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NA OBÁLKE: Žiačky Margita Šoltýsová
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Foto: A. Klukošovská. Návrh obálky: E. Koziołová.
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Žiaci spišských a oravských škôl začali v júli svoje
vytúžené prázdniny. Krátko pred zavŕšením
školského roka sme však stihli navštíviť jednotlivé
školy a doviezť výhercom výtvarnej súťaže Života
zaslúžené odmeny. Spravidla pekné a hodnotné,
ktoré žiakom priniesli veľa radosti. Zvlášť sa
svojim odmenám tešili Mariola Wawrzesiaková z
Veľkej Lipnice a Natália Sączeková z Jablonky-
Matonog, ktoré vyhrali horské bicykle. Ale ani
také odmeny ako stan pre Ivonu Kolodejovú z
Novej Belej, alebo pontón pre Gabrielu
Wiśniowsku z Nedece, či plecniak a maliarske
potreby pre Krištofa Bohačíka z Malej Lipnice
(viď foto) neboli na zahodenie. O súťaži a
odovzdávaní odmien píšeme podrobnejšie v
Živote č. 4 a 7. Foto M. Smondek.
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V
 dňoch od 25. do 28. mája 
2006 bol v Poľsku na púti 
pápež Benedikt XVI. Prišiel 
k nám, aby, - ako to viackrát 

zdôraznil, - mohol prejsť po stopách 
svojho predchodcu Jána Pavla II. Mottom 
pápežovej púte bola výzva: Zotrvajte 
pevní vo viere. Počas štvordňového po-
bytu v Poľsku, ktorý bol vlastne prvou 
zahraničnou púťou Benedikta XVI., Sv. 
otec navštívil Varšavu, Čenstochovú, 
Krakov, Kalwariu Zebrzydowsku, Wa-
dowice a koncentračný tábor Auschwitz-
Birkenau, odkiaľ   mohli sledovať obšírne 
prenosy poľskej televízie, rozhlasu 
a iných médií.

Mnohí komentátori si ešte pred zača-
tím tejto púte kládli otázku, ako Poliaci, 
rodáci Jána Pavla II., prijmú nového pá-
peža. Keď niekto očakával, že stretnutia 
s Benediktom XVI. budú aspoň trochu 
zdržanlivejšie a bez takého nadšenia, ako 
počas predošlých návštev Jána Pavla II., 
veľmi sa sklamal. Všade, v každom meste 
a na každom mieste, ktoré navštívil, bol 

vítaný rovnako vrelo a srdečne, ako jeho 
predchodca „poľský pápež“. Takmer 
všade mu na privítanie spievali Bárku, 
obľúbenú pieseň Jána Pavla II. Aj výkri-
ky boli podobné, veď popri najčastejšom 
Benedetto, Benedetto, mládež volala 
Milujeme ťa, a dokonca pred oknom na 
Františkánskej ul. v Krakove dlho do noci 

skandovala Zostaň s nami. Bolo vidieť, 
že sa pri nich zjavil nie niekto cudzí, ale 
ozajstný duchovný otec, ktorého všetci 
potrebujú. Trochu sklamaní boli len tí, 
čo od púte Benedikta XVI. očakávali len 
sentimentálnu spomienku na poľského 
pápeža. Benedikt XVI. však nemohol 
a ani nechcel nahradiť Poliakom v pamäti 

a srdci Jána Pavla II., ale svojou púťou 
sa pokúsil prinavrátiť duševnú rovnová-
hu tým, čo sa pocítili osirotení a akoby 
odsunutí mimo hlavného prúdu súčasnej 
histórie.

Snáď aj preto najväčšie ovácie dostal 
vtedy, keď sa odvolával na svojho pred-
chodcu buď spomenul jeho meno alebo 
keď začínal buď končil svoje homílie 
v poľskom jazyku.

Mohlo by sa zdať, že Benedikt XVI. 
počas svojej púte bude často opakovať 
Poliakom, že sú dobrí kresťania, snáď naj-
pobožnejší na svete a vyjadrovať uznanie 
poľskej Cirkvi za plné semináre a za oveľa 
vyššie než na západe ukazovatele účasti 
veriacich na rôznych pobožnostiach. 
Ovšem, stávalo sa, že chválil vieru Po-
liakov, najmä tých z minulosti, ale hneď 
na druhej strane poukázal na dosť smut-
ný obraz poľskej náboženskosti. Zvlášť 
dôrazne na to upozornil počas stretnutia 
s kňazmi vo varšavskej katedrále sv. Jána, 
keď poľskej Cirkvi vytkol plytkosť a život 
nedostatočne prehĺbený modlitbou, keď 
skritizoval kňazov za ich angažovanosť 
do politiky buď hospodárskej činnosti. 

Pápež  v rozhovore s bývalými väzňami tábora Auschwitz-Birkenau

Benedikt XVI. s prezidentom PR L. Kaczyńským a jeho manželkou počas privítania 
na letisku
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- Veriaci, - zdôraznil, - od kňazov očakávajú len jedno, 
aby boli odborníkmi v oblasti duchovného života človeka 
a nie v oblasti politiky alebo ekonómie. Na druhej strane 
veľký počet kňazov v Poľsku by mal navádzať poľskú cirkev 
k tomu, aby sa nimi delila s inými krajinami, kde kňazi 
chýbaju. Veď ich účasť a obetavosť napr. na misiách by 
mohla priniesť mnohonásobne väčší úžitok.

Azda najťažší moment pápežovej púte bol počas náv-
števy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kde 
sa o.i. zastavil pri symbolickom pamätníku postavenom 
obetiam rôznych národov v tomto tábore, pomodlil sa pri 
stene smrti, pozrel si celu smrti sv. Maximiliána Kolbého 
a stretol sa so skupinou bývalých väzňov, ktorí prežili 
strasti tohto tábora. – Prišiel som sem ako syn nemeckého 
národa, - povedal v Birkenau, - a môžem zopakovať za 
mojím predchodcom: Nemohol som sem neprísť. Bola 
to a naďalej je povinnosť pred pravdou, pred tými, čo tu 
trpeli, povinnosť pred Bohom. Neskôr počas prejavu o.i. 
podotkol:  - Som tu, aby som prosil o milosť zmierenia, aby 
som prosil predovšetkým Boha, lebo len on môže otvoriť 
a očistiť ľudské srdcia, ale zároveň prosiť o odpustenie ľudí, 
ktorí tu trpeli. Veľmi dramaticky zaznela najmä otázka: 
Pane, prečo si mlčal? Prečo si to dovolil?

Benedikt XVI. počas púte nemohol nahradiť v srdciach 
Poliakov Jána Pavla II. Urobil však všetko pre upevnenie 
ich viery a poľskej Cirkvi. Aj on, ako hovoril, chce čerpať 
z tejto viery a z poľských veriacich chce utvoriť avantgardu 
novej evanjelizácie, akési európske krížové hnutie, ktoré 
by zanieslo kresťanstvo späť k Európanom a európskym 
inštitúciám. Aby však Poliaci mohli splniť túto úlohu, 
musia vytrvať pevní vo viere. 

JÁN ŠPERNOGA

Benedikt XVI. pozdravuje zástupy veriacich z obloka 
arcibiskupského paláca v Krakove

POĎAKOVANIE ŠÉFREDAKTOROVI
1. júla t. r. prešiel na zaslúžený 

dôchodok dlhoročný šéfredaktor 
Života krajan JÁN ŠPERNOGA. 
Túto funkciu plnil šestnásť rokov. 
Prevzal štafetu po zakladateľovi 
nášho časopisu, už nebohom 
krajanovi Adamovi Chalupcovi 
v roku 1990. 

Ján Špernoga pochádza zo 
slovenskej roľníckej rodiny. Narodil 
sa 21. júna 1938 v Kacvíne na Spiši. 
Absolvoval Všeobecnovzdelávacie 
lýceum so slovenským vyučova-
cím jazykom v Jablonke na Orave 
a v rokoch 1957-1963 študoval slo-
venčinu a taliančinu na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začal pracovať ako novinár 
v roku 1963 v Poľskej tlačovej kancelárii vo Varšave. Odtiaľ v roku 1974 
prešiel do redakcie Života, s ktorou už od roku 1967 pravidelne spolu-
pracoval medziiným pri jazykovej a štylistickej úprave textov. Vtedy iste 
netušil, že práve začal prácu v časopise, s ktorým spojí celý svoj život. 
V Živote od roku 1983 plnil funkciu tajomníka redakcie, až ho napokon 
Ústredný výbor Spolku na plenárnom zasadnutí v roku 1990 schválil 
do funkcie šéfredaktora.

Krajan Ján Špernoga je dlhoročným členom nášho Spolku, v kto-
rom vyvíjal aktívnu krajanskú činnosť. Od roku 1970 bol delegátom na 
všetkých zjazdoch Spolku a súčasne členom predsedníctva Ústredného 
výboru SSP. Tešil sa tak veľkej dôvere krajanov, že ho na 11. zjazde 
SSP v roku 2003 zvolili do funkcie podpredsedu Spolku.  

Najviac svojich síl a energie však venoval Životu. Vždy mal na zreteli, 
že je to časopis pre krajanov – Slovákov a kedysi aj Čechov žijúcich 
v Poľsku, preto v ňom uprednostňoval najmä krajanskú problematiku. 
Riadil sa pritom zásadou dať čitateľom čo najplnšiu, svedomite pripra-
venú informáciu, aby časopis bol dôveryhodný. Dbal pritom o vysokú 
jazykovú a štylistickú úroveň publikovaných materiálov. Počas jeho 
šéfovania časopis prešiel hlbokú metamorfózu. Jeho nespokojná ná-
tura ho nútila časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať.  Z pôvodne 
skromného čierno-bieleho časopisu sa snažil vytvoriť pestrý, tematicky 
rôznorodý magazín na vysokej jazykovej, obsahovej a grafickej úrovni, 
čo sa mu v značnej miere aj podarilo. Nie div, že Život už takmer 50 
rokov pravidelne dochádza do krajanských rodín na Spiši, Orave, ba 
aj v zámorí a dodnes sa teší veľkej obľube.  

Ako šéf a človek vzbudzoval dôveru a aj sám sa tešil takej istej dôvere 
redakčného kolektívu. K práci pristupoval veľmi zodpovedne. Voči nám, 
pracovníkom, bol veľmi náročný, ale i sebe si kládol vysoké požiadavky 
a každému rád pomohol. Bol veľmi ústretový, vždy si vedel nájsť čas 
na rozhovor s každým, kto za ním prišiel. Slúžil nám radou i svojimi 
skúsenosťami pri vstupe do novinárskeho povolania a mnohému nás 
naučil, za čo sme mu vďační.  

Ako člen predsedníctva ÚV a neskôr podpredseda Spolku sa usi-
loval o rozvoj našej organizácie, o upevňovanie národného povedomia 
krajanov a rozvoj výučby materinského jazyka na školách. Za týmto 
účelom viackrát osobne chodil po krajanských rodinách a povzbudzoval 
ich k tomu, aby vychovávali svoje deti v slovenskom duchu. Práve 
vďaka jeho úsiliu bolo vlani obnovené vyučovanie slovenského jazyka 
v Základnej škole v Podvlku. 

Po ťažkej dlhoročnej novinárskej práci a úsiliu o zachovanie dedič-
stva našich otcov medzi krajanmi patrí zaslúžený oddych. Ďakujeme za 
všetko, čo ste pre nás urobili a dúfame, že naďalej budete podporovať 
naše snaženia, slúžiť pomocou a skúsenosťami. Prajeme Vám veľa 
zdravia, spokojnosti i možností realizovať svoje plány a množstvo 
príjemne strávených chvíľ. 

Kolektív Života       
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Život na dedine sa z roka na rok vyvíja a mení. Do našich 
domácností prichádzajú nové vymoženosti techniky a vedy. To, 
čo bolo ešte pre našich rodičov nedosiahnuteľné, je pre nás kaž-
dodennosťou. S týmito zmenami sa spája sociálno-ekonomická 
situácia rodiny, ktorá úzko súvisí s riadnym fungovaním spo-
ločnosti. Povinnosťou štátu je starať sa o rozvoj populácie a tým 
aj  o mladé rodiny. Voľakedy starostlivosť o mladé rodiny bola 
lepšia ako v súčasnosti. Ľudia mali väčšiu istotu a nemuseli sa 
obávať, či sa im podarí zabezpečiť existenciu rodiny. Samozrejme 
mnoho závisí od podnikavosti každej rodiny.  

S otázkou, ako sa žije mladej rodine na Spiši, sme sa obrátili 
na pár mladých spišských rodín, ktoré najlepšie vedia, akým 
problémom musia čeliť v každodennom živote. Napríklad Beáta 
a Krištof Petráškovci z Krempách sú manželstvom už dva roky. 
Majú dcérku Zuzanku, ktorá má jeden a pol roka a je veľmi 
zhovorčivou bytosťou, takže nám prezradila, že onedlho bude 
mať bračeka alebo sestričku. Podľa nich najväčším problémom 
mladej rodiny je dnes práca. Najdôležitejšie je zabezpečiť si 
vhodné pracovné miesto v blízkosti bydliska, čo je v poslednej 
dobe veľmi ťažké. Ich snom je stavba vlastného domu, ale, ako 
hovoril Krištof,  vyžaduje si to pomerne veľké finančné náklady. 
Kvôli tomu Krištof odchádza za prácou do vzdialenejších miest 
Poľska. Je to pre mladú rodinu nevýhodné, keďže práve teraz 
by chceli byť spolu, navzájom si pomáhať pri výchove detí a 
v každodenných povinnostiach. Žiaľ, takto je nútená žiť väčšina �

mladých rodín na Spiši. Na otázku, ako sa im žije spolu, svorne 
hovorili, že veľmi dobre, a to aj napriek niektorým ťažkostiam. 
Ale ktože ich nemá? Hlavne, že sú spolu a zdraví. Dúfajú, že 
snáď v budúcnosti sa vyriešia ich problémy, najmä pracovné 
záležitosti a všetko sa nejako zmení. Podľa nich práca v zahraničí 
je nejakým východiskom zo situácie, ale predsa chceli by žiť 
v rodnej obci, aby tuná mali možnosť realizovať svoj spoločný 
sen, čo im aj prajeme.

Ďalším spišským párom, s ktorým sme sa zhovárali o tejto 
otázke, je Renáta a Martin Šoltýsovci z Lapšanky. Sú man-
želstvom vyše tri roky a majú dve dievčatká, trojročnú Olíviu 
a sedemmesačnú Dáriu. Martin pracuje v zahraničí, keďže doma 
nemohol nájsť prácu. Renáta je absolventkou strednej zdravot-
níckej školy v Poprade a hoci v Poľsku zdravotných sestier nie 

Renáta a Martin Šoltýsovci z Lapšanky

Beáta a Krištof Petráškovci z Krempách Jolanta a Vojtech Bigosovci z Jurgova
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je nazvyš, nevie si nájsť prácu v tomto 
povolaní. Väčšinou si privyrába na se-
zónnych prácach.  

Podľa nich je dôležité mať prácu 
v blízkom okolí, vtedy sa ľahšie žije, 
je viac času pre rodinu. Ich spoločným 
snom je postaviť si dom. Čo sa tyká 
budúcnosti, ako povedali, neostáva 
im nič iné, len dúfať, že snáď raz príde 
čas, kedy nebude problém ani s prácou, 
ani primeranou plácou za ňu. Možno 
vtedy mladí ľudia nebudú nútení hľadať 
prácu mimo domova.  

Napokon sme sa zastavili v Jurgove 
u Jolanty a Vojtecha Bigosovcov, ktorí 
práve 5. júna oslávili siedme výročie 
sobáša. Majú tri deti: šesťročnú Patríciu, 
trojročného Jakubka a jedenapolročného 
Vojtecha. Bývajú spolu s Vojtechovou 
matkou, spoločne gazdujú a navzájom 
si pomáhajú. Vojtech pracuje a Jolanta 
sa stará o domácnosť a deti. Na začiatku 
manželstva, aby si vylepšili domáci roz-
počet, bola Jolanta bola párkrát v zámorí, 
kde má rodinu. Aj podľa nich je najväč-
ším problémom mladých rodín práca 
v blízkom okolí. Jediné východisko, ako 
si prilepšiť, vidia mladí ľudia v odchode 
do zahraničia. Totiž tam, aj keď pracujú 
ako nekvalifikovaní pracovníci, sa majú 
lepšie ako doma. - Aká bude budúcnosť? 
– rozmýšľajú nahlas Bigosovci, – to 
nikto nevie. Môžeme len dúfať, že svitnú 
lepšie časy. 

