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Jesenné slávnosti v Krakovanoch oslávili svoje 9. narodeniny

   Je to možno pre niekoho z nás neuveriteľné, ako rýchlo beží čas. Sledujeme to často. Tí, ktorí chodia 
do práce sa ani nenazdajú a pondelky striedajú tie ďalšie pondelky a víkend trvá neuveriteľné krátko. 
Deti nestíhajú pochopiť, ako rýchlo prebehnú dva mesiace prázdnin, dôchodci s neverou krútia hlavami, 
že nedávno boli Vianoce a už sú tu opäť a rok si podáva ruku s ďalším rokom.

   A možno taktiež neveriacky pokrútime 
hlavou, že ešte máme v pamäti jesennú 
výstavu z roku 2011 a a už je tu opäť jeseň 
a s ňou zber úrody a 9. ročník Jesennej 
výstavy záhad a krás dedinskej záhrady. 
   Áno, aj tento rok v termíne od 15. 
do 17. septembra pripravila Miestna 
skupina Slovenského Červeného kríža 
v Krakovanoch pre všetkých záujemcov 
Jesennú výstavu ovocia a zeleniny 
spojenú s bohatým občerstvením a 
bohatým kultúrnym programom. Už 
počas piatku sa v záhrade kultúrneho 
domu zhromažďovali jesenné exponáty 
a dekorácie. Vládla rušná atmosféra, 
prichádzali nielen domáci „farmári“, 
ale aj hostia z okolia, aby sa pochválili 
výsledkami svojej práce na záhrade a aby 
ukázali ostatným a taktiež poučili deti, 
čo všetko sa im urodilo. Svoju jesennú 
expozíciu tekvíc a iných záhad a krás 
záhrady nám prišli predstaviť z Boroviec, 
Nižnej, Rakovíc a Veselého. Domáci 
Krakovanci zapojili už tradične do 
príprav jesenných aranžmánov materskú 
i základnú školu, zväz polovníkov a 
niekoľko ochotných rodín. Džemy 
lákajúce k ochutnaniu, čalamády, 
pomazánky a čatní najrôznejších chutí, 
chrumkavé jablká, šťavnaté hrozná, či 
od slniečka vyfarbené hrušky sa krásne 
vynímali na naaražovaných stoloch. 
Rajčiaky rôznych farieb a veľkostí, 
taktiež papriky, sladké i štipľavé, štíhle 
uhorky, košaté kapusty, aj kukurice 
si trónili na svojich postoch a čakali 
na obdiv okoloidúcich. Okrem toho 
množstvo kvetov v kvetináčoch i rezaných 
vo vázach, tekvice všetkých možných 
farieb, foriem a veľkostí... Takto pestro si 
môžeme predstaviť záhradu kultúrneho 
domu v Krakovanoch počas jesennej 
výstavy. 
   Výstavu podporilo svojou účasťou 
i  C e n t r u m  v ý s k u m u  r a s t l i n n e j 
výroby Piešťany. Vo svojej expozícii 
s názvom „Rastliny, ktoré nás živia“ 
poľnohospodárski výskumníci ukázali, 
aké rôznorodé môžu byť pšenice, koľko 
rôznych farieb má slovenský mak, či aké 
druhy fazule sa pestujú na Slovensku. 
Hlavne pre detských návštevníkov mohlo 
byť ozaj poučné dozvedieť sa rozdiel 
medzi pšenicou a jačmeňom, dospelých 
zase mohlo zaujať, ako vyzerá pšenica 
špaldová a ako sa využíva na výrobu 

V sobotu slávnostné otvorenie  výstavy 
spríjemnila Borovienka, večer hrala 
na počúvanie country hudba Neznámi. 
Nedeľa patrila Vavrineckej trojke a taktiež 
dychovej hudbe Vrbovanka. Podtitul 
tohtoročnej jesennej výstavy „Vinobranie 
na tekvicovom dvore“ spríjemnila svojim 
folklórnym pásmom zvykov a spevov 
folklórna skupina  Krakovienka  v sobotu 
popoludní. 
   Dnes, keď čas tak rýchlo plynie, je 
krásne a obdovuhodné, že ľudia si 
počas sviatočného poludnia v sobotu na 
sviatok sedembolestnej Panny Márie, 
či nasledujúci deň, v nedeľu, našli čas a 
prišli sa pozrieť do Krakovian. Potešiť oko 
i dušu krásou prírody, darmi  záhrady. 
Bolo krásne pozorovať, ako sa ľudia 
v záhrade kultúrneho domu stretli, 
posedeli pri hudbe, porozprávali sa, 
vymenili si skúsenosti o pestovaní, 
zaváraní a podobne... Rekordný počet 
hostí presvedčil organizátorov, že akcia 
má svoje opodstatnenie, že stojí za to 
organizovať takéto pekné akcie pre ľudí. 
Cieľom organizátorov bolo, aby ľudia na 
chvíľu zabudli na svoje starosti a prišli 
pookriať medzi iných ľudí, započúvať sa 
do príjemnej hudby a posedieť si. Veríme, 
že  sa  im  to podarilo a navyše, čas sa 
na chvíľu zastavil a to je úžasné. Tak 
dovidenia o rok. A pravdaže, obrovské 
poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspechu 
Jesennej výstavy 2012.                  -MaH- 

