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    Pri príležitosti 60-teho výročia založenia Miestnej skupiny Slovenského 
Červeného kríža (vtedy ešte Československého Červeného kríža), sme pre Vás, 
čitateľov Hlasu Krakovian, pripravili sériu profilov zakladajúcich členov, 
najpočetnejších darcov krvi, ale i iných výnimočných ľudí, ktorí stáli pri zrode 
krakovianskej pobočky tejto humanitárnej organizácie.

Máme medzi sebou veľa obetavých a ochotných ľudí

 Spolu s pani Elenou Krestovou, 
predsedníčkou MsSČK sme navštívili a 
požiadali o rozhovor týchto zaujímavých 
a obetavých ľudí. V tomto čísle Vám 
predstavím štyroch našich občanov, pričom 
ďalších číslach sa budeme k tejto téme z 
času načas vracať.
  Mária Gonová je jednou z najstarších 

členiek, hneď pri zrode organizácie bola 
vo výbore, okrem toho pôsobila i vo Zväze 
žien, hrávala v našom ochotníckom divadle, 
vystupovala i vo folklórnom súbore. Je 
držiteľkou striebornej Jánskeho plakety za 
darcovstvo krvi. Pani Gonová si spomína na 
začiatky fungovania Červeného kríža v roku 
1949: „ Chodili dve zdravotné sestry po 
dedine, robili nábor do Červeného kríža a 
vyberali zápisné  20 korún. Tieto peniaze sa 
použili neskôr na zakúpenie zdravotníckych 
pomôcok, lekárskych brašní (lekárničiek, 
ktorými disponovali dobrovoľníčky, ktoré 
absolvovali kurz prvej pomoci). Červený 
kríž organizoval čajové večierky, ľudové 
zábavy v tzv. omladine, v budove dnešného 
pohostinstva v Krakovanoch, keď ešte 
nebolo kultúrneho domu. Asistovali sme tiež 
pri prvých svätých prijímaniach, ešte za 
pána dekana Žilinčana. Ja som pri všetkých 
akciách bola väčšinou v kuchyni,“ dodáva 
pani Gonová. Vtedy bývali sväté prijímania 
z celej farnosti len v Krakovanoch, pričom 
sem teda prišli aj deti z Trebatíc a Ostrova. 
Pri týchto podujatiach pani Gonová varila 
mlieko, kávu, spolu s ostatnými ženami 
chystali balíčky s cukríkmi, ktoré pri tejto 
príležitosti dostali deti.  „Pani Samuhelová 
napiekla každému veku, ktorá sa podávala 
k mlieku a ku káve. Okrem týchto podujatí 
sme organizovali aj kurzy prvej pomoci, 
kuchárske kurzy a vypomáhali sme ako 
zdravotná služba pri rôznych ďalších 
podujatiach,“ uzavrela pani Gonová, ktorá 
má už na konte  91 rokov, počas ktorých v 
množstve spolkov v Krakovanoch pomáhala 
ostatným svojou prácou v kuchyni, i ako 
zdravotná asistentka. Spolu s pani Annou 
Hermanovou, s ktorom sme sa pozhovárali 
v druhom rozhovore, boli pri poskytovaní  
prvej pomoci  „zohratá dvojica“.
  Pani Anna Hermanová si veľmi živo 

spomína na počiatky Červeného kríža v 
obci: „Vtedy robil predsedu bratranec 
môjho muža –Ištván Herman. Jeho prišli 
v roku 1949 poprosiť predstavitelia z 
Červeného kríža v Trnave a v Piešťanoch, 
že by tu mohla vzniknúť, v takejto väčšej 
obci, miestna skupina. On však mal veľa 
pracovných povinností a tak ich poslal za 
mnou. Tak teda prišli ku mne, aj som ich 
pohostila a dohodli sme sa, že sa do toho 
pustíme. Ja pochádzam z Hurbanova , kde 

