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Požiarnici sa v každej obci na Orave 
a Spiši tešia vel'kej úcte. Ani nie div, 
veď nezriedka s nasadením života 
nás bránia pred živlami a 
zachraňujú majetok i životy svojich 
spoluobčanov. 15. mája t.r. bola v 
Harkabuze vel'ká slávnost', 
usporiadaná pri príležitosti 
posvätenia štandardy miestneho 
požiarneho zboru. Na slávnost' prišli 
do tejto obce viaceré zbory zo 
širokého okolia. Ich slávnostnému 
sprievodu sa prizerali desiatky 
obyvatel'ov Harkabuza. 
Podrobnejšie o slávnosti, odkial' je 
náš záber, píšeme na str. 10-11. 
Foto: M. Smondek 
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DETI PREVZAli CENY ZIVOTA 
Výsledky výtvarnej sút'aže Života boli známe už 

dávnejšie, ale ceny po putovali k výhercom až v prvý júnový 
víkend. Väčšina z nich už vedela, že niečo vyhrala, ale 
nevedela čo. Trpezlivost' sa však oplatila, ako to posúdili 
laureáti. Pri príležitosti tradičnej sút'aže pre krajanskú 
mládež - Poznaj Slovensko - vlasť tvojich predkov sa v 
Dome slovenskej kultúry v Kacvíne zišli deti z viacerých 
spišských škôl, preto sme pri tejto príležitosti mohli nie
ktorým výhercom odovzdat' ceny výtvarnej sút'aže Života 
2004. Tradične prvými cenami boli horské bicykle, ktoré 
tento raz vyhrali Matúš Griglák z Vyšných Lápš a Monika 
Szramová z Kacvína. Ale aj ostatné ceny boli zaujímavé a 
hodnotné, napr. Adriána Wn~ková z Krempách a Evelína 
Silanová z Jurgova dostali pontón s veslami, zasa Margita 
Šoltýsová z Novej Belej potápaciu súpravu atd'. 

Na druhý deň sa redakcia vybrala s odmenami pre deti 
na Oravu, kde navštívila pätnást' škôl, čo je o polovicu 
viac ako vlani. Aj tam naše odmeny všetkých potešili, ale 

Vefkolipnickí žiaci na hodine výtvarnei výchovy 

Odmenu preberá A. Václavová z Čiernei Hory 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 

Prvé ceny- bicykle prevzali M. Griglák a M. Szramová 

Odmenení malolipnickí žiaci 

aj prekvapili . Veď aj mali prečo , lebo boli hodnotné. 
Napr. Konrád Dzieza z Podvlka a Peter Bandyk z Veľkej 
Lipnice dostali rádiomagnetofóny, Anna Moniaková ruk
sak a peračník s výbavou, kým Magdaléna Hetmaó.ská z 
Jablonky kolieskové korčule . Z ďalších cien spomeňme 
ešte náramkové hodinky, stany, basketbalové lopty, kolo
bežky, potápacie súpravy a pod. Osobitnú cenu - futba
lovú , basketbalovú a volejbalovú loptu -získala jurgov
ská základná škola, ktorá poslala na sút'až najviac prác. 
Všetkým účastníkom sút'aže ďakujeme a výhercom bla-

hoželáme. Každé 
diet'a už dnes po
zývame na budú
cu sút'až, ktorú 
vyhlásime opät' v 
septembri na 
stránkach nášho 
časopisu . 

Redakcia 

Na i menší 
laureáti 
zHarkabuza 
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Naši zlau 'ubilanti 

l l 
Po polstoročí spolu naši jubilanti už vedia, že ich 

voľba partnera bola správna, o čom ich presvedčil 
spoločný život. Zašli sme do Vyšných Lápš, kde 
nedávno 50. výročíe sobáša oslávili tri krajanské 
manželské pary: Anna a Ján By/inovci, Alžbeta a Jo
zef Dronžekovci a Helena a Jozef Tomáškovičovci. 

Anna sa narodila 12. apríla 1934 v slovenskej rodine 
Márie a Františka Braviakovcov vo Vyšných Lapšoch. Mala 
piatich súrodencov: troch bratov- Františka, Andreja aJ ána, 
ktorý už nežije a dve sestry- Katarínu a Helenu. Všetci sa 
usadili v rodnej obci. Anna od skorého detstva musela 
pomáhať v domácnosti a starať sa o mladších súrodencov. 
Chodila pásť kravy a popritom zbierala čučoriedky, maliny 
alebo huby, nielen pre vlastné potreby, ale aj na predaj. 
Takým spôsobom si mohla zarobiť aj nejaký groš. - Deti 
vol'akedy museli viac pomáhať v domácnosti a na gaz
dovstve. Nemysleli sme na hry ani hračky. Aj sladkosti 
boli zriedkavosť ou,- spomína Anna. 

Školskú dochádzku absolvovala 'v slovenskej škole . 
Získané poznatky jej dodnes slúžia, najmä pri čítaní slo
venských kníh, časopisov a pri počúvaní rozhlasu. 

Ťažkým úderom pre Annu bola smrt' matky, ktorá ich 
opustila príliš skoro. Mala len tridsaťtri rokov a najmladší 
súrodenci mali vtedy len pár rokov.- Bolo to ťažké a 
smutné obdobie môjho života. Nevedela som sa s tý m zmie
riť, že sme ostali bez mamy, veď tol' kým veciam sme sa 
od nej ešte nestihli naučiť. Osud je však nevyspytatel'ný,
hovorí Anna. V rodine Braviakovcov prišli dni neustáleho 
zápasu aspoň o skromné živobytie . Starší súrodenci sa 
snažili nahradiť najmladším materskú opateru a lásku . 
Súrodenci pomaly vyrástli a postupne odchádzali z ro
dičovského domu. Aj Anna sa zaľúbila do chlapca me
nom Ján, ktorý často chodieval k susedom, kde mal vy
datú sestru, a začali sa stretávať . Keďže aj on opätoval jej 
lásku , rozhodli sa spojiť svoje osudy 14. februára 1955 
vo vyšnolapšanskom kostole sv. Petra a Pavla. - Svadbu 
sme mali priemernú. Najskôr sme, pod/' a tradície, mali 
hostinu u manž elky doma, odkial' nás neskôr odpreva
dili do domu mojich rodičov, kde sme mali bývať, 

spomínaJ án. 
Ján sa narodil26. septembra 1928 v rodine Rozálie (rod. 

Griglákovej) a Ervína Bylinovcov. Mal piatich súrodencov: 
Jozefa, Ervína, Tomáša, Máriu a Františka. Ján bol najstarší 
a ostal doma na rodičovskom gazdovstve. Súrodenci odišli 
do škôl a usadili sa v mestách. Za Slovenského štátu boli 
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Manželia A. aJ. By/inovci 

zriadené ročné poľnohospodárske kurzy, ktoré Ján 
navštevoval . - Učili nás správnemu plánovaniu a rôzny m 
spôsobom zvyšovania úrody. Boli to zaujímavé hodiny, 
ktoré nám všetkým poslúž ili v pol'nohospodárskej práci, -
hovorí Ján. Keďže Jánovi súrodenci išli do škôl, musel 
sám pomáhať rodičom na veľkom, asi 14 hektárovom gaz
dovstve. Už ako mládenec sa stal členom dychovky, v kto
rej pôsobil mnohé roky. Hranie v dychovke bolo preňho 
spôsobom trávenia voľného času , ktorého na dedine ne
bolo veľa. 

Po svadbe sa Anna nasťahovala k manželovi a spolu s 
jeho rodičmi gazdovali. Ján, aby si privyrobil nejaké pe
niaze, chodil pár rokov kosiť seno v iných regiónoch . 
Peniaze im boli potrebné na stavbu domu. Manželom 
Bylinovcom sa postupne narodilo päť deti: Cecília, Tomáš, 
Ján, Mária a Anna. Keďže potreby detí rástli, Ján sa v roku 
1962 zamestnal v Okresnom stavebnom podniku v 
Kežmarku, kde pracoval dvadsaťsedem rokov až do od
chodu do dôchodku . Kým Ján bol v práci, Anna gazdova
la a vychovávala deti. -Niekedy bolo ťažko zosúladiť prácu 
na gazdovstve s výchovou detí, ale vedela som, že to robím 
pre nich, aby mali v budúcnosti l'ahšie, ako my, -
konštatuje Anna. · 

Život Bylinovcov nebol jednoduchý, ale - ako spoločne 
podotýkali - vďaka vzájomnej podpore a porozumeniu 
zvládli aj tie najťažšie situácie, ktoré im osud priniesol. 
Dnes sú manželia sú na zaslúženom dôchodku. Gazdov
stvo odovzdali do rúk mladšej generácie. Majú teraz viac 
času na čítanie a počúvanie rozhlasu. Sú pravidelnými 
čitateľmi Života, ktorý netrpezlivo očakávajú každý me
siac. Je to pre nich bohatý zdroj informácií, ale aj možnosť 
osviežiť si slovenčinu. V slovenskom duchu vychovali aj 
svoje deti a vnukov. Hoci im už zdravie neslúži tak ako 
voľakedy, snažia sa s úsmevom vykročiť do každého 
nového dňa. Tešia sa aj vnukom, ktorí ich často nav
števujú. 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 
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Alžbeta sa narodila 10. septembra 1936 v rodine Márie 
(rod. Radeckej) a Ľudvika Krišíkovcov. Mala štyroch 
súrodencov: Dominika, Ľudmilu, Máriu a Ľudvika. Do
minik 'Žije v USA, Mária v Košiciach, Ľudmila zomrela, 
podobne ako Ľudvik, ktorý bol kňazom. Alžbetine det
stvo bolo krátke, keďže gazdovstvo si vyžadovalo každú 
pomocnú dlaň. Bol to vtedy osud všetkých detí v našich 
obciach. Školské roky jej ubehli rýchlo a ani nevedno 
kedy, stala sa devou súcou na vydaj . Už od malička sa 
kamarátila s istým Jožkom. Neskôr sa z toho kamarátstva 
zrodila láska, ktorú spečatili manželským sľubom vo 
vyšnolapšanskom kostole 8. februára 1955. Svadbu mali 
skromnú, ale ako si spomínajú, svadobníci boli s ňou 
spokojní. Jozef sa po svadbe presťahoval k manželke a 
spoločne s jej rodičmi hospodárili. 

Jozef sa narodil4. augusta 1933 v rodine Štefánie (rod . 
Griglákovej) a Jána Dronžekovcov. Mal dvoch bratov, Jána 
a Blažeja, ktorí už zomreli, ako aj tri sestry - Helenu, 
Máriu a Rozáliu , ktoré sa usadili v rodnej obci. Jeho 
mládenecké roky pripadli na ťažké povojnové obdobie. 
Hoci nemali ľahko, vo voľných chvíľach sa schádzali v 
obci, spievali , hrali a tancovali. Mladí sa držali pokope, 
takže ich život bol družnejší ako dnes. Jozef chodil na 
sezónne práce do okolia, ale aj na Slovensko. Po svadbe 
sa však venoval gazdovstvu a rodine, do ktorej pribudli 
deti : Jozef, Anna, Mária, Alžbeta a Margita. Keďže Alžbete 
pomáhali s gazdovstvom rodičia, Jozef mohol občas cho
diť pracovať na stavby. Bol murárom a bral si so sebou aj 
pomocníkov. Takto si vždy dokázal nieČo zarobit', ved' 
deti rástli a tým aj ich potreby. Kým mu ešte zdravie dovo
lilo, bol dva roky v Spojených štátoch, kam sa postupne 
vysťahovali deti. Manželka Alžbeta má totiž americké 
občianstvo po svojej matke, ktorá sa narodila v USA, takže 
aj jej deti sa mohli uchádzať o americké občianstvo . 

Využili túto možnost' a odišli do USA natrvalo. - Ťažko 
sa im zvykalo na iné prostredie, ale aj nám na ž ivot bez 

Jubilanti A. aJ. Dronžekovci 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 

Naši zlatí jubilanti 

nich. Kontaktujeme sa síce často, ale telefonický rozhovor 
či list to nie je to isté, čo priamy rozhovor, - podotýka 
Alžbeta. - Viem, že v Amerike je vyššia životná úroveň a 
vnuci tam majú l' ah ší život. Najmladšia dcéra tam absol
vovala školu a je učitel'kou, s čím je spokojná. 

Manželia Dronžekovci boli navštíviť svoje deti a pozrieť, 

ako sa im darí v zámorí, ale sa vrátili domov. Hovoria, že 
všade je dobre, ale doma najlepšie. Napriek trápiacim ich 
chorobám, sú usmiati a zhovorčiví. Na spoločne prežité roky 
spomínajú len v dobrom. Želajú všetkým manželským dvo
jiciam, aby sa dožili takéhoto pekného jubilea. Pozdravujú 
svoje deti, vnukov, ba aj malého pravnuka. 

-Máme teraz vel' a času na čítanie. Každý mesiac sa 
tešíme na náš časopis Život, v ktorom so záujmom sleduje
me osudy krajanov, reportáže z podujatí či nejakých zákutí 
Slovenska. je to prostriedok, ako sa aspoň na chvíl' u môžeme 
stať účastníkmi krajanského diania, - hovorí]ozef. 

Helena sa narodila 27. septembra 1938 v krajanskej ro
dine Štefánie (rod. Griglákovej) a Jána Dronžekovcov. Mala 
troch bratov- Jozefa, Jána a Blažeja a dve sestry- Máriu a 
Rozáliu , ktoré žijú v rodnej obci. Ako väčšina dievčat cho
dila pásť kravy a popritom s kamarátkami plietli z kvetov 
vence, spievali buď zbierali čučoriedky či maliny. Helena 
si občas zaspomína na roky školskej dochádzky. - Mali 
sme dobrých učitel'ov, ktorí nám vštepovali základné 
/'udské hodnoty, - spomína Helena, - čo nás sprevádzajú 

Manželia H. aJ. Tomáškovičovci 

po celý ž ivot. Pohnuté povojnové roky vnášali do života 
ľudí neistotu . No napriek tomu sa snažili , aby život plynul 
prirodzene. Helena vyrástla na peknú devu a začala 
pomýšľať na vydaj . Zapáčil sa jej Jožko Tomáškovič, ktorý 
- ako sa neskôr ukázalo - opätoval jej city. 

Jozef sa narodil 6 . marca 1930 vo Vyšných Lápšoch v 
slovenskej rodine Cecílie (rod . Kalatovej) a Emila 
Tomáškovičovcov. Svoju matku poznal len z rozprávania, 
keďže zomrela, keď mal sotva osem mesiacov. Preňho a 
pre jeho otca to bolo ťažké obdobie. Dieťa však potrebu-

l 

je opateru , preto sa jeho otec rozhodol oženiť po • 
druhýkrát. Z druhého otcovho manželstva mal Jozef ne-
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vlastnú sestru Emíliu, ktorá už zomrela. Detstvo a školské 
roky mu ubehli veľmi rýchlo. Od mladi musel pomáhať 
otcovi v gazdovstve. Keď vyrástol, pracoval s otcom a občas 
išiel aj na zárobok. Gazdovstvo mali pomerne veľké a aj v 
domácnosti bolo veľa práce, preto Jozef začal myslieť na 
ženbu. Páčila sa mu Helena. Keď si bol istý, že aj ona 
opätuje jeho city, rozhodli sa vykročiť na spoločnú cestu 
životom, ktorú potvrdili manželským sľubom 8. februára 
1955 . V ten istý deň mal sobáš aj Helenin brat Jozef. 
Voľakedy spoločné sobáše súrodencov neboli niečím ne
zvyčajným . Bola to priam pocta pre rodičov, keď v ten 
istý deň vyprevadili do nového života súčasne dve svoje 
deti. Dnes je to už veľká zriedkavosť, ba niekedy sa ho
vorí, že je to skôr z lakomstva. 

Po svadbe Helena prišla za nevestu k Tomáškovičovcom 
a spoločné s Jozefom gazdovali . Nebolo to najľahšie , ale 
vďaka vzájomnej podpore si nejako poradili. Do ich 
manželstva pribudli deti : Katarína, Jozef, Ján a Marek. Spo
ločným úsilím sa im podarilo postaviť nový dom a hos
podárske stavby Helena pracovala istý čias pre "Cepeliu", 
aby si mohla prilepšiť domáci rozpočet. 

Dnes sú manželia Tomáškovičovci na zaslúženom 
dôchodku, ale ako vedia, pomáhajú mladým v ich sna
ženiach. Spolu s nimi býva najmladší syn s rodinou . 
Ostatné deti sa osamostatnili a majú vlastné rodiny Ich 
každodenný život spríjemňujú vnuci , ktorých majú osem. 

Celý život sa zaujímali o krajanské dianie . Chodili na 
podujatia organizované Spolkom a predplácajú Život. Je 
to, ako hovoria, bohatý zdroj informácií o krajanoch, z 
ktorých mnohých poznajú. 

Všetkým manželským dvojiciam blahoželáme k 
peknému jubileu a do ďalších rokov im prajeme veľa zdra
via, lásky a množstvo príjemných chvíľ v rodinnom kru
hu. 

Text: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ 

Z IVOT jú[ .2005 

národnostných menšinách v Poľsku sa v pos
lednom obdobíhovorívela, najmä v súvislosti 
so zákonom o národnostných menšinách, ktorý 
schválil poľský parlament na začiatku t. r. V 
súvislosti s tým sa konali viaceré diskusné fóra, 
ktoré mali približif túto problematiku. Zdalo by 
sa, že prostredníctvom týchto podujatí sa 
národnosti dostali do povedomia obyvateľov 

tohto štátu, ale je to len zdanie. Stačilo zastavif na ulici náhodnú 
osobu v nejakom väčšom meste Polska, ktorá síce niečo o 
národnostných menšinách vedela, ale ani netušila, že existu
je napr. slovenská národnost na území toho istého štátu. často 
sa stretávame aj s tvrdením, že v Poľsku žijú len Poliaci. Keď 
konečne stretneme osobu, ktorá niečo vie o Slovákoch, 
najčastejšie ich dáva do súvisu so slovenským lacným pivom 
či termálnymi kúpaliskami, prípadne Tatrami. Preto je potrebné, 
aby sme sa ako národnostná menšina prezentovali navonok 
a ukazovali svo-

~a~su~~~n;e~~~ DOSti\TV SA 
zakotvene v de-
jinách. 

Jednu z takýchto prnežitostí dostaf sa do povedomia širokej 
verejnosti ponúkol Dom polska-nemeckej spolupráce v O poli 
v rámci programu Dielne mladých lídrov, ktorí vytvorili projekt 
stretnutia zástupcov jednotlivých národnostných menšín 
žijúcich v Poľsku so študentmi Opolskej univerzity a mládežou 
bilingvistického gymnázia v Opoli . Dielňa mladých lídrov 
združuje študentov nemeckého pôvodu, ktorí sa zapájajú do 
rôznych projektov a prostredníctvom nich prezentujú dedičstvo 
svojich predkov vo svojom regióne. 

Cielom stretnutia bolo približif mladým luďom rôzne kultúry, 
ktoré nepoznajú a zároveň vyvrátif aspoň niektoré neopod
statnené stereotypy, existujúce v spoločnosti. [udia si ich 
podávajú neuvedomujúc si, či sú pravdivé alebo falošné. Sú to 
tvrdenia, ktoré sa ľahko dostavajú do povedomia, ale oveľa 
fažšie je ich vyvrátif. 

V opolskej konferenčnej sále Xaverianum sa stretli v druhej 
polovici mája zástupcovia Ukrajincov, Litovčanov, Rómov, 
Slovákov a Nemcov s poľskou mládežou. Každý prišiel na toto 
podujatie presvedčif ostatných, že ako národnost žijúca vedia 
nich si zaslúži pozornosf a záujem. Počas dvojdňového stret-

Ukóžka rómskeho flamenco 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 
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Naši predstavitelia na stretnutí 

v IA 
nutia nielenže spoznali nových ľudí, ale sa aj porozprávali o 
skúsenostiach, postojoch, spolunažívaní s okolím, v ktorom žijú, 
o tažkostiach a predsudkoch, s ktorými sa denne stretávajú, a 
ktoré sú bohužiaľ naďalej živé vo viacnárodných komunitách. 
Dospeli k záveru, že slovo tolerancia znie len pekne na sve
telných reklamách, ale v skutočnosti je viac ignorancie, pre
tože je to ľahšie. 

Počas diskusie sme mohli obdivovat slovesné ukážky 
prilomných menšín, ich spev, tance a hru na hudobné nástroje. 
Zhromaždených zaujala najmä prezentácia ľudových krojov, 
ktoré mali oblečené účastníci debaty, čo podčiarkovalo ich pes
trost a rôznorodost. Našu národnostnú menšinu zastupovali 
Agáta čongvová a Judita Plučinská z Jurgova a Jozef Klu
kašovský z Krempách. Myslím si, že svojím postojom a 
umeleckým prejavom presvedčili prilomných o živej folklórnej 
tradícii v našej komunite. Stretli sa so zaujímavými mladými 
ľuďmi, ktorí majú taktiež podobné skúsenosti a čelia takým istým 
problémom v komunitách, kde žijú. Získali nové informácie, 
ktoré ich obohatili o poznanie iných kultúr. Podľa nich sú takéto 
stretnutia potrebné. 

Spoločný záber na rozlúčku 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 

Prezentácia bavorských kroiov 

Do diskusie bola pozvaná aj jedna z autoriek knihy Ba
vorský snúbenec Magdaléna Elsholzová, ktorá hovorila o 
predsudkoch týkajúcich sa Nemcov a o vztahoch medzi Nem
cami a Poliakmi v doterajších dejinách. Každý účastník debaty 
prezentoval vztahy medzi jeho menšinou a poľskou vä~ši~ou. 
Boli to zaujímavé postrehy ľudí, ktorí sa väčšinou dostali m1mo 
svojho prostredia, kde každý o nich vie, že patria k istej menšine. 
Hovorili o svojich skúsenostiach, ako napr. reagovali ich vrstov
níci na stredných či vysokých školách, keď sa dozvedeli, že sú 
inej národnosti. Najčastejšie to bolo prekvapenie vyjadrené 
napr. konštatáciou: "Veď ty nevyzeráš ako Ukrajinec či Litovčan". 
A keď sa opýtali, ako by mal teda podľa nich vyzerat, nevedeli, 
čo poved of. Možno si mysleli, že to musí mat napísané na tvári. 
Boli aj iné reakcie, napr. obdiv pre príslušnost k inej národnosti. 
Rómovia v tejto oblasti to majú najfažšie, keďže sa oveľa 
častejšie stretávajú s výsmechom a netoleranciou. Nemecká 
menšina uviedla svoje skúsenosti a problémy, ktoré ju tlačia . 
Hoci sú početnou komunitou, aj oni sa stretávajú s diskrimi
načnými prejavmi. 

