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J e s e n n é  s l n k o  z a p l a v i l o  z á h r a d n ú  s l á v n o s ť 

    Čo viac si priať ako príjemné hrejivé slniečko počas jesene? Vďaka nemu si môžeme v prírode dopriať 
prechádzku a pozorovať všetkymi farbami žiariace lístie na stromoch. Alebo si môžeme len tak posedieť 
pri dome na lavičke a vychutnať si príjemnú pohodu, napríklad s pohárom sladkého burčiaku.

  Na toto všetko však niektorí 
Krakovanci nemali v ostatnom 
období čas. Čakala ich totiž tradičná 
jesenná výstava ovocia a zeleniny  s 
tohtoročným podtitulom „Čo záhrada 
mala, to nám špajza dala“, lákala 
nielen do záhrad na zber úrody, ale aj 
do kuchýň na spracovanie jej plodov.
   Vďaka šikovnosti našich miestnych 
z á h r a d k á r o v  a  p e s t o v a t e ľ o v , 
umeniu našich gazdiniek a fantázii 
aranžérov z radov starších i mladších 
Krakovancov sa Záhrada Kultúrneho 
domu v Krakovanoch premenila 
cez víkend od 17. do 19. septembra 
2011 na jednu prekrásnu a všetkými 
farbami hrajúcu expozíciu veľkolepej 
a dôstojnej oslavy jesene. Slniečko 
prispelo k tomu, že jablká, hrušky, 
slivky i šťavnaté strapce hrozna lákali k 
zahryznutiu. Mrkvy, kapusta, zemiaky, 
či papriky si konkurovali v zdravom 
výzore. Na výslní boli tiež zaváraniny, 
kompóty, čalamády, či všetky možné 
kombinácie lekvárov a džemov. 
Sušené ovocie a zelenina pretekali s 
likérmi, bylinkovými olejmi a liečivými 
rastlinnými extraktami o jednoznačné 
prvenstvo v kuchynskom rebríčku 
popularity. Neodmysliteľnou súčasťou 
jesennej výstavy v Krakovanoch boli 
taktiež liečivé bylinky v sušenej forme, 
no tento rok k nim prispeli i bylinky a 
rastliny v črepníkoch, izbové i exotické. 
Čarovnú atmosféru výstavy dopĺňali 
kvety a tekvice, ktoré boli vystavené 
vo všetkych zákutiach záhrady a na 

 niektoré  okolité  obce. Pripravili prekrásne 
expozície jesenných darov prírody a zaujali 
svojou fantáziou. 
  Aby hlad nepokazil náladu nikomu 
z návštevníkov výstavy, organizátori 
pripravili tradičné strukovinové kaše a 
fazuľový guláš. Súčasťou výstavy bola i 
súťaž vo varení tradičného gulášu, kde 
šesť miestnych i hosťujúcich družstiev 
predviedlo svoje kuchárske umenie. 
Všetky guláše boli také chutné, že bolo 
veľmi ťažké vybrať jedného víťaza. Všetky 
chutili hosťom výstavy a veľmi rýchlo sa 
rozchytali.  Až tak dobré boli, že na druhý 
deň jesennej slávnosti bolo potrebné variť 
znovu. Pravdaže, už nesúťažne, ale pre 
gurmánsky pôžitok všetkých, ktorí mali 
na kvalitný guláš chuť. 
     8.ročník jesennej výstavy, veľkej slávnosti 
darov záhrad sa vydaril. Prispelo k tomu 
iste teplé slniečko, pohostinné prostredie 
záhrady kultúrneho domu, šikovnosť a 
vynaliezavosť miestnych vystavovateľov, 
ale aj skúsenosti usporiadateľov. To všetko 
prilákalo už tradične hostí domácich i z 
okolia. Im patrí poďakovanie, že svojou 
návštevou podporili našu akciu. 
   Veľké poďakovanie patrí i všetkým, čo 
mali chuť vystavovať. Čo priniesli výsledky 
svojej práce v záhrade, lopotenia od jari až 
do jesene. Čo mali chuť podeliť sa o to, čo 
im štedrá pani Jeseň v záhrade nadelila. Z 
ovocia, zeleniny, kvetov. Ďakujeme.  