Ako vidíme, hlavným problémom 
mladých spišských rodín je nedostatok 
pracovných možností v blízkom okolí, 
čo by im umožnilo zabezpečiť si svoju 
existenciu. Vďaka pomoci zo strany ro-
diny mladí získavajú istotu a majú oporu 
v ťažkých chvíľach. Je to nezanedbateľná 
vec v živote každej mladej rodiny. 

Na druhej strane sa síce veľa hovorí 
o tom, že mladé rodiny treba podporovať, 
keďže sú zárukou budúcnosti každej 
spoločnosti, ale, žiaľ, sú to väčšinou 
len sľuby.  

My prajeme všetkým mladým rodi-
nám, aby sa im darilo v ich snaženiach 
a aby mohli dosiahnuť vytýčené ciele. 

AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: archív Petráškovcov, 

Šoltýsovcov, Bigosovcov 

AKO SA ŽIJE...

Je to najväčšia oravská obec, ktorá sa 
tiahne v údolí potoka Lipnica a v tomto 
mesiaci oslavuje 400. výročie svojho 
vzniku. Má vyše 5300 obyvateľov. Obec 
založil richtár Michal Šmietana-Lipnický 
spolu s valaskými osadníkmi. Richtár 
získal právo pasenia 400 oviec na stráňach 
Babej hory, ktoré patrili do veľkolipnické-
ho katastra. Podľa historických údajov  

Veľká Lipnica

v roku 1626 bolo v obci 76 gazdovstiev, 
v ktorých žilo približne 380 ľudí. Podľa 
spisu v roku 1659 vo veľkej Lipnici bývalo 
796 katolíkov a 88 evanjelikov. Medzi 
najstaršie lipnické rody patria rodiny Mal-
kuchovcov, Vojtičkovcov, Bočkajovcov, 
Lichositovcov, Brenkusovcov, Jackov-
cov, Odrobinovcov, Marčákovcov ap.
Veľká Lipnica bola od svojho založenia ty-
pickou pastierskou osadou, zameranou na 
chov oviec a volov, pretože stráne a poľany 
Babej hory boli akoby na to stvorené. V ro-
ku 1627 bol tu postavený drevený kostolík, 
ktorý neskôr predali do Chyžného. Nový 
kostol postavili v roku 1769 neskoroba-
rokovom štýle, ktorý bol charakteristický 
pre Horné Uhorsko. Podľa legendy ho vraj 
postavili za zbojnícke dukáty. Historickým 
symbolom Lipnice je sv. Lukáš Evanjelista, 
patrón obce a farnosti. Dokazuje to aj pečať 
obce z 18. storočia, ktorá sa dodnes zacho-
vala v Oravskom Podzámku. Moderný erb 
obce je zhotovený na základe historických 
prameňov, ktorý siaha až do čias Márie 
Terézie, ktorá udelila Lipnici erb.

Medzi krajanmi
Najprv som sa porozprával s miestnym 

predsedom SSP Jozefom Karnáfelom. Túto 
funkciu zastáva už takmer polstoročie a ok-

Kostolík sv. Kríža v Privarovke

Interiér kostola sv. Lukáša 
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rem toho je aj dlhoročným propagátorom 
Života. Povedal mi: - Krajanov vo Veľkej 
Lipnici ubúda. Starší umierajú a mladí sa 
už o krajanský život nezaujímajú. Aj keď sa 
snažím nájsť nových predplatiteľov, nie je to 
ľahko. Niekedy už ani starší  nechcú Život 
predplácať, lebo už dobre nevidia a nemajú 
si ho ako prečítať. Je preto problém nájsť 
nových ľudí, ktorí by sa chceli podujať na 
túto činnosť. V obci je problém s členskou 
základňou. Aj keď je obec pomerne veľká, 
MS SSP má pomerne málo členov. Preto 
by bolo treba získať pre spolkovú činnosť 
aspoň niekoľko osôb zo strednej generácie, 
aby krajanská činnosť úplne neupadla. Ver-
me však, že niekdajšia najväčšia a aktívna 
skupina nám nezanikne.

Podobná situácia je aj v susednej Prí-
varovke. Predsedu MS tu už dlhší čas ne-
majú. Jedným z aktívnejších členov je Ven-
delín Vontorčík, ktorý je tu propagátorom 
Života. OV na Orave sa tu už dlhší čas snaží 

nájsť niektorého 
z krajanov, aby 
sa podujal fun-
kcie predsedu 
miestnej sku-
piny. Ak takáto 

situácia potrvá dlhšie, môže sa stať, že 
nám obidve tieto miestne skupiny úplne 
zaniknú. 

Agroturistika
Patrí medzi odvetvia, ktoré sa vo Veľkej 

Lipnici zo začiatku rozvinuli veľmi rýchlo. 
Obec leží pod úpätím Babej hory, odkiaľ 
sa tiahne turistický chodníček priamo na 
sám vrchol tejto majestátnej hory. A druhý 
koniec obce sa práve kúpe v Oravskom ja-

zere. V obci sa nachádza 
viacero agroturistických 
hospodárstiev a penzi-
ónov, ktoré ponúkajú 
slušné ubytovanie za kon-
kurenčnú cenu. O turistov 
nie je núdza hlavne v lete 
počas turistickej sezó-
ny. V zime je to o čosi 
horšie. Vo Veľkej Lipni-
ci chýba totiž lyžiarsky 
vlek, aj keď je tu viacero 
vhodných miest, kde by 
sa dal vlek v obci zriadiť, 
ale je viacero problémov, 
ktoré tomu stoja v ceste. 
Najlepší terén by bol na 
úpätí Babej hory. Keďže 
je to však chránené územie Babohorského 
národného parku, vlek sa tu zriadiť nedá. 
Prekáža tomu aj rozdrobenosť polí a nedo-
končená komasácia. V poslednom čase sa 
však rozvoj agroturistiky spomalil. Preto 
sa Veľkolipničania pripojili k programu na 
rozvoj vidieka Leader plus, ktorý je dotovaný 
z eurofondov. Tento program môžu využiť 
všetky obce. Podmienkou je vytvorenie pra-
covnej skupiny, ktorá bude reprezentovať 
gminu. Takúto skupinku vytvorila aj gmina 
Veľká Lipnica a vedie ju riaditeľ Združenej 
školy vo Veľkej Lipnici Jan Kuliga.

Na slovíčko s vojtom
Na to, čo sa deje vo Veľkej Lipnici, som 

sa priamo opýtal vojta veľkolipnickej gminy 
Mariusza Murzyniaka.

Dozvedel som sa, že gmina Veľká 
Lipnica realizuje projekt „Zlepšenie kvality 
životného prostredia – prihraničných vôd 

Oravského jazera.“ V rámci tohto projektu 
rozširuje obecnú čističku odpadových vôd. 
Projekt čiastočne hradí Európska únia 
z prostriedkov Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci programu Interreg III 
A Poľsko – Slovenská republika 2004-2006. 
Obec rozširuje aj kanalizačnú sieť. V súčas-
nosti sú k nej pripojené dve tretiny domov, 
čo predstavuje asi 3000 obyvateľov gminy. 
Každoročne si hodne peňazí vyžaduje opra-
va miestnych komunikácií. V dolnej časti 
Lipnice by bolo potrebné opraviť hlavnú 
cestu, ktorá sa tiahne cez obec. 

Veľkým problémom obyvateľov je malé 
zdravotné stredisko, ktoré sa tlačí v sties-
nených priestoroch. Vedenie gminy sa už 
dva roky snaží získať prostriedky na jeho 
rozšírenie, zatiaľ však bezúspešne. Podľa 
vojta ak sa ich nepodarí získať ani na bu-
dúci rok, budú musieť začať s prestavbou 
z vlastných finančných prostriedkov. Pre 
rozvoj obce je potrebné aj nové admi-
nistračno-priestorové členenie obce.

Veľká Lipnica vyvíja aktívne spoluprácu 
so slovenskými prihraničnými obcami 
a s Námestovom. Je to predovšetkým 
spolupráca v oblasti kultúry a školstva. 
Veľkolipnické školy sa zúčastnili dvoch 
prihraničných projektov, zameraných na 
udržanie v povedomí mladých ľudí kultúrne-
ho dedičstva ich predkov, kultúrneho dedič-
stva hornej Oravy. Dobrá slovensko-poľská 
spolupráca prekvitá aj medzi požiarnymi 
zbormi. Každoročne sú organizované spo-
ločné prehliadky a cvičenia, na ktorých po-
žiarne zbory súťažia medzi sebou, nadväzujú 
spoluprácu, vymieňajú sa skúsenosťami. 
Tento rok sa takéto podujatie uskutoční na 
Slovensku v Zubrohlave.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK 

Požiarna zbrojnica v centre obce

Privarovská horáreň
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HORČIČNÉ HORČIČNÉ 
ZRNKO...ZRNKO...
Moji známi sa presťahovali do nového 

mesta. Keď som sa s nimi rozprával, mali 
množstvo otázok, ako v novom bydlisku 
bude, či budú mať prácu, ako sa budú cítiť 
v novom byte? Všetko odovzdávali s vierou 
Božej prozreteľnosti. Až som sa čudoval, že 
majú tak veľkú vieru. Ide o to, že opravdivý 
kresťan bude vždy rátať s Božou pomocou. 
Keď svätá sestra Faustína mala veľké ťažkos-
ti, napísala o svojich rozhovoroch s Kris-
tom, kedy o.i. povedala Ježišovi: - Hoci by 
si ma zabil, ja ti dôverovať neprestanem. 
Boh je vždy s nami, aj keď jeho prítomnosť 
nepociťujeme. Nový mesiac, nové obdobie, 
nevieme, čo nám prinesie. Odovzdávajme 
všetko do Božích rúk.

9.7.2006.  14. nedeľa 
v cezročnom období,  
Mk 6, 1-6

Bol práve židovský sviatok. Pán Ježiš 
idúc cez polia s učeníkmi dovolil im urobiť 
to, čo sa nesmelo robiť. Potom, keď bol 
v židovskom chráme, urobil na očiach 
veľkého zástupu veľký zázrak. Opäť bol 
sviatok, opäť sa nesmelo. Všetci sa pozerali 
a čudovali, odkiaľ mal túto veľkú moc. On 
však povedal, že je Pánom aj nad sviatka-
mi a nad všetkým. Ježiš vo svojom učení 
ukazoval, že sviatok je človeku potrebný 
nielen preto, aby si oddýchol, ale aj preto, 
aby vzdal slávu Bohu. Dnes to vyzerá 
takto: máme otvorené obchody, veľkoob-
chody, supermarkety, aj keď je sviatok. Aj 
my si neraz povieme: - veď sa nič nestane, 
keď pôjdem nakupovať v nedeľu. Je to len 
tak... My však máme dávať svedectvo aj 
v tomto smere – sviatok je pre Boha, ale 
predovšetkým pre ľudí. Veď Boh vo svo-
jom prikázaní hovorí: Pamätaj, aby si...

16.7.2006. 15. nedeľa 
v cezročnom období, 
Mk 6, 7-13

Ľudia stále rozmýšľajú, čo urobiť 
Bohu. Tak rozmýšľali aj farizeji a do-
ktori zo Starého zákona, keď nesúhlasili 
s tým, čo hovoril Ježiš. Čo urobiť Bohu? 
Rozmýšľajú o tom aj dnešní ľudia. Zo 
súdov v Spojených štátoch amerických 
povyhadzovali tabule s prikázaniami. 

Z obchodov vyhodili kríže niekde, 
kde by mali byť. Nechcú, aby im 
ukazovali, že nad nimi niekto je. 
Boh je nad nami, ale nielen je. 
On nás bude súdiť podľa našich 
skutkov. Sv. Jakub však hovorí: 
- viera je mŕtva, keď nemá skutky. 
Áno. Skutky. Ide o skutky, – ako 
to povedal Boží sluha Ján Pavol 
II., – milosrdnej lásky. Niekto 
mi klope na dvere. Idem otvoriť. 
Bezdomovec. – Nemám nič, čo by 
som ti mohol dať. Naozaj? Mám 
lásku. Ale nechcem dať. Chcem sa 
zbaviť tohto človeka, lebo vošiel 
do môjho súkromia. Chcem byť 
len sám. Musím sa však liečiť 
Kristovou láskou, aby som nebol 
taký, ako dnešní farizeji.

23.7.2006. 
16. nedeľa 
v cezročnom období, 
Mk 6, 30-34

Dnes som bol veľmi nervózny. Mal 
som ísť práve na dovolenku, keď mi zrazu 
šéf oznámil, že musím ostať v práci, lebo 
ochorel kamarát a predsa ktosi musí zostať 
v tom čase na pracovisku. To nie je fér. 
Všetko bolo pripravené a navyše toho 
kamaráta nemám rád. Presne tak, ako by 
som nechcel. Už som mal šéfovi pove-
dať, že nesúhlasím, veď mám dovolenku, 
na ktorú som pracoval celý rok a vôbec 
ma nezaujíma... Práve vtedy som počul 
dnešné evanjelium a Pán ma osvietil. 
Nemôžeš takto urobiť! On ťa potrebuje 
práve teraz, potrebuje tvoju obetu. Takto 
mi hovoril akýsi hlas, ani neviem, odkiaľ. 
Zostal som teda s ťažkým srdcom v práci. 
Neviem, či Pán mi to poráta ako zásluhu? 
Dnes neraz, keď stojím pred ťažkým roz-
hodnutím, pýtam sa: Pane, mám milovať 
aj nepriateľov? Viem, že áno.

30.7.2006. 17. nedeľa 
v cezročnom období, 
J 6, 1-15

Opäť došlo k istej udalosti, keď – ako 
napísal Ján Evanjelista – bol práve ži-
dovský sviatok. Pán Ježiš dáva veľkému 
zástupu chlieb. Bol som pri Galilejskom 
jazere a videl som dookola plno trávy. 
Ľudia sedeli a jedli chlieb, lebo boli hladní. 
Lenže títo ľudia boli hladní, lebo nemali 
pravdu. Teda chlieb nasýtil len ich dočasný 
hlad, ale nenasýtil ich dušu. Preto ďalej 

šli za Ježišom a počúvali, čo im hovoril. 
On ich sýtil oveľa drahším pokrmom, ako 
obyčajný chlieb. Ani my si nemôžeme 
povedať, že keď raz počujeme Božie slovo, 
že nám to stačí. Stále ho potrebujeme. Čím 
viac počúvame, tým máme väčší hlad. Je 
to dobre a takto má byť. Treba mať stále 
hlad na Božiu múdrosť, lebo ináč ďaleko 
nezájdeme a možno vôbec nikam.

6.8.2006. 18. nedeľa 
v cezročnom období 
(sviatok Premenenia 
Pána), Mk 9, 2-10

Na kopci stojí kostol. Pamätám si 
krásny odpust, keď tam vždy prichádzalo 
množstvo ľudí z celého okolia. Pán sa 
premenil a ukázal svoju slávu. Slávnost-
ná sv. omša, procesia, ľudia v krojoch, 
dychovka... Potom všetci schádzali dolu 
a vracali sa do svojich domov. Posadali 
si k svojim stolom a stretli sa v rodinnom 
kruhu. Mali sviatok. Veľmi rád som 
chodil do tohto chrámu, keď tam nikto 
nebol. Zdalo sa mi, akoby som bol na 
hore Tábor. Pán sa pýta: - Miluješ ma ako 
ty? Nevedel som, čo mam odpovedať... 
V kostole nikto nebol a nikto ma nevidel. 
Áno, treba zavše prísť do kostola, keď 
tam nikto nie je. Vtedy je tam len Pán 
a stále sa pýta: - Máš ma rád? Môžeš aj 
odpovedať, veď nikto to nepočuje, len 
ON: Áno, Pane, mám ťa rád.