Záverom diskusie sme dospeli k tomu, že stretnutie poskyt
lo našim spolubesedníkom širší prehľad o národnostných 
menšinách žijúcich v Poľsku. Už nás vedia umiestnit na mape 
Poľska, odkiaľ sme sa vzali a prečo sa cilime Slovákmi, Li
tovčanm i č i Rómami. Získali základné poznatky o našich 
kultúrach buď organizáciách a presvedčili sa, že napr. Ukraji
nec to nie je len ten, čo má veľký batoh a obchoduje na trhovis
ku alebo že Rómovia sa chcú ·vzdelávaf a viacerí z nich sú 
kultúrni a inteligentní ľudia s vysokoškolským vzdelaním. 
Problémom je aj nedostatočná informovanost o národnostných 
menšinách. V školách, ako to postrehli študenti, sa tejto proble
matike vôbec nevenuje pozornost. Podľa skúseností dievčat 
rómskej národnosti, ktoré v rámci programu Poznávajme 
Rómov chodili do škôl medzi žiakov, kde rozprávali o rómskej 
kultúre, zvykoch a jazyku, usudzujeme, že takéto akcie sú po
trebné. Práve vďaka tomu sa stráca agresia voči tomu, čo ne
poznajú. Niekedy je to prejav strachu voči neznám~mu a ú!ok 
je obranou pred tým. Tyká sa to nielen Rómov, ale 01 ostatnyc~ 
menšín. Zhodli sme sa v názore, že my ako národnostne 
menšiny sa musíme viac snažit prezentovat seba navonok a 
neuzatváraf sa vo vlastných komunitách. Chybou je aj nedo-
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statočný kontakt medzi jednotlivými 
národnostnými menšinami v Polsku. 
Musíme uznaf, že v skutočnosti velmi 
málo vieme o sebe navzájom. Je to 
otázka, ktorej treba venovafväčšiu po
zornosf. 

Zaujal nás aj názor polskej väčšiny 
na národnostné menšiny, preto sme 
novinárovi rádia Plus-Opole Henryko
wi Kupczykowi položili otázku, ako 
Poliaci vnímajú národnostné men
šiny?, - Poliaci ich vníma;ú, ako vo
trelcov. Myslia si, že ked žiiú v Poľsku, 
mali by sa prispôsobiť. O slovenske; 
národnostne; menšine som sa, pravdu 
povediac, dozvedel nedávno, ked som 
pripravoval program v súvislosti so 
zákonom, ktorý v ;anuári schválil 
poľský parlament. Slovenská menšina 
sa mi spáia so skupinou ľudí, ktorí 
ma;ú slovenský pôvod a žiiú v Poľsku. 
O predsudkoch spo;ených s vami som 
nepočul, možno preto, že bývate v ine; 
oblasti ako ;a. Z iných výpovedí však 
vyplýva, že vďaka poznaniu nových 
kultúr sa cftia bohatší. Na druhej stra
ne sme sa aj opýtali, ako hodnotia 
seba príslušníci menšín? 

Eva Waplaková, príslušníčka ukra
jinskej menšiny, tvrdí, že vďaka oran
žovej revolúcii na Ukrajine mnohí 
vnímajú Ukrajincov ako národ spejúci 
k európskym štandardom. Predtým sa 
obraz Ukrajinca spájal len s trhoviskom 
a lacnými vecami. Zasa Litovčanky Mil
da a Justína z Varšavy hovoria, že obraz 
Litovčana sa spája so slovanskou sym
bolikou prírody. Litovčania sa sústreďujú 
v mestách Sejno, Suwalki a Punsk, kde 
sa každý rok konajú festivaly národ
nostných menšín. Podla Agneše sa 
obraz Róma spája s táborom, farebným 
oblečením a tmavšou plefou. 

Takéto stretnutie je možno malým, 
ale potrebným krokom, ktorého cielom 
je zmen if zmýšľanie ludí o nás. Dúfajme, 
že prispeje k ich uvedomelému posto
ju voči menšinám. Ved prebieha jed
notiaci proces Európy a každý z nás, kto 
sa chce doňho zapojif, sa musí najskôr 
naučif žif s inou národnosfou, ktorá 
"náhodou" žije vedia neho. Bez toho 
nebudeme pravými príslušníkmi jed
notnej Európy! 

Texta foto: 
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ 
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ROK RUDOLFA DILONGA'2005 
Slovenský spisovateľ, zástupca slo

venskej katolíckej moderny - Rudolf Di
long je významným autorom, ktorého 
básne poznajú už aj naše najmladšie deti. 
Práve tento rok oslavujeme sté výročie 
jeho narodenia. V súvislosti s tým bol 
tento rok vyhlásený za Rok Rudolfa Di
longa. Veľmi známym podujatím 
spájajúcim sa s rodiskom básnika je Di
longova Trstená, celoštátna recitačná 
súťaž v prednášam slovenskej i svetovej 
duchovnej poézie a prózy. Zúčastňovali 
sa jej aj žiaci našich základných a 
stredných škôl. Tento rok sa konal už XJV. 
ročník tejto súťaže. Ďalšie spomienkové 
o Javy spojené s výročím sa budú konať 
v septembri na pôde Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a 
u kutoční sa aj vedecká konferencia ve
novaná tvorbe tohto autora. 

Rudolf Dilong sa narodil l. augusta 
1905 v Tr tenej na Orave. Detstvo mal 
veľmi ťažké, keďže skoro mu zomrela 
matka a otec a opäť oženil. Macocha 
však nemala v láske ani jeho, ani jeho 
dvoch úrodencov. Starší brat sa uchádzal 
o teologické vtúdiá, ale pre chatrné zdra
vie neúspel. Sestra HaDička zomrela na 
suchoty. Jej odchod hlboko ranil dušu 
mladého Dilonga (zb. Hanička, 1942). 
Aby sa jeho otec vyhol zvadám s mat
kou, poslal Rudolfa do noviciátu k fran
tivkánom v Trnave . Potom prešiel 
kláštormi v Kremnici, Hlohovci, Ma
lackách a v Žiline, kde ho v roku 1929 
vysvätili za kňaza. Cez vojnu bol 
poiným kurátorom na východnom fron
te. V roku 1945 odišiel do Rakúska, po-

Rudolf Dilong 

tom do Talianska a neskôr do Argentíny, 
kde pôsobil medzi slovenskými emi
grantmi. V roku 1955 v Argentíne vypu
kla revolúcia, pri ktorej si len útekom so 
spolubratmi zachránil život. V roku 1965 
sa presťahoval do Pittsburgu v USA, 
ďalšieho centra zahraničných Slovákov. 
Tu pracoval ako redaktor Listov sv. Fran
tiška. V roku 1969 navštívil Slovensko a 
mal v pláne zostať, ale predsa odišiel do 
zahraničia. Zomrel 7. apríla 1986. Je po
chovaný vo františkán kom Valparaíso. 

Jeho tvorba je rozsiahla a podľa prof. 
J. Rydla pozostáva zo 109 diel. Dilong 
patrí k najvýraznejším osobnostiam slo
venskej katolíckej moderny. Skúšal 
všetky literárne štýly súčasnosti, v tom i 
poetizmus,. nadrealizmus, a zanechal je
dinečné svojrázne dielo. Hoci nie všetky 
jeho literárne práce sú na rovnako vyso
kej úrovni, z jeho diela sa dá vybrať bo
haté, jadrné zrno pravej krásy. 
Literárni kritici mu prisúdili také 
označenia ako utajený mních, knieža 
básnikov, básnik uštipnutý slobodou, 
básnik stratenej sloven kej slobody, 
Boží básnik, básnik s uhrančivým 
pohľadom, básnik búrlivák, básnik, ktorý 
držal v jednej ruke pero a v druhej meč, 
aby rúbal perom a písal mečom. Prirov
návali ho k takým básnikom, akými boli 
Vallon, Rimbaud, Verlaine. Tieto 
prívlastky prezentujú Dilongovu pova
hu, najmä z predexilového obdobia. Vo 
svojich básňach rád experimentoval (zb. 
Mladý svadobník, 1935, je po Fábryho 
Uťatých rukách druhou surrealistickou 
zbierkou básní). Na sklonku života má 
jeho tvorba reflexný charakter, ktorým sa 
snaží priblížiť k Bohu (napr. Sväté 
rozjímanie, 1984). Celou jeho tvorbou 
sa prelína láska k Slovensku. Či je to "sed
liacka" poézia (Slávne na holiach, 1932, 
Dýchajte, lazy, 1933), surrealistická po
ézia alebo exilová, vždy je slovenská vo 
všetkých významoch tohto slova. Slo
venská katolícka moderna je významným 
hnutím v medzivojnovej poézií a v ob
dobí komunistického útlaku bola zaká
zaná. Nie div, že jeho knižky vyradili z 
knižníc a školských osnov. Až po nežnej 
revolúcii sa jeho diela opätovne dostali 

- k slovu. Teraz už každý čitateľ má 
možnosť posúdiť sám, aké hodnoty nesie 

~ Dj~ongova ,·~orba. (ak) 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 



Z IVOT jú[ 2_005 

~========~~------------------. , 

YYLE,. MA ORAVU 
Slnečné leto láka ľudí na výlety. Vy

brali sme sa teda na Slovensko a presnejšie 
na Oravu. Po ceste sme obdivovali staré 
oravské drevenice a zastavili sme sa v Orav
skom Podzámku, kde sme sa vybrali na 
Oravský hrad, ktorý sa majestátne vypína 
vo výške 112m nad hladinou rieky Orava 
a už z dialky je dobre viditeľný. Ako sme 
sa neskôr dozvedeli od sprievodcu, Orav
ský hrad je najvyššie situovaným hradom 
na Slovensku. Súčasná rozloha hradného 
komplexu vznikala postupnou dostavbou 
obranných, obytných a hospodárskych 
stavieb a to už od 13. do začiatku 20. sto
ročia. Každá z častí hradu je dokladom 
rôznych stavebných štýlov - od román
skeho, cez gotický, renesančný, barokový 
a až po romantizmus. Prvé údaje o hrade 
pochádzajú z roku 1267, keď mal tri funk
cie: obrannú, strážnu a ako sídlo vtedajšej 
Oravskej župy. Oravský hrad menil svojich 
majiteľov. Raz ho vlastnil kráľ, inokedy bo
hatí zemepáni. Podľa slov sprievodcu, 
prvými, písomne doloženými majiteľmi 
hradu boli príslušníci rodiny Balašovcov 
zo Zvolena. V roku 1298 sa však hrad do
stal do majetku Matúša Čáka Trenčian
skeho a po ňom magistra Danča, v 14. sto
ročí panovníka Karola Róberta a neskôr 

ďalších významných šľachticov, na
príklad komorského grófa Leopolda, 
Ctibora zo Ctiboríc, Petra Komorov
ského a iných. V 15. storočí sa hrad do
stal do opatery panovníka Mateja Ko
rvína, ktorý uskutočni l viacero opat
rení pre bezpečnosť hradu, ale aj územia 
Oravy. A v roku 1534 získal hrad aj s 
hodnosťou župana Ján z Dubovca. Po 
jeho smrti spravoval hrad Václav Sedl
nický a od roku 1556 František Thu
rzo, ktorý ho získal kúpou za 18 338 
zlatých už do trvalého vlastníctva. V 
rokoch 1556 - 1621 dali Thurzovci 
hrad postupne prestavať a opevniť. V 
roku 1800 ho však postihla velká katas
trofa- požiar, po ktorom zostal v ruinách. 
Čoskoro sa začala jeho obnova, pričom 
posledni majitelia Pálffyovci sa pokúsili 
o čiastočnú romantickú úpravu. 

V roku 1868 vzniklo na Oravskom 
hrade jedno z prvých múzeí na Sloven
sku. Jeho zakladateľmi boli vtedajší kom
posesor (spolumajiteľ pôdy) Edmund Ziči 
a lesmajster Oravského komposesorátu 
Wiliam Rowland. 

Prechádzajúc sa po hradných chodbách 
a nádvoriach sme cítili ducha minulosti, 
ktorý sa odzrkadľuje v historických 

exponátoch, exteriéroch a in

Naši kraiania zostupu i ú z Oravského hradu teriéroch. 

e-mail: zivot@tsp.org.J?[ 

Veľmi nás zaujala etnogra
fická expozícia, ktorá pred
stavuje tradičný ľudový odev 
na Orave, vyhotovený z pô
vodného materiálu- ľanového 
plátna a súkna. Pozreli sme si 
jednotlivé odevné súčiastky 
ženského a mužského odieva
nia, doplnené reprodukciamj 
dobových olejomalieb, lito
grafií a akvarelov. Nachádza 
sa tam aj pekná prírodovedná 
zbierka oravskej fauny a flóry. 
To bola posledná zastávka na 
hrade. Pomaly sa blížil koniec 
exkurzie. Pri schádzaní z hra
du sme obdivovali krásne 
vyhliadky na okolité obce. 

Zaujímavo začaté popo
ludnie nás nútilo hľadať ďalšie 
zaujímavosti oravského kraja. 
Vrátili sme sa do Podb i ela, ne
velkej oravskej dedinky, v kto
rej cestu lemujú pekné dreve
njce. Rozhodli sme sa nazrieť 

Oravský hrad 

do ich vnútra. Zastavili sme sa pri jednom 
sochárovi, ktorý sedel na prahu drevenice 
a venoval sa tvorbe nejakej sochy. Počas 
rozhovoru s ním sme sa dozvedeli, že len 
niekolko kjlometrov nás delí od skanzenu 
oravskej dediny v Zuberci. Jeho 
rozprávanje o tomto skanzene nás veľmi 
zaujalo , a preto sme sa rozhodli ho 
navštíviť. Zuberec je podroháčskou obcou, 
za ktorou uprostred prekrásnej prírodnej 
scenérie pod Západnými Tatrami je 
učupené Múzeum oravskej dediny. Sú v 
ňom sústredené zaujímavé objekty z Ora
vy, ktoré ukázujú charakteristické typy sta
vieb ľudovej architektúry tohto regiónu. 
Skanzen je rozdelený na niekolko časti, 
ktoré prezentujú rôzne formy osídlenia 
Oravy. Napr. je tam dolnooravský rínok, 
zamagurská ulica a goralské lazy. 
Prechádzali sme pomedzi domy a hos
podárske stavby a snáď najviac nám utkvel 
v pamäti mangeľ z Veličnej, hrnčiarska pec 
z Trstenej , olejáreň z Novote, murovaná 
plátenícka kúria zo Štefanová z roku 1789 
a zemianska kúria z Vyšného Kubína s 
expozíciou školy, kde sa učil básnik P. O. 
Hviezdosláv. Areálom skanzenu žblnkoce 
potok Studená, pri ktorom gágali husi. Na 
tento potok je napojený vodný náhon na 
mlyn a valchu. V múzeu cez leto žijú via
ceré hospodárske zvieratá. Prebiehajú tam 
neustále opravy, čo spôsobuje, že múzeum 
žije. Naša exkurzia sa, žiaľ, skončila. Po
brali sme sa k hraniciam okľukou, popri 
Oravskej priehrade. Ostali nám nezabud
nuteľné spomienky. Odporúčame každému, 
kto sa dostane do blízkosti týchto za
ujímavých miest, aby ich navštívil. 

Čitatelia Života 
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Moment posvätenia štandardy Odovzdanie štandardy Harkabuzanom. Foto: M. Harasiewicz 

" v v 
POSVATENIE HASICSKEJ STANDARDY 

Máj je mesiacom, kedy má svoj sviatok sv. Florián, patrón 
požiarnikov. Preto sa niet čo diviť, že práve v tomto mesiaci 
požiarnici organizujú najviac osláv. Tento rok oslavovali aj 
v Harkabuze. Veľkou udalosťou pre nich bola posviacka no
vej štandardy 15. mája t.r., na ktorú istú finančnú sumu dali 
sponzori a na zostávajúcu čiastku sa pozbierali harkabuzskí 
požiarmc1. 

•Posviacka 
Už pol hodinu pred sv. omšou sa začali pred kostolíkom 

Panny Márie ustavičnej pomoci v Harkabuze schádzať oddiely 
DPZ z Raby Wyznej, Chmielanky, Sieniawy, Spytkowic, Pod vl
ka, Skawy, Rokicin, Podsrnia a Bukoviny- Sídliska. Po zoradení 
sa v slávnostnom sprievode na čele s novou harkabuzskou 
štandardou pobrali do kostolíka za zvukov slávnostného po-

V slávnostnom pochode 
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chodu, ktorý zahral dychový orchester požiarneho zboru z Raby 
Wyznej. Farár K. Gunia vo svojej kázni vyzdvihol prácu 
požiarnikov, ktorí svojou obetavou činnosťou, nezriedka s na
sadením života, zachraňujú ľudí a ich majetok nielen pri 
požiaroch, ale aj pri iných nešťastiach, a poprial im do ďalších 
rokov veľa úspechov a stále orodovanie ich patróna - sv. Flo
riána. Po kázni posvätil štandardu a poručil požiarnikom, aby ju 
od teraz dôstojne využívali nielen pri cirkevných slávnostiach 
ako napr. pri strážení hrobu na Veľkú noc či na Božie telo, ale aj 
pri iných príležitostiach. Po sv. omši sa všetci účastníci za zvu
kov sirén požiarnických áut previezli k novej požiarnej zbroj
nici, kde celá slávnosť pokračovala. 

Na úvod vztýčili štátnu vlajku PR a po nej zaznela štátna 
hymna. Po nej prišiel na rad najdôležitejší bod programu
odovzdanie a ozdobenie štandardy DPZ v Harkabuze. Odo-

Beseda pri obede 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 
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vzdával ju tajomník Okresnej správy Dobrovoľných 
požiarnych zborov v Nowom Targu Andrzej Wielkiewicz. Po 
zakončení tejto ceremónie harkabuzskí požiarnici slávnostne 
prezentovali svoju novú štandardu. Potom zaznelo niekoľko 
prejavov z úst pozvaných hostí, ktorí popriali harkabuzským 
požiarnikom veľa úspechov v ich ďalšej činnosti. Nechýbali 
tu vojt gminy Raba Wyzna Edward Siarka, spomínaný ta
jomník Okresnej správy Dobrovoľných požiarnych zborov 
v Nowom Targu Andrzej Wielkiewicz, zástupca okresného 
veliteľstva Štátnych požiarnych zborov v Nowom Targu ka
pitán Stanislaw Barnas, náčelník DPZ v Harkabuze Fran
tišek Harkabuz, richtár Harkabuza Teofil Kondys a farár z 
Pod vlka Kazimierz Gunia. Sprievodne slovo k programu pred
niesol Kazimierz Matejczyk zo Sieniawy, ktorý je široko
ďaleko známy svojím zmyslom pre humor. Počas slávnosti 
požiarnikom velil náčelník DPZ gminy Raba Wyzna Janusz 
Jura z Rokicin. Samozrejme, slávnosti sa prizeral aj zástup 
obyvateľov Harkabuza. 

• Vyznamenania 
Ako už na takýchto veľkých slávnostiach býva, ani teraz ne

mohli chýbať vyznamenania. Dostali ich požiarnici z Harkabu
za a Podsrnia. Vyznamenania odovzdávali Andrzej Wielkiewicz, 
Stanislaw Barnas a František Harkabuz. Spomedzi harka
buzských požiarnikov boli za zásluhy pre požiarnictvo vyzna
menaní: zlatou medailou predseda DPZ Edward Bielak, strie
bornou medailou mechanik Stanislav Maékowiak a odznakom 
vzorného požiarnika Tadeusz S::tczek. DPZ v Harkabuze pri 
príležitosti 75. výročia svojho vzniku získal zlatú medailu za 
svoju činnosť. Spomedzi podsrnianských požiarnikov medaily 
za zásluhy získali: zlatú Mieczyslaw Kapusciak, striebornú Krzy
sztof Smiech a odznak vzorného požiarnika Andrzej Bielak. 

Posledným bodom programu bol slávnÔstný obed, ktorý 
pre čestných hostí a zúčastnené zbory pripravili kuchárky z 
Harkabuza. Keď sa všetci hostia dosýta najedli a niečoho sa aj 
napili, začala sa zábava, ktorá trvala až do neskorého večera. 
Keďže celé podujatie bolo na Sv. Ducha, oslava pokračovala 
večer pri vatre, kde zúčastnení zakončili deň veľkou opekačkou. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK 

Vyznamenanie na;zaslúžileiších. Foto: M. Harasiewicz 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

Profi[;g 

Angela Stašáková so svo;mi vnukmi 

Na našich cestách za krajanmi na Oravu sa vždy u nieko
ho zastavíme. Niekedy to je mladá iskierka, ktorá vlieva nádej 
starším, niekedy aktívna osoba, ktorá iným pomáha a bez nej 
by sme si ani nevedeli predstavif, ako by mohol fungovaf kra
janský život. Občas je to staršia osoba s množstvom zážitkov 
a skúseností, ktoré by sme si my mladší mali zobraf k srdcu a 
pozorne vypočuf. Naposledy sme sa zastavili v Podsrníu kra
janky Angely Stašákovej, ktorá sa s nami ver mi rada podelila 
so skúsenosfami a zážitkami so svojho života. 

Angela Stašáková sa narodila 18. novembra 1924 v slo
venskej rorníckej rodine v Podsrnrv rodine Františka a Jozefíny 
(rod. Kovalčikovej) Kapuščákovcov. Mala jedného brata Joze
fa a tri sestry- Emniu, Bronislavu a Irenu. Žiar, Emma a Broni
slava už zomreli. Angela mu~ela od malička fažko pracovaf a 
pomáhaf rodičom na hospodárstve. Najskôr pásla husi, neskôr 
kravy a pomáhala aj v porných prácach. Jej spoločenský život 
sa popri spoločnom pasení dobytka rozvijal pri nederných stret
nutiach s kamarátkami, kedy si mohli podebatovaf, poklebetif, 
ba spoločne si aj zaspievaf. 

Kedže v tom čase bola Orava pripojená k Porsku, Angela 
chodila do porskej školy v Podvlku, ktorú skončila tesne pred 
druhou svetovou vojnou, takže sa po slovensky už neučila. 
Pomaly vyrástla na švárnu devu. Aj ked roky jej mladosti ne
boli rahké, rada si spomína na tieto časy. - V zime sme sa 
často stretávali na priadkach alebo páračkách. A ked za nami 
prišli mládenci, trochu sme povystráiali, pospievali, ba a; za
tancovali. Musím priznať, že pri týchto radovánkach som si 
vyhliadla ai budúceho ženícha, kamaráta od detstva Vendelína 
Stašáka, ktorý býval u susedov. 
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Vendelfn sa narodil14. aprna 1925 v 
slovenskej rornrckej rodiny štefana a 
Márie Stašákovcov v Pod smr. S Angelou 
sa sobášili na jar 1963 v kostole sv. Mar
tina v Podvlku. Vendelfn sa po svadbe 
presfahoval k svojej žene do ro
dičovského domu. Spoločne začali 
pomáhaf rodičom na ich hospodárstve a 
po čase toto hospodárstvo prevzali do 
vlastných rúk. 

Neskôr si Stašákovci prestavali ro
dičovský dom a pomaly modernizovali 
gazdovstvo. Vendelrn si popri gazdovstve 
privyrába! na stavbách drevenrc a v 
dielňach na spracovanie dreva. Postupne 
sa im narodili dve deti - syn Jozef v roku 
1963 a dcéra Štefánia v roku 1965. Obidva
ja pomáhali rodičom na gazdovstve. Ked 
vyrástli, založili si vlastné rodiny. Jozef sa 
oženil s Danutou Makuchovou z Oravky a 
spolu so ženou zostal bývafv rodičovskom 
dome, ktorý opäf prestavali. Dcéra Štefánia 
sa vydala za Zbigniewa Pietrzykowského, s 
ktorým si postavili s nový dom v susedstve 
rodičovského . Angela spolu Vendelfnom 
naďalej hospodárili na svojom gazdovstve. 
Pomalinky im začali pribúdaf do rodiny aj 
vnuci - Marienka, Rafael, Darek, Marek, 
Tomáš, Monika a Parko. Rok 1993 bol však 
pre Angelu Stašákovú ver mi fažký, pretože 
stratila milovaného manžela. 