Za Výbor MsSČK Krakovany 
Michaela HAVRLENTOVÁ
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×  KULTÚRA Krakovany ožívajú disko retro štýlom
   Povedzme si na rovinu: Diskoték máme v Krakovanoch pomerne neúrekom. Takže dalo by sa predpokladať, 
že možnosť zabaviť sa tu je. Ale pre koho sú tie diskotéky určené? Aká veková skupina sa na nich zabáva? 
A aká veková skupina pri nich trpí?! 

  Nechcem vôbec zachádzať do detailov. 
Chcem len vysvetliť, že je tu aj iná skupina 
ľudí, ktorí majú chuť zabaviť sa. Slušne, 
kultúrne, civilizovane. Napríklad ich 
nazvime skupinou večných zväzákov. 
Pamätajú si časy pionierskych sľubov pod 
Slavínom, červené zástavy na budovách 
počas významných sviatkov. Kosák a 
hviezda im čosi hovorí a taktiež žuvačka 
Pedro, práčka Tatramatka alebo dlhé 
rady v zelovoci pri nákupe mandarínok 
na Vianoce. Viac či menej zažili biele 
ponožky na nohách,a vôbec nielen počas 
športovania.  Takto by som charakterizovala 
ľudí, ktorí už síce nie sú vo veku, keď je 
pre nich život gombička, ale aj napriek 
dospeláckym starostiam sa dokážu zo 
života tešiť. Vedia zažiť zábavu (dokonca 
aj na vlastný účet) a trošku recesie. 
   Tak prečo nie kultúrnu zábavu pre 
takúto skupinu ľudí? A prečo nie v štýle, 
keď zábavy mali ešte štýl. Na stoloch biele 
obrusy, kytičky kvetov. Poháre zo skla, 
domáce zákusky a počet ľudí taký, aby sa 
dalo nielen hýbať v sále, ale aj tancovať. 
Proste, disko v retro štýle. 
   Združenie rodičov pri Základnej škole 
v Krakovanoch sa preto rozhodlo uberať 
touto cestou. Prvá retro diska bola 
symbolicky 1. mája 2010 a vzbudila 
záujem. Organizátori nič nenechali na 
náhodu, a tak v duchu socialistického 
1. mája vyzdobili sálu. Heslá, mávadlá, 
rozkvitnuté čerešne na stoloch... Možno 
aj preto pár odvážlivcov, ktorí prišli 
na disko v pionierskych rovnošatách, 
odchádzalo s nadšením a túžbou prísť 
znovu. Druhá retro diska bola práve počas 
fašiangov, takže mnohí hostia sa nahodili 
do retro oblekov  radšej  ako  do masiek. A 
pravdaže, zabávali sa kvalitne až do rána 
bieleho...
   Tá ostatná retro diskotéka bola už tretia 
v poradí a mala (neskromne povedané) 
taktiež svoje čaro. Hneď pri vchode vás 
vítalo heslo proletárov a budovateľov: 
„Prídi aj ty medzi nás!“. No vedeli by ste 
si želať lepšie retro pozvanie? Snáď už 
len doplnené diplomami a oceneniami za 
budovanie vlasti v duchu päťročníc. Ale aj 
to sme mali pripravené. 
   Kultúrny dom ponúka rôzne možnosti. 
Využili sme ich, a tak sa vestibul premenil 
na akýsi symbolický socialistický byt. 

Našli ste v ňom kuchyňu s poctivým retro 
kuchynským servisom, hliníkové príbory, 
nerozbitné horčičáky, socialistické 
soľničky a pravdaže kanapu s kvetinovým 
vzorom, ktorá v žiadnej kuchyni nemohla 
chýbať. Obývačka vám ponúkla možnosť 
posedieť si v štýlových a nepraktických 
kreslách zelenej farby. Pri tom ste si 
mohli prezrieť módu z rokov 80-tych, 
lebo staré burdy ležali na konferenčnom 
stolíku spolu s červeným obrusom. Starý 
kotúčový magneťák už síce doslúžil, ale 
kto chcel a fantázia mu dovolila, starinky 
mohol začuť. Ale len vtedy, ak kukučkové 
hodiny na stene neohlasovali ďalšiu celú 
hodinu. 
   Záujem vzbudila aj retro knižnica. 
Na červenom obruse naukladané 
knihy nám prinášali vtedajšie aktuálne 
poznatky nielen z oblasti prírody alebo 
matematiky, ale aj rozvoja Trnavského 
kraja, či celej socialistickej republiky 
v súlade s „červenými cieľmi“ našich 
bratov. Zaujímavé čítanie...
   No hostia (domáci aj z okolia) prišli 
do Krakovian hlavne zatancovať si! Pod 
taktovkou DJ Sajla a pod ozajstnou 
disko-guľou sa tancovalo ozaj dobre. 
Starinky sa striedali jedna za druhou, 
rýchlejšie s pomalšími, staršie s ešte 
staršími. V porovnaní so stolmi, ktoré 
zívali prázdnotou, bol tanečný parket 
stále plný. Odmenou za vytrvalé trsanie 
na parkete bol chutný chuláš, či domáce 
zákusky s kávou alebo tombola, kedy 

obdiv oku i duši. Hostia, a tých bolo na 
výstave počas troch dní neúrekom, mohli 
počas prehliadky nakuknúť do hrncov 
tekvicovým gazdom hodujúcim za stolom, 
či poutierať pot z čela gazdov pracujúcich na 
dvore. Potlapkať po ramene mohli chlapíka, 
čo to prehnal s partiou v hostinci. Opretý 
o vozík a s poslednými zvyškami  alkoholu 
vo flaši tak plašil na zemi nevinných hostí. 
Pôvabná gazdinka na druhej strane zase 
lákala všetkých do svojej špajze zaplnenej 
všakovakými zaváranými dobrotami.   
   Miestni poľovníci i včelári tiež prispeli 
k  tomu, že návštevníci jesennej slávnosti 
u nás mali čo obdivovať, dokonca sa i čo 
to priučiť. K jesennej výstave sa pridali i 

 l   Výstavu navštívi l  aj  tento zaujímavý párik.              Foto: L. Žitnanský

sa dalo trošku oddýchnuť. Novinkou 
tohto ročníka bola súťaž o naj-retro muža 
a naj-retro ženu. Keďže veľa hostí prišlo 
štýlovo poobliekaných a pri príprave na 
retro disku v Krakovanoch nič nenechali 
na náhodu, porota mala ťažký výber.  
Saká a kostýmy, kabelky, pančušky a 
aj topánky, čo už dávno vyšli z módy, 
dostali tento víkend svoju šancu. K tomu 
natupírované účely, vyčesané vlasy, 
bokombrady, hrebene v zadnom vrecku 
nohavíc, či umelohmotná bižutéria  
vyvolávali dojem, že  čas sa zastavil. 
   Verím, že aj vy, milí čitatelia, ste sa teraz 
na chvíľu zastavili v čase a zaspomínali 
si na to minulé storočie, na obdobie 80-
tych rokov minulého storočia, ale len z tej 
lepšej stránky. Nechajte sa teda, prosím, 
uniesť našou jemnou recesiou, pri ktorej 
sme snáď nikoho neurazili, našou retro 
náladou a skúste niekedy brať život s 
nadhľadom a nie tak vážne. Tak nevážne, 
a s úprimnou pokorou, ako sme si my na 
našej tretej retro diske zaspomínali na to 
dobré z rokov minulých. 
   Štvrtá retro diska bude iste. To vám 
vieme sľúbiť už teraz. Takže, príďte sa 
na ňu pozrieť. Zaspomínať si, zasmiať 
sa, potešiť dušu. A utratiť nejakú tú 
reálnu korunku na účet Základnej školy 
v Krakovanoch. Nech aj dnešní moderní 
mladí školáci vedia, že my dospeláci ešte 
máme zmysel pre humor, štipku recesie 
a hlavne, pre dobrú vec.

Michaela HAVRLENTOVÁ

l  Najlepší guláš v Krakovanoch uvaril  počas súťaže “Majsterguláš” Pavol 
Galbavý s  pomocníkom Fil ipom.                            Foto: L. Žitnanský

 l   Retroženy a retrodievčatá.                            Foto: M. Rajčáková


