do 
nej prešli z inej skupiny. Folklór 
im prirástol k srdcu, aj keď pri-
budli rôčky, nedá sa naň zabud-
núť. V skupine sú i mladí členo-
via, sú zastúpené všetky vekové 
kategórie. 
   Program je zameraný na zvy-
ky a obyčaje (na všetky ročné 
obdobia) po celý rok. Celé sa to 
začína fašangami, pochováva-
ním basy, pokračuje volaním 
leta, kyselicou, veľkonočným 
programom, stavaním mája, 
žatvou, vinobraním a končí sa 
adventným a vianočným pás-
mom. V letnom období FS Kra-
kovienka predvádza pre zahra-
ničných hostí slovenskú svadbu 
v našej obci na Sedliackom dvo-
re, ktorý pripomína minulosť a 
dotvára atmosféru folklóru. 
 Nakoľko sa Krakovany 
nachádzajú v blízkosti kúpeľné-
ho mesta Piešťany, pravidelné 
vystúpenia prichádzajú navštíviť 
hostia z Izraela, USA, Belgicka, 
Francúzska, Holandska, Nemec-
ka, Rakúska, ale i iných krajín. 
FS Krakovienka taktiež cestuje 
i  za svojimi divákmi do Piešťan, 
Trenčianskych Teplíc.
     Pri všetkých vystúpeniach sku-
pinu sprevádza hudobná skupina 
Vavrinecká trojka, pod vedením 
Miška Krihu, ktorý Krakovienku 
doprevádza svojou harmonikou 
celým jej programom. 

  „Folklór je naša srdcová 
záležitosť. Zberáme piesne, 
tance od starších ľudí, aby 
sme svoj program rozširo-
vali, obohacovali a hlavne 
zachovali pre ďalšie gene-
rácie.“

FS KRAKOVIENKA
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Sandokanove oči

Ingrediencie:
A: 125 g rozpustenej Ivy (Cery), 
5 poliev. lyžíc kokosu, 4 lyžice 
sušeného mlieka, 3 poliev. lyžice 
mletého cukru
B: 100 g mletých orechov, 50 g 
cukru, 50 g zmeknutého masla, 
trochu rumu
C: 125 g rozpustenej Ivy (Cery), 
50 g kakaa, 4 lyžice mletého 
cukru, 4 lyžice pudingového 
prášku

Postup:
Všetky tri hmoty vyrobíme 
dôkladným premiešaním všet-
kých surovín. Plníme do umelo-
hmotných obalov na vajcia 
vypláchnutých studenou vodou 
alebo do papierových košíčkov. 
Na spodok dáme hrozienko 
namočené v rume alebo lentilku, 
nalejeme trochu hmoty A, dáme 
lyžičku hmoty B a zalejeme 
hmotou C. Necháme poriadne 
stuhnúť a vyklopíme.

Recept speváčky Jany Kocia-
novej

Rezy šaštínskej starenky 

Cesto: 200 g krupicovej múky, 
180 g masla, 140 g práškového 
cukru, 100 g mletých orechov, 2 
žĺtky, vanilkový cukor, džem. 

Masa: 5 bielkov, 200 g práš-
kového cukru, 20 g kakaa, 120 g 
orechov, vanilkový cukor. 

Postup: Do preosiatej múky 
pridáme polotuhé maslo, 2 žĺtky, 
práškový cukor, pomleté orechy 
a vanilkový cukor. Dôkladne 
vypracujeme cesto, ktoré nechá-
me odpočinúť na chladnom 
mieste asi 30 minút. Medzitým 
vymastíme a múkou vysypeme 
plech. Odpočinuté cesto vybe-
rieme, na plechu ho roztlačíme 
tak, aby bolo hrubé asi 1,5 cm. 
Takto pripravené cesto dáme 
do vyhriatej rúry predpiecť na 
10 - 15 minút. Kým sa nám cesto 
pečie, urobíme masu. Vyšľahá-
me 5 bielkov, pridáme práškový 
cukor, kakao, mleté orechy a 
vanilkový cukor. Na predpečené 
cesto rozotrieme lekvár alebo 
džem podľa chuti, vylejeme 
masu a ešte dáme zapiecť. 

pripravil Martin GONO

   Keď som v poveľkonočnom období, v stredu dvadsiateho šiesteho marca 
2008 napoludnie, z pevnej linky vytočil telefónne číslo Farského úradu v 
Hontianskych Trsťanoch (v Banskobystrickej diecéze) a z druhej strany 
pevnej linky sa mi ozval mne známy hlas: „Dobrý deň. Prosím?“, bol 
som veľmi rád. Ten známy hlas totiž patril „nášmu“ dôstojnému pánovi 
farárovi Mgr. Vladimírovi Drškovi...