Kňaz PAVOL KUBANI
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Darina Gladišová – Živý plameň lásky
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3.5.2006 – krempašskí požiarnici mi-
moriadne slávnostne oslávili v tomto roku 
sviatok svojho patróna – sv. Floriána. Celý 
zbor vo vychádzkových požiarnických 
uniformách sa zúčastnil na slovenskej 
sv. omši, po ktorej sa na námestí konala 
ďalšia časť slávnosti. Príležitostné preja-
vy predniesli richtár Ján Kalata a veliteľ 
požiarnikov Albín Paluch. Samozrejme 
na slávnosti  nemohla chýbať krempašská 
dychovka, nota bene požiarnická.

Máj 2006 - krempašský športový areál 
s amfiteátrom začali novú jarno-letnú sezónu 
športovej a kultúrnej činnosti. Medziiným 
do nového ročníka oblastnej futbalovej 
ligy vyštartovali futbalisti LKS Spiš-Krem-
pachy, ktorí zápolia v triede B – východ, 
kde je zaradená väčšina spišských klubov. 
Členovia športového streleckého zväzu 

6.5.2006 – ako už Život písal, v krem-
pašskej krajanskej klubovni sa uskutoč-
nilo stretnutie členov spišských výborov 
SSP a krajanských odbojárov druhej 
svetovej vojny, na ktorom vojenský pri-
delenec Veľvyslanectva SR vo Varšave 
plk. Vasil Kuzmiak odovzdal našim od-
bojárom vzácne vyznamenania – odznak 
Vojnový veterán. Dostali ho: František 
Nemec z Novej Belej, Sebastián Milon 
z Čiernej Hory, Jozef Petrášek a Vojtech 
Lukáš z Krempách a Jozef Tomaškovič 
z Fridmana.

14.5.2006 – v kostole sv. Martina 
v Krempachoch sa uskutočnila slávnosť 
udelenia prvého sv. prijímania. Pristúpilo 
k nemu 12 chlapcov a 8 dievčat. Žiakov 
pripravovali: kaplán Jan Wróbel,  učiteľky 

Mária Bryjová a Žofia Kalatová, riaditeľ-
ka školy Lidia Kamońová a učiteľ spevu 
Józef Pierzga.

24.-29.5.2006 – v týchto dňoch bol 
krempašský folklórny súbor Zelený javor 
v rámci kultúrnej výmeny na niekoľko-
dňovom pobyte v Srbsku , kde sa zúčastnil 
slovenského folklórneho festivalu Zlatá 
brána. Krempašania sa v Novom Sade 
stretli o.i. s tamojším slovenským súbo-
rom Šafárik, s ktorým už dlhší čas úspešne 
spolupracujú.

25.-28.5.2006 – členovia mládežníc-
kej oázy v Krempachoch pod vedením 
miestneho kaplána J. Wróbla sa vybrali 
do Krakova, kde sa zúčastnili stretnutia 
so Sv. otcom Benediktom XVI. na kra-
kovských „błoniach“ počas pápežovej 
púte v Poľsku.   

Máj 2006 – krempašský dychový 
orchester už tradične každú májovú ne-
deľu  (o 8.30 hod.) hrá na kostolnej veži 
mariánske piesne

Text a foto: FRANTIŠEK PACIGA

Krempašskí požiarnici počas sviatku sv. Floriána Spoločne na pamiatku prvého sv. prijímania

Krempašská dychovka hrá na kostolnej veži Na stavbe oplotenia streleckého štadióna v Krempachoch

v Krempachoch za-
čali svojpomocne 
stavať oplotenie 
okolo svojho stre-
leckého štadióna.
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ŽŽivot je ako otvorená kni-
ha, v ktorej jednotlivé 
strany zapisujeme my 
sami. Od nás závisí, či sú 

písmená v tejto knihe života pekne 
tvarované, či životom prejdeme 
sami alebo v spoločnosti nieko-
ho. Tentoraz sme navštívili dva 
manželské pary, ktoré oslávili vý-
znamné jubileá svojho spoločného 
života - Annu a Jozefa Trzopovcov 
a Žofiu a Andreja Budzovcov 
z Čiernej Hory od Jurgova, ktorí 
nedávno oslávili 60. a 50. výročie 
sobáša. Naši jubilanti sa radi s na-
mi porozprávali o svojich spoloč-
ných chvíľach života.

Pol storočia spolu
Andrej sa narodil 9. januára 

1932 v Čiernej Hore v roľníckej 
rodine Žofie (rod. Kalafutovej) 
a Andreja Budzovcov. Mal devia-
tich súrodencov. Piatich bratov a tri 
sestry. Bratia Ján a Sebastián bývajú 
v Čiernej Hore, Vojtech v Radomi, 
František v Bukowine Tatrzańskej, 
Jozef v Smižanoch na Slovensku, 
sestra Karolína v Repiskách, Žofia 
v Nižných Sromowciach a Helena 
v Sliezsku. Andrejove detstvo uplynulo na pomáhaní ro-
dičom, pasení husí, oviec, a neskôr aj kráv. Ako šesťročný 
začal navštevovať slovenskú základnú školu v rodnej obci. 
Onedlho vypukla druhá svetová vojna a zasiahla do živo-
ta obyvateľov aj v spišských obciach. Budzovci naďalej 
gazdovali a snažili sa dobre vychovať svoje deti. Po vojne 
sa väčšina mladých ľudí zúčastnila na výstavbe vojnou 
zničených poľských miest. Medzi nimi bol aj Andrej. Ako 
mládenec dostal povolávací rozkaz do poľskej armády. Dva 
roky slúžil vo vojenskom útvare v Złocieńci. Po návrate 
z vojenčiny pomáhal rodičom na gazdovstve. Po večeroch 
sa stretával s kamarátmi. Vždy si zaspievali, porozprávali 
sa a v sobotu zašli spolu na muziku. Takto stretol aj svoju 
budúcu manželku Žofiu Pająkovú. Hneď sa spriatelili, no 
čoskoro ich priateľstvo prerástlo do vrúcneho citu. 8. feb-
ruára 1956 sa rozhodli spojiť svoje osudy a v jurgovskom 
kostole sv. Sebastiána si sľúbili lásku a vernosť. 

Žofia pochádza z rodiny Veroniky a Andreja Pająkov-
cov. Narodila sa 6. mája 1935 v Čiernej Hore. Mala jednu 
sestru Helenu, ktorá taktiež býva v rodnej obci. Ako nám 
povedala, detstvo jej ubehlo veľmi rýchlo, tak isto školské 
roky. Učila sa veľmi dobre, ale keďže boli so sestrou len 
dve, nešla ďalej do školy. Doma sa mali celkom dobre. Otec 
bol šikovným remeselníkom. Doma si dokázal všetko urobiť 
sám. Pracoval pri stavbe domov. Mama sa venovala deťom. 
Žofia mala veľa kamarátok, s ktorými spoločne trávila voľné 
chvíle. Občas sa vybrali aj na muziku a na jednej z nich sa 
jej prihovoril Andrej. A, ako hovorí, tak im to ostalo dodnes, 

Naši Jubilanti

takže sa zhovárajú spolu už päťdesiat rokov. Spolu vycho-
vali šesť detí: Boženu, Andreja, Jána, Irenu, Janu a Žofiu. 
Andrej a Žofia bývajú v Čiernej Hore, Božena v Jurgove, Ján 
v USA, Irena v Olkuszu a Jana vo Varšave. Žofia a Andrej 
sa snažili, aby ich deťom sa žilo ľahšie. Umožnili im po 
základnej škole pokračovať v ďalšom vzdelávaní, čo pre 
nich dvoch bolo nedosiahnuteľné. Kým sa Žofia venovala 
výchove detí a práci na gazdovstve, Andrej pracoval od roku 
1968 na Slovensku. Najskôr v lesoch a potom vo vyhni. 
Spoločným úsilím si postavili dom, v ktorom bývajú dodnes. 
Ako hovoria, v manželstve boli chvíle radosti, ale občas 
i ťažkostí, ale vďaka porozumeniu a vzájomnej podpore to 
dokázali zvládnuť. Dnes už sú na zaslúženom dôchodku 
a tešia sa dvanástim vnukom a jednej pravnučke. Andrej 
má teraz viac času na svoju životnú záľubu – včelárstvo. 
Je to u Budzovcov rodinná tradícia. – Včelárstvom som sa 
začal zaoberať, keď som mal 16 rokov, – hovorí Andrej. 
– Moja mama mala včely veľmi rada a venovala im veľa 
pozornosti a táto jej záľuba prešla aj na nás, deti. Keď som 
sa oženil, dostal som  do vena desať úľov. Dnes ich mám už 
dvadsať. Veľmi rád pracujem vo včelíne. Pritom oddychu-
jem. Som členom spolku včelárov a zavádzam do svojho 
včelína viaceré novoty. Keď mám nejaké pochybnosti pri 
aplikovaní niečoho, vždy idem po radu za mojimi bratmi, 
ktorí sú taktiež vášnivými včelármi.  

U manželov Budzovcov nechýba ani krajanský časopis 
Život, ktorí si veľmi obľúbili. Je to pre nich zdroj informácií 
o dianí na Spiši a Orave. 

Manželia Žofia a Andrej Budzovci
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Jubilanti Anna a Jozef Trzopovci

Manželia Budzovci si prajú, aby každé manželstvo, kto-
ré len začína svoju spoločnú púť, vydržalo všetky vrtochy 
manželskej cesty a bolo šťastné aj po polstoročí, ako sú 
oni dnes. Do ďalších rokov v spoločnej púti životom im 
prajeme veľa síl a zdravia.

Diamantové jubileum
Anna sa narodila 17. júla 1928 v Čiernej Hore v slo-

venskej roľníckej rodine Žofie (rod. Vojenskej) a Sebastiána 
Zlahodovcov. Práve tento mesiac oslávila 78. narodeniny. 
Mala troch bratov: Andreja, Františka a Sebastiána a sestry 
Alžbetu i Žofiu (žiaľ, už zomreli), Agnešu, Helenu a Ber-
nadetu. Ako viacdetná rodina museli vynaložiť veľa úsilia, 
aby si zabezpečili aspoň skromnú obživu. Anna navšte-
vovala slovenskú základnú školu. Učila sa výborne, ale 
pre nedostatok peňazí sa nemohla ďalej vzdelávať, preto 
sa rozhodla, že urobí všetko, aby raz jej deti mohli získať 
vzdelanie, keď budú mať o to záujem. Ako mladá deva 
pomáhala v domácnosti a aj na gazdovstve. V dlhé zimné 
večery chodila s kamarátkami na páračky a priadky. Už od 
najmladších rokov sa snažila privyrobiť si niečo na šatstvo 
a iné potrebné veci.  

Svojho budúceho manžela Jozefa poznala od malička, 
ale vrúcnejší cit medzi nimi sa zrodil až v dospelosti. 12. 
februára 1946 sa zosobášili a vstúpili na spoločnú cestu 
života. 

Jozef sa narodil 29. januára 1921 v Čiernej Hore 
v rodine Anny (rod. Remiášovej) a Andreja Trzopovcov. 
Mal dvoch bratov Vojtecha a Andreja a sestru Karolínu, 
ktorí bývajú v rodnej obci. Zasa sestra Helena sa usadi-
la v Rakúsoch na Slovensku. Žiaľ, už zomrela. Detstvo 
mu ubehlo na pasení kráv. Už od najmladších rokov sa 
zaujímal o kolárstvo, a keď podrástol, venoval sa tomuto 
remeslu. Robil vozy, kolieska do detských kočíkov, kúdele 
a kolovrátky. Bol známy v širokom okolí. Práve týmto 
zamestnaním zarábal na živobytie rodiny. V roku 1947 si 
Trzopovci postavili dom, ktorý im slúži dodnes. Od roku 
1955 do 1986 pracoval Jozef v pozemných stavbách na 
Slovensku. V roku 1986 prešiel do dôchodku. Kým Jozef 
zarábal na živobytie rodiny, Anna sa venovala výchove 
deti, domácnosti a gazdovstvu. Spolu vychovali jedenásť 
detí: Máriu, Annu, Jána, Žofiu, Štefana, Helenu, Františka, 
Jozefa, Kristínu, Štefániu a Petra. Všetky deti sa už osamos-
tatnili a majú vlastné rodiny. Anna býva v Szczawnici, 
Ján a Štefan v USA, Žofia v Čechách, Helena a Štefánia 
v Krakove, Kristína v Poznani a ostatní v Čiernej Hore. 
Manželia Trzopovci majú dvadsaťšesť vnukov a dvanásť 
pravnukov, ktorí ich veľmi často navštevujú. Ako nám 
jubilanti zdôraznili, láska je vždy pekná, ale po 60 ro-
koch spoločného života sa znásobila v deťoch, vnukoch 
a pravnukoch. Tento rok, 12. februára, jubilanti si opätovne 
obnovili manželský sľúb za prítomnosti celej rodiny. Pri 
tomto významnom jubileu si prajú predovšetkým zdravie, 
lásku a zhodu v rodine. Ako povedali, za ich životné úsilie 
je im odmenou láska a dobre slovo detí, ako aj ďalších 
rodinných príslušníkov. 

Anna a Jozef sú dlhoročnými čitateľmi časopisu Život, 
ktorý, ako hovoria, je z roka na rok krajší. Veľmi radi čítajú 

o životných osudoch krajanov, o spoločenských podujatiach 
a sledujú zaujímavosti, ktoré prinášajú do života ľudí nové 
možnosti. Prajú krajanskej tlači ďalšie úspechy.

Ďakujeme krajanským manželským párom za milé 
prijatie a rozhovory. Prajeme im veľa zdravia, božieho po-
žehnania a aby boli v každom okamihu obklopení rodinou 
a jej láskou i žičlivou pomocou.

AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: archív Trzopovcov a Budzovcov 

DAR SRDCADAR SRDCA
Naša akcia pod týmto názvom naďalej pokračuje. 

Tentoraz sa do nej opätovne zapojil kr. Bronislav Knapčík 
z Mikołowa sumou 1048 zl, ako aj kr. Rajmund Malina 
z Bieruńa sumou 25 zl. Obaja venovali svoje príspevky na 
potreby kultúrnej činnosti Miestnej skupiny SSP v Sliezsku. 
Srdečne ďakujeme.

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispie-
vať na adresu: Zarząd Główny TSP, ul. Św. Filipa 7/4, 
31-150 Kraków. Numer konta: Bank Polska Kasa Opieki 
S.A., III/O Kraków, 73-1240-2294-1111-0000-3708-6985.
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N. Sączeková z Jablonky-Matonogov vyhrala bicykel

E. Rusnáková z Chyžného preberá pontón

A. Rudnická z Privarovky 
dostala kolobežku 

I. Kolodejová z N. Belej preberá stan Najmladší výherca Š. Kuliga 
z V. Lipnice dostal plecniak

Začiatkom júna sme v redakcii naložili plné auto vecných 
odmien a vybrali sme sa s nimi medzi oravské a spišské deti. 
Tie už na ne netrpezlivo čakali, pretože výsledky našej výtvarnej 
súťaže Kostoly na Spiši a Orave boli uverejnené už v aprílovom 
čísle. Tentokrát sa cesta začínala na Orave, pretože prvé ceny 
– horské bicykle – putovali práve sem – k Natálii Sączekovej z 
Jablonky-Matonog a k Mariole Wawrzesiakovej z Veľkej Lip-
nice-Prívarovky. V Prívarovke sa našej návšteve veľmi potešili, 
pretože táto škola tento rok poslala do našej súťaže viacero 
kvalitných prác, za ktoré získala hodnotné odmeny: Izabela 
Bandyková a Patrik Rudnický - kolieskové korčule, kým Mariola 
Bandyková a Angelika Rudnická kolobežku, a ďalšie.

