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Naše dedinky na Spiši a Orave sa
neprestajne menia. Ľudia búrajú staré
drevené domy a budujú nové, murované.
Modernizujú sa aj domácnosti, v ktorých
pribúda množstvo technických zariadení.
Keby sme však niektoré navštívili, našli by
sme v nich ešte hodne starého nábytku a
iného náradia, ktoré sú cenným
svedectvom kultúry bývania v minulosti. Na
pekný nápad zozbierať tieto relikty
minulosti prišiel krajan Jozef Ivančák
z Nedece, ktorý si takto zriadil vlastné
múzeum (z ktorého je aj náš záber: dávna
spáľňa a súčasne obývačka). Podrobnejšie
o tomto múzeu píšeme na str. 20-21.
Foto: A. Klukošovská
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Vyznamenaní spišskí odbojári s plk. V. Kuzmiakom

Beseda v krempašskej klubovni. Pri slove Ľ. Molitoris

VYZNAMENANIA PRE ODBOJÁROV
Druhá svetová vojna sa hlboko zapísala
do dejín ľudstva. Presný počet obetí tejto
najväčšej ľudskej tragédie nemožno presne vyčísliť, ale podľa odhadov je ich vyše
50 miliónov. Pri príležitosti 61. výročia
ukončenia druhej svet. vojny boli najstarší
krajanskí odbojári vyznamenaní odznakom
Vojnový veterán, ktorú im udelilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
V sobotu 6. mája t. r. sa stretol plk.
Vasil Kuzmiak z Veľvyslanectva SR vo
Varšave s krajanom Jozefom Turvoňom z Podvlka v jeho domácnosti, kde
mu odovzdal odznak Vojnový veterán. J.
Turvoň bol veľmi dojatý, lebo prvýkrát od
ukončenia druhej svetovej vojny ho prišiel
pozdraviť zástupca Slovenskej republiky.
Bolo to preňho nečakané, ale o to milšie

prekvapenie. K vyznamenaniu mu blahoželali generálny tajomník SSP Ľudomír
Molitoris, obvodná predsedníčka SSP na
Orave Genovéva Prilinská a člen MS SSP
v Krakove Marek Ślusarczyk. Počas spoločnej besedy sa rozprávali o krajanskom
živote na Orave.
Z Oravy išla delegácia do Krempách,
kde ju očakávali ďalší odbojári: Jozef
Tomáškovič z Fridmana, Sebastián Milon
z Čiernej Hory, Jozef Petrášek z Krempách
a František Nemec z Novej Belej. Všetci sa
dostavili do krempašskej klubovne priam
s vojenskou presnosťou. V klubovni delegáciu privítal predseda MS SSP v Krempachoch Ján Petrášek. Nasledovala slávnostná chvíľa odovzdávania vyznamenaní, ktoré
každý z odbojárov prijal s veľkým dojatím,

Odznak Vojnový veterán

Anna Lukášová s plk. V. Kuzmiakom

podobne ako aj blahoželania od obvodného
predsedu SSP na Spiši Františka Mlynarčíka a ďalších členov delegácie. Po tomto
slávnostnom akte nasledovala spoločná
beseda, počas ktorej si odbojári zaspomínali na ťažké vojnové roky a spoločne
strávené chvíle. - Sú priateľstvá, na ktoré
sa nedá zabudnúť, lebo sa zrodili vo víre
frontového života. Bol to čas, kedy viacerí
z nás položili svoje životy za vašu i našu
slobodu, - hovorili odbojári. Pre nich to
bolo zvlášť ťažké obdobie, najmä keď videli,
ako zomierali ich spolubojovníci a často
i kamaráti. Porozprávali tiež o svojich ďalších osudoch a o živote dnes. Podľa nich
treba varovať mladých ľudí pred vojnovými
konfliktami, aby si vedeli vážiť mier a už
nikdy nemuseli zažiť vojnovú hrôzu.
Ďalšou zastávkou pre delegáciu bola
domácnosť krajana Vojtecha Lukáša
z Krempách, ktorý sa pre chorobu nemohol
Menovací dekrét
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J. Turvoň s plk. V. Kuzmiakom
dostaviť do miestnej klubovne. Jeho taktiež potešila táto návšteva. Vyznamenanie
prevzala zaňho jeho manželka Anna. Posledným z vyznamenaných odbojárov bol
František Jánošík z Kacvína, ktorý prevzal
túto poctu v prítomnosti rodiny. Aj on bol
veľmi milo prekvapený, keď sa dozvedel,
že mu Ministerstvo obrany SR udelilo
odznak Vojnový veterán. On a ostatní
odbojári si vážia to, že ich materská krajina, za ktorú bojovali, na nich nezabudla.
Prostredníctvom nášho časopisu sa chcú
poďakovať plk. V. Kuzmiakovi a všetkým,
ktorí prispeli k tejto pre nich vzácnej pocte. Medaily venujú všetkým krajanským
spolubojovníkom.
Poďakovanie patrí aj členovi krakovskej MS SSP M. Ślusarczykowi, ktorý bol
iniciátorom tejto slávnosti našich odbojárov. Pamätný odznak Vojnový veterán je
symbolom vďaky za utrpenie a obete, ktoré
naši odbojári a ich rodiny museli podstúpiť
počas druhej svetovej vojny. Vďaka nim
však žijeme v slobodnej krajine a môžeme
sa tešiť, že nepoznáme hrôzy vojny.
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: FP, ĽM
Vyznamenávanie F. Jánošíka
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Druháci so svojou učiteľkou T. Vojtasovou

AKO STRÁVIA PRÁZDNINY
esne pred odchodom na prázdniny sa nám podarilo stretnúť sa
s jurgovskými žiakmi, ktorí sa
v tamojšej škole učia slovenský jazyk.
Porozprávali sme sa s nimi o uplynulom
školskom roku a najmä o ich plánoch
na tohtoročné prázdniny. Žiaci hovorili
nielen o tom, ako strávia prázdniny, ale aj
o svojich prázdninových túžbach, ktoré sa
možno splnia, ale tiež nemusia.
Najskôr sme sa stretli so žiakmi druhého ročníka ZŠ, ktorí boli veľmi zhovorčiví
a výreční. Každý z nich ochotne opísal
prázdniny, ktoré má na dosah ruky. Napr.
Peter Dudzik sa bude cez prázdniny stre-

T

távať s kamarátmi, budú sa spolu bicyklovať, chodiť na prechádzky do lesa a hrať
sa rôzne hry. Zasa Róbert Dudzik chce
chodiť k rieke Bialke, jazdiť na skejtborde
a hrať sa s kamarátmi. Kristína Horníková
pôjde s mamkou na Slovensko k známym
a rodine. Vyskúša si tam svoje znalosti
slovenčiny a stretne sa s kamarátkami.
Okrem toho bude navštevovať sesternice
a budú sa spolu hrať. Asia Dziadoňová
chce chodiť k rieke kúpať sa a opaľovať.
Chystá sa aj navštíviť starých rodičov
v Poznani, kde sa vždy veľmi dobre cíti.
Spolu s rodičmi pôjde aj na plaváreň, kde
si overí svoje plávecké schopnosti. Katka
Rabianska si zasa
Druháci na hodine slovenčiny
plánuje prečítať knihu z povinného čítania do školy. Bude
sa hrať s psíkom, kamarátmi a kamarátkami a bicyklovať sa.
Pôjde tiež na nejaký
čas k sesternici Michaline.
Anna Chovancová je športovkyňa
a preto cez prázdniny
chce veľa bicyklovať.
Má malého synovca
Lukáša, ktorého má

veľmi rada a venuje mu veľa pozornosti.
Bude
. pomáhať rodičom pri poľných prácach. Okrem toho sa bude hrať s kamarátkami, sesternicami a bratrancami. Anička
Zlahodová bude v prvom rade pomáhať
rodičom na gazdovstve a vo voľnom čase
sa chce bicyklovať. S bratom sa budú
hrať rôzne hry a spolu s rodinou pôjde na
Slovensko na plaváreň. Vojtech Musiak
sa chce bicyklovať a spolu s kamarátmi
jazdiť na skejtborde. Každé leto sa chodí
kúpať v rieke, ale aj pomáha rodičom.
Dá sa povedať, že títo žiaci majú
obyčajné plány, ktoré, ako povedali, sú
na dosah ich malých rúk. Samozrejme
každý z nich túži po nejakých výnimočných prázdninách, plných dobrodružstiev,
ale podľa nich je najdôležitejšie byť s rodinou, a či to bude v Jurgove alebo pri
mori, nie je tak dôležité.
Štvrtáci cez prestávku

JURGOVSKÍ ŽIACI?
Z druhého ročníka sme zamierili
k štvrtákom. Boli veľmi zvedaví, na čo
sa ich opýtame a o čom sa budeme zhovárať. Preto nie div, že tému prázdniny
uvítali s veľkou radosťou. Veď už o tom
rozmýšľajú. Dali sme im trochu ťažšiu
úlohu ako druhákom. Mali sa spoločne
dohodnúť na tom, prečo by sme mali prísť
na prázdniny do Jurgova, či tam je niečo
zaujímavé, čo by prilákalo turistov a pod.
Žiaci sa rozhodli pracovať spolu na tejto
téme. Podľa nich je Jurgov pre turistov
dobrým miestom na milé strávenie prázdnin, pretože leží uprostred panenskej
Čítame Včielku

prírody, v susedstve Tatier, ktoré možno
pozorovať z každého kúta obce. Okrem
toho obec ponúka pohodlie, je obklopená
lesom, v blízkosti rieky Bialky a štátnej
hranice. Návštevník má blízko do viacerých tatranských končiarov. Môže chodiť
na túry. Čistý vzduch a voda i zvieratá
žijúce v lesoch dotvárajú neobvyklý kolorit tejto dediny. V lese možno zbierať
huby, maliny či jahody. Podľa žiakov
veľkou atrakciou pre prišelcov je napr. aj
možnosť previesť sa na voze plnom sena.
Zdôraznili, že obec má bohaté tradície,
ktoré zviditeľňuje miestne múzeum rodiny Šoltýsovcov.
Podľa nich je tradícia veľmi dôležitá, svedčí o ich
pôvode. Zaujímavé
je nárečie, ktorým
hovoria Jurgovčania, ako aj kroje, do
ktorých sa obliekajú
na sviatky. Niektorí
z nich sú členmi
súboru Malé Podhalie, s ktorým chodia
na vystúpenia do
zahraničia. V obci
majú viacerých ľu-

dových umelcov, z ktorých najznámejší
sú snáď rezbári, ako napr. majster Gomboš, ktorého drevorezby zdobia viaceré
domácnosti a to nielen v obci.
Pri takomto uvažovaní žiaci došli
k záveru, že ich obec je nesporne najvhodnejším miestom, kde možno vcelku
zaujímavo stráviť prázdniny. Pritom budú
stále spolu s rodinou, čo je veľmi dôležité.
Niektorí povedali, že síce snívajú o ďalekých prázdninových cestách, ale tie si
vyžadujú náročné prípravy a vysoké náklady. Zato doma môžu stráviť prázdniny
celkom zaujímavo.
V obidvoch týchto ročníkoch sa slovenský jazyk učia všetci žiaci. Slovenčina je im blízka, lebo bývajú pri hranici
a majú častý kontakt so Slovenskom.
Väčšina z nich má rodinu a známych
hneď na druhej stráne hranice. Práve
na týchto hodinách slovenčiny dostali
slovenské detské časopisy, na ktoré sa
vždy veľmi tešia. S radosťou si v nich
zalistujú, prečítajú a kreslia. Rozprávali
sme sa aj s ich učiteľkou Teréziou Vojtasovou, ktorá je so svojimi žiakmi veľmi
spokojná. Uvítala by väčší počet detských
časopisov, lebo sú veľmi nápomocné v jej
práci s deťmi. Podľa nej k ešte väčšiemu
oživeniu vyučovacích hodín by prispeli
aj videokazety, CD a detské knihy so
slovenskými rozprávkami.
Prajeme jurgovským žiakom výborný
prospech na vysvedčení a veselé prázdniny, plné radosti, hier a výletov.
Text a foto:
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
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Vyšné Lapše
ožiarna zbrojnica je objektom,
ktorý povzbudzuje sebavedomie
občanov obce v boji s požiarom
a podobne
ako kostol aj ona je
.
akousi svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú
ochotní v mene lásky k blížnemu pomáhať
každému v prípade požiaru buď inej živelnej pohromy. A keď je svätyňa, tak aj ona
má svojho ochrancu a patróna - sv. Floriána
v uniforme rímskeho vojaka s putňou vody
v ruke hasiaceho horiaci dom.
3. mája t. r. sa vo Vyšných Lapšoch
uskutočnila pekná slávnosť organizovaná
Gminnou správou Dobrovoľných požiarnych zborov v nižnolapšanskej gmine, a to
Deň požiarnika.
Kým sa však začala, museli sa zhromaždení požiarnici zúčastniť nečakanej akcie,
keďže oproti požiarnej zbrojnici začal
horieť komín domu, v ktorom býva istá staršia osoba. Pohotová reakcia požiarnikov
umožnila rýchlo lokalizovať a uhasiť požiar,
ktorý spôsobili zapálené sadze v komíne.
Táto neveľká akcia prinútila požiarnikov
vyzliecť si nakrátko slávnostné uniformy
a zároveň ukázala, že rýchla reakcia je
zárukou úspechu a predpokladom účinnej ochrany obyvateľov obce.
Neskôr sa všetci požiarnici zišli
v miestnom kostole sv. Petra a Pavla
na ďakovnej bohoslužbe za všetkých požiarnikov, ich rodiny
a zosnulých členov DPZ. Slávnostnú sv. omšu celebrovali farár
Roman Gorczyński a kaplán Robert Śliwa. Po skončení bohoslužby zástup požiarnikov za hudobného sprievodu domácej
dychovky prepochodoval cez obec k požiarnej zbrojnici, pred
ktorou sa uskutočnila milá slávnosť odovzdávania vyznamenaní
pre najzaslúžilejších požiarnikov z celej gminy Nižné Lapše.
Na úvod pozdravil zhromaždených predseda DPZ vo Vyšných Lapšoch František Krišík a po ňom sa slova ujal zástupca
okresnej správy DPZ z Nového Targu Andrzej Wielkiewicz,

ktorý pozdravil požiarnikov a neskôr moderoval celé podujatie. Nasledovalo slávnostné odovzdanie štátnych vyznamenaní
- strieborných Krížov za zásluhy: Jánovi Kedžuchovi, Dominikovi Šoltýsovi a Jozefovi Mazurkovi. Boli to prví z mnohých
vyznamenaných požiarnikov. Zlatú medailu za zásluhy pre
požiarnictvo získali: Jan Krzysik z Vyšných Lápš, Władysław
Celuszak a Józef Wasielak z Nižných Lápš. Striebornú medailu za zásluhy pre požiarnictvo dostali: Stanislaw Pisarczyk
z Fridmana, Jozef Jadamec z Vyšných Lápš, Henryk Horoba
z Nižných Lápš a Zbigniew Klimczak z Falštína, kým bronzovú

Vyznamenávanie najzaslúžilejších

Hrá vyšnolapšanská dychovka

P

Parádny pochod požiarnikov cez obec

DEŇ POŽIARNIKA
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Požiarne zbory na sv. omši
medailu udelili Stanislavovi Šoltýsovi z Lapšanky, Edwardovi
Mondelovi a Jánovi Strončekovi z Nedece, Jánovi Pojedzinkovi
z Vyšných Lapš, Władysławovi Pirchałovi a Stanisławovi Hatalovi z Nižných Lapš, Stanisławovi Jasiontekovi z Falštína. Tieto
vyznamenania sú symbolom úcty a vďaky požiarnikom za ich
odhodlanosť nasadiť svoj vlastný život pri záchrane iných, ako
aj za ich pohotovosť, aby táto pomoc bola čo najúčinnejšia.
Na slávnosti sa zhromaždilo množstvo divákov, medzi ktorými boli aj čestní hostia: vojt gminy Nižné Lapše Ing. Antoni
Kapołka, zástupca Štátneho požiarneho zboru z Nového Targu
Paweł Długi, zástupca Okresnej správy DPZ z Nového Targu
Andrzej Wielkiewicz, farár Roman Gorczyński, richtár Antoni
Sołtys a ďalší.
Na záver sa zhromaždeným požiarnikom prihovorili hostia.
Zdôrazňovali dlhoročnú spoluprácu medzi jednotlivými zbormi,
ako aj orgánmi štátnej správy, bez ktorej by ich činnosť nebola
taká úspešná. Poďakovali im za ich obetavosť a odvahu čeliť
nebezpečenstvám v rôznych akciách a želali im veľa zdravia
a odhodlanosti v ich zodpovednej práci.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Čestní hostia počas slávnosti

Bazilika Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch

SLOVÁCI OPÄŤ
V ŁAGIEWNIKOCH
Ešte len svitalo, keď po kľukatej ceste smerujúcej do Krakova
jeden za druhým tiahli autobusy so slovenskými poznávacími
značkami. Ich cieľ bol spoločný: Svätyňa Božieho milosrdenstva
v Łagiewnikoch, ktorú pápež Ján Pavol II. počas svojej poslednej
návštevy v Poľsku roku 2002 zasvätil Božiemu milosrdenstvu.
Pozvanie Rádia Lumen putovať a modliť sa prijalo v prvú májovú sobotu vyše 15 tisíc veriacich z celého Slovenska. Týmito
slovami opísali príchod slovenských pútnikov na toto pútnické
miesto Katolícke noviny.
Najviac šokovaní boli asi pumpári na hraničnom priechode v Chyžnom, pretože na tomto mieste, hneď za hranicou,
si väčšina pútnikov dopriala prestávku. Ako mi jeden z nich
povedal, také množstvo Slovákov o tak skorej ranej hodine
nikdy nevidel. Nikto sa však nikde neponáhľal, nebol to zhon,
aký poznáme z trhov, všetci putovali do Lagievnik k Božiemu
milosrdenstvu.
K bazilike sa pútnici zo Slovenska schádzali od skorých
ranných hodín. Hoci má tento chrám okolo sedemtisíc miest,
zmestila sa doň len polovica pútnikov. Pred začatím slávnostnej
svätej omše privítali prichádzajúcich pracovníci Rádia Lumen
a predstavená Kongregácie sestier Božieho milosrdenstva.
V duchu motta púte „Cez Matku k Otcovi“ sa spoločný program začal modlitbou ruženca. Po nej nasledovala slávnostná
sv. omša, ktorú slúžil prešovský eparcha Ján Babjak spolu
s banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom a asi 200
slovenskými kňazmi. Pozvanie na túto slávnosť prijal aj krakovský metropolita Stanisław Dziwisz, ktorý v úvode sv. omše
privítal slovenských pútnikov a vyzdvihol význam Božieho
milosrdenstva ako odkaz pre veriacich do tretieho tisícročia.
Odkaz, ktorý nám zanechala sestra Faustína a v celom svete ho
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ohlasoval Ján Pavol II. Poukázal takisto
na fakt, že popri Poliakoch najviac do
tejto Svätyne pri rôznych príležitostiach
putujú slovenskí
. veriaci, ktorých Sv. Otec
Ján Pavol II. veľmi miloval. Krakovský
kardinál pozval slovenských veriacich
na toto miesto aj na 27. mája, kedy ho
navštívi pápež Benedikt XVI.
V kázni, ktorú predniesol veriacim
biskup Rudolf Baláž, poukázal na význam
a veľkosť Božieho milosrdenstva vychádzajúc z latinského slova misericordia,
ktoré v doslovnom preklade znamená
„odovzdaj chudákovi dobrotu svojho
srdca.“ V tomto význame vyzdvihol dôveru ako vzťah k Bohu a zdôraznil príklad
sestry Faustíny, ktorá napriek kríze, akú
prežívala vo svojom vnútri, neprestávala
dôverovať Bohu, lebo vedela, že jej kríza
sa musí raz skončiť. Vyzdvihol taktiež
fakt, ktorý si svätica zapísala aj vo svojom denníku, že sa jej nechcelo modliť,
ale modlila sa, pretože láska si vyžaduje
obetu. Týmto zdôraznil, že bez absolútnej
dôvery neexistuje nijaký vzťah.
Slávnostnú sv. omšu, ktorej sa zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej
republiky Michal Kováč, sprevádzala
svojím spevom Schola cantorum zo spišského seminára.
Po sv. omši mali pútnici chvíľku na
oddych a občerstvenie. Viacerí z nich
navštívili hrob sestry Faustíny, ktorý však
teraz obnovujú. Mohli navštíviť aj kláštornú kaplnku, kde sa nachádza originál