Ako si naša krajanka spomrna - za 
Slovenského štátu sa nám žilo ľahšie. 

Roboty bolo dosf a prakticky nám nič 
nechýbalo, dalo sa neiako ž if. Po návrate 
do Poľska však nastali fažšie časy. Z 
gazdovstva sa nedalo vyžif a inei práce, 
aspoň spočiatku, nebolo. Na poli sa 
všetko robilo ručne. Koľko práce nás to 
stálo, kým sme z ranu utkali plátno. Bolo 
ho treba na i prv zasia(, potom ča kat, kým 
vyrástol, vytrhaf, česaf, a nakoniec 
spriasf. Potom muž z toho utkal plátno, z 
čoho šili košele, utierky a pod. Z mužovei 
strany sme mali na Slovensku rodinu. 
Jeho brat sa presfahoval do Martina, kde 
ai zomrel, a v Tŕstenei bývala sesternica. 

Angela Stašáková je stálou čitaterkou 
nášho časopisu . Odoberá náš časopis 
už dlhé roky a rada ho číta , kedže - ako 
zdôrazňuje- sa z neho vždy dozvie niečo 
nové. Prajeme jej do dalších rokov života 
vera zdravia, sily, lásky a mnoho radosti. 

Texta foto: MARIÁN SMONDEK 
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NA MALEBNÝCH STRÁŇACH 

Tentoraz sme sa vybrali do malebnej 
dedinky, ktorá sa tiahne prekrásnou do
linou Oravky pozdÍž starej hranice. Ze
lené stráne a medzi nimi učupené menšie 
i väčšie domčeky stvori li neopakova
teľnú atmosféru, ktorá by pohladila srd
ce nejednému č loveku . O akej dedinke 
je reč? No predsa o Podsrni. 

Podsrnie je jednou z menších obcí 
hornej Oravy, ktoré administratívne pat
ria do gminy Raba Wyzna. Patrí medzi 
najstaršie obce tohto regiónu. Doklad o 
osíd lení pochádza z roku 1585. Prvým 
richtárom a zakladateľom obce bol Mel i
cher Srna. Do konca I. svetovej vojny sa 
tu nachádzala uhorská colná stanica. His
tória Podsrniaje úzko spojená s históriou 

Kra ian Emil Zubrický 

Pod vlka. Obe obce boli spustošené počas 
prechodu litovských vojsk k Viedni v 
roku 1683. Obec do dnešných čias nemá 
kostol. V súčasnosti tu žije okolo 750 
obyvateľov, ktorí bývajú pribli žne v 180 
domoch. 

Čo nového v obci? 
S touto otázkou som zašiel za členom 

gminnej rady Raba Wyzna Adamom Kar
bovským. Ako som sa dozvedel, plánov 
je veľa - Začali sme stava!' pri základnej 
škole telocvió"íu. Podsrnie bolo posled
nou obcou v gmine, ktorá nemala pri škole 
telocvičňu. Okrem toho vyhotovujeme 
plány na stavbu kostola. Bude to pre obec 
dosť nákladná investícia. Parcely sme už 
od majiteľov vykúpili, takže už v tomto roku 
by sme mali zac<af' z výstavbou. Závisí to 
však od sponzorov a finančných možností 
obyvateľov Podsrnia. Projekt je už hotový 
a dostali sme aj stavebné povolenie. V 
súčasnosti isté peniaze investujeme do 
pouličného osvetlenia, opráv miestnych 
komunikácií a poľných ciest. Chceli by 
sme ešte zainvestovať do kanalizácie, ale 
vzhľadom na naše finančné možnosti je to 
zatiaľ plán do dalekej budúcnosti. Vlani 
sa skončila prestavba požiarnej zbrojni
ce. Okrem požiarnikov tam našla svoje 
miesto pobočka banky a pobočka zdra
votného strediska. 

Ako som sa ďal ej dozvedel, v Podsrní 
vznikol vlani športový kl ub "Zbojník". 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 
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Nová požiarna zbroinica Na cintoríne náideme náhrobky so slovenskými nápismi 

Jeho predsedom sa stal už spomínaný 
Adam Karbowski. Zatiaľ združuje pod 
svojimi krídlami len futbalistov, ale je 
možné, že sa tento klub v budúcnosti 
rozšíri aj o iné športy. Okrem futbalu sa 
ešte lepšie rozvíja horská cyklistika. Oko
litý terén je tu pre jej rozvoj ako stvo
rený. Každoročne sa tu uskutočňujú pre
teky o "Pohár soľnej cesty". 

Pomaly sa rozvíja aj agrosturistika. 
Zatiaľ v obci vznikli len tri agroturistické 
hospodárstva. Po starej oravskej archi
tektúre zostalo ešte niekoľko pamiatok -
drevená zvonica neďaleko cintorína a 
niekoľko domov. Ako som už spomínal, 
okolie je akoby predurčené pre cyklisti
ku . Aktívni turisti tu, čo pravda, nenájdu 
žiaden vysoký vrch, na ktorý by sa moh
li vydriapať, za to sa však m ôžu po
prechádzať panenskou, č l ovekom ešte 
nezničenou prírodou. Spojenie s 

Stará drevená zvonica 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

okolitým svetom zabezpečujú najmä 
busy, ktoré tu jazdia namiesto dávnych 
autobusov PKS . 

Z drobnej výroby sa tu najlepšie 
rozvíja spracovanie dreva. V poslednom 
čase vzniklo niekoľko dielní, v ktorých 
sa vyrábajú drevené obklady alebo 
nábytok. Okrem toho už niekoľko gaz
dovstiev prispôsobilo svoje hospodár
stva normám Európskej únie. Za dos
pelými nezaostávajú ani deti. Vlani škola 
v Podsrní vyhrala vojvodský projekt "Za
chovanie kultúrneho dedičstva", v rámci 
ktorého predstavili "Oravský sv iatok 
chleba", Keďže sa porote zapáčil , získali 
na jeho realizáciu 3000 zl. V súvislosti s 
tým mali žiaci škol y možnosť cestovať 
do skanzenu v Hornej Zubrici , kde moh
li na vlastné oči vidieť, ako sa kedysi na 
Orave piekol chlieb. Okrem toho zorga
nizovala škola niekoľko akadémií spo
jených s týmto projektom. 

Ako idú obchody? 
S touto otázkou som zašiel do malého 

obchodu v centre obce.- Je to čoraz horšie, 
aj keď nemôžeme nariekať. tudia tu žijú 
zo dňa na deň. Niektorí majú len inva
lidný dôchodok. Je velký rozdiel medzi 
tými rodinami , u ktorých aspoň jeden člen 
rodiny pracuje v zahraničí a tými, ktorí sa 
snažia vyžiť doma na svojom. Najčastejšie 
ľudia odchádzajú za prácou do krajín 
západnej Európy a do Spojených štátov, 
aj keď tam už pomenej. Situáciu takýchto 
malých predajní sťažujú aj dosť vysoké 
dane, ktoré značne pribrzďujú rozvoj. 
Našťastie, začína sa tu ako-tak rozbiehať 
turistický ruch, vďaka ktorému sem cho
dia aj nejakí turisti , ktorí aspoň trochu 
oživia obec. Keby nechodili, bolo by 
ťažko. 

Požiarnici 
Tí sa môžu pochváliť novou požiarnou 

zbrojnicou, ktorá sa v porovnaní so starou 
zmenila na nepoznanie . Prestavba sa 
skonči la vlani. Veliteľom Dobrovoľného 
požiarneho zboru v Podsrní je Jozef Bachu
la. Medziiným mi povedal, že v zbore je 
teraz 19 požiarnikov. Tí sa vlani zúčastnili 
hasenia ôsmich požiarov a záchrannej ak
cie pri jednej nehode. Okrem toho sa 
zúčastnili niekoľkých požiarnických prete
kov, o.i . v Podsrní, v ktorých obsadili 2. 
miesto. Okrem dospelých sa pretekov 
zúčas tnili aj mládežnícke oddiely. 
Dievčenský a chlapčenský oddiel obsadili 
prvé miesto v súťaži. Je zaujímavé, že okrem 
mládežníckych oddielov tu majú aj detskú 
skupinu, v ktorej sú deti vo veku od 6 do 
12 rokov. Aj ony sa zúčastnili pretekov, 
ale keďže nemali konkurenciu, predvied
li svoje schopnosti mimo súťaže. 

15. mája t.r. pri odovzdaní štandardy 
DPZ v Harkabuze boli vyznamenaní aj 
niektorí požiarnici z Podsrnia. Z latú me
dailu dostal Mieczys law Kapuščák , 
striebornú Krzysztof Smiech a odznak 
vzorného požiarn ika Andrzej Bielak. 

Medzi krajanmi 
Ako to vyzerá v Podsrní medzi kra

janmi, o tom vie propagátor Života Emi l 
Zubrický. Bol mojím neúnavným sprie
vodcom a pomáhal mi zohnať informácie 
o Podsrní, za čo mu patrí srdečná vďaka . 

Ako som sa od neho dozvedel , Život v 
obci odoberá 53 domácností, čo je pri
bližne jedna tretina obce. Je to na dnešnú 
dobu skutočne chvályhodné. Inak, ako 
mi to povedal náš neúnavný propagátor, 
sa tu nič velkého nedeje. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK 

13 



ol rok 1939. Mnohí si 
iste pamätajú pohnuté 
udalosti z tohto obdobia, 
o.i. útok fašistického Ne
mecka na Českosloven
sko a vytvorenie protek
torátu Čiech a Moravy, 
vznik Slovenskej repub

liky, územné požiadavky Nemecka voči 
poľskému štátu, čo odsudzovala poľská 
tlač, v tom aj Michala Balara v nowotarg
skej Podhalanke, o ktorom sme písali v 
jednom z predošlých čísel, no a napokon 
vypuknutie l. septembra 1939 druhej sve
tovej vojny, ktorá pohltila milióny 
ľudských životov a spôsobila v mnohých 
krajinách obrovské škody. 

Práve vtedy, v septembri 1939, sa vo 
Fridmane narodil Karol Žolondek. Jeho 
otec Michal Žolondek bol účastníkom 
prvej svetovej vojny. Bojoval na talian
skom fronte, medziiným pri Piave, kde 
sa dostal do talianskeho zajatia. Nemusím 
zdôrazňovať, že tam prežil veľmj ťažké 
chvíle. Našťastie podarilo sa mu ostať pri 
živote a po vojne vrátiť sa Českosloven
ska ako príslušník vojenskej légie, ktorú 
v Taliansku organizoval Milan Rastislav 
Štefánik. Po demobilizovaní a návrate 
domov sa oženil a založil rodinu. Jeho 
syn, spomínaný Karol, prejavoval od det
stva veľké hudobné nadanie. Už ako malý 
chlapec si sám robil píšťalky a vedel na 
nich vylúdiť nejednú spišskú melódiu. 
Keď trochu podrástol, dostal prvé husle, 
ktoré brával so sebou do poľa k paseniu 
kráv. Celé dni vyhrával na nich starodáv
ne pesničky, ktoré počul na svadbách a 
pri iných príležitostiach. 

V roku 1958 Karol Žolondek zorga
nizoval vo Fridmane ľudovú kapelu, v 
ktorej popri ňom, ako primášovi, hrali : 
harmonikár Jozef Novorolski, František 
Pisarčík druhé husle a basista Tadeáš 

Pohfad na Fridman 

Kapela K. Žolondeka a ieho žiaci 

v 

Devera. Kapela sa od začiatku tešila 
veľkej popularite nielen vo Fridmane, ale 
aj v okolitých obciach, kam chodievala 
hrávať na svadbách, tanečných zábavách 
a pod. Keď neskôr začali na okolí vznikať 
iné, modernejšie hudobné telesá s takými 
nástrojmi ako saxofóny, trúbky či klari
nety, Žolondekova husľová kapela začala 
strácať na popularite. On sa však nevzdal 
a zachoval ľudový , husľový ráz svojej 
kapely. V jej repertoári zostali naďalej sta
rodávne slovenské pesničky, či maďarský 

čardáš, aké sa oddávna spievali a hrali v 
našej obci . 

Keď v roku 1982 založila Helena Klim
čáková vo Fridmane spišský folklórny 
súbor, jeho súčasťou sa stala aj Žo
londekova ľudová kapela. Keď sa neskôr 
H. Klimčáková vydala do Falštína, ve-

dúcou súboru sa stala učiteľka Bogumila 
Piteková a po jej odchode do Kanady 
Žofia Wójciková, ktorá vedie súbor pod
nes. 

Súbor Fridmančania, keďže si zvolil 
takýto názov, sa zúčastňuje na rôznych 
kultúrnych podujatiach, prehliadkach a 
súťažiach a zakaždým obsadzuje na nich 
jedno z popredných miest. Karol Žolon
dek nielenže vedie svoju kapelu, ale 
často sám štartuje na týchto súťažiach ako 
sólista a nezriedka ich vyhráva buď ob
sadzuje druhé alebo tretie miesto. Po
pri hudbe je tiež znamenitým rozprá
vačom, v čom si taktiež získal veľkú po
pularitu. Jeho práca v šírení ľudovej kul
túry nevyšla nazmar. Aby husľová hudba 
v obci nezanikla, už oddávna učí hrať 
mládež na tomto nástroji. Viacerí jeho 
žiaci vyrástli na skvelých muzikandov, 
ako napr. Adam Paciga a ďalší. V súčas
nosti učí hrať ďalšiu skupinu mladých 
adeptov ľudovej hudby a pochvaľuje si, 
že sú veľmi nadaní. Je s nimi veľmi spo
kojný a verí, že vďaka tomu ostanú po 
ňom a jeho práci spomienky. K. Žolondek 
sa nehanbí obliekať si spišský kroj , ako 
to robia niektorí popularizátori kultúry 
v njžnolapšanskej gmjne, ktorí - dá sa 
povedať - likvidujú spišskú kultúru na 
Spiši a zavádzajú do nej goralské prvky, 
čo je podľa mňa neprípustné. 

JÁNBRINČKA 

e-mail: zivot@tsp.org.p{ 
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Aby sme mohli náležite zhodnotiť sú
časnosť, treba poznať minulosť. Platí to 
zvlášť aj o dnešnej téme. Keď pozorujeme 
informačné tabule a rôzne reklamy týkajúce 
sa obchodu, musíme konštatovať, že dneš
né vidiecke obyvatel'stvo bývajúce na de
dinách získava potraviny v mestách. Tam 
je zdroj jeho obživy. Totiž v každej obci či 
dokonca menšej osade sú obchody alebo 
obchodíky, ktoré dodávajú potraviny vi
dieckemu obyvatel'stvu, ale samy sa záso
bujú vo vel'koobchodných skladoch v 
mestách . A predsa neprešlo ani dvadsať 
rokov, kedy ešte vidiek, vyrábajúci zdravé 
potraviny, pravidelne zásoboval mestá. 

Ako sa niektorí, najmä starší, iste pa
mätajú, na začiatku minulého storočia tak
mer v každej obci sme mohli stretnúť men
šie či trochu väčšie obchodíky, ktoré však 
boli v židovských rukách . V mnohých ob
ciach boli tiež krčmy predávajúce alkohol 
a pri nich takmer vždy skromné obchodíky, 
zásobené tovarmi potrebnými pre výrobu 
potravín . Vidiek totiž obývalo spravidla 
rol'nícke obyvatel'stvo, ktoré na svojich 
gazdovstvách dorábalo potraviny, teda 
obil ie, zemiaky, mlieko, mäso a pod. Gaz
diné v každej domácnosti piekli každý 
týždeň chlieb a iné múčniky z vlastného 
obilia, ktoré predtým zomleli na múku v 
miestnych mlynoch. 

Základom stravovania na dedinách 
bol i najmä zemiaky, jačmenný chlieb , ze
len ina vypestovaná vo vlastných záhra
dách , ako napr. kapusta, cvikla, mrkva a 
pod. Z tukov to bolo najmä maslo, ktoré si 
gazd iné same pripravovali , bravčová masť 
a neskôr rastlinný olej, napr. ranový. Aj 
mäso mali rol'níci vlastné, keďže chovali 
ošípané, hydinu, dobytok hlavne pre vlast
nú spotrebu, ale aj na predaj . Dá sa pove
dať, že boli samostač n í. 

Nadbytok po l'nohospodárskej výroby 
predával i ro l'níci v mestách . Bolo to o.i. 
ml ieko, vajcia, maslo, syry a iné mliečne 
výrobky. Keď ide o mäso, mestskí mäsiari 
kupovali na vidieku jatočný dobytok, ktorý 
potom zabíjali a spracúvali vo svojich 
jatkách . Tu však treba poznamenať, že 
majitel'mi jatok pre hovädzí dobytok boli 
Židia, naproti tomu bitúnky pre ošípané 
viedli katolícki mäsiari. 

Vráťme sa však k obchodom. Ich maji
tel'mi boli väčšinou obyvatelia židovského 
pôvodu, ktorí mali mimoriadne vlohy pre 

e-mail: zivot@tsywrg.pl 
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obchodovanie. Katolícke obyvatel'stvo 
medziiným pre nedostatočné vzdelanie 
nebolo schopné vyvíjať obchod. Z vlast
ných skúseností viem, že židovskí ob
chodníci viedli aj odevné stánky, drogérie, 
predávali obuv, potraviny, priemyselné 
výrobky a pod. Podrobnejšie o majitel'och 
obchodov na Spiši som písal v jednom z 
predošlých čísel Života. 

Takáto situácia v oblasti obchodu bola 
viac-menej do roku 1935, do smrti Józefa 
Pilsudského. Vtedy sa totiž začala vel'ká 
protižidovská kampaň . V mestách sa ob
javili rôzne protižidovské nápisy, napr.: 
Nekupuj u Žida, ale u katolíka. Pokračovalo 
to až do vojny. 

V tom čase začali na vidieku vznikať 
rol'nícke krúžky, ktoré v jednotlivých ob
ciach zriaďovali aj nevel'ké obchody. Spo
čiatku sa však zásobovali vo vel'koobchod
ných skladoch , ktoré boli v židovských 
rukách. Rol'nícke krúžky boli samostatné 
a nemali nad sebou žiadne nadriadené 
orgány. Keď si vyhospodárili nejaké pre
bytky, mohli ich ich venovať na také ciele, 
ktoré stanovilo valné zhromaždenie krúž
ku. Musím podotknúť, že v Krempachoch 
nebolo Židov, takže všetky obchody boli v 
Fukách katolíkov. 

Keď sa v roku 1939 severný Spiš vrátil 
k slovenskému štátu , takmer v každej 
spišskej obci vznikli potravné družstvá, ne
skôr nazývané aj potravné spolky, ktoré 
boli tiež samostatné. Zásobovali svojich 
členov, ktorými boli najmä malorol'níci , 
potravinami , koloniálnym tovarom, lieho
vinami , petrolejom , drobným hos
podárskym náradím a neskôr aj priemy

dárili , mohli určiť na ľubovoľný - spolo
čenský , verejnoprospešný a iný cieľ. Tak
to bolo aj vo Fridmane, kde za vypraco
vaný prebytok kúpilo družstvo požidovský 
pozemok, na ktorom bola v súčasnosti vy
budovaná nová škola. 

Po druhej svetovej vojne začali na Spiši 
vzn i kať obchodné družstvá Roľnícka svoj
pomoc, ktoré už neboli samostatné. Zao
berali sa obchodom a boli podriadené 
družstevnej správe vyššieho stupňa , napr, 
gminnej, okresnej a ďalším . Keďže družstvá 
RS nemali vhodne zaškolené kádre, aby 
mohli viesť obchody, stávalo sa, že z toh
to dôvodu viaceré obchody prinášali stra
ty. Nečudo , že takéto prípady sa nezriedka 
končili na súde a vo väzení. Postupne sa 
však situácia začala zlepšovať, takže aj ob
chody RS začali lepšie prosperovať. Ich 
plusom - aspoň z nášho hl'adiska - bolo 
to, že takmer na všetkých týchto obcho
doch boli dvojjazyčné , slovenské i pol'ské 
tabule a predavači nemuseli v nich praco
vať v nedel'u. Dnes, keď všetky obchody 
sú súkromné, dvojjazyčné tabule z nich 
(okrem niektorých v Krempachoch a No
vej Belej) zmizli. Píšem o tom aj preto, že 
dnes máme síce v našich obciach ovel'a 
viac obchodov, moderne zariadených a 
bohato zásobených rôznymi tovarmi , ktoré 
však často pracujú aj v nedeľu a sviatky. 
Chápem, že dnes o všetkom rozhoduje 
ekonomika a konkurencia, skrátka honba 
za ziskom, ale zdá sa mi, že nedel'u alebo 
iný cirkevný sviatok treba jednako svätiť . 
Veď bez toho by majitelia obchodov há
dam neschudobneli! 

JÁN BRINČKA 
selnými hnojivami, 
textilom, krm ivami, 
uhlím , stavebným 
materiálom a pod . 
Každý člen družstva 
mal nákupnú knihu, 
v ktore j si zazna
menával celkovú 
sumu kupovaných 
tovarov, za ktorú 
mohol na koniec 
roka dostať pot
rebný tovar podl'a 
ustálených ú rokov. 
Finančné prostried
ky, ktoré si členovia 

Obchod s dvoiiazyčnou tabuľou v Novei Belei 

družstva vyhospo- ............... . 

IS 



Cirkev žije, lebo má Eucharistiu, 
ktorá dáva každému človekovi nový 
život a vnútorný pokoj . Je to pravda, 
ktorú musíme mať stále pred očami a 
v srdci. Prebieha práve mimoriadny 
rok, ktorý nám zanechal Ján Pavol II . 

' ako svoje posledné posolstvo. Apríl a 
najmä jeho prvé dni, ktoré sme 
prežívali, ostali v nás ako čas veľkej 
modlitby. Teraz by sme to 
všetko mali ešte raz prežívať 
ako obrátenie. Ktosi pekne 
povedal, že keby Ján Pavol II . 
ustúpil ako chorý a starý, zom
rel by kdesi v kláštore a nikto 
by o tom ani nevedel. 2. apríl 
bol najkrajší deň v jeho 
živote. Ukázal nám, ako sa ide 
do otcovho domu. 

1~h2005, 15.nedeľa 

v cezročnom období, 
Mt 13, 1-9 

Každý človek, ktorý verí v 
Krista, je ako pôda, do ktorej 
sa seje zrno slova. Stále sa 
seje. Sv. Pavol napísal, že vie
ra sa rodí v človeku skrze 
počúvanie slova. Je to pravda. 
Neraz sa mi zdalo, že kázeň, 

ktorú som predniesol , je 
' slabá, nijaká ... Potom ktosi 

prišiel a povedal, že mu hl
boko v srdci ostali moje slová. 
Je to dielo, ktoré uskutočňuje 
v srdci Duch Svätý. Je tým, 
ktorý pôsobí. Jeho cesty nie 
sú našimi cestami. Keď dnes 
počúvame toto podobenstvo, skúsme 
sa opýtať sami seba, aké ovocie slova 
prinášam? V srdci človeka, ktorý počúva 
slovo, je miesto na to, aby Eucharistia 
- živý Ježiš dával zmysel všetkému, 
najmä v našom každodennom živote. 

