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   Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som vás v mene výboru Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Krakovanoch informovala o našich aktivitách  z pravidelných 
stretnutí vždy poslednú stredu v mesiaci.

Jednota dôchodcov informuje

 Nakoľko sme nestihli do minulého Hlasu 
Krakovian pripraviť náš článok, teraz z 
našich aktivít vyberáme:
 Koncom júla sa 35  našich členov i s 

rodinnými príslušníkmi zúčastnilo opekačky 
na poľovníckej chate. Skoro každý člen 
prispel niečím ku krásnemu popoludniu, či už 
koláčom sladkým, či slaným, šalátom, alebo 
zeleninou, ale aj polienkom na opekanie. 
Vládla výborná nálada a pri harmonike pani 
Horanskej sme si aj zaspievali. A sľúbili 
sme si, že aj na budúci rok využijeme chatu 
a opekačku si zopakujeme. Za zapožičanie 
priestorov ďakujeme poľovníckemu 
združeniu Králik.
   Aby sme rozhýbali svoje telá, zorganizovali 

sme v mesiaci august brigádu na cintoríne v 
Krakovanoch a v Strážoch, kde pár našich 
členov vyhrabávalo a zametalo celý areál. 
Urobili sme kus práce, na čo sme aj patrične 
hrdí. 
  Pre našich seniorov sme pripravili zájazd 

na Moravu, ale bohužiaľ, pre malý záujem, 
sme museli zájazd zrušiť, čo nás mrzelo. 
Samozrejme nezabúdame na našich 

stretnutiach ani na jubilantov. Každý mesiac 
má niekto z členov jubileum, na ktoré si 
pekným vinšom a kytičkou spomenieme. 
I „živio“ zanôtime, pekne spolu oslávime, 
posedíme, spomíname... 
 Pravidelne informujeme, čo je nové v 

živote seniorov, pretože každý mesiac okolo 
15. sa koná stretnutie predsedov JDS v 
Piešťanoch.
   V mesiaci september nám pani Redechová 

pripravila prednášku o osteoporóze a 
ukázala nám i pár cvikov, ako si pomôcť, 
či osteoporóze predchádzať. Veľmi nás to 
všetkých zaujalo. 
 V mesiaci október sa dve naše členky 

zúčastnili celoslovenského stretnutia ku 
Dňu úcty k starším. Stretnutie pripravil 
Trnavský samosprávny kraj pre 250 seniorov 
v Trnave. Pri príchode dostal každý malú 
pozornosť, vyhrávala dychovka, prebiehali 
prednášky, informatívne stretnutia a po 
obede prestavenie v divadle J. Palárika, kde 
hrala i pani Božidara Turzonovová. Koncom 
mesiaca sa tri naše členky zúčastnili v 
Piešťanoch v kine Fontána reumatologického 
dňa. Bolo veľmi zaujímavé dopoludnie 

 Plnené orechy

Potrebujeme: 
250 g masla 160 g cukru, 130 g 
práškového cukru 1 žĺtok, 250 
g hladkej múky 3 lyžice rumu, 
160 g mletých orechov, 60g 
strúhanky, čokoládová poleva,                                                                     
maslo.
Postup:
  Všetky suroviny na cesto 
spracujeme a plníme do 
formičiek na orechy. Pečieme 
dozlatista. Vychladnuté plníme 
plnkou, zlepujeme po dvoch a
nakoniec namáčame v 
čokoládové poleve.

Vanilkové rožky

Potrebujeme:
35 dkg hladkej múky, 22 dkg 
Palmarínu, 11 dkg práškového 
cukru, 14 dkg orechov, 1 
vanilkový cukor.
Postup:
 Všetko spolu zmiesime, cesto 
pretláčame mlynčekom a 
robíme rožky  alebo rôzne 
tvary. Upečené pocukríme.

Pupáky

Potrebujeme:
700 g hladkej múky, 15 g 
droždia, 2 vajcia, 50 g masla, 
100 g práškového cukru, 3 dl 
mlieka, soľ, 300 g namočených 
sušených sliviek alebo hustý 
slivkový lekvár.
Posýpka: 4 dl mlieka, 100 
g medu, 80g masla, 80 g 
práškového cukru, 120 g 
maku
Postup:
  Z preosiatej múky, droždia, 
vajec, masla, cukru, mlieka a 
soli vypracujeme jemné cesto, 
ktoré necháme vykysnúť. 
Vykysnuté cesto rozvaľkáme 
na veľký plát, pokrájame 
napučané, vykôstkované 
slivky, zabalíme, poukladáme 
na pomastený plech tesne 
vedľa seba a pomaly upečieme. 
Upečené a vychladnuté pupáky 
dáme do misy, obaríme vriacim 
mliekom premiešaným s 
medom, polejeme roztopeným 
maslom a posypeme cukrom, 
poprehadzujeme, posypeme 
mletým makom a necháme 
chvíľu presiaknuť.

Dobrú chuť!

Zuzana BOHUNSKÁ

spojené s filmovými ukážkami o srdci a 
výžive ,     tiež     nám     prednášali    lekári.     
Popri tom nám zdravotnícky personál 
meral tlak, hladinu cukru a cholesterolu, 
vysvetľoval dôležitosť športu (predovšetkým 
chôdze a bicyklovania) a taktiež správnej 
výživy v seniorskom veku. 
 V novembri nám pani Havrlentová 
predviedla ukážky výroby adventného 
venca a vianočného svietnika, aby sme si aj 
my sami mohli spríjemniť domovy a popýšiť 
sa vlastnou šikovnosťou. 
  Na ďalšie stretnutie sme pozvali pani 
Trepačovú z masážneho salónu. Rozprávala 
nám o význame masáží. O tom, aké sú 
dôležité v predchádzaní mnohých chorôb a 
zdravotných problémov a ako pomáhajú ku 
komfortnejšiemu životu. 
  Našich členov sa na každom stretnutí 
pýtame, o čo majú záujem, čo by chceli 
navštíviť. Nakoľko je tu už čas adventu, 
plánujeme zájazd na Vianočné trhy do 
Bratislavy, či návštevu betlehemu v Rajeckej 
Lesnej.
       Na koniec roka sme taktiež chceli navštíviť 
Radošinské naivné divadlo v Dome umenia 
v Piešťanoch, novembrový termín bol už 
vypredaný, ale v januári sa 45 našich členov 
predstavenia zúčastní. 
 Najbližšie nás čaká naše pravidelné 
stretnutie 16.12., kde si pri stromčeku a 
vianočnom punči posedíme a oddýchneme 
si. Verím, že sa v hojnom počte stretneme 
a že snáď medzi sebou privítame aj nových 
členov. 
  Na konci každého roka sa bilancuje a 
hodnotí vykonaná práca. Aj my sme sa v 
rámci našich možností snažili. Ak nám 
bude zdravie slúžiť, radi by sme sa stretávali 
aj na budúci rok. Za ústretovosť ďakujeme 
Obecnému úradu v Krakovanoch a všetkým, 
ktorí počas celého roku 2009 prispeli k 
peknému programu na našich pravidelných 
stretnutiach.
  Už je tu ten správny čas na vianočné 
prianie, keď túži poznať každý z nás v srdci 
lásky chvenie. Úsmev, radosť, veľa lásky, to 
je mojím prianím, to chcem popriať všetkým 
vám, priateľom a známym. Zdravia, šťastia 
hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si 
spoločne krásne  sviatky  vianočné  a   nech 
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Tanec v slovenských ľudových rozprávkach

  V súčasnosti sú určené hlavne deťom 
a majú výchovnú funkciu, aj keď v 
minulosti boli populárnym zábavným 
žánrom všetkých vekových kategórií. 
  Tanec ako taký má v slovenských 
ľudových rozprávkach zaujímavú funkciu 
a úlohu. Jeho funkcia nie je len prejavom 
radosti a zábavy /zábavná funkcia/, aj 
keď tá samozrejme nesmie chýbať  „... no, 
a tu len ešte potom bolo radosti, vítania, 
objímania, hostiny, hudba, tanec, .....“, 
jeho funkcia v rozprávkach je čarovná. 
Hudba ako aj tanec boli pre človeka v 
minulosti veľmi dôležité. Sprevádzali ho 
celým životom od narodenia, v smutných 
aj veselých chvíľach. „Tak musel tancovať, 
kým sa len celkom umorený na zem 
nezvalil.“ Hrdina v tomto prípade použije 
namiesto zbrane hudbu a tak premôže 
šarkana. Tak ako tanec, aj hudba má v 
rozprávke čarovnú funkciu a je väčšinou 
s tancom spojená. „… a vyložil na stôl 
zlatú hviezdu, mesiac, slnko aj muziku. 
…a tie kozičky tancovávali od tých čias 
pri zlatej muzike.“ Ak hrdina hrá na 
čarovný nástroj /husle, píšťalka/, ktorý 
dostal ako dar, všetci musia tancovať, až 
kým neprestane hrať. Vo veľa prípadoch 
je tanec ako trest. „Utešená hudba z neho 
sa ozýva a každého dnu vábi a koho tá 
nezvábi, toho nasilu ta dnu volajú alebo 
vovlečú. „Hneď ho schytili do tanca .....“ 
Hrdina musí tancovať v začarovanom 
hostinci s čertami, alebo s vílami na 
čistinke a nemôže odísť, kým nevypustí 
dušu. „Vzali ju potom medzi seba na 
tanec a tak s ňou tancovali, kým ju na 
kusy neroztrhali.“ Tanec, a to hlavne 
tanec obradový /rituálny/ bol považovaný 
aj za prechodovú bránu do iného sveta, 
spôsob spojenia s iným svetom. Pomocou 
jarných chorovodných tancov, ktoré 
sú najstaršími dochovanými tancami 
a pochádzajú z predkresťanského /
pohanského/ obdobia, sa  privolávala jar 
a zaháňala zima. Ľudské obete nahradila 
figurína /Morena, Marmuriena, Kyselica, 
Kyselová žena/, ale chorovodné tance sa 
nám zachovali až do nedávneho obdobia, 
aj keď ich funkcia sa zmenila z obradnej 
na zábavnú. Tanec bol aj súčasťou rituálov 
prechodu. Na dedine bolo zvykom, že 
chlapec a dievča predtým, ako ich prijali 
do dievockého a mládeneckého stavu sa 

museli naučiť tancovať. Aj v rozprávke 
je tanec súčasťou skúšky, v ktorej musí 
hrdina obstáť, buď vydržať v tanci až 
dokonca, alebo naopak odolať vábivej 
hudbe a nevstúpiť do začarovaného 
hostinca.“Tancovali oba až milá vec, 
kňahna temer  omdlievala od radosti, 
že tento najkrajší už vydrží.  …akoby 
bol i tomuto dakto olova do nôh nalial, 
nevládal ďalej.“ Víli vábili mládenca do 
lesa, a potom ho držali v kole /musel 
tancovať/, až kým ho neutancovali k 
smrti, alebo kým nezakikiríkal kohút, 
vtedy sa mládenec mohol zachrániť, 
pretože ak v tanci vydržal do rána dostal 
od víl nejaký čarovný dar. Kráľove dcéry 
chodili tancovať každú noc s čertami, 
a bolo ich treba strážiť, pretože nikto 
nevedel, kde v noci chodia. „Chodievali 
vždycky na jeden bál. Keď sa zišli k 
tomu bálu, za každým tancom jedny 
topánky odhodili.“ „Pane cisáru, tvoje 
dcéry tancujú s čertmi, tu máš ich 
topánočky, čo v tanci zodrali; a ony tam 
v tej hore tancujú, z ktorej som priniesol 
tu znaky: dve štetinky.“ Tanec bol a 
stále je súčasťou človeka v akejkoľvek 
podobe. Pre nikoho je to za trest, pre 
iného radosť, záľuba, až extáza a  možno 
brána do iného sveta, ako v slovenských 
ľudových rozprávkach.

Zuzana SNOHOVÁ
Použitá literatúra: Pavol Dobšinský: 
Prostonárodné slovenské povesti, 
Samuel Czambel:Slovenské ľudové 
rozprávky I., Encyklopédia ľudovej 
kultúry Slovenska.
 

Stromček                                                          

Potrebujeme: 
- kvetináč (naplnený aranžovacou 
hmotou alebo vlhkou hlinou zabalenou 
v igelite), zelené vetvičky (tuja, 
krušpán), hrubšia niť, tavná pištoľ, 
slamienky, oriešky, sušené ovocie, 
šišky, šípky, stužka, príp. kokosové 
vlákno (anjelské vlasy).

Postup:
1. Vetvičky si nastriháme v takej 
veľkosti, ako veľký chceme mať 
stromček a zapichneme ich po obvode 
kvetináča. 
2. Niťou omotáme vetvičky odspodu 
smerom nahor do požadovaného 
tvaru (t.j. v dolnej časti pri 
kvetináči nesťahujeme a postupne 
priťahujeme).
3. Tavnou pištoľou alebo pomocou 
drôtika pripevňujeme rovnomerne 
ozdoby (sušené kvety, sušené ovocie, 
rôzne oriešky, šišky, šípky, príp. umelé 
vianočné ozdoby). 
4. Na záver stromček dozdobíme 
stužkou, príp. anjelskými vlasmi. 

Prajem Vám, aby Vám vianočné 
aranžovanie prinieslo radosť a 
príjemnú vianočnú atmosféru v 

domácnosti. 

Michaela HAVRLENTOVÁ

Vianočné recepty Vianočná dekorácia

l Letná opekačka Jednodty dôchodcov.     Foto:  L.  Žitnanský

   Rozprávky odrážajú predstavy a názory ľudu. Veľakrát rozprávajú 
životné príbehy a životné skúšky a odrážajú nepriamo skutočnosť. Ľudské 
túžby a ideály sú zobrazené víťaztvom dobra nad zlom.
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