
 HLAS Krakovian            október 2008                                           5 4                                    október 2008                HLAS Krakovian

   Chrámový spevokol pri kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch dostal 
pozvanie na účinkovanie na 21. medzinárodnom chórovom festivale v 
rakúskom Mődlingu, ktorý sa uskutočnil dňa 6. septembra 2008.

Chrámový spevokol v Rakúsku 

 Toho dňa ráno sme plní očakávaní a 
zvedavosti nastúpili do mikrobusu, ktorý nás 
bezpečne dopravil na miesto, pred budovu 
kultúrneho strediska v Mődlingu pri Viedni. 
Už pri príchode sme boli milo prekvapení 
srdečným prijatím miestnych obyvateľov. 
Dušou a skvelým usporiadateľom celého 
festivalu bol pán Friedrich Mayer. Keďže 
do obeda nám zostával ešte nejaký čas, 
rozhodli sme sa pre malú prehliadku mesta. 
Mődling je staré okresné mesto, ktoré nás 
očarilo svojou krásou, čistotou, starobylými 
budovami a chrámami, radnicou a ako je to o 
Rakúsku známe, záplavou kvetov a zelene. Po 
výdatnom a chutnom obede sme sa obliekli 
do našich nádherných krojov a presunuli 
sme sa na miesto konania festivalu, na malé 
námestie Schrannenplatz. Prítomní diváci 
i účinkujúci si nás so záujmom prezerali, 
pretože v takých krojoch sme účinkovali iba 
my. Ihneď začali na nás mieriť fotoaparáty a 
kamery a všetci boli zvedaví, odkiaľ sme. Tu 
sme im rozdali pohľadnice so zábermi našej 
rodnej obce, ktoré si so záujmom prezerali a 
pýtali sa, kde sa Krakovany nachádzajú. Keď 
sme spomenuli Piešťany, ihneď pochopili. 
Okrem nás vystúpili miestne, maďarské a 
poľské spevácke zbory.
O 15 00 hodine sme všetci účinkujúci vyšli na 

pódium a zaspievali sme chórový kánon „Viva 
la musica“. Ako štvrtý v poradí účinkoval náš 
spevácky zbor. Za potlesku prítomných sme 
vystúpili na pódium. Naše temperamentné 
ľudové piesne vyvolali na tvárach divákov 
radostné úsmevy, hoci slovám nerozumeli. 
Zaspievali sme i niekoľko chrámových piesní 
z nášho repertoáru. Zaznel veľký potlesk a 
gestá i slová uznania. Na záver sme všetky 
zbory vystúpili s chórovými kánonmi „Sine 
musica nulla vita“ a „Zum Tanz“.
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Zuzana FLOREKOVÁ

 Tak ako Česi majú svoje vlastné české 
názvy pre mesiace v roku, tak aj my 
Slováci navrhujeme používať názvy 
slovenské:

Január - Snehopád
Február - Trebarum

Marec - Snehotop
Apríl - Blatočľap
Máj - Dažďopád
Jún - Slnkohrej

Júl - Komároštíp
August - Plážočľap

September - Vetrofuk
Október - Listozlet

November - Listohned
December - Drvímráz

      Veď   neznela by krásne veta: „Narodeniny 
mám až 12. Komároštípa?“

-r-

 Ø  HUDBA A SPEV

   Srdečné a milé bolo záverečné posedenie 
s bohatým občerstvením, kde boli pánom 
Mayerom pozvaní všetci účinkujúci i 
diváci. Tu sme si ešte všetci spontánne 
zaspievali, porozprávali sa, odovzdali sme 
malé spomienkové darčeky a zapísali sa 
do kroniky. Potom sme odišli nocovať do 
charitného domu sv. Kunigundy, kde sa 
konávajú i exercície. Ubytovanie bolo na 
vysokej úrovni, každý sme mali samostatnú 
izbu so všetkým potrebným. V nedeľu, 
po chutných raňajkách, nás pán Mayer 
zaviedol do krásneho starobylého chrámu, 
kde sme spievali cez svätú omšu. Správca 
farnosti Brunn am Gebrige, dôstojný pán 
farár Walther Kratzer nás milo privítal 
slovami: „Vítam našich slovenských 
priateľov a i keď budú spievať v slovenčine, 
Pán Boh tomu určite bude rozumieť.” A 
naozaj, naše ľúbivé chrámové piesne dojali 
prítomných až k slzám a odmenili sa nám 
nadšeným potleskom. Pred chrámom sme 
ešte zaspievali pár piesní, rozlúčili sme sa a 
naša misia sa skončila. Cestou domov sme 
boli veľmi milo prekvapení tým, že všetky 
Hyper a Supermarkety boli zatvorené. 
Nepanovala žiadna nákupná horúčka, ľudia 
si jednoducho užívali sviatočný deň.
 Za to, že sme mohli takto úspešne 
reprezentovať a zviditeľniť našu obec, 
patrí veľká vďaka i nášmu dôstojnému 
pánovi farárovi Mgr. Ľudovítovi Malému, 
školskému dekanovi piešťanského dekanátu, 
pánovi Ing. Milanovi Jurdovi, Obecnému 
úradu Krakovany i ostatným sponzorom 
a morálnej podpore našich priaznivcov a 
sympatizantov.

Mária VALOVÁ
spolupráca: Martin GONO

   Vyštudovala som strednú umeleckú 
školu, aranžérstvo v pomaturitnom 
štúdiu a najnovšie sa o niečo pokúšam 
na Filozofickej fakulte UCM v odbore 
slovenský jazyk a literatúra. Ako som už 
spomenula, tak okrem výtvarníctva ma 
oslovuje aj poézia. Hlavne novodobá a 
moderná, presne taká, akú sa pokúšam 
písať, a ktorá ma inšpiruje. Keď ma 
prepadne múza a zahŕňajú ma slová, 
hľadám pero, hocijaký zdrap papiera a 
píšem. Je jedno, kde sa práve nachádzam, 
básne vznikajú vo vlaku, v práci, či pri 
posedení s priateľmi. Nestáva sa to 
každodenne. Kedy to príde, vtedy ma to 
baví. Vybrala som aj pre vás niekoľko 
básní, z ktorých ste časť mohli vidieť na 
tohtoročnej výstave ovocia a zeleniny, 
a teraz už aj ja môžem napísať, u nás v 
Krakovanoch.

***
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Spod pera “novokrakovanky”
   Je to len pár mesiacov, čo som sa privydala do tejto “živej” dedinky. Nemerala som sem príliš dlhú cestu, pretože 
pochádzam z neďalekej Brezovej pod Bradlom. Moje meno je Zuzana Floreková a dovoľujem sa vám v krátkosti 
predstaviť ako výtvarníčka a “príležitostná poetka”.

 Ø  POÉZIA

  A teraz v stručnosti aspoň niekoľko 
údajov: Sv. Vendelín je patrónom pastierov, 
je patrónom zvierat, a preto je spravidla vždy 
zobrazovaný s klobúkom, pastierskou palicou 
a pri nohe sa nachádza sediaca ovečka. Takto 
vyzerala aj táto veľmi, veľmi milá socha. 
Jej postavenie na tomto mieste je možné 
zdôvodniť veľmi ľahko a to tým, že bola 
postavená na mieste, kde v období vlády Márie 
Terézie i neskôr boli pasienky, na ktorých sa 
pásol gazdovský statok. Potok Dudváh bol od 
sochy asi 40 m. Výdatná paša na pasienkoch 
bola potom dopĺňaná pre zvieratá priamo 
vodou z potoka Dudváh, ktorý v tom období 
slúžil nielen ako miesto pre napájanie zvierat, 
ale bol aj bohatým žriedlom na zavlažovanie 
okolitých pasienkov. Súčasná poľná cesta, 
ktorá tadiaľto vedie smerom z Krakovian na 
Veľké Orvište bola v tomto období hlavnou 
cestou – spojnicou medzi Vrbovým smerom 
na Piešťany. Toto je teda cesta, ktorú spomína 
Jožo Nižnánsky v knihe „Dobrodružstvá 
Mórica Beňovského“, keď hneď v úvode, ale 
aj na iných miestach opisuje príchod, resp. 
odchod Mórica z Vrbového. Od obdobia 