Veľkým prekvapením bola naša návšteva aj pre Šimona 
Kuligu z Veľkej Lipnice-Murovanice, nášho najmladšieho 
výhercu z nultej triedy, ktorý sa našej súťaže sa zúčastnil po 
prvýkrát i hneď za svoju peknú prácu získal peknú odmenu 
– rádiobudík. Okrem neho tu odmeny získali aj Krištof Bandyk 
a Tomáš Kuliga. Naša cesta mala svoju zastávku aj v Základnej 
škole v Chyžnom, kde sme odovzdali za výborné práce Artúrovi 
Červeňovi rádiomagnetofón a Evelíne Rusnákovej nafukovací 
čln s veslami. Je potešujúce, že náš časopis sa touto súťažnou 
formou pekne zviditeľňuje na Orave. 

Na druhý deň sme odmeny rozdávali na Spiši, kde sa to usku-
točnilo pri príležitosti súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy 
vo Vyšných Lapšoch. Aj keď sme horské bicykle odovzdali už na 
Orave, aj pre deti zo Spiša zostali zaujímavé odmeny. Napr. Karolí-
na Budzová z Čiernej Hory a Anna Lojeková z Novej Belej získali 
skejtbord, Krištof Horničák z Falštína basketbalový kôš s loptou, 
Iwona Kolodejová z Novej Belej stan. Podobne ako vlani, osobitnú 
cenu – futbalovú, volejbalovú a besketbalovú loptu – získala Základná 
škola v Jurgove, ktorá do našej súťaže poslala najviac prác. 

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme, výhercom blaho-
želáme a už teraz pozývame všetkých na budúcu súťaž, ktorú 
vyhlásime opäť v septembri na stránkach nášho časopisu.

Redakcia
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„Ohrávanie májov“ je starým zvykom, ktorým sa oslavoval 
príchod jari. Máje sa tradične stavali nielen u nás, ale aj v rôznych 
oblastiach Slovenska, no na Spiši tento zvyk vynikal svojráznos-
ťou a pestrosťou sviatočných krojov, ktoré ľudia práve pri tejto 
príležitosti  vyťahovali z truhlíc. Podľa našej tradície postaviť máj 
vyvolenej svojho srdca bola istá cesta, ako si ju zabezpečiť za 
životnú družku, čo samozrejme stálo za to, aby sa mládenec pri 
tejto príležitosti čo najlepšie prezentoval pred dievčaťom. Táto 
tradícia je na Spiši dodnes živá.

Máj, máj, zelený máj... znelo vo viacerých spišských obciach 
na začiatku júna, kedy v tomto roku pripadli Turíce. Práve na 
tento sviatok sa vyberú najčastejšie požiarnici a folklórne súbory 
navštíviť jednotlivé domácnosti a zavinšovať gazdom dobrú úrodu 
a šťastie. 

My sme sa tentoraz prizerali ohrávaniu májov v Novej Belej. 
Okolo jednej hodiny popoludní sa pri miestnej klubovni zišli po-
žiarnici, muzikanti a členovia folklórneho súboru Spiš. Dohodli 

sa na postupe obchôdzky obce, precvičili si svoje úlohy 
a vydali sa na cestu. Najskôr sa zastavili pri miestnom 
kostole, kde sa pomodlili. Ako nám povedali, ohrávanie 
májov sa začína v mene božom. Potom už postupovali 
z domu do domu. Obyvatelia obce už s netrpezlivosťou 
postávali na priedomí a čakali na „ohrávačov“. Zastavili 
sa pri každom dome. Potom jeden z požiarnikov zaklopal 
na dvere, a keď gazda otvoril, ohrávači sa opýtali, či ich 
prijmú. Samozrejme odpoveď znela spravidla áno. Vtedy 

jeden z požiarnikov zavinšoval v nárečí:
„Ponevoz Bug jest Bogjym, nojviynksym Panym švjata, usta-

novjyl rok, ftory mo 365 dni, 52 tyžne, 12 mješynci, a to: január 
- stycyň, február - luty, marec – mažec a piunty mješonc máj. 
Tak to Pun Buk stvožyl tynto švjat, nebo pšyozdobjyl slunkjym, 
mješonckjym, gvjozdami, a my tymi mojami. Nefčeli by my vos 
tu zasmučič, ale rozveselič serca vase, domy vase, jak nie teroz, 
to kjedy v krolestvje niebjeskjym, co dej Boze. Vivat!“

Po týchto slovách začala hrať muzika a súbor spievať. Jeden 
z členov súboru, dievča alebo chlapec, pozvali do tanca gazdu ale-
bo gazdinú z domu, pred ktorým práve boli. Gazda za vinšovanie 
dával peniaze a gazdiná väčšinou vajíčka, ktoré neskôr ohrávači 
zjedli. Takto sprievod ide od domu k domu, spieva, vinšuje a nesie 
radosť všetkým obyvateľom Belej. Súbor spieva spišské pesničky 
spojené s ohrávaním májov, napr. „Na jakom pamiuntke moje 
stavjajom, na jakom, na takom, na jakom na takom, ze džyvke 

majom.” Potom ďalšie, ktoré sa spájajú 
s týmto zvykom. Ohrávanie májov vzbu-
dilo veľký záujem turistov, ktorí sa práve 
zastavili v Novej Belej. Otázkam na pôvod 
tohto zvyku nebolo konca kraja.  

Takto prešli požiarnici a súbor celú obec 
a nakoniec sa opäť zastavili pri kostole, kde 
sa poďakovali za šťastný priebeh ohrávania 
májov a uzavreli svoju obchôdzku v mene 
Božom. Potom sprievod ohrávačov prešiel 
do zbrojnice, kde vyhodnotili obchôdzku 
a nakoniec si všetci účastníci zajedli. 
Výťažok z ohrávania májov bol určený 
na potreby miestneho požiarneho zboru. 
Požiarnici touto cestou ďakujú všetkým, 
ktorí ich prijali.  

Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ   

Vysoké máje sú tradíciou v Novej Belej Sprievod ohrávačov ide cez obec

Pred každým domom zaspievali 
a zatancovali

V každom dome ohrávačov niečím 
obdarujú
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V Jurgove

Väčšina požiarnických slávností je v máji, kedy sa oslavuje 
sviatok ich patróna - sv. Floriána. 14. mája 2006 sa uskutoč-
nila v Jurgove pekná slávnosť – posviacka požiarnického 
automobilu značky Gazela pre potreby tamojšieho dobro-
voľného požiarneho zboru. 

Slávnosť sa začala sv. omšou v miestnom kostole sv. 
Sebastiána obetovanou za požiarnikov a ich rodiny, ktorú  
celebrovali malopoľský a gminný kurát požiarnikov, kňaz 
kpt. Władysław Kulig a kňaz Stanisław Łomnicki spolu 
s jurgovským farárom Jozefom Markom. V homílii kurát 
W. Kulig vyzdvihol nenahraditeľnú prácu dobrovoľníkov 
v požiarnom zbore, ich obetavosť a odvahu v poskytovaní 
pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. 

Po sv. omši požiarnici v sprievode miestnej dychovky 
prešli v slávnostnom pochode k požiarnej zbrojnici, kde 
sa začala hlavná časť podujatia. Zhromaždených privítal 
Edward Tybor, ktorý predniesol príležitostný referát o his-
tórii a vývine jurgovského zboru. Medzi hosťami boli o. i. 
dôstojníci požiarnictva Wojciech Łągiewka z Veliteľstva PZ 
vo Varšave, predseda Gimnnej správy DPZ Edward Pająk, 
gminny veliteľ DPZ Stanislaw Goryl, veliteľ PZ v Novom 
Targu Józef Galica, veliteľ PZ v Zakopanom Stanisław Bańka, 
ako aj vojt Gminy Bukowina Tatrzańska Józef Milan Modla 
so svojimi spolupracovníkmi, generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, veliteľ Hraničnej stráže v Lysej Poľane 
mjr. Grzegorz Skrzypek, zástupcovia požiarnych zborov 
z okolitých obcí a ďalší hostia. 

Po referáte dôstojníci požiarnictva vyznamenali naj-
zaslúžilejších požiarnikov. Zlatú medailu za Zásluhy pre 
požiarnictvo dostali: Andrej Šoltýs, Emil Martinčák, Ján 
Machaj, František Šoltýs a Edward Tybor. Striebornú me-
dailu získali: Marek Pluciński, Jozef Vojtas, Roman Šoltýs 
a bronzovú - Vojtech Bigos, Jozef Šoltýs, Jozef Górka a 
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Požiarnici na sv. omši

Jurgovský farár s kurátmi požiarnictva celebrujú sv. omšu

Čestná tribúna – privítanie hostí

Dvojstup požiarnických delegácií
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Andrzej Pawlak. Odznak Vzorný požiarnik dostali Andrej 
Šoltýs a Pavol Zaczyk. Viacerí požiarnici boli vyznamenaní 
odznakom Za roky služby v požiarnom zbore. Za 40-ročnú 
službu tento odznak získali: Andrej Šoltýs, Emil Martinčák, 
Ján Machaj, za 35. rokov – František Šoltýs, za 30. rokov 
Jozef Gomboš, za 25. rokov Jozef Vojtas, Jozef Tybor, za 20. 
rokov Marek Pluciński, Ján Pluciński, Vojtech Martinčák, 
Roman Šoltýs, Andrej Tybor a Ján Gomboš, za 15. rokov 
Vojtech Bigos a Anna Machajová, za 10. rokov Zbigniew 
Zaczyk, Andrej Martinčák, Tomáš Vojtas a Jozef Šoltýs, za 
5. rokov Krištof Martinčák, Andrej Šoltýs, Vojtech Rusnak 
a Pavol Zaczyk. 

Pri tejto príležitosti jurgovský požiarny zbor odovzdal 
diplomy všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho činnosti, čím 
sa chcel poďakovať za roky úspešnej spolupráce s obecnými 
činiteľmi a rôznymi organizáciami a inštitúciami.  

Po vyznamenaniach nasledovala dlho očakávaná chvíľa, 
keď vojt J. M. Modla odovzdal kľúče a doklady nového au-
tomobilu jurgovským požiarnikom so želaním, aby im čo 
najlepšie slúžil. Hneď na to Jurgovčania nové auto vyskúšali. 
Je to moderný požiarnický automobil značky Gazela, vyba-
vený rádiotelefón, pílou, striekačkami, navijakom a ďalším 
zariadením. Finančné prostriedky na nákup auta poskytli: 
Gmina Bukowina Tatrzańska, jurgovský urbársky spolok, 
správa DPZ Poľskej republiky, Družstevná banka v Bukowi-
ne Tatrzańskej, PZU S.A. Nový Targ a obyvatelia Jurgova. 
Hodnota auta je 120 tisíc zlotých. 

Neskôr kuráti posvätili auto a jeho krstnými rodičmi boli 
Grażyna Tyborová a Jozef Górka. Po posviacke automobilu 
a krste šampanským odzneli prejavy hostí, ktorí blahoželali 
jurgovským požiarnikom k novému zariadeniu. Želali im 
veľa úspechov a časte stretnutia v požiarnických kolektívoch, 
na výcvikoch a pri iných rovnako pekných príležitostiach. 

Poznamenajme, že požiarnici z Jurgova spoluprácujú so 
slovenskými hasičmi a tak nie div, že na svoju slávnosť poz-
vali zástupcov DHZ z Tatranskej Lomnice a Ždiaru. Spolu 
s nimi pricestovali primátori Tatranskej Lomnice a Ždiaru 
Igor Plučinský a Ladislav Budzak. 

Na záver slávnosti domáci požiarnici pozvali hostí do 
zbrojnice na slávnostný obed. Jurgovskú  slávnosť zavŕšila 
v amfi teátri ľudová veselica, ktorá trvala do neskorej noci.

Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ             
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Parádny pochod požiarnikov cez obec

Na čele sprievodu pochoduje jurgovská dychovka

Posviacka automobilu

Vyznamenávanie najzaslúžilejších
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N
a hornej Orave už tradične 
budovali domy čelom na 
juhovýchod, aby bol dom po 
celý deň osvetlený slnečnými 

lúčmi. Od nepríjemných a studených 
západných vetrov, ktoré v tomto regióne 
vejú najčastejšie, chránili tzv. jaty – steny 
obité doskami zo severozápadnej strany. 
Okrem toho často od tejto strany gazdovia 
vysádzali jasene alebo iné stromy. Malo 
to praktický a estetický význam. Na pre-
krytie striech sa využívali predovšetkým 
šindle tzv. gonty. Pre oravský región 
boli charakteristické domy s tzv. výškou. 
Spočiatku si takúto stavbu mohli dovoliť 
len bohatší gazdovia, neskôr už všetci. 
Takýto štýl stavania domov bol veľmi 
praktický vzhľadom na oravskú klímu. 
Počas krátkeho, často mokrého a stude-
ného leta sa obyvateľom nepodarilo dobre 
vysušiť všetky plodiny potrebné na zimu, 
ktoré tu sú dlhé a ostré. Preto takáto výška 
sa stala akýmsi skladovacím miestom na 
dosúšanie niektorých produktov. 

Celý proces stavania domov nebol 
taký zložitý ako dnes. „Stavebné povo-
lenie“ vydávali richtári. Iné povolenia 
neboli potrebné. Od nich teda záviselo, 
ako bude daná obec vyzerať. 

Na stavbu dreveného domčeka sa bolo 
treba náležite pripraviť. Takáto stavba si 
vyžadovala väčšie množstvo dreva, preto 
prvou úlohou, akú musel gazda urobiť, 
bolo zájsť do lesa, nájsť vhodné stromy, 
ktoré najviac vyhovovali jeho požiadav-
kám a nakoniec ich zoťať a pozvážať do 
obce, kde ich opracovali tesári. Vzhľadom 

na to bolo treba vybrať také stromy, ktoré 
sa dajú spracovať jak najľahšie, pretože pri 
tesaní sa dala zo stromu vyrobiť len jedna 
hrada. Neskôr, keď sa pri spracovaní dreva 
začali používať píly, už nebol problém 
z rozpílením pňa na dve časti, vďaka 
čomu z jedného pňa vnikli dve hrady. 
Tesári také niečo nedokázali. Zo začiatku 
sa kmene stromov otesávali len z jednej 

strany, ktorá bola potom z vnútra domu. 
Z vonkajšej strany boli kmene okrúhle. 
Neskôr, po spílení, boli kmene z orezané 
dvoch strán, vďaka čomu aj dom mal 
rovné steny z vnútra. 

Dom sa kedysi nestaval tak ako dnes, 
keď sa najprv kopú základy. Základným 
kameňom pre drevenice boli štyri veľké 
kamene uložené na rohoch stavby, na 
ktorých ukladali hrady. Priestor medzi 
zemou a hradami sa zamuroval kameň-
mi. Teda na tieto veľké kamene kládli 
prichystané hrady, ktoré sa v rohoch 
so sebou spájali na zámky. Podkrovná 
konštrukcia bola tak isto tesaná a strecha 
bola prikrývaná tzv. gontami – drevenými 
šindľami. Medzery medzi kmeňmi v ste-
ne sa neskôr vypĺňali machom, ktorý sa 
najskôr sušil a potom bol ubíjaný do špár 
ako izolácia. Tieto špáry, ako aj rohy do-
mov sa potom natierali vápnom na bielo. 
Veľakrát sa stávalo, že drevené hrady pod 
vplyvom rozdielnych teplôt vo vnútri 
a vonku praskali. Keď už bola strecha na 
dome hotová, robil sa strop. Najčastejšie 
sa v oravskej dreveničke nahádzali dve 
miestnosti: čierna izba – teda kuchyňa 
a tzv. predná izba, ktorá slúžila ako spál-
ňa. Pri vchode bola ešte malá predsieň. 
Strop v čiernej a prednej izbe nebol v tej 

Typická oravská chalupa s „výškou“

Drevený dom v Harkabuze. Foto: P. Kollárik
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istej výške. Nad prednou izbou bol trochu 
nižšie, pretože nad kuchyňou sa staval 
ešte akýsi sklad na drevo, ktoré sa tu na 
jeseň a v zime dosúšalo. Strop bol z tohto 
dôvodu v tejto miestnosti o čosi vyššie. 
V kuchyni za sporákom bola tzv. nalepa, 
ktorá slúžila na vykurovanie miestnosti. 
Nad sporákom sa v strope nechal veľký 
štvorcový otvor asi 50 cm x 50 cm, ktorý 
slúžil ako komín. Tento otvor sa dal zhora 
zavrieť, aby neunikalo teplo z čiernej 
izby. Keď sa však v sporáku kúrilo, otvor 
v strope sa otváral, aby mal dym kadiaľ 
unikať z miestnosti. Z povaly von sa dym 
dostával rôznymi špárami, pretože vtedy 
sa komíny ešte nestavalo. Vzhľadom na 
to boli všetky oravské drevenice, a hlavne 
ich strechy, začmudené a čierne. Okná sa 
nerobili príliš veľké, najčastejšie sa jedno 
okno skladalo z 9 malých okienok. Malo 
to pre biedny oravský ľud predovšetkým 
praktický význam, lebo výmena malého 
rozbitého okienka nebola príliš drahá. 