17. 7.2005, 16. nedeľa 
v cezročnom období, 
Mt 13, 24-30 

Prichádza taký čas , keď treba zožať 
obilie. Pán Ježiš nám ukazuje , ako to 
bude. Dobrí l'udia budú oddelení od 

, zlých. To je pravda, ktorej dnes ne
rozumieme. Zdá sa, že zlo na svete 
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má posledné slovo. Keď sa pozeráme 
na ľudí v našej vlasti, na našich suse
dov okolo seba, pýtame sa: ako dlho 
bude zlo vládnuť v ich srdciach? Vie
me, ako dlho. Ježiš nikoho nenúti , 
aby bol dobrý. Máme slobodnú vôľu . 

Vieme však, že príde žatva. Pán žatvy 
urobí poriadok a bude milosrdný, ale 
nezabúdajme, že - ako veríme a to 

vyznávame v pravdách viery- náš Pán 
je aj spravodlivý. Sv. sestra Faustína a 
deti z Fatimy videli aj peklo. 

24. 7.2005, 17. nedel'a 
v cezročnom období, 
Mt 13, 44-46 

Človek, ktorý má vieru, má veľký 
poklad. Takto treba chápať dnešné 
evanjelium. Poklad, ktorý treba hľadať 
celý život a ho aj opatrovať . Tak ako 
rastliny a kvety, ktoré máme doma. 
Viera žije, keď sa o ňu postaráme. 
Modlitba je pre vieru najdôležitejším 
opatrovaním viery. Videl som v noci v 

Z IVOT jú[ 2.005 

tagiewnikoch, kde trvá Večná poklo
na, rôznych ľudí. Prichádzajú starí, aj 
mladí podnikatelia a dlho kľačia na 
kolenách pred oltárnou sviatosťou. 
To je to, o čo ide. Rozumom všetko 
nepochopíme, veľa veci sa dá pocho
piť až na kolenách . 

31. 7.2005, 18. nedel'a 
v cezročnom období, 
Mt 14, 13-21 

To bola predpoveď Eucharistie. 
Ježiš nám potom dal iný chlieb . 
"Skúsenosť vzťahu ku Kristovi spočíva 

v tom, že s ním nadviažeme 
priateľstvo do takej miery, že 
sa už nebudeme vedieť bez 
neho zaobísť, ale aj v tom, 
že sa už nikdy nebudeme cítiť 
osamotení ani nebudeme po
chybovať o jeho láske. Pán 
nás volá priatel'mi, robí nás 
svojimi priateľmi , dôveruje 
nám, zveruje nám svoje telo 
v Eucharistii , zveruje nám 
Cirkev. Preto musíme byť 
jeho skutočnými priateľmi , 

byť s ním jednej mysle, chcieť 
to , čo chce a nechcieť, čo 

nechce." Sám Jeziš nám ho
vorí: Vy ste moji priatelia, ak 
robíte, čovámprikazujem On 
15, 14). Požívaj me chlieb 
života a určite budeme žiť na
veky. 

7.8.2005, 19. netkl'a 
v cezrročnom období, 
Mt 14, 22-23 

Učeníci mali dosť , keď 

ostali sami. Prišla búrka a 
zmocnil sa ich strach. Je to 
tak aj s nami. Bojíme sa o veľa 

vecí, bojíme sa o našich blízkych, keď 
príde choroba, bojíme sa o deti , 
bojíme sa žiť ... Ježiš nám stále hovorí: 
Nebojte sa! Ak nebudeme prežívať 
intímny vzťah s Kristom, naša identi
ta a existencia nám začne unikať a už 
nebudeme môcť nájsť zmysel nášho 
života:]ežiš prítomný vo svätostánku 
vás očakáva, aby naplnil vaše srd
cia skúsenosťou jeho priatel'stva, 
ktorá ako jediná môže dať vášmu 
ž ivotu zmysel a naplnenie. Stále čaká 
a rozumie, že sa mnohokrát bojíme. 
S ním sa nám však nič nestane. 

Kňaz PAVOL KUBANI 

e-mail: zivot@tsp.org.p[ 
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Krempašskífutbalisti 

15.5.2005- športový kl'ub LZS Spiš 
Krempachy začal futbalovú sezónu v 
nových futbalových dresoch_, ktoré klu
bu venoval prezident SR lvallJ 
Gašparovič .. 

16.5.2005! - Firma Kablowa Telewi
zjla !Nowy Targ inštalovala v; krem
pašskom gymnáziu rádiovy internet. 
ktorý bude slúžiť ži~kom v tamojšei 
počítačovej pracovni. 

ZZ.S.2005~v l<remp3Šsl~e1 farnosti 
sa konala eucharistická slávnosť prvého 
sv. prijímania, ku ktor~mu pristúpilo ~ l 
dievčat a 11 chlapcov z druhej triedy 
ZŠ pod vedením učitelky Lýdie Kamo
novej. Príležitostné slovenské texty na 
slávnosť učila žiakov k.r. Zofia Chalup
ková. 

26.5.2005- pri príležitosti Dňa mat
J<.y sa v kreropašskom kultúrnom dome 
usRutočnil zvláštny l<uftúrny program. 
Vystupovali: l?icc_olo Music, š~olský zbor 

pod vedením Józefa Pierzgu, tanečné 
skupiny Herz a Sigma- Mravec, ako aj 
žiacka\ hudobná skupina z miestneho 
gymnázia. 

26.5.2005- slávnostná procesia na 
Božie telo viedla tentoraz (za priaz
nivého počasia) východným smerom až 
ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého, po
stavenej na súkromnom poli Margity a 
jána Bednarčíkovcov. 

28.5.2005 -,..na zál<lads dohody cir
kevnej a richtár,skel rady inštalovali elek
trikári vonkajšie esvetlenie krempaš
ského kostola: sv. Martina. Podobné 
osvetlenie má už Fridman. Nová Belá a 
ďalšie obce. 

29.5.2005 - dychovka krem
pašského požiarneho zboru sa zúčastnila 
13. ročníka tzv. PaJády dychových 
orchestrov ~: Novotargského okresu v 
Ra:bke. Usporiadateľmi podujatia boli 
novotargské starostvo z.väz podhal-

Pryé sväté priiímanie . :. . 

ských gmín a mesto Rabka. Celkove sa 
prehliadky zúčastnilo 18 dychoviek. Zo 
Spiša to boli :J(rempachy, Fridman, Kac
vTn l, Kacví I ť: Nižné Lapše Jurgov 'a 

nižholapšanské gymnázil!lm . · 

Krempašský kostol v novom osvetlení Pýcha obce - dychový orchester 

, ' 

e-mai{: zivot@tSp.org.p[ 
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GAS VEGNY POHYB JE 
Akiste si mnohí z absolventov jablonského lýcea pamätajú 

oslavy polstoročia tejto prvej strednej školy na Orave, ktorá 
pred 50 rokmi začala vzdelávať krajanskú mládež z Oravy a zo 
Spiša. Konali sa pred štyrmi rokmi. Tentoraz sme sa dočkali 
druhého, rovnako dôležitého jubilea - 50. výročia prvej slo
venskej maturity na tejto škole. 

Začiatky boli skromné. Ako Život už viackrát písal, z prvého 
ročníka pristúpilo k maturitnej skúške len 13 poslucháčov -
hlavne Jablončanov a Zubričanov a len jedna Spišiačka . Ďalšie 
ročníky už boli početnejšie, takže za 12 rokov činnosti tohto 
slovenského lýcea stihlo na ňom zmaturovať 272 osôb. Odvte
dy lýceum síce pokračuje ďalej vo svojej práci, ale už ako škola 
s poľským vyučovacím jazykom. 

Treba podčiarknuť, že obrovská väčšina prvých absolven
tov lýcea, ba aj z ďalšieh ročníkov, začala pedagogickú prax na 
spišských a oravských základných školách. Aktívne tiež 
pôsobili v našom Spolku a neskôr niektorí z nich dokonca 
zastávali vysoké funkcie vo vedení tejto krajanskej organizácie. 
Absolventi šli do učiteľského zamestnania s vedomím spolu
patričnosti s krajanmi a hrdosťou na Slovensko, materskú kraji
nu svojich predkov. V žiakoch, ktorých učili, sa snažili vypes
tovať takú istú hrdosť, dať im pevné slovenské národné pove
domie a tým vybudovať most spájajúci Spiš i Oravu so starou 
vlasťou ich rodičov. Boli , dalo by sa povedať, prvými reprezen
tantmi novej slovenskej inteligencie v Poľsku. Mali veľkú oporu 
v Spolku, v ktorom viacerí vyvíjali aktívnu organizačnú a 
kultúrnu činnosť. Ako mnohí vieme, organizovali a viedli di
vadelné krúžky i folklórne súbory, pomáhali v rozvíjaní 
čitateľstva a osvety pre dospelých , pôso~ili vo výboroch MS, 

KRAJANSKÉ INVESTÍCIE 
O potrebe výstavby kultúrnych zariadení v jednotlivých miest

nych skupinách Spolku Slovákov v Pol'sku sa v minulosti diskuto
valo vel'mi vel'a. Situácia sa však celé roky nemenila. V súčasnosti 
pokračuje výstavba Domu slovenskej kultúry v Kacvíne a už ko
nečne vidieť jej koniec . Zdá sa, že táto prvá väčšia krajanská in
vestícia bude v tomto roku ukončená . 

O tom , že vedenie Spolku koná aktívne, svedč í aj fakt , že ko
nečne 23. februára a opätovne 11. apríla 2005 Spolok odkúpil od 
Gminného úradu v Novom Targu 0,02 ha z pozemku, ktorý bol 
nevyhnutný pre výstavbu Centra slovenskej kultúry v Novej Belej . 
Kúpna zmluva konečne ukončila dvojročné obdobie vyjednávania 
v tejto veci s richtárskou radou v Novej Belej . Spolok za 200 m2 

susedného pozemku zaplatil gm ine v Novom Targu 8000 Zl. Zmlu
va bola uzavretá u notárky Mgr. Grazyny Rusinovej v Novom Targu 
za účasti novotargského vojta Jana Smarducha, predsedu SSP 
prof. Jozefa čongvu a generálneho tajomníka SSP dr. t..udomíra 
Molitorisa. Zdá sa, že kúpa pozemku otvára novú etapu v činnosti 
Miestnej skupiny SSP v Novej Belej . V súčasnosti prebiehajú 
prípravy stavebných projektov. 

Krajanov v Novej Belej infortmujeme, že na novú investíciu v 
ich obci boli na sklonku roku 2004 a v roku 2005 použité nasle
dovné finančné prostriedky: 
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Stretnutie prvých dvoch ročníkov po 30 rokoch 

viedli rôzne kurzy a školenia, boli dopisovateľmi Života, ne
hovoriac o ich významnej výchovnej činnosti v školách. Ro
bili to s nadšením a v presvedčení, že prispejú k udržaniu slo
venskosti v týchto regiónoch. Nakoľko sa im to podarilo, 
môžeme sami posúdiť. 

Pri príležitosti tohoročných Dní slovenskej kultúry na Ora
ve sa prví absolventi rozhodli osláviť aj polstoročné jubileum 
prvej slovenskej maturity v jablonskom lýceu odhalením 
pamätnej tabule na starej budove (dnes internát) tejto všeo
becnovzdelávacej strednej školy so slovenským vyučovacím 
jazykom v Jablonke. Podujatia sa zúčastnili popri slovenských 
obsolventoch aj niektorí učite lia zo Slovenska z tohto obdo
bia a ďalší významní hostia. (Podrobnejšie o tejto slávnosti , 
ako aj o Dni slovenskej kultúry na Orave napíšeme v budúcom 
čísle Života - pozn. redakcie). 

BRONISLAV KNAPČÍK, 
jeden z prvých absolventov lýcea 

L Molitoris podpisu ie kú pnú zmluvu 

1. El. vypínač ........ ..... ...... ..... .... ... ........ .... ...... .. 34,90 
2. Zámka ..... .... ..... .... ... ........... .... .... .. ................ 32,70 
3. El. radiátory .. ... ................... .. ........ .. ...... .. .. .. . 508,00 
4.Výstavba nového prípoja el. energie.. .. ....... . 3733,20 
5. Poplatok za elektrický prípoj .. .. .......... .... .. . 1054,08 
6. Triesková doska, skrutky ..... .. .... .. ........ .. ...... 102,09 
7. Omietka .. .. .. .. ........ .. .......... .. .. .... .. ...... .. ... ........ 10,00 
8. Kúpa 200 m2 pozemku .. .... .. .. .. ....... .. .. ......... 8000,00 
9. Notárske a správne poplatky .... .. :.... .. ......... .. . 710,04 
10.Výkreszmapy .. ............... ...... ..... .' ... . ~ ... .... ..... 33,80 
Spolu ................................................... 14.218,81 Zl 

ĽUDOMÍR MOLITORIS 

e-mai{: zivot@tsp.org.p{ 
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O tom, že slovenská Orava je bohatá 
nielen množstvom prírodných krás -
zákutiami Roháčov, vodopádom 
Juráňovej doliny, výhľadom z Choča, 
rozľahlosťou Oravskej priehrady či ba
bohorskou prírodou, ale i tradičnou 
kultúrou, nás presvedčí ponuka za
ujímavých letných folklórnych festiva
lov, ktorú pripravilo dolnokubínske 
Oravské osvetové stredisko. 

Vo Veličnej remeslá a folklór 
Kolotoč folklórnych festivalov sa 

začne 9. júla na rínku vo Veličnej VIII. 
folklórnymi slávnosťami dolnej Ora
vy a XIII. tradičným veličnianskym jar
mokom. Usporiadatelia- Obecný úrad 
vo Veličnej a Oravské osvetové stredis
ko nadväzujú festivalom na bohatú 
tradíciu jarmokov jednej z najstarších 
oravských obcí. Cieľom je prezentovať 
najmä tradičné oravské remeslá. Svoje 
umenie tu budú predvádzať košikári, 
drotári, pernikári, keramikári či rezbári. 
Tohtoročnou atrakciou bude bezpo
chyby predajná výstava rozličných hos
podárskych zvierat. V programe sláv
ností sa na javisku predstavia dolnoo
ravské folklórne a spevácke skupiny z 
Veličnej, Oravskej Poruby, Dolného 

KRÁTKO 
Z ORAVY 

Sviatok Božieho tela je na Orave a 
Spiši veľmi uctievaným sviatkom . V 
každej farnosti sa veriaci zúčastňujú na 
procesiách po dedine, počas ktorých 
kňazi udeľujú požehnanie pri štyroch 
oltároch . Náš záber je z procesie v 
Podvlku. 

*** 

22. mája t.r. sa požiarnici z okresov 
Nový Targ a Zakopané zúčastnili púte do 
Lud:tmierza. O 12. hodine sa stretli pri 
kostole Panny Márie Fatimskej v Zako
panom, odkiaľ sa autami pohli cez Gu
balowku do Lud:tmierza. Tam mali spo
ločnú sv. omšu, pri ktorej sa modlili o 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

Kubína a Žaškova. Neskôr ich vystrie
da folklórny súbor Drevár z Kysúc. 

Na Bačovských dňoch 
Malatiná sa stane 16. a 17. júla cen

trom tradičnej i súčasnej válaskej kultúry. 
V programoch medzinárodného festiva
lu sa predstavia súbory, sólisti i tvorcovia 
zo Slovenska, Česka a Poľska. Stretnú sa 
v programoch V. bačovských dní. V po
nuke nebudú chýbať ani výstavy, súťaže, 

scénické programy a turistika. V sobotu 
je pre všetkých turistov pripravený výlet 
do Prosieckej doliny. Zároveň otvoria 
svoje brány Výstavy monumentálnych 
drevených plastík z medzinárodného 
rezbárskeho plenéra i tradičných mala
tinských kobercov. Záujemci u ľudové 
remeslá si svoje zručnosti budú môcť 
vyskúšať na tvorivých dielňach v miest
nej základnej škole. Večer ožije amfi
teáter tancom a spevom v profilových 
programoch folklórnych súborov 
Vlčnovjan z Českej republiky a Liptov z 
Ružomberka. Nedeľný program ponúka 
Tradičný malatinský jarmok so slo
venskými, českými a poľskými tvorcami, 
súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho 
mlieka a ich ochutnávka spojená s pre
dajom. Festivalové dianie vyvrcholí 

rýchlu beatifikáciu pápeža Jána Pavla ll. 
Z oravských DPZ sa púte zúčastnili 
požiarnici z Jablonky, Lipnice, Podsrnia a 
Harkabuza. 

*** 

Veľká Lipnica, štefanov, Bobrov a 
Námestovo pod
písali dohodu o 
spolupráci na úrovni 
samospráv a po
žiarnych zborov. 
Vďaka tejto dohode 
sa zjednoduší pri
hraničná spoluprá
ca a súčasne uľahčí 
získavanie finančnej 
pomoci z EÚ. 

*** 

Už onedlho by 
malo vzniknúf nové 
komunikačné spo
jenie, ktoré by malo 

súťažou v plieskaní bičom a folklórnym 
programom Pastierska nálada, v ktorom 
sa predstavia súbory a ľudové hudby z 
Malatinej, Lúk pod Makytou, Vlčnova, 

Oravskej Polhory a Liesku. 

Gorali pod Babou horou 
Ďalším podujatím Oravského fol

klórneho leta budú Folklórne slávnosti 
pod Babou horou. Ich XIII . ročník sa 
uskutoční 24. júla v amfiteátri v Sihel
nom. Program začne v miestnom kosto
le svätou omšou. Potom sa už roztancu
je a rozospieva amfiteáter, kedy javisko 
ožije súbormi zo Sihelného, Rabčíc, 

Oravskej Polhory a Oravského Ve
selého. Detské hry vystrieda predstave
nie ľudovej kultúry Oravskej Polhory 
pod názvom Stará nôta koreň drží... V 
programe zaspieva i víťazka tohtoročnej 
Medzinárodnej súťaže Grand Prix Sve
tozára Stračinu, Margita Kuráková. 
Záver festivalu bude patriť hosťom -
folklórnym súborom Háj z Rimavskej 
Soboty, Arnika z Lotyšska a Wierchy z 
Milówky. 

Oravské folklórne leto vyvrcholí 5.-
7. augusta jubilejnými XXX. Podro
háčskymi folklórnymi slávnosťami. 

MIROSLAV ŽABENSKÝ 

spojif Prívarovku s Hornou Zubricou a 
dalej cez sedlo Kroviarky so Zawojou 
Malo by to uľahčifturistom dostaf sa späf 
do ubytovaní. Spojenie by mali zabez
pečifbusy. 

Texta foto: MARIÁN SMONDEK 
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Deň oeti v Kacvfne 

Konzulka J. Bu ria nová a L Molitoris otvárajú súťaž 
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Družstvá zo základných škôl 

Kacvrnske družstvo si vyťahuje otázky 

ŽIVOT jú[ 2.005 

ovootvorený Dom slovenskej kultúry v Kacvíne bol pred
nedávnom hostiteľom mladých krajanov pri prnežitosti ich 
sviatku- Medzinárodného dňa detí. Spolok usporadúva 
pre krajanskú školskú mládež zaujímavé súfažné poduja
tie- Poznaj Slovensko- vlasť tvojich predkov, ktorého pia
ty ročn il< poctila aj Poľská pošta a vydala pri tejto prnežitosti 
pohľadnicu, čím sa táto aktivita Spolku Slovákov v Poľsku 
dostala do povedomia širokej verejnosti. 

Stretnutie našej mládeže sa začalo koncertom kacvínskej 
mládežníckej dychovky, ktorú nacvičuje skúsený kapelnil<. Stanislaw 
Wojtaszek. Zahrala rad pochodov, poliek a valčil<.ov. Poslucháči ju odme
nili búrlivým potleskom, ved aj mali za čo . Dychovka sa pekne rozv~a, 
takže dúfame, že jej začnú pribúdaf další členovia a nijaké neprajnosti 
ich nedokážu odrod if od rozv~ania svojich hudobných schopností. Bol 

to pekný začiatok popoludnia, za ktorý sa poda koval dychovke 
generálny tajomnil<. ÚV SSP tudomír Molitoris a súčasne privítal 
hostí, o. i. generálnu konzul ku SR v Krakove Janku Bu ria novú, 
podpredsedu SSP a šéfredaktora Života Jána Špernogu, 
čestného predsedu SSP Jána Molitorisa, predsedu OV SSP na 
Spiši Františka Mlynarčil<.a , učiteľov slovenčiny zo základných 
škôl a gymnázií, vojto gminny Nižné Lapše Antoniego Kapolku, 
riaditeľku ZŠ Jána Pavla ll v Kacvíne Annu Cisakovú, členov MS 
SSP v Kacvíne a dalších. 

Poznajú Sloutnsko ? 
Do súfaže sa zapojilo päf družstiev zo základných škôl a tri 

z gymnázií. Ako prvé začali základné školy. Družstvo z Novej 
Belej zastupovali : Helena Chalupková, Peter Šoltýs a Izabela 

Súťažná porota 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 
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POZNAJ SlOVENSll· 

Družstvá z gymnázií 

Dluhá, z Čiernej Hory: Dominika Sarnová, Evelína Václavová a 
Mária Václavová, z Krempách: Barbora Kovalčil<ová, Beáta 
Petráš ková a Dorota Kačmarčil<ová, z Jurgova: Sabína Basiňská, 
Sabína Budzová a Klaudia Miškovičová, kým domácich zastu
povali Michal Kromka, Mariola Matušeková a Patrícia Górová. 

Družstvá najskôr odpovedali na päf náhodne vyžrebo
vaných otázok, ktoré im predčitovala učiteľka Alžbeta Górová. 
Odpovede súfažiacich hodnotila porota v zložení: podpredse
da SSP a šéfredaktor Života Ján Špernoga, učiteľka Anna 
Krištofeková a generálny tajomník ÚV SSP [udomír Molitoris. 
Na základe odpovedí žiakov môžeme konštatovaf, že boli na 
súfaž dobre pripravení. Ich poznanie Slovenska a jeho reálií 
vychádza daleko mimo hranice učebných osnov, čo je po
tešujúce. Je to nielen zásluha ich usilovrosti, ale aj práce 
učiteľov, ktorrich pripravovali na súfaž. Žiaci o Slovensku vedia 
naozaj vera, aj ked niekedy sa nevedeli zbaviftrémy a rýchlou 
i nepremyslenou odpoveďou sa pripravili o body. V skupine ZŠ 
prvé miesto obsadilo družstvo z Novej Belej a druhé z Jurgova. 
O dalších miestach rozhodla dohrávka medzi troma 
družstvami, ktorá rozhodla, že tretie miesto obsadila Čierna 
Hora, štvrté Krem pachy a piate Kacvín. 

Žiaci zo spišských škôl povzbudzovali súfažiacich 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

Koncert kacvínskei dychovky na začiatok podu;atia 

Po nich súfažili gymnazisti z Krempách: Terézia Ma
jerčáková, Mariola Vojenská a Jakub Surma, z Biafky Tatrzaŕi
skej: Anna Šoltýsová, Alžbeta Vojtasová a Uršula Plučiňská a z 
Nižných Lápš: Alžbeta Górová, Alexandra Butasová a Alžbeta 
Galovičová . Aj oni ukázali, že vedia využif poznatky získané v 
škole. Tento rok boli najlepší krempašskí gymnazisti. Druhé 
miesto obsadila Biafka Tatrzaŕiska a tretie Nižné Lapše. 

Po vyhodnotení súfaže si všetky družstvá prevzali ceny, ktoré 
im odovzdávali členovia poroty. Každé diefa si odnieslo nejaké 
sladkosti a knihy. Medzi deti prišla aj generálna konzulka SR v 
Krakove Janka Bu ria nová, ktorá im doniesla sladkosti, slovenské 
časopisy a zúčastneným družstvám aj diplomy. 