 4.6. naši  traja najúspešnejší 
športovci z olympiády v 
Krakovanoch reprezentovali okres 
Piešťany na oblastnom kole Sito 
pre talenty v Dubovanoch.  Medzi 
179 štartujúcimi z troch okresov, 
Piešťany, Trnava, Hlohovec, sa ani 
naši nestratili. Adam Rác obsadil 
v behu na 60 m prvé miesto a v  
minimaratóne tretie miesto. Lenka 
Mosná prvé miesto v minimaratóne 
a Alexandra Rácová tretie miesto v 
hode kriketovou loptičkou. Palmu 
víťazstva si odniesol  okres Piešťany, 
na druhom mieste skončil okres 
Trnava a tretí Hlohovec.            -zš-

Anglické rezy

Potrebujeme: 7 vajec, 7 lyžíc 
práškového cukru, 7 lyžíc hrubej 
múky, 1/2 bal. prášku do pečiva, 
1 balík detských piškót, 250 ml 
silnej čiernej kávy, rumovú 
príchuť, džem, Na plnku: 250 
ml mlieka, 4 plné lyžice hrubej 
múky, 2 lyžice kakaa, 1 lyžicu 
kryštálového cukru, 2 lyžice 
práškového cukru, 200 g masla, 
čokoládovú polevu.
Postup: Žĺtky vyšľaháme s 
cukrom, pridáme múku a prášok 
do pečiva, primiešame tuhý sneh 
z bielkov. Cesto rozotrieme na 
pomastený a múkou posypaný 
stredne veľký plech a upečieme. 
V mlieku rozmiešame múku, 
kakao, kryštálový cukor a 
uvaríme hustú kašu. Do 
vychladnutej kaše vmiešame 
maslo, práškový cukor a 
vyšľaháme. Cesto natrieme 
džemom a časťou plnky. Do 
kávy pridáme trochu rumovej 
príchute. Postupne do nej 
namáčame piškóty a ukladáme 
ich na koláč. Natrieme zvyškom 
plnky a polejeme čokoládovou 
polevou.

Zuzana BOHUNSKÁ

Poďakovanie

   Vážený  pán Sedlák,
chcem sa Vám i celej redakcii 
časopisu „ Hlas Krakovian 
„ poďakovať za uverejnenie 
článku o mojom zosnulom 
otcovi Vincentovi Sedlákovi, 
ktorý ma milo prekvapil.
   Prajem Vám veľa šťastia a 
pracovných úspechov v ďalšej 
práci a ešte raz ďakujem.

Andrea SEDLÁKOVÁ
Bratislava, 2. 6. 2009

som už ako veľmi mladá počas 2. svetovej 
vojny pomáhala v tamojšom lazarete pri 
liečení zranených počas frontu. Odtiaľ som 
si okrem skúseností  priniesla i zdravotný 
plášť, ktorý som neskôr používala ako 
poskytovateľka prvej pomoci v Červenom 
kríži v Krakovanoch.  Myšlienka vzniku 
pobočky tejto organizácie v našej obci ma 
veľmi oslovila, preto som kontaktovala 
miestne učiteľky, pani Čičmanskú, 
Marcinkovú, Sedlákovú, aby sme spolu 
založili miestnu skupinu,“ vysvetľuje 
počiatky fungovania pani Hermanová. 
   Práve v učiteľskom prostredí našla ako 
„prisťahovalkyňa“ prvé kamarátky, ktoré 
ju prijali medzi seba. Mnoho žien ju bralo 
ako „Maďarku“, cudzinku, dokonca i pri 
volení do výboru, boli námietky, že by v 
ňom mali byť len Slovenky. Pri rozhovore s 
pani Hermanovou však zisťujeme, že hovorí 
omnoho spisovnejšie, ako je reč miestneho 
dialektu. „Nenechala som sa však odradiť, 
pomohli mi ostatné pani učiteľky, ktoré ma 
poznali, a tak som začala pracovať v tejto 
organizácii. Bolo nás viacej takých, ktoré 
sme mali kurz prvej pomoci, lekárničku 
a na dverách tabuľku, že sa tu poskytuje 
prvá pomoc. Takto sme mali každá na 
starosti určitý úsek obce. Za peniaze, ktoré 
sme vybrali na členskom, sme si kupovali 
do lekárničky obväzy, peroxid, a rôzne 
lieky základnej výbavy. Výťažok z podujatí, 
ktoré sme organizovali, išiel na kurzy 
prvej, pomoci, prvé schôdze sme mávali v 
prenajatej sále v Piešťanoch. 
   Základné zručnosti nás prišli učiť mladí 
lekári z Piešťan, dve z našich členiek sa 
s nimi dokonca i zosobášili, “ pokračuje 
pani Anna.  Táto vitálna 86-ročná pani, 
vyučená krajčírka, spomína i na družbu 
s obcou Krakovany v Čechách, ktorá už 
vtedy fungovala. Čo sa týka darcovstva 
krvi, to začalo až neskôr, v 60-tych rokoch, 
prvotnou úlohou Červeného kríža bolo 
liečiť ranených, poskytovať prvú pomoc 
v obci a pri podujatiach, akými boli napr. 
Považský maratón, preteky motoriek v 
Piešťanoch (vtedy bol okruh ešte priamo 
cez ulice mesta), folklórnych slávnostiach, 
tanečných zábavách a pod. Počas svojho 
života mala veľa ťažkých prípadov, ktoré 
by bez jej nezištnej prvej pomoci, skončili 
veľmi tragicky.  „Prežila som v detstve ťažké 
časy, nemohla som uplatniť svoje dobré 
školské výsledky, pretože otec povedal, že 
nepotrebuje študentov, aby musel platiť 
robotníkov, že potrebuje pomoc svojich detí 
pri manuálnej práci, preto som nemohla 
študovať ďalej, čo je v dnešnej dobe takmer 
samozrejmosť. Vtedy to bol luxus. 
                        ... pokračovanie na str. 5
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Zo svojej práce počas života, i tej v 
Červenom kríži mám dobrý pocit. Verím, 
že som nežila nadarmo, “ uzaviera veľmi 
obetavá  a úprimná pani.
   Pani Mária Radoská je taktiež 
jednou z prvých členiek Červeného kríža 
a dobrovoľnou poskytovateľkou prvej 
pomoci v časti Stráže spomína, že sa ňou 
stala v rokoch 1948-49, keď sa jej narodili 
deti. Zvolili ju do dvanásťčlenného 
výboru (v pamäti jej zostali mená ako 
pani Čičmanská, Antónia Zuzicová, 
pani Manáková, Hermanová, Zuzicová). 
Spomína si, že mala k dispozícii  kapsu 
–lekárničku. Ako členky Červeného kríža 
organizovali čajové večierky, tomboly 
(za získané peniaze kupovali zdravotné 
pomôcky), organizovali výlety na hrad 
Červený kameň i do Národného divadla v 
Bratislave. „Usporadúvali sme majálesy, 
ešte u Vatrtov v záhrade. Dvakrát do 
týždňa sme mali ako zdravotníčky  službu 
v piešťanskej nemocnici. Dávali sme i 
injekcie v prípade potreby. Spomínam si 
na pánov doktorov Melicháča a Kubicu, 
primára Brežného. Navštevovali sme 
slepých a nemých, nosili sme im vždy 
nejakú milú pozornosť. Spomínam si 
na jedného slepca. Bol  výnimočný. Keď 
sme mu povedali dátum narodenia, 
hneď povedal, v ktorý deň to bolo. 
Pravidelne ma posielali do Trnavy na 
školenia a schôdze krajského spolku. 
Asistovali sme pri motocyklových 
závodoch, pri folklórnych slávnostiach, 
pri očkovaniach proti tetanu, ktoré 
prebiehali v kultúrnom dome,“ hovorí  
82-ročná žena, ktorá prežila veľmi ťažké 
detstvo a vlastne i celý život. Svojou 
starostlivosťou a obetou poskytla druhým 
to, čo sa jej samej nedostalo.
   Ďalšou členkou Červeného kríža , s 
ktorou sme sa zhovárali je pani Gitka 
Straková, ktorá zo žien v Krakovanoch 

darovala krv najviac razy. Je držiteľkou 
zlatej Jánskeho plakety. „Krv som 
začala darovávať, asi rok potom, čo sa 
mi narodil syn Peter. Mal  ako veľmi 
maličký zdravotné problémy, a preto 
mu museli robiť transfúziu krvi. Táto mu 
zachránila život. Toto ma motivovalo, 
a preto som sa aj ja rozhodla, že budem 
bezpríspevkovou darkyňou krvi aj 
ja. Na piešťanskú „transfúzku“ som 
chodievala tak často, ako dalo. Potom 
ešte v ten istý deň i do práce,“ spomína 
pani Straková. Na moju otázku, či keď 
v ten istý deň ešte pracovala, nemala 
nejaké zdravotné problémy, odpovedala, 
že skoro ani raz. Iba jedenkrát sa jej 
stalo, že keď po odbere doma umývala 
okná pocítila v jednej ruke slabosť.  
Na odbery v piešťanskej „transfúzke“ 
sa chodili individuálne, vtedy sa ešte 
neorganizovali hromadné odbery. 
Samozrejme ešte nebolo mobilných 
transfúznych staníc. Pani Straková 
nebanuje, krv by darovala znova a 
znova, vekové obmedzenie súčasných 
prísnych odberových predpisov jej to 
však nedovoľuje. Iste je veľmi pekným 
príkladom, pre súčasných mladých, 
ako sa dá nezištne pomôcť pri stálom 
nedostatku tejto životne dôležitej 
tekutiny, znamenajúcej život.

Juraj FILO
***

   Ďakujeme všetkým ženám, ktoré nám 
venovali čas pri rozhovore a podelili 
sa s vami o vzácne spomienky, ktoré 
dopĺňajú čriepky mozaiky našej obecnej 
histórie. 
   Viete o nejakom človeku, o ktorom 
by bolo zaujímavé napísať v Hlase 
Krakovian (i mimo organizácie 
Červeného kríža)? Kontaktujte našu 
redakciu!