HLAS Krakovian - štvrťročník pre obyvateľov obce, vydáva Obecný úrad Krakovany, adresa  redakcie: Nám. 
sv. Mikuláša 4, 922 02 Krakovany. Šéfredaktor, graf. úprava: Mgr. Juraj Filo, redaktori: Martin Gono (zást. 
šéfredaktora), RNDr. Michaela Havrlentová, Bc. Zuzana Floreková. Náklad 500 ks.  Evidencia: Ministerstvo 
kultúry SR: MK-EV3709/09.Vaše články čakáme na adrese redakcie. www.krakovany.sk  NEPREDAJNÉ!

Čo pripravuje Červený kríž?
      Miestna skupina Slovenského Červeného kríža pripravuje aj v poslednom štvrťroku 2012 pestré aktivity. 
Pri tejto príležitosti nás pani predsedníčka Elena Krestová informovala o ďalších podujatiach. 

  V rámci októbra - Mesiaca úcty k 
starším navštívia členovia výboru 
MsSČK svojich najstarších členov 
v obci i v zariadení opatrovateľskej 
služby. Podľa jej slov ... „Pri tejto 
príležitosti  by som veľmi rada 
poďakovala za dlhoročnú obetavú 
prácu v rámci MsSČK,  popriala veľa 
zdravia, pohody mojej usmievavej 
dlhoročnej predchodkyni Aničke 
Sedlákovej, ktorá sa v týchto dňoch 
dožila významného životného jubilea,  
za dlhoročnú obetavú prácu v rámci 
MsSČK.“ 
    V októbri je taktiež naplánovaná 
ďalšia prednáška PhDr. Kolárovej 
s dobrými radami pre zdravie a 
rehabilitáciu pohybového aparátu a pri 
liečení osteoporózy. V tomto mesiaci 
sa MsSČK zapojí do súťaže o najlepší 
jablkový koláč v rámci Dňa jablka v 
Rakoviciach.
  V piatok 7. decembra 2012 od 07:00 
hod. sa v sále Kultúrneho domu v 
Krakovanoch uskutoční jubilejný 
10. ročník Vianočnej kvapky krvi v 
spolupráci s Mikroregiónom nad 
Holeškou. Na túto solidárnu akciu sú 
pozvaní všetci, čo sú ochotní nezištne 
darovať najvzácnejšiu tekutinu tým, 
ktorí to nevyhnutne potrebujú. Pre 
všetkých darcov z Krakovian a okolia 
bude pripravené  občerstvenie,  
kultúrny program i videoprojekcia z 
akcií MsSČK. Podvečer toho istého dňa 
o 17:00 hod. je pripravené slávnostné 
stretnutie darcov krvi pri príležitosti 
10. výročia vzniku konzorcia darcov 
krvi, na ktorom sa zúčastnia darcovia z 
našej obce, Drahoviec, Chirany Dental 
a Vrbového, za prítomnosti starostov 
spomínaných obcí.  Podujatie sa 
uskutoční v Kultúrnom dome  v 
Krakovanoch. Na záver roka,  cez 4. 

adventnú nedeľu  22.12.2012  budeme 
organizovať tradičný  Vianočný punč, 
ako poďakovanie všetkým, ktorí nás 
počas roka akýmkoľvek spôsobom 
podporovali a pomáhali nám. 
   Na záver rozhovoru sa pani 
predsedníčka vrátila k vydarenému 
9. ročníku Jesennej výstavy ovocia a 
zeleniny, ktorý sa v tomto roku niesol s 
podtitulom Vinobranie na tekvicovom 
dvore. Ako nám povedala: „Chcela 
by som sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na Jesennej 
výstave. A to najmä členom výboru, 
pracovníkom obecného úradu, 
starostovi i poslancom za podporu 
spoločného podujatia. Aj vďaka tejto 

potravín. K množstvu a rôznorodosti 
vystavovateľov musíme určite zarátať 
aj bylinkárov a pestovateľov, ktorí už 
tradične navštevujú našu výstavu, pani 
Aničku Kopáčovú z Vrbového a pána 
Oldricha Pichlera z Piešťan. 
   Ak   si k akcii pripočítame  množstvo  
hostí, domácich i z blízka a ďaleka, 
príjemné jesenné slniečko, tekvicový 
kompót na privítanie a príjemnú a 
ústretovú starostlivosť organizátorov, 
výsledkom je ozaj vydarené akcia. 
Prispelo k nej i bohaté občerstvenie, 
pretože hostí treba nasýtiť nielen 
krásnymi exponátmi na duši, ale aj 
chutným pohostením na tele. Tradičné 
kaše našich starých materí, jedinečný 
krakovanský prdkáč (čo v preklade 
znamená neopakovateľný a jedinečný 
fazuľový guláš) a tiež halászlé od 
Hrázneho mohli nasýtiť každého, kto 
mal chuť na niečo chutné. Aby hrdlo 
nevyschlo, k dispozícii bol bohatý bar, 
kde nechýbal ani burčiak, na túto dobu 
vysoko aktuálny. Oproti minulému roku 
bol tento rok bohatší na súťažiacich vo 
varení gulášu, a tak návštevníci výstavy 
mohli ochutnať hneď deväť rôznych 
druhov, jeden lepší a voňavejší ako ten 
druhý. 
   Živá hudba ešte znásobila príjemnú 
atmosféru počas výstavy. V sobotu 
i v nedeľu vyhrávala rezko a lákala 
všetkých, ktorý uvažovali ako stráviť 
obe slávnostné popoludnia. V sobotu 

 l  DH Vrbovanka počas 9. ročníka Jesennej výstavy.    Foto: L. Žitnanský

spolupráci má výstava  z roka na 
rok pestrejší a obsiahlejší program. 
Ďakujem i všetkým sponzorom, 
Ľudovej hudbe Borovienka, country 
skupine Neznámi, Ľudovej hudbe 
Vrbovanka, Folklórnej skupine 
Krakovienka, Vavrineckej 3+, 
všetkým sponzorom, súťažiacim 
vo varení gulášu z Mikroregiónu 
nad Holeškou a zároveň starostom 
týchto obcí. Vďaka patrí samozrejme 
i všetkým vystavovateľom i strážnej 
službe. Verím, že sa vám budú naše 
ďalšie podujatia páčiť a tešíme 
sa na vašu účasť“, dokončila pani 
Krestová.

Juraj FILO

Z Jesennej výstavy ovocia a zeleniny

2x foto L. Žitnanský.                                                                                                                   



Novinársky škriatok 
úradoval aj v našej 

redakcii

  V  mesiacoch august až 
október 2012  sa narodili  
Dominika Čechvalová, Ján 
Miklovič, Martin Augustín, 
Amélia Filová a Emma Ši-
mová.  Želáme im veľa zdra-
via a síl.                 

***
   V tom istom období nás 
navždy opustili Jarolím  Ka-
liš vo veku 63 rokov, Michal   
Valo  vo veku 86 rokov a 
Anna Valová vo veku 88 
rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -r-

  Zber textilu – v obci sú umiestnené 3 
kontajnery (pri obchode v Krakovanoch, v 
Strážach a pri kultúrnom dome), do ktorých 
je možné odkladať použiteľné šatstvo, textil, 
obuv, hračky, ktoré budú použité na charitu. 
Kontajnery budú vyvážané podľa potreby. 
Jednorazové zbery na charitu už obec nebude 
organizovať. Nepoužiteľný textil a odevy môžu 
občania dávať do komunálneho odpadu.
   Zber skla – do kontajnerov na sklo dávajte 
len sklo a veci zo skla. Nepatria tam igelitové 
tašky, PET fľaše, porcelán, WC misy a podobne. 
V prípade takéhoto znečistenia nám vývozca 
kontajnerov odmieta vyviezť takéto znečistené 
sklo a obec má problémy. Sklo netreba triediť 
podľa farebnosti. 
   Zber prepáleného oleja – upozorňujem, 
že v kancelárii obecného úradu sú lieviky na 
PET fľaše, do ktorých dávajú občania prepálený 
kuchynský olej. Keď fľašu naplnia, zatvoria 
ju a hodia do 240 litrového kontajnera, ktorý 
sa nachádza pri zadnom vchode do obecného 
úradu. Firma Ladis co zberá prepálený olej aj 
s fľašami.
   Zber akumulátorov a batérií – na dvore 
obecného úradu (5 metrov od kontajnera 
na prepálený olej) sa nachádza kontajner 
na akumulátory a batérie. Nefunkčné malé 
batérie môžete odovzdať v predajni, v ktorej 
kupujete nové, alebo ich môžete vyhodiť do 
tohto kontajnera. Patria sem aj autobatérie. 
   Zber elektroodpadu – posledný zber sa 
konal 05. 10. 2012. Naše skúsenosti sú také, 
že odpad vyložený deň vopred pozberajú a 
odvezú do zberu Rómovia zo susedných obcí. 
Chcem požiadať tých, ktorí nemusia vykladať 
odpad vopred, aby ho vyložili až v deň zberu. 
Firma Bomat zberá odpad ráno už od 6,30 
hodiny. Peniaze, ktoré získame za tento odpad, 
(nie je ich veľa) musíme použiť v odpadovom 
hospodárstve. V budúcnosti chceme požiadať 
políciu Vrbové, aby v období takýchto zberov 
monitorovala obec. 
   Zber zeleného odpadu – zber bude 
ukončený v novembri. Presný termín bude 
oznámený občanom obecným rozhlasom a 