Pivnica bola vykopaná pod prednou 
izbou. Osobitným otvorom sa do nej 
sypali napr. zemiaky na uskladnenie. 
Vchod do pivnice sa nachádzal v kuchyni, 
odkiaľ sa dalo do nej pekne po schodoch 
zísť. Pivnica bola murovaná z kameňa, nie 
však na malte, ale na hline. Strop bol oblú-
kový, kamene sa kládli do oblúka a medzi 
ne sa vbíjali kliny, čím sa zabezpečil strop 
pred rozpadnutím. Na strany sa nemohol 
rozísť, pretože pivnica bola v zemi a zem 
ten strop držala v celku. 

Tzv. „výška“ sa stavala nad prednou 
izbou. Bola to miestnosť na podkroví, 
do ktorej sa vchádzalo po schodoch 

z vonkajšej strany. Tu gazdovia sklado-
vali predovšetkým zrno fazuľu, bôb a iné 
plodiny, ktoré bolo treba dosušiť a tie 
tu potom ležali celý rok. Na kuchyňou 
najčastejšie takáto miestnosť nebola, 
pretože sem unikal dym z kuchyne, čo 
znemožňovalo využiť tieto priestory na 
nejaký iný účel. 

Otvor na dvere prichystali tesári už 
počas stavby. V mieste verají postavili 
dve stojace hrady, ktoré tesári prichystali 
tak, aby sa dobre spájali s hradami stien. 
Zvrchu cez stojace hrady preložili dlhú 
hradu, aby stáli pevne, a miesto pre dvere 
bolo hotové. Potom už stačilo len zavesiť 

dvere na závesy vykované zo železa. 
Zámky na dverách boli drevené a boli 
zamykané zvnútra na tzv. skobeľ. Keď 
išiel gazda na pole, dom si zamkol zvnútra 
a von vyšiel cez maštaľ. Vo dverách maš-
tale bola vyvŕtaná diera, pod ktorou sa 
z vnútra nachádzala zúbkovaná západka. 
Gazda si zadovážil od kováča železný 
kľúč, ktorý mal na konci pripevnené ra-
mienko. Keď gazda krútil týmto kľúčom, 
ramienkom presúval západku na jednu 
alebo druhú stranu. Takýmto spôsobom 
zamykal alebo otváral dvere. 

Keď bola stavba hotová, na štít kaž-
dého domu pripevnili z čelnej strany 
malý drevený kríž, ktorý bol symbolom 
katolíckej viery Oravcov. 

Dnes už sú takéto domy raritou aj 
na Orave. Ľudia začali stavať murované 
domy a typické oravské drevenice sa 
nám zachovali už len v skanzenoch. Aj 
keď nájdeme postavenú novú drevenič-
ku, istotne už nikto nepoužíval pri jej 
stavbe pôvodnú starodávnu techniku 
spracovania dreva. V dnešných časoch, 
keď si už skoro každý postavil murovaný 
dom, sa stava, že drevený dom je istým 
prepychom, pretože stavba drevenice je 
drahšia ako stavba murovaného domu. 
Vedci však prišli na to, že dreveničky sú 
omnoho zdravšie ako murované domy. 
A pritom bol voľakedy prepychom ka-
menný palác. A dnes?

Text a foto: 
MARIÁN SMONDEK

Stará drevenica v Dolnej Zubrici. Foto: P. Kollárik

Nové drevenice strácajú oravský charakter
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K eďže sa v rôznych poľských 
časopisoch často stretávam 
s prekrúcaním histórie Spi-
ša a Oravy, ktoré boli roku 

1945 opäť pričlenené k Poľsku, nedá 
mi, aby som ako rodáčka z tohto 
územia nezaujala k tomu svoje sta-
novisko.

Treba podotknúť, že toto územie 
patrilo tisíc rokov uhorskému štátu. 
Keď sa po 1. svetovej vojne a rozpa-
de Uhorska (žalára národov) utvárali 
nové štáty,  po Martinskej deklarácii 
v októbri 1918 vzniklo aj Česko-Slo-
vensko, ku ktorému patrilo spomínané 
územie. Poliaci však začali napádať 
toto územie, ba dokonca ho aj vo-

jensky obsadili. Zakrátko však museli 
svoje vojsko odtiaľ stiahnuť. Neprestali 
však napádať a páchať násilnosti, ba aj 
zabíjali. Napr. v Jurgove napadli čs. 
žandársku stanicu, kam v noci vhodili 
granát a zabili žandára Františka Ka-
báta. Na naše nešťastie v júli 1920 na 
konferencii veľvyslancov v Paríži sa 
podarilo ministrovi zahraničných vecí 
ČSR Dr. Eduardovi Benešovi akýmsi 
čudným spôsobom vyjednať, že získal 
územie Tešínska s poľským obyva-
teľstvom a obrovským bohatstvom 
uhoľných baní, kým časť území Spiša 
a Oravy odstúpil Poľsku. Na Tešínsku 
zabezpečil Poliakom plné národnostné 
práva. Naproti tomu na Orave a Spiši 
tieto práva neboli zabezpečené. Hneď 
tiež boli vyhnaní slovenskí učitelia 
a začala sa tvrdá polonizácia. Ovšem 
za tých 19 rokov sa im nepodarilo od-
národniť obyvateľstvo a slovenčina asi 
na 50 % ostala len v kostoloch.

V každej národnosti sa nájdu judá-
ši, ktorí za judášský groš predajú svoje 
národné povedomie. A tak Poliaci zís-
kali zopár odrodilcov aj v Jurgove, ktorí 
za múku a cukor predali svoju národnú 
česť. Boli svedkovia, čo videli, ako sa 
tým u jedného z nich v humne delili. 
Potom ich v dedine posmešne nazvali 
masne kapeluse (klobúky).

Gazeta Polskiego Spisza z janu-
ára 1999 priniesla na 2. str. článok J. 

Budza, rodáka z Čiernej Hory, ktorý 
pochádza zo slovenskej rodiny, že 11. 
marca 1998 sa v Krakove konalo ve-
decké zasadanie na tému Polski Spisz 
w historii, kulturze i tradycji. Okrem 
iných hostí tu boli pozvaní: prof. Ta-
deusz Trajdos a dr. Jerzy Roszkowski, 
ktorých autor označil za „znamenitých 
odborníkov” v oblasti dejín Spiša a 
Oravy. Títo „odborníci” sú podľa mňa 
falšovateľmi dejín Spiša a Oravy od 
roku 1920 do dnešných čias. Aj ďalšie 
články v tomto časopise obsahovali 
samé klamstvá, ako napr. článok J. 
Roszkowskáho na str. 4. Svojho času 
som to verne opísala v mojom príspev-
ku, ktorý najprv uverejnil slovenský 

časopis „Sever” a v r. 2002 aj „Život”. 
Preto len krátko pripomeniem, že okná 
odrodilca M. Ch. neboli vybité, ale len 
na ne niekto zabúchal (mal 3 dcéry, 
takže to mohol byť nejaký nápadník), 
ak to bola pravda. Potom to ráno išiel 
hlásiť poľskému vojsku. V to ráno ako 
prvý z hora dediny išiel Andrej Pavlák, 
ktorý nocoval Podokulným, kde mal 
ustajnený statok. Toho vojaci hneď 
chytili, že vraj on búchal na oblok 
a chceli ho odviesť do väzenia. Po 
dedine sa to rýchlo rozchýrilo, takže 
viaceri chlapi pobrali vidly a kyje a išli 
ho brániť, lebo bol nevinný. Na čele 
išiel jeho brat Ján. Vojak však naňho 
vystrelil zo vzdialenosti 2 metrov a na 
mieste ho zabil. Guľka ešte zasiahla 
bývalú farskú kuchárku a prestrelila 
jej pľúca. Ešte tam citujem p. farára 
Sikoru, ktorý o tomto prípade urobil 
zápis. Mal si tam zapísať aj poznámku, 
ktorú povedala Jánova matka, keď mu 
pribehol dať posledné pomazanie: Keď 
ste ho zabili, už mu netreba vášho 
pomazania. Je zaujímavé, že ani jed-
nemu odrodilcovi sa ani vlas neskrivil 
na hlave, kým Slováci boli zabíjaní. 
Ani po dvoch rokoch od pričlenenia 
tohto územia k Poľsku, poľské vojsko 
neopustilo obec a ochraňovalo od-
rodilcov, ktorí si vymýšľali kadejaké 
historky, že ich Slováci prenasledujú. 
Veľkým klamstvom je aj to, že po 

tomto incidente boli všetci zajatí muži 
v počte 60 ubytovaní v penzióne a nie 
vo väzení. To by sa muselo udiať v ne-
jakej inej galaxii a nie v Poľsku. Dobre 
poznáme poľské žaláre. Slovenské 
príslovie hovorí: Umývaj černocha, 
koľko chceš, vždy ostane čierny. Platí 
to pre všetkých, ktorí sa stále umývajú 
a prikrývajú „písačkami” túto do neba 
volajúcu krivdu.

V roku 1945, keď mjr. Milan Polák 
odovzdal toto územie v Trstenej pod 
poľskú správu, uviedol podmienky, 
ktoré boli protokolarne prijaté:

1/ Slobodný odchod slovenských 
funkcionárov aj s osobným majetkom,

2/ Česko-Slovenskej republike majú 

byť odovzdané všetky zariadenia úra-
dov a inštitúcií, ktoré na tomto území 
zriadil Slovenský štát buď jeho úradné 
orgány,

3/ Poľská vláda nebude robiť ťaž-
kosti pri presídľovaní tým obyvateľom 
a ich rodinám, ktorí sa chcú vysťahovať 
na Slovensko.

Okrem toho žiadal, aby úrady ne-
vyvíjali represálie proti Slovákom.

17. júla, dva dni po stiahnutí so-
vietskych vojsk, sa prisťahovalo poľské 
vojsko. Vrchnosť z Okresného úradu 
v Kežmarku prišla upokojovať oby-
vateľov Jurgova, aby sme sa nebáli, 
že sa všetko napraví, lebo sa na tom 
intenzívne pracuje, aby územie bolo 
pripojené k Česko-Slovenskej repub-
like. Traja učitelia – Ladislav Kudzbel, 
Michal Griger a Cyril Kováčik neopus-
tili Jurgov ani cez prázdniny. Dostali 
však ultimatum, aby opustili územie 
do 15. augusta. Na voze ich odvážal 
jeden obyvateľ Jurgova. Všetci žiaci, aj 
z okolitých dedín, ktorí navštevovali 
Meštiansku školu v Jurgove, utekali 
za vozom až k hranici, čiže asi 3 km. 
Ďalej ich už vojaci nepustili. Deti si 
políhali na zem a kričali, že do poľskej 
školy chodiť nebudú.

V roku 1939 nás Slovenská republi-
ka oslobodila spod poľského jarma. V 
Jurgove nebola žiadna poľská inštitúcia 
ani úrady. Okresný úrad v Kežmarku 

18

.

júl 2006

Po stopách minulosti
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zriadil Notársky úrad. A podľa protoko-
lu z Trstenej mali byť všetky nariadenia 
úradov a inštitúcií odovzdané Čes-
koslovenskej republike – Slovensku. 
Odrodilci sa zmocnili Notárskeho 
úradu a odvliekli všetko zariadenie i 
spisy do domu už ustanoveného vojta 
Jakuba Chovanca – Stalmagu. Mne, 
ako bývalej zamestnankyni Not. úradu 
v Jurgove, sa podarilo zachrániť písací 
stroj a hneď ráno ho previezť na čsl. 
colnicu na Vojtasovej Poľane a upo-
vedomiť Okresný úrad v Kežmarku, 
aby si preň prišli. Veľkú hodnotu mala 
ohňovzdorná matričná skriňa, ktorú 
som samozrejme zachrániť nemohla, 
lebo sa do batoha sena nezmestila.

Dňa 28. augusta zatvorili niekto-
rých občanov Jurgova, ktorých označili 
odrodilci. 29. augusta 1945 v skorých 
ranných hodinách prišli zatvoriť aj mňa. 
Nie je pravdou, čo píše Julian Kwiek 
vo svojej knihe Z dziejów mniejszości 
słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 
1945-1957, na str. 87-88, že ma zatvo-
rili za privlastnenie si písacieho stroja. 
Odrodilci sa mi chceli pomstiť za to, 
že sa museli vyjadriť osobne, akej sú 
národnosti, a ja som robila ten súpis 
na nariadenie sovietskeho vojenského 
veliteľstva, ktoré bolo vtedy prítomné 
na tomto územi. Chceli zistiť, aká je 
pravda, a koľko slovenského obyvateľ-
stva sa v Jurgove nachádza. Ani jeden 
z odrodilcov nepovedal, že je Poliak, 
ale Jurgovčan, aj po poučení, že Jur-
govčan je obyvateľ Jurgova a nie prí-

slušník národa. Slovákov bolo 98,5 %, 
pravých Poliakov 6 osôb a ostatní boli 
Jurgovčania. Keď ma vláčili z pivnice 
na vyšetrovanie, ani raz sa ma vyšet-
rujúci neopýtali na písací stroj. Sami 
nevedeli, čo majú vyšetrovať, len 
zastrašovali, že ma odvlečú a už nik-
dy sa domov nevrátim, a trýznili ma. 
Mama mi poslala teplé šatstvo, aby mi 
v pivnici nebola taka zima, tak som sa 
musela z neho vyzliecť. Vojak to zobral 
so sebou a nechal ma len v kombinete 
a takú polonahú ma vliekli na dereš, 
ktorý mali pripravený v humne, kde 
boli vráta celkom otvorené. Ľudia, čo 
v blízkosti žali,  počuli môj krik a po-
vedali to sestre, že som kričala, že ma 
bili. Na orodovanie vojtovej ženy ma 
v noci prepustili. Zatvorenie nariadil 
jej manžel.