Na záver čakalo detí milé prekvapenie- odovzdávanie cien 
výhercom výtvarnej súfaže Života . Bolože to radostil 

Na koniec na všetkých žiakov čakalo malé pohostenie, ktoré 
pripravili kacvínske krajanky. Deti veselo besedovali, k čomu 
im prihrávala hudba z reproduktorov. 

Poďakovanie za milé prijatie a pohostenie patrí domácim. 
Žiakom a učiteľom želáme veselé a slnečné prázdniny a tešíme 
sa na stretnutie o rok. 

Texta foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ 

Družstvo z Krempách preberá odmeny 

2.1 



Povieoka na voCnú cbvtCu 

uraj Pekárek, herec staršej generácie, dopíjal 
v svojej šatni zvyšok koňaku , keď zazvonil 
telefón. 

"Majstre , máte tu návštevu! " 
" ech prídu," povedal neurčite , ale hneď 

zabudol , čo vlastne povedal. Musel sa trochu 
lepšie vžiť do role , kto r·ú práve študoval , pre
to vytrvale popíjal a roj č il. Bolo pred obedom, 
po skúške a v šatni bolo príjemne teplo. 

Po chvíli počul klopanie na dvere . Na chodbe sa ktosi 
ostýchal , še pkal , zatajoval dych a kl op kal topánkou. 
Pekárek vstal a otvoril. 

Pred ním stála staršia žena, solídne vid iecky oblečenú , 

na plášti hrdzavá líška so sklenými očami , na hlave zelený 
klobúčik. Priatel'sky, ale nesmelo sa usm ievala. Bola mo
hutná, tvár mala príjemne poctivú s jasne belasými očami. 
Pravdepodobne prišla z vel'kej dial'ky, kde je ešte zima, 
napriek tomu mala na nohách nízke topánky, zrejme 
kúpené práve dnes . Lýtka 
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Áno, častá chodil medzi ochotníkov, aby dodal lesk 
ich úsiliu , pri jeho účasti bola návšteva zaistená. 

Hlas ženy znel žalobne. Lámal sa prudkým rozčúlením , 

lebo zrejme prežívala čosi vel'mi silné, čo herec nechápal. 
Nenáhlivo však otvorila kabelku a položila na stolík malú, 
na okrajoch polámanú fotografiu. Herec ju vzal do rúk a 
dlho si ju prezeral. 

"Ale to je už vel'mi dávno, pravda? Aspoi'l dvadsať ro
kov. " 

" Devätnásť , približne ... " a hlas jej zanikol ako v 
závejoch. 

Vzal starú fotografiu opäť do ruky a zamyslene ju hlad
kal. Vtedy bol ešte ženatý, ale o dva roky sa rozviedol. 
Teraz je ženatý po druhý raz. Dve deti z prvého manželstva 
mu práve včera volali. 

Ešte stále sa pozeral. Mladý šuhaj v slováckom kroji , 
čierne fúziky, klobúčik s mašl'ami, áno, to som ja. A to 
dievča s dlhými vlastnými capmi, s jamôčkami v lícach , čo 

strhané ki"čovými žilami , 
hore hrubé, dole tenké 
ako výkričníky. Hl'adela 
he rcovi priamo do očú. 

BOHUMIL HARAS 
Za ňou stálo osem

násťročné dievča , oble
čené vel'mi všedne, v 
džínsových nohaviciach, 

WBCU88[]CJD 
štíhle , vysoké , prepásaný plášť , dlhý pásikavý šál jej tiekol 
okolo pliec až ku kolenám. Bola prostovlasá a podobala 
sa väčšine dnešných dievčat . 

"Už zasa niekto potrebuje protekciu!" pomyslel si. "Ge
niálne dieťa , stačí potlačiť a bude z nej hviezda! " 

"Čo si , prosím, želáte?" ' . 
Na chvíl'u trochu zmätená, rozhliadla sa staršia žena 

okolo seba a bolo vidieť , že prekonáva vnútorný boj . Po
tom sa naklonila do šatne. 

"Chcela by som s vami hovorit'!" a už sa tlačila dnu . 
Vysoké dievča ťahala za sebou. 

Čo teda robiť? V šatni bol zvyčajný neporiadok, tak
mer nebolo miesto na sedenie. Pekárka sa zmocnil onen 
pocit hanby, aký mávajú muži , keď ich žena pristihne v 
ich brlohu. 

Obidve ženy si prezerali miestnosť. Tá mladá s 
prenikavou zvedavosťou, tá staršia zhovievavo. Chvíl'u sle
doval ich pohl'ad. Na stenách fotografie rol , herec vo fra
ku , v kroji , v rytierskom oblečení, podpisy, diplomy. A 
ďalej fotky partneriek, mileniek, ktoré znamenali rozchody, 
ďalšie cesty, ďalšie bolesti. Boli tu aj zakliate roky začí
najúcej hereckej mladosti , ktorá ďalej kráčala tichým, ne
zretel'ným krokom cez vel'ké úlohy až k dnešku. 

"Vy ma už asi nepoznáte?" opýtala sa napokon staršia 
žena. Mala mäkký, vyčítavý hlas. 

Herec si zapálil cigaretu, aby sa lepšie sústredil. Ale 
nič mu nenapadlo. 

"Ale hádam si spomeniete na jeden svoj vel'ký zájazd, 
k nám na Šumavu, pozvali sme vás. Hrali sme Maryšu, vy 
ste si prišli zahrať Francka ... " Až teraz bolo vidieť , ako sa 
žena premáha, ako zo seba vytláča každé ďalšie slovo. 

,,A tá Maryša som bola ja . .. !" 
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vtedy s takou naivnou poctivosťou zahrala Maryšu .. . , to 
je táto páni! 

Žena sa na herca stále dívala . Pekárkovi sa zrazu zdalo , 
že sa ocitol pri stene, ktorú kedysi počmáral , na ihrisku , 
kde vtedy hral futbal , niekde v známom svete. Túto tvár a 
tie oči poznal , videl ich blízko seba ... a potom si odrazu 
spomenul. 

Bol letný večer. Koniec žatvy, kultúrna dedina s dobrým 
ochotníckym spolkom pomaly usínala. Bolo po divadel
nom predstavení. Aj v miestnom kultúrnom dome zhasli 
svetlá a muži sa vracali z krčmy. Len v záhrade dedinského 
domu sedeli France k a Maryša. Už nemali na sebe slovácky 
kroj, ale doznievala v nich rola vel'kej vášne a lásky, ako 
ju dnes predstavili. Tejto noci ju v kope sena dohrali . 
Nad nimi rojčivo žiarili letné hviezdy a v korunách stro
mov vyhrával vetrík. 

Potom Maryša utiekla domov, aby ju rodičia nehl'adali. 
Francek nasadol do svojho auta a odišiel do Prahy. Tak
isto domov . .. 

"Teda ste si spomenuli?" naliehala. Mlčal a hl'adal v nej 
bývalú Maryšu, dievča s jamôčkami v lícach . Doteraz tam 
boli , niekde medzi vráskami. .. 

Poto m sa žena obrátila k dievčaťu , ktoré dosial' stálo 
pri dverách. 

"Poď sem, Majka!" 
Chytila ju za obe ruky a vstala. 
,,A toto je vaša dcéra! " 
Nijaká rola, nijaká dráma, ktoré mal za sebou, ktoré 

zahral, neboli ničím proti sile tejto chvíle. Do mysli mu 
vstúpil pach šminiek dedinského ochotníckeho spolku, 
pach piva, tabakového dymu, potom vôňa sena a kvákanie 
žiab. A zretel'ne cítil nad sebou jasné letné hviezdy. Ako 
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to, že zabudol, a že tu teraz stojí ako omámený skutočnos
ťou, ktorá šla mimo neho? Áno, potom bol rozvod, nové 
zájazdy, nové manželstvo a ďalší beh hereckého života. 
Po špičkách sa priblížila staroba. 

Ale teraz sa už nehrá. 
Keď sa to v ňom všetko trochu usadilo, zdvihol hlavu 

a pozrel na dievča. Je to pravda? Pozrel naň nesmelo, 
zbabele, s úzkosťou. Aj dievča na neho pozeralo a on 
nevedel, čo sa v tej mladej hlave deje . 

"Je to pravda?" Ale koho sa pýtal? Potom uvidel pred 
sebou ďalšie fotografie, ktoré staršia žena vyťahovala z 
kabelky. Obrázky dieťaťa ležiaceho na posteli, chodiace
ho do školy, ako sa s ním ktosi hrá, torta so šestnástimi 
sviečkami, fotografie z tanečných . Pekárek cítil, že pred 
ním sa rozvíja život, na ktorom nemal účasť. 

,,Ale prečo ste ... a tak dlho?" pýtal sa nesúvisle. 
"Boli ste predsa ženatý, začínali ste byť slávnym . .. a 

dedinská hus ... Nechcela som vám stáť v ceste. Napokon 
to šlo aj bez vás." 

Zmocnil sa ho čudný pocit, zapálil si ďalšiu cigaretu. 
Cítil neznámu bolesť a poníženie. 

Potom ďalšia fotografia. 
"Môj manžel!" 
Muž v tmavých šatách, s vestou a kravatou s orna

mentom, jednoduchý spokojný človek, ani trochu sa ne
podobal Franckovi. Na ďalšej fotografii ako sa hrá s 
dievčaťom ... 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

Povieôka na voľnú cbviľu 

"Vzal si ma, má ma rád." 
"Máte ešte ďalšie deti?" 
"Nie, stačí nám to vaše!" 
Ležal na lopatkách, na prsiach mu ležalo svedomie. Dvad

sať rokov sa neozval, nenapísal, zabudol. Jeho život mu bol 
prednejší. Ostatne epizódy sa ľahko zabúda! Začal sa chvieť. 
Ale v tom horúčkovitom stave pocítil osobitnú nehu a 
vďačnosť. Tá žena, aké hrdinstvo, aké veľké, aké podivné! 
Ale čo si vlastne myslí, čo cíti, je to vari len hra? ... 

,,Ale prečo až dnes?" 
"Pretože dnes je naša dcéra plnoletá! Želala si to. Chce

la vás vidiet'!" 
Spomenul si na svoje dve deti z prvého manželstva. 

Dcéra sa už dva razy rozviedla, syn stále mení zamestna
nie. Všetko je také hlúpe, prázdne. 

Pozorne sa zahľadel do tváre dievčaťa, ktoré je vraj 
jeho dcérou. Poznáva! na jej čele priečne vrásky, to má 
po ňom! !'-- ako sa díval ďalej , zdomácnil v tej tvári, v tej 
celej bytosti. 

Vstal a mimovoľne si chytal vrecká. Pozeral na za
schnuté vence. Čím by sa mal odmenit' a korunovat' toto 
hrdinstvo ... nemanželská dcéra a matka. Ale nič nevidel, 
nič sa mu nezdalo dosť dobré. 

"Čo robíš, Majka?" pýtal sa rozpačito. Stál vedľa nej a 
nevedel, čo si počať. 

"Končím poľnohospodársku priemyslovku. A teším sa 
na kone!" 

"Na kone?" 
"Neviem, odkial' to má, ale kone sú 

jej veľká láska," odpovedala za ňu 
matka. 

Aj to zdedila po ňom! V mladosti 
kone zbožňoval, kvôli nim chcel do
konca do cirkusu. 

,,A divadlo, kultúra a tak ... ?" 
"V poriadku . Máme v obci diva

delný krúžok, hráme . Príďte sa po
zriet'!" 

Chcel toho odrazu vedieť mnoho, 
všetko, ale ostýchal sa. Bolo to na neho 
veľa . Počul hlas svojej dcéry, svojej 
krvi , taký blízky a príbuzný. Pozeral na 
ňu , strácal sa v nej, bol náhle otcom. 

Pri tisol ju k sebe. Bola o hlavu vyššia 
ako on. Začal ju hladkať po vlasoch, 
po tvári. "Prídem, prídem!" 

Keď potom sedeli na obede a 
Pekárek objednával cudzie, neznáme 
jedlá, vyzerali ako zatúlaná rodina. 
Rozprával historky z divadelného 
života. Obidve ženy sa smiali, ale on l 

mal na dne duše ťažký smútok. 
Zbavil sa ho až na stanici. Vlak 

odchádzal a s ním obidve ženy Dcéra 
kývala a rukami mu pripomínala dátum 
budúcej schôdzky To bude u nich. V l 

tej chvíli pochopil, že sa znovu narodil. 

/Domová pokladnica 1985/ 1 



Z Podsklia sa po žltej turistickej značke možno vybrať 
okolo Pavúkovho vrchu smerom na Danielky. Je to malá 
osada uprostred hôr. Môžeme tu nájsť kaplnku Sedem
bolestnej Panny Márie, ku ktorej každoročne putujú l'udia 
zo širokého okolia. Socha pochádza z roku 1749. Upro
stred osady sa nachádza druhá kaplnka Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho, vedľa ktorej stojí stará drevená zvonica. 
Všetky domy v osade sú typické oravské drevenice, takže 
toto miesto môžeme nazvať aj živým skanzenom Oravy. 
Prístup do osady je najlepší po lesnej ceste od Podvlka. 
Okolie je pre turistov ako stvorené. Každoročne sa tu orga
nizujú preteky v horskej cyklistike. Nájsť tu však nejaké 
agroturistické hospodárstvo by sa nám určite nepodarilo. 

Oravka 
Z Danielo k sa po žltej značke dostaneme až do Oravky. 

Obec bola založená koncom 16. storočia. Leží pozdÍž 
dôležitej cesty spájajúcej Slovensko a Pol'sko. Toto 
výhodné položenie v značnej miere prispelo k rýchlemu 
rozvoju turistického ruchu. V centre obce sa nachádza 
najvzácnejšia kultúrna pamiatka hornej Oravy- drevený 
kostol postavený v roku 1659. Má barokový interiér. Na 
hlavnom oltári je obraz sv. Jána Krstitel'a- patróna kostola 
a obce, po stranách sú sochy sv. Vojtecha a sv. Stanislava a 
malé sochy uhorských panovníkov. Najcennejšie sú obra
zy z výjavmi zo života sv. Jána Krstiteľa. Parapet balustrády 
priťahuje pozornosť cyklom malieb desiatich prikázaní. V 
kostole sa zachovalo množstvo nápisov v latinskom jazy
ku. V prvej polovici 18. storočia pristavali k drevenému 
kostolu murovanú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie. 
Na námestí pred kostolom je kamenný kríž a socha Ne
poškvrneného počatia Panny Márie, ktorú zhotovili slo
venskí majstri z Bieleho Potoka v roku l 758. Pri kostole 

Jeden z oltárov v oravčianskom kostole 
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Drevený kostol sv. Jána Krstiteľa v Oravke 

stojí budova farbiarne plátna z 18. storočia, ktorá bola 
využívaná aj ako sklad soli na sol'nej ceste. 

Z kaplniek v Oravke hodno spomenúť kaplnku sv. Anny, 
ktorá stojí na Kuli chovom vrchu m edzi Podvlkom a 
Oravkou. Nachádza sa v nej kamenná socha sv. Anny, naj
staršej na hornej Orave z roku 1724. Ako v každej oravskej 
obci, ani v Oravke nechýba socha sv. Jána Nepomuckého 
z roku l 758 na sídlisku za vodou, ku ktorému sa obyvate
lia utiekali počas povodní. Pri ceste na Studienky stojí so
cha Krista "Ecce Homo" a v samej osade Studienky za
chovaná stará drevená zvonica. 

Oravka je pre turistov zaujímavá po celý rok. Milovníci 
zimných športov m ôžu využ iť lyžiarsky vlek, ktorý sa 
nachádza neďaleko centra. V lete po žltej turistickej značke 
môžno vyjsť na tzv. strechu Oravy, zaujímavé a zriedkavo 
navštevované zákutie tohto regiónu. Ani s ubytovaním by 
nebol problém. Oravka patrí z tohto hľadiska m edzi naj
rozvinutejšie obce na Orave. Svoje služby ponúkajú dva 
rekreačné dom y a niekoľko agroturistických hos
podárstiev. 

Dolná Zubrica 
V Dolnej Zubrici sa končí žltá turistická značka ktorá 

spája Oravku, Danielky a Podsklie s Bukovinou-Sídli,skom. 
Okolie Dolnej Zubrice je vhodné pre cykloturistov a tých, 
čo radi jazdia na koňoch, ako aj pre nenáročných turistov, 
ktorí sa chcú len a len spokojne poprechádzať. Založenie 
obce sa datuje na rok 1619. Jej história sa úzko spája s 
históriou Hornej Z~brice . V roku 1989 tu bol postavený 
kostol Panny Márie Skapuliarskej. V obci sa nachádza nie
koľko kultúrnych pamiatok. Predovšetkým sú to kamenné 
sochy (hodno spomenúť aspoň sochu sv. Trojice z roku 
1760, ktorá stojí pri ceste neďaleko kostola) , kaplnky a 
drevená zvonica, ktorá stojí oproti kostolu. Pomaly sa tu 
rozvíja agroturistika. Spojenie je celkom dobré vzhl'adom 
na to, že cez obec prechádza hlavná cesta spájajúca Ja
blonku cez sedlo Kroviarky so Zawojou. 

Malá Lipnica 
Ďalšou zastávkou v našom putovaní je Malá Lipnica, za

ložená v roku 1608. Tiahne sa údolím potoka Sihlec. Jej his-

e-mail: zivot@tsrwrg.pl 
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Drevenica v Hornei Zubrici 

Výhodné položenie obce uľahčuje rozvoj turistického 
ruchu. Na Slovensko je len kúsok a pritom obec leží na 
úpätí kráľovnej Beskýd - Babej hory. Preto tu vzniklo via
cero agroturistyckých hospodárstiev a rekreačných do
mov, v ktorých sa môžu turisti pohodlne ubytovať. Nad 
Prívarovkou sa dá napojiť na zelenú turistickú značku, po 
ktorej sa dá vyjsť na Babiu horu. Tu sa začína aj cesta 
Rajšták, ktorá je vhodná na cyklotúry popod Babiu horu. 
Odtiaľto sa dá prejsť tiež k turistickému hraničnému pre
chodu Prívarovka- Oravská Polhora, odkiaľ je len kúsok 
k Hviezdoslavovej horárni, v ktorej vzniklo známe dielo 
najväčšieho slovenského básnika Hájnikova žena. 

Spomedzi historických pamiatok hodno ešte spo
menúť drevené zvonice v osade Murovanica, na križovatke 
do Kýčor a v Prívarovke, ktoré dodnes slúžia ľuďom. Okrem 
toho tu nájdeme dve sochy ukrižovaného Krista z dielne 
bielopotockých majstrov z roku 1818 a 1862. Socha sv. 
Jána Nepomuckého z roku l 761 stojí na križovatke ciest 
do Maléj Lipnice a Rabčíc. V obci nájdeme aj starú kováčsku 
dielňu kompletne vybavenú tradičným náradím, ktorá fun
guje do dnešných čias. Dajú sa tu kúpiť zvončeky a iné 
predmety umeleckého kováčstva. 

K;ýč,ory 
Z Veľkej Lipnice možno odbočiť do osady Kýčory.Je to 

najmladšia obec na hornej Orave. Leží na úpätí Babej h0ŕy 
v doline potoka Kačorka. V roku 1991 sa oddelila od Veľkej ' ' 
Lipnice. História K~~?r sa ~zko sp~ja z ~istór}ou ~~ľkej 1 
Lipnice. Medzi tunaJsie zauJimavosti patn stara kovacska 
dielňa, ktorá je dodnes plne vybavená. Okrem nej tu 
nájdeme dobre zachovaný, aj keď už nečinný starý mlyn. 
Pri hasičskej zbrojnici stojí drevená zvonica v staroorav
skom štýle. Cez Kýčory prechádza zelená turistická značka 
spájajúca Jablonku s Babou horou. Možno odtiaľto začať 
túru na kráľovnú Beskýd, ale táto trasa je náročnejšia ako 
turistický chodník z Kroviarok. Nad Kýčorami prechádza 
cesta Raj š ták, ktorou sa môžeme dostať do Hornej Zubri- .. 

tória sa úzko spája z históriou Jablonky a Veľkej Lipnice, ku 
ktorým až do začiatku 20. storočia patrila ako filiálka farnosti. 
Cez obec prechádza zelená turistická značka, po ktorej sa 
cez Kýčory dostaneme až na Babiu horu. Nájdeme tu nie
koľko agroturistických hospodárstiev, v ktorých sa dá pek
ne ubytovať. Nad obcou sa nachádza stanový tábor. Z hi
storických pamiatok medzi najzaujímavejšie patria kapln
ka Kristovho Pádu z roku 161 O, ktorú postavili prví osadníci. 
Na Boháčovej raJi nájdeme murovanú kaplnku Kristovho 
pádu pod krížom z 18. storočia s kamennou plastikou. Na 
Vojtyčkovej raJi stojí kaplnka sv. Jozefa v nov~goticko.m štýle 
zo začiatku 20. storočia. Aj farský kostol sv. Stefana Je v no
vogotickom štýle. Postavený bol v roku 1941 na mieste 
dávnej kaplnky. Interiér zdobia pekné novogotické oltáre. 
Ťažké obdobia zo života Malolipničanov nám pripomína 
morový cintorín, ktorý vznikol v prvej polovici 19. storočia. 
Tu boli niekoľkokrát pochovávané obete epidémií, ktoré 
vtedy pustošili Oravu. V strede cintorína sa nachádza pom
ník z roku 1834. Len prednedávnom, v roku 2002, bola na 
raJi Mentele postavená z dreva a kameňa kaplnka Panny 
Márie, patrónky rodín, v štýle oravskej architektúry. 

Vel'ká Lipnica 
ce. 

Spracoval MARIÁN SMONDEK 
r 

z Malej Lipnice prechádzame do Velkej Lipnice, ktorá POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE 
leží pri hranici Slovenska a Poľska. Sú tu dva hraničné pre-
chody- jeden pre automobily: Winiarczykow ka - Bobrov, Pohľad na stráne v Danie/kach 
a druhý turistický: Prívarovka- Oravská Polhora. Obec je 
sídlom gminy Veľká Lipnica. Je to ~ajdlhšia obec hornej 
Oravy. Tiahne sa v dÍžke 16 km pozdlž doliny potoka Lipni
ca od Oravskej priehrady až po Babiu horu. Obec bola 
založená v roku 1606. Farnosť a prvý katolícky kostol vzni
kol v polovici 17. storočia. Terajší kostol sv. Lukáša z roku 
1769 je kópiou kostola z Podvlka. Zachovala sa v ňom ka
menná kalichová krstiteľnica z dielne slovenských ka
menárov a zdobená plastika sv. Vojtecha zo 17. storočia. 

Zauj ímavosťou je aj chór v tvare charakteristickom pre 
protestantské kostoly. Na hlavnom oltári stojí socha 
Ružencovej Panny Márie s dieťaťom. V kostole sa zacho
vala krížová cesta so slovenskými nápismi. Pred kostolom 
stojí kamenná socha z roku l 738 pochádzajúca z rúk bie
lopotockých majstrov, ktorá podľa starej legendy stojí na 
mieste, kde zahynul posledný oravský zbojník- Bialoň. 

e-mail: zivot@tsp.org.p,l 
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NOVÝ 
SPLNOMOCNENEC 

VLÁDY 
Nastala zmena na poste splnomoc

nenca vlády Slovenskej republiky pre za
hraničných Slovákov. Na miesto dote
raj šieho Claude Baláža bola do tejto funk
cie povolaná Vilma Prívarová. Narodila 
sa 20. novembra 1957 v Trnave. Študo
vala na Filozofickej fakulte UK v Bratis
lave anglický a ruský jazyk. 