Pútnikov bolo toľko, že sa nezmestili do chrámu
obrazu milosrdného Ježiša. Niektorí tento
čas využili na modlitbu krížovej cesty
rozmiestnenej na nádvorí kláštora neďaleko baziliky. Okrem toho mali možnosť
vystúpiť na vyhliadkovú vežu, z ktorej sa
naskytá zaujímavý výhľad na panorámu
Krakova. Samozrejme, nechýbali ani
stánky s občerstvením a devocionáliami.
Takto občerstvení a oddýchnutí pútnici
sa vrátili do baziliky, kde popoludní pokračoval program svedectvami veriacich

Medzi pútnikmi bolo veľa mládeže
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a prednáškou sestry Benedikty na tému
Mária – Matka Božieho milosrdenstva.
Celá púť o 15.00 vyvrcholila ružencom
Božieho milosrdenstva v rozličných jazykoch a ukončilo ju slávnostné požehnanie
krakovského pomocného biskupa Jana
Zająca.
Počas pobožnosti sa veriaci o.i. dozvedeli, že projekt Slovenskej kaplnky
v bazilike Božieho milosrdenstva sa už
pomaly realizuje. Jej výstavba by mala
stáť okolo 1,2 milióna korún a slovenskí
biskupi zriadili na ňu osobitné konto. Projekt schválili na základe ponuky správcu
svätyne a úspešnej púte Rádia Lumen. Na
starosti ho má osobitná komisia na čele
s košickým pomocným biskupom Mons.
Stanislavom Stolárikom.
Pútnici odchádzali s krakovských
Łagievník spokojní a naplnení Božím duchom. Čakala ich niekoľkohodinová cesta
domov. Čo je však naozaj potešujúce,
púte sa zúčastnilo veľké množstvo mladých ľudí preplnených nádejou na lepšiu
budúcnosť. Myslím si, že by nebolo zle,
keby sa tejto púte zúčastnili na budúci rok
aj naši krajania z Oravy a Spiša. Predsa
len modlitby v slovenskom jazyku v bazilike Božieho milosrdenstva v Łagievnikoch nepočujeme každý deň. Takáto púť
by pookriala duše krajanov, aby mohli
pocítiť ducha vzájomnej spolupatričnosti,
ktorý tu vládol celý deň.
Text a foto:
MARIÁN SMONDEK

priestoroch hotela Bratislava
v
hlavnom meste Slovenska sa
.
12.-13. mája 2006 uskutočnila
stála konferencia Slovenská
republika a Slováci žijúci v zahraničí za
účasti 66 delegátov slovenských spolkov
a organizácií z 20 krajín sveta. Spolok
Slovákov v Poľsku zastupovali podpredseda SSP Dominik Surma, generálny
tajomník SSP Ľudomír Molitoris a redaktorka Života Agáta Klukošovská. Na úvod
sa delegátom prihovorili zástupcovia viacerých štátnych ustanovizní, ktorí zdôrazňovali potrebu podpory Slovákov žijúcich
v zahraničí ako najlepších veľvyslancov
Slovenska a slovenskej kultúry tam, kde
žijú. Delegáti si vypočuli aj príhovor
predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu,
ktorý uisťoval, že ich rodná krajina nikdy
na nich nezabúda a snaží sa im venovať
primeranú starostlivosť. Zástupcovia jednotlivých spolkov a organizácií vo svojich
príspevkoch oboznámili prítomných so
situáciou svojich komunít a uviedli aj
svoje potreby a požiadavky týkajúce sa
starostlivosti poskytovanej domovskou
krajinou. Delegáti pracovali v troch
skupinách: západnej, strednej a juhovýchodnej Európy a mimoeurópskej. Každá
z nich formulovala odporúčania zamerané
na zlepšenie starostlivosti o jednotlivé
krajanské komunity.
Účastníci s uspokojením konštatovali,
že od poslednej konferencie v roku 2004
boli realizované ich viaceré dlhodobé
požiadavky. Kladne oceňujú prijatie
nového Zákona o Slovákoch žijúcich

V

Predsedníctvo konferencie

KONFERENCIA
ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
v zahraničí, zriadenie Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí a vytvorenie Komisie
Národnej rady SR pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Očakávajú, že tento pozitívny
proces v slovensko-slovenských vzťahoch
bude naďalej pokračovať.
Na záver účastníci konferencie schválili nasledujúce závery a odporúčania:

Delegácia nášho Spolku s M. Andrášom (v strede)

Slováci žijúci v zahraničí
1. Žiadajú, aby sa problematika vzťahov
Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí stala trvalou súčasťou
vládneho programu a jednou z priorít
štátnej politiky SR.
2. Navrhujú vytvoriť v Národnej rade
SR stály výbor pre Slovákov žijúcich
v zahraničí.
3. Očakávajú, že vláda Slovenskej republiky bude naďalej obhajovať a podporovať práva a záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí. Bude prispôsobovať
svoju politiku vo vzťahu k jednotlivým
štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.
4. Žiadajú, aby Slovenská republika
vyčlenila v štátnom rozpočte dostatok
finančných prostriedkov na zabezpečovanie kultúrneho a spoločenského
života Slovákov žijúcich v zahraničí,
aby mohli uchovať národnú a jazykovú
identitu vo svojom prostredí.
5. Očakávajú, že vláda finančne zabezpečí náležité fungovanie Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
6. Žiadajú, aby vláda zabezpečila nekódovaný príjem vysielania verejnoprávnej Slovenskej televízie a Slovenského
rozhlasu v zahraničí. Žiadajú tiež
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Koncertuje dychovka z Jablonky
Príhovor premiéra SR M. Dzurindu na konferencii
vytvoriť vo verejnoprávnych médiách Slovenskej republiky
priestor pre prezentáciu života a dejín slovenských menšín
a komunít v zahraničí.
7. Žiadajú, aby vláda Slovenskej republiky podporila zriadenie
Múzea slovenského zahraničia a vybudovanie Pamätníka
slovenského vysťahovalectva.
8. Žiadajú prijať zákonné ustanovenie na vrátenie majetku tým
slovenským občanom, ktorí sa vysťahovali do zahraničia
a v lehote stanovenej reštitučným zákonom nemali prinavrátené slovenské občianstvo.
9. Odporúčajú vláde Slovenskej republiky venovať sa otázke
presídlenia kirgizských Slovákov na územie Slovenskej
republiky.
10. Odporúčajú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
rešpektovať pri príprave programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí priority špecifikované
podľa jednotlivých krajín a oblastí, ktoré tvoria súčasť tohto
dokumentu.

V rámci skupiny strednej a juhovýchodnej Európy vypracovali účastníci
z Poľska tieto odporúčania:
1. Zrevidovať doterajšie zmluvy Slovenskej republiky s Poľskou republikou v oblasti školstva a kultúry, najmä keď ide
o zabezpečenie prísunu detskej literatúry, učebných pomôcok, možností realizácie škôl v prírode, letných táborov a
učiteľských kurzov.
2. Zaradiť do zmlúv týkajúcich sa regionálnej spolupráce medzi
Prešovským a Žilinským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom problematiku spolupráce so Slovákmi
v Poľsku.
3. Pomôcť vo vybavení otázky slovenských bohoslužieb v Poľsku, aby v obciach, kde sa konajú slovenské omše, pôsobili
kňazi slovenského pôvodu, prípadne poľskí kňazi s dobrou
znalosťou slovenského jazyka.
4. Zriadiť Múzeum slovenskej ľudovej kultúry v Poľsku.
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PREHLIADKA
DYCHOVIEK NA ORAVE
3. mája t.r. sa uskutočnilo v Jablonke zaujímavé podujatie
- XVII. prehliadka dychových orchestrov na Orave, usporiadaná
pri príležitosti štátneho sviatku schválenia ústavy 3. mája. Slávnosť sa začala sprievodom dychových orchesrtov od gminného
úradu k amfiteátru, ktorý bol hlavným dejiskom prehliadky. Po
úvodnom slove organizátorov sa hosťom predstavil najprv zbor
„Angelus” z Jablonky, ktorý zaspieval viacero zaujímavých
skladieb. Po ňom dirigentskú paličku prebrali kapelníci dychoviek, a presvedčili hostí, že aj ony si za svoju peknú hru zaslúžia veľký potlesk. Na scéne sa vystriedalo viacero dychových
orchestrov. Ako prvá sa predstavila naša dychovka z Podvlka,
ktorá zakaždým vzbudzuje obdiv. Je to stará dychovka už s vyše
80-ročnou tradíciou. Posledných 16 rokov ju vedie Ján Páleník,
ktorý vniesol do nej mladého ducha. Hrajú v nej mladí ľudia,
najčastejšie gymnazisti a lycealisti z Podvlka. O vysokej úrovni
dychovky svedčí aj to, že vlani na súťažnej prehliadke mládežníckych dychoviek v Novom Sączi obsadili vynikajúce tretie
Hrá dychový orchester z Malej Lipnice

miesto. Aj tentoraz Podvlčania zahrali
niekoľko
zaujímavých skladieb, v tom
.
o.i. valčík V zelenom háji, rock and roll
Around the clock a pochod Dixi Johny.
za ktoré ich publikum odmenilo búrlivým potleskom. Po nich sa predstavila
dychovka z Malej Lipnice a ako posledná
vystúpila domáca dychovka z Jablonky.
Nechýbali ani hostia. Na podujatie pricestoval dychový orchester zo Skomielnej
a slovenská dychovka z Trstenej, ktorá
vystúpila na záver.
Počas prehliadky boli vyhlásené výsledky súťaže o „Najkrajší oravský máj“.
Je pekné, že sa táto stará tradícia uchovala
až do dnešných čias. V noci pred 1. májom chlapci stavali „máje“ pred oknami
svojich dievčat. Každý takýto gavalier sa
podvečer spolu so svojou partiou vybral
do lesa, kde vyhľadali a zoťali takýto
„máj“ a spolu s ním sa už potme vracali
späť do dediny, rovno tam, kde bývala
milá. Okolo stavania „mája“ bolo vždy
množstvo zábavy. V dedine bolo totiž
viacero skupiniek, ktoré stavali „máje“.
Nešlo však len o postavenie „mája“. Ten
ich mal byť najlepší, najvyšší, najkrajší,
jednoducho naj, naj, naj. A konkurenciu
predsa nikto nemá rád. Preto si museli
mládenci svoj „máj“ až do rána strážiť,
aby im ho iná skupinka nebodaj neukradla
a postavila pri okne iného dievčaťa. Na
„máji“ nemohlo chýbať ani venovanie pre
dievča, pre ktoré bol postavený.
Súťaž o „Najkrajší oravský máj“
zorganizovalo Oravské centrum kultúry
v Jablonke v spolupráci s Oravským et-

Pochoduje naša dychovka z Podvlka
nografickým múzeom v Hornej Zubrici
a Babohorským národným parkom v Zawoji. Porota mala naozaj z čoho vyberať,
keďže o titul najkrajšieho súťažilo päť
májov z Jablonky, štyri z Chyžného, tri
z Podvlka a po jednom z Dolnej a Hornej
Zubrice. Podľa výsledkov však asi nebola
s nimi príliš spokojná, keďže prvé miesto
neudelila. Druhé miesto zato získali až
dva „máje“ – jeden z Podvlka a druhý
z Chyžnégo. Tretie miesto získal „máj“
Grzegorza Kuczkowicza z Jablonky - Matonog. Špeciálnu cenu získali jablonskí

chlapci za pekný „máj“ na ulici Zacisze.
Podujatie zavŕšila tanečná zábava,
na ktorej sa divákom predstavil najprv
„Kabaret u Bacy” z Jeleśne. Dobrú náladu
až do neskorých večerných hodín udržala
hudobná skupina „Jacy tacy” z Jablonky, ktorá vyhrávala do tanca ostošesť.
Na podujatí sa nenudili ani tí najmenší,
pretože aj pre nich pripravili organizátori
množstvo atrakcií.
MARIÁN SMONDEK
Foto: archív OCK

Na začiatku t.r. (7.1.2006.) krajania Bronislava a Ján Bachulovci z
Podsrnia vydávali svoju dcéru Alžbetu za sympatického Zdzislawa,
syna Alexandry a Eduarda Walkowiecovcov. Na našom zábere,
ktorý sme prednedávnom dostali,
vidíme mladomanželov spolu so
svojimi rodičmi krátko po sobáši.
Výbor MS SSP v Podsrní im pri
tejto príležitosti praje veľa lásky,
vzájomného pochopenia a mnoho,
mnoho šťastia na novej spoločnej
životnej ceste. (jš)
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Všetky striekačky fungovali znamenite

Každý zbor má svoj automobil

VÝCVIK SPIŠSKÝCH POŽIARNIKOV
Bezpečnosť každej spišskej obce zaručuje dobre
pripravená jednotka dobrovoľného požiarneho zboru.
Každý zbor má dnes primeranú výzbroj, ale tá sama nič
nezmôže bez náležite pripravených a dobre zaškolených
požiarnikov, ktorí dokážu rýchlo reagovať v prípade požiaru buď inej pohromy. Preto sa v jednotlivých gminách
viackrát do roka konajú zvláštne požiarnické výcviky,
na ktorých si zbory overujú svoje schopnosti a úroveň
zaškolenia. Jeden z takýchto výcvikov sa uskutočnil 30.
apríla 2006 v Lapšanke, kde sa stretli jednotky požiarnikov z gminy Nižné Lapše. V tejto gmine pôsobí deväť
dobrovoľných požiarnych zborov: vo Fridmane, Falštíne,
Nedeci, Nedeci – Zámku, Kacvíne, Nižných Lapšoch,
Vyšných Lapšoch, Tribši a Lapšanke.
V nedeľu popoludní mali všetky tieto jednotky zraz
na dolnom konci Lapšanky, kde ich veliteľ Gminnej
správy Dobrovoľných požiarnych zborov Józef Prelich

z Fridmana oboznámil s cieľom a priebehom výcviku.
Cieľom bolo zabezpečiť dodávku vody na horný koniec Lapšanky v prípade požiaru a nedostatku vody
v tamojšej protipožiarnej nádrží alebo pre nepriaznivé
poveternostné podmienky, buď zlý prístup k požiaru,
prípadne k nádrži. Úlohou jednotlivých jednotiek DPZ
bolo zoradiť sa v istom odstupe od seba a podávať si vodu
prostredníctvom hadíc a takto ju vytlačiť na horný koniec
obce, čo nebolo najľahšie. Dôležitý bol aj čas potrebný
na splnenie tejto úlohy. Zasa domáca jednotka vyskúšala
protipožiarnu vodnú nádrž na hornom konci obce, k
čomu použila novú striekačku, ktorú dostala minulý rok
od obyvateľov obce.
Výcvik požiarnikov pozorovali obyvatelia obce a medzi nimi aj hostia o. i. vojt gminy Nižné Lapše Antoni
Kapolka s manželkou, veliteľ Gminnej správy Dobrovoľných požiarnych zborov Józef Prelich a predsedovia

Čas na oddych

Vyhodnotenie výcviku
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Na výcviku nemohli chýbať diváci z Lapšanky
i velitelia jednotlivých požiarnych zborov z oblasti celej
nižnolapšanskej gminy.
Len čo sa všetky jednotky ocitli na svojich pozíciách,
začala sa priama akcia. Najprv sa domáci zbor rýchlo
napojil na vodu v protipožiarnej nádrži na hornom konci
obce a po niekoľkých sekundách už striekal vodu po
svahu, ktorý bol ohrozený požiarom (teoreticky). O niekoľko minút začala striekať voda aj z hadíc požiarnikov
iných zborov, ktorí vytlačili vodu zdola obce na kopec.
Každá jednotka preukázala svoju zručnosť a šikovnosť,
ako aj rýchlosť zásahu, čo bolo veľmi dôležité, keďže
je podmienkou úspešnej akcie. Samozrejme, ľahko je
pozerať na dobre koordinovanú prácu požiarnikov, aj tú
v Lapšanke, keď vieme, že ide len o výcvik.
Po úspešnej akcii mali všetky jednotky zraz na hornom
konci Lapšanky, odkiaľ prešli na neďalekú čistinku a zoradili sa do nástupu, kde celú akciu zhodnotil gminný veliteľ
a zaželal všetkým požiarnikom veľa úspechov a vytrvalosti
v ich neľahkom povolaní. Na záver mali požiarnici spoločnú vatru s opekaním klobások a občerstvením.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Požiarnici pri opekaní klobások

Otvorenie Týždňa slovenskej kultúry vo Varšave

PROPAGÁCIA
SLOVÁKOV
VO VARŠAVE
V dňoch od 19. do 27. apríla žila Varšava slovenskou
kultúrou. V týchto dňoch sa totiž konal týždeň slovenskej
kultúry, ktorý zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky vo Varšave v spolupráci so Slovenským inštitútom.
Počas tohto týždňa sa uskutočnilo viacero zaujímavých akcií, ktoré propagovali Slovensko. Medzi najzaujímavejšie patril turistické veľtrh Leto 2006. Návštevníci
mohli na ňom nájsť tisíce ponúk z celého sveta, ale aj
z Poľska a zo Slovenska, ktoré ponúkalo možnosti odpočinku v takých turistických centrách ako Tatralandia alebo Jasná, ako aj iné zaujímavosti. K tomu im prihrávala
ľudová kapela Henricha Šoltýsa z Liptova. Okrem toho
veľvyslanectvo zorganizovalo multimediálnu prezentáciu turistických atrakcií spojenú so slovensko-poľskými
obchodnými rokovaniami.
Ako jeden zo zaujímavých regiónov Poľska sa na veľtrhu predstavila aj Orava. Kultúru tohto regiónu priblížil
návštevníkom náš folklórny súbor Kumoratky. Uviedol
ho Kazimierz Pieronek z Oravky, ktorý na úvod predstavil krátku históriu súboru a podotkol, že vo svojom
programe prezentuje kultúru slovenskej menšiny žijúcej
na tomto území. Potom už dostali hlavné slovo Kumoratky, ktoré začali spievať, rozdávali letáky i pohľadnice, na
ktorých propagovali svoj súbor i Oravu a približovali im
zaujímavosti z tohto regiónu. Spev sa ľuďom veľmi páčil,
takže sa radi zastavovali pri oravskom stánku. Okrem
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Spoločná fotografia zástupcov Oravy
pekného spevu si mohli návštevníci
aj pochutnať na takých oravských
dobrôtkach, ako napr. oštiepky,
korbáčiky, chlieb zo škvarkami
a pod. Nasledujúci deň náš súbor
propagoval ďalej slovenskú kultúru
na Orave. Chodil pomedzi stánky,
spieval slovenské a oravské piesne
a popoludní na scéne predviedol aj
staré slovenské a oravské tance,
ktoré sa účastníkom veľtrhu veľmi
páčili. Vzhľadom na to musel svoje
vystúpenie zopakovať ešte raz.