Ráno ma vzali rodičia na roľu. Báli 
sa ma nechať doma, aby ma zase ne-
odvliekli. Asi 15 metrov od domu sme 
počuli, že bubnujú, preto sme počkali 
a tak sa nám naskytol strašný pohľad. 
Andrej Gomboš a Jozef Lacniak, ktorí 
bubnovali, boli tak zbití, že mali modré 
tváre, opuchnuté od bitky, a ich oči 
vyzerali ako čiarky. Sprevádzal ich 
vojak s bajonetom a puškou na pleci. 
Povedali túto vetu: Boli sme Slovákmi, 
ale už nikdy nebudeme. Nepovedali, 
že sú Poliaci, ako to všade uvádzajú, 
že keď sa priznali, že sú Poliakmi, boli 
prepustení. Obyvatelia to pochopili 
tak, že už nebudeme žiť v Českoslo-
venskej republike Bolo to donutené 

a pod vyhrážkami a nátlakom. Pod-
večer prišla na susednú roľu matka 
Andreja Gomboša a s veľkým plačom 
nám oznámila, že všetkých chlapov, 
aj tých tak strašne zbitých, naložili na 
vozy a odviezli do žalára do Nového 
Sącza. Teda podľa nich do „penzionu“. 
Moja mama mi vtedy povedala: Dieťa 
utekaj, tým sa nedá veriť, môžu prísť 
znova pre teba. A tak s mladším bratom 
sme utekali domov. On prichystal koňa 
a voz, kým ja som narýchlo zbalila 
šatstvo, periny, prádlo a samozrejme 
knihy, aby ich katani nespálili. Potom 
sme cez rieku ušli na Slovensko. Brat sa 
na druhý deň vrátil domov. Pán Kwiek 
neuviedol správne ani priezvisko. Ja 
som Gęboszowa a môj príbuzný A. 
Gębosz Jozef Lacniak bol u neho La-
cnik. Je tam taktiež jedno klamstvo, že 
pán farár Kubala podpísal protokol, že 
mu nebolo ublížené. Najprv ho mučili 
a potom mu dali podpísať nejaký proto-
kol. Väznili ho v Novom Targu a v noci 
ho prepustili v jemu neznámom pro-
stredí. Nevedel, čo s ním zamýšľajú, či 
ho po ceste nezabijú. Išiel v noci 18 km 
peši do Jurgova, 3 kroky vpred a 3 kro-
ky pospiatky. K tomu ho pri rybolove 
jeden z odrodilcov napadol, polámal 
mu udicu a dokopal ho do rozkroku, 
že na následku toho predčasne zomrel. 
Pán farár nemohol opustiť faru až do 
rozhodnutia spišského biskupa a takto 
musel trpieť.

Ustavičná je snaha Poliakov po-
odstraňovať slovenské nápisy v kos-
toloch a na cintorínoch. Pred pár 
rokmi zotreli slovenský nápis na kríži, 
ktorý stojí na hrobe nebohého pána 
farára Andreja Chmela, ktorý pôsobil 
ako farár v Jurgove 45 rokov. Vďaka 
nebohému Sebastiánovi Pľučinskému, 
ktorému sa podarilo odstrániť zatreté 
miesto bez poškodenia nápisu, sa ten-
to nápis zachoval. Od roku 1977 majú 
národy a národnosti právo počúvať sv. 
omše vo svojom jazyku. Orava to má 
dodnes len v jednej obci – Jablonke. 
Aby sa veriaci na nej nezúčastňovali, 
jej termín prekladali už niekoľkokrát 
na nevyhovujúcu hodinu. V rokoch 
1934-35 bol renovovaný kostol v Jur-
gove. Keďže je drevený, v trame sa na-
šiel spis uložený vo fľaši 3. júna 1811 
pri predlžovaní kostola. Je písaný 
v slovenskom jazyku. Tak teda kedy 

Pohľad na Jurgov. Foto: J. Špernoga
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J. Krišík (v strede), Ľ. Molitoris a J. Špernoga otvárajú súťaž

Čestní hostia

Recituje A. Plučinská 
z Jurgova

Pri slove D. Bogačíková 
z Nedece

Recituje K. Funketová 
z Kacvína

Recituje J. Sarna 
z Čiernej Hory

Čakanie na výsledky: – To je ale stres!

DD
ňa 8. júna t.r. sa vo vyšnolapšanskej klubovni konal 
46. ročník recitačnej súťaže – Deň slovenskej poézie 
a prózy. Je to podujatie organizované Spolkom a re-
dakciou Život pre školskú mládež zo Spiša a Oravy, 
ktorá sa učí slovenčinu.

Tohtoročnej recitačnej súťaže sa zúčastnilo dvadsaťsedem 
žiakov zo 6 základných škôl a 3 gymnázií, ktorých do Vyšných 
Lápš sprevádzali učitelia slovenčiny, takže si pri prednesoch 
mohli overiť, ako žiaci využívajú poznatky nadobudnuté pod ich 
dohľadom na vyučovacích hodinách.

Súťaž otvoril generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, 
ktorý o. i. konštatoval, že táto súťaž má peknú tradíciu a žiaci pre-
javujú o ňu stále veľký záujem. Poprial súťažiacim veľa úspechov 
a hosťom i publiku príjemné estetické zážitky. Medzi hosťami 
boli o. i. konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, vojt gimny Nižné 
Lapše Antoni Kapołka, st. vizitátorka z delegatúry Školskej správy 

v Novom Targu Grażyna Uher-Smoroń, podpredseda SSP a šéf-
redaktor Života Ján Špernoga, predseda MS SSP vo Vyšných 
Lapšoch Jozef Krišík a učiteľky slovenčiny.

Podujatie moderovala Žofia Bogačíková z Nedece, ktorá 
upozornila žiakov na kategórie prednesu a postupne vyvolávala 
jednotlivých recitátorov, ktorí už netrpezlivo čakali na svoje 
vystúpenia. Prednesy hodnotila trojčlenná porota v zložení: Ján 
Špernoga, Aldona Zahorová a Jacek Janiczko. Žiaci súťažili v troch 
vekových kategóriách: najmladší (od 0. do 3. triedy ZŠ), starší 
(od 4. do 6. triedy ZŠ) a gymnazisti. 

Súťaž mala dobrú úroveň, o čom svedčili nielen znamenite pri-
pravené prednesy, ale aj samotný výber básní a krátkych próz. Žiaci si 
volili o. i. takých autorov ako: Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová 
– Martáková, Krista Bendová, Ján Smrek, Milan Rúfus, Klára Jarunková, 
Elena Čepčeková, Janko Kráľ, Miroslav Válek a Ferko Šelinger.  

Veľký dojem na poslucháčoch urobili najmä prednesy gymna-
zistiek Dominiky Majerčákovej z Novej Belej, Alžbety Vojtasovej 

Vyšné Lapše 8.6.2006



21

.

júl 2006 21

Pracuje súťažná porota Konzul SR M. Lisánsky doviezol pre žiakov knihy a sladkosti

Kl. Surmova z Krempách preberá jednu z cien

z Jurgova a Alžbety Galovičovej z Kacvína, ktoré vo svojich pre-
javoch neurobili takmer ani jednu chybičku. Sú to samozrejme 
skúsené recitátorky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú našej súťaže. 
Veľmi sa páčili aj vystúpenia mladších recitátorov zo základných 
škôl, napr. Klaudie Surmovej z Krempách, Alexandry Plucińskej 
z Jurgova, Dárie Bogačíkovej z Nedece a Jacka Sarnu z Čiernej 
Hory, ktorí síce majú menej skúseností buď boli úplnými začiatoč-
níkmi, ako napríklad najmladší účastník súťaže Tomáš Majerčák 
z Novej Belej. 

Keďže úroveň súťaže bola veľmi vyrovnaná, preto nie div, že 
porotu čakala skutočne ťažká práca. Kým porota zasadala, žiakov 
pozdravil konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, ktorý im odovzdal 
slovenské knihy a množstvo sladkostí, za čo sa mu súťažiaci vrelo 
poďakovali. Boli týmto darčekom milo prekvapení.  

Výsledky súťaže v krátkosti vyhodnotil generálny tajomník ÚV 
SSP Ľ. Molitoris a šéfredaktor Života J. Špernoga, ktorý upozornil 
na niektoré prípady nesprávnej výslovnosti „h“ a „ch“, „l“ a „ľ“ alebo 
problémy s prízvukom. Najlepších recitátorov odmenili hodnotnými 
vecnými cenami. Aj ostatní účastníci súťaže dostali diplomy a malé 
darčeky. Nakoniec porota a predseda MS SSP vo Vyšných Lapšoch 
J. Krišík sa poďakovali všetkým žiakom za námahu vynaloženú pri 
príprave prednesov, ale aj ich učiteľom za úsilie pri príprave súťa-
žiacich. Na záver generálny tajomník Ľ. Molitoris pozval všetky deti 
do prázdninových táborov a na novú súťaž na budúci rok.        

Výsledky:
Najmladšia skupina (1.-3. tr. ZŠ)
Poézia
1. Alexandra Plučinská z Jurgova za prednes básne Škola
2. Daria Bogačíková z Nedece za prednes básne To všetko 

mama
3. Klaudia Surmová z Krempách za prednes básne Bola raz jedna 

trieda
Próza
1. Marcela Hovancová z Novej Belej za prednes prózy O nôžkach, 

ktoré nechceli poslúchať

Staršia skupina (4.-6. tr. ZŠ)
Poézia
1. Patrícia Majerčáková z Novej Belej za prednes básne Ranená 

breza
2. Jacek Sarna z Čiernej Hory za prednes básne Zakliata panna 

vo Váhu a divný Janko
 Katarína Funketová z Kacvína za prednes básne Laktibrada
Próza
1. Ivona Kolodejová z Novej Belej za prednes rozprávky O med-

veďovi, čo vedel premýšľať
 Zvláštne ocenenie pre Michala Kromku z Kacvína za prednes 

poviedky Obraz
Gymnazisti
Poézia
1. Dominika Majerčáková z Novej Belej za prednes básne Báseň 

o krásnej matke
    Alžbeta Galovičová z Kacvína za prednes básne Jesenná láska
2. Alžbeta Vojtasová z Jurgova za prednes básne Slzy
Próza
1. Mária Majerčáková z Novej Belej za prednes prózy Legenda 

o Slovensku a Slovákoch
2. Alexandra Butasová z Kacvína za prednes rozprávky Kačacia 

dolina
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Len si to predstavte, ja som 
ešte nikdy necestovala lie-
tadlom, - povedala pani 
Relyová. - Toto je po prvý-

krát.
Pani Bermanová sa zhovievavo 

usmiala.
- Ja som letela dvakrát do Saint 

Luis. Pred svadbou.
- To je skvelé, - odvetila pani Re-

lyová, žena s okrúhlou tvárou a ma-
ličkými očami.

- Teraz idem navštíviť matku v Pa-
sadene, - vysvetlila pani Bermanová.

- Ja tam nemám žiad-
nych príbuzných, - 
povedala pani Rely-
ová, - ale vždy som 
túžila vidieť Kali-
forniu.

Pani Bermanová 
si ju premerala od 
hlavy po päty a usú-
dila, že najlepšie by 
bolo, keby ukončila 
započatú konverzá-
ciu. Pani Raylová však 
neúnavne pokračovala:

- Zaskočím si aj do Hollywoodu. 
Človek nikdy nevie, čo sa môže stať.

- Správne, - sucho prisvedčila pani 
Bermanová. - Tak ako hovoríte. Nikdy 
nemožno vedieť. 

- Doma v Mineapolise hrávam na 
amatérskej scéne. Doteraz som väč-
šinou stvárňovala mladé naivky, ale 
postupne sa dostávam aj k úlohám 
zrelších žien. To pomáha rozširovať 
duševný obzor. 

- Doposiaľ ma matka navštevovala 
v Chicagu, - povedala pani Bermano-
vá. - Každý rok trávila u mňa jeden-
dva mesiace. Teraz je rad na mne, 
pozrieť, ako si tam žije. 

- Viete, bolo by pre mňa výhodnej-
šie cestovať vlakom, - povedala pani 
Relyová. - Henry, môj manžel pracuje 
na železnici a mohol by mi vybaviť 
bezplatný cestovný lístok. 

- Môj muž Walter je tiež zamest-
naný v železničnej spoločnosti. Veľmi 
dobre ho platia. Aj ja mám nárok na 
bezplatný cestovný lístok, ale radšej 
cestujem lietadlom.

Rozhovor na chvíľu zmĺkol. Po-
tom sa ozvala Relyová: 

- Máte deti, pani Bermanová?
- Nie.
- Ani ja. Na to nie je vždy dosť 

času. Zatiaľ si musím dávať pozor 
na postavu. 

- Môj brat má syna. - Tvár pani Ber-
manovej sa doslova skrivila odporom 
pri tej predstave. - Má osem rokov 
a keď k nám prídu na návštevu, mu-
sím naňho striehnuť ako policajt. Je 
schopný rozhádzať celý byt. A vôbec, 
decká sú jednoducho pohroma. 

- My bývame v najkrajšej štvrti 
Mineapolisu, - povedala pani Ra-
lyová. - V samostatnom dome, vo 
farmárskom štýle.

- Môj nábytok je z najkvalitnej-
šieho čerešňového dreva, - povedala 
pani Bermanová. - Iba na zariadenie 
spálne sme dali tisíc päťsto dolárov. 
Stačí jeden škrabanec a je to celé zne-
hodnotené. 

- S tým, čo ste povedali o deťoch, 
naprosto súhlasím. Naši susedia majú 
dve. Neviete si predstaviť, koľko 
hluku narobia.

- Posledne, keď bol brat s rodinou 
u nás na návšteve, chlapec rozmazal 
po koberci zmrzlinu, - posťažovala 
sa pani Bermanová. - Preto som pri-
kázala Walterovi, aby mu zmrzlinu 
viac nekupoval.

- My toľko do zariadenia domu ne-
investujeme. Radšej vydávam penia-
ze za hodiny herectva. Je to, pravdaže, 
veľmi drahé, ale ja som presvedčená, 
že všetko treba obetovať pre rozvoj 
vlastných schopností a talentu. 

Pani Bermanová sa začala prehra-
bávať v kabelke.

- Povedala som Walterovi: toho 
roku si neželám, aby moja matka pri-
cestovala do Chicaga. Zájdem za ňou 
do Pasadeny. Predpokladala som, že 
začne kvôli tomu robiť cirkus, ale on 
sa iba uškrnul a povedal: „Prečo nie? 
Takto zabijem dve muchy jednou 
ranou.“

- Veru, aj mňa Henry prekvapil. 
Koľkokrát sme sa kvôli tomu háda-
li. Tentoraz však okamžite súhlasil 
a dokonca mi zaobstaral letenku. 

Veru, človek musí byť 
vytrvalý, a dostane 
napokon všetko, 
o čo sa usiluje. 

-  Dve muchy 
jednou ranou, - 
opakovala pobú-
rene pani Berma-
nová. - Len si to 
predstavte! Takáto 
drzosť! Veľa ne-
chýbalo, aby som sa 

vrátila z letiska a po-
zvala matku na návštevu 

k nám. Na truc!
- Gregory, ten známy režisér, videl 

jedno naše predstavenie v škole. Bolo 
to pred desiatimi rokmi. Všetkým 
nám vtedy blahoželal. Som si istá, že 
by sa na mňa pamätal, keby ma stretol 
v Hollywoode.

- Moja matka má pred domom 
zasadený ozajstný pomarančovník, 
- pokračovala vo svojich úvahách pani 
Bermanová. - A v záhrade má dva 
fi govníky. Stále o tom rozpráva, keď 
k nám príde na návštevu. 

Pani Relyová si napravila kaderu 
svetlých vlasov. 

- Každý štvrtok poriadam v na-
šom dome večer poézie. Chodievajú 
k nám všetky vážené dámy z divadel-
ného klubu. Je to proste nádherné. 
Henryho v tom čase posielam dolu do 
malej izby. Nevyzná sa v poézii.

- Keď ku mne príde nejaká spo-
ločnosť, - povedala pani Bermanová, 
- Walter odchádza do kina. Ináč by 
tam sedel ako cap a iba z času na čas 
pokýval hlavou. 
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- Henry vždy niečo majstruje vo 
svojej izbičke v suteréne.

- My nemáme suterén, - vysvetlila 
pani Bermanová trochu podrážde-
ným tónom. - V domoch, ako je náš, 
býva v suteréne domovník. Preto po-
sielam Waltera do kina. Je to lepšie, 
než keby sa kdesi opíjal. 

Pani Relyová súhlasne prikývla. 

- Máte pravdu. Z toho istého 
dôvodu dovoľujem Henrymu robiť 
neporiadok v suteréne.

Pani Bermanová zvraštila čelo.

- Občas mám dojem, že Walter 
nejde do kina. Poznám to podľa jeho 
dychu. Rád si z času na čas zájde na 
pohárik.

Pani Relyová jej venovala chápavý 
pohľad.

- Veru, aj Henry si občas vypije… 
ak naňho nedám pozor. Nie síce veľa, 
ale aj tak mi to prekáža.

- Muži sú takí slabosi, - poveda-
la pani Bermanová. - O všetkých 

závažnejších veciach v domácnosti 
rozhodujem ja.

