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Trojfarebná bábovka 

Potrebujeme:
4 vajcia, 400 ml kryštálového cuk-
ru, 1 šľahačková smotana, 600 ml 
hladkej múky špeciál, 1 kypriaci 
prášok, 1 PL kakaa, 1 PL oleja, 1 
PL pomletých orechov, maslo na 
vymastenie formy, hrubá múka na 
vysypanie formy, práškový cukor 
na posypanie

Ako na to:
Vajcia s cukrom vyšľaháme do 
penista. Postupne pridáme tekutú 
šľahačkovú smotanu a preosiatu 
múku s kypriacim práškom. Cesto 
dobre vymiešame. 
Veľkú bábovkovú formu dobre 
vymastíme maslom a vysypeme 
múkou. Približne 1/3 cesta naleje-
me na dno formy. 
Zvyšok cesta rozdelíme na dve časti 
– do jednej zapracujeme kakao, 
ktoré sme rozmiešali s 1 PL oleja, do 
druhej vmiešame pomleté orechy. 
Do formy najprv nalejeme kakaové 
cesto, a potom orechové - poradie 
môže byť pravdaže ľubovoľné.
Pečieme vo veľmi mierne vyhriatej 
rúre, aby bábovka pomaly a rovno-
merne narástla. Upečenú bábovku 
vyberieme z formy a posypeme 
práškovým cukrom.

Obmena: Do cesta môžeme pridať 
aj 100 ml hrozienok.

*****************
Strecha z Be-Be sušienok

Potrebujeme:
1 balíček svetlých a 1 balíček 
kakaových Be-Be sušienok, 500g 
tvarohu,150g mletého cukru (15 
lyžíc), 200g masla, 2-3 banány, 
trochu rumu

Ako na to:
Vtrieme maslo s cukrom, tvaro-
hom a ochutíme rumom. Na alobal 
naskladáme ako šachovnicu Be-Be 
sušienky 3 rady po 7 kusoch, (strie-
dame svetlú a tmavú farbu). Potrie-
me polovicou tvarohového krému a 
zakryjeme znovu sušienkami Be-Be 
poskladanými ako šachovnica, ale 
tentoraz na tmavú svetlú a naopak. 
Rozotrieme zbytok krému a na 
prostredné rady položíme olúpané 
banány. Vezmeme alobal a z oboch 
ďalších strán priklopíme k sebe 
tak, že sa sušienky hore spoja do 
strechy. Po zatuhnutí v chladničke 
polejeme čokoládovou polevou a 
dáme znovu vychladiť.

Obmena:  Namiesto banánov 
môžeme použiť aj konzervovaný 
alebo čerstvý ananás nakrájaný na 
kocky.

pripravila Zuzana BOHUNSKÁ

   Vážení spoluobčania!
   Rok 2007 sa blíži k záveru. Väčšina ľudí na jeho konci bilancuje, aký bol, čo 
všetko urobili, čo sa im podarilo a čo ich čaká v novom roku.

 Príhovor starostu

ale i ďalšie, ktoré nespomínam. Je to dôkazom 
toho, že obec žije a každý si nachádza priestor pre 
svoju realizáciu a zároveň nutnosť zamyslenia sa 
nad ďalším skvalitňovaním života.
   V tomto duchu sa bude niesť  i privítanie Nové-
ho roka v kultúrnom dome, na ktoré Vás týmto 
čo najsrdečnejšie pozývam. Pripravená bude 
novoročná kapustnica a pohár vína pre každého 
zúčastneného. Pre tých, ktorí sa opýtajú, či to 
nie je zbytočné vyhadzovanie obecných peňazí 
odpovedám, že väčšina nákladov bude hradená 
sponzormi. Bližšie informácie budú zverejnené 
na obecnom televíznom kanáli a v miestnom 
rozhlase. 
   Všetkým občanom želám pokojné a 
láskyplné prežitie vianočných sviatkov 
a v novom roku 2008 veľa zdravia a 
úspechov v práci i v rodinnom živote!