Posledný deň na veľtrhu mal
podobný priebeh. Kumoratky opäť
prezentovali slovenské spevy a tance oravského regiónu. Niektorí už
boli takí zachrípnutí, že nevládali
ani spievať. Nakoniec sa rozlúčili
s organizátormi, keďže ich čakala
dlhá cesta domov späť na Oravu.
Myslím si, že vďaka nášmu súboru
sa tento región dostal do povedomia
mnohých ľudí, čo môže už v najbližšej budúcnosti zvýšiť turistickú
návštevnosť Oravy. Verím, že takéto

Kumoratky spievajú slovenské pesničky
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akcie budú osožné pre tento
región.
Z iných podujatí Týždňa
slovenskej kultúry vo Varšave
treba spomenúť vernisáže zaujímavých výstav, na ktorých
predstavili svoje diela takí slovenskí výtvarníci, ako napr.
Milan Lukáč so svojou Históriou snov, Katarína Kuzmová
s Hrou farieb, Václav Macek
s fotograﬁami o poetickej Bratislave a Ladislav Snopko so
zbierkou fotograﬁí z regiónov
Vyšehradskej štvorky.
Zo slovenskej filmovej
tvorby bol predstavený animovaný ﬁlm Zbojník Jurko
Viktora Kubala, ktorý v tomto diele predstavil nové príhody zbojníka, ktorý nemal
rád krivdu a pomáhal chudobným. Nechýbal však ani
opravdivý Jánošík, dvojdielny
ﬁlm Paľa Bielika nakrútený
na začiatku 60. rokov.
Pripravený bol aj program pre
študentov. Pre nich bol v študentskom klube zorganizovaný študentský večer, na ktorom zahrali
dve známe slovenské skupiny Peha
a Polemic. Veľkému záujmu sa tešila
prezentácia slovenských turistických
atrakcií, ako aj rôzne súťaže týkajúce sa Slovenska a hlavnou cenou
boli víkendové pobyty pre dve osoby
v Aquacity Poprad. Veľkou atrakciou
bola samozrejme ochutnávka slovenských jedál a vín. Záujemcovia si
Koncert skupiny Polemic

mohli vypočuť aj viacero koncertov,
pretože
vo Varšave sa predstavila aj
.
bluesová kapela Boboš & The Frozen
Dozen. Ľudová hudba zato zaznela
na podujatí Vitajte, susedia, v ktorej
sa predstavili ľudoví umelci z krajín
Vyšehradskej štvorky.
Asi jedným z najdôležitejších
momentov týždňa slovenskej kultúry bolo predstavenie Slovenského
národného divadla, ktoré predviedlo
divadelnú hru Hipermarket. Toto,
dá sa povedať ironické predstavenie, ukazuje správanie sa modernej
spoločnosti. A hipermarket je asi
najlepším miestom, kde sa dá zaujímavým spôsobom ukázať presexualizovanie spoločenstva spojené
s konzumným štýlom života. Režisér
Viliam Klimáček pôvodne pôsobil
ako chirurg a anestéziológ v jednej
z bratislavských nemocníc, avšak po
7 rokoch zanechal túto prácu a začal
sa venovať experimentálnej divadelnej tvorbe. Druhé divadelné predstavenie malo rozprávkový charakter.
Bolo preplnené ľudovou hudbou
a tancom a približovalo divákom slovenské zvyky a obyčaje. Predstavilo
sa v ňom prešovské bábkové divadlo
Babadlo, ktoré zahralo rozprávku
Ako baba Pačmaga ženícha zháňala.
Predstavenie bolo venované účastníkom výtvarnej súťaže Slovensko
v očiach poľských detí.
Uskutočnilo sa aj viacero odborných stretnutí. Jedným z nich bol seminár Príspevok slovenskej a poľskej

Na výstave prác Slovensko očami poľských detí

kultúry do koncepcie európskej mnohokultúrnosť. Hlavnými hosťami boli
riaditeľ Slovenskej národnej knižnice
v Martine Dušan Katuščák a riaditeľ
Národnej knižnice vo Varšave Michał
Jagiełło, ktorý prezentoval aj svoju
novú publikáciu Slováci v poľských
očiach. Na ďalšom stretnutí sa mohli
záujemcovia zoznámiť s modernou
architektonickou tvorbou na Slovensku. Odbornú prednášku na túto
tému predniesol prof. Štefan Šľachta
z Technickej univerzity v Bratislave,
ktorý je zároveň predsedom Združe-

Výstava fotografií slovenskej modernej architektúry

nia slovenských architektov. Tí, ktorí
mali záujem, si mohli pozrieť objekty
modernej slovenskej architektúry
na fotograﬁckej výstave venovanej
práve tejto téme, ktorá bola otvorená
v priestoroch knižnice Varšavskej
univerzity.
Bolo to veľmi vydarené podujatie,
ktoré významne prispelo k zviditeľneniu Slovenska a jeho kultúry v
Poľsku.
MARIÁN SMONDEK
Foto: Archív Slovenského
inštitútu a Marlena Udziela

Na vystúpení bluesovej skupiny Boboš & Frozen Dozen
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živote väčšiny z nás prichádza chvíľa, keď sa rozhodneme spojiť svoj osud
s niekým iným. K takémuto záväznému rozhodnutiu
pred polstoročím dospeli manželia
Anna a Alojz Bryjovci z Jurgova, ktorí
si prednedávnom zaspomínali na tento
významný deň v ich živote.
Anna pochádza z krajanskej
rodiny Heleny a Valenta
Gogoľovcov z Čiernej
Hory. Narodila sa 14.
apríla 1934. Mala
šesť sestier: Žofiu,
ktorá už, žiaľ, zomrela, Bernadetu,
Helenu, Máriu,
Karolínu a Štefániu. Helena sa
usadila natrvalo
v Kežmarku a Mária
zasa v Zakopanom.
Ostatné sestry bývajú
v rodnej obci. – Keďže
sme boli samé dievčatá, museli sme už od skorého detstva
pomáhať nielen v domácnosti, ale aj pri
mužských prácach na gazdovstve, - spomína Anna. – Moje detské roky pripadli
na rušné vojnové a povojnové obdobia,
ktoré priniesli mnohé zmeny. Anna navštevovala základnú školu v Čiernej Hore.
Bola zároveň členkou folklórneho súboru,
ktorý vtedy v obci pôsobil. Chodila s ním
na viaceré vystúpenia o. i. do Varšavy.
Mala tak príležitosť príjemne tráviť voľný
čas, ktorého aj tak nemala príliš veľa.
Súbor bol pre ňu nielen miestom, kde sa
tancovalo a spievalo, ale aj miestom, kde
sa mohla stretnúť a porozprávať so známymi. V takomto kolektíve spoznávali
nielen folklór, ale občas chodili spolu na
zábavy. Na jednej z takýchto veselíc sa
Anna zoznámila s Alojzom zo susedného Jurgova. Vzdialenosť medzi obcami
nebola veľká, a keďže sa mali radi, dlho
neváhali a zobrali sa.
Alojz sa narodil 6. júna 1931 v krajanskej roľníckej rodine v rodine Agneše
a Šimona Bryjovcov v Jurgove. Mal
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dve sestry a štyroch bratov. Helena
býva v Jadownikach, Mária v Čechách,
Ján v Čiernej Hore, Viliam v Sliezsku
a František a Andrej už, žiaľ, zomreli.
Alojzove detstvo bolo podobné ako
mnohých jeho vrstovníkov. Jeho úlohou
bolo najskôr pásť husi a neskôr kravy v

Manželia Anna a Alojz Bryjovci
Durštíne, kde Jurgovčania majú svoje
pasienky. V tom čase začal tiež navštevovať základnú školu v rodnej obci a po
jej absolvovaní sa zapísal do slávnej jurgovskej meštianky. – Učil som sa dobre,
- spomína Alojz, - preto som si neskôr
podal žiadosť na strednú školu v Spišskej
Belej, ale mi odpísali, že pre nedostatok
miest ma nemôžu prijať. Ostal som teda
doma na gazdovstve.
Alojz teda pomáhal rodičom. Po
vojne sa dostal na dva mesiace do pracovných čiat, ktoré pomáhali budovať
Varšavu. Neskôr bol dva roky na vojenčine v Lublinci, kde spolu s ním slúžili
ešte dvaja Jurgovčania. Po vojenčine
pracoval v lesoch. Vo voľnom čase sa
stretával s kamarátmi, s ktorými, ako
sme už spomenuli, chodieval na zábavy
aj do susedných obcí. Na jednej z nich
sa zoznámil s Annou. Keď si bol istý, že

aj ona opätuje jeho lásku, požiadal ju o
ruku. Sobášili sa v januári 1956. Kým si
v Jurgove postavili dom, bývali u Anniných rodičov v Čiernej Hore. Spoločne
vychovali jednu dcéru Máriu. Majú už
šesť vnukov a štyroch pravnukov.
Anna sa venovala výchove dieťaťa,
kým Alojz pracoval deväť rokov v Stavebnom podniku v Tatranskej Lomnici,
potom štyri roky v TANAP-e. Neskôr začal pracovať v „Cepelii“,
odkiaľ v roku 1986 prešiel do
dôchodku. Popri tom celý
čas spolu s manželkou
gazdovali a nakoľko
im to zdravie dovoľuje, robia to naďalej.
Alojz sa v obci tešil
všeobecnej dôvere,
preto niet divu, že
mu obyvatelia Jurgova na dvadsaťšesť
rokov zverili richtársku
palicu. Ako sám hovorí,
snažil sa vychádzať v ústrety
potrebám obce a jej obyvateľov.
Anna popri gazdovstve sa venovala výrobe kobercov pre „Cepeliu“.
Je však znamenitou a v širokom okolí
známou kuchárkou a cukrárkou, takže
neprekvapuje, že ju ľudia pozývali často
piecť a variť na svadby. Poznamenajme
ešte, že skoro pätnásť rokov pracovala
ako gazdiná na fare.
V ich domácnosti nikdy nechýbal
krajanský časopis Život, ktorý je pre nich
zdrojom informácií o dianí na Spiši a Orave. Spojitosť so slovenským dianím im
prináša aj slovenský rozhlas i televízia.
Dnes sú obaja manželia v dôchodku.
Spoločne prežité roky hodnotia veľmi
dobre. Nažívali si v pokoji a láske, navzájom sa podporovali a sú si istí toho, že rozhodnutie, ktoré urobili pre polstoročím,
bola to najsprávnejšie v ich živote.
Prajeme manželom Anne a Alojzovi
Bryjovcom ešte mnoho rokov v zdraví,
láske a rodinnej pohode.
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: rodinný archív Bryjovcov

.

HORČIČNÉ
ZRNKO...

Pred nami sú prázdniny, čas oddychu.
Za totalitného systému sa vyzývalo veriacich, aby nezabudli ísť v nedeľu na sv.
omšu, kým deti, ktoré pôjdu do letných
táborov, aby nezabudli na každodennú
modlitbu. Rodičia písali na papier svoje
žiadosti a dúfali, že sa tak stane a ich deti
budú v nedeľu na sv. omši a nikto im nebude prekážať byť kresťanom. To všetko je
už našťastie za nami, už sme to prežili. Ale
aj teraz, keď nám nikto nebráni vyznávať
vieru v Krista, treba to naďalej pripomínať,
aj keď inak. Veriaci človek sa má snažiť
pamätať, kým je, vždy má hľadať Krista
a ohlasovať svojím životom jeho cestu. Ja
som pravda, cesta a život – hovorí nám
Pán – všade, aj na dovolenke – chcelo by
sa povedať.

11.6.2006, Slávnosť
Najsvätejšej Trojice,
Mt 28, 16-20
Pán Boh je jediný Pán. Okrem neho
nemám v živote nikoho, kto by bol
pre mňa pánom... On riadi môj život
a usmerňuje moje kroky. Takto by mal
vždy hovoriť človek, ktorý sa cíti byť
kresťanom. Boh sa zjavil Mojžišovi na
púšti a povedal mu: Som, ktorý som. Boh
nemá meno, aké mávame my. Je to Otec
a Pán Ježiš nás naučil modliť sa Otče náš,
aby sme pri tejto modlitbe pocítili, že Otec
je s nami. Obraciame sa naňho každý
deň, keď vstaneme a ideme za svojimi
povinnosťami. Hľadí na nás a stráži nás.
Dnes sa končí veľkonočné obdobie, čas
milosti a zmierenia s ním vo veľkonočnej
spovedi. Otec, Syn a Duch svätý – to
je náš život na tomto svete, až sa s ním
stretneme vo večnej sláve.

15.6.2006, Slávnosť
Kristovho tela a krvi
(Božie telo), Mk 14,
12-16, 22-26
Dnes nám svitá pekný deň. Spievame
Tu v najsvätejšej sviatosti tróni slávne
Kristus kráľ a ideme v slávnostnej procesii za naším Pánom, kráčajúcim v podobe
chleba cez naše mestá a dedinky. Všade

ten istý. Ostal s nami, aby sme
neboli sami. Prichádza medzi
nás pozrieť sa, ako sa máme, čo
robíme, ako veríme... Vyznávame vieru v najväčšie tajomstvo
našej viery. Keď sme vlani išli
v procesii, prišlo toľko ľudí, že
náš pán farár povedal: Keby
všetci títo ľudia prišli v nedeľu do kostola, bolo by treba
postaviť väčší kostol... Viera
v prítomnosť Pána v Eucharistii
to je predovšetkým nedeľná
sv. omša. V tejto hodine lásky
prichádza Pán navštíviť svoj ľud
a naše srdcia.

18.6.2006,
11. nedeľa
v cezročnom období,
Mk 4, 26-34
Nedávno bol s nami pápež Benedikt
XVI. Počuli sme jeho slová, povzbudil
nás vo viere. Čo sme však prevzali do
nášho života? Boh nám stále posiela
prorokov a učiteľov. Tak bolo vždy a tak
je aj v dnešných časoch. Ľudia dnes počujú veľa v rozhlase, televízii a internete.
Komunikačné prostriedky sa menia a meníme sa aj my. Kristus sa však nemení
a stále nás vyzýva k tomu, aby sme si
uvedomili, že láska je našou prvoradou
povinnosťou. V opačnom prípade bude
Božie kráľovstvo pred nami zatvorené.

25.6.2006, 12. nedeľa
v cezročnom období,
Mk 4, 35-41
V júni v našej kresťanskej nábožnosti
uctievame Božské srdce Ježiša Krista.
V našich kostoloch spievame litánie
a odovzdávame sa Ježišovi do opatery.
V jeho srdci prebodnutom na kríži človek
vždy nájde, ak chce, milosrdenstvo a nádej. Spasiteľovo srdce, prerazené kopijou
vojaka na kríži, sa stalo symbolom obety,
ktorú Ježiš priniesol, aby sme mali život.
V našich domoch máme na stene obraz
Spasiteľa a jeho srdca. To znamená, že
máme v úcte jeho obetu. V mnohých

Darina Gladišová – Adorácia
našich domoch sú také staré obrazy (aj
ja mám taký vo svojom byte), na ktorých
svoje mená a priezviská napísali naši starí
otcovia a praotcovia. Oni už odišli z tohto
sveta, ale pre mňa tento obraz znamená
veľa... Idem za nimi obetovať všetko jeho
Božskému srdcu.

2.7.2006, 13. nedeľa
v cezročnom období,
Mk 5, 21-43
Veriaci na Slovensku putujú dnes do
Levoče. Cirkev oddávna prežíva sviatok
Navštívenia Panny Márie na rôznych pútnických miestach, v Lurdoch, vo Fatime
a inde. Máme hlbokú úctu k Panne Márii
a táto úcta mnoho rokov dávala silu tým,
čo bojovali za slobodu a pravdu. Pamätám
sa na jeden takýto sviatok v Levoči. My,
bohoslovci z Krakova, sme išli na toto
pútnické miesto dávať Sv. prijímanie,
lebo boli potrebné dodatočné ruky. Kňazi
boli zaneprázdnení spoveďami a celú noc
robili len to. Bol to krásny pohľad. Rady
ľudí pri spovedniciach... a ďalšie rady
prijímajúce Krista. Oni vedeli, kde je sila
a sloboda. Vďaka Pánu Bohu, že nám dal
takéto pútnické miesta, ako o nich hovoril
Ján Pavol II. v Čenstochovej: Tu sme boli
vždy slobodní.
Kňaz PAVOL KUBANI
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v rokoch 2030-2060. Meteorológovia predvídajú, že v súvislosti
s procesom otepľovania prírody bude dochádzať nielen k vysokým
letným horúčavám, ale aj k veľkým víchricovým buď dlhšie trvajúcom lejakom. Výzvu na zvýšenie bepečnosti adresujem svojim
rodákom, aj tým, ktorí z lenivosti a z pohodlnosti neprikladajú
ruky k spoločnému dielu a dobru a všetku ťarchu prenechávajú
na obetavých nadšencov, spravidla tých istých. V tomto smere
ťažko môžu očakávať pomoc od štátu.
Od prielomu Oblazová skala – Kramlica prechádza spad toku
Bialka z bystriny do roviny, podstatne sa spomaľuje prietočná
rýchlosť. Pod prielomom sa každoročne usadzuje množstvo
unášaných žulových tatranských okruhliakov – malých, väčších
a veľkých, a malé množstvo piesku. Ba nájdu sa aj tak veľké
balvany, s ktorými sa nedá pohnúť ani drúkom, len podkopaním podložia. Aká strašná to musela byť povodeň, či povodne,
ktoré ich dokotúľali na vzdialenosť 18 – 20 kilometrov. Tým
sa zanáša dno riečišťa, dno sa preto dvíha a voda si hľadá nové

Katastrofálna povodeň roku 1934 narobila najväčšie škody vo
vtedajšom Krakovskom
vojvodstve. Z titulu svojho postavenia
.
krakovský vojvoda bol asi vládou menovaný za predsedu mimoriadnej komisie na prekonávanie následkov povodne. V tejto
funkcii navštívil aj Novú Belú. Okolie sa mu iste zapáčilo, takže
pri obci Durštín si postavil rekreačnú chalupu. Jej osvetlenie riešil
originálne – dynamom poháňaným veternou vrtuľou. Preto miestni
občania nazvali objekt vichrovkou a tento názov prevzali aj susediace obce. Vojvoda pricestoval do Novej Belej svojím vlastným
osobným autom, ktoré vždy garážoval v stodole u Alojza Kaľatu
od Žemby. Odtiaľ ho Alojz Kaľata vozil aj s rodinou do Durštína
na malom roľníckom rebriniačiku, lebo cesta z Krempách do
Durštína bola vtedy pre auto neprejazdná. Bola síce lepšia ako
poľná, lebo ju vybudovali ešte za Uhorska ako furmanskú cestu,
ktorá spájala Krempachy, Novú Belú až Nový Targ s okresným
sídlom Spišská Stará Ves. Po pripojení k slovenskému štátu roku 1939
Novobeľania naďalej po nej jazdili,
až kým nevybudovali pohodlnejšiu
cestu cez Fridman a Falštín. Pre úplnosť treba dodať, že Alojz Kaľata bol
(DOKONČENIE Z Č. 5/2006)
posledným richtárom za sanačného
Poľska v rokoch 1936-1939. Auto
bolo garážované nezavreté v jeho stodole a v prípade dovozu koryto. Miernemu vybočovaniu toku sa nedá zabrániť, aj keď
suchej ďateliny alebo obilia ho vytláčali von. Nemusím podotýkať, pri tom dochádza k zmývaniu pasienkov, podmývaniu stromov
že v aute nikdy nič nechýbalo a majiteľ ho vždy našiel v takom a miestami aj k vyplavovaniu ornej pôdy – a to každý rok. Preto
stave, v akom ho zanechal.
obec treba nutne chrániť.
Pohodlnejšie a určite rýchlejšie by sa dopravil svojím autom
Menšia polovica chotára Novej Belej, a v menšej miere
na miesto určenia, ale by bolo prebudovať úsek cesty z Krem- Krempách a Fridmana, ako aj celého Dębna leží na nánosoch
pách do Durštína s veľkým výškovým prevýšením, k tomu za rieky Bialka. V akej vrstve, geologovia zatiaľ nepovedali. Keď
štátne peniaze. Ako vojvoda mohol zasiahnuť na príslušnom roku 1939 za Slovenského štátu stavali v riečišti rieky Bialky
Úrade cestnej správy, akože tlmočí naliehavú prosbu obyvateľov základy jednej betónovej podpery pod veľkým mostom, ani
Durštína. Tu by sa asi začudovali, lebo o podobnej požiadavke v trojmetrovej hlbke sa nedokopali rastlej skaly. Nemohli kopať
doposiaľ nepočuli a z neznalosti pozadia by slovo vojvodu iste hlbšie, keďže narazili na silný prameň podzemnej vody. V nanebrali na ľahkú váhu. Vojvoda tak neurobil a asi dôsledne sledujúcich rokoch ju povodne stále podmývali. Obdobne keď
rozlišoval pojem – záujem verejný a súkromne osobný.
budovali zákopy a bunkre na jeseň 1944 pre Nemcov na okraji
Chalupa bola cez rok väčšinou prázdna, opustená. Nenašiel lesa Brezie a v Krčmárskych Jalovioskach aj v hĺbke dva a pol
sa nikto z Durštínčanov, aj tých najchudobnejších, že by ju metra bolo len kamenivo z tatranských žulových okruhliakov.
bol poškodil, a nestal sa ani jediný prípad vykradnutia. Úrady Ide o lokalitu susediacu s chotárom Łopusznej a tadiaľ asi do
Slovenského štátu sa jej tiež nedotkli, asi ju považovali za sú- roku 1200 tiekla Bialka hlavným riečišťom so zaústenim do
kromný majetok cudzieho štátneho príslušníka i keď pôvodne Dunajca za Harklowou. Už spomínaný Vojtech Fajka, richtár či
pred vojnou vysokého štátneho funkcionára.
vojt, zaznamenal roku 1632 staré ústne podanie snáď od prvých
osadníkov, že Novú Belú postavili na „nasutym kamieňcu“, čo
Záver
bol rozdiel voči predchádzajúcej lokalite obce Burek, ktorá stála
Počas katastrofálnej povodne roku 1934 sa vtedajším obyva- na tvrdej vodonepriepustnej hline. Podložie Novej Belej je tak
teľom podarilo s vypätím všetkých síl zachrániť životy, aj obec. ľahko narušiteľné povodňou ako ktorékoľvek miesto terajšieho
Pochmúrne spomienky na ňu však pretrvávajú podnes v podaní toku Bialky na chotári obce, teda do značnej miery rizikové.
už nežijúcich aj žijúcich, ktorí sa narodili v roku 1930 a skôr.
Názory, že hrádze nad a pod Oblazovou Skalou na rieke
Zachytil som ich vrátane udalostí, ktoré po nej nasledovali. Ako Bialka netreba stavať, vyslovujú ľudia, čo nepoznajú pomery
vidno, jej dopady značne zmenili život v obci. Je to zároveň me- na Bialke, ktorí v Novej Belej nežijú a nebývajú, ľudia, ktorí
mento mladým i starším, výzva, aby pamätali na bezpečnosť obce nezažili, čo je to rozvodnená a rozbesnená Bialka, čo je veľká
v časoch stability a nie ratovať ju vtedy, keď je pohroma na krku. voda a ohrozenie života. Uvedení ochrancovia prírody by urobili
Nemudrovať, čo kto mal dávnejšie urobiť a neurobil. Katastrofálna lepšie, keby vynaložili svoje úsilie na zamedzenie splavovania
povodeň postihla Novú Belú aj v rokoch 1813 a 1814. Uvádzam tatranského kameniva na chotár Novej Belej a nie „molestovať“
len posledné. Nová, nasledujúca, by už nemusela dopadnúť tak jej obyvateľov nezmyselnými radami, zákazmi a hrozbami štátpriaznivo ako predchádzajúce. Beztak sa opakujú približne v sto- nej moci. Visla je obojstranne zregulovana ochrannými valmi, je
ročných cykloch. Teda nasledujúcu, podobnú, možno očakávať to v poriadku. Vybudovanie priehrady Czorsztyn – Nedeca bolo
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zdôvodňované tiež ochranou obyvateľov a obcí v ďalšom povodí
Dunajca
pred prívalovými vodami, ako tomu bolo v roku 1934,
.
keď sa tam utopilo 52 osôb. Ochrancovia prírody očividne používajú dvojaký meter, na Novú Belú v podobe riadneho kyjaka.
A ešte jedna pripomienka. Aj v právnom systéme Poľska platí
princíp, že kto druhému spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť,
čo sa dôslednejšie vymáha, ak ide o škody spôsobenú vedome
a úmyselne – v danom prípade Úradom pre ochranu prírody.
Ide o zásadu vyslovenú starým rímskym právom, ktorú prevzali
všetky štáty Európy a snáď aj sveta.
Materiál som spracoval na základe spomienok mnohých
obyvateľov obce a aj vlastných. Uvádzam ich menovite: Jozef
Bednarčík (od Kulecky, narodený 1897) Valent Kaľata od Magiery (1878), richtár 1928-1932, Valent Kalafut od Zimontka,
richtár 1939-1943, Alojz Kaľata od Žemby (1898), richtár 19361939, Andrej Bednarčík od Marecka (1891), richtár 19??-19??,
Ján Skupín (1919), Alojz Dluhý (1925), Andrej Bednarčík ml.
(1925), Jozef Bednarčík (1928) – obaja od Marecka, Andrej
Skupín (1925), Michal Kaľata od Žemby (1929).
Ing. VALENTÍN BEDNARČÍK
Z domu od Kulecky