- Včera som zišla do suterénu, 
- povedala pani Relyová, - a spýtala 
som sa Henryho, čo tam tak neskoro 
v noci porába.

- Walter neznáša moju matku, 
- vzdychla si pani Bermanová, - ale 
tým nijako nemožno ospravedlniť 
jeho drzosť. Len si predstavte: dve 
muchy jednou ranou!

- Nuž, aj Henry občas býva ne-
znesiteľný. Aký neporiadok narobil 
v suteréne! Len si predstavte, pove-
dal mi, že vyrába pekelný stroj! Toto 
sa mi opovážil povedať. Som si istá, 
že si zasa potajomky prihol!

- Stavím sa, že aj môj muž pota-
jomky pije, keď je mimo domu. Tri, 
aj štyri dni do týždňa je z domu preč. 
Viete, má také zamestnanie.

- S Henrym je tak isto, - povedala 
pani Relyová. – Je vlakvedúci, premá-
va na trati Mineapolis – Chicago. 

Tvár pani Bermanovej sa zvraštila 
od prekvapenia.

- Aký je ten svet malý! Walter je 
tiež vlakvedúci a dokonca na tej istej 
trati. Možno sa aj poznajú.

- To je celkom možné. - Pani Re-
lyová sa rozosmiala. Henry mi raz 
povedal, že povolanie vlakvedúceho 
má prinajmenšom jednu prednosť, 
a to tú, že na každom konci trate môže 
mať jednu ženu.

Na niekoľko minút sa rozhostilo 
ticho. Ženy si vymenili pohľady. Prvá 
sa ozvala pani Bermanová.

- Walter je zavalitej postavy. Váži 
vyše sto kíl. 

Pani Relyová zbledla. 
- Henry má na ľavom ramene 

veľké maso zlatým rámom. 
Pani Bermanová jej skočila do 

reči:
- Walter tiež. Vľavo dolu má dva 

zlaté zuby.
Pani Relyová od prekvapenia 

zažmurkala.
- Henry má na ľavom ramene 

veľké materské znamienko.
V tom okamihu si pani Relyová 

spomenula, že pri odchode bol k nej 
Henry mimoriadne pozorný a dokonca 
jej aj sám pobalil kufor, ktorý teraz ležal 
v batožinovom priestore lietadla.

Možno tie jeho slová o pekelnom 
stoji neboli vôbec žart. Možno práve 
teraz, v kufri pani Relyovej leží malý 
prístroj, ktorý potichučky tiká: tik-tak, 
tik-tak…

Obe ženy sa rozbehli do pilotovej 
kabíny a začali nahlas rozprávať, pre-
krikujúc jedna druhú. Každá chcela 
čím skôr vysvetliť, že sa jedná o veľmi 
naliehavú vec a treba ihneď niečo 
podniknúť. Keď pomocník pilota 
konečne pochopil, o čo ide, vyskočil 
ako obarený. Bolo presne osem hodín, 
tridsaťpäť minút.

* * *
V kabíne strojvodcu, v lokomotíve, 

ktorá ťahala vlak z Mineapolis do Chi-
caga, sa vlakvedúci vari už po stý raz 
pozrel na svoje náramkové hodinky.

O osem štyridsať sa usmial a uľah-
čene si vydýchol.

(Express č. 51/1990)
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BESKYDSKÝ BESKYDSKÝ 
KULTÚRNY KRUHKULTÚRNY KRUH

Taký je názov projektu, ktorý začalo realizovať Oravské osve-
tové stredisko. Projekt, financovaný Európskymi spoločenstvami 
prostredníctvom programu Interreg IIIA a jeho výsledkom bude 
internetový portál ľudovej kultúry Oravy a regiónu Bielsko-Biała, 
katalóg ľudových tvorcov, folklórnych skupín, hudieb a sólistov, 
ako i funkčné Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce, 
sídliace v priestoroch osvetového strediska v Dolnom Kubíne. 
Viac o aktivitách projektu nás  informoval riaditeľ Oravského 
osvetového strediska PhDr. Miroslav Žabenský.

Beskydský kultúrny kruh je pokusom komplexnejšie zachytiť, 
zmapovať a prezentovať rozvíjajúce sa prihraničné slovensko-
poľské kultúrne kontakty. Projekt je realizovaný v štyroch fázach. 
V prvej mapujeme a vyhľadávame ľudových tvorcov a ďalších 
nositeľov ľudovej kultúry a ponúkame im prezentáciu v pripravo-
vanom katalógu. V júli bude nasledovať vydanie dvojjazyčného, 
slovensko-poľského katalógu a spustenie web stránky. V obidvoch 
médiách budú prezentované slovenské a poľské folklórne súbory, 
skupiny, hudby i ľudoví tvorcovia. V priestoroch Oravského osve-
tového strediska vzniká centrum slovensko-poľskej kultúrnej spo-
lupráce. Bude určené obciam a mestám, kultúrnym organizáciám 
i jednotlivcom, ktorí hľadajú kontakty s podobnými organizáciami 
v Poľsku, buď vhodný súbor či ľudových tvorcov - remeselníkov 
na svoj festival, alebo sa chcú prezentovať. Súčasťou bude i stála 
expozícia výrobkov ľudových tvorcov z oboch krajín. Prostred-
níctvom centra budeme ponúkať i poradenstvo pri zostavení 
kultúrnych programov, festivalov, prezentáciu propagačných 

materiálov v partnerskom centre v Bielsku-Białej a vystúpenia 
oravských skupín, súborov a tvorcov v Poľsku. Náš projekt bude 
mať aj ďalšie, podporné a sprievodné aktivity.

Budú nimi najmä tri folklórne festivaly, na ktorých sa budú 
prezentovať i súbory a ľudoví tvorcovia z Poľska. Ich súčasťou 
budú tvorivé dielne v oblasti ľudových remesiel. Prvým z nich budú  
Bačovské dni – festival valaskej kultúry, usporiadaný 15.-16. júla 
v Malatinej, druhým medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka 
pripravovaný na 15.-17. septembra v Oravskej Polhore a pos-
ledným v decembri medzinárodný festival vianočných zvykov 
a remesiel – Višegrádske Vianoce v Dolnom Kubíne. Spoločný 
projekt umocní i výstava ľudovej kultúry Beskýd, prezentovaná 
v septembri v Dolnom Kubíne a v decembri v Bielsku-Białej.

Pri príprave projektu sme vychádzali z  poznania kultúry 
regiónu. Orava je bohatá na množstvo jej prejavov. Najmä pri-
hraničné oblasti si doposiaľ okrem dialektu zachovali i aktívne 
folklórne a remeselné prejavy a sú oblasťou s veľkým kultúrno-
historickým a prírodným potenciálom. Ten je však využívaný pre 
potreby  kultúrnej výmeny i propagácie v oblasti rozvíjajúceho sa 
cestovného ruchu často nevýrazne, sporadicky a nekoordinova-
ne, bez vzájomných väzieb. Aj kultúrne kontakty sa sústreďujú 
sa väčšinou iba na výmenu súborov, skupín a sólistov, chýba 
vzájomná koordinácia a nadväznosť, ako i tvorba spoločných 
aktivít výraznejšieho, nadregionálneho zmyslu, rozsahu i dosa-
hu. Pomerne málo využitý a propagovaný je i ľudský potenciál, 
zručnosti majstrov tradičných remesiel, rozvíjajúca sa remesel-
ná výroba vychádzajúca z rešpektovania pôvodných postupov 
a tradičných kultúrnych symbolov regiónu. Vytrácajú sa prejavy 
tradičnej ľudovej kultúry, mladá generácia sa identifikuje s cudzí-
mi kultúrnymi symbolmi a existujúce súbory a skupiny strácajú 
možnosti k verejnej prezentácii. Práve uvedené problémy chceme 
realizáciou projektu pomôcť riešiť. (OOS)

KRÁTKO ZO SLOVENSKA
Parlamentné voľby na Slovensku. 

17. júna 2006 sa na Slovensku uskutočnili 
parlamentné voľby. Vyhrala ich strana 
Smer-SD - 29,14 % platných hlasov pred 
Sociálno-demokratickou kresťanskou úniou  
(SDKÚ-DS) – 18,31 % hlasov a Slovenkou 
národnou stranou (SNS) – 11,73 % hlasov. 
Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do 
Národnej rady SR prekročili aj Strana ma-
ďarskej koalície (SMK) -11,68 %, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
(ĽS-HZDS) - 8,79% a Kresťansko-demok-
ratické hnutie (KDH) - 8,31 % hlasov. Na základe týchto výsledkov 
bude v Národnej rade SR pôsobiť: 50 poslancov zo strany SMER, 
31 poslancov z SDKÚ-DS, 20 poslancov zo SNS, 20 poslancov 
zo SMK, 15 poslancov z ĽS-HZDS a 14 poslancov z KDH.
Vo voľbách do NR SR sa zúčastnilo 54,67 % voličov. Bola to 
najnižšia volebná frekvencia od vzniku samostatnej SR. Aby noví 
poslanci mohli zložiť sľub, prezident musí zvolať parlament do 30 
dní od volieb. Potom abdikuje doterajšia vláda Mikuláša Dzurindu 
a nastúpi nová.  

*  *  *
Chodníky v Spišskej Magure. Približne 20 km nových 

turistických chodníkov, z ktorých časť bude určená aj pre cyk-
listov, by malo vzniknúť v okolí Spišskej Starej Vsi. Usiluje sa 

o to Horská služba Pieninského národného parku (HS PIENAP) 
v spolupráci so Správou PIENAP-u a hotelom Eland. Prvý 
chodník, ktorého dĺžka bude mať ok. 8 km, by z centra Spišskej 
Starej Vsi smeroval na Frankovskú horu a na hrebeň Spišskej 
Magury, kde by sa napojil na žlto značený chodník. Ďalší tu-
ristický chodník bude spájať Starú Ves s Vyšnými Ružbachmi 
cez dolinu Jordanec, Havku, Veľkú Lesnú a Veterný vrch. Tretí 
chodník, ktorý by vychádzal i končil v Spišskej Starej Vsi, by 
mal prechádzať okolo Malinovej hory a Lysej nad Dunajcom. 
Horská služba PIENAP-u na znak úcty k obetiam, ktoré si 
vybrali Pieniny i rieka Dunajec, plánuje umiestniť na vrchol 
Osobitej drevený kríž. Malo by sa to uskutočniť do jesene 
tohto roku. Pamätnú tabuľu chcú umiestniť dole pod bralom, na 
turistickom chodníku, ktorý vedie okolo Dunajca. Mohol by to 
byť začiatok akéhosi symbolického cintorína. V súčasnosti je 
v samotnom národnom parku približne 40 km značkovaných 
turistických chodníkov a v jeho ochrannom pásme ďalších 110 
km. (Podtatranské noviny)

*  *  *
Slováci stavajú „Zakopianku“. O potrebe výstavby dvojpru-

dovej cesty z Myślenic do Zakopaného sa hovorí oddávna. Tento 
projekt sa pomaly začína realizovať. V súčasnosti môžeme už po-
zorovať stavebné práce na úseku Myślenice – Lubień.  Na týchto 
stavebných prácach sa podieľa aj slovenská stavebná firma Rekma, 
ktorá má svoje sídlo v Krakove. Poznamenajme, že táto firma pod-
porila naše akciu prázdninových táborov na Slovensku. (ak) 

Predseda strany 
Smer R. Fico
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Odovzdávanie štandardy privarovským žiakom

Sprievod účastníkov do kostola

Pamätná tabuľa E. Kovalczyka

NOVÝ PATRÓN ŠKOLY
9. jún t.r. bol pre Základnú školu č. 4 vo Veľkej Lipnici-Prí-

varovke veľkým dňom. V tento deň totižto získala škola svojho 
patróna – Emila Kowalczyka. Narodil sa 17. decembra 1941 
vo Veľkej Lipnici. Pedagogické štúdium skončil v Krakove, 
kde si neskôr aj urobil doktorát. Z veľkomesta sa však vrátil 
späť pod Babiu horu a svoj život spojil so základnou školou 
v Prívarovke. Dlhý čas pôsobil vo funkcii riaditeľa školy. Istý 
čas v tejto škole vyučoval taktiež slovenčinu. Aktívne sa za-
pájal aj do života gminy Veľká Lipnica. Tri volebné obdobia 
plnil funkciu predsedu gminnej rady. Svoje pocity zapisoval 

v poézii, ktorú písal v oravskom nárečí. 
Zomrel 23. februára 2005.

Na slávnosti v Prívarovke sa zúčast-
nili viacerí hostia: pomocný biskup 
krakovskej arcidiecézy Jan Szkodoń, 
rodina Emila Kovalczyka, vojt Veľkej 
Lipnice Mariusz Murzyniak a vojt 
gminy Jablonka Julian Stopka s man-
želkou, senátor Franciszek Adamczyk, 
riaditeľ kancelárie poslanca Andrzeja 
Guta-Mostoweho Jacek Raźny, riadi-
teľka pobočky malopoľskej školskej 
správy v Nowom Targu Krystyna 
Gucwa, riaditeľ kancelárie Euroregiónu 
Tatry Antoni Nowak a iní. Priateľov 
zo Slovenka zastupoval starosta Jozef 
Kakačka zo Štefanova nad Oravou. 

Slávnosť sa začala v kostolíku Sv. 
Kríža. Od školy prišiel doň sprievod 
na čele z veľkolipnickou ľudovou 
hudbou, za ktorou šla delegácia ro-
dičov školy č. 4 s novou štandardou 
v sprievode ďalších delegácií. Sv. omšu 
celebroval otec biskup Jan Szkodoń 
spolu s viacerými kňazmi. Vo svojej 
kázni zdôraznil prínos nového patróna 
pre život obyvateľov Veľkej Lipnice. 
Poukázal na fakt, že Emil Kowalczyk 
celý život hľadal to, čo spája a nie to, 
čo delí. Po svojom príhovore posvätil 
novú štandardu prívarovskej základnej 
školy, na ktorej sa nachádza portrét jej 
patróna. Po slávnostnej sv. omši sa celá 
slávnosť preniesla do areálu školy. Tu 
otec biskup najprv posvätil pamätnú 
tabulu patróna školy, po čom niekoľko 
delegácií položilo k nej kvety. Záve-
rečná časť ofi ciálneho programu bola 
pripravená na scéne za školou. Počas 
neho odovzdali rodičia novú štandardu 

zástupcom žiakov tejto školy v Príva-
rovke, za čo im žiaci srdečne poďakova-
li a sľúbili, že svojmu patrónovi hanbu 
neurobia. K účastníkom sa prihovorili 
viacerí hostia, ako napr. Franciszek 
Adamczyk, ktorý nadviazal na slová 
otca biskupa o Emilovi Kowalczykovi, 
a zdôraznil, že treba hľadať nie to, čo 
delí, ale to, čo spája. Jacek Raźny zdô-
raznil v liste od Andrzeja Guta-Mos-
toweho skutočnosť, že Prívarovčania 
nemuseli hľadať patróna svojej školy 
ďaleko, pretože on ešte prednedávnom 
žil a pôsobil medzi nimi. Preto by mali 
byť na svojho rodáka hrdí. Jozef Kakač-
ka si vo svojom príhovore spomenul na 
slová Emila Kowalczyka o Babej hore, 
keď ju nazval ako mať Oravy, ktorá 
spája svoje deti – oravský ľud. Na záver 
sa prihovorila k zhromaždeným riadi-
teľka školy Janina Karkoszková, ktorá 
poďakovala všetkým za účasť, prečítala 
viacero gratulačných listov a uzavrela 
ofi ciálnu časť programu. Neskôr nasle-
dovala akadémia žiakov, ktorí recitovali 
verše Emila Kowalczyka a priblížili 
hosťom život a tvorbu ich patróna. 
Po nich ďalší žiaci predstavili krátky 
program, v ktorom predstavili oravské 
hry a tance. Záver programu patril 
mládežníckému FS „Orawiacy“ z Veľ-
kej Lipnice. Hostia sa mohli nakoniec 
občerstviť rôznymi oravskými pochúť-
kami, nazrieť do kútika venovanému 
patrónovi školy, zapísať sa do pamätnej 
knihy a na pamiatku si mohli zo sebou 
zobrať malý hlinený zvonček. 

