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 ØKULTÚRA  FS Krakovienka po roku opäť v Nemecku
   V dňoch 18.8.2006 - 21.8.2006 
folklórna skupina Krakovienka z 
Krakovian navštívila na pozvanie 
spolku seniorov (bývalí družstevní 
roľníci) „Landeseniorenvereinigung“ 
Sangerhausen, pri príležitosti 10. 
výročia založenia tejto organizácie.

Krajské mesto Sangerhausen malo dlhoroč-
né družobné styky s našim krajským mestom 
Trnava. Prvýkrát sme vystúpili v prírodnom 
amfiteátri mesta Allstedt, kde nás privítal 
aj burgermeister J. Richter. Toto mesto má 
dlhoročnú družbu s mestom Vrbové. 

   V popoludňajších a večerných hodinách sme 
„ťahali“ folklórny maratón, ktorý trval celých 5 
hodín. Tento program prebiehal v kultúrnom 
stredisku v mestečku Othal, kde sme boli aj 
ubytovaní. V našom programe, nakoľko to boli 
poľnohospodári, sme predviedli v pracovných 
krojoch žatvu a dožinky. Článok aj snímka z 
tohto programu sa dostala na titulnú stránku 
regionálnych novín „Sangerhauser Zeitung“. 
Na tomto podujatí sa zúčastnilo okolo 300 
členov tejto organizácie. V nedeľu 20.8.2006 
v popoludňajších hodinách sme vystúpili v 
EUROPA-ROSARIUM v Sangerhausene, vo 
veľmi peknom prostredí, v obrovskom moder-
nom skleníku, ktorý slúži ako kultúrny stánok. 
Privítal nás aj sám primátor mesta a víťazka 
súťaže Miss ruža, ktorá sa tam konala. Vo 
večerných hodinách bol rozlúčkový večierok, 

kde sme si vymenili darčeky a za všetko 
nám poďakoval predseda spolku seniorov 
pán Manfred Friedrich. Programom nás 
sprevádzali okrem Vavrineckej trojky aj 
dychová hudba Vrbovanka, pod vedením 
Miroslva Lagu. Zájazd bol po všetkých strán-
kach vydarený, spokojní boli aj hostitelia 
aj účinkujúci. Ďakujeme našim šoférom zo 

SAD Piešťany, ktorí jazdili spoľahlivo a tak-
tiež sponzorom, ktorí prispeli na tento náš 
pekný zájazd, na ktorom sme zviditeľnili 
Slovensko našimi krakovianskymi krojmi, 
spevom a tancom.

manželia Mitošinkoví, 
FS Krakovienka

 ØKRONIKA
   Kto by si nepamätal na malú žienku s veľkým srdcom, známu krakoviansku 
paličkárku Annu Sedlákovú. Menej je však tých, ktorí ju poznajú z doby, keď 
ako mladá deva sedela za školskou katedrou.

Keďže v tom období pôsobili v škole iba 
dvaja muži, Ladislav Bilčík ako správca ško-
ly a Arpád Michna ako učiteľ, ručné práce 
dievčenské nemal kto učiť. Vedenie školy 
sa preto rozhodlo zveriť túto úlohu mladej 
šikovnej dievčine z ľudu Aničke Blaškovej 
(Sedlákovej). Svoje detstvo a dievčenské roky 
prežila so svojimi rodičmi v malom domčeku 
v časti dediny, ktorú sme vtedy nazývali „Ulič-
ka“. Anička totižto krásne kroje nielen nosila, 
ale si ich i sama vyšívala. Nejeden pár očí sa 
na ňu s úľubou zahľadel, keď sa „vyštafírova-
ná“ niesla dedinou v nedeľu do kostola.

 V škole si získala veľkú obľubu u svojich 
zverenkýň, pretože im dokázala vštepiť do 
sŕdc lásku ku krakovianskej výšivke a čipke 
(pletenej na „babe“). Bolo zážitkom pozerať 
na ňu, ako šikovne prepletala „bábencami“ 
a spod jej rúk sa vinuli čipky najrôznejších 
motívov, tvarov a farieb. Toto jej umenie 
chytilo za srdce i niektoré jej žiačky, z ktorých 
vyrástli budúce učiteľky.

 Z domácnosti vyšla a do domácnosti sa 
vrátila, keď sa vydávala. Bola to pamätná 
svadba, pretože ženích dal na seba dosť dlho 
čakať. Nakoniec všetko dobre dopadlo a mla-
dý ženích si pre svoju vyvolenú predsa prišiel, 
napriek rodinným ťažkostiam. Žiačky celej 

 Krakovianske ženy za školskou katedrou

školy, ako to už na dedine bývalo zvykom, ju 
prišli pozdraviť a prejaviť úctu, radosť a obdiv 
z jej krásneho oblečenia nevesty.

 Po nej ešte na krátku dobu zasadli za školskú 
katedru ďalšie dve ženy z domácnosti – Petri-
na Viskupová, ktorá učila háčkovanie „zubov“ 
na čepce a Lenka Garafová učila dievčatá šiť 
na šijacom stroji.

 Tieto udalosti nie sú zaznamenané v kro-
nike, žijú len v mysliach pamätníkov. Tí si 
iste spomínajú i na učiteľky, pani Čimovú a 
Štefankovú, ktoré dovtedy v krakovianskej 
škole pôsobili.

História však ukázala, že veľkým prínosom 
pre školu bolo tiež účinkovanie uvedených 
žien z domácnosti, najmä však Anny Sed-
lákovej (r. Blaškovej), ktorá paličkovaniu 
zasvätila celý svoj život. Lásku ku krakovi-
anskej čipke odovzdala ďalším generáciám, 
čoho potvrdením sú i práce jej vnučky Olinky. 
Jej umenie možno obdivovať v miestnom 
múzeu „Za krakovskú bránu“, kde svoju prá-
cu predvádza návštevníkom. Tu sa možno 
stretnúť s bohatou históriou ľudovej kultúry, 
v ktorej predchádzajúce generácie žili, tvorili 
a milovali ju.

 Ako krakovianska rodáčka som s radosťou 
privítala otvorenie tohto múzea, ktoré dáva 

možnosti učiť súčasné záujemkyne umeniu 
paličkovania.

 S blížiacim sa ukončením školského roka, 
kedy bude odovzdávaná vďaka učiteľom, 
spomeňme si s úctou i na tieto ženy, ktoré 
žiačkam Ľudovej školy v Krakovanoch, sedi-
acim v tých rokoch v školských laviciach, 
odovzdávali s láskou svoje umenie.   
Mária Valová, spolupráca: Johanna 

Vašková,M.Gono   

USMEJ SA NA MŇA
Usmej sa na mňa z lipového kvetu,

usmej sa na mňa z kôry briez,
usmej sa na mňa, usmej, leto je tu,

usmej sa na mňa ešte dnes.

Usmej sa na mňa zo zrkadla rosy,
usmej sa na mňa dva, trikrát,

usmej sa na mňa, ustatý a bosý,
usmej sa na mňa keď máš rád.

V dlani Ti blčí vlčí mak
a srdce v spánkoch znie Ti,

Usmej sa tak, či naopak,
kým celé leto nepreletí.

Usmej sa na mňa z agátovej básne,
Usmej sa na mňa z vône tráv,

Usmej sa na mňa nech to leto žasne,
Usmej sa, spievaj, vo sne sa mi zjav. 

B. Droppa
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