Dodatok
(k časti Vojenské manévre)
Pre malých chlapcov 6-12-ročných sa stali poľskí vojaci
a manévre veľkým vzorom. Napodobňovali ich. Narobili si
atrapy pušiek z dreva, niektorí ich aj pekne vymaľovali. Opásali si širokým remeňom, ktorý našli doma alebo vytiahli zo
sviatočných krojovaných nohavic z bieleho súkna – „portki“
od svojich starších bratov alebo otcových. Tí v nedeľu hromžili,
keď sa mali obliecť pred odchodom do kostola a museli najprv
remene pohľadať a navliecť ich, na čo nebolo veľa času. Chlapci napodobňovali nástupy, pochody v radoch, rôzne obraty.
Najradšej sa hrali na vojenské útoky a obranu. Obľúbeným
miestom cvičení boli priestory okolo stodôl „kieratov“ (gapľov)
a príľahlé časti chotára. Poskytovali široké možnosti skrývania
sa a nepozorované presuny. Aby sa skupiny od seba odlišovali,
nosili poľské a československé zástavy z papiera. Pri zbadaní
protivníka zvolali: „Pú-ú! Pú-ú!“ na znak streľby. Vtedy mal byť
protivník vyradený z boja. Vyhrala tá skupina, ktorej zostalo viac
bojovníkov. Správanie chlapcov sa poniektorým nepáčilo, tým
viac, že ešte boli živé spomienky na 1. svetovú vojnu. Prevládala
však všeobecná mienka, že keď majú páchať kadejaké lapajstvá,
nech to bude radšej neškodné vojačkovanie.
Po neočakávanom ukončení divadelného pohrebného sprievodu jeden navrátilec z Ameriky zanadával vojakom „Sanovabyč!“
„Sanovabyč!“ Tento výraz si doniesol z Ameriky ako suvenír.
V obci však nevedeli, či ide o riekanku, porekadlo, príslovie alebo
o hanlivú nadávku. Amerikán ho používal vtedy, keď sa mu niečo
nedarilo, alebo keď si myslel, že mu niekto naschvál robí napriek,
alebo že ho niekto nazlostil. Tu ho nazlostili vojaci.
Poľskí vojaci, najmä zo Sliezska, rozumeli nadávke „lahman“.
Tvárli sa mrzute pri takomto oslovení. Či sa naozaj urážali, alebo
sa tvárili byť urazení – nevedno. Na Tešínsku dodnes používajú
v hovorovej reči hodne nemeckých slov, viac ako vtedy v Novej
Belej. Nečítajú noviny buď „gazety“, ale cajtungy (z nemeckého
Zeitung. Necestujú vlakom, rýchlikom, alebo „pociągiem pospiesznym“, ale cugiem, šnelcugiem (z nemeckého Zug, Schnell-

zug). Mnoho nemeckých slov je pri jedlách, potravinách a takmer
všetky odborné výrazy v remeslách. „Lahman“ v ponímaní Novobeľanov to bol človek, ktorý sa nestaral o svoje deti, či majú
čo jesť, kde bývať, či si majú čo obliecť, či majú drevo na varenie
a v zime na ohrievanie, žije na ťarchu rodičom i keď je zdravý
a môže pracovať, keby sa mu chcelo. Keď sa vráti z potuliek, či už
denných, týždenných, mesačných či polročných, odjedá svojim
deťom, manželke alebo rodičom i to málo od úst, čo im cudzí ľudia
z milosrdenstva dali a nárokuje si jedlo a bývanie s odôvodnením,
že je predsa ich otec a hlava rodiny a oni sa musia o svojho otca
postarať, veď je to v Desatoro Božích Prikázaniach. Vari nie? Pre
každého je to mimoriadne odporný človek. Žiaľ, mnoho je takých
otcov, ktorí okrem toho, že sa stali otcami, nič viac pre svoje
deti po dlhé roky rokúce neurobili a nerobia. Naviac často ich
zastrašuje a bije. Nemajú pred vlastnými deťmi nijaký pocit viny
a hanby. Slezania sa necítili byť podobní a nadávku považovali
asi za veľmi neprimeranú.
Pri kopaní zákopov v roku 1944 sa Novobeľania stretli ešte raz
s tromi vojakmi zo Sliezska, tentoraz v nemeckých uniformách.
Jeden z nich vysoký, štíhly a ramenatý svalovec, bol nepríjemný
grobián. Bol veliteľom, nadriadený ostatným. Inak to bol nadaný
veliteľ, vzhľadom, výzorom, hlasovým fondom a suverénným
vystupovaním. Konal rozhodne, rýchlo, jeho slovo platilo ako
zákon a rozkaz. Dôsledne trval na splnení svojich pokynov. Pri
akejkoľvek maličkosti každého najprv oslovil „Ty pieronie!“ Preto
mu prischlo prímenie „Pieron“, hromovládca. Novobeľanom sa
pieronovanie nepáčilo. V tých časoch to považovali za najväčší
z troch malých zahrešení a snáď aj za ťažký, smrteľný hriech, lebo
sa z takej nadávky spovedali a žiadali o rozhrešenie.
Ďalší, tiež chudý, ale pomenší, stále poháňal do kopania
zákopov volaním: „Ciep! Ciep!“ Prischlo mu prímenie „Ciepka“. V civili pracoval ako baník pod zemou v uhoľnej bani
s mechanizáciou: krompáč a lopata. Mal výčitky svedomia,
keď porovnával množstvo ním vykopaného uhlia a naloženého
do prepraviek s výkonom kopáčov zákopov, ktorý bol v jeho
očiach žalostne nízky. Ešte že za takú prácu platil Slovenský
štát a nie jeho Nemecká, Veľkonemecká ríša. Tretí z nich bol
zavalitý a najslušnejší. Naháňal do práce vtedy, keď zbadal
prichádzať kontrolu a to bolo vždy včas. Najprv vyzval z ticha
a po priblížení kontroly aj riadne nahlas.
Vojaci bývali v Łopusznej a na chotár Novej Belej dochádzali denne peši.
Zvlášť nepríjmnú spomienku na veliteľa „Pierona“ mal Filip
Bendik od Boroňa. Jedného dňa popoludní mal doma akúsi
súrnu povinnosť. Dohodol sa s „Čepkom“, že odíde z práce
skôr, cez obedňajšiu prestávku. „Čepka“ súhlasil, ale pod
podmienkou, že do poludnia splní ním stanovenú pracovnú
úlohu, čo Filip aj urobil. Po vyhlásení obedňajšej prestávky
si Filip prehodil cez rameno krompáč s kapsičkou na jedlo
„torbeckou“ a pobral sa smerom k obci. „Pieron“ so svojimi
jastrabimi očami však zbadal odchádzajúceho a hromovým
hlasom ho pristavil a pod hrozbami ho prinútil k návratu. Nepripustil Filipa k slovu, ani k vysvetleniu. „Pieron“ mu ihneď
udelil zvlášť veľkú láskavosť, ihneď ho „oslobodil“ z obedňajšej
prestávky a nariadil kopať. Stál nad ním do skončenia zmeny.
„Co by to się stało, gdyby każdy odchodził od kopania okopów, kiedy mu się przywidzi, przyśni! To byśmy te okopy
POKRAČOVANIE NA STR. 32

19

.

J. Ivančák – zakladateľ a kustód svojho múzea

V starodávnej spálni

SÚKROMNÉ MÚZEUM V NEDECI
Trávenie voľného času závisí od toho, ako si ho zorganizujeme. Niektorí ho dokážu využiť vo svoj prospech,
kým iní si ho vôbec nevedia nájsť. Presvedčivým príkladom
toho, že voľný čas sa dá dobre využiť, je krajan Jozef Ivančák z Nedece. Jemu stačila záľuba, aby zo skromnej zbierky
pamiatok vyrástlo dielo jeho života. Pracovitosť, systematickosť a najmä vytrvalosť vo svojej záľube mu priniesla
veľmi pekný výsledok v podobe zrekonštruovanej tradičnej
spišskej (nedeckej) domácnosti spolu s bohatou zbierkou
rôzneho náradia, ktoré sa kedysi používalo pri prácach na
gazdovstve a v domácnosti. Krajan Ivančák pracoval pár
rokov pri obnove pamiatok, spoznal postupy používané
pri oprave starých pamiatok a tieto poznatky mu uľahčili
prácu pri obnove starého náradia. Opýtali sme sa ho, čo
ho inšpirovalo k tvorbe svojej zbierky. – Vždy som sa rád
zaoberal starými vecami, – odpovedal, – a zvlášť, keď
sa naše tradičné domácnosti začali obohacovať o nový
Gepeľ – veľmi pomocné zariadenie na gazdovstve
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nábytok a výdobytky techniky. Bolo mi ľúto, keď staré
náradie končilo svoj život v plameňoch ohňa. Začal som
si odkladať starý nábytok, fotograﬁe, knihy, časopisy, náradie a iné. Robil som to s myšlienkou, že snáď niekedy,
keď budem mať čas, si ich vynovím. Keď moje deti vyrástli
a odišli do sveta, mal som viac času. Nebol som schopný
gazdovať, hoci som zvyknutý na prácu. Nevedel som
však sedieť a nič nerobiť. Vtedy mi zišlo na um, že predsa
mám veľa starých vecí, ktoré by som mohol obnoviť. Keď
som už mal viaceré veci obnovené, bolo mi ľúto dať ich
naspäť do kôlne, preto som prišiel na nápad prispôsobiť
si bývalé priestory maštale a gazdovského dvora na svoje
súkromné múzeum. Hlavným zámerom mojej zbierky je
zachovať pre budúce pokolenia spišskú, v tom najmä
nedeckú tradičnú architektúru a výzdobu interiéru domu
s príslušenstvom. Podnietili ma k tomu aj moji vnuci,
ktorí bývajú v Spojených štátoch amerických a už nemajú
Sud na kvasenie kapusty a iné nádoby

odkiaľ sa dozvedieť, ako kedysi žili ich predkovia,
keď
. im to nezabezpečím ja. Osobne sa veľmi rád
prechádzam po miestnostiach, v ktorých som si vytvoril také kvázi múzeum, pretože prostredníctvom
toho sa vraciam do minulej atmosféry rodičovského domu a tamtých čias. Vtedy ľudia nemali veľa,
ale zdá sa mi, že si žili pokojnejšie a radostnejšie
ako dnes. Mali čas na prácu, ale aj na oddych
a besedovanie.
Prvé exponáty pochádzajú z rodinnej usadlosti
Ivančákovcov a Vojčíkovcov, ktoré Jozef zachránil
pred zničením, keď robili prestavbu týchto domov.
Ďalšie zozbieral v obci, keď ľudia v obci odstraňovali
starý nábytok a renovovali svoje domy. Občas mu
aj doniesli nejaký kus starého nábytku, lebo im ho
bolo ľúto zahodiť. Dôležitou súčasťou zbierky sú aj
fotograﬁe, ktoré lemujú steny izby a zobrazujú dôležité rodinné udalosti predchodcov Ivančákovcov
a Vojčíkovcov. Na stole sú uložené staré písomnosti, doklady
a knihy, ktoré sú odzrkadlením života vtedajších ľudí. Pôjd
nad maštaľou je taktiež prispôsobený na prezentáciu obnovených skríň, gazdovských nástrojov, krosien a pod. Zvláštnu pozornosť vzbudzuje miniatúrny „gepel“ (dávny stroj
poháňaný konským záprahom), do ktorého je zapriahnutý
vyrezaný z dreva kôň. Celú konštrukciu možno uviesť do
pohybu s pomocou elektrického vypínača. Je úžasné, ako
jedným kliknutím sa dostaneme do starých čias.
Pri prehliadke zbierky krajana Ivančáka sa každý môže
preniesť aspoň na chvíľku do vzdialenej minulosti, s ktorou
sa už čoraz zriedkavejšie stretávame v každodennom živote.
Bola to poučná prechádzka, z ktorej sme si odniesli veľa
zaujímavých informácií. Pocítili sme ovzdušie, ktoré ešte nie
tak dávno vládlo v tradičnej nedeckej domácnosti. Odporúčame túto bohatú zbierku do pozornosti všetkých, čo sa
živo zaujímajú o ľudovú kultúru a zvyky a majú podobne
záľuby, ako Jozef Ivančák, ktorý s radosťou sprevádza svojich
návštevníkov. My mu pekne ďakujeme za exkurziu a želáme
veľa úspechov pri rozširovaní jeho zbierky.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Dávny rebrinák

Na takomto „šparherte“ sa kedysi varilo

V kúdeľnej izbe
Domáci mlyn, krosná a iné náradie
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už, tomuto už vravím
malé majstrovské dielo!
– riekol Hadden.
- Myslel som, že sa
.
ti to zapáči, odvetil Dougherty, obchádzajúc hŕbu novučičkynových batožín, aby položil podnos na
kávový stolík.
Na podnose stáli dva rovné poháre
s pásikovanými nápojmi. Boli to nemiešané koktaily, ozdobné nápoje, vytvorené
šiestimi rozdielnymi likérmi, naliatymi
pevnou rukou, ktoré ich rozdielna hustota
udržovala v rôznych
vrstvách. Boli to
veselé, pásikované
drobnôstky z minulých čias, prostriedky na povzbudenie
konverzácie, ktoré
na veľké zúfalstvo
upracovaných barmanov si obyčajne
objednávali revuálne
tanečnice vo vyfintených nočných lokáloch dvadsiatych
rokov. Boli pruhované ako tiger, ale ich
pásiky boli rôznofarebné a usporiadané od
červenej cez žltú, fialovú, bielu a zelenú
až po jantárovú. Boli to zábavne nápoje,
vhodné na večierky.
- Veľmi pekné, - vyhlásil Hadden,
vysoký chlapčensky vyzerajúci muž
s nežnou tvárou. Zobral si pohár, ktorý
mu Dougherty ponúkol a odchlipol si
z hornej vrstvy.
- Brandy?
- Správne nemiešaný koktail by mal
byť dobrodružstvom, akousi cestou do
neznáma od všedného k zázračnému. Samozrejme, horná vrstva musí byť brandy.
Chutí ti?
- Je skvelé, - pochválil Hadden. – Skutočne vynikajúce. Vieš, som rád, že sme
sa takto stretli.
- Ja tiež, - povedal Dougherty. – Už je
to poriadne dávno, čo sme si naposledy
spolu vypili.
- Šesť rokov, - povedal zamyslene
Hadden. - Za každý rok jeden pásik. Preto
si zvolil tento nápoj?
- Šesť rokov je dlhý čas, - pokračoval
Hadden a vrásky mu zbrázdili chlapčenskú tvár. – Pridlhý.
- A kým sa zasa spolu napijeme,
uplynie ešte viac času.
- Nazdávam sa, že veru áno, - pripustil
Hadden, dopíjajúc vrstvu brandy. Vrhol
pohľad na lesklú hliníkovú batožinu,

úhľadné navŕšenú vedľa starého skriňového cestovného kufra. – Veru, dovtedy
uplynie veľa času, iba ak by si sa rozhodol
navštíviť nás v Uruguaji.
- Možno to urobím, - pripustil Dougherty.
- Ochutnaj ďalšiu vrstvu.
Hadden prikývol a odchlipol si z pásika žltého ako tiger. Zošpúlil pery, chvíľku
porozmýšľal a spýtal sa: - Chartreuska?
- Správne, - prikývol Dougherty.
– Vyznáš sa v likéroch, kamarát.
- A teraz vážne, - povedal Hadden.

ROBERT SHECKLEY

treuskou. Lahodné! Neprezraď mi, čo je to,
nechaj ma porozmýšľať… Mätový likér!
- Správne, prisvedčil Dougherty.
Hadden povedal: - Dúfam, že Lucille
nebude mať nič proti tomu, že som pil tak
zavčas rána.
- Jednoducho jej to nepovieme, - riekol Dougherty.
- To by bolo dosť ťažké. Má sa tu po
mňa zastaviť. Vlastne by tu už mala každú
chvíľu byť.
- Lucille príde sem? – spýtal sa Dougherty.
- Áno. Požiadal som
ju, aby sme sa radšej
stretli tu ako pri lodi.
Dúfam, že nič proti
tomu nenamietaš?
- Aha. Chápem.
Prirodzene. Jednoducho prehltneme dôkaz.
Dopi, kamarát!
Dougherty sa prizeral, ako Hadden popíja
štvrtú, fialovú vrstvu
ubúdajúceho pásikovaného koktailu.
- Zakázané ovocie, - vykríkol.
- Čože? – spýtal sa Dougherty a takmer prevrhol svoj pohár.
- Táto vrstva! Je to Zakázané ovocie,
však?
- Nie, budeš musieť hádať ešte raz.
- Hadden dopil štvrtú vrstvu. Sladký
černicový likér?
- Sladký likér Yvette.
- Aké úžasné! – zvolal Hadden. – Máš
pravdu, tvoj namiešaný koktail je skutočne putovanie od všedného k zázračnému.
Prídu ešte ďalšie zázraky?
- Ach, áno, - prisvedčil Dougherty.
- Nechce sa mi veriť, - vyhlásil Hadden, držiac pásikovaný nápoj proti svetlu.
– Ďalšia vrstva vyzerá ako žltá charteuska
a tá spodná je zaručene sirup z granátových jabĺk. Nemám pravdu?
- Jednoducho to musíš vypiť a zistiť, či
si sa nemýlil, - odvetil Dougherty.
Hadden popíjal piatu vrstvu. Žltá
charteuska, - vyhlásil a odložil pohár.
- Azda nechceš teraz prestať? – spytoval sa Dougherty o niečo znepokojenejšie,
ako sa vyžaduje od dobrého hostiteľa.
- Myslím, že musím, - odvetil Hadden,
utierajúc si čelo. – Dnes som neraňajkoval
a všetky tie likéry sú ako úder do žalúdka.
O hodinu musím byť na lodi a skutočne
sa obávam, že by mi prišlo zle.
- Nezmysel, - namietal Dougherty.
– Dobré likéry nemôžu nikomu ublížiť.