postavenia sochy až do roku asi 1950 sa 
konali k tejto soche pešie púte, a to vždy 
dňa 20. októbra príslušného roku, nakoľko 
tento deň je Dňom pastierov a ich patróna 
sv. Vendelína. V týchto dňoch sa spravidla 
končila aj paša zvierat, ktoré boli už potom 
vháňané do gazdovských maštalí. Príslušná 
pešia púť vždy vychádzala z kostola sv. 
Mikuláša v Krakovanoch a celý sprievod 
za doprovodu kňazov (vtedy boli vždy na 
fare dvaja), modlitieb, muziky a spevu, 
doplňujúcich okrasných stúh, zástav a 
niekedy aj sôch a iných ozdôb. Sprievod 
došiel k soche sv. Vendelína, kde v lone 
prírody prebehli ďakovné modlitby a spevy, 
ako poďakovanie pánu Bohu za úrodu, za 
dobrú pašu, za ochranu zvierat. V prípade 
dobrého počasia účastníci sprievodu po jeho 
skončení zostávali v blízkosti sochy na brehu 
potoka Dudváh pri moste sedieť, pričom toto 
miesto bolo aj miestom stretnutí, detských 
hier a pod. Posledným kňazom, ktorý okolo 
roku 1950 tento sprievod realizoval bol 
Mons. Vojtech Žilinčan. V ďalších rokoch 
komunistická moc tieto sprievody zakázala a 

a už sa potom nikdy nerealizovali. Socha 
sv. Vendelína na tomto mieste stála až do 
polovice novembra 1989. V týchto dňoch 
nejaký traktorista – družstevník z JRD 
Trebatice oral pozemky okolo sochy až 
tak horlivo, že do sochy pluhom zaprel a 
táto spadla. Keďže do pádu komunizmu 
zostávalo asi desať dní, družstevníci 
jednotlivé časti sochy včítane kamenného 
základu a podstavcov kompletne odstránili 
a potom kde sochu uložili, prípadne ako ju 
úplne zničili, nemáme žiadnu vedomosť. 
Prosíme preto pamätníkov týchto dní, ktorí 
by vedeli povedať akúkoľvek informáciu o 
tom, že kde časti sochy sa nachádzajú, aby 
nám podali akékoľvek informácie. V danom 
prípade totiž heslo Dedičstvo otcov zachovaj 
nám Pane, platí dvojnásobne. Socha prežila 
takmer celé obdobie komunizmu, dve 
svetové vojny a niekoľko bojových atakov 
z obdobia 17. a 18. storočia. Je teda veľkou 
škodou, že táto jednoduchá, ale krásna 
historická socha už náš chotár nezdobí. 
Preto prosíme v tomto smere o pomoc!

Jozef BOLJEŠIK

Zuzana FLOREKOVÁ

   V starých albumoch som našiel fotografiu so sochou sv. Vendelína z roku 1973. Socha sv. Vendelína bola na 
tomto mieste (pri Dudváhu – smer nedávno vyhorená poľovnícka chatka) postavená v roku 1761. Tento dátum bol 
na soche napísaný výraznými číslicami vpredu na hlavnom podstavci, na ktorom stojí vlastná socha.

Socha sv. Vendelína – dávna ozdoba nášho chotára

                POÉZIA

        Zasmejte sa s HLASOM