V. Prívarová pracovala na Úrade vlády 
SR, kde bola vedúcou kancelárie Ge
nerálneho sekretariátu pre zahraničných 
Slovákov. Pôsobil a tiež ako predsed
níčka medzirezortnej grantovej komisie 
pre schvaľovanie projektov na pomoc 
krajanským spolkom a organizáciám v 
zahraničí pri Generálnom sekretariáte pre 
zahraničných Slovákov. (ak) 

niekolko menších skupín a spolu so šéf
redaktorom Života navštívili tlačiareň, kde 
sa oboznámili s výrobným procesom pri 
tlačení kníh alebo časopisov a so strojmi, 
ktoré sa v tlačiarňach používajú. Najviac 
ich zaujala gilotína. Na záver dostali nie
kolko vecných pamiatok a urobili si spo
ločnú fotografiu. (ms) 

NOVÝ BISKUP 
NITRIANSKEJ DIECÉzy 

Pápež Benedikt XVI. prijal rezignáciu 
kardinála Jána Chryzostoma Korca z bis
kupského úradu nitrianskej diecézy a za 
nového biskupa vymenoval ViliamaJudáka, 
ktorý doteraz pôsobil ako profesor cirkev
ných dejín na Rímskokatolíckej cyrilome
todskej bohosloveckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a v Kňazskom 
seminári svätého Gorazda v Nitre. 

Biskup V. Judák sa narodil 9. novem
bra 1957 v Harvelke. 
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BIRMOVKA 
V KREMPACHOCH 
Dňa 6. júna 2005 sa v Krempachoch 

konala slávnosť birmovania, ktorej sa 
zúčastnilo vyše 70 žiakov zo štyroch 
tried miestneho gymnázia, v tom o.i. z 
Krempách, Novej Belej a Durštína. Svia
tosť birrnovania udelil mládeži pomocný 
biskup krakov skej diecézy, rodák z 
Chyžného, Jan Szkodon, ktorého farníci 
srdečne privítali medzi sebou a darovali 
mu kytice kve tov. Liturgia počas 
slávnostnej sv. omše bola v slovenskom 
a poľskom j azyku. Poznamenajme ešte, 
že mládež na birmovku pripravovali 
kňazi: J. Wieczorek, J. Wróbel a Kowal
czyk. Na záver slávnosti si otec biskup 
spolu s birmovancami a niektorými 
farníkmi dal urobiť na pamiatku spoločnú 
fotografiu. 

Texta foto: F. PACIGA 

NÁVŠTEVA 
JABLONSKÝCH 
GYMNAZISTOV 

Za kňaza bol vy
svätený 16. júna 
1985 v Nitre. Od roku 
1990 prednáša cir
kevné dejiny na Rím
skokatolíckej cyrilo
metodskej bohoslo
veckej fakulte UK v 
Bratislave a na Teolo
gickom in štitúte v 
Nitre. Od r. 1991 pôso
bí na katedre kateche
tiky a etiky Univer
zity Konštantína Filo
zofa v Nitre. V čase od 
l. júla 1996 do l. júla 

Biskup J. Szkodon udeľuje sviatosť birmovania 

24. mája t.r. navštívili sídlo nášho Spol
ku v Krakove žiaci jablonského gymnázia 
spolu z učiteľmi Annou Lenczovskou, 
Malgorzatou Panosz a Januszom Swiqt
kowským. Privítal ich generálny tajomník 
SSP Ludomír Molitoris spolu so šéf- ' 
redaktorom Života Jánom Špernogom. 
L. Molitoris im v krátkosti predstavil his
tóriu a aktuálnu činnosť Spolku, vydava
teľskú činnosť, kultúrne a iné podujatia 
organizované Spolkom a pod. Pri tejto prí
ležitosti sa žiaci dozvedeli aj niekolko 
perličiek z histórie Jablonky, napr. ako 
vznikol známy jablonský jarmok. Po 
krátkej besede sa gymnazisti rozdelili na 

2001 zastával funkciu rektora Kňazského 
seminára sv. Gorazda v Nitre. 

V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo 
funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilo-

Spoločný záber gymnazistov na pamiatku metodskej bohoslo
veckej faku lty Uni-

2.6 

verzity Komenské
ho v Bratislave. Za
oberá sa obdobím 
kresťanského staro
veku a stredoveku so 
zreteľom na sloven
ské cirkevné dejiny. 
Je autorom viace
rých monografií z 
oblasti cirkevných 
dejín, mnohých 
kníh, článkov a pub
likácií. (ak) 

GYMNAZISTKA 
Z HARKABUZA 

Neraz si opakujeme, že naša bu
dúcnosť je v mládeži , len ju treba včas 
usmerniť a pomôcť v realizácii jej plánov. 
Na našom obrázku je mladá gymnazist
ka z Harkabuza Kinga Bryjová, ktorá si 
toho naplánovala skutočne hodne. Je na
daná a veľmi usilovná, nedávno skončila 
druhý ročník gymnázia v Podvlku. Chce 
sa ďalej vzdelávať, keďže - ako nám pre
zradila - chce sa stať v budúcnosti uči
tetkou. Dievča má veľmi široké záujmy, 
najmä hudobné. Napr. ovláda hru na har
monike a naučila sa hrať aj na husliach. 
Učí sa u podvlčianskeho kapelníka J. 
Páleníka. Chcela by tiež jazdiť na motor-

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 
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Otec biskup s birmovancami na spoločnei fotografii 

hraničných Slová
kov, pôsobiaci pri 
Úrade vlády SR, s 
ktorým sa zlúči Dom 
zahraničných Slo
vákov. Vyplýva to z 
návrhu zákona, kto
rý l. júna t. r. pred
ložila vláda. Tento 
zákon by mal od
strániť roztrieštenosť 

politiky vo vzťahu k 
Slovákom v zahra
ničí, ktorú doposiaľ 
vyvíjali š truktúry 
úradu vlády, minis
terstvo kultúry a re
zort zahraničných 

ke, preto jej ďalším snom je získať vo
dičský preukaz. 

Musíme podotknúť, že Kinga už ako 
žiačka základnej školy v Harkabuze 
viackrát vystupovala na našich poduja
tiach, v tom o.i. na Dňoch slovenskej kul
túry na Orave, kde sa zaskvela ako zna
menitá akordeonistka. Dúfajme, že sa jej 
podarí splniť všetky stanovené ciele. 

Text a foto: F. HARKABUZ 

ZÁKON 
O ZAHRANIČNÝCH 

SLOVÁKOCH 
Slovenská vláda odmietla návrh na 

vytvorenie Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí, ktorý presadzovali krajanské 
organizácie. Štátnu politiku starostlivosti 
a podpory krajanov bude uskutočňovať 
posilnený Generálny sekretariát pre za-

vecí. Nový zákon by 

mal nahradiť zastaraný zákon o zahra
ničných Slovákoch z roku 1997. Podľa 
nového zákona by sa postavenie Slováka 
v zahraničí neviazalo na krajanský preu
kaz, ktorého platnosť zanikne l. augusta 
2007. Za Slováka v zahraničí bude po
važovaná každá osoba, ktorá nemá trvalý 
pobyt na územi SR a je buď slovenským 
občanom alebo má slovenskú národnosť 
a uchováva si národné povedomie. Vy
dávané budú pritom osvedčenia, ktorými 
si Slováci v zahraničí budú môcť uplat
ňovať výhody alebo práva vyplývajúce 
z tohto postavenia. Predpokladá sa, že 
zákon nadobudne platnosť po schválení 
parlamentom l. augusta t. r.. Pozname
najme ešte, že mimo územia Slovenskej 
republiky žije na svete vyše dvoch mi
liónov Slovákov. Už je načase, aby Slo
vensko malo konkrétny zákon, ktorý by 
ich podporoval v ich snažení udržiavať 
si národné povedomie. (ak) 

čitatelia - reoakcia 

BlAHO ŽE 
Krakovská odbočka Spolku žur

nalistov Poľskej republiky každý rok 
udeľuje cenu tzv. Zlatú hrušku pre žur
nalistov, ktorí zvlášť vynikli v novinár
skej práci. Tento rok túto cenu získal Krzy
sztof Krzyi:anowski z krakovskej te
levízie za celú svoju doterajšiu prácu. Pri
pomeňme, že pán Krzysztof realizoval 
množstvo reportáží o národnostných 
menšinách a vtom aj o nás. Zúčastňuje sa 
tiež mnohých našich podujatí, z ktorých 
pozrieť si môžeme neskôr jeho relácie v 
TV3. Blahoželáme mu k tejto cene. (ak) 

24. mája t.r. sme mohli vidieť na scéne 
"Molieré" premiéru predstavenia Akcia 
Slovensko II "Ulica 47" v podaní Divadla 
absolútnej psychodélie OFF TEATR. Pred- 1 

stavenie uviedlo niekoľko výjavov An
dyho Warhola zaujímavou multime
diálnou formou, v ktorej sa spájali hrané 
scény so scénami premietanými na plátne. 
Osobu Andyho zahral mladý talentovaný 
herec Jacek Jastrz~bski a predstavenie 
režíroval Bartlomiej Piotrowski. Orga
nizátormi tohto podujatia boli Generálny 
konzulát SR v Krakove, Dom kultúry 
"Podgórze" a Centrum moderného ume
nia "Solvay". Na predstavení nechýbali 
ani vzácni hostia - generálna konzulka 
SR v Krakove Janka Burianová, konzul 
Marek Lisánsky, predseda krakovskej sku
piny SSP Jerzy M. Boi:yk, podpredsed
níčka MS Helena Rákosníková a ďalší. Po 
predstavení sa hostia mohli zúčastniť na 

Harkabuzská gymnazistka Kinga Bryiová Posedenie s konzulkou SR po predstavení 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 
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posedení spolu s gen. konzulkou Jankou 
Burianovou. (ms) 

SÚKROMNÉ ŠKOLY 
NA SLOVENSKU 

Na Slovensku vznikne piata súk
romná vysoká škola. Jej zriaďovateľom 
je Vysoká škola Visegrádu. Zatiaľ nová 
škola získala odporúčanie Akreditačnej 
komisie a ministra školstva SR Martina 
Fronca. Škola by mala začať s vyučo
vaním v akademjckom roku 2005/2006. 
Uchádzači budú môcť študovať verejnú 
politiku a verejnú správu, ako aj sociálnu 
prácu. Prvý smer štúdia bude v dennej 
(od 75 do 150 študentov) a v externej 
forme, druhý len v externej (celkovo od 
50 do I OO uchádzačov). Bude to zatiaľ 
len bakalárske štúdium. Škola bude pri
pravovať odborníkov, ktorí sa budú môcť 
začleniť do spoločenskej a ekonomjckej 
praxe v rámci euroregiónu Visegrádskej 
štvorky a Európskej únie. 

Sídlom školy by mali byť priestory 
novovybudovanej základnej ško ly v 
Sládkovičove a priestory súčasného In
štitútu vzdelávania odborov (IVO). 

ODIŠLI OD NÁS 
Dňa 22. marca 2005 zomrel vo Frid

mane vo veku 88 rokov krajan 

ANDREJ PAVLÍK 

Zosnulý bol najstarším mužom vo 
Fridmane, jedným zo zakladatel'ov 
nášho Spolku a dlhoročným čitatel'om 
Života. Bol tiež dlhoročným členom 
miestneho požiarneho zboru, spoluor
ganizátorom fridmanskej dychovky a 
široko známym kachliarom. Odišiel od 
nás dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva 
v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme hl
bokú sústrasť. 

MS SSP vo Fridmane 
* * * 

2.8 

Na Slovensku existujú už štyri súk
romné vysoké školy: Vysoká škola ma
nažmentu v Trenčíne, Vysoká škola zdra
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 
Bratislave, Vysoká škola ekonómie a ma
nažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Bratislavská vysoká škola práva. (ak) 

NOVÉ VODNÉ NÁDRŽE 
Na Slovensku plánujú v najbližších 

rokoch vybudovať štyri vodné nádrže: 
Tichý potok na rieke Torysa v okrese 
Sabinov, Slatinku pri Zvolene, Hronček 
v údolí Kamenistého potoka a Garajky v 
údolí rieky Ipoltice. Nádrže Hronček a 
Garajky by mali slúžiť ako zásobárne pit
nej vody. Ich výstavba je len zatiaľ v 
prípravnej etape. Na východe Slovenska 
chýba podľa vodohospodárov 700 sekun
dových litrov pitnej vody, preto jedinou 
možnosťou na jej zabezpečenie je vybu
dovanie nádrže Tichý potok. 

V roku 2004 evidovali na sloven
ských tokoch 54 vodných nádrží väčších 
ako I milión kubických metrov (m3), kto
rých celkový ovládateľný objem dosa
hoval spolu I ,890 miliardy m3. Projekto
val i ich väčšinou ako viacúčelové a ako 

* * * 

Dňa 19. mája 2005 zomrel v Jur
gove vo veku 91 rokov krajan 

JAN VOJTAS 
Zosnulý, otec predsedu MS SSP Jo

zefa Vojtasa, patril k spoluzakladatel'om 
nášho Spolku v Jurgove a bol dlhoroč
ným čitatel'om a propagátorom Života. 
Odišiel od nás vzorný a zaslúžilý kra
jan, starostlivy manžel, otec, dedo a 
pradedo. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP v Jurgove 
* * * 

Dňa 9. aprna 2005 zomrel v Kacvíne 
vo veku 69 rokov krajan 

JOZEF PASTUŠEK 

Z IVOT júl 2.00 5 

také sa aj využívajú. 22 z nich sú hydro
energetické diela, osem nádrží slúži ako 
zdroj pitnej vody. Najväčšími umelými 
akumuláciami vody v SR sú nádrže Lip
tovská Mara na Váhu, Orava na Orave, 
Zemplínska Šírava na Laborci a Veľká 
Domaša na Ondave. (ak) 

ZOMREL J. A. MIKUŠ 
Dňa 19. mája 2005 zomrel v Krivej 

na Orave vo veku 96 rokov univerzitný 
profesor JUDr. Jozef August Mikuš, člen 
Slovenskej ligy v Amerike, jeden zo za
kladateľov Svetového kongresu Slová
kov, nositeľ o.i. Pribinovho kríža Sloven
skej republiky I. triedy za zásluhy v boji 
Slovákov za štátnu samostatnosť a ďal
ších vyznamenaní. 

Pohreb J. A. Mikuša sa konal v ne
deľu 22. mája t.r. v Krivej za účasti celej 
rodnej obce. Pohrebu tohto významného 
Oravca sa tiež zúčastnili: predseda Únie 
slovenských spisovateľov, umelcov a 
kultúrnych tvorcov žijúcich mimo Slo
venska Dr. Imrich Kružliak, prof. Jozef 
M. Rydlo, vedenie Spolku Slovákov v 
Poľsku a ďalšie krajanské osobnosti zo 
zahraničia. (fm) 

Zosnulý bol dlhoročným členom 
Miestnej skupiny SSP v Kacvíne a 
čitatel'om časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec 
a starý otec. Nech odpočíva v pokoji! 

* * * 

Dňa 28. mája 2005 zomrela v Kac
víne vo veku 61 rokov 

MARGITA PIVOVARČÍKOVA 

Zosnulá bola spolu s manželom 
Františkom Pivovarčíkom dlhoročnou 
odoberatel'kou nášho časopisu Život. 
Odišla od nás dobrá žena, starostlivá 
manželka, matka a babička. Nech od
počíva v pokoji! 

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
hlbokú sústrasť. 

MS SSP v Kacvíne 

e-mail: zivot@tsp.org.p[ 
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Záhradkári 
Už je v plnom prúde zber zeleniny, 

najmä spod fóliových krytov. Práve v nich 
rastliny nesmú prerásť ani prezrieť. 
Zberáme postupne hlúboviny, koreňovú 
zeleninu, hrášok a fazuľku. Začínajú sa 
tiež červenať rajčiaky, ktoré oberáme aj so 
stopkami, lebo tak dlhšie vydržia a ľahšie 
sa vyfarbia do červena. Uhorky nakla
dačky treba zberať postupne a dávať po
zor, aby sa byľ zbytočne neprevracala. 
Upozorňujeme, že na rastlinách uhoriek 
nesmieme nechať ani jeden dozrievajúci 
plod (začína žltnúť). Totiž vtedy rastlina 
prestáva tvoriť nové plody, lebo jej rastový 
systém sa upriami na dozrievajúci plod, 
čiže na tvorenie semien v ňom. 

Záhony po zbere treba čo najskôr plyt
ko skopať a rozhrabať, aby sme na nich 
mohli ešte zasiať neskorú zeleninu - ka
rotku, fazuľku na struky, neskorú kapus
tu, kel či kaleráb. Dozrieva už cesnak a 
cibuľa (vňať sa skláňa k zemi). Dosúšame 
ich v radoch na zemi a potom vyberáme. 
Najmä cesnak sa nesmie vyberať za zele
na ani dlho schnúť, aby sa strúčiky neraz
sypali. Veľmi dôležité je v tomto období 
zavlažovanie, keďže je teplo a dni sú dlhé, 
kým noci krátke. Fóliovníky pravidelne 
vetráme a vylamujeme zálistky. 

Ovocinári 
majú teraz hlavné obdobie zberu čerešní 
a koncom mesiaca skorých odrôd sliviek. 
Treba pozbierať aj padavky, čím bránime 
šíreniu škodcov a chorôb. Ovocie je naj
lepšie zbierať ráno a ukladať do chládku, 
aby sa nezaparilo. Aj teraz je najdôleži
tejšou úlohou ochrana stromov pred škod
cami, najmä obaľovačom jablčným. Ko
runky mladých jadrovin a kôstkovín, a po 
zbere aj nôezlí a egrešov, presvetľujeme. 

Všetky prebytočné konáre a konkurenčné 
letorasty z koruniek odstraňujeme. Na tva
rovaných stromčekoch pokračujeme vo 
vyväzovaní vetiev do oblúka a zašti
povani obrastu. V tomto období môžeme 
robiť letné štepenie višni, čerešní, strom
čekových nôezlí a egrešov. Stromy treba 
zalievať, ničiť burinu a pôdu kypriť. 

Chovatelia 
hydiny vedia, že teraz sa už s)jepočkám 
tlačia hrebene a formujú telesné tvary. 

Blíži sa čas chovateľskej "žatvy", preto aj 
keď s)jepky behajú celý deň po dvore, tre
ba ich prikrmovať, aby sme potom boli 
spokojní so znáškou. Ak napr. zistime, 
že mládky nedosiahli požadovanú te
lesnú hmostnosť, treba znášku oddialiť 
upravením výživy. Preto v kŕmnej dávke 
obmedzíme krmivá s vysokým obsahom 
bielkovín a zväčšíme podiel zrnovín. 
Tým sa síce znáškové obdobie oneskorí, 
ale zato bude trvať dlhšie. Ak sa husi pasú, 
netreba ich prikrmovať a len pred a po 
podšklbaní treba im 2 týždne pridávať 
jadrové krmiva pre rýchlejší rast peria. 

Včelári 
Koncom júla sa v podstate končí pro

dukčná sezóna. Včelstvá naplnili med
níky, med je zrelý a možno ho vytáčať. 
Vždy však treba pamätať, aby včelstvám 
zostalo primerané množstvo medu, teda 
aspoň 5 kg. Preto po vybraní plástov z 
medníka sa musíme presvedčiť, koľko zá
sob zostalo v plodisku. Ak málo, vrátime 
do medníka l medný plást. Z ostatných 
zmetieme včely do medníka a zanesieme 
plásty do miestnosti na vytáčanie. Nesmú 
sa tam dostať včely. Ak však niektoré zo
'Stali na plástoch, nepustíme ich, kým ne
skončíme prácu s vytáčaním. Vrátili by 
sa totiž a privolali ďalšie včely. Povyme
tané plásty vrátime hneď do prázdnych 
medníkov, pravdaže, ak včely v úli ne
majú sklon k rabovke. V opačnom prí
pade vkladáme prázdne plásty až večer. 

Už je najvyšší čas založiť si náhradné 
včelstvá so zásobnými matkami, alebo 
stav včelstiev rozmnožiť. Tie včelstvá, 
ktoré mali viac rokov nadpriemerný výťa
žok, prekontrolujeme počas vyberania 
plástov, či nemajú nastavané materské 
bunky. Ak majú, a nie je ich viac ako 3-5, 
znamená to, že sa včelstvo chystá na tichú 
výmenu matky. Ak je buniek viac, chystá 
sa na rojenie. Z materských buniek dob
rých včelstiev urobíme odložence pri
daním k nim 3-4 plodových plástov z 
iných včelstiev. Totiž v niektorých včels
tvách sa objavujú trúdice. V takom prípade 
treba včelstvo zmiesť do rojnice, kde 
mladú matku zavesíme v klietke. Po 48 
hod. včelstvo vysypeme na nábeh pripra
veného úľa, a po týždni, ak je matka pri
jatá, pridáme mu 1-2 plásty otvoreného 
plodu, aby včelstvo šlo do zimy silné. Uš) 

Našou dnešnou rastlinou s liečivými 
vlastnosťami bude moruša čierna (lat. 
Morus nig ra L., poľ. morwa czarna). Je to 
strom so sivým kmeňom , červenohnedými 
konármi, striedavými vajcovitými listami 
a čiernofialovými plodmi (podobnými 
ostružine). 

Predmetom zberu sú vlastne len plody. 
Za su rova je to chutné ovocie. Možno z nich 
pripravovať šfavu, nakladať ako kompót, 
pripravovať sirup, víno alebo mušt. Šfava 
sa používa na farbenie vína a niekedy pri 
bolestiach v krku. Možno ich sušifvtenkých 
vrstvách, najlepšie umelým teplom. Plody 
obsahujú množstvo cukrov, ovocné kyse
liny (citrónovú, jablčnú a pod.}, pektíny, mi
nerálne látky a podstatnú časf tvorí voda. 

Občas sa zbierajú (v júli a auguste) aj 
listy a bežne sa sušia. Obsahujú vel'a 
uhličitanu vápenatého , adenín , aspa
ragínovu aminokyselinu , glukózu , mi
nerálne soli a triesloviny. Prisudzuje sa im 
sťahujúci účinok, regulačné pôsobenie na 
hladinu krvného cukru a odporúčajú sa aj 
pri cukrovke a pri ochoreniach slinivky 
brušnej (pankreasu). Dávka je asi 5 % 
odvar varený 3 minúty. Pijú sa 2-3 šálky 
denne alebo sa užíva 3-6 g prášku denne. 
častejšie použitie listov je v homeopatii
vo forme rozotieraného prípravku TEEP, 
ktorý sa pripravuje z čerstvých listov 

Plody moruše čiernej sa využívajú ako 
mierne preháňadlo , aj ako prostriedok 
uvol'ňujúci hlien a ul'ahčujúci odkašlávanie, 
no a na prípravu osviežujúceho sirupu, 
bohatého na ovocné kyseliny. Dávkuje sa 
zvyčajne 1,7 až 3,5 g sirupu 2-3-krát den
ne. Poznamenajme ešte, že voľakedy na 
ďalekom východe pripisovali moruši dobré 
tráviace a antitoxické vlastnosti. (jš) 



l VIERA BEBJAKOVÁ 

AKO JANKA UČILA 
, , -

MEDVEDIKA RATAT 
Večer v postieľke sa Janka rozhodla, že naučí svojho med

vedíka Macka rátať.- Taký veľký medvedík, a ešte nevieš rátat'! 
Nie je to škoda?- spýtala sa ho. Macko iba žmurkal, nič nevravel. 
Nič si z toho nerob, - pokračovala Janka po chvíli. -Ja ťa to 
naučím. Dobre počúvaj a opakuj po mne: Jeden, dva, tri. 