KOKTAIL
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– Myslíš, že by si nás mohol prísť navštíviť?
- Nič by som si väčšmi neželal. No
si si naozaj istý, že ty a Lucille by ste sa
potešili môjmu príchodu?
- Samozrejme! – vyhlásil Hadden.
– Pozri, Tommy, celé to bláznovstvo je
už predsa za nami, nie? Napokon, odvtedy
uplynulo šesť rokov.
- Pokiaľ ide o mňa, ja sa na vás vôbec
nehnevám, - odvetil Dougherty. – To ty
a Lucille ste…
- Nikdy sme voči tebe nepociťovali
nenávisť, - riekol Hadden. – Nikdy!
Tommy, boli sme v Dartmouthe takí dobrí
priatelia. Nemôžeme byť nimi opäť?
- Presne si to želám, - súhlasil Dougherty.
- Preto som ti napokon zatelefonoval.
Pravda, nevedel som, že odchádzaš z krajiny a že to bude tak skoro!
Hadden pokrčil plecami. – Radšej
by som nešiel, ale otec odkázal Lucille
všetku pôdu, ktorú vlastnil. Myslím si,
že to bude asi päťtisíc akrov v Uruguaji.
Nuž ta ideme so všetkým činom. Je to
od teba veľmi milé, že si nám ponúkol
ten starý skriňový cestovný kufor. Vieš,
jednoducho si neviem predstaviť sám seba
ako majiteľa plantáže.
- Mne by sa tá úloha celkom páčila,
- povedal Dougherty. – Čo sa deje?
- Práve som dospel k ďalšej vrstve,
- povedal Hadden. – K tej bielej pod char-

Okrem toho si ešte neprenikol až k zázračnému.
.
- Je to sirup z granátových jabĺk.
Dougherty sa usmial a pokrútil hlavou:
- Vypi a uvidíš.
- Už som mal skutočne dosť, kamarát,
- odmietol Hadden a vstával. Dougherty
mu v tom zabránil.
- Nazdával som sa, že likvidujeme
škriepku, ktorá trvala šesť rokov. Dal
som si s tým veľkú námahu, aby som
namiešal rozlúčkové nápoje zo šiestich
vrstiev. Pravdu povediac, tri som pokazil,
kým som získal potrebnú zručnosť pri
nalievaní. Vedel som, ako si potrpíš na
novoty… ale nemusíš dopiť, ak nechceš.
Zrejme som sentimentálny hlupák.
- Vôbec nie! – protestoval Hadden
a vzal si pohár. – Buďme zasa priatelia,
Tommy! Naša škriepka bola hlúpa. Nanešťastie sme sa obaja usilovali získať
Lucille. Taká vec dokáže rozbiť aj to
najlepšie priateľstvo.
- Vybrala si teba, - riekol Dougherty.
- Áno. Zrejme je to tak.
- Zrejme? Preboha, človeče, veď si
s ňou už šesť rokov ženatý!
- Viem. Chcel som iba povedať…
Nuž, úprimne rečeno, Tommy, naozaj sa
nazdávam, že keby si nebol začal trucovať, bola by si vybrala teba.
- Nazdávaš sa? – spýtal sa Dougherty,
pozerajúc na hodinky.
- Naozaj si to myslím, - odvetil Hadden, popíjajúc vrstvu charteusky. – Tie

.

tvoje náladové spôsoby španielskeho
granda ju fascinovali. No ty si nikdy nemal rád súperenie. Takže, keď si sa s nádhernou povýšenosťou stiahol do úzadia,
prenechal si tomu obyčajnému Haddenovi
voľné pole. Hej, nie som opitý?
- Prirodzenie, nie, - odvrkol Dougherty a pozoroval, ako Hadden dopíja
žltý pásik.
- Čo som to vravel? Dúfam, že to
nebolo nič urážlivého. Pod vplyvom
alkoholu mávam urážlivé reči. Azda by
som mal prestať, kým je čas.
- Dopi, - riekol Dougherty.
Vtom ktosi zazvonil. Dougherty
rýchlo vstal a otvoril dvere. Vošla elegantná blondína s peknou tvárou a tvrdým
výrazom.
- Lucille! – zvolal Dougherty.
- Ahoj, Tommy, - povedala Lucille.
Som rada, že ste sa pomerili. Musel si
však môjho manžela opiť?
- Nie som opitý, - protestoval rázne
Hadden. – Možno trošku podnapitý. Máš
tie lístky?
- Lístky, pasy, všetko, - odvetila Lucille. – Čo to popíjate?
- Zvyšky namiešaného koktailu, - povedal Hadden. – Bol to Tommyho nápad.
Obyčajné je hore, zázračne na dne.
- Čože? - spýtala sa Lucille.
- To je Tommyho teória, - odpovedal
Hadden. – Začni so všedným. Potom
putuj dolu farebnými kruhmi do neznámych krajín, kde číhajú neobyčajne šelmy
a temné rozkoše. Veďže ma počúvaj!
- Veľmi poetické, - povedala Lucille.

– Musíme chytiť tú loď.
- Veďže ho nechaj dopiť, - protestoval
Dougherty.
- Lucille, - ozval sa Hadden, - azda
by ti to tiež chutilo. Napi sa, miláčik!
Všetko všedné som už vypil a zostalo len
to zázračné.
- Výzerá to dobre, - povedala Lucille.
Dougherty rýchlo zamihal očami, akoby
pocítil bodnutia náhlej obavy.
- Vyzerá to veľmi dobre, - zopakovala
Lucille, - ale veď vieš, že pijem iba škótsku whisky.
Hadden sa pustil do poslednej, červenej vrstvy.
- Má to chuť ako slivkový likér, - riekol, - ale nie celkom. Cítiť v tom určitú
horkosť, akúsi ostrú, temer kovovú príchuť… - Uvoľnil si viazanku. – Skutočne,
nemyslím, že by…
- Ponáhľaj sa, - súrila Haddena Lucille. – Do odchodu lode už nemáme ani
hodinu.
Hadden poslušne dopil poslednú vrstvu. Pohár mu vypadol z ruky. Videl, ako
Lucille odomyká zámky starého skriňového cestovného kufra a ako Dougherty
podišiel k nej, aby jej pomohol. Ospanlivo
sa čudoval, prečo chcú ten veľký cestovný
kufor otvoriť. Ale odpoveď na túto otázku
mu akosi neprichádzala na um a rýchlo
strácal vedomie.
- Ponáhľaj sa, - povedala Lucille
Doughertymu. – Do odchodu lode nám
nezostáva už ani hodina.
(Expres č. 33/1989)
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akto sa volá regionálny
folklórny súbor vo Fridmane, ktorý už roky pôsobí
. v tejto spišskej obci. Viacerí čitatelia Života, ktorí
sa tento rok zúčastnili na Fašiangoch
– ostatkoch v Krempachoch, so záujmom
sledovali jeho vystúpenie na krempašskej
scéne, keďže sa tento umelecký kolektív
po prvý raz predstavil na našom podujatí.
Ako sa niektorí iste pamätajú, fridmanský
súbor predviedol krempašskému publiku
program Verbunk s odobierkou mládencov odchádzajúcich na vojenčinu, ako aj
rad spišských tancov i piesní spievaných
kedysi pri takejto príležitosti v tejto
obci. Rozlúčka s rodičmi, kamarátmi,
či s milou, predvedená pútavo týmto
súborom, poskytla divákom vzrušujúce
dojmy a nepochybne obohatila program
krempašského podujatia.
Poznamenajme, že fridmanský folklórny súbor pôsobí už vyše tridsať rokov.
Za toto obdobie sa v ňom vystriedali
desiatky účinkujúcich a niekoľko vedúcich. Prvou vedúcou súboru bola Fridmančanka Helena Klimčáková, rodená
Żołądeková. Keď sa však vydala, vzdala
sa tejto funkcie a novou vedúcou sa stala
Bogumiła Piteková, rodená Pekarčíková,
učiteľka pochádzajúca z Jablonky na Orave. Keď prešla do dôchodku, vybrala sa
do zámoria, presnejšie do Kanady, kde,
žiaľ, v roku 2003 zomrela.
V súčasnosti vedúcou folklórneho
súboru Fridmančania je Žofia Wójciková,
rodená Brynczková z Fridmana, ktorá sa
ukázala ako veľmi aktívna a iniciatívna
činiteľka spišskej kultúry v tejto obci.
Veľmi jej záležalo na tom, aby kroje vo
vybavení tohto súboru boli presne také,
aké sa voľakedy nosili na Spiši, najmä vo
Fridmane. Jej krédom bol dôsledný návrat
k tradíciám. Preto nie div, že do programu
súboru zaradila predovšetkým starodávne
piesne, ktoré sa voľakedy spievali v tejto
obci a na Spiši, ako aj staré zvyky, medziiným svadobné, teda pytačky (namóviny), družbovanie (druzboviny), čepčenie (cepoviny), vyvádzanie mladuchy do
ženíchovko domu aj s venom, ktoré niesla
v plachte na chrbte, v čom jej pomáhali
ďalší svadobníci. Nemohla v programe
súboru chýbať ani kúdeľná izba, v ktorej
sa voľakedy konali tradičné priadky, ani
dávne páračky, čiže stretnutia dievčat
a žien a spoločné driapanie peria, ktoré sa
spravidla nemohlo zaobísť bez vystrája-
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júcich mládencov, spevov i tancovačiek,
nehovoriac o zvykoch spojených s krstinami, fašiangami, Vianocami, Veľkou
nocou, Turícami a pod.
Práve vďaka tomuto bohatému programu, predvádzanému v spišskom nárečí,
bol súbor vždy pripravený na každé podujatie. Nie div, že ho často pozývajú napr.
na spišskú zimu, na spišskú vatru a na
iné folklórne podujatia a prehliadky i súťaže, na ktorých sa spravidla umiestňuje
na čelnom mieste. Súbor teda vystupuje
na rôznych podujatiach v Malopoľskom
a Podkarpatskom vojvodstve, kde získava
uznanie, diplomy a iné hodnotné ceny.
Ako sme už spomenuli, súbor veľmi
dbá o to, aby sa jeho kroje ničím neodlišovali od pôvodných spred polstoročia
buď starších. K opravdivému spišskému
kroju, aký ženy voľakedy nosili v letnom
období, patrí: tmavočervená dlhšia sukňa
(kanafoska), biela košeľa so širokými
dlhými rukávmi, ozdobená čipkami, červený korzet ozdobený čiernou stužkou,
čierna zástera a čierne čižmy so sárami.
Keď ide o mužský kroj, patria k nemu:
biele súkenné nohavice (portky) bez väčších ozdôb, ktoré majú len spredu v okolí
rázporka skromnú výšivku a zboka všitý
červený pásik (oblamka), biela košeľa so

širokými rukávmi, zelená vesta (lajblík)
s veľmi skromnými výšivkami, čierne
čižmy s tvrdými sárami, ako aj neveľký
čierny klobúk.
Treba poznamenať, že prvé členky
súboru si same obstarávali kroje. Stačilo
načrieť do starých truhlíc a vybrať z nich
starostlivo uschovávané sukne, košele
a zástery svojich mám a babičiek. Len
čižmy bolo treba objednať u starých
obuvníkov, ktorí si pamätali starú obuv
našich predkov a vedeli ju aj ušiť. Dnes už
takýchto ubuvníkov niet v našej obci.
Dnes v súbore pôsobí snáď už tretie
pokolenie fridmanských tanečníkov
a spevákov. Viacerí členovia súboru
sa vysťahovali do cudziny, najmä do
Spojených štátov, ako napr. Kristína
Pacigová, jej brat Adam Paciga, Martin
Pavlík a ďalší, ktorí sa usadili v štáte New
Jersey, kde sa ďalej venujú propagácii
spišského folklóru a spišskej kultúry. Páči
sa mi ten súbor. Len škoda, že vo svojom
programe nemá aj slovenské spevy, ktoré
predsa patria k spišskej tradícii. Môžeme
sa o tom presvedčiť na mnohých svadbách
či krstinách, na ktorých sa nielen v minulosti, ale aj dnes spievajú slovenské
pesničky.
JÁN BRINČKA

.

Krempašská dychovka hrá pred kostolom

KREMPACHY ´2006
03.04.2006 – Svojpomocné družstvo GS v Krempachoch
spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz zorganizovali jarný
predaj jahniat v Krempachoch a okolitých obciach. Jahňatá boli
určené na taliansky trh, takže aj ich výkupná cena bola značne
vyššia ako jahniat predávaných na domácom trhu. Akcia bola
úspešná. Celkove sa podarilo predať vyše 700 jahniat, ktoré
vcelku poputovali na talianske veľkonočné stoly.
Apríl 2006 – Krempašský dychový orchester dal opraviť na
vlastné trovy dva dychové nástroje – tenor a barytón. Orchester
zároveň pokračuje v zaškoľovaní mladých adeptov dychovej
hudby, ktorí by v budúcnosti mohli postupne nahradiť terajších
najstarších členov orchestra, prípadne vytvoriť samostatnú
mládežnícku dychovku. Školenia sa v súčasnosti zúčastňuje
17 žiakov.
18.-22.04.2006 – V súlade s návrhom účastníkov obecnej
schôdze Vodovodného spolku Krempachy – Nová Belá bolo
predlžené vodovodné potrubie o okolo 400 m na Poľnej ulici
v Krempachoch. Potrubie a všetky s tým spojené pozemné práce
urobila firma Vodovod pod vedením kr. Leona Lukáša.

Apríl-máj 2006 – Značne oneskorená tohoročná jar je priaznivá pre našich roľníkov, vďaka čomu mohli pomerne rýchlo
dobehnúť a nadrobiť zameškané jarné poľné práce. Na prelome
apríla a mája bola už v podstate ukončená výsadba zemiakov,
v čom pomohla aj mechanizácia poľnohospodárskych prác
v našej obci, viditeľná takmer na každom kroku. Napriek tomu
bolo občas vidieť aj kone pracujúce na našich poliach ako za
starých dobrých čias.
09.-16.04.2006 – V predveľkonočnom období krempašský
spevácky zbor pod vedením organistu Jozefa Lukáša usilovne
nacvičoval pašie o umučení Ježiša Krista, ktoré potom vo Veľkom týždni úspešne zaspieval v kostole sv. Martina. Na nacvičovaní a neskoršom predvedení pašií sa zúčastnilo 22 členov
zboru, ktorých spev sa veľmi páčil krempašským farníkom.
Text a foto: F. PACIGA

Smutný pohľad predaných jahniat

Sadenie zemiakov

Nádrž krempašského vodovodu
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ÚV SSP Markom
Ślusarczykom.
M. Kováč, ktorý
nás predtým, ako
.
úradujúci prezident SR navštívil
už niekoľkokrát,
sa živo zaujímal
o život a problémy slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku,
ako aj o aktuálnu
činnosť nášho
Spolku a časopis
Život. Potešila ho
Zástupcovia SSP s M. Kováčom a jeho manželkou
správa, že poľský
parlament schválil konečne zákon o národnostných menšinách, aj keď na druhej
strane vyjadril nespokojnosť s úrovňou
starostlivosti Slovenskej republiky o zaAko sme už spomínali v článku o púti hraničných Slovákov, v tom aj nás. Hoci
Slovákov do Baziliky Božieho milosrden- niektoré problémy, - ako zdôraznil, - sa
stva v Krakove, zúčastnil sa jej aj bývalý nám zatiaľ nepodarilo ešte vyriešiť, netreprezident Slovenskej republiky Michal ba sa vzdávať, ale svoje si treba naďalej
Kováč s manželkou. Pri tejto príležitosti brániť, lebo nikto to za nás neurobí. (jš)
sa vzácny hosť stretol v hoteli Sheraton
so zástupcami nášho Spolku – podpredsedom SSP a šéfredaktorom Života Jánom
Špernogom, generálnym tajomníkom
Krajanskí žiaci z viacerých krajín sa
SSP Ľudomírom Molitorisom a členom každý rok môžu zúčastniť školy v prírode

STRETNUTIE
S PREZIDENTOM SR

ŠKOLA V PRÍRODE

KRÁTKO ZO SPIŠA
Prednedávnom striebornú svadbu
oslávili manželia Anna a Dominik Bednarčíkovci z Novej Belej, ktorým prajeme
veľa zdravia, lásky, vzájomnej úcty a
podpory v rodinnom kruhu.
* * *
V predposlednú májovú nedeľu odovzdávali Jurgovčania na fare krv pre
potreby zakopianskej nemocnice v
presvedčení, že tento cenný dar pomôže
zachrániť ľudské životy.
* * *
Urbársky spolok v Novej Belej každoročne vyhlasuje dni výsadby stromčekov.
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Tento rok vysadili niekoľko tisíc malých
javorových stromčekov v lužných lesoch
(na snímke) v povodí rieky Bialky. Každý
účastinár urbáru je povinný odpracovať
svoj podiel.
* * *
V Novej Belej skrášľujú okolie kostola,
aby bolo vizitkou obce. Pekne bolo upravené
napr. okolie autobusovej zástavky a vchodu
do kostola od Hlavnej ulice (na snímke).
* * *
Príprava zemiakov na sadenie v Jurgove je už pomaly raritou, lebo z roka na
rok to robí čoraz menej ľudí. My sme sa
zastavili pri Emílii a Márii Rusnákových

na Slovensku. V tomto školskom roku sa
od nás na takýto pobyt prihlásili dve školy:
Základná škola v Novej Belej a v Krempachoch. Uskutočnil sa 12.-25. marca t. r.
v Detvianskej Hute, kam išlo dvadsaťtri
žiakov. Boli to štvrtáci a piataci. Z Novej
Belej bolo trinásť žiakov a z Krempách
desať. Sprevádzali ich učitelia Mária
Bryjová a Dominik Surma. Naše deti boli
v slovenskom prostredí spolu s maďarskými žiakmi, ktorých prostredníctvom nášho
časopisu srdečne pozdravujú. V škole
v prírode sa im páčilo a odniesli si odtiaľ
veľa nových poznatkov. Okrem vyučovacích hodín, ktoré zabezpečovali tamojší
učitelia, žiaci chodili na výlety do bližšieho
a vzdialenejšieho okolia.
Každá aktivita, vďaka ktorej sa naši
žiaci dostanú do slovenského prostredia,
je vítaná, pretože je to príležitosť, aby si
nielen overili doterajšie znalosti slovenčiny, ale ich aj rozšírili. Žiaci po takomto
pobyte získavajú istotu vo vyjadrovaní
a bohatšiu slovnú zásobu. Podľa rozhovorov s niektorými žiakmi vieme, že táto
forma prispôsobovania si poznatkov je
veľmi obľúbená.
Prajeme všetkým žiakom, aby získané
poznatky čo najčastejšie využívali v praxi. K blížiacim sa prázdninám prajeme čo
najviac návštev na Slovensku. (ak)

(na snímke), ktoré ešte pripravujú zemiaky na sadenie.
* * *
1. júna t. r. oslávil 103. narodeniny
najstarší krajan na Spiši, Ján Janoš z Nedece-Zámku (na
snímke), ktorému prajeme veľa
zdravia, lásky
i božieho požehnania a ešte
mnoho ďalších
slnečných chvíľ
v kruhu najbližších. (ak)

- dve hĺbkové
studne poberajú
vodu spod koryta
rieky Bialky. Je to
voda majúca prvotriednu čistotu.
- Sanepid robí
pravidelný výskum
vody, ktorá je navyše občasne chlórovaná.