                                            Vladimír MIHÁLIK

   Recepty

Ťažiskom tohtoročného úsilia pracovní-
kov obce a obecného zastupiteľstva, okrem 
iného, bola realizácia inžinierskych sietí. Sú 
podmienkou rozvoja výstavby, ale aj kvalit-
ného fungovania obce. Rozvody elektrickej 
energie zhotovila Západoslovenská energeti-
ka vo svojej réžii. Vodovod a plynovody boli 
urobené z nákladov obce. Na základe dohody 
so Slovenským plynárenským priemyslom po 
kolaudácii, ktorá bude začiatkom budúceho 
roka, ich SPP odkúpi od obce do svojho vlast-
níctva. Na otázku prečo budovala siete obec je 
jednoznačná odpoveď. Pretože vlastníci sietí, 
by to urobili najskôr o 2 roky. 

   Teší ma zapájanie a účasť veľkého počtu 
občanov na spoločenských a humanitných 
podujatiach, ako sú Vianočné a Veľkonočné 
trhy, Vianočná kvapka krvi, folklórny festival, 
výstava Čo ukrýva dedinská záhrada, oslavy 
Dňa matiek, Vianočné posedenie dôchodcov 

Podoby tradičnej kultúry 
              v zimnom období v Krakovanoch

Dlhé zimné večery boli vhodným obdobím pre rôzne ženské ručné 
práce. Dievky, ale aj ženy sa schádzali v jednom, alebo viacerých 
domoch a spoločne priadli, alebo párali perie, vyšívali, alebo sa 
venovali iným ručným prácam.
Priadky
      Priadky sa konali približne do zači-

atku 20. storočia, kým sa ešte doma spra-
covával ľan. V Piešťanskom regióne sa 
doma vyrábané plátno začalo veľmi skoro 
používať len na poľnohospodárske účely 
a na odev sa kupovali najskôr remeselne 
a potom aj továrensky vyrábané látky. To 
bolo podmienené blízkymi priemyselný-
mi centrami, prosperitou a dostupnosťou 
kraja. 

Drápanie peria
      Dievky aj ženy sa po večeroch 

schádzali pri drápaní peria. Spievali sa 
rôzne pesničky a staršie ženy rozprávali 
príbehy. Neskôr prišli aj mládenci, ale len 
keď tam boli dievky, ktoré sa im páčili. 
Spievali, zabávali sa a žartovali. Veľakrát 
sa pri zábave perie rozletelo na všetky 
strany. „Si sa zasmála, perie išlo kade 
tade, plná oná ho bola.“

 Veštenie
      Predvianočné obdobie bolo vhodným 

obdobím na predpovedanie počasia. Od 
Lucie do Štedrého dňa sa zapisovalo 
do kalendára, aké bolo počasie ráno, 
na obed, aj večer. Podľa toho sa potom 
predpovedalo počasie na ďalší rok. Sle-
dovaniu počasia a budúcim prognózam 
poľnohospodárskeho roka sa venovali 
najmä muži, pretože mužskej roboty už 
v tomto období veľa nebolo. Od počasia 
závisela budúca úroda, čo bolo pre roľ-
níkov základom obživy.  Pre dievky bolo 
predvianočné obdobie vhodné hlavne na 
veštenie budúceho vydaja. Veštil sa čas, 
meno alebo povolanie budúceho manžela. 
V Krakovanoch sa varili cestové koláčiky s 
lístočkami, na ktorých boli mená mláden-
cov. Ktorý lístok pri varení prvý vyplával, 
to mal byť budúci manžel. 

Mikuláš 
      Večer pred dňom Mikuláša chodili 

po dedine preoblečené postavy za Miku-
láša, anjela a čerta. Mikuláš nosil deťom 
sladkosti. 

Lucia 
      Na Luciu chodili po dedine dievky 

oblečené v bielej plachte s pomúčenou 
tvárou. Dievky chodili väčšinou tri 
– jedna mala krídlo, druhá krížik a tre-
tia pokladničku. Zastavili sa v každom 
dome, aby povymetali príbytok od všet-
kého zla. Museli mlčať, aby ich domáci 
nespoznali.

  Oplátky
       Pred Vianocami roznášali žiaci od 
organistu do rodín oplátky. Pretekali sa 
jeden pred druhého, aby dostali nejaký 
grajciar. „Poneváč, ale náš pán orga-
nista tento maličký darčok zanechali, 
aby ste to vďačne prijali a ščedrú ruku 
preukázali ....“

   Štedrý deň
      Pred večerou chodili dievky nabrať 
dreva a ak bol počet polienok nepárny, 
bude mať vraj krivého muža. Pod obrus 
sa dávala slama, ktorá sa potom uväzo-
vala okolo ovocných stromov, aby dobre 
rodili. Na štedrovečernom stole nesmel 
chýbať okrúhly báleš, do ktorého sa 
odkladalo z každého jedla a potom sa 
tieto kúsky zakopali na záhrade. Medzi 
štedrovečerné jedlá patrili oplátky s 
medom, slivková polievka, ovarené 
buchty s makom a koláče. 
Po večeri chodili deti a susedia si 
navzájom popod okná spievať koledy 
a vinšovať. „Keď nám dali koláč, tak 
sme im ho zapichli na plot, každí chcel 
dostat penáz.“

   Štefan
Na Štefana chodili muzikanti, väčšinou 
dychovka, vyhrávať do domov, kde mali 
Štefana.  Večer sa konala tradičná šte-
fanská zábava.

   Traja králi
     Po dedine chodili traja chlapci, 
väčšinou miništranti prezlečení za troch 
kráľov. Pri obchôdzke spievali :

„Mi trie králi ideme k vám
šťastie, zdravie neseme vám.“

V každom dome, kde sa zastavili, 
napísali na bránu :  

19 G + M + B 65 
/čísla znamenajú rok/.

Zuzana SNOHOVÁ

Vianoce s úsmevom
VLAK, KTORÝ NAJVIAC MEŠKÁ

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? 
No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Via-

noce.

ŠKÓTSKY MIKULÁŠ
Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí 

sa deťom:
-“Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?“

POLICAJT NA LOVE VIANOČNÉHO 
KAPRA

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného 
kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!

DARČEKY V ŠKÓTSKEJ RODINKE
Škótska rodinka pri vianočnom stromče-

ku: 
„Tak, detičky, ak ste už darčeky videli, tak 

ich zabaľte, aby ste ich mali aj budúce
Vianoce k dispozícii.“

NA LYŽIACH
Dve mladé lyžiarky sa zhovárajú počas 

zimnej dovolenky v horách.
„Ty, počuj,“ vraví jedna druhej, „tak čo 

urobíme večer? Vezmeme si meprobamat a 
ideme do postele alebo vezmeme pilulku a 
ideme do baru?“

VEDEL, AKO NA TO
„Nehanbíte sa, takto na Vianoce žobrať? 

Prečo ste nepracovali, veď ste silný a zdravý 
muž?“

„Vidíte, madame, a vy ste zase taká krásna, 
že by ste mohli hrať vo filme, a predsa vediete 
domácnosť ...“

„Hm, počkajte, pozriem sa, čo mám pre vás 
v kuchyni ...“

 
OBCHODNÁ PSYCHOLÓGIA

V predvianočnom ruchu kontroluje riaditeľ 
obchodného domu svojich zamestnancov. 
Pýta sa šéfa druhého poschodia: 

„Tak čo, ako sa vám vidí tá nová preda-
vačka?“

„Je dobrá, pán riaditeľ, má taký sľubný 
výraz v tvári.“

„Tak ju okamžite dajte do oddelenia pyžám 
a nočných košieľ!“ 

NA TRHU
„Tá ryba, čo ste mi včera predali, nebola 

čerstvá ...“
„Nevravte, veď bola z poslednej dodávky 

priamo z mora!“
„Nuž v tom prípade asi prišla od toho mora 

sem k vám pešo ...“

pripravil: Martin GONO

Zmeny v káblovej televízii
   V snahe o skvalitnenie programovej ponuky v miestnej káblovej televízii sa 
Obec Krakovany rozhodla poveriť prevádzkovateľa káblovej televízie, firmu 
STELAR Nové mesto nad Váhom úpravou programovej ponuky.

Od januára 2008 (niektoré zmeny už v decembri 2007) končia v ponuke nasledovné progra-
my: TV 5 Monde Europe, BBC World a Nautik. Pridané budú: FilmBox (český filmový) alebo 
Hallmark (hlavne seriály, ale i filmy z vlastnej produkcie), Eurosport v češtine, Viasat History 
(český dokumentárny) a ČT 24 (český spravodajský). Okrem toho bola už väčšina programov v 
decembri 2007 uspôsobená na stereofónny zvuk.

 V mesiaci december 2007 budú súčasne k dispozícii aj FilmBox, aj Hallmark, pričom do konca 
roka 2007 môžete zahlasovať, ktorý z nich zostane v káblovej televízii od januára 2008. Zosta-
ne jeden z nich, ktorý získa viac hlasov. Hlasovať môžete mailom na krakovany@krakovany.
sk , telefonicky na tel. čísle 033/7798 425, takisto aj pri osobnej návšteve na obecnom úrade. 
Nezabudnite vždy uviesť svoje meno a adresu. Je to potrebné preto, aby sa predišlo dvojitému 
hlasovaniu jednej osoby. Hlasovací lístok je uverejnený aj tu v Hlase Krakovian, vhodiť ho môžete 
do pripravenej urny na chodbe obecného úradu. Upozorňujeme, že výsledky hlasovania budú 
platné, aj keď príde nízky počet hlasov.  Programová skladba káblovej televízie pre rok 2008:

 STV1, STV2, TV JOJ, Markíza, TA3, Prima, ČT1, ČT2, ČT24, TV Karpaty, Óčko, Galaxie Sport, 
Minimax, TV Noe, Eurosport (v češtine), Viasat History, Deutsche Welle (nemecky,anglicky), 
Obecný Infokanál a buď FilmBox, alebo Hallmark (rozhodne vaše hlasovanie).Niektoré z novi-
niek vám predstavujeme v nasledujúcich riadkoch:

FilmBox - filmový kanál v češtine, ktorého vysielateľom je spoločnosť  SPI INTERNATIONAL, 
ktorá už niekoľko rokov úspešne prináša filmové príbehy do kín, video požičovní, platených i 
voľných televízií v ČR, na  Slovensku, v Maďarsku i Poľsku.  Garanciou kvality programu je 
filmová knižnica SPI International, ktorá dnes ponúka viac než 1 300 filmových titulov.

Hallmark Channel - rodinne orientovaný seriálovo-filmový kanál. Základom všetkých filmov 
a seriálov na tomto televíznom kanáli je silný príbeh. 

Eurosport česky -  paneurópsky športový kanál s dlhou tradíciou, od roku 2006 vysiela okrem 
iných jazykov aj plne v češtine. Pre rok 2008 má zakúpené práva okrem iného i na ME vo futbale, 
futbalové prenosy ligy majstrov a UEFA, kvalifikačné duely, olympijské hry a iné...

Viasat History -  po česky - jediný historický kanál.  Poznajme minulosť, aby sme porozumeli 
prítomnosti a pripravili sa na budúcnosť.  Cena za ročný príjem signálu káblovej televízie pre rok 
2008: 1896,- Sk. Príjemné sledovanie!                                                                                               -r-

HLASOVACÍ  LISTOK
Hlasujem, aby bol v roku 2008 v káblovej televízii program:
- FilmBox                    
- Hallmark Channel                          krížikom označte jeden program
Meno a priezvisko:_________________________________
Adresa:_________________________________________

Kupón treba odovzdať do 5. januára 2007 do urny na chodbe OcÚ

#