Medvedík iba ticho pozerá pred seba. Janke sa zdá, že sa aj 
trochu mračí. 

- Nemrač sa a opakuj po mne: Jeden a jeden sú tri. 
Macko mlčí. -Ale je ten Macko nechápavý, - povedala Janka. 

Schytila medvedíka za labky a vysvetľuje: - Pozri, tu máš jednu 
labku a tu druhú. Koľko je to spolu?Vtom sa Janka zháčila, stíchla 
a rozbehla sa za mamou do kuchyne. 

Keď ju mama zbadala vo dverách, spýtala sa prekvapená: -
Janka, prečo už nespíš? 

-Učím Macka rátať. Jeden a jeden sú tri, však? 
- Ale kdeže, poplietla si to, - povedala mama. 
- Pozri, tu máš jednu ruku a tu druhú. Tak koľko jej jeden a 

jeden? 
-Dva! -zvolala natešená Janka a rozbehla sa nazad k Macko

vi. Keď sa naň pozrela, zdalo sa jej, že sa tajomne usmieva. 
- Vieš, Macko, to rátanie je ešte aj pre mňa trochu ťažké. Po

rozprávam ti radšej rozprávku,- povedala Janka, uložila Macka 
vedľa seba do postieľky a rozprávala a rozprávala, kým obaja ne
zaspali. 
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VIERA GÍRETOV Á-KOZOVÁ 

Velký čierny kocúr uvidel na strome vtáčie hniez
do a pomyslel si: 

- V hniezde sú vajíčka, a vajíčka sú dobré. Vyle
ziem na strom a pozriem sa, kolka ich tam je. Kocúr 
vyliezol na strom a v hniezde uvidel dve vajíčka. 

- Vajíčka sú dobré, - povedal kocúr, - ale málo 
ich je, ešte trochu počkám. 

O niekolko dní sa kocúr opäť vyškriabal na strom 
a v hniezde už bolo vajíčok päť. 

- Vajíčka sú dobré, ale vtáčiky sú ešte lepšie. 
Počkám ešte pár dní, kým sa z vajíčok vyliahnu 
vtáčatká. 

Prešiel týždeň , potom druhý, kocúr opäť vylie
zol na strom. A v hniezde sa tlačilo päť vtáčikov. 

- Malé vtáčiky sú dobré, - povedal kocúr, - ale 
dospelé ven<é vtáky sú ešte 
lepšie. Počkám , kým 
vtáčiky dorastú. Prešli 
ešte dva-tri týždne. 
Kocúr sa vyškriabal 
na strom, pozerá 
sa, pozerá . .. ale 
hniezdo je 
prázdne. Vtá
čiky dorástli a 
odleteli. 

/Včielka, č. 7-8/2004/ 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 
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MÁRIA ŠTEFÁNKOVÁ 

DESAŤ 

Päť prstov vľavo 
a päť vpravo. 
Všetky tie prsty 
zrátaš hravo. 
Dva možno cmúľať 
po ležiačky, 
dva vedia kreslit' ~ 
krásne mačky, 
dva vylizujú 
marmeládu, 
dva nosia prstene 
pre parádu, 
a dva sa musia 
všade miešať ... 
To sú už všetky. 
Je ich desať. 

VESELO SO 
ŽIVOTOM 

c 
0 

Babka neposlušnej vnučke: 
"Keď budeš zlá, zožerie ťa vlk, tak 
ako zožral Karkulku ." 

"Ale nezabúdaj, koho zožral 
skôr ... " 

* * * 
"Janko, zjedz už konečne tú 

polievku, veď ju budeš mať stu
denú ... " 

"Nevadí , mamička, ja som 
otužilý!" 

* * * 
"Oci, ja ten syr s dierami ne

chcem." 
"Tak zjedz syr a diery nechaj na 

tanieri." 

* * * 
Malý Jurko hrá na husliach a 

robí strašný rámus. Keď to zistí 
jeho otec, nahnevaný vbehne do 
izby a skríkne: - To mi nemôžeš 
povedať , že hráš na husliach? Ja tu 
už pol hodiny márne olejujem 
dvere! 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 

MÁRIA HAŠTOV Á 

V pondelok sme nakúpili, 

v utorok sme zakúrili . 

V stredu sme si varili, 

v štvrtok kašu delili. 

V piatok sme ju fúkali, 

psíkovi sme núkali, 

Psík kašičku neľúbi, 

lepí sa vraj na zuby . . . 

Psíka sme von vyviedli, 

kašičku sme pojedli. 

V sobotu sme upratali dom. 

A ty, ked si nepomáha! 

nože hybaj von! 

Milé dievčatá a chlapci, sú prázdniny a s nimi aj viac času. Pripra
vili sme vám obrázok, ktorý vyfarbíte a pošlite nám do redakcie. Naj
krajšie vyfarbené obrázky odmeníme slovenskými knihami. Z pos
ledných vašich obrázkov sme vyžrebovali: Katarínu Švientekovú z 

, Podsklia a Moniku Braviakovú z Novej Belej. 

3I 



šport _q buoba 

KRÁl: RAFAEL NADAL 
Deň po víťazstve tohto mladého španielskeho tenistu na kurtoch Rolanda Garro

sa špaielska tlač písala: "Naša krajina má dvoch kráľov". Španielsky kráľ Juan Carlos, 
ktorý ako prvý blahoželal k víťazstvu Rafaelovi NadaJovi, o ktorom dnes píšeme, by 
azda ani príliš nenamietal proti tejto vete. Veď mať len 19 rokov a už pokoriť Paríž, to 
n iečo znamená. Kto vie, čo bude neskôr, keď bude musieť splniť očakávania svojich 
rodákov v ďalších grandslamových turnajoch? 

Zatiaľ Rafael Nadal zožal na kurtoch v r. 2005 najviac úspechov. V Paríži vyhral 
piaty turnaj, takže je na čele listiny hráčov, ktorí v tomto roku najviac zarobili (2 669 
164 dolárov) a spolu s R. Federerom vedie aj v súťaži Champion Race. O novom 
majstrovi možno zatiaľ počuť len same pochvaly. Voľakedy slávny americký hráč 
John McEnroe hovorí, že je to azda najviac fascinujúci tenista od čias mladého 
Borisa Beckera vo Wimbledone pred dvadsiatimi rokmi. Všade počuť hlasy, že 
víťazstvom na kurtoch Rolanda Garrosa sa začala jedna z najväčších tenisových 
kariér v dejinách tohto športu. 

Azda najkľudnejšie na parížsky úspech reaguje zatiaľ sám tenista. - Som stále 
takým istým chlapcom, ktorý bude robiť to, (o má rád, teda takým, akým som bol pred 

vít'azstvom v Paríži. Budem naďalej trénovat' ka:!_dý deií, ako som trénoval doteraz a 
ni( nebudem meni!'. 

Budúcnosť ukáže, či sláva a peniaze naozaj nezmenia tohto nadaného trenistu, či 
odolá odborníkom od programovania hviezd. Môže sa mu to podariť, kedže má velkú 
podporu v rodine. Jeho rodinná družina, ktorú tvoria rodičia, známy kedysi futbalista 
Realu Madrid Miguel Angel NadaJ a ujo Toni Nadal- Rafaelov tréner od najmladších 
rokov, dokázala odolať sugesciám, že chlapca treba poslať na školenie do najznámejších 
tenisových stredísk. Nevyužila ani ponuku pomoci španielskej tenisovej federácie. 
Rafael ešte neprezerá katalógy nehnuteľností v Monte Carlo a iných atraktívnych 
miestach. Naďalej býva na Majorke s rodičmi, babičkou a mladšou sestrou. 

Keď sa toto číslo dostane k čitateľom, budeme mať za sebou další grandslamový tu maj 
vo Wimbledone. Ešte predtým, ako sa začal, Rafael hovoril: -Nebudem bojova!' o tento 
titul. Síce rád hrám na trávnatých kurtoch, ale nie sú mojou najsilnejšou stránkou. Sú 
príliš rýchle. Okrem toho moja hra typu serv - volej si tiež vyžaduje zlepšenie. 

Nemožno však počítať s tým, že jeho prípadnú prehru vo Wimbledone si nikto 
nevšimne. Hneď po víťazstve v Paríži tlač pripomenula, že pred dvomi rokmi už hral 
v Londýne. Ešte nemal skúsenosti, takže skončil v treťom kole, v ktorom prehral s 
veľkým majstrom, Američanom Andym Roddickom. Nikto však neverí, že Rafael 

' zopakuje historku Michaela Changa, ktorý ako 18-ročný zvíťazil na Roland Garrose, 
ale potQm už nevyhral ani jeden grandslamový turnaj. Ako napísal Reuter: je na to 
priveľký , prisi lný, veľmi triezvy, tvorivý, bojovný, no a oveľa viac vyspelý. Uš) 

Z IVOT júl .2005 

Hviezdy svetovej estrády 

MAJSTER 
-" 

MELANCHOLIE ~~ 
J. Morrissey bol v osemdesiatych ro

koch spevákom v známej britskej skupine 
The Smiths, ktorá v časoch dominácic syn
tezátorov pokračovala v tradícii anglickej 
gitarovej hudby a dala impulz do jej obro
denia v predchádzajúcej dekáde. Po roz
pade tejto skupiny začal Morrissey samo
statnú sólistickú činnosť, ktorá mu prinies
la veľký úspech. Otvoril ju znamenitým 
albumom s veľavravným titulom Viva Hate, 
ktorý bol rýchlo vypredaný napriek viac
miliónovému nákladu. Avšak jeho druhú 
platňu Kill Uncie uznali znalci za umelco
vu samovraždu, najmä za pn1iš nacionalis
tické texty. Našťastie, čoskoro nahral další 
album You Arsenal, ktorá mu priniesla 
obrovskú popularitu. Tak veľkú, že jeho 
koncerty vzbudzovali väčší záujem ako 
koncerty slávných The Beatles. 

J. Morrisey bol veľmi plodný a odvte
dy nahral celý rad platní- vynikajúcich, 
ale aj slabších. Napr. vlaňajší album You 
Are The Quarry, na ktorom bol odlišný 
repertoár, mu priniesla veľký úspech. Pre
vláda v ňom melancholická melodika 
motívov dávnych hitov, teda medziiným 
aj jemnosť svingujúcich gitár a roman
tický, trochu deklamačný štýl spievania, 
ktorý pripomína hviezdy 50. rokov. Jeho 
spievanie priťahuje pozornosť a skutočne 
fascinuje. Dá sa povedať, že jeho hity, ako 
napr. Bugmouth Strikes Again, dávajú 
poslucháčom obrovskú dávku energie a 
súčasne ukazujú jeho neobvyklé vokálne 
možnosti. Spevák navyše šokuje účesom 
z 50. rokov, oblečením v štýle prvých 
amerických hviezd rock and rolla a ši
rokými , priam operetkovými gestami, čo 
vzbudzuje obdiv jeho fanúšikov. Uš) 
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• - hladko 
o- nahodit' 
..41 - 2 spliesť hladko 
._ - 2 spliesť angl. hladko 
.l - 3 spliesť pre1iahnutlm: 

1 očko sňať hladko, 
nasledujúce 2 očká SJ:Iiesf 
hladko a sňaté očko cez ne 
pretíahnuť 

Párne riadky pletieme obrátene. 



Naša por ao iia 

BRATISLAVSKÁ POCHÚŤKA. 
500 g hovädzej roštenky, 100 g 
bravčovej pečene, 3 paradajky, soľ, 
100 g zeleného hrášku, l lyžica kečupu, 
worcesterská omáčka, 20 ml červeného 
vína, mleté čierne korenie, olej. 

Roštenku a pečeň pokrájame na 
plátky. Rezne z roštenky mierne nakle
peme, osolíme a okoreníme. Roštenku 
aj pečeň opečieme na oleji z obidvoch 
strán, potom vyberieme a udržujeme v 
teple. Do výpeku pridáme kečup, po
krájané olúpané paradajky a hrášok, po
kvapkáme worcesterskou omáčkou, za
lejeme vínom a podusíme. Na taniere 
rozdelíme plátky roštenky a pečene, po
lejeme šťavou a podávame s ľubovoľnou 
prílohou. 

PALACINKY S JAHODAMI. Na 
plnku: 500 g netučného tvarohu, štava 
a postrúhaná kôra z l citróna, 50 g cuk
ru, l balíček vanilínového cukru, 500 g 
jahôd. Na cesto: 250 g hladkej múky, 3 
vajcia, 'lz balíčka prášku do pečiva, 
štipka soli, 3/8 l mlieka, tuk na pečenie. , 

Pln k a: Vymiešame tvaroh, citrónovú 
šťavu a kôru, cukor a vanilínový cukor. 
Umyté a očistené jahody pokrájame na 
malé kúsky. 1/.1 jahôd roztlačíme na kašu 
a zašľaháme do tvarohovej masy. Na záver 
zľahka zapracujme kúsky jahôd. Palacin
kové cesto: Vymiešame žÍtky spolu s 
ostatnými prísadami dopenista. Z biel
kov ušľaháme tuhý sneh a opatrne ho 
pridáme do cesta. Na zľahka pomastenej 
panvici upečieme palacinky a naplníme 
ich tvarohovo-jahodovou plnkou. 
Ozdobíme lístkami medovky. 

HUBOVÁ POLIEVKA. 160 g 
čerstvých húb alebo l O g šušených húb. 
40 g masti alebo oleja, 20 g hladkej 
múky, 20 g cibule, 20 g suchého postrú
haného cesta, voda, soľ, čierne korenie, 
zelený petržlen. 

Čisté huby pokrájame, vložíme do 
vody a varíme. Z masti a múky pri
pravíme červenú zápražku, pridáme do 
nej postrúhanú cibuľu, popražíme, zale
jeme vodou, osolíme, pridáme k uva
reným hubám a spolu ešte povaríme. 

Nakoniec zavaríme cesto, pridáme 

posekaný zelený petržlen a 
okoreníme. Do hubovej poliev
ky môžeme pridať koreňovú ze
leninu, zemiaky alebo krúpy. 

OVOCNÝ ŠALÁT. 200 g jabÍk, 
200 g hrušiek, 100 g sliviek, 100 g 
nôezlí, 60 g práškového cukru, šťava z 
'lz citróna, 20 g mandlí. 

Citrónovú šťavu bez jadierok dáme 
do hlbšej sklenej misy. Zrelé jablká a 
hrušky umyjeme, olúpeme a pokrá- t 
jame na tenšie plátky, pridáme k nim 
pokrájané vykôstkované slivky, obraté 
ríbezle, cukor a spolu zľahka premie
šame. Povrch posypeme olúpanými 
zomletými mandľami. Šalát podávame 
dobre schladený. 

ORECHOVÁ ROLÁDA. 100 g 
jemného kryštálového cukru, 5 vajec, 
citrónová kôra, 50 g hrubej múky, 50 g 
vlašských orechov, 20 g masla a 20 g 
hrubej múky na vymastenie a vysypa
nie papiera, 180 g malinového alebo 
ríbezľového lekváru, 80 g čokolády a 
lyžička masla na polevu, orechy na o
zdobenie. 

Cukor miešame so žÍtkami a s 
postrúhanou citrónovou kôrou 25 až 30 
minút. Potom zľahka po častiach pri
miešame z bielkov ušfahaný tuhý sneh, 
múku a zomleté orechy. Cesto rozotrie
me na plech, ktorý sme vyložili papie
rom, vymastili maslom a posypali 
múkou, a rýchlo upečieme do ružova. 
Upečené cesto vyklopíme, opatrne z 
neho stiahneme papier, znova ho po
ložíme na papier, spolu s papierom zvi
nieme a necháme vychladnúť. Potom 
rozbalíme, papier odstránime, roládu 
potrieme malinovým alebo nôezľovým 
lekvárom, stočíme a povrch opäť tro
cha potrieme lekvárom. Zmäknutú 
čoko l ádu vymiešame s kúskom masla 
dohladka a polejeme celú roládu. Ak je 
po leva prihustá, rozriedime ju pomalým 
pridávaním horúcej vody. Nakoniec 
roládu posypeme ešte zmrJetými orech
mi a ozdobíme polovičkarni vlašských 
orechov. Uš) 

Z IVOT jú[ 2.005 

BIEGUNKA 
JAGNLi\T 

Jest to choroba zarailiwa o ostrym 
przebiegu, wyst~pujqca ujagniqt w pierw
szych dniach ž:ycia. Jej efektem jest sil na 
biegunka b~dqca przyczynq duž:ej smier
telnosci. Jagni~ta najcz~sciej zaraž:ajq s i ~ 

przez p~powin~, albo przez przewód po
karmowy. Zasadniczq wi~c przyczynq 
choroby jest trzymanie jagniqt w brud
nych, wilgotnych pomieszczeniach i na 
brud nej , nie zmienianej sciólce. Poza tym 
w gr~ wchodzq: zepsuta karma, nieodpo
wiednie ž:ywienie matek, niedobór wita
min itp. Wszystkie te czynniki powodu
jq ujawnienie s i~ bakterii ž:yjqcych stale 
w jelicie i zanik zdolnosci ochronnych 
organizmu, to tež: zarazki przenikajq z je
lit do krwi wywolujqc naruszenie normal
nej gospodarki wodnej, co przejawia si~ 
pod postaciq biegunki. 

Najcz~sciej chorujq jagni~ta jedno
lub dwudniowe, rzadziej pi~ciodniowe. 
Zwierz~ta tracq ochot~ do ssania. duž:o 
lež:q, po 12 godzinach wyst~puje sil na bie
gunka. Kal przy biegunce jest plynny, slu
zowaty i pienisty, zawiera niestrawione 
cz~sci mieka lub krew, i jest charaktery
stycznie cuchnqcy. Jednoczesnie wyst~
pujq objawy morzyskowe. wygi~cie 
grzbietu oraz wraž:liwosé na dotyk. Poczql
kowo tempera tura cia la bywa podwyzszo
na do 41 ,SOC, szybko jednak s pada poni
zej normalnej. Oddech jest bardzo plytkí. 
czyli powierzchowny, spojówki oczu sil
nie'Przekrwione, skóra zas zimna i sucha. 
Z czasem pojawia si~ apatia, oczy stajq 
si~ zapadle, wyst~puje silne oslabtenie, 
niekiedy tež: wyplywa z nosa krew. Zwie
rz~ta ginq w charakterystycznej postawie 
z glowq mi~dzy nogami. Choroba trwa 
najcz~sciej przezjeden lub dwa dni. Star
sze i mocniejsze sztuki mogq chorowaé 3 
- 4 dni . Pozostale przy zyciu jagni~ta po 
przebytej chorobie wykazujq dlugotrwa
le cherlactwo i stajq si~ podatne na inne 
schorzenia, totez nie nadajq si~ do hodow
li. lm wczesniej zostanie zastosowane le
czenie, tym pewniejsze jest wyleczenie 
zwierz~cia. Chore jagni~ trzeba przede 
wszystkim oddzielié od zdrowych, aby 
nie zarazié pozostalych, nast~pnie poda
waé na przeczyszczenie olej rycynowy 

e-mai[: úvot@tsp.orgv[ 
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~============~------------~--~ lub parafinowy (dwie lyzki stolowe) a 
póiniej karmié kleikiem z siernienia lnia
nego zmieszanego z jajkiem. W wypadku 
oslabienia serca nalezy podaé srodki na
sercowe a przy duzym odwodnieniu orga
nizmu na skutek biegunki stosowaé pod
skórne zastrzyki z jalowego plynu fi zjo
logicznego. Przestrzeganie dietetycznego 
zywienia stanowi warunek zasadniczy 
uzyskania pomyslnego wyniku leczenia. 
Zapobieganie biegunce jagniqt polega na 
dobrym zywieniu matek w czasie ciq:l:y i 
karmienia mlodych, zwlaszcza w okresie 
jesienno-zimowym. Pami~taé nalezy o 
zabezpieczeniu p~powiny noworodka 
przed zakazeniem, t.j. zanurzenie jej za
raz po urodzeni u w naczyniu z jodynq, i 
powtarzanie tego az do jej uschni~c i a. 

Wa:l:ne jest równiez utrzymanie owczarni 
w czystosc i, odkazenie jej oraz cz~ste 

zmienianie sciólki. Wykoty ci~zarnych 
owiec w mi ar~ mozliwosci powinny odby
waé s i ~ w osobnych i czystych pomie
szczeniach. 

Uwazny czytelnik spostrzegl, ze juz 
po raz kolejny piszemy o chorobach za
grazajqcych noworodkom. Chorobach 
bardzo niebezpiecznych, bo wywolujq
cych du:l:q srniertelnosé. Nie jest to tylko 
zbieg okolicznosci, ale ch~é zwrócenia 
wi~kszej uwagi hodowcom na te wlasnie 
chwile w zyciu zwierz~cia, które warun
kujq póiniejszq zdrowotnosé stada, a co 
za tym idzie, zwi ~kszaj q w efekcie do
chodowosé gospodarstwa. 

POMÓRSWIN 
Pomór jest jednq z najgroiniejszych 

cho rób swin, dlatego tez ciqgle jest malo 
wspominania o nim. Chorob~ tq wywo
luje zarazek zwany wirusem, którego na
wet nie mozna rozpoznaé pod mikrosko
pem. Mimo, iz pomór daje mniejszq sto
sunkowo ilosé zachorowan niz rózyca, 
jest chorobq znacznie od niej niebez
pieczniejszq, ze wzgl~du na wielkq la
twosé przerzucania s i ~ oraz bardzo du:l:q 
zakainosé zarazka. Pomorowi ulegajq 
przede wszystki m prosi~ta oraz warchla
ki w odróznieniu od rózycy. Dorosle sztu
ki Sq mniej wrazliwe i chorujq przewaz
nie na przewleklq postaé pomoru. Nie ma 
rasy swin odpornych na pomór, zapadajq 
na niego tak:l:e dzikie swinie. Zarazenie 
swin nast~puje zazwyczaj przez przewód 
pokarmowy, a wi~c przez pokarm oraz 
poprzez zjadanie sciólki zakazonej mo
czem lub kalem chorych swin. (jš) 

Clf\G DALSZY NASTf\PI 
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PRACA NASTOlATKÓW 
Przepisy dopuszczajq zatrudnienie 

osób mtodocianych, t.j. w wieku od 16 do 
18 lat (w szczególnych przypadkach na
wet ponizej 16 lat) . Ma to na celu przede 
wszystkim umozliwienie tym osobom zdo
bycia odpowiedniej wiedzy praktycznej i 
przyuczenia do zawodu. Ale tez zarobienie 
na swoje wydatki. Jesli pracownik mtodo
ciany jest zatrudniony w celu innym niz 
przygotowanie zawodowe, wolno mu po
wierzaé wytqcznie prace lekkie. Nie moze 
byé zatrudniany przy pracach o charakte
rze niebezpiecznym, mogqcym stwarzaé 
zagrozenie dia jego zycia, zdrowia i roz
woju. Prawo zabrania zatrudniania mtodo
cianych m.in. przy pracach zwiqzanych z 
nadmiernym wysitkiem fizycznym. Np. 
r~cznego dzwigania i przenoszenia na od
legtosé wi~kszq niz 25 metrów przedmio
tów o masie przekraczajqcej dia dziewczqt 
14 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy 
obciqzeniu powtarzalnym. Chtopcy nie 
mogq dzwigaé ponad (odpowiednio) : 20 
i 12 kg. Mtodociani nie mogq tez wykony-

• waé tych prac, przy których sq na raze ni na 
szkodliwe dziatanie czynników chemicz
nych, hatasu, temperatury (nie moze byé 
wyzsza niz 30° C). Takze prac stanowiq
cych zagrozenie wypadkowe i prac na 
wysokosci. Nie mogq tez obstugiwaé mto
tów pneumatycznych, pras, nozyc, krajal
nic, kos, pilarek itp. Pracodawca narusza
jqcy przepisy o zatrudnieniu osób mtodo
cianych podlega karze grzywny od 300 zt 
wzwyz. 