.

vystúpilo znamenité bratislavské klavírne
trio „Istropolis“ v zložení: Katarína Brejková – klavír, Melánia Lipková – husle
a Katarína Zajacová – violončelo, ktoré
predviedli skladby Wolfganga Amadeusa
Mozarta, Bohuslava Martinů, Vladimíra
Godára a Mauricea Ravela. (jš)

NOVÉ VITRÁŽE
V REPISKÁCH

FRANTIŠEK
PACIGA

Čerpacia stanica krempašského vodovodu

KREMPAŠSKÝ
VODOVOD
Za dobré výsledky vo svojpomocných
prácach vyvíjaných z iniciatívy krempašského richtára Jakuba Palucha Fond rozvoja a modernizácie poľnohospodárstva
pridelil finančné prostriedky na výstavbu
moderného vodovodu s tlakovou vežou,
ktorý by mohli využívať všetci obyvatelia Krempách a neskôr aj Novej Belej.
Do svojpomocných prác patrilo kopanie
priekop pre hlavnú magistrálu a prípoje
do jednotlivých hospodárstiev.
V rámci prvej etapy výstavby v rokoch 1975-77 boli vykopané dve hĺbkové
studne do hĺbky 20 m na poli Zobiele
a asi 1 km za obcou na poli Grynčiny
bola postavená nádrž na skladovanie
vody spolu s tlakovou vežou. V druhej
etape v r. 1978-79 bola postavená čerpacia stanica medzi Krempachmi a Novou
Belou a vodná magistrála s prípojmi do
jednotlivých usadlostí. Všetky inžinierske
práce pri tomto objekte, patriacemu nowosączskemu vojvodovi, urobila firma
„Wodrol“ zo Starého Sącza. Po reorganizácii vojvodstiev ho prevzal Malopoľský
maršalkovský úrad, ktorý objekt odovzdal
Gminnému úradu v Novom Targu. V roku
2000 prevzal objekt agent Leon Lukáš,
ktorý na ňom pracuje už od r. 1991.
V súčasnosti k tomuto objektu patria:
- 3 čerpadlá, každé s kapacitou 250
m3 vody za 24 hod.,
- vodovod poskytuje služby 98 %
obyvateľov Krempách a Novej Belej, čiže
viac ako 2500 obyvateľom.
- objem tlakovej nádrže v Grynčinach
dosahuje 260 m3 vody a vystačí na dva dni.

SLOVENSKÝ
KONCERT
V KRAKOVE
V krakovskej Hudobnej akadémii
sa 23. apríla t.r. uskutočnil slávnostný
koncert, ktorý usporiadal Generálny
konzulát Slovenskej republiky v Krakove
za spoluúčasti rektora tejto akadémie pri
príležitosti 15. výročia spolupráce štátov
vyšehradskej štvorky. Podujatia sa zúčastnili o.i. viacerí krakovskí milovníci hudby,
zústupcovia nášho Spolku s podpredsedom
SSP a šéfredaktorom Života Jánom Špernogom, učitelia z Katedry slovakistiky JU
v Krakove, členovia krakovskej MS SSP,
predstavitelia médií a ďalší.
Koncert otvoril generálny konzul
SR PhDr. Ivan Horský, ktorý v krátkom
príhovore poukázal na vznik vyšehradskej štvorky, zdôraznil význam spolupráce týchto štátov a zaželal prítomným
množstvo milých zážitkov. Na koncerte

Pekne vyrezávaná spovednica

Azda najmladším kostolom na Spiši
je repišský kostolík v Bryjovom Potoku
zasvätený Božiemu milosrdenstvu, ktorý
Repišťania stále obohacujú o nové prvky.
Tak napr. na tohtoročných hodoch v obci
boli počas slávnostnej sv. omše posvätené nové vitráže v
Koncertuje trio Istropolis. Foto: J. Špernoga
kostolíku a nová spovednica, ktorú urobil
majster Tomáš Vojtas z Jurgova. Sú to
vzácne prvky, ktoré
skrášlili interiér tohto
prekrásneho kostolíka. Vitráže sponzorovali: sv. Sebastiána
a Ružencovú Pannu
Máriu - Mária Kurčáková z USA, sv.
Jozefa - farár Józef
Marek, pápeža Jána
Pavla II. - Alina a Jan
Gołdyniakovci a Ja-
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Vitráž Ružencovej P. Márie
nina a Stanisław Sołtysovci, spovednicu Genovéva a Eduard Kurčakovci. Všetkým
sponzorom celá obec vyjadruje úprimné
Pán Boh zaplať.
Do budúcnosti majú ešte Repišťania
veľa plánov spojených so svojím kostolom, v tom najmä nové lavice a schodište.
Postupne tiež upravujú okolie kostola.
Nedávno, napr. okolo kostola uložili
z dlaždíc pekný chodník. Krok po kroku
repišský kostolík neustále opeknieva.
(ak)

moderného sveta a človeka v ňom žijúceho, strateného a anonymného, túžiaceho
po takých citoch, ako je láska, priateľstvo
alebo pocit spolupatričnosti…
Autormi textov v internetovom
bloogu sú mladí anonymní ľudia, ktorí
samých seba nazvali „pokolením X“
a ich tvorivosť je hlasom pokolenia mladých Slovákov. Je to zároveň literárny
experiment, ktorý nám dáva obraz o trendoch najnovšieho slovenského umenia.
Aj preto Bloog.sk ako multimediálne
predstavenie spája v sebe symbolický
pohyb spojený s vizualizáciou a je istým
spôsobom záznamom pohybu a obrazu
v časopriestore. Je to moderné, veľmi expresívne a dynamické predstavenie, ktoré
je divadelným experimentom. Dotýka sa
vážnych a aktuálnych problémov moderného človeka, tzv. pokolenia X, ktoré sa
stráca v modernom svete a hľadá vlastnú
identitu a morálnu autoritu. Dej predstavenia vychádza z autentických skúseností
a problémov mladých ľudí.
Premiéra divadelného predstavenia sa
uskutočnila v Centre moderného umenia
„Solvay“ v Krakove 10 mája t.r. Medzi

ODIŠLI OD NÁS
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hosťami boli o.i. generálny konzul SR
v Krakove Ivan Horský s manželkou,
vicekonzul Marek Lisánsky s manželkou,
predseda SSP Jozef Čongva a generálny
tajomník SSP Ľudomír Molitoris. Predstavenie by sa malo ukázať aj v iných
mestách Poľska a Slovenska. (ms)

JÁN BIZUB

Dňa 29. apríla 2006 zomrel v Jurgove
vo veku 75 rokov krajan

VALENT CHOVANEC

AKCIA
SLOVENSKO III
Ide divadelný projekt, ktorý pripravilo
Divadlo absolútnej psychodélie OFF
TEATR v spolupráci Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Krakove.
Je to už šiesty projekt, ktorý je svojím
obsahom zameraný predovšetkým na
mladých ľudí a študentov, ktorí sa zaujímajú o slovenské umenie a kultúru.
V tomto projekte autori zmenili pramene, z ktorých predtým čerpali námet
a siahli do najnovšej, dosť špecifickej
slovenskej literatúry. Inšpiráciou pre toto
divadelné predstavenie, ktoré sa nazývalo
Bloog.sk, bola poetická próza dostupná
na internete vo forme tzv. bloogu. Všetky texty v projekte sú aktuálnym a dosť
výrečným komentárom súčasnej kondície

Záber z predstavenia

Zosnulý bol verným čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý človek,
syn a brat. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Zosnulý patril k dlhoročným členom
Spolku a verným čitateľom Života. Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý
manžel, otec a dedo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove
* **
Dňa 8. mája 2006 zomrel v Krempachoch vo veku 47 rokov krajan

Dňa 9. mája 2006 zomrela v Krempachoch vo veku 55 rokov krajanka

MÁRIA KRIŠÍKOVÁ
(rod. Galiňaková)
Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, matka, dcéra, sestra
a teta. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

Z KALENDÁRA NA JÚN

.

Záhradkári
Je to mesiac zberu niektorých skorých
druhov zeleniny – šalátu, kalerábu a v
nižších polohách aj karfiolu. Hneď po
zbere treba hriadky zrýľovať a pripraviť na
výsev buď sadenie ďalšej zeleniny, napr.
skorých odrôd kríčkovej fazuľky, mrkvy
a iných hlúbovín, ktoré zbierame v jeseni. V júni zároveň treba jednotiť uhorky,
vyväzovať vysoké rajčiaky a vylamovať
na nich bočné výhonky a zalamovať listy
karfiolu, aby sme rýchlejšie dopestovali
biele ružice. Pretrhávame tiež koreňovú
zeleninu, pričom vytrhnuté korene možno
využiť v kuchyni alebo na konzervovanie,
no a bojujeme s burinou, ktorej sa v júni
veľmi darí. Preto okopávame, kým je
ešte mladá, aby rastlinám neodčerpávala
živiny. Za suchého počasia treba rastliny
zavlažovať a vetrať fóliovníky.

Ovocinári
dobre vedia, že jún sa vyznačuje silným
rastom a teda aj vysokou spotrebou živín
a vlahy. Preto stromy treba prihnojiť
a pravidelne zavlažovať. Z konárov sa
odstraňuje prebytočné výhonky a na
tvarovaných stromoch dokonca všetky tohoročné výhonky. Kontrolujeme
tiež ujatosť vrúbľov na preštepených
stromoch, pričom odstraňujeme všetky

ZBIERAME
BYLINY
Dnes si všimneme ďalšiu liečivú bylinu – mydlicu lekársku (lat.Saponaria
officinaliss L., poľ. Mydlnica lekarska),
ktorá rastie na mokrých, lužných a lúčných pôdach a v pobrežných húšťavách.
Často ju vidíme aj v záhradkách ako
okrasnú rastlinu. Ako liečivú rastlinu ju
poznali už starí arabskí lekári a ordinovali
ju pri lepre, lišajoch a vredoch. Na liečebné účely sa využíva najmä koreň, ktorý
sa vykopáva neskoro v jeseni (októbernovember) alebo skoro na jar. Možno ho
sušiť na slnku alebo umelým teplom do
70o C. Občas sa zberá aj vňať na začiatku
kvitnutia
Myslica obsahuje najmä saponíny,
sacharidy a tukovité látky. Koreň rastliny

výhonky pod vrúbľami. Záhradníkov
často znepokojuje opad malých plodov,
zaviazaných po zakvitnutí. Pripomeňme,
že júnový opad je prirodzený. Pri jadrovinách treba zvlášť sledovať násadu plodov,
a keď zistíme zhluky, prerieďujeme ich.
Na 5-6-ročných stromoch by sme nemali
nechať viac ako 250-300 plodov. Túto
prebierku možno spojiť s rezom. V júni
bojujeme proti červivosti ovocia, najmä
postrekmi. Posledný raz striekame najneskôr 3 týždne pred oberačkou. Druhý
postrek opakujeme po 2 týždňoch.

Chovatelia
hydiny podšklbávajú v tomto mesiaci húsatá a dospelé husi. Predtým však treba husi
niekoľkokrát vykúpať, aby mali čisté perie.
Po podšklbaní musíme husi chrániť aspoň
týždeň pred prechladnutím a súčasne lepšie
kŕmiť (zväčšiť obsah dusíkatých látok a tuku). Najlepšie sú semená slnečnice, ovos,
kapustové, kelové, či reďkovkové listy.
Využívame každú príležitosť na pasenie
hydiny, nielen zo zdravotných dôvodov,
ale aj kvôli šetreniu jadrových krmív.

Včelári
V júni včelárske leto vrcholí, deň je
najdlhší, teplota sa zvyšuje, kvitne najviac
peľodajných a nektárodajných rastlín, kto-

sa uplatňuje ako močopudný prostriedok,
slúži i na odkašlávanie (odporúča sa
odvar z 10 g drogy na 2 dl vody – užívať
po lyžiciach, alebo 1 lyžička práškového
koreňa na pohár studenej vody, 8 hodín
macerovať, scediť a piť každý druhý deň).
Mydlica podporuje látkovú premenu,
užíva sa pri zápaloch mandlí, pri krčných
a kožných ochoreniach, pri furunkulóze,
ba aj pri reumatizme a kĺbových ťažkostiach. Vo Francúzsku napr. extrakt
z mydlice a morských rias v zriedenom
alkoholickom roztoku používajú na
vzrast vlasov. V homeopatii sa z koreňa pripravuje tinktúra, odporúčaná pri
ochoreniach z nachladnutia a niektorých
stavoch depresie. Koreň mydlice má aj
široké technické uplatnenie: na pranie
jemných tkanín, ktoré šetrí, do zubných
práškov a pást, na výrobu prostriedkov
na čistenie a pod. Vňať naproti tomu slúži

ré poskytujú hojnosť včelej paše. Včelstvá
sú na vrchole rozvoja a tisíce lietaviek
v úľoch sú pripravené využiť nektárodajné
zdroje. Aj v júni treba pokračovať v tlmení
rojového pudu. Prejavuje sa naplno vtedy,
keď nastane znášková medzera, alebo keď
včely nemôžu pre nepriaznivé počasie
využívať nektárové zdroje. Najúčinnejším prostriedkom proti rojeniu je bohatý
prínos nektáru. Pri vytáčaní medu z medníkových plástov po skončení agátovej
znášky treba prezrieť plodiská. Plásty
naplnené medom alebo so zaviečkovaným plodom treba preložiť do medníka
a na ich miesto vložiť prázdne plásty, aby
matka mala dostatok priestoru na kladenie
vajíčok. Na koniec júna treba naplánovať
výmenu matiek vo včelstvách, ktoré na to
treba zvlášť pripravovať. Najlepšie je pridávať oplodnenú matku do včelstva, ktoré
je 9 dní osirotené a nemá otvorený plod.
Pri tomto spôsobe odoberieme matky, a to
s 3-4 zaplodovanými plástami a včelami
sediacimi na nich a urobíme z nich malé
odložence vo vydezinfikovanom plodisku
prázdneho úľa. Staráme sa o ne tak, ako
pri tvorení normálnych odložencov. Takto
si utvoríme zásobné matky aj včelstvá,
ktoré môžeme zazimovať buď použiť na
záchranu včelstva, ktoré pridanú matku
neprijalo. Po 10 dňoch včelstvá bez matky
rozoberieme, nastavané materské bunky
zrušíme a pridáme mladé výkonné matky
v klietkach. O 8-10 dní kontrolujeme, či
matka bola prijatá. (jš)

zväčša ako prostriedok na odkašlávanie,
na zlepšenie látkovej premeny a pri niektorých kožných ochoreniach. (jš)
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Tak ako slnko vychádza

ne čo sa týka vodnej mágie),

ktorá bude pre nás obrovským

každý deň spoza horizontu, tak

Marína oprášila svoje talizma-

potešením a pre vás možnosťou

ako sa vtáci sťahujú každý rok

ny a amulety (medzi nimi aj

získať si nových priateľov a staré

na juh, tak ako zima prichádza

najnovší prírastok amulet „Yad

priateľstvá utužiť, zahrať sa nové

po jeseni a jar po lete, i tento

Yppah z Goethamu“), ktoré

hry a oprášiť zručnosti v tých už

rok povstali naše čarodejné

nám pomôžu pri čarodejníc-

poznaných, stretnúť sa o starý-

sily, aby sme pre vás pripravili

kych súťažiach. MaťaHu tento

mi vedúcimi a spoznať nových.

krásnych 14 dní veselej zábavy,

rok vylepšila ingrediencie pre

Ak by vaša dušička túžila po

netradičných dobrodružstiev

„lektvar odvahy“, ktorý tento

viacerých informáciách, navštív-

a množstva prekvapení. Otvorili

rok bude opäť silnejší a chut-

te našu stránku www.artus.sk.

sa naše čarodejné kuchárky,

nejší. Aj naše rady sa rozrástli

Okrem toho naša čarodejnícka

aby sme pre vás navarili to naj-

o nových čarodejníkov, ktorí

maličkosť je hladná po vašich

lepšie z našej už rokmi overenej

pre vás už mesiace pripravujú

pripomienkach a návrhoch, tak-

čarodejníckej kuchyne. Simo už

a varia to najlepšie z mojej ku-

že neváhajte a zanechajte nám

dávno naštartoval svoj magický

chyne netradičných hier a sú-

vaše odkazy, nápady a myšlien-

prístroj na výrobu dobrej nálady,

ťaží. Osobne dohliadam aj na

ky na drobné vylepšenie. Verím,

ktorý spúta všetkých démonov,

to, aby už vami najobľúbenejšia

že nás čaká 14 prekrásnych dní

duchov, ale aj malých neposluš-

hra „Dračie preteky“ (pomaly sa

v areáli rekreačného strediska

ných ifritov (podradní duchovia

stáva naším symbolom), tento

Môťová pri Zvolene.

štvrtej kategórie magicky nie

rok naozaj bola hodná svojho

až tak vyspelí ako džinovia, ale

mena. Toto všetko sme pre vás

pri troške neopatrnosti dokážu

pripravili a veríme, že i tento rok

narobiť riadny neporiadok, hlav-

nás poctíte svojou návštevou,

S čarodejníckym úsmevom
Váš
Duďo

2. Bože, Bože, jak to šumne,
keď si milý sadne ku mne,
Posadí še vedľa bočka,
objíme a pobozká.
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RUKA

DOBRE
NÁM JE
Dneska je deň detí.
Slniečko nám svieti.
Na stole nám koláč vonia.
Na lúke nám zvonky zvonia.
Na oblohe spieva vták.
Dobre nám je, dobre nám je.
Nech je všetkým deťom tak.

Naše prsty sú veľmi dôležité, lebo
nám takmer vo všetkom pomáhajú. Vieš,
ako sa volá každý z piatich prstov?

PROSTREDNÍK
MALÍČEK
PALEC
PRSTENÍK
UKAZOVÁK

Úloha pre vás
VESELO
SO ŽIVOTOM
Učiteľka: „Videl si už ďatľa, Jožko?“
Jožko: „Áno, v telke!“
Učiteľka: „Aj v lese?“
Jožko: „Ó nie, my telku do lesa
nenosíme.“

Milí mladí priatelia, stonožka je krásna, ale predsa jej čosi chýba. Dokreslite jej všetky nožičky a potom ju domaľujte. Pod ňou sa nejaké zvieratko
hrá s myškou. Spojte body a dozviete sa, aké. Obrázok vymaľujte a pošlite ho nám. Z posledných prác
sme odmenili: Máriu Tomášovú
z Kacvína a Editu Petráškovú
z Krempách.

* * *
Viktor sa vráti domov od zubára a
mama sa ho hneď pýta:
„Viktor, ešte ťa bolí ten zub?“
„Neviem, ten pán doktor si ho totiž
nechal u seba.“
* * *
Ide lev a stretne korytnačku a pýta sa:
„Kto je pánom zvierat?“
„No predsa ty,“ odpovie so strachom korytnačka. Lev ide ďalej a
stretne supa.
„Hej, ty, kto je pánom zvierat?“
„Ty, lev,“ odpovie sup. Lev ide ďalej
a pýta sa i ďaľších zvierat a všetky mu
odpovedajú rovnako. Až raz sa pýta
slona:
„Hej, ty ucháň hnusný, kto je pánom zvierat?“
Slon sa naštve, chytí leva chobotom,
strašne ho omláti o zem a pustí... Lev
po piatich minútach vstane a hovorí:
„No, nemusíš sa hneď tak rozčuľovať,
keď niečo nevieš.“
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ÚSPEŠNÁ KIM
.
Na začiatku
mája vyhrala silne obsadený tenisový
turnaj J&C Cup vo Varšave a mohla si pripísať k dobru
skoro 200 bodov v klasiﬁkácii WTA a na konto takmer 100
tisíc dolárov. Reč je o belgickej tenistke Kim Clijstersovej,
v súčasnosti hráčke č. 2 na svete, ktorá sa vlani po takmer
ročnej prestávke úspešne vrátila na kurty a opäť zápolí
o svetový primát.
Ako profesionálka začala hrať s najlepšími v súťaži
o Svetový pohár v roku 1998. Keď mala sotva 18 rokov,
prvýkrát postúpila do ﬁnále grandslamového turnaja na
kurtoch Roland Garros v Paríži v r. 2001, kde však prehrala
s Američankou Jennifer Capriatiovou. Je zaujímavé, že
šťastie jej prialo takmer na všetkých, dokonca silne obsadených turnajoch, len v grandslamoch mala vždy smolu.
Napr. v rokoch 2002-2004 sa štyrikrát dostávala do ﬁnále
grandslamových turnajov (dvakrát v Paríži, raz na Australian Open a raz na US Open), ale zakaždým skončila na
druhom mieste – prehrávala so svojou rodáčkou Justine
Henin-Hardenneovou. Stalo sa tak aj vtedy, keď už bola
svetovou hráčkou č. 1 (v r. 2003).
Zdalo sa, že bude jedinou svetovou jednotkou v tabuľkách WTA, ktorá nevyhrá grandslamový turnaj. Bolo to
pravdepodobné tým viac, že v polovici r. 2004 si zranila
zápästie a musela sa podrobiť zložitej operácii, ktorá ju
takmer na rok vyradila z aktívnej činnosti. Prestávka
v štartoch spôsobila, že v tabuľkách WTA vypadla
z prvej stovky najlepších hráčok na svete. Konečne po
dlhodobej rekonvalescencii sa však na jar 2005 vrátila
na kurty a hneď v úvode vyhrala dva veľké americké

POVODEŇ V NOVEJ BELEJ...
POKRAČOVANIE ZO STR. 19
nie odbudowali do sądnego dnia, ni też do skończenia wojny!
Ty Pieronie jeden! – poúčal krikom Filipa zohnutého na dne
zákopu bez jediného slovka odporu, ale pritom nazlosteného
do prasknutia. Sypaním rôznych nadávok hnal „Pieron“ Filipa
do väčšieho výkonu celé popoludnie. V Novej Belej nevedeli, že poľština na Sliezsku má ich až tak veľa. „Čepka“ i keď
vedel o pozadí incidentu, správal sa ako správny a poslušný
podriadený. Odplazil sa čo najďalej od zúriaceho veliteľa, aby
nejaký pieron nedopatrením nespadol na jeho hlavu. Vedel, že
keby ho Filip zbadal – on bol asi krátkozraký – mohol by ho
privolať ako svedka na svoju obhajobu. „Pieron“ ani „Čepka“
nikdy viac Filipa nevideli pri kopaní zákopov.

K časti Obnova cestného spojenia
V Novej Belej nazývali hlavnú cestu od Krempách po
Łopusznu cisárkou. Cisárovná Mária Terézia (vládla 17401780) vydala nariadenie na prebudovanie ciest kamenným
povrchom, ktoré spájajú jednotlivé mestá. Dovtedy sa cesty
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turnaje – v Indian Wells a Miami. Potom vystúpila na
kurtoch Roland Garros, ale opäť nepochodila (vypadla
v 3. kole) a neskôr vo Wimbletone zašla trochu ďalej – do
4. kola. Preto sa presťahovala do USA, kde usilovne trénovala a štartovala v sérii menších turnajov, ktoré väčšinou
vyhrala. Do New Yorku na turnaj US Open už išla v úlohe
favoritky a nesklamala. Ľahko postúpila do ﬁnále, v ktorom sa stretla s Francúzkou Mary Pierceovou. Na jej zdolanie potrebovala len hodinu a päť minút. Takto vyhrala
svoj prvý grandslamový turnaj a za víťazstvo prevzala aj
gigantickú odmenu – šek na 2,2 milióna dolárov, najväčšiu
sumu, akú kedykoľvej dostala. Bola vo vynikajúcej forme
a víťazstvo si doslova vybehala na kurte.
Súperku zmordovala nielen tempom,
ale aj silou svojich úderov.
Po sérii úspešných turnajových
štartov sa Kim opäť dostala do úzkej
špičky najlepších tenistiek na svete.
Ako sme už spomenuli, v súčasnosti
je hráčkou č. 2 a nie je vylúčené, že
sa v špičke udrží ešte veľmi dlho.
Presvedčuje nás o tom aj jej nedávne, májové víťastvo vo
Varšave. (jš)

medzi mestami neodlišovali od poľných. Keď namokli, stali sa
blatisté, nezjazdné, čo bolo veľkou prekážkou v obchode, ale aj
v spravovaní krajiny. Keď prišli s nariadením do Novej Belej,
nespevnili povrch cesty Furmanec na Gronków a Nový Targ,
ktorá bola dovtedy hlavnou diaľkovou obchodnou cestou, ale
prebudovali úsek cesty do Łopusznej. Nová cesta bola kratšia
a navyše pozdĺž nej boli na celom úseku naporúdzi zásoby
žulových okrúhliakov v nadbytočnom množstve. Na Furmanec
cez Bory by museli privážať kamenné okruhliaky z naplavenín
rieky Bialka. Na pamiatku cisárovnej pomenovali hlavné cesty
cisárkami, a to nielen v Novej Belej.
Ďalšia susedná dedina je Harklowa, ktorú v Novej Belej
vyslovujú Hortľova podľa nemeckého názvu Hartlein, čo je
stredohorno nemecký výraz a v preklade znamená „horská
lúka, horský pasienok, náhorná holina“. Spisovná výslovnosť
je hartlajn, ako to však vyslovujú Nemci v príslušnom nárečí,
neviem. Významný slovenský historik Ondrej Halaga, člen Slovenskej akadémie vied a člen Poľskej akadémie vied, našiel výraz
v stredovekých zápisoch Magistrátu mesta Košice, keď hľadal
bližšie lokality spojené s pôvodom nemeckých prisťahovalcov.
V Novej Belej používajú tradičný názov Harklowej – Hortľova,
Hartľova, preto ho aj v rozbore takto užívam.
Ing. VALENTÍN BEDNARČÍK

Učíime sa pliesť
.

PRE MALÉ PARÁDNICE

Veľkosť: 4-5 rokov,
Materiál: 200 g modrej vlny zn. Simplicity (100 % bavlna, 50 g = 120 m),
Ihlice: č. 3, okrúhla ihlica č. 3,
Skúška očiek: 20 očiek x 32 r. = 10
x 10 cm,
Vzory: podľa nákresov dolu.

Čiapka
Začneme na 80 očiek a pletieme: 1
okr. očko, 7 x 10 očiek vzor č. 1, 8 očiek
obr. džersej, 1 okr. očko. Vo výške 21 cm
cez očká prevlečieme vlnu, stiahneme
a čiapku zošijeme.

Pulóver
Predný diel: Začneme na 70 očiek,
pletieme 3 riadky hl. džersejom a od
nasledujúceho riadku (= lícna strana)
pokračujeme: 1 okr. očko, 4 x (8 očiek
vzor č. 2, 7 očiek vzor. č. 3), 8 očiek vzor.
č. 2, 1 okr. očko. Vo výške 32 cm uberieme na priekrčník stredných 20 očiek,
po oboch stranách 1 x 1 očko. Vo výške
38 cm ukončíme.
Zadný diel: Pletieme ako predný. Na
piekrčník uberieme o 3 cm vyššie ako na
prednom diele stredných 20 očiek a po
oboch stranách 1 x 1 očko. Ukončíme
vo výške predného dielu.
Rukávy: Začneme na 50 očiek a pletieme: 1 okr. očko, 4 x 10 očiek vzor. č. 1,
8 očiek obr. džersej, 1 okr. očko. Pletieme
rovno a od výšky 24 cm priberieme po
oboch stranách v každom 4. riadku 5 x 1
očko. Pribraté očká pletieme obr. džersejom. Vo výške 31 cm ukončíme.
Zostavenie: Diely zošijeme. Okolo
priekrčníka naberieme z vonkajšej strany
na okrúhlu ihlicu 72 očiek, upletieme 4
riadky obrátene a ukončíme.
(Podľa: Katarínka, Pletená móda
Jar – leto 2004)

Na čiapočke a rukávoch pulóvrika vypletieme jednoduchý dierkový vzor, na prednom a zadnom diele pridáme vzor s lístkami.
- hladko
- obrátene
- nahodiť
- 2 spliesť hladko
- 2 spliesť ang. hladko
- 3 spliesť pretiahnutím:
1 očko sňať hladko, nasledujúce
2 očká spliesť hladko a sňaté
očko cez ne pretiahnuť.
Párne riadky pletieme ako sa očká javia.
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ŠALÁTY
.

ČO NA OBED?
RIZOTO
400 g bravčového mäsa, 1 cibuľa,
2 paradajky, 1 červená paprika, 150 g
šampiňónov, 1 dl bieleho vína, 400 g dusenej ryže, 2 lyžice oleja, soľ, petržlenová
vňať, mleté čierne korenie.
Na oleji speníme pokrájanú cibuľu,
pridáme na kocky pokrájané mäso a opražíme. Doplníme pokrájanou paprikou,
ošupanými pokrájanými paradajkami,
osolíme, okoreníme a chvíľu dusíme.
Šampiňóny pokrájame na plátky a pridáme do zmesi. Podlejeme bielym vínom
a keď sa alkohol odparí, pridáme dusenú
ryžu. Podľa chuti prisolíme a prehrejeme.
Ozdobíme paradajkou a pokrájanou petržlenovou vňaťou.

KAČACIE PRSIA
S JABLKAMI
600 g kačacích pŕs, 150 g jabĺk, čerstvý zázvor, červené víno, sójová omáčka,
škrobová múčka, olej, soľ.
Prsia zbavíme kože a nakrájame na
kúsky. Naložíme ich do sójovej omáčky, škrobovej múčky, červeného vína
a zázvoru. Necháme odstáť 30 minút.
Potom mäso prudko opečieme na oleji,
pridáme nakrájané jablká a spolu dusíme
domäkka.

MELENCOVÁ POLIEVKA
300 g zemiakov, 1 lyžica masti, 30 g
údenej slaniny, 1 menšia cibuľa, 2 lyžice
hladkej múky, 2 dl mlieka, 100 g detskej
krupice, 1 vajce, mletá paprika, soľ.
Očistené zemiaky pokrájame na
kocky, zalejeme asi 1,5 l vody, osolíme
a uvaríme do mäkka. Na masti opražíme
nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme
múku a ešte pražíme. Zápražku zalejeme mliekom, pridáme papriku, všetko
dôkladne premiešame a vlejeme do
polievky. Vajce rozmiešame, pridáme
krupicu a vypracujeme cesto ako na
rezance. Rozvaľkáme ho, pokrájame na
širšie pásy a necháme preschnúť. Potom
cesto potrháme na malé kúsky (melence)
a uvaríme ich domäkka v polievke, ktorú
podľa chuti dosolíme.
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ŠALÁT Z KYSLEJ RYBY
250 g kyslých rýb, 1 žĺtok, 80 g oleja,
50 g kyslých uhoriek, 30 g cibule, 1 dl
kyslej smotany, lyžička horčice, soľ, ocot,
práškový cukor.
Žĺtok zmiešame so soľou a horčicou
a za stáleho miešania prikvapkávame
olej. Majonézovú zmes rozriedime kyslou smotanou a pridáme cibuľu a uhorku
pokrájané nadrobno, ako aj vykostené
pokrájané ryby. Šalát podľa potreby okyslíme, dosolíme, prisladíme práškovým
cukrom a premiešame.

MÚČNIKY
MEDOVNÍK S OVOCÍM
2 vajcia, 250 g práškového cukru,
2 lyžice medu, 300 g hladkej ražnej múky,
5 g škorice, 1 lyžica rumu, 8 lyžíc mlieka,
50 g hrozienok, 150 g kandizovaného ovocia, 20 g práškového cukru na posypanie,
pol balíčka prášku do pečiva, klinčeky,
citrónová kôra.
Cukor a med miešame s celými vajcami aspoň 15 minút. Potom pridáme múku,
prášok do pečiva, postrúhanú citrónovú
kôru a toľko mlieka, aby sa cesto dalo
roztierať, pokrájané kandizované ovocie
a hrozienka, škoricu a zomleté klinčeky.
Cesto rozotrieme do vymasteného a múkou vysypaného pekáča na hrúbku 2 cm
a v mierne teplej rúre upečieme. Upečené
vyklopíme a po vychladnutí pokrájame
a posypeme cukrom.

MLADÝM
GAZDINÁM
- Keď presolíme polievku, môžeme do
nej pridať niekoľko očistených surových
pokrájaných zemiakov, ktoré po uvarení
z nej vyberieme.
- Aby želatína nestratila rôsolovitosť,
nesmieme ju variť, ale iba rozpustiť v teplej vode.
- Keď chceme, aby sa na mlieku neutvorila kožka, pri preváraní ho miešame
a potom prikryjeme.
- Pečeň je chutnejšia, keď ju pred úpravou necháme namočenú v mlieku. (jš)

RZUCAWKA
POPORODOWA
Choroba ta występuje stosunkowo
rzadko i to przede wszystkim w okresie poporodowym, a nie pod koniec
ciąży lub w czasie porodu. Rozpoczyna się od tego, że najczęściej bez
żadnych zwiastunów zwierzę leżące
dostaje mniej lub więcej gwałtownych
drgawek wszystkich mięśni. Najwyraźniej jednak drgawki te pojawiają
się na mięśniach szyi i głowy. Często
zauważa się drgawki mięśni żuchwowych, wskutek czego zwierzęta wykonują ruchy jak przy żuciu i zgrzytają
zębami. Oddech jest przerywany w
takt drgawek a oczy wywrócone.
Przed właściwym napadem rzucawki
zauważyć można niepokój, szybszy
oddech i tętno, a wreszcie wyraźne
osłabienie. Nagle występują szybko
po sobie następujące skurcze mięśni
wszystkich części ciała. Od czasu do
czasu zauważa się ruchy połykowe.
Gruczoł mlekowy jest wiotki a wydzielanie mleka wstrzymane. Ciepłota ciała
wskutek wysiłku podnosi się nawet
powyżej 42o C, przy dotknięciu oka
powieki się zamykają a czucie skóry
jest zachwiane. Mimo bardzo niepokojących objawów rzucawka zazwyczaj
przechodzi, zwłaszcza gdy pojawiła
się po porodzie i jeśli zastosowano
odpowiednie leczenie. Śmierć następuje wskutek wyczerpania serca lub
w następstwie porażenia oddechu. U
świni drgawki pojawiają się najczęściej
przed i w czasie porodu. Po porodzie
są one na ogół rzadkie. Lochy rodzące
nie pierwszy raz i mające znaczną ilość
młodych, posiadają pewnego rodzaju skłonność do tej choroby. Napad
rozpoczyna się niechęcią do jadła i od
zataczania tyłem, przy czym można
zauważyć kurczowe drżenie na całym
ciele. Następują właściwe drgawki,
trwające kilka lub kilkanaście minut.
Podczas tego widzi się, że zwierzę
wykrzywia grzbiet, żuje szczękami i
ślini się. Gdy napad ustąpi, zwierzę
wyczerpane leży bezwładnie przez
kilka minut. Gdy ma dojść do zejścia,

to właśnie w tym momencie następuje
śmierć.
Jeśli drgawki zejdą się z poro.
dem, to poród ustaje i dopiero po ataku
wracają bóle porodowe. Niekiedy rzucawka u świń pojawia się bez drgawek
i przedstawia wówczas stan głębokiej
zapaści z porażeniem, niższą ciepłotą
ciała niż zazwyczaj i zupełnym zatrzymaniem mleka. Po upływie trzech
dni zapaść albo kończy się śmiercią,
albo świnia wraca powoli do zdrowia.
Krowy zapadają na rzucawkę dopiero
w kilka dni po porodzie, rzadko zaś
przed porodem lub w czasie porodu.
Drgawki zaczynają się na mięśniach
szyi i głowy. Równocześnie krowy
zgrzytają zębami, przewracają oczami
i pienią się. Trwa to od kilku do kilkudziesięciu minut, a potem drgawki
albo zupełnie ustają, albo powtarzają
się po upływie kilku godzin a nawet
kilku dni. Zazwyczaj u krów choroba
ta kończy się pomyślnie, jakkolwiek i
zejścia śmiertelne nie należą do wyjątków. W większości wypadków drgawki pojawiają się nagle, ale mogą je poprzedzać objawy niepokoju, zataczania się i uporczywego wylizywania się
lub różnych przedmiotów. Klacz leży
w czasie napadu drgawek na boku.
Drgawki obejmują niemal wszystkie
mięśnie. Temperatura podnosi się a
oddech jest przyśpieszony. Atak trwa
kilka minut i potem może powrócić w
pewnych odstępach, czasami nawet
kilkakrotnie. W innych wypadkach
klacz zachowuje się jak oszalała, pieni się, grzebie nogami. Przeważnie
napady kończą się pomyślnie i klacz
wraca do zdrowia. Rzucawka u klaczy
najczęściej obserwowana jest w kilka
lub kilkanaście dni po porodzie.
Przyczyny tej choroby dotychczas
nie są znane. Przypuszcza się, że
rzucawka poporodowa jest objawem
zatrucia organizmu, a źródłem jadu
ma być sam płód. Tym jadem w
niektórych przypadkach ma być sam
mocz, który wskutek uszkodzenia
nerek powoduje zatrucie. Ostatnio
przyjmuje się, że przyczyną może
być obniżenie poziomu wapnia we
krwi. Leczenie zastosuje wezwany
bezwzględnie lekarz. Natomiast do
hodowcy należy zaciemnienie pomieszczenia, w którym leży chore
zwierzę, częste zdajanie oraz takie
uwiązanie zwierzęcia, aby się nie
udusiło podczas ataku. (jš)

KAPITAŁ
POCZĄTKOWY
Osoby urodzone po 1948 roku objęte
zostały nowym systemem emerytalnym.
Wysokość ich emerytury będzie zależała
od kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych w ZUS
po 1998 roku na indywidualnym koncie
ubezpieczonego oraz od kwoty kapitału
początkowego Kapitał początkowy to
teoretyczna składka na ubezpieczenie
społeczne odtworzona za okres pracy
przypadający przed 1999 rokiem. Jeśli
nie mamy jeszcze wyliczonego kapitału
początkowego, musimy złożyć w ZUS
wniosek w tej sprawie. Powinien on być
złożony na druku Rp-6. Dołączamy do
niego zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie, wystawione
przez pracodawcę.

ZMIANA
NAZWISKA
Jeśli nie podoba nam się nasze nazwisko i chcielibyśmy go zmienić, możemy
to zrobić tylko wtedy, kiedy istnieją ku
temu poważne powody, np. jeśli nasze
nazwisko jest ośmieszające, nie licujące z
godnością człowieka, ma obce brzmienie
albo jest w formie imienia. Aby zmienić
nazwisko, należy napisać podanie z
uzasadnieniem naszej decyzji oraz podaniem propozycji nowego nazwiska,
jakie chcemy nosić. Musi się ono jednak
zaczynać na tę samą literę, co stare nazwisko. Podanie trzeba złożyć do starosty w
urzędzie miasta lub gminy właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Należy dodać, że wniosek
o zmianę nazwiska na historyczne, np.
Sobieski, Poniatowski czy Lubomirski
zostanie odrzucony, jeśli nie mamy takich
przodków.

WOLNE NA ŚLUB
Z okazji własnego ślubu każdemu
przysługują dwa dodatkowe dni wolne,
niewliczane do urlopu wypoczynkowego.
Za te dni urlopu należy się nam więc pełne
wynagrodzenie. Oprócz dodatkowych dni
wolnych na ślub, urlop okolicznościowy

przysługuje także z okazji innych wydarzeń. Np. dwa dni należą się z powodu
urodzenia dziecka a także zgonu kogoś z
najbliższej rodziny (małżonka, dziecka,
ojca, matki, ojczyma, macochy). Jeden
dzień otrzymuje się z racji ślubu dziecka,
pogrzebu dalszych członków rodziny
(teścia, teściowej dziadka, babci). W
każdym z takich przypadków pracownik
ma prawo do pełnego wynagrodzenia za
wolny dzień.

ULGI DLA
INWALIDÓW
I GRUPY
Wprawdzie nie ma dla inwalidów
zniżek za opłaty gazowe i elektryczne,
ale za to jest wiele innych ulg dla osób
niepełnosprawnych, mających I grupę
inwalidzką. Inwalidzi mają więc prawo
do bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską, 49 proc. zniżki za bilety w pociągach osobowych PKP i autobusach PKS.
Korzystając z takiej ulgi, trzeba mieć przy
sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz wypis z orzeczenia komisji
lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia.,
lub też legitymację dokumentującą znaczny stopień niepełnosprawności.
Także opiekun osoby z I stopniem
inwalidztwa ma prawo do 95 proc. ulgi
w pociągach PKP i autobusach PKS.
Opiekunem może być wyłącznie osoba
pełnoletnia. Ulgi obowiązują tylko w
2 klasie pociągów. Nie obowiązują w
pociągach Intercity i Eurocity w komunikacji międzynarodowej. Kierowcy, którzy
przewożą osoby o obniżonej sprawności
ruchowej, a także pracownicy placówek
zajmujących się opieką, rehabilitacją,
edukacją niepełnosprawnych, mogą nie
stosować się do niektórych znaków drogowych. Ale powinni zachować przy tym
ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza znaków: zakazu ruchu w obu kierunkach, zakazu wjazdu, zakazu postoju. Samochód
powinien być oznaczony emblematem
inwalidzkim. Osoby niepełnosprawne są
zwolnione z podatku za zasiłki pielęgnacyjne oraz za świadczenia z pomocy
społecznej. Osoby z I grupą inwalidzką
zwolnione są również z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Obowiązują
też ulgi przy wejściu do muzeów oraz
bezpłatne usługi doręczania listów i przekazów pocztowych do domu. (jš)
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KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

.