 Moja druhá láska – Krakovany, Ostrov a Trebatice

Za milý príspevok úprimne vyslovujeme 
VEĽKÉ POĎAKOVANIE dôstojnému pánovi 
farárovi Mgr. Vladimírovi Drškovi, ktorému 
zároveň prajeme veľa zdravia, šťastia, lás-
ky, Božieho požehnania. Prostredníctvom 
HLAS-u Krakovian Vám úprimne odovzdá-
vame srdečné pozdravy z Krakovian. Dôstoj-
ný pán farár, tešíme sa i na Váš ďalší milý 
príspevok i na stretnutie v Krakovanoch.  

***
Často si spomínam na hodiny náboženstva. 
Dôstojný pán farár Drška si na hodiny ná-
boženstva, ktoré vyučoval v triedach krako-
vianskej základnej školy, takmer vždy nosil 
farebné kriedy, ktorými nám, vtedy ešte 
deťom – žiakom náboženstva, maľoval na 
školskú tabuľu pekné katechetické obráz-
ky. Takmer vždy nezabudol podotknúť, že 
nevie maľovať, čo samozrejme nebolo tak. 
Za pekné poznámky a riadne vykonané 
domáce úlohy nás odmeňoval príslušným 
známkovaním a lepil nám do zošitov ná-
boženstva pekné známky s duchovnou 
tematikou. Tieto chvíle sa stali pre nás deti 
nezabudnuteľnými. 
I v súčasnosti pán farár Drška učí žiakov 
náboženstvo, dvakrát do týždňa.  

Námet a príprava: 
marec-apríl 2008 Martin GONO

   Recepty

Moja druhá láska – Krakovany, Ost-
rov a Trebatice po rokoch Vás všetkých 
úprimne pozdravujem!

Pred pár dňami mi zazvonil telefón a 
ozval sa môj bývalý žiak Martin Gono a 
poprosil ma, či by som si pár riadkami 
nespomenul na moje niekdajšie pôso-
bisko farnosť Krakovany. Spomienky 
sú živé, lebo nie je to až tak dávno, hoci 
zato niektorí chlapci sú predo mnou ako 
živí ako napríklad Niznerovci, Florekov-
ci, Filo a ďalší. Povedal si mi, že Paľko 
Nizner bude vysvätený za kňaza, bola 
to krásna správa. 

Do Krakovian ma disponoval blahej 
pamäti otec biskup Julius Gábriš nieke-
dy v jeseni roku 1982, keď na dôchodok 
odchádzal pán dekan Bednár. Mal som 
32 rokov. Prišiel som, videl som a ľúbi-
lo sa mi. Teraz mám skoro 58 rokov a 
pôsobil som vo viacerých farnostiach a 
musím konštatovať, že všade som sa cítil 
dobre. V Krakovanoch som prežil 9 rokov 
a patria k tým krásnym v mojom živote. 
Úžasné chvíle pri bohoslužbách vo všet-
kých kostoloch, všade veľa miništrantov, 
skvelé procesie Božieho Tela, dychová 
hudba, folklórne slávnosti, futbal, hokej 
a tak... skrátka bolo to fajn! Z Krakovian 
som šiel do Jedľových Kostolian, kde som 
bol iba rok. Potom som bol farárom 5 
rokov v Cíferi a 9 rokov Nadliciach. Teraz 
som druhý rok vo farnosti Hontianske 
Trsťany. Je to malá, ale dobrá farnosť. 
Po rozdelení diecéz patrím do Banskej 
Bystrice. Práve teraz v pondelok máme 
mať prvú spoločnú rekolekciu kňazi Ban-
skobystrickej diecézy v Badíne.

Toľko moje krátke spomienky. Teším sa 
na stretnutie v Krakovanoch.

                                   Vladimír DRŠKA
administrátor farnosti 

Hontianske Trsťany

© 2008 pre HLAS KRAKOVIAN vdp. 
Mgr. Vladimír DRŠKA.