Text a foto: 
MARIÁN SMONDEK
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STAVANIE MÁJOV
Aj keď s veľkým oneskorením, chcem 

sa jednako vrátiť k jednému starému zvy-
ku, ktorý sa na Orave, podnes zachoval 
a môžeme sa s nim stretnúť vo viacerých 
obciach. Ide o stavanie a ohrávanie 
májov, ktoré sa každý rok uskutočňuje 
práve v máji, mesiaci kvetov, radosti 
a lásky.

Tento rok stavanie májov pripadalo 
na nedeľu, takže dosť prekvapivé bolo 
práve v tento deň večer vrčanie traktorov, 
ktorými išli mládenci po máje do lesa, aby 
ich potom, pekne ozdobené, postavili pred 
oknom svojej vyvolenej. Je to symbolický 
prejav lásky každého z nich k svojmu 
dievčaťu, ktoré si vyhliadol. Samozrejme 
máj je veľkou poctou pre každé dievča.

Máje sú rôzne, niektoré sú neveľké 
- pre malé dievčatká, ale niektoré, pre 
dospelé devy, sú nezriedka veľmi vyso-
ké. Čím je máj výšší, tým väčšia sláva. 
V tomto roku jablonská gmina zaradila 
máje do súťaže, takže zvláštna porota 
zložená z pracovníkov gminy chodila po 
jednotlivých obciach a hodnotila tamojšie 
máje. Tentoraz vyhral a získal hlavnú 
cenu máj postavený v Podvlku.

Chcem ešte poznamenať, že na Zelené 
sviatky sa konalo ohrávanie májov. Nie-
kde skupina mládencov aj s muzikou cho-
dila po dedine a zastavila sa pri každom 
dome, kde bol postavený máj. Zasa inde 
sa ohrávanie konalo na jednom mieste, 
pri vatre, speve a hudbe, po čom máje 
postupne zmizli spred každého domu, ale 
spomienka ostala na celý rok.

Text a foto: 
BOŽENA PRYLINSKÁ 

KRÁTKO Z ORAVY
Soľnou cestou cez Oravu – to bol ná-

zov kultúrneho podujatia usporiadaného 
11. júna t.r. v Jablonke. Jeho účastníci si 
spomenuli na historickú obchodnú cestu, 
ktorá viedla od Wieliczky cez Oravu a 
Slovensko do Maďarska a ďalej na juh. 
Divákom spríjemnili popoludnie dychov-
ky z Jablonky a Malej Lipnice, vystúpenia 
regionálnych súborov - Kumoratky z Ma-
lej Lipnice a Podvlka, Skalniok z Hornej 
Zubrice a Rombaň z Chyžného. Diváci 
sa mohli zúčastniť rôznych súťaží, ktoré 
zorganizoval Babohorský národný park. 
Veľký záujem vzbudil tiež turnaj stredo-
vekých rytierov v plnej zbroji. Na záver 
podujatia sa konala ľudová veselica, na 
ktorej vyhrávala do tanca skupina Dwie 
Korony. (OCK)

*   *   *
MS v Podvlku sa môže tešiť z novej 

klubovne. Na tieto účely prenajal Spo-
lok starú školu. Vzhľadom na to, že táto 
miestna skupina patrí medzi najaktív-

nejšie na Orave, potrebovala aj väčšie 
priestory, v ktorých by sa mohli stretávať 
alebo cvičiť nový program. V Podvlku 
pôsobí pri SSP dychovka pod vedením 
Jána Páleníka, divadielko Ondrejko, ktoré 
vedú manželia Prilinskí a FS Kumoratky, 
ktorého vedúcou je Kristína Gribačová.

*   *   *
V Harkabuze na dolnom konci bol 

prednedávnom otvorený nový obchod 
s rozličným tovarom, ktorý patrí Zdzisla-
vovi Harkabuzovi a svoje služby ponúka 
od pondelka do piatku v hodinách  7.-20. 
a v sobotu  7.-17. h (viď foto).

*   *   *
Gmina Raba Wyżna sa rozhodla do-

končiť a asfaltovať cestu z Harkabuza do 
sídla gminy, čím by sa významne skrátila 
cesta obyvateľov Harkabuza, Podsrnia 
a Bukoviny-Sídliska do Raby Wyżnej.

*   *   *
V Bukovine-Sídlisku  začali budovať 

novú požiarnu zbrojnicu, ktorá bude 
stáť na mieste bývalého obchodu GS. 
V zbrojnici by mala byť garáž pre jedno 
požiarnické auto a jedna menšia spoločen-
ská miestnosť. Keďže už gmina poskytla 
finančné prostriedky, zbrojnica by mala 
byť postavená do konca tohto roku.

*   *   *
Maturitná skúška so slovenského 

jazyka je v jablonskom lýceu dlhoročnou 
tradíciou. Tento rok pristúpilo k skúške 
dospelosti z tohto predmetu 9 jablonských 
lycealistov a 5 študentov spoza lýcea. Jed-
na osoba si vybrala rozšírenú maturitu zo 
slovenčiny. Všetkým maturantom srdečne 
gratulujeme, pretože na skúške obstáli 
veľmi dobre a všetci ju zvládli.  (ms)

BLAHOPRIANIE

Pri príležitosti vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z vašich prianí.

Toto pekné prianie zasiela FILO-
MENE BRYJOVEJ (rod. Šoltýso-
vej) z Novej Belej, ktorá 22. apríla 
2006 oslávila 80. narodeniny, celá 
rodina. 

Jeden 
z oravských 

májov
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ZELENÝ JAVOR 
V SRBSKU

FS Zelený javor z Krempách bol od 
24. do 30. mája t.r. na šesťdňovej náv-
števe vo Vojvodine v Srbsku. Návšteva 
sa uskutočnila na pozvanie tamojšieho 
slovenského súboru Šafárik z Nového 
Sadu, ktorý v januári t.r. navštívil Poľ-
sko a okrem Krempách vystúpil aj vo 
Fridmane a v Bukowine Tatrzańskej. 
Počas pobytu vo Vojvodine krempaš-
ský folklórny súbor vystúpil v Novom 
Sade, Kysači a na Folklórnom festivale 
Tancuj, tancuj v Hložanoch. Tamojším 
divákom predstavil spišské a slovenské 
tance i piesne. Členovia súboru bývali 
u svojich priateľov zo súboru Šafárik. 
Okrem vystúpení mládež z Krempách 
spoznávala Nový Sad a jeho okolie. Po 
večeroch sa stretávali s členmi súboru Ša-
fárik v tamojšom slovenskom kultúrnom 
dome. Počas návštevy v Srbsku nadvia-
zali nové známosti a priateľstvá, spoznali 
život Slovákov vo Vojvodine a priniesli si 
množstvo nezabudnuteľných dojmov.

JAKUB SURMA

NA EXKURZII 
V KRAKOVE

V posledný aprílový týždeň navštívili 
Krakov študenti histórie z Katolíckej 
univerzity v Ružomberku pod vedením 
historika a archeológa Pavla Mačalu. 
Pred Krakovom navštívili o.i. Prahu a Bu-
dapešť. Prvou ich zastávkou v Krakove 
bolo Archeologické múzeum, v ktorom 
ich sprevádzal náš krajan, archeológ 
Emil Zaitz. Odtiaľ sa pobrali na Wawel, 
po ktorom navštívili pamiatkové centrum 
Krakova a starú historickú štvrť Kazi-

mierz. Navštívili tiež 
viacero vedeckých 
inštitúcií, ako napr. 
Poľskú akadémiu 
vied, Pápežskú te-
ologickú akadémiu 
a Jagelovskú kniž-
nicu, po ktorej ich 
sprevádzal riaditeľ 
Ryszard Juchnie-
wicz. Mali možnosť 
pozrieť si miesta, 
ktoré nie sú ešte prí-
stupné širokej ve-

rejnosti, v tom najmä vykopávky pod 
krakovských Hlavným námestím. Zavítali 
aj do nášho Spolku, odkiaľ si odniesli  
výtlačky posledného čísla Života. Od 
generálneho tajomníka Spolku Ľudo-

Nástup FS Zelený 
javor v Hložanoch

Slovenskí 
študenti na 

Waweli

míra Molitorisa sa dozvedeli niekoľko 
zaujímavostí z histórie slovenskej men-
šiny v Poľsku a z činnosti nášho Spolku 
a krajanského časopisu Život. Neobišli 
ani Generálny konzulát SR, kde sa obo-
známili s činnosťou tohto diplomatického 
zastupiteľstva v Krakove. Nakoniec nav-
štívili benediktínsky kláštorný komplex 
v Tynci, po ktorom ich sprevádzal opäť 
Emil Zaitz. Na Krakov, vďaka bohatému 
programu návštevy, im zostalo iste veľa 
milých spomienok. (ms)

kde ho zadelili do I. pešieho práporu 
v Žiline, v ktorom prešiel tvrdý sedemme-
sačný vojenský výcvik. Po zaškolení ho 
s celým práporom odvelili na východný 
front. Domov sa vrátil v roku 1945. Za 
obetavú vojenskú službu získal viaceré 
vyznamenania v Poľskej a Slovenskej 
republike. Medziiným 16. novembra 1997 
dostal medailu SNP, ktorú mu odovzdal 
vtedajší predseda NR SR a dnešný prezi-
dent Ivan Gašparovič. V roku 2001 mu 
poľský  prezident Alexander Kwaśnie-
wski udelil čestnú hodnosť podporučíka 
poľskej armády. Dňa 20. apríla 2006 mu 
priznalo Oddelenie vojnových veteránov 
na základe dekrétu Ministerstva obrany 

SR odznak Vojnový veterán, ktorý prevzal 
13.  mája 2006. 

Po návrate z frontu sa v roku 1947 sa 
oženil s Annou Petráškovou. Vychovali 
spoločne šesť detí: Františka, Leóna, Va-
lenta, Máriu a dvojičky Vojtecha a Jána. 
Vojtech bol veľmi nadaným človekom, 
znamenitým stolárom, sklárom, včelárom 
a výborným hudobníkom. Ako hovorieval 
o sebe – Pri narodení som dostal do vien-
ka hudobné nadanie, ale aj precíznosť, 
ktorá je k tomu potrebná. Robil husle 
z javora a smreka. Túto svoju záľubu 
vštepil do srdca aj synovi Vojtechovi, 
ktorý sa ako profesionál zaoberá výrobou 
huslí. Väčšina z nás si ho zapamätala 
ako srdečného a veselého človeka, ktorý 
každému vedel poradiť a pomôcť.  

Zosnulý patril k spoluzakladateľom 
MS Spolku  v Krempachoch. Bol čas-
tým účastníkom prehliadky Fašiangy 
– Ostatky a iných krojovaných podujatí. 
Odišiel od nás vzorný krajan, dlhoročný 
čitateľ časopisu Život, starostlivý manžel, 
otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva 
v pokoji! 

Rodine zosnulého v Krempachoch, na 
Slovensku a v USA vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť. 

MS SSP v Krempachoch a rodina

SPOMIENKA NA 
VOJTECHA LUKÁŠA

Dňa 24. mája 2006 zomrel v Krem-
pachoch vo veku 88 rokov krajan VOJ-
TECH LUKÁŠ, ktorý sa narodil 23. 
apríla 1918 v slovenskej roľníckej rodine 
Anny a Jána Lukášovcov. Mal troch bra-
tov – Jána, Jozefa a Františka a nevlastnú 
sestru Máriu. V roku 1941 narukoval do 
slovenskej armády v Spišskej Starej Vsi, 
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ODIŠLI OD NÁS
3. apríla 2006 zomrela vo Fridmane 

vo veku 66 rokov krajanka

JOZEFÍNA HLAVAČOVÁ
(rodená Prelichová)

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
nášho Spolku. Jej otec Pavol Prelich patril 
k spoluzakladateľom SSP a bol prvým 
pokladníkom MS Spolku vo Fridmane. 
Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá 
manželka, matka a babička. Nech odpo-
číva v pokoji.

*   *   *
21. mája 2006 zomrel vo Fridmane vo 

veku 82 rokov krajan

VENDELÍN MICHALEC
Zosnulý bol členom nášho Spolku 

od jeho vzniku a dlhoročným čitateľom 
Života. Bol tiež jedným z organizátorov 
dychovky vo Fridmane, členom Dobro-
voľného požiarneho zboru, správy Urbár-
skeho spolku, ako aj cirkevného výboru. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
manžel, otec dedo a pradedo. Nech od-
počíva v pokoji.

*   *   *

23. mája 2006 zomrela vo Fridmane 
vo veku 92 rokov krajanka

MÁRIA BLACHUTOVÁ
(rodená Lukášová)

Zosnulá pochádzala z Novej Belej. 
Napriek vysokému veku bola takmer do 
posledných dní horlivou čitateľkou Života. 
Jej spomienky na roky svojej mladosti pub-
likoval aj Život. Odišla od nás vzorná kra-

janka, starostlivá manželka, matka, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji.

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
hlbokú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

*   *   *

Dňa 22. mája 2006 zomrela v Jurgove 
vo veku 76 rokov krajanka 

MÁRIA ŠOLTÝSOVÁ
(rod. Bigosová)

Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoroč-
nou čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá manželka, matka, svok-
ra a babička. Nech odpočíva v pokoji! 

*  *  *

Dňa 2. júna 2006 zomrela v Jurgove 
vo veku 72 rokov krajanka

ANNA BRYJOVÁ
(rod. Gogoľová)

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 
Života. Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá manželka, matka, svokra, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *

Dňa 5. júna 2006 zomrela v Jurgove 
vo veku 72 rokov krajanka

ANNA BIGOSOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou 

Spolku a horlivou čitateľkou Života. 
Odišla od vzorná krajanka, starostlivá 
manželka, matka, babička a prababička. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

*  *  *

Dňa 22. mája 2006 zomrela v Krem-
pachoch vo veku 51 rokov krajanka

MÁRIA MOŠOVÁ
(rod. Petrášková)

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 
Života. Osirotila päť detí. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá manželka, 

matka a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme hlbokú 

sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

*  *  *
Dňa 14. mája 2006 zomrel v Novej 

Belej vo veku 79 rokov krajan

LUDVIK KOLODEJ

Zosnulý bol dlhoročným členom MS 
SSP a čitateľom Života. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
brat, svokor, dedo a pradedo. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej

*  *  *
Dňa 8. mája 2006 zomrel vo Vyšných 

Lapšoch vo veku 78 rokov krajan

JÁN BYLINA

Zosnulý bol členom Spolku a dlhoroč-
ným čitateľom časopisu Život. Dlhé roky 
pôsobil vo vyšnolapšanskej dychovke. 
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý 
manžel, dobrý otec, dedo a svokor. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch
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ZBIERAME 
BYLINY

Dnes si všimneme ďalšiu bylinu majú-
cu liečivý účinok – rascu lúčnu (lat. Ca-
rum carvi, poľ. kminek zwyczajny). Je to 
azda najpoužívanejšia korenina. Pôvodne 
sa vyskytovala v Európe, na Kaukaze a na 
Sibíri, dnes však rastie takmer na celom 
svete. Obsahuje najmä silicu, triesloviny, 
mastný olej, bielkoviny, živicovité a mi-
nerálne látky. Predmetom zberu sú hlavne 
dozreté plody.

Rasca je výborné korenie na tlmenie 
kŕčov hladkého svalstva žalúdka a čriev, 
napomáha vylučovať tráviace enzýmy, 
obmedzuje kvasné a hnilobné procesy 
v črevách a podporuje vylučovanie 
žlče. Pôsobí aj mierne močopudne, proti 
črevným parazitom a nadúvaniu. Má tiež 
upokojujúce vlastnosti. Podporuje tvorbu 
mlieka, pričom silica prechádza do mlieka 
a zlepšuje trávenie dieťatka. Odporúča sa 
deťom, rekonvalescentom, chorým ľuďom 
a ľuďom so slabