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Víkend patril  šikovným rukám a strašidlám
Záhady a krásy dedinskej záhrady

    Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža v Krakovanoch (ďalej len MsSČK) pripravil v parku pri kultúrnom 
dome pre návštevníkov z Krakovian, ale i blízkeho okolia, druhý ročník výstavy pod názvom Aké záhady a krásy ukrýva 
dedinská záhrada. O tom, že bolo toto podujatie veľmi vydarené a zaujímavé, svedčí množstvo pozitívnych ohlasov z 
radov účastníkov. 

  V dňoch  24. - 26. 9.2005 si okrem 
zaujímavých výstavných exponátov - 
ovocia, zeleniny (najväčšia tekvica 
vážila až neuveriteľných 73 kg), 
ukážok aranžmánov, prírodných 
ozdôb, zaváranín a výtvarných diel 
žiakov MŠ a ZŠ mohli prítomní 
posedieť pri hudbe a občerstvení za 
symbolické ceny. 
   O výbornú poživeň sa postarala 
vychýrená kuchárka, mnohým ľuďom 
známa pani Švecová z Dvorníkov 
(niekdajšia obyvateľka Krakovian). 
Spolu so ženami z výboru Ms SČK 
pripravila kvalitný domáci guláš a 7 
druhov kaší podľa receptov starých 
materí.Ako pozornosť boli pri každom 
stole pripravené domáce zázvorníky, 
koláče, pagáče, trdelníky a iné tradičné 
pochúťky. V sobotu navečer, keď sa 
zotmelo, patrili priestory výstavy 
najmä deťom a svetlonosom. Na rad 
prišiel Ples strašidiel pri perníkovej 
chalúpke. Vkusné osvetlenie a 
ozvučenie dotvorilo peknú atmosféru 
jesenného večera. 
  Výbor MsSČK touto cestou ďakuje 
množstvu vystavovateľov, ktorí 
dokázali z darov záhrad vytvoriť 
pekné výstavné diela, všetkým 
účastníkom, obecnému  úradu  v  

l  Tomuto fajčiacemu strýkovi a jeho vyparádenej manželke sa výstava tak zapáčila, 
že ju odmietli opustiť. Nakoniec ich museli doslova "odviezť."  Foto: autor

v Krakovanoch za poskytnutie priestorov a osvetlenia. 
   Ako pre Hlas Krakovian povedala predsedníčka MsSČK Elena 
Krestová: „Výbor MsSČK pripravuje pre  verejnosť  i  ďalšie  
podujatia. V  tomto roku ich bude ešte viacero. Chystáme   jesennú

opekačku pre deti v 
Lančárskej doline, v 
novembri v KD Krakovany 
prednášku s MUDr. 
Kučerom z Nimnice na 
tému vysoký krvný tlak, 
cukrovka, poslednú 
novembrovú sobotu 
posedenie s darcami 
krvi, 13.decembra 2005 
ďalší ročník Vianočnej 
kvapky krvi s mobilnou 
transfúznou jednotkou 
v KD Krakovany a na 4. 
adventnú nedeľu opäť 
pripravíme pri kostole 
zapálenie poslednej 
adventnej sviece, spolu s 
kultúrnym programom a 
možnosťou občerstvenia.“
 
  V ďalších aktivitách  
redakcia Hlasu Krakovian  
želá MsSČK veľa  
trpezlivosti a úspechu.         

                                     - juf -l  Vystavovatelia, ktorými boli neraz i celé rodiny, dokázali, že i z tekvíc, cibule, cesnaku, stru-
kovín, patizónov, z kvetov, kukuričných kláskov sa dajú stvoriť umelecké diela.  Foto:  autor