55 rokov FS KRAKOVANKA

Bolo to v r. 1953, keď  sa v starom kultúrnom dome, v Omladine, zišli prví 
nadšenci pre folklór. Keď som prišla medzi nich ako 19 ročná učiteľka, bola 
som zhrozená. Stará olejová dlážka, sem tam pobehovali malé zvieratká. 
 Inej miestnosti nebolo, škola stará, všetko 

staré,  ale  vôľa       kolektívu    mladých    nadšen-
cov ma presvedčilo, že treba robiť aj za ťažkých 
podmienok. Skupina mala meno ORÁČ. Hneď 
sme  začali   spolupracovať  s  dychovou hudbou 
Krakovanka, tak sme si zmenili názov na FS 
Krakovanka. Skupina hneď obsadila výborné 
1. miesto na Okresnej prehliadke ľudových 
tancov s postupom na Krajskú prehliadku 
v Gbeloch. Tu sme opäť postúpili do vyššej 
súťaže. Už nám nevadila ani olejová dlážka. 
Dúfali sme v lepší zajtrajšok. A tak zo starých 
priestorov sa v akcii „Z“ postavila Osvetová 
beseda, ktorá sa prestavala zo starých maštalí 
a z časti šenku. Pri projekte sa však zabudlo 
na sociálne zariadenie a latrina na dvore bola 
nedostačujúca. Ale aj tu sme nacvičovali  i 
keď v ťažkých podmienkach. Presvedčenie 
neupadlo a zvíťazila nádej na výstavbu nového 
kultúrneho domu, opäť v akcii „Z“. Podarilo 
sa. Vyrástol kultúrny dom, jediný v tomto 
regióne. Bolo to radosti. Skupina nacvičovala 
a hneď obdržala za odmenu zájazd do Vyso-
kých Tatier. Dva týždne sme vystupovali po 
zotavovniach a hoteloch. Urobili sme si dobré 
meno a úspechy sa dostavovali ďalej a ďalej. 
Vystúpenia na Morave, v Čechách, v Maďarsku 
a na ďalších prehliadkach ĽUT: Východná, 
Podlužany, Brno, Rakúsko, Nemecko, Fran-
cúzsko, Belgicko, Srbsko, Maďarsko. O úspe-
chu svedčia diplomy, uznania veľvyslanectiev 
z cudziny.
   FS Krakovanka pracuje nepretržite 55 rokov  
bez sponzorov, nízkych finančných odmien. 
Každý člen musí mať svoj kroj. Je to veľká 
obeta nadšencov. Kroje sa však opotrebúvajú 

a na nové niet financií. FS predvádza 
autentický folklór, čiže pôvodný folklór. 
Čerpá zo svojho prostredia. O tento folklór 
majú diváci obrovský záujem. Uvediem 
niekoľko spracovaní ako: kvasenie kapusty, 
na Vrbovskom jarmoku, dožinky, dedinský 
pohreb, remeslá a ďalšie. Skupina úzko spo-
lupracuje s dychovou hudbou Vrbovanka. 
Keď sumarizujem koľko za 55 rokov odvied-
la vystúpení, tak je to  neuveriteľný počet. 
Do roka odvedieme cca 40 vystúpení, nieke-
dy aj viac. Spolu je to okolo 2 500 vystúpení. 
Členovia sú z Krakovian i z okolia. Niet v 
obci domu, z ktorého by  nebola mala sku-
pina členov. Zo začiatočníkov spomeniem 
prvých zakladateľov: Gabriel Valo, Jozef 
Valo, Albín Štefanka, Izidor Sedlák, Michal 
Valo, Viktória Minarechová, Vincencia 
Štefanková, Katarína Miezgová, Ervín Buč-
ka, Anton Zuzíc, Michal Horanský, Mária 
Valová, Berdin Valo, Jozef Štefanka, Emília 
Zuzícová, Milka Vatrtová a ďalší. V tomto 
regióne je veľká zásoba starých zvykov, oby-
čají, ktoré čakajú na  ďalšie spracovanie
Skupina nakrúcala i s televíziou viac pro-
gramov. Nechýbala ani raz na krajských či 
okresných , oblastných slávnostiach. Vďaka 
všetkým, ktorí dokážete reprezentovať 
vzácnu ľudovú kultúru doma i v zahraničí. 
Krakovany aj vďaka Vám sa stávajú stredis-
kom folklóru v Piešťanskom regióne. 
 Žehnaj Pane všetkým tým, ktorí zachová-
vajú krásne ľudové umenie pre súčasnosť i 
budúcnosť. Nedajme zahynúť tejto ľudovej 
kráse.

Anna HORANSKÁ

FS KRAKOVIENKA
 Ø FOLKLÓR
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