   O tom, že seniori v Krakovanoch sa 
nenudia a sú aktívni, svedčia minimálne 
ich pravidelné stretnutia vždy poslednú 
stredu v mesiaci v zasadačke OÚ. Vždy sa 
ich stretne okolo 40 a venujú sa rôznym 
témam. V ostatnom období im pani Eva 
Sedláková z firmy Sedos rozprávala o pôde, 
semienkach a sadení, ďalší mesiac Martina 
Rajčáková o zdobení kraslíc, potom Anna 
Kopáčová o liečivých bylinkách. Pravdaže 
nezabúdajú ani na jubilantov, ktorých 
pravidelne pozdravia úprimným vinšom a 
peknou kytičkou.  
   Z ich aktívneho života môžeme spomenúť, 
že v mesiacoch marec-apríl sa zúčastnilo 
16 členov kurzu výpočtovej techniky s 
lektormi Elenou Podmakovou (rodenou 
Pekarovičovou) a Jurajom Filom. V apríli 
sa vybrali na výlet do Jaslovských Bohuníc 
do Jadrovej elektrárne a pre zdatnejších 
sa uskutočnil bicyklový výlet do Blacín na 
medvedí cesnak.  Začiatkom mája to bol 
výlet na Bradlo a do Košarísk, kde si po 
pútavom výklade o živote M. R. Štefánika 
príjemne a družne posedeli v miestnej 
reštaurácii. Koncom mája 6 členiek 
veľmi záslužne pomáhalo pri športovej 
olympiáde organizovanej ZŠ Krakovany a 
VUC Trnava, kde súťažilo 250 detí z celého 
Piešťanského okresu. 
   V júni pripravil Výbor JDS pre svojich 
členov besedu s pracovníkmi VÚRV Piešťany 
spojenú s prehliadkou filmu o tradičnom 
a modernom poľnohospodárstve. V 
spolupráci so ZŠ Krakovany sa konala 14. 
júna Veľká prehliadka talentov, kde sa 
seniori tiež aktívne zapojili. Usporiadali 
výstavu kabeliek, topánok a módnych 
doplnkov z ich mladých čias obohatenú 
o veľkolepú módnu prehliadku, ktorú 
vtipne komentovala Daniela Piscová. Bolo 
to pekné nedeľné popoludnie a módna 
prehliadka zožala úspech, na čo môžu byť 
naši seniori patrične hrdí. Na pár chvíľ 
sa pár babičiek premenilo na modelky a 
ich deti a vnučky im pri tom pomáhali. V 
júni tiež pripravili pri príležitosti Župného 
festivalu kultúry výstavu vyšívaných 
obrusov vo vestibule kultúrneho domu 
a po prvýkrát si skúsili predaj domácich 
lokší, ktoré napiekli pani Starovičová 
a Tomášikova, koláčikov a drobného 
sladkého i slaného pečiva pre účastníkov 
festivalu. Vďaka ochote 21 členiek bolo 
čo ponúkať, všetko „pečivo hodné chvály 
majstrov cukrárov“ sa krásne rozpredalo, 
a tak si naša Jednota dôchodcov finančne 
prilepšila. Šikovným a obetavým členom, 
ktorí nielen napiekli, ale aj ponúkali 
napečené, patrí veľká vďaka! A taktiež 
patrí poďakovanie i členkám, ktoré sa 
zapojili do prípravy akcie „Nebojte sa!“. 
11. júla sa 8 členov zúčastnilo výletu na 
termálne kúpalisko do Podhájskej, ktorý 
bol organizovaný v spolupráci s JDS vo 
Vrbovom. Pri peknom slnečnom počasí si 
príjemne oddýchli. 
     Máme však aj plány do budúcnosti. 
26. júla je naplánovaný spoločný výlet 
na Javorinu spolu s JDS v Trebaticiach. 
Verím, že naši členovia využijú túto 
možnosť, prihlásia sa na výlet a strávia 
pekný deň. Okrem toho sa pripravuje 
koncom júla pre členov a ich rodinných 
príslušníkov opekačka na Poľovníckej 
chate. Pozvať by sme chceli pani Horanskú 
s harmonikou, aby bolo veselšie a mohli 
sme si i zaspievať. Aj takýmto spôsobom si 
chceme uctiť našich členov a poďakovať im 
za prácu v prospech JDS v Krakovanoch.  
JDS v Krakovanoch má momentálne 67 
členov a každého nového záujemcu vždy 
radi privítame. Touto cestou ďakujeme 
OcÚ Krakovany za ich ústretovosť a 
podporu v našich aktivitách. 

Anna KUBRANOVÁ

Žiaci reprezentovali Aktivity dôchodcov
... dokončenie zo str. 4

Recepty

RECEPTY

Podlesníky
Potrebujeme:

2 dl mlieka, 
300 g kryštáľového cukru, 

40 g masla, 
300 g sekaných orechov, 
300 g celých hrozienok, 

100 g hladkej múky. 
Na polevu: 125 g masla, 1 celú čokoládu na varenie a 1 lyžicu kakaa.

Postup: Všetko dáme do hrnca a za stáleho miešania dobre neháme prehriať 
(nesmie sa variť), až vznikne kašovitá hmota. Na vymastený a posypaný plech 
robíme malou lyžičkou kôpky (asi 30 na plech). Následne pečieme na 100 stpňoch 
v el. rúre, pokiaľ nezačnú jemne hnednúť. Po krátkom ochladnutí treba upečené 
kôpky zobrať nožom z plechu a uložiť na dosku rovnou stranou hore. Trocha 
vychladnutú polevu natierame nožom na rovnú plochu kôpky.       
                                                                                                       Zuzana BOHUNSKÁ