RAK (22.6.-22.7.)

Onedlho sa zúčastníš na milom podujatí. Bude sa to síce
spájať s istými povinnosťami,
ale aj tak to bude príjemné. Stretneš totiž
kohosi zaujímavého, majúceho podobné
záujmy. Neočakávane sa ti podarí vyriešiť
problém, s ktorým si si oddávna nevedel
poradiť.

LEV (23.7.-23.8.)
V poslednom čase si sa viackrát prejavil ako sebec, čím si
kazíš dobrú mienku o sebe.
Dokonca tvoji najbližší majú už toho
dosť. Je to krátkozraké a nevyjde ti to na
osoh. Musíš sa zmeniť a začať myslieť aj
na iných. Neboj sa prejaviť svoje city.

PANNA (24.8.-23.9.)
Pokojný a jednotvárny začiatok mesiaca vystrieda
obdobie živých a intenzívnych pracovných kontaktov.
Prinesú ti nové, neočakávané zážitky.
Hoci to nebude nič zvláštne, bude to mať
pre teba význam. Koncom mesiaca ťa
čaká dlhšia cesta.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja finančná situácia sa
náhle zlepší, čo môžeš vďačiť
svojim dobrým pracovným
výsledkom. Čakajú ťa, žiaľ,
aj krátke neveľmi príjemné chvíle. Budeš
potrebovať veľa času, pokoja a taktu, aby
si z toho vybrdol bez väčších otrasov.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Čaká ťa menlivé obdobie,
v ktorom sa budú striedať
radosti a starosti. Len od
teba a tvojho optimizmu
závisí, čoho bude viacej.
Nevzdávaj sa tak ľahko, koncom mesiaca
sa vyrieši niekoľko tvojich problémov.
Daj si pozor na zdravie, zišla by sa ti
dovolenka.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Dlhšie pripravovaná cesta sa ti vydarí. Čakajú ťa
viaceré zmeny a úspechy
– v práci a spoločenskom
živote, kde sa ukážeš z dobrej stránky.
Koncom mesiaca ťa čaká veľa novej
práce a riešenie otázok, ktoré si viackrát
odkladal na neskôr.

RYBY (19.2.-20.3.)
V prvej polovici mesiaca
sa budeš musieť venovať
najmä práci, ktorej sa na
teba zvalí viac ako dosť. So
všetkým si poradíš, len si to dobre rozplánuj. Koncom mesiaca dostaneš darček,
ktorý ti urobí veľkú radosť, podobne ako
stretnutie s istou veľmi milou osobou.

BARAN (21.3.-20.4.)
Po návrate z cesty ťa čaká
príjemnejšie ovzdušie ako
predtým. Snaž sa tomu
prispôsobiť. Vo finančných
otázkach sa niečo skomplikuje, ale sa
ukážu aj perspektívy zlepšenia tvojej situácie. Schvália tvoje projekty, čo ti prinesie uznanie a aj finančný prospech.

BÝK (21.4.-20.5.)

Bude to obdobie usilovnej
práce, pričom nevyriešiš
všetko po svojej vôli. Nedovoľ, aby ti sklamanie odobralo energiu a chuť do práce. Budeš mať
niekoľko problémov, ktoré musíš začať
riešiť, aj keď sa ti neveľmi chce. Nemáš
však iné východisko.

Začiatok mesiaca ti uplynie pokojne a bezstarostne.
Potom sa udalosti začnú
rýchlo vyvíjať. Nevyhneš
sa ani viacerým ťažkostiam
a nemilým situáciám, ale nájdeš pomoc
a oporu u kohosi, kto ti už viackrát
pomohol. Nikdy neodmietaj podávanú
pomocnú ruku.

STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Čoskoro sa stretneš s prejavmi sympatie a priazne svojho
okolia, čo ti výrazne zlepší
náladu, ktorá v poslednom
čase nebola najlepšia. Nový elán a chuť
do života ti pomôžu ľahšie prekonať aj
finančné ťažkosti, spôsobené väčšími
výdavkami koncom mesiaca.

36

Namýšľaš si, že si veľkomyselný a ľahko odpúšťaž
urážky. Je to tak? Nezdá
sa ti, že napr. k najbližším
sa niekedy chováš dosť ľahostajne, že
si nevšímaš iných a bývaš nedôsledný?
Ak si si istý, že máš pravdu, bráň svoje
názory a záujmy. (jš)

NÁŠ TEST

Viete sa páčiť?
1. Zaujíma sa o vás príťažlivý muž, ale
nie je váš typ:
a/ Idete s ním na rande, aby ho videli vaši
známi – 5, b/ Poteší vás to, ale nič viac – 3,
c/ Poviete mu, že nemáte záujem – 1.
2. Ste dochvíľna?
a/ Áno, všade chodíte o 5 minút skôr – 3,
b/ Nie – 1, c/ Niekedy to jednoducho
nezvládnem – 5.
3. Čo vás vystihuje?
a/ Otvorená – 3, b/ Ambiciózna – 5,
c/ Hanblivá – 1.
4. Skúsili ste nejaký adrenalínový šport?
a/ Nie – 1, b/ Áno, bola to zábava – 5,
c/ Mám to v pláne – 3.
5. Zažijete trápnu situáciu. Ako ju
vyriešite?
a/ Utečiete – 1, b/ S humorom – 3,
c/ S pokojom – 5.
6. Máte problémy s trémou?
a/ Áno, niekedy – 1, b/ Nie – 5, c/ Skoro
vždy, ale už viete, ako ako na ňu – 3.
7. Čo vás dokáže povzbudiť?
a/ Trochu šťastia – 3, b/ Priatelia – 1,
c/ Úspech – 5.
8. Opačné pohlavie vás požiada o telefónne číslo. Ako zareagujete?
a/ Zaváhate, ale ho dáte – 3, b/ Dáte ho
bez rozmýšľania – 5, c/ Nedávam čísla
na počkanie – 1.
9. Keď chcete niečo získať, ako na to
idete?
a/ Vytrucujete si to – 5, b/ Počkáte – 1,
c/ Zaslúžite si to – 3.
10. Doma nie je ani kúsok teplého jedla.
Čo urobíte?
a/ Nebudete jesť – 3, b/ Len tak niečo
ukuchtíte – 5, c/ Uvaríte niečo, na čo
ste už mali chuť – 1.
VYHODNOTENIE
10-20 bodov: Prirodzenosť je u vás na prvom mieste. Podlizovanie sa vám protiví.
Všetko hovoríte na rovinu. Niektorí ľudia
to ocenia, ale druhých to môže šokovať,
ak vás nepoznajú.
21-35 bodov: Ste obľúbení a viete, ako
to dosiahnuť. Dokážete sa prispôsobiť, čo
niekedy nie je jednoduché. Ste kamarátski
a dá sa na vás spoľahnúť, no občas vás
unavuje robiť to, čo chcú ostatní.
36-50 bodov. Dokážete skvele využiť
svoje schopnosti. Pôsobíte ako zosobnená
dokonalosť. Aj najmenšiu chybičku viete
zamaskovať. Má to svoje klady aj nedostatky – môžete sa cítiť osamelo. Nikto
nepočíta, že aj vy ste len človek a máte
svoje problémy. (jš)

.

ADELA – je to v poslednom čase
pomerne populárne meno, najmä na Slovensku. Jeho nositeľka však málokedy
býva úplne šťastná a spokojná so životom.
Typická Adela je dieťaťom veľkej lásky a
niekedy sa rodí ešte pred sňatkom rodičov. Je pekná, vysoká, dlhonohá, najčastejšie tmavá blondínka alebo tmavovláska
s jemným červenkastým odtieňom. Rada
sa smeje, ale v jej smiechu nikdy nie je
plná radosť, ale skôr irónia a výsmech.
Svojím smiechom dokáže iných oklamať a odhaliť ich vady a nedostatky Je
vtipná, ale v tom, čo hovorí, je hodne
uštipačnosti.
Adela pochádza často z početnej, niekedy však aj rozbitej rodiny. Býva veľmi
nadaná, ale nesystematická. Preto sa nie-

kedy stáva, že nekončí normálnu školu,
ale ide do práce a učí sa vo večernej škole.
Rada sa pekne oblieka a priam zbožňuje
kozmetické prostriedky. Je spoločenská,
rada tancuje a má úspech u chlapcov.
Všeobecne ju považujú za ľahkomyselnú.
Vydáva sa spolovice z lásky a spolovice
z rozumu. Ako manželka a matka sa mení
na nepoznanie – obe úlohy plní vzorne. Jej
manžel je dobrý a mierny človek, ktorý sa
dobre stará o rodinu. Mávajú spolu jedno
a niekedy dve deti, väčšinou chlapcov,
ktorí sa podobajú matke. Adela, ktorá
v živote mnoho zakúsila, sa snaží chrániť
deti pred okolím. Ženy s týmto menom
mávajú občas ťažkosti s črevami a žlčníkom, ale napriek tomu sa však dožívaju
pomerne vysokého veku. (jš)

Konštruktér oznamuje kolegom
v práci:
- Moja žena sa zaprisahala, že ma
opustí, ak neprestanem piť.
- No a čo?
- Nič. Ale bude mi chýbať.

Mladý lord sa oženil s bohatou Američankou, aby mohol splatiť svoje dlhy.
- Negratulujte mi, - povedal smutne
priateľom. – Gratulujte mojim veriteľom.

Istý farár letí prvý raz v živote lietadlom. Letuška mu ponúka koňak. Farár
sa pýta:
- V akej výške letíme?
- Asi desaťtisíc metrov.
- Tak si prosím radšej minerálku. Tak
blízko k šéfovi...
- Na dve veci v tomto podniku kladiem najväčší dôraz, - hovorí šéf novému
účtovníkovi. – Prvá je čistota. Očistili ste
si topánky na rohožke pred dverami?
- Áno, pravdaže.
- Dobre. Druhé, čomu pripisujem
najväčší dôraz, je pravdovravnosť. Pred
dverami nijaká rohožka nie je.
Vyobliekaná pani k taxikárovi:
- Ste voľný?
- Áno.
- K svadobnej sieni, prosím. Rýchlo!
- Tak voľný zasa nie som!

Keď udreli tuhé mrazy, chcel Naco
kozu-živiteľku vziať do izby. Manželke
Malike sa to veľmi nepozdávalo, nuž
opatrne namieta:
- Nacko, ale ten smrad.
- Neboj sa, veď si ona zvykne.
- Je tvoja žena ešte stále taká žiarlivá?
- Strašne! Na mojom kabáte zbadá
aj ženský vlas, ale keď riadi auto, nevidí
ani strom.

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 snívali:
- Lichôtky počuť – sklamané nádeje, hovoriť – za úslužnosť ťa čaká šťastie.
- Lyžica, strieborná – niekto ťa pozve
na obed.
- Magnet – budeš sa ľuďom páčiť.
- Maják – dobré vyhliadky do budúcnosti.
- Majetok mať – môžeš očakávať stratu.
- Maľovať sa nechať – šťastie v láske.
- Maliarom byť – si milovníkom krásy,
vidieť ho – budeš mať veľa šťastia.
- Márnica – skorá rozlúčka pre zamilovaných.
- Máry vidieť – dedičstvo, nečakaný zisk,
na nich ležať – pred tebou príjemná zmena, zakryté vidieť – smrť, veľká strata.
- Maska, nosiť ju – klameš svojho priateľa,
vidieť ju – niekto ťa podvedie a oklame.
- Mastičkára vidieť – ujdeš pred nebezpečenstvom, byť ním ošetrovaný – hlúposť
ti prinesie škodu.
- Mäso psom hádzať – niekto sa k tebe
chová zdržanlivo.
- Meč mať – česť a sláva, dostať – staneš
sa pánom, zlomiť – hanba, potupa, stratiť
– stratíš úctu svojich blížnych.
- Medveďa vidieť – výhra, zisk, byť ním
zastavený – utrpíš veľkú škodu, vidieť ho
tancovať – vyhovieš svojim veriteľom, jesť
jeho mäso – svadba v rodine, poľovať naňho – pozor, hrozí ti nebezpečenstvo! (jš)

Tonkovi visí sviečka z nosa.
- Nemáš vreckovku, chlapče? – vyčíta
mu suseda Filka.
- Mám, ale nedám.
Rotný vrieska na
regrútov:
- Vpredu je sever, vpravo východ,
vľavo západ a čo je
za mnou?
- Nádherný civilný život, pán rotmajster!
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Manželský rekord. Zväzok dvojice
z Taiwanu Liu Jung-janga (103) a jeho
o rok mladšej manželky Jang Wan je
v Guinesovej. knihe rekordov zapísaný
ako najdlhšie trvajúce manželstvo. Už

v roku 2002 oslávili 85. výročie svadby
a porazili dovtedy najvytrvalejší manželský pár so Spojených Štátov. (Život)

Chrápajúcich už nechcú. Nováčikovia v
čínskej armáde sa môžu tešiť na lepší spánok
vďaka novým predpisom, ktoré zakazujú
hlasne chrápajúcim ľuďom vstúpiť do jej
radov. Sprísnené podmienky odvodov tiež
zakazujú prijímať ľudí s tetovaním a nadváhou a nariaďujú potenciálnym vojakom
drogové a psychologické testy. Čínska armáda sa tým chce prispôsobiť meniacim sa
spoločenským trendom a dnešnej mládeži.
Zákaz vstupu chrápajúcich ľudí do armády
odôvodnili tým, že rušia život iných. Nie je
jasné, ako budú u uchádzačov testovať
tento problém. Vojakmi sa nebudú môcť
stať ľudia s módnym tetovaním, ktoré vraj
zhoršuje obraz armády rovnako ako jazvy
po jeho odstránení. Povolené je však tradičné
tetovanie národnostných menšín, ak nie je
príliš nápadné pri nosení letného oblečenia.
Čínska Ľudová oslobodzovacia armáda je s
2,3 milióna príslušníkov najväčším stálym
vojskom na svete. (TASR)

Ušatý krásavec. Nevedno, či tento
basset menom Mr. Jeffries z anglického
Sussexu vôbec tuší, aký je slávny, ale
jeho meno je zapísané do slávnej
Guinnessovej
knihy rekordov. Zaslúžil
sa o to pre svoje
neuveriteľné dlhé uši.
Tie majú rozpätie temer
tridsať centimetrov, čo
je podľa oficiálnych záznamov najviac zo všetkých psích uší na
svete. Jeho pán si ho nechal pre istotu
poistiť na 30 000 libier.

38

Pitie kávy srdcu neškodí. Doterajší
predpoklad, že nadmerné pitie kávy môže
spôsobiť rôzne ochorenia srdca, pravdepodobne padol. Nová štúdia španielskych
vedcov totiž dokazuje, že obľúbený nápoj
nemá na srdce žiadny negatívny vplyv.
Tento záver sa však týka len prekvapkávanej kávy, nie klasického espressa.
Za častými srdcovými ochoreniami milovníkov kávy stojí úplne niečo iné ako
šálka voňavého nápoja. Kávičkári totiž
majú často sklon k fajčeniu a k prílišnej
konzumácii alkoholu. Je to dobrá správa,
pretože káva patrí k celosvetovým najobľúbenejším nápojom. Vedci tiež odhalili,
že nezáleží na tom, či ľudia pijú klasickú
kávu, alebo kávu umelo zbavenú kofeínu.
Podľa Roba van Dama z Bostonskej univerzity to však neznamená, že si každý
môže dopriať svojho obľúbeného nápoja,
koľko sa mu zažiada. Nedá sa totiž vylúčiť
spojitosť medzi pitím kávy a srdcovými
ochoreniami u niektorých citlivých jednotlivcov. Pozor by si mali dávať najmä ľudia
s pomalým metabolizmom. Príliš zdravé
nie je ani pitie francúzskeho espressa, pri
ktorého príprave sa namiesto papierového
filtra používa sieťový filter. (ČTK)

Výučba šťastia vo V. Británii. Prestížna anglická súkromná škola Wellington
College v meste Crowthorne sa rozhodla
ponúknuť svojim študentom výučbu
šťastia, aby mohli úspešne bojovať s
nástrahami spoločnosti, akými sú materializmus či posadnutosť hviezdami.
Na pilotný program hodín šťastia bude
dohliadať psychológ a s výučbou sa má
začať už najbližší akademický rok. Žiaci
vo veku 14 až 16 rokov budú dostávať
hodinu týždenne, na ktorej sa naučia, ako
zvládnuť vzťahy a negatívne emócie, ako
sa starať o fyzické a psychické zdravie
a ako úspešne realizovať svoje ambície.
Známe osobnosti, peniaze a majetníctvo sú
priveľmi často hlavnými métami mladých
ľudí, ale o tom šťastie naozaj nie je. Deti by
mali vedieť, že peniaze šťastie neprinášajú.
Školu Wellington College založili v roku
1853 a v súčasnosti ju navštevuje 750
chlapcov vo veku od 13 do 18 rokov a 50
dievčat od 16 rokov. Poplatky za štvrťrok
v tejto škole predstavujú v prepočte 333
tisíc korún. Žiak s internátom zaplatí až
416 tisíc korún. (SITA)

Muži a krásavice. Ak je muž vystavený sexuálnym podnetom, zhorší sa
jeho schopnosť rozhodovať sa. Tvrdia to
belgickí vedci, ktorí na túto tému uskutočnili vedecký výskum. Vyplynulo
z neho, že rozhodovanie je
narušené pri pohľade na krásnu
ženu či ženské
spodné prádlo
najmä u mužov,
ktorí majú prirodzene vysokú
hladinu mužského hormónu
testosterónu.
Belgickí vedci z
výsledku vyvodili, že sexuálne podnety u
mužov negatívne ovplyvňujú schopnosť
sústrediť sa a uspieť v mentálnej činnosti.
Výskum spočíval v porovnaní správania
sa 176 dobrovoľníkov. Boli to heterosexuálni študenti vo veku od 18 do 28 rokov,
ktorí mali hrať hru o peniaze. Predtým
však polovicu z nich vystavili sexuálnym
podnetom najrôznejšieho druhu. Buď si
prezerali fotografie modeliek a atraktívnych
anonymných žien, alebo určovali kvalitu
podprseniek podľa materiálu či farby.
Druhá polovica si prezerala fotografie krajín, stareniek a rozlišovala kvalitu tričiek.
Potom všetci dostali za úlohu hrať finančnú
hru. Ukázalo sa, že tí, ktorí boli vystavení
pohlavne dráždivým podnetom, dosahovali
horšie výsledky ako ostatní. Účastníkov
výskumu navyše rozdelili podľa hladiny
testosterónu, a to porovnávaním dĺžky
ukazováka a prstenníka. Dlhý prstenník
svedčí o vysokej hladine tohto hormónu.
Výskum dokázal, že si v hre viedli najhoršie
muži s najvyššou úrovňou testosterónu.
Podľa jedného z autorov štúdie, Siegfrieda
DeWittea, je isté, že ľudia s vysokou hladinou testosterónu sú mimoriadne citliví
na sexuálne podnety. Ak sa tieto podnety
v ich blízkosti nevyskytujú, správajú sa
normálne. V opačnom prípade začnú byť
impulzívni. (ČTK)
Väzenie pre klebetnice. Vysoké pokuty
a dokonca až trojročné väzenie hrozí klebetniciam v kolumbijskom meste Iconozo.
Maximálny možný trest dostanú tie, ktoré
ohovárajú svojich susedov. Istí obyvatelia
tam vraj šírili také klebety, ktoré dokonca spôsobili, že si niektorí ľudia siahli na život. Čo
poviete, nezišlo by sa podobné nariadenie aj
u nás, najmä v menších dedinách, kde funguje
šírenie neoverených informácií typu „jedna
baba povedala“? (Nový Čas pre ženy)

Kostol v Novej Belej – maľba I. Kolodejovej (5. tr.) z N. Belej

Kostol v Oravke – práca I. Bandykovej (3. tr.) z Privarovky

Repr. A. Klukošovská
Kaplnka v Lapšanke – maľba M. Lukaša (6. tr.) z Krempách

Kostol v Oravke – kresba G. Tlałku (5. tr.) z Jablonky
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