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Generálka na oslavu vianočných sviatkov
Ako vyzerali tradičné Vianoce?

    Pod názvom “Od Lucie do Vianoc” sa v nedeľu 11. decembra 2005 so začiatkom o 16:00 hodine uskutočnilo 
v priestoroch ľudovej izby Sedliackeho dvora vianočné pásmo folklórnej speváckej skupiny (FSK) Krakovienka, 
ktorej umeleckou vedúcou je Antónia Mitošinková. 

  Ľudová izba Sedliackeho dvora 
sa aspoň na hodinu a pol stala 
prostredníctvom účinkujúceho 
folklórneho telesa pre hojný počet 
divákov tradičným ľudovým príbytkom 
našich predkov.
   Úvod vianočného pásma patril našim 
najmenším – deťom, ktoré svojou 
šikovnosťou, talentom i tými, azda 
najkrajšími darmi - detským úsmevom 
a spevom, uviedli prítomných divákov 
do tej pravej vianočnej atmosféry. 
Detskí účinkujúci, v kratšom pásme, 
aké mali neskôr dospelí, predstavili 
návštevníkom tohto kultúrne i umelecky 
hodnotného popoludňajšieho podujatia 
koledy, vianočné hry, zvyky a obyčaje 
slovenského, v tých časoch prevažne 
roľníckeho ľudu. Odmenou bol bohatý 
aplauz prítomných.
 Po detskom vystúpení vo 
vianočnom folklórnom pásme 
pokračovali dospelí účinkujúci FSK 
Krakovienka, ktorí hneď na úvod 
predstavenia vyzdvihli v jednom z 
príspevkov významné etické hodnoty 
človeka: mier, vieru, lásku a nádej. 
Koledovanie, vianočné hry, zvyky 
a obyčaje, to všetko nám postupom 
času v ľudovej izbe predstavili naši 
fundovaní folkloristi. 
   Záver celého vianočného pásma 
patril vianočnej piesni “Tichá 
noc, svätá noc”, ktorú pri svetle 
trblietajúceho sa svetla sviečok 
odspievali účinkujúci spolu s divákmi. 

   A aké by to bolo tradičné ľudové vianočné pásmo, keby nebolo k dispozícii nejaké to hriatô, pupáky, 
makové záviny, vanilkové rožteky, vianočné oblátky s pravým včelím medom a všakovaké iné 
vianočné dobroty?! Diváci i účinkujúci si z tohto vysoko kultúrne i umelecky hodnotného, milého 
predvianočno-VIANOČNÉHO podujatia mohli odniesť prostredníctvom svojich sŕdc nádherný 
pocit z už prežitých jedných Vianoc v tomto kalendárnom roku.                           Martin Gono

l  Takto vyzerali štedrovečerné príbytky našich predkov a vďaka vystupujúcim 
si mohli návštevníci vianočné chvíle naživo pripomenúť.  Foto:  L. Žitnanský

   V sobotu 3. decembra, ako je každoročným zvykom výbor miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža (MsSČK) 
pripravil pre všetkých darcov krvi slávnostné posedenie. 

Červený kríž ďakoval darcom krvi

   Program tejto tradičnej udalosti otvorili so svojím kultúrnym 
programom deti z miestnej ZŠ pod vedením pani učiteľky Pánikovej. 
Kultúrny program pokračoval predstavením folklórneho súboru pri 
ZUŠ Vrbové pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej a zakončený bol 
pekným vianočným programom folklórnej skupiny Krakovienka. 
Po bohatom kultúrnom prejave nasledovali prejavy prítomných 
delegátov i hostí, predsedníčka E. Krestová bilancovala činnosť Ms 
SČK, ale hlavná časť jej vystúpenia patrila poďakovaniu všetkým 
darcom krvi i členom MsSČK. Vyzvala na hojnú účasť na Vianočnej 
kvapke krvi, 13. decembra 2005 (akcia sa konala v čase po uzávierke 
tohto čísla), počas ktorej sa uskutoční dobrovoľný odber krvi v 
priestoroch kultúrneho domu. Ako predsedníčka uviedla:„Pomaly

sa blíži čas Vianoc, čas hodnotenia, čas pozastavenia, bilancovania 
odchádzajúceho roka  a čas poďakovania (za prácu). Výbor MsSČK 
úprimne ďakuje darcom krvi za ich ľudský čin prejavený v roku 
2005, za podarovanie kúska seba pre dobro druhého, za nádej pre 
rak dôležité a nenahraditeľné zdravie i všetkým členom SČK, ľuďom 
dobrej vôle,  za podporu, pochopenie a radosť z našej práce, ktorá 
je veľmi náročná. Prajem vám do ďalších dní čo najviac príjemných 
chvíľ, veľa zdravia, veľa radosti, veľa lásky a veľa potešenia z 
každého nového rána a stretnutia s každým človekom.“ 
   K prianiu a poďakovaniu sa pripája i naša redakcia.
                                                                                                         -juf-
        fotografiu z tohto podujatia nájdete na str. 2