JAK ZAI:.OZYČ WI:.ASNJ\ FIRM~ 
Najpierw musisz ustalié, jakq firm~ 

chcesz zatozyé. Pomystów na wtasnq dzia
talnosé moze byé wiele, warto si~ jednak 
rozeznaé na rynku . Nast~pnie trzeba pójsé 
do urz~du gminnego i zgtosié firm~ do 
ewidencji. Optata za rejestracj~ wynosi 1 OO 
zt, przy czym warto zapytaé, czy nie ma 
znizek. Potem dostaniesz listowne zawia
domienie o wpisie firmy do ewidencji. 
Wtedy w ciqgu 14 dni musisz wystqpié w 
wydziale ewidencji dziatalnosci gospodar
czej o nadanie numeru REGON. Kiedy juz 
masz numer REGON, w wybranym przez 
siebie banku zatóz konto firmy. Jest to 

konieczne, jesli b~dziesz przeprowadzaé 
transakcje z innymi firmami. Nast~pnie 
musisz pójsé do urz~du skarbowego, w 
którym si~ rozliczasz i ztozyé wniosek o 
nadanie twojej firmie numeru identyfika
cji podatkowej Nl P. Aby go otrzymaé, mu
sisz mieé zaswiadczenie o wykonaniu po
przednich czynnosci. W urz~dzie skarbo
wym musisz tez wybraé form~ ptacenia 
podatku - albo co miesiqc sktadasz de
klaracje, albo zaktadasz kart~ podatkowq 
lub ptacisz ryczatt od przychodów. Do
wiedz si~ na miejscu, jaka forma jest dia 
ciebie najlepsza. Zamów tez swojq pieczqt
k~ . B~dzie ona potrzebna, gdy zaczniesz 
wystawiaé rachunki i faktury. Na koniec ' 
zgtos si~ do ZUS, gdzie otrzymasz numer 
ubezpieczenia spotecznego ptatnika. 

DZIEDZICZENIE 
Z reguty dziedziczenie spadku nast~

puje na podstawie testamentu. Jesli zmarty 
go nie zostawit, ma miejsce tzw. dziedzi
czenie ustawowe. Wtedy w pierwszej ko
lejnosci dziedziczq w równych cz~sciach 
dzieci spadkodawcy oraz jego matzonek. 
Cz~sé przypadajqca matzonkowi nie moze 
byé jednak mniejsza niz \4 catosci spad
ku. Jezli osoba zmarta nie miata dzieci (tzw. 
zst~pnych) , spadek dziedziczq: matzonek 
zmartego (jego udziat wynosi przynajmniej 
potow~ spadku), rodzice i rodzerístwo. W 
tej sytuacji udziat przypadajqcy kazdemu 
z rodziców wynosi \4 cz~sc i tego, co przy
pada tqcznie dia rodziców i rodzerístwa 
zmartej osoby. Spadkobierca moze przy
jqé spadek wprost, czyl i bez ograniczenia 
odpowiedzialnosci za ewentualne dtugi 
spadkowe. Takze przyjqé spadek z dobro
dziejstwem inwentarza (ograniczajqc od
powiedzialnosé za dtugi). Albo odrzucié 
spadek. Spadkobierca ma szesé miesi~cy 
na ztozenie oswiadczenia na r~ce notariu
sza lub sqdu o przyj~ciu lub odrzuceniu 
spadku . Brak oswiadczenia oznacza, ze 
przyjqt spadek wprost. Nabycie spadku 
potwierdza sqd. 

WARTO WIEDZIEČ 
- Jesli rozpocz~tas prace, podpisatas 

umow~ wst~pnq na trzy miesiqce a kilka 
tygodni pózniej okazato si~ . ze jestes w 
ciqzy, nie ma powodów do zmartwierí. Pra
codawca nie moze ci~ juz zwolnié. Twoja 
umowa o prac~ musi zostaé przedtuzona 
az do dnia poradu. Z dniem poradu zosta
nie rozwiqzana, ale przystugiwaé ci b~dzie 
zasitek macierzyríski. (jš) 
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LEV (23.7.-23.8.1 
Vž dlhší čas ťa trápia stále 
nové pochybnosti. V takej 
situácii sa odvaha vypláca . 
Samozrejme rozhodnúť sa 

musíš sám a nečakať na pomoc a radu 
l iných. Preto porozmýšfaj a konaj. V osob
nom živote ožije stará známosť, na ktorú 
si už skoro zabudol. 

PANNA {2-4.8.-23.9.} 
Vyzerá na to, že si sa starosA tiam už vyhol, aj keď si si ich 

~1~ sám privoláva!. V najbližších 
týždňoch sa tvoje životné tem

po trochu spomalí. Bude to pre teba pros
pešné, začneš sa na život pozerať optimistic
kejšie. Nedovof však, aby ťa iní využívali. 

VÁHY (2-4.9.-23.10.) 
Najbližší vývin udalostí ťa 

spočiatku vefmi prekvapí, ale 
rýchlo si s tým poradíš a 
nájdeš vhodné riešenie. Fi

nančné podmienky sa ti zlepšia, ale aj tak 
zbytočne neutrácaj. V citovom živote môžu 
nastať prechodné ťažkosti, ale snaž sa byť 
trpezlivý a všetko bude dobre. 

SKORPIÓN (24.10.-22.11 .) 

• 

Aj keď sa ti zdalo, ze sú 
všetci proti tebe, nie je to 
pravda. Nikto ťa nechcel 
vedome uraziť. Často v kru

hu známych a priateľov hovorí š o 
znášanlivosti, ale sám pritom zabúdaš, že 
to nie sú prázdne slová, že sa to týka aj, a 
možno predovšetkým, teba. 

STRELEC (23.11 .-21 .12.) 
Tvoje finančn é problémy 
budú ešte trochu trvať, ale 
kra tšie , ako sa ti zdalo . 
Nájdeš neočakávané výcho

disko. Onedlho sa stretneš s ponukou 
práce, nielen zaujímavej, ale aj dobre pla
tenej. Samozrejme, od teba bude závisieť, 

či to využiješ. 

KOZOROžEC (22.12.-20.1.) 
Nie si ideál, preto nie div, že 
rodina má voči tebe výhrady. 
Venuješ jej príliš málo času a 
pozornosti a nemôžeš sa stále 

vyhovárať na prácu. Treba to zmeniť, aj 
keď sa nemusíš hneď vzdávať všetkých 
svojich poyinností. Všetko s mierou. 

VODNÍK (21.1.-18.2.} 
V najbližšom čase ťa budú 
čakať búrlivé diskusie a spo
ry. Zistíš, že niektorí fudia ťa 
sklamali a iní naopak, milo ťa 
prekvapili. Onedlho nadvia-

žeš nové zaujímavé známosti Neobme
dzuj ich iba na priateľské rozhovory pri 
káve. Buď odvážnejší! 

RYBY (19.2.-20.3.) 
Nepúšťaj sa do všetkého, 
čo ti príde pod ruku. Sám 
na všetko nestačíš. Vrob 
radšej menej, ale lepšie, tým 
viac, že sa v poslednom čase 

necítiš najlepšie. Dbaj viac o svoje zdra
vie. Najlepšie by ti prospela aspoň krátka 
dovolenka. 

BARAN (21.3.-20.4.) 
Onedlho príde čas novôt a 
zmien, malých a väčších. 

Ovládaj sa, drž nervy na 
uzde a prijímaj tieto zmeny 
triezvo, pokojne a s rozvahou. 

Nakoniec sa presvedčíš, že to bude pre 
teba veľmi prospešné. Vyhýbaj sa rozho
vorom s fuďmi, ktorých pokladáš za svo
jich súperov. 

BÝK (21.4.-20.5.) 
Často sa ťa zmocňujú rôzne 'l 'tj l pochybnosti a t'ápta ťa v<e" 
lijaké problémy. Niektoré 
vyriešiš rýchlo, iné pomalšie. 
Svoje plány uskutočníš, ale 

musíš vedieť umne hospodáriť časom. Ne
zabúdaj na priateľov a spolupracovníkov, 
ktorí ti tiež môžu pomôcť. 

BLÍZENCI (21.5.-21.6.) 
Ocitol si sa v zložitej citovej 
situáci, z ktorej nevieš vy
brdnúť. Za chyby v tejto veci 
nie si zodpovedný, ale aj ty 
máš na tom istý podiel. Naj-

lepšie bude, ak sa k tomu primáš a nebu
deš sa vyhovárať. Pouvažuj, či by sa vám 
nezišla krátka rozlúčka. Je to však ris
kantné. 

RAK (22.6.-22.7.) 
-~----~--. Tvoja osobná situácia sa 

čoskoro výrazne zlepší. V 
najbližšom okolí sa začneš 
stretávať s prejavmi priazne, 

snáď aj preto, že si sa sám stal akýsi vyrov
nanejší. Snaž sa vyhýbať všetkým sporom 
a konfliktom. Nič tým nezískaš, naopak, 
môžeš si len komplikovať život. (jš) 

Z IVOT jú[ 2.005 

1. Prečo sa mladá žena krášli? 
al Asi bude mať rande- 3; bi Chystá sa na 

nákupy - 5; cl Navštívi dôležitú osob
nosť- 1. 

2. Predstavte si obrázok s horolezcom, 
keď zdoláva nebezpečný úsek výstupu. 
čo poviete? 

al Ten je ale odvážny- 1; bi Je to vynikajúci 
pocit- 3; cl Aj ja by som to dokázal - 5. 

3. Dávate si vel'mi záležať na oblečení? 
al Áno, veď šaty robia človeka- 4; bi Závisí 

to od pn1ežitosti- 2; cl Nie- O. 
4. Ľudia, ktorí kladú dôraz na dobrú pos

tavu ... 
al Intenzívne užívajú život- 5; bi Dbajú o 

svoje zdravie - 3; cl Nemajú iné, se
rióznejšie záujmy- O. 

5. S čím predovšetkým spájate životný 
úspech človeka? 

al So zdravím a spokojnosťou - 2; bi S 
duševnou čulosťou a vzdelaním - O; cl S 
finančnou nezávislosťou - 4. 

6. Chceli by ste sa priateliť s filmovou 
hviezdou? 

al Áno, bolo by to vynikajúce- 3; bi Mohlo 
by to byť zaujímavé- 5; cl Nie, nemali by 
sme si čo povedať- O. 

7. Ktoré z nasledujúcich povolaní vás 
najviac prit'ahuje? 

al Poradca politika - O; bi Archeolog, čo 
jazdí po svete - 3; cl Reportér sve
toznámeho časopisu - 5. 

8. Ponúknu vám úlohu vo filme ... 
al Keď dobre zaplatia, súhlasím - O; bi Na 

to nemám talent - 3; cl Prijmem, aby 
známi vyval'ovali oči - 5. 

VYHODNOTENIE 
Do 16 bodov: Váš zovňajšok vám nie je 
celkom l'ahostajný. Napriek tomu nechcete 
získať uznanie za svoj vzhl'ad , ale za charak
terové vlastnosti . A preto sa stáva, že svoj 
vzhl'ad zanedbávate. Naša rada: častejšie 
sa pozerajte do zrkadla. Nie je to znak sa
mol'úbosti. 
17-26 bodov: Denne sa pozeráte do zrkad
la, aby ste svoj vzhl'ad skontrolovali. Robíte 
to najmä vtedy, keď idete do spoločnosti , 
pretože zovňajšok považujete za súčasť 
imidžu . Vo vašom chápaní hodnôt však 
vzhl'ad nie je to najdôležitejšie. Naša rada: 
Zachovajte si tento postoj . Upevňuje vaše 
sebavedomie. 
27-38 bodov: Máte vybraný zmysel pre este
tiku a navyše ste radi stredobodom pozornos
ti. Preto je pre vás zovňajšok vel'mi dôležitý. 
Naša rada: Snažte sa byf prirodzenejší( a). Vás 
imidž bude lepší ako doteraz. (jš) 

e-mai[: zivot@tsp.org.p[ 
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V zamestnaní je svedomitý a súčasne dobrý verejný činiteľ. 

ĽUDOMÍR- dobré, prosté, jasné a teplé meno. 
Väčšinou brunet, ale občas aj bl ond ín, s hustými a 

kučeravými vlasmi , veľkými sivými , niekedy však aj čiernymi 

očami . Má okrúhlu tvár, husté a široké obočie . Býva vysoký, 
dobre urastený, zdravý, hoci niekedy chorľav ie na zápal 
obličiek alebo pľúc a angínu. Matka ho niekedy rozmaznáva. 
Je spravidla najstarší vo viacdetnej rodine. Otec je prísny, má 
rád poriadok a pokoj . Býva spoločenský a pri zábave sa snaží 
os l niť okolie dôvtipom. Dokáže si poradiť v rôznych si
tuáciách, býva dobrým rozhodcom. Jeho naj väčšou chybou 
je prílišná ambicióznosť a vystatovanie. Na druhej strane rád 
pomáha, keď je to potrebné. 

Občas si rád vypije. Často sa zastane slabších ale pokrivdených, 
čím si robí nepriateľov. Málokedy uskutoční svoje životné túžby. 
Keď je roľníkom , hospodári dobré. Býva dobrým vodičom, zna
menitým poddôs tojn íkom alebo dôs tojníkom, niekedy aj 
vedúcim predajne. Keďže je ambiciózny, absolvuje často strednú 
a niekedy aj vysokú školu, kde študuje o.i. právo, ekonómiu, 
dejiny umenia a pod. 

Ženám sa páči a v súvislosti s tým prežije niekoľko drobných 
ľúbostných dobrodružstiev. Ženi sa pomerne neskoro. Dostáva 
sa mu pomerne pekná a verná žena, s ktorou máva dve alebo tri 
deti , spravidla nadané, ale trochu nezbedné. S ich výchovou sú 
isté problémy. Ludomír je však chápavým otcom a deťom vie 
veľa odpustiť. Sám musí po celý čas prekonávať rôzne prekážky 
a až po päťdesiatke sa mu začne viac dariť. Má sklon k obezite, 
ale holohlavý nebude. Uš) 

* * * 
Žena vyčíta mužovi: 
- Zasa si nedodržal slovo : 

Zariekal si sa predsa, že už nebu
deš vysedávať v krčme! 

- Veď som ani nesedel, pil som 
pri pulte pos toj ačky! 

* * * 
Neskoro v noci zobudí žena 

svojho muža. 
-Čo je, čo sa stalo? 

Ni č zvláš tne. Len 
nechápem, ako môžeš tak spo
kojne spať, keď máš taký malý 
plat! 

* * * 
-Naozaj sa chce{ rozviesť, a/el:o to hovoríš Jen preto, aby 

Pýta sa jeden rybár druhého: 
- Ako to robí ten človek opro

ti , že každú chviľu vytiahne rybu? 
- On ku každému červíkovi pridá ešte 

bakči š. 
- Nikdy nezabudnem na tanečnú 

zábavu, na ktorú prišla moja žena ... 
- Bolo to také romantické? 
- Ó, vôbec nie! Ja som si myslel, že je 

doma pri deťoch. 

* * * 
- Ja nechcem ísť do školy! -kričí malý 

Jožko. 
- Prečo? 

- Pretože mi tam povedia: Napíš A! 
- A prečo nechceš napísať A? 
- Lebo potom mi povedia: Napíš B! 

* * * 
- Francúzi, - hovorí Parížanka, - dvo

ria postupne: najprv bozkajú žene ruku, 
potom krk, ucho ... 

- Ach, - povzdychne si Američanka, -
naši sa už vtedy vracajú zo svadobnej 
cesty! 

e-mail: zivot@tsp.org.pl 

* * * 
- Kedy sa začína staroba, dedko? 
- Staroba, vnuk môj , sa začína vtedy, 

keď sa ti všetky dievčatá zdajú pekné. 

* * * 
Dvaja anglickí námorníci medzi se-

bou: 
- Je tvoje manželstvo šťastné? 
-Neviem 
-Čo sa stalo? 
- Stratil som manželkinu adresu. 

* * * 
-Prečo plačeš, chlapče? 

- Ale, môj brat rozbil okno. 
- Veď preto nemusíš plakať. 

- Lenže my sme dvoj čatá a otec nás 
nikdy nerozozná. Uš) 

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie 
do snára, aj keď to pokladá za predsudok 
našich babičiek. Je to predsa zábava. A 
čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak teda, 
keď sa vám sníval: 
- Kaktus - zlé ošetrenie ti spôsobí 
problémy. 
- Kamzík- buď opatrný, číha na teba ne
bezpečenstvo . 

- Karavána - všetky prekážky prekonáš 
šťastne . 

- Kasárne- dobré vyhliadky na sobáš. 
- Kaviareň - máš sklon k márnotratnosti. 
- Kefa - očakávaj nepríjemnosti; čistiť ňou 
oblek - niekto bude s tebou zle za
obchádzať; čistiť ňou hlavu - budeš mať 
hostí. 
- Kladivo, pracovať ním - dobrou prácou 
dosiahneš vel'a; vi d i eť - dobré vyhliadky 
do budúcnosti. 
- Klietka, prázdna - zbavíš sa starostí; s 
vtákmi - nájdeš dobrého priatel'a; s lie
tajúcimi vtákmi- stratíš pôžičku ; s dravými 
zvieratami - tvoj nepriatel' ti nezaškodí; 
vidieť z nej vychádzať zvieratá- blízke ne
bezpečenstvo. 

- Kmotor, byť ním - pred tebou nové po
vinnosti; vidief - dostaneš nejaký darček . 

- Knižnicu vidieť- potrebuješ dobrú radu ; 
byť jej majitel'om - dosiahneš svoj ciel'. 
- Kocúr, biely buď strakatý - pred tebou 
vel'ká láska; čierny- smola, žiarlivosť. 
- Koleno, poškodené- zhoršenie pomerov; 
kl'ačať na ňom-musíš byť pokornejší; pekné 
a zdravé- tvoje podnikanie sa vydarí. 
- Kominár- prestanú ťa podozrievať. (jš) 
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Zaujímavosti 

Silný Slovák. O zápis do Guinne
sovej knihy rekordov sa uchádza 
Tmavčan Martin Božík. V zuboch od
niesol muža s činkou s celkovou 
hmotnosťou 210 kg! S takýmto 
závažím v ústach prešiel 1,46 metra. 
Tento kúsok predviedol obyvateľom 
Bratislavy na Hviezdoslavovom 
námestí. A nebol to jeho prvý ne
zvyčajný silový výkon. Tento silný muž 
napríklad vlani odniesol v Brezne v 
zuboch chlapa s činkou s váhou 130 
kg na vzdialenosť 8 ,5 metra. Božík je 
tiež držiteľom slovenského rekordu 
vo zdvihnutí bremena vo svojich zu
boch. Presne 4 sekundy udržal 
závažie s hmotnosťou 250 kg. Je to 
len o 31,5 kg menej ako guinnessov
ský rekord. 

Filipínci na krížoch. Niekto si pri
pomína Kristov odkaz modlitbou , iní 
cestujú na rôzne sväté miesta, ale nájdu 
sa aj takí, ktorí sa nechávajú pribiť na 
kríž . Každoročne sa pri príležitos ti 
Vefkého piatku nechá na kríž pribiť nie
kofko desiatok Filipíncov. Nechutný ri
tuál , ktorý praktizujú na pamiatku 
ukrižovania Krista, sa stal lákadlom pre 
tisícky zvedavcov a turistov. Aj na pa
horku nad dedinou Cutuda vztýčili tri 
kríže a "mučeníkov" na ne postupne 
pribíjali desaťcentimetrovými klincami , 
ktoré im vrážali do stredu dlaní. 

Krotitefka. Thajčanka Kantima Pin
chai je odvážna mladá žena, ktorá sa za
milovala do práce krotiteľov zvierat. Dať 
si hlavu do tlamy krokodíla jej nerobí 
nijaký problém. Pokiaľ niekoho od 
návštevy Thajska neodradí epidémia 
SARS, jej vystúpenia si možno pozrieť 
na tigrej farme v Chonburi na východe 
Bangkoku. 

Bradatí majstri. Heinz Christopher 
(vpredu) a jeho kolega Fritz Schädel 
sa stali majstrami Nemecka v za
ujímavej disciplíne. Zvíťazili , lebo mali 
najkrajšie i najdlhšie brady spomedzi 
sto súťažiacich , ktorí sa zúčastnili na 
tradičnej prehliadke v Leinfeldene 
neďaleko Stuttgartu. 

Vek na otcovstvo. Muž od 30 do 
40 rokov je z biologického hladiska 
v najlepšom veku na to, aby sa stal 
otcom. Ich deti dosahujú v inteli
genčných testoch vynikajúce 
výsledky. Deti velmi mladých otcov 
(pod 20 rokov) vykazujú rovnako 
slabé výsledky ako deti starších 
mužov (nad 65 rokov). Zistili to 
francúzski výskumníci. 

Z IVOT jú[ 2.005 

Smiech. Americkí vedci zistili , že 
vonkaj š í prejav radosti sprevádzaný 
stiahnutím tvárových svalov a charakte
ri stickým zvukom je dobrý na chudnu
tie. Smiech síce nevylepší fi gúru tak ako 
cvičenie alebo odopieranie si zmrzliny s 
ovocím, avšak podľa odborníkov z Van
derbilt University v Nashville sa za l O
IS minút úprimného chichotania spáli 
tofko kalórií, kofko je v stredne velkej 
čoko l áde. Znamená to, že štvrthodinka 
smiechu denne vedie k strate dvoch ki
logramov ročne . Tí, čo chcú túto metódu 
vyskúšať, však musia pamätať na to, že 
smiať sa treba od srdca, keďže smiech 
nas ilu je regulovaný úplne inou časťou 

mozgu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Neobvyklá socha Krista. Domáci mu hovori a Cristo Redentor, Ameri čania Christ 
the Redeemer. Má ruky roztiahnuté nad mestom, akoby ho objímal a ochraňoval. 

Podľa neho každý pozná, že je to Rio de Janeiro. Málokto však vie, že na kopci 

Corcovado stojí od roku 192 1, a že ju 
vy tesa l francúzsky sochár s po ľs kým 

menom Paul Landowski na pami atku 
stého výroč i a nezávislosti Brazílie. Je to 
monumentálna pripomienka, socha je vy
soká 30 metrov, stoj í na šesťmetrovom 

podstavci a vypína sa na hore vysokej 
71 3 metrov. 

e-mai[: zivot@tsp.org.r[ 
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