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   V tomto čísle sa opäť vraciame k skúmaniu histórie pôsobenia Červeného kríža 
v Krakovanoch.  Pre odkrytie bohatej minulosti  Miestneho spolku spolu so 
súčasnou predsedníčkou Elenou Krestovou sme navštívili ďalšie dve dve obetavé 
ženy, ktoré v tejto organizácii dlhé roky pôsobili.

Ďalšie čriepky z histórie Červeného kríža u nás

 Tou prvou, ktorá prijala našu ponuku na 
rozhovor je bývalá predsedníčka miestnej 
skupiny vtedajšieho Československého 
Červeného kríža v Krakovanoch pani Anna 
Sedláková.  Po zazvonení pri jej obydlí nás 
zakrátko víta usmiata pani a pozýva dovnútra 
k zaujímavej debate.  Pohostinne nám 
ponúka pohárik vínka, ktorý však v súlade 
s pravidlami vyhlášky o cestnej premávke 
musíme odmietnuť. Po privítaní si sadáme a 
začína sa krátky exkurz do minulosti. 
     Anna Sedláková od ukončenia svojich 

štúdií celý život pracovala ako učiteľka, po 
návrate do Krakovian  v našej materskej 
škole. Predsedníčkou Miestneho spolku 
ČsČK sa stala v roku 1970. Svoje začiatky 
v Červenom kríži popisuje takto: „ Po 
dvadsiatich rokoch som sa vrátila do 
Krakovian. Predtým som učila mimo obce.  
Predsednícku štafetu v Červenom kríži 
som prevzala od pani predsedníčky Betky 
Čičmanskej, ktorá  dokázala veľmi dobre 
riadiť túto početnú organizáciu. Dôležitou 
osobou bola i pani Irenka Hermanová - 
tajomníčka MsČK. Vždy mi bola ochotná 
pomôcť s touto ťažkou, ale veľmi zaujímavou 
prácou.   Miestnu organizáciu Betka s  
Irenkou zanechali vo veľmi dobrom stave, 
pokračovala som v dobre rozbehnutých 
pravidelných akciách - ako boli čajové 
večierky, dvakrát do roka sa konali i 
ľudové zábavy, pravidelne sa zdravotné 
sestry školili v nemocnici v Piešťanoch, ako 
majú poskytovať prvú pomoc. Veľmi dobré 
diskusie a hojnú účasť mali prednášky 
na zdravotnú tematiku, ktoré sa konali v 
kultúrnom dome. Spomínam si na lekárov 
Ovečku, Kusendu a lekárky Žlnayovú, 
Čunčíkovú a Pepelovú (dnes Muržicovú). 
Miestne ženy i muži mohli na tomto fóre 
prediskutovať svoje zdravotné problémy 
a vypočuť si zaujímavé rady pre zdravie. 
Štvrťročne sa nakupoval  zdravotnícky 
materiál pre prvú pomoc. Pokračovala som 
i v tradícií každoročných zájazdov,  spolu s 
členmi sme navštívili Bratislavu, arborétum 
v Mlyňanoch, rôzne iné miesta i kultúrne 
podujatia,“  vysvetľuje pani Sedláková, 
ktorá pôsobila na predsedníckom poste až 
do roku 1988, keď ju vystriedala súčasná 
predsedníčka. Od 70-teho roku v jej výbore 
pracovali  pani Irena Hermanová (ešte krátku 
dobu po jej odchode z postu tajomníčky), 
pani Mária Gonová, pokladníčka Štefánia 
Brašková, tajomníčka Alžbeta Žažová, 
Viktória Valová, Jarmila Augustovičová, 
Elena Krestová a Peter Palkech (vo výbore 
od päťdesiatych rokov až dodnes - rozhovor 
s ním prinesieme v nasledujúcom čísle HK). 
„ Musím však vyzdvihnúť i prácu ostatných 
členov výboru i bežných radových členov, 
a hlavne zdravotných sestier prvej pomoci, 
ktoré sa okrem iného starali o chorých 
a bezvládnych ľudí - z tých najstarších 
spomeniem pani Petronelu Masárovú, 
Máriu Vladovú, Emíliu Rajčákovú a 
Katarínu Pekarovičovú. Veľmi dobre sa 
mi s nimi pracovalo a čo sa týka celej 
organizácie nikdy nevznikali zvady a prieky, 