káblovou televíziou. Žiadame Vás, aby ste 
vyviezli burinu a konáre čo najskôr, aby sme 
ich mohli spracovať do príchodu mrazov. Po 
tomto termíne bude vývoz zakázaný.
   Nadrozmerný odpad – ďalší zber bude 
až na budúcu jar. Predmety zo zberu budú 
dočasne uložené na dvore obecného úradu. 
Nachádza sa medzi nimi zachovalý nábytok 
a koberce, ktoré v prípade záujmu si môžu 
občania prísť zobrať.
   Niekoľko slov o kanalizácii. Obec 
vybudovala kanalizáciu v Záhradkovej ulici. 
Táto vetva nebola zahrnutá vo veľkom projekte 
kanalizácie obce. Vzhľadom k tomu, že obec 
vyšla stavebníkom v ústrety a vybudovala im 
kanalizáciu, rozhodlo obecné zastupiteľstvo 
o ich finančnej spoluúčasti vo výške 700,- eur 
na jeden rodinný dom. Získané prostriedky 
boli použité len na jej zhotovenie a podklad 
pre miestnu štrkovú komunikáciu, na ktorú v 
rozpočte obce nie sú peniaze.
   Z činnosti obce. Obec v spolupráci 
BK Group vybudovala osvetlenie kostola v 
Krakovanoch, ktoré bude dané do prevádzky 
v najbližšom období. 
   Obec spolu z výborom Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch 
zorganizovala Jesennú výstavu, v rámci ktorej 
sa konala aj súťaž vo varení gulášu. Súťažilo 
9 družstiev, vyhralo družstvo nášho občana 
Petra Klču. Počas dvoch dní si na výstave 
záujemcovia pochutili celkove na 400 litroch 
gulášu, kašiach a ďalších špecialitách. Výstava, 
ako po iné roky, zaujala nápaditosťou a 
vhodným kultúrnym programom. Fotografie 
si môžete pozrieť na stránke www. krakovany.
sk. Toto podujatie sa dá hodnotiť pozitívne i 
čo sa týka návštevnosti. Kladne hodnotím, 
že ČK v pondelok sprístupnil túto výstavu aj 
pre deti z materských škôl Mikroregiónu nad 
Holeškou. Teším sa na ďalšiu spoločnú akciu, 
ktorou bude po novom roku zabíjačka. Verím, 
že táto akcia občanov osloví.

                                        Vladimír MIHÁLIK
starosta obce Krakovany   
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       Ø HISTÓRIA

   V  Hlase Krakovian 2/2012 sme sa v 1. časti článku o histórii Krakovian preniesli do minulého storočia, do obdobia 
medzi dvoma svetovými vojnami. Pani Vašková nám zanechala svoje pamäte a my môžeme spomínať. Mnohí si 
toto obdobie iste pamätáte z rozprávania, mnohým nám je vzdialené, ale určite sa môžeme zo spomienok poučiť, 
či nabrať inšpiráciu do dnešného života.

 2                                       október 2012          HLAS Krakovian
Krakovany kedysi – roky 1928-1934 – časť II.

    Vážení spoluobčania !
Vo svojom príhovore sa zameriavam na odpadové hospodárstvo v našej obci 
a chcem upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia občanov.

   S ta ros ta  sa  p r ihovára

  V  1. časti sme si predstavili ako 
Krakovany vyzerali v medzivojnových 
rokoch, ako prišla povodeň a že obchodnú 
činnosť tvorili dva hostince, predaj 
mäsa v sobotu a niekoľko obchodov. Je 
možné, že vy si Krakovany z toho obdobia 
pamätáte inak. Cieľom zverejnenia 
spomienok pani Vaškovej je, aby sme 
nezabudli na Krakovany kedysi a ak vo 
vás článok vzbudil spomienky a debaty 
ako Krakovany vyzerali podľa vás, ako 
si ich vy pamätáte, potom článok splnil 
svoje poslanie. 
   V rokoch, na ktoré spomíname, medzi 
dvoma svetovými vojnami, „boli známe 
choroby ako detské osýpky“, spomína 
pani Vašková. Boli považované za 
chytľavú chorobu, a tak na bráne domu 
lekár vyvesil oznam, aby sa obmedzili 
návštevy a šírenie chorôb. V ojedinelých 
prípadoch trpeli dospelí chorobami 
ako záškrt a šarlach. Školu lekár v tom 
čase navštevoval pravidelne. V tých 
časoch medzivojnových to bol MUDr. 
Bazala a mal sídlo vo Vrbovom. Žiakov 
vyšetroval jedenkrát ročne. Pri narodení 
dieťaťa bola pôrodná babka, volala sa 
Vendelová. Nemala odborné vzdelanie. 
Neskôr pôrodnú asistenciu robila babka 
Žitňanská, ktorú volali Matúška. Tá už 
odborný kurz mala. 
   K dobrému zdraviu patrí aj zdravá strava. 

Z pamätí pani Jolany Vaškovej

konali  aj  výstavy,  kde odborníci jednotlivé 
plenemá hodnotili. Poľnohospodárstvo 
v tom čase poskytovalo ľuďom prácu 
a plácu. Pre nedostatok  pracovných  
príležitostí  však mnohí odchádzali 
hlavne do Ameriky. Ženy si privyrábali 
predávaním  výšiviek,  záclon  a  obrusov, 
hlavne do Čiech. Výšivky nosili v nošiach 
na chrbte a hovorilo sa im šatovky. 
Šikovné ženy, na ktoré si pani Vašková 
pamätala, sa volali Alžbeta Macháčová, 
Anna Brašková, Anna Hermanová, 
Johanna Reginová a Anna Rošková. 
   Toľko  k  2. časti   čriepkov    pani   
Johanny Vaškovej. Verím, že  jej 
spomienky vo vás vyčarili radosť  z  
krásnej  histórie našej obce. Ak si 
pamätáte niečo inak, alebo si pamätáte 
viac, napíšte nám alebo povedzte. 
Nech  zanecháme  pamiatku na históriu 
našej obce všetkým, ktorí budú mať 
záujem. V tretej časti rozprávania o 
medzivojnovej histórii Krakovian si 
napíšeme o cirkevných organizáciách, 
zvykoch a kostole. 

Zo spomienok pani Vaškovej 
prepísala   -MaH-

Spoločenská kronika

   O  tom, že novinársky 
škriatok sa nevyhol ani 
našej redakcii, sme sa mohli 
presvedčiť v minulom čísle 
Hlasu Krakovian (júl 2012). 
Trošku nám poposúval riadky 
a tri články tak zostali bez 
uvedenia autora.     
   Článok Jednota dôchodcov 
v Krakovanoch informuje 
n a p í s a l a  p a n i  A n n a 
KUBRANOVÁ, Zo života 
školy Eva SEITLEROVÁ a 
autorom článku s názvom 
Unikátna strieborná misa 
- lanx z Krakovian - Stráží 
na poštovej známke bol 
Vladimír KRUPA.
   Za chybu sa v mene redakcie 
ospravedlňujeme a veríme, 
že sa nám škriatka podarilo 
aspoň na istú dobu vyhnať.
                                                                                                       -r-

Výmena tabliet

Na OcÚ sa vymieňajú 
j ó d o v é  t a b l e t k y  d o 
31.10.2012. Staré tabletky 
je potrebné prinieť na 
úrad.  Prineste si  aj 
občiansky preukaz.
                                          -ocú-

A chlieb patrí k základným potravinám 
ako kedysi, tak aj dnes. Stará pekáreň 
sa v medzivojnových časoch nachádzala 
za Sedlákéch hostincom. V tej dobe 
boli v tej časti dva rodinné domy – dom 
rodiny Štefankovej a Hornákovej. Boli 
to roľníci. Nová pekáreň bola postavená 
poniže hostinca Jozefa Straku. Pri výkope 
jej základov sa našli v zemi tri granáty a 
pri dokončovaní stavby jeden z granátov 
vybuchol a spôsobil trhliny v múre. Stavba 
bola potom na dva dni zastavená, ale 
mimoriadna pozornosť sa tejto udalosti 
nevenovala. Obyvatelia, ktorí nebývali 
blízko stavby, o výbuchu ani nevedeli. 
Na stavbe pracoval aj Michal Brezovan z 
Piešťan a pamäte pani Vaškovej hovoria 
aj o tom, že nová pekáreň Marcinkových 
zobrala časť zo záhrady Obecného 
chudobinca a časť z priestoru budovy, 
kde boli uskladnené hasičské striekačky. 
Mliečne výrobky ako maslo, tvaroh, 
smotana, mlieko a tiež vajcia ľudia 
kupovali priamo u roľníkov. 
Poľnohospodárstvo reprezentovali v 
tom čase roľníci, ktorých bola prevažná 
väčšina z obyvateľov Krakovian. Vít Klčo, 
ktorý býval v Uličke, mal prvú mláťačku, 
ktorá roľníkom veľmi uľahčila prácu. 
Menšie roľnícke usadlosti mlátili obilie 
cepami. V tom čase boli Krakovany známe 
aj chovom ošípaných. Dokonca sa u nás 

STOROČNÉ KOLÁČIKY
(recept zo sto rokov starej Kuchárskej knihy mojej maminky)

   1/4 kg masla, 10 dkg cukru, 3 žĺtky jeden po druhom, citr. kôra, vanilka, 
6 dg lúp. strúh. mandlí a 35 dg hladkej múky ľahko vymiešať. Ako sa robia 
koláčiky: urobí sa gulička, stred sa vypichne a upečú sa. Upečené sa natrú  
hustou polevou vanilkovou alebo citrónovou. Poleva: uvarí sa 15 dg cukru, 
vymieša a pridá sa citrónová šťava alebo vanilka.
   Maminke sa darilo narozdiel odomňa výborne a viedla doslova krasopisne 
svoju Kuchársku knihu, ide o presný prepis, tak dobrú chuť!
Ak sa do ich pečenia niekto pustíte, napíšte nám, ako se Vám podarili. 

TVAROHOVÉ KRAPLIČKY
   30 dg tvarohu, 30 dg masla, 2 žĺtky, soľ, 32 dg múky, vyvaľká sa. Cesto sa 
nechá odpočinúť, zloží sa, 3 x sa prevaľká zase sa zloží, nechá odpočinúť, 
radielkom  sa robia „krapličky“, plnia  sa zaváraninou, pomažú sa vajcom 
vnútri kraja a navrchu sa upečú. Tvar musia mať ako tašky. Upečené sa 
posypú cukrom. 

MAKOVÁ TORTA (do menšej formy)
   15 dg cukru sa vymieša so 6 žĺtkami, pridá sa z 1/2 citrónov šťava, 2 
lyžice rumu, škořica, klinček, citr. kôra, 1 a 1/2 tabuľky čokolády, 10 dg 
strúhaných orechov, 10 dkg maku utlčeného, z bielkov sneh. 
Cesto upečieme v tortovej forme, upečenú tortu rozrežeme, naplníme 
zaváraninou a polejeme rumovou polevou (15 - 18 dg cukru, citr. šťava, rum)
Len dajte POZOR na výber toho alkoholu, vzhľadom k aktuálnej situácii. 
Dobrú chuť!

Pre HK pripravil: Martin GONO
Fotografia i recept copyright: © 2012 Luba (Ljuba) Skořepová

RECEPTY PRE DLHÉ JESENNÉ VEČERY
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

  Júnový župný festival spojený s 
predajom lokší a koláčov sme zvládli 
aj vďaka vám, ktorí ste sa angažovali 
a do pokladne nám pribúdali eurá na 
ďalšie naše aktivity. Ďakujeme!
   V mesiaci júl sa naše dve členky boli 
zrekreovať v Bardejove, na týždeň si 
oddýchli od každodenných starostí a 
načerpali sily. Ďalšia členka sa týždeň 
rekreovala v Chorvátsku na ostrove 
Vig, čo nám predstavila začiatkom 
leta hosťka z CK. Tiež vydarený výlet 
s pekným počasím, slnkom a morom.
   Našu opekačku sme si o týždeň 
posunuli a mali sme ju 1. augusta, 
tak ako vždy, na polovníckej chate. 
Na dobrú náladu nám vyhrávala 
harmonika pána Krajčoviča. Tu som 
oslávila aj svoje jubileum, ktoré bolo 
presne 1.8. spolu s vami milí členovia, 
ktorí ste prišli. Vládla dobrá nálada a 
pri všakovakých maškrtách čas rýchlo 
letel. Posedeli sme si až do večerných 
hodín. Bola to tiež vydarená akcia 
spolu aj s našimi vnúčatkami.
   V mesiaci august sme mali voľno, 
boli dovolenky, varovali sme vnúčatá, 
starali sa o rodičov atď..
   3.9. sa manželský pár zúčastnil 
týždňovej liečby v Nimnici. Bolo 
výborne! (Naša organizácia dostala na 
tento rok štyri poukazy, podľa počtu 
členov).
   19.9. sa šesť našich členov zúčastnilo 
prehliadky seniorských speváckych 
súborov v Trnave. Z ich roprávania 
bolo jasné, že to bol úžasný zážitok, 
vystúpilo 10 súborov, najväčší úspech 
mal súbor mužov „Bradlan“, ktorý 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene Výboru JDS v Krakovanoch pozdravila a touto 
cestou informovala o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

vystúpil aj v milánskej „La Scale“. 
S prekrásnymi, opernými áriami 
nadchol všetkých prítomých. Všetci 
účinkujúci  si vyslúžili  veľký  potlesk.
Na našom stretnutí 26.9.2012 sme 
sa zišli v zasadačke OcÚ, spomínali 
sme na leto, čo sme zažili, aké akcie 
sme mali a aké pre našich chystáme. 
Kytičkou a vinšom sme zablahoželali 
aj našim trom jubilantkám.
   Mesiac október je Mesiac úcty 
k starším, správajme sa k našim 
spoluobčanom milo a buďme k nim 
trpezliví aj my budeme raz starí a tiež 
sa potešíme, ak si nás niekto všimne 
a osloví nás pekným slovom.
   Ďalšie naše stretnutie  bude 
24.10.2012 a v tom týždni budeme 
mať  brigádu na cintorínoch. 
Prispejte aj vy, milí spoluobčania 
a prídite na brigádu, ktorí  môžete, 

nech je miesto piety dôstojné.
   Na záver by som vám chcela ešte 
oznámiť, že plánujeme návštevu 
divadla. Bližšie informácie včas 
zverejníme.
   Toľko z našich aktivít za uplynulé 
tri mesiace. Všetých vás srdečne 
pozdravujem a prajem pevné zdravie 
a radosti so svojími blízkymi. Všetých 
vás srdečne pozdravujem a prajem 
pevné zdravie a radosti so svojími 
blízkymi. Užite si pekné jesenné dni.

   Za výbor JDS Anna Kubranová

Božia  Matka  je  s  nami

   Sú však tí, ktorí sa popri starostiam o 
materiálne zabezpečenie venujú životu 
duchovnému. Dobre sa to dá prirovnať k 
rastline, či stromu, ktorý okrem peknej 
zelenej koruny potrebuje korene a korienky, 
ktoré mu umožňujú nielen pevne stáť, ale ho 
aj vyživujú, aby mohol žiť a neustále rásť a 
odolávať silným vetrom a všetkému, čo by 
mu mohlo škodiť.
   Ani  náš ľudský život nie je  zložený len z tej 
telesnej, ale aj z duchovnej oblasti.  Dokonca 
veríme, že tá duchovná je dôležitejšia od 
telesnej, pretože na rozdiel od telesnej 
neumiera. Z viacerých skúseností poznáme, 
že aj na toto duchovno pôsobia rôzne vplyvy. 
Je to dobro, ale aj  zlo.  Boh je dobro  a 
nikoho nechce k sebe nasilu priťahovať. 
Necháva nás, aby sme sa sami rozhodovali. 
Ale nenechal nás len tak. Dal nám veľkú 
pomoc. Svojho Syna, anjelov, svätých a 
Božiu Matku Máriu. Preto ju nazývame 
matkou, lebo jej záleží na každom človeku. 
Je to taký výnimočný vzťah. Pochopiteľne, 
žiadnej dobrej matke nie je ľahostajné, čo sa 
deje s jej dieťaťom. Láska matky k jej dieťaťu 
je niečo výnimočné. Povedali by sme, že sa 
vymyká bežným ľudským zákonitostiam. 
Nedá sa nevšimnúť si, že jej často záleží 
na dieťaťu viac, ako na sebe samej. Mária 
je takou matkou, ktorej záleží na všetkých 
ľuďoch. A ako jej máme dať najavo, že 
aj nám záleží na nej? Našou modlitbou a 
životom. K Márii našej duchovnej matke 
sa modlíme nielen za seba, ale  za všetkých 
ľudí. Aj za tých, ktorí ju nepoznajú. 
   V celej Cirkvi existuje nespočetné množstvo 
rôznych spoločenstiev, ktoré sa neustále 
modlia k Panne Márii.  Prosia ju, aby ich, 
ich najbližších, spoločenstvá, v ktorých 
pôsobia, farnosti, celú Cirkev a celé ľudstvo 
ochraňovala pred zlom a viedla k svojmu 
synovi - Ježišovi Kristovi. Týmto spôsobom 
sa tí, ktorí sa úprimne modlia, zapájajú k 
spolupráci s Máriou a celým Nebom. Je 
to spolupráca v boji za víťazstvo dobra 
nad zlom. Presnejšie povedané víťazstvo 
lásky nad nenávisťou. A tu si musíme 
všetci priznať, že nie vždy v našom živote 
víťazila láska. Aby víťazila v nás a v našom 
okolí, prosíme o pomoc Máriu. Aj v našej 
farnosti sú viaceré modlitebné spoločenstvá. 
Patria medzi ne aj ružencové. Je dobré, 
keď medzi ne patrí čo najviac ľudí. Keď sa 
každý deň bratia a sestry obracajú na svoju 
Nebeskú Matku Máriu, aby viedla, učila a 
ochraňovala svoje milované dietky.
   Preto by som vás chcel povzbudiť, aby 

        Už sme si zvykli v našom živote čoraz viac vnímať nielen to viditeľné, ale aj 
to, čo naše oči, uši, ba žiadny zmysel nie je schopný postrehnúť. Hovoríme 
tomu duchovno. Je to niečo neviditeľné.  Sú ľudia, ktorí sa v tomto svete 
venujú viac, alebo výlučne - hodnotám materiálnym.

ste sa vy, ktorí patríte do ružencových 
spoločenstiev, horlivejšie modlili za víťazstvo 
dobra. Tí, ktorí sa akosi obávate, alebo to 
nepovažujete za potrebné, skúste aspoň na 
nejaký čas žiť bližšie s Máriou a s jej synom 
Ježišom. Vlastne, ružencové tajomstvá 
nám umožňujú hlbšie sa zamýšľať nad tými 
najdôležitejšími udalosťami našej spásy. 
Svojou modlitbou, rozjímaním o živote nášho 
Spasiteľa, jeho matky Márie, pomôžme sebe a 
iným ľuďom, aby sa priblížili k Nebu, k vlasti, 
ktorú máme pripravenú. Je to veľká česť žiť, 
modliť sa s tou, ktorú si k spolupráci vybral 
sám Boh. Vybral si ju, aby sa stala matkou 
jeho Syna a nás všetkých. Mária nezradila 
Boha a nezradí ani nás. 
   V mesiaci septembri sme mali viac 
mariánskych sviatkov. Získali sme väčšiu 
príležitosť zapojiť sa do  jej života, ale 
tiež možnosť vstúpiť do ružencových 
spoločenstiev. Stať sa členom ružencového 
spoločenstva. Zúčastnili  sme sa spoločnej 
púte na mariánsko mieste. Aj takto sa dá 
priblížiť sa k svetu  pre nás ešte neviditeľnému, 
ale nádejnému.  Preto, lebo tam žijú tí, ktorí 
vložili svoj osud  do rúk nášho Spasiteľa.
    Prajem Vám všetkým, aby Panna Mária  
bola  pre  každého  matkou,  u ktorej vždy 
nájde potrebnú pomoc. 
                              Anton ZOŇ
                                                                       farár

Dianie v Cirkvi
   Vo Vatikáne prebieha 13. 
biskupská synoda o novej eva-
njelizácii. Cirkev na Slovensku 
reprezentuje na biskupskej sy-
node o novej evanjelizácii pre-
šovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ a bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský.  
     Slovenské diecézy pozývajú na 
slávenia pri príležitosti otvore-
nia Roku viery. Významnú cir-
kevnú udalosť vyhlásil Benedikt 
XVI. apoštolským listom Porta 
fidei. V Trnavskej arcidiecéze 
Apoštolský administrátor „sede 
vacante“ Mons. Ján Orosch ce-
lebroval slávnostnú svätú omšu 
vo štvrtok 11. októbra o 9:30 h 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, 
po ktorej nasledujovala diecéz-
na kňazská rekolekcia v budove 
Marianum. 
    Predseda Pápežskej rady na 
podporu novej evanjelizácii 
Mons. Rino Fisichella predsta-
vil novinárom priebeh a sym-
boliku otvorenia Roka viery. 
Štvrtok 11. októbra 2012 vošla 
do dejín Katolíckej cirkvi.  
   Na Slovensku spustili prí-
pravy na jubilejné 25. výročie 
Sviečkovej manifestácie. Vzdať 
hold odvahe tisíckam obyčaj-
ných ľudí, ktorí pred 25 rokmi 
napriek veľkému riziku stáli na 
námestí so zapálenými svieč-
kami v modlitbe proti vodným 
delám, si chcú organizátori pri-
pomenúť 25. výročie Sviečkovej 
manifestácie.  
   Na Slovensku sa začala regis-
trácia na Svetové dni mládeže.
Registrovať sa je možné výhrad-
ne vyplnením záväzného regis-
tračného formulára na stránke 
www.rio13.sk a je platná po 
uhradení zálohy. Zaregistrovať 
sa z organizačných dôvodov 
bude možné do januára 2013.  

                        Zdroj: -TKKBS-

 l   Členky JDS na Župnom festivale kultúry. 
                                                       Foto:  L.  Žitnanský

 l   Členovia JDS sa pravidelne stretávajú v zasadačke 
obecného úradu.                                Foto:  L.  Žitnanský

 l   Tradičná letná opekačka JDS v Krakovanoch.      Foto:  L.  Žitnanský
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    Popoludnie pre seniorov

      Sála kultúrneho  domu  privítala  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  v  svojich  priestoroch v  nedeľu 
07. októbra 2012 so začiatkom o 15:00 hodine tých najstarších obyvateľov našej obce – seniorov.

  Pekne vyzdobená sála, starostlivé 
a  š ikovné ruky zamestnancov 
kultúrneho strediska obce úvodom 
vdýchli nádhernú atmosféru do tohto 
milého popoludnia. Na začiatku 
podujatia privítal poslanec obecného 
zastupiteľstva Martin Gono všetkých 
zúčastnených. 
   Následne vystúpili so svojím 
poeticko-hudobno-tanečným pásmom  
naši najmladší – deti zo Základnej 
školy v Krakovanoch. V druhej časti 
sa predstavili s programom deti, 
ktoré navštevujú Cirkevnú základnú 
umeleckú školu sv. Gorazda vo 
Vrbovom.
   O vynikajúcu zábavu sa postaral 
harmonikár p. Alojz Krajčovič z 
Piešťan. Slovné pásmo a umelecký 
odkaz Milana Mlsnu, alias Strýca 
Marcina interpretoval Martin Gono.  
Naši seniori sa príjemne zabávali, 
zaspievali si a pospomínali v družných 
i priateľských rozhovoroch.
   Prítomní seniori sa v dobrej nálade 
rozchádzali späť domov okolo 20. 
hodiny.
   Veríme, že o rok sa znovu stretneme a 
spoločne strávime pekné popoludnie.
                                      Martin GONO

  Vážení občania

Od 1.1.2012 nastala zmena, samostatne sa bude 
zbierať papier a samostatne všetky druhy plastov, a to 
nasledovne:

Zber papiera:
Na zber papiera bude slúžiť 240 l nádoba, ktorá doteraz 
slúžila na zber „papiera + ostaných plastov“. 
Do nádob a sa v rámci zberu „papiera“ budú zbierať: 
neznečistené a suché noviny, časopisy, brožúry, 
katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, 
lepenky, vlnité lepenky a pod. Do nádob sa už nebudú 
zbierať žiadne plasty.
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.

Zber všetkých plastov:
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120 l vrece, ktoré 
doteraz slúžilo len na zber PET fliaš. Vrecia bude aj 
naďalej poskytovať naša spoločnosť. 
Do vriec sa v rámci zberu „plastov“ budú zbierať: 
stlačené PET fľaše (môžu byť aj so zátkou a etiketou), 
sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby od kozmetiky a pod. 
Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií. 
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.

Za dôslednú separáciu vám ďakujeme.

Marius Pedersen, a.s.
Valova 44
921 01 Piešťany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 l  Harmonikár Alojz Krajčovič rozveselil  osadenstvo.     Foto: L. Žitnanský
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