 Povedzte nám pastierovia, 
Narodil sa Kristus pán, Tichá 
noc, svätá noc.Kto by nepoznal 
tradičnú sviatočnú melodiku i 
texty týchto troch legendárnych 
vianočných kolied? Hádam každý. 
Tieto tri nádherné koledy patria od 
nepamäti k legendárnym tradíciám 
nielen našich predkov a ich 
vierovyznania, ale sú bezpochyby 
i významným odkazom pre 
súčasnosť našich náboženských, 
kultúrnych tradícií. 
   Ja osobne milujem tieto piesne.
Bez nich si neviem vlastne ani 
predstaviť to magické čaro Vianoc 
–  pripomenutie si narodenia 
nášho Pána Ježiša Krista, skrátka 
celých vianočných sviatkov    i 
nastávajúceho nového roku, v 
poradí už 2010. Mám rád túto 
nádhernú sviatočnú hudbu, tieto 
nádherné ligotavé, čarokrásne 
koledy znejúce slovenskými 
svätostánkami. Sú trblietavým 
odkazom najkrajšej Knihy kníh 
– Biblie.  
   Zároveň striebristými lametami, 
vianočnými ozdobami, plným 
priehrštím fondánových salóniek, 
či čokoládových sviečok, 
legendárnych vianočných kolekcií 
obsypaný žiariaci a svietiaci 
vianočný stromček môže v každom 
z nás vyčariť jagot a lesk týchto 
okúzľujúcich sviatočných chvíľ.  
   Ak k tomu pridáme vhodnú 
sviatočnú hudbu, tak to sú i 
moje Vianoce. Hudobné Vianoce 
s nahrávkami už na začiatku 
spomenutých troch vskutku 
legendárnych piesní, ktoré na 
supraphonskej prastarej šelakovej 
gramofónovej platni spieva 
JANKO BLAHO s orchestrom. 
Dnes si už presne nespomínam, kto 
mi raz v minulosti daroval tento 
zvukový nosič. Doposiaľ mi nie je 
známy ani rok výroby. Čarokrásne 
sviatočné tóny orchestra sa predo 
mnou po celý rok, samozrejme 
okrem Vianoc, tajuplne ukrývajú 
výlučne len v zvukových drážkach 
šelakovej platne, ktorú kedysi 
dávno vyrobili pracovité ruky 
pracovníkov československého 
gramofónového priemyslu. Napr. 
i tento hudobný skvost patrí 
medzi moje príjemné vianočné 
chvíle a zároveň sa započúvaním 
do jeho tónov veľmi rád vraciam 
do sviatočných vianočných 
spomienok.  
  Vianoce sú a mali by byť 
bezpochyby predovšetkým o 
vzájomnom stretaní sa, vzájomnej 
komunikácii, o hľadaní lásky, 
dobra, spravodlivosti, pokoja, 
mieru, o naprávaní vzájomných 
vzťahov človeka k človeku, človeka 
k ľuďom, ľudí k ľuďom, atď. Takéto 
Vianoce potrebuje dvadsiate prvé 
storočie ako chlieb a soľ života. 
Súčasnými Vianocami by mali 
vládnuť tradičné a legendárne 
hodnoty v živote každého človeka 
(láska, priateľstvo, vzájomné 
porozumenie, pokoj nielen v 
duši, skromnosť, neha, túžba 
po niečom nádhernom – napr. 
túžba po vzájomnom cite ženy a 
muža, muža a ženy; vzájomnej 
láske matky a dieťaťa, dieťaťa 
a matky, otca a dieťaťa, dieťaťa 
a otca, následne úcta k starým, 
či prastarým rodičom; úcta a 
vzájomné porozumenie všade, 
skrátka všade, tu, na Zemi. Takéto 
Vianoce si navzájom prajme 
nielen v tomto roku, ale  najmä do 
budúcnosti uponáhľanej doby.

Martin GONO

ktoré by sa museli riešiť. Práca na tomto 
poste vyžaduje veľa úsilia, treba chodiť 
medzi ľudí, poznať ich problémy, aby 
bolo možné pomôcť v konkrétnej situácii. 
Predsedníčka bez ochotnej práce výboru 
a členov nezmôže nič. Preto si veľmi 
vážim ich pomoc a vyzdvihujem prácu i 
súčasného výboru a členov pod vedením 
pani Krestovej. V každej dobe treba mať na 
tomto mieste schopného človeka, ktorý túto 
veľkú organizáciu dokáže stmeliť a viesť 
ju v jej širokých aktivitách. Táto práca si 
vyžaduje veľa odriekania a súkromného 
času, jedinou odmenou je dobrý pocit z 
vykonanej práce a možnosť stretnúť sa s 
inými vyššími predstaviteľmi Červeného 
kríža na krajskej, či celoštátnej úrovni,  „ 
pokračuje pani Sedláková.
   Spýtali sme sa aj na najdôležitejšiu činnosť 
spolku - darcovstvo krvi.  Organizovali 
sa pravidelné odbery krvi a plazmy na 
transfúzke v Piešťanoch, takisto sa touto 
vzácnou tekutinou vypomáhalo i pri 
naliehavých prípadoch. „Spomínam si i 
na prípad, keď jedna žena z Krakovian 
naliehavo potrebovala krv. Peter Palkech 
ma navštívil s touto informáciou a ochotne 
obehal členov a následne sa ich väčšia 
skupina vybrala a túto cennú tekutinu 
i darovala. Bohužiaľ, už napriek tomu 
nebolo pomoci a žena zomrela. Mňa  mrzí, 
že som ako predsedníčka pre zdravotné 
problémy nemohla dlhodobo darovať krv. 
Keď človek starne, ubúda mu síl, treba 
prenechať žezlo mladému, dynamickému 
človeku s novými nápadmi, preto som 
na tomto poste skončila v roku 1988 a 
nastúpila jej súčasná predsedníčka,“ 
dokončuje Anna Sedláková, ktorej ďakujeme 
za poučné interview v príjemnej atmosfére 
a vydávame sa na druhú návštevu k pani 
Emílii Rajčákovej.
    Pani Rajčáková je jednou z najstarších 
opatrovateliek a sestier prvej pomoci, ktorá 
v krakovianskom Červenom kríži pôsobila. 
„Do tejto činnosti ma zasvätila nebohá  pani 
Masárová. Prvá opatrovateľka bola Mária 
Vladová, Mária Miklovičová, Katarína 
Pekarovičová, Cecília Madunická, Mária 
Žitnanská, taktiež Mária Klčová a ja, „ 
rozpráva pani Rajčáková.  Niekoľko rokov 
ochotne opatrovala občanov Krakovian, 
ktorí potrebovali jej pomoc a o ňu požiadali. 
Spomenula nám pani Emíliu Kališovú, 
Petronelu Masárovú a jej muža Michala, 
ktorému nosievala i obedy zo zariadenia 
opatrovateľskej služby. Takisto sa starala i 
o svoju tetu, neskôr a popri tom i o svojich 
rodičov.  Že sa táto skromná a ochotná 
žena mala v živote čo obracať nasvedčujú 
i jej ďalšie aktivity.  Dlhý čas sa stará i o 
výzdobu domu smútku počas pohrebov a 
taktiež o prípravu zosnulých pre pohrebné 
obrady. Je jednou z mála žien  v obci, ktorá 
sa venovala reštaurátorstvu krakovianskeho 
kroja, ktorý je celosvetovým unikátom pre 
svoju bohatú výzdobu a paličkovanú čipku.

                         ...pokračovanie na str. 7

Ďalšie čriepky z histórie Červeného kríža u nás
...dokončenie zo str. 6

„ Veľmi živo si spomínam na vtedajšiu 
našu skupinu opatrovateliek. Boli sme 
veľmi dobrá partia. Opatrovateľstvo 
bolo neplatené. Zúčastňovali sme sa i 
pravidelných školení prvej pomoci v 
piešťanskej nemocnici.  Veľmi ochotná 
opatrovateľka bola pani Vladová. Vždy 
keď bolo treba, ochotne prišla na pomoc.  
Spolu s ňou sme sa pred dvadsiatimi 
rokmi zúčastnili i celoslovenského 
stretnutia opatrovateliek v Bratislave, 
kde sme z rúk predstaviteľov Slovenského 
Červeného kríža obdržali čestné uznania 
za našu prácu. Veľmi rada som chodila 
i na výlety, či už z kríža alebo zo Zväzu 

žien. Mám na tieto podujatia pekné 
spomienky,“ uzatvára Emília Rajčáková, 
ktorá môže byť čo sa týka starostlivosti o 
blížneho  vzorom.  Veríme, že sa nájdu 
nasledovníčky, ktoré budú v našej obci v 
takejto činnosti pokračovať. 
  Pani Rajčákovej ďakujeme za rozhovor, 
lúčime sa a zároveň už uvažujeme nad 
ďalšími rozhovormi. Na myseľ nám 
prichádzajú rekordmani v radoch darcov 
krvi. Ich spomienky vám prinesieme 
v niektorom z ďalších čísel Hlasu 
Krakovian.

Juraj FILO

Štedrý večer                                                                     
tichý smiech

čokoládových anjelov
vchádza do mňa po špičkách

otiera sa o misu vianočnej kapusty
a spieva tie najkrajšie koledy

 Zimná hra 
pod kožu si mi nasypal
zopár teplých cencúľov
na chvíľu ma zohriali
a potom mi od šťastia

vypadali zuby
plné ľadových úsmevov                          

***

ZO SVETA FILMU
Vatikán odsúdil Nov

 Pokračovanie série Twilight – Nov 
označil Franco Perazzolo, člen 
Vatikánskej rady pre kultúru, za 
„morálne vákuum s deviantným 
posolstvom, vyvolávajúcim 
znepokojenie“. Filmoví kritici teda nie 
sú jediní, ktorí sa do tejto „upírskej“ 
romantiky navážajú. Toto odsúdenie 
Vatikánom môže byť naopak prospešné 
pre reklamu filmu. (zdroj: Daily Mail)

***

Cena pre Scorsesseho
 Na nasledujúcom ročníku 
udeľovania Zlatých glóbusov si režisér 
a dvojnásobný držiteľ ceny Zlatý 
glóbus, za filmy Gangy New Yorku a 
Na druhej strane, Martin Scorsesse 
prevezme cenu Cecila B. DeMillea za 
výnimočný prínos do oblasti filmovej 
zábavy. Pridá sa tak k oceneným, 
medzi ktorými sú napríklad: Steven 
Spielberg, Antony Hopkins, Alfred 
Hitchcock, Walt Disney. . .Slávnostné 
odovzdávánie prebehne 17. januára 
2010. (zdroj: Empire)

***

Česko a Slovensko
  Známy filmový a divadelný herec 
Jiří Holý nás 11. novembra opustil 
vo veku 86 rokov. Poznať sme ho 
mohli, hlavne staršia generácia, z 
filmov Zlatovláska (1973), Kladivo 
na čarodejnice (1969), Kráľ Šumavy 
(1959) a z oceňovanej drámy Je třeba 
zabít Sekala (1998), ktorá patrila 
k jeho posledným. Tento rodák z 
Ružomberka pôsobil v ochotníckom 
súbore Nezávislého divadla a po vojne 
sa stal profesionálnym hercom.
                                                                     

                      Zuzana FLOREKOVÁ

Sviatočný editorial Kultúrny blok

HUDBA
CD - Otče náš

   Legenda slovenskej populárnej hudby speváčka Jana Kocianová a 
katolícky kňaz Ján Sucháň  nahrali nové CD pre hudobné vydavateľstvo 
OPUS. Hudobná CD platňa s výstižným názvom OTČE NÁŠ obsahuje päť 
archívnych piesní z archívu OPUS-u (Kadiaľ ísť, Pieseň si chráň, Ave Maria, 
Chlieb a soľ, Blízko je cieľ) a štyri nové remaky starších piesní v novom 
aranžmáne Tomáša Rédeya (Skús, Hlas básnika, Môj pán a Choď, všetkým o tom 
spievaj). Obaja interpreti na CD vybrali piesne, ktoré korešpondujú s obsahom 
hovoreného slova kňaza Jána Sucháňa (Poznámka redaktora: Kňaz Mgr. Ján 
Sucháň pôsobil ako administrátor farnosti Krakovany v r. 1992-2003). Album 
vydal OPUS dňa 27. novembra 2009. Uvedenie albumu do hudobného života 
a na trh s hudobnými nosičmi sa uskutočnil v piatok 27. novembra 2009 o 17. 
hodine, v rámci vernisáže výtvarníčky Anny Bajzíkovej-Hladkej v Kristoff Plaza v 
Trenčianskych Tepliciach.

CD KÁLI ROSITA
   Zároveň OPUS súbežne reedične vydal na CD opäť aj slávny a zároveň i 
legendárny album KÁLI ROSITA (na vydanom 2CD v poradí ako druhý disk) 
v rámci dramaturgickej edície OPUS 100 základných albumov a interpretov 
vydavateľstva OPUS. Hudobný album KÁLI ROSITA je spoločným projektom 
Ľudovej hudby Jána Berkyho - Mrenicu a speváčky Jany Kocianovej z roku 
1988. Uvedený album priniesol ďalší rozmer. Ponúkol najznámejšie cigánske 
piesne v dodnes populárnej podobe „medley“, čiže tzv. zmesiek, kedy sa viacero 
úryvkov pospája do jedného celku. Vzniklo tak pozoruhodné spojenie vokálneho 
umenia speváčky, ktorá sa preslávila v moderných žánroch, s neprekonateľným 
inštrumentalistickým majstrovstvom geniálneho ľudového hudobníka. Album 
KÁLI ROSITA sa nahrával v najmodernejších digitálnych štúdiách OPUS-u, čo v 
prípade ľudovej hudby bolo výnimkou. Počítalo sa aj s tým, že album sa objaví i na 
vtedy úplne novom (a na tú dobu revolučnom) nosiči CD, napokon bol to aj jeden 
z prvých compact discov v katalógu OPUS-u. Spolu s albumom, ktorý vychádza 
vo forme 2CD sa na prvom hudobnom nosiči nachádza prvý samostatný profilový 
album Jána Berkyho - Mrenicu – Na ľudovú nôtu (In a Folk Tune) z roku 1980. 
Hudobný album obsahuje ľudové skladby a tance predovšetkým z interpretovho 
rodného Podpoľania, nechýbajú však ani čardáše, karičky či cigánske variácie. 

Martin GONO
bližšie informácie o vydaných CD na: martin.gono@krakovany.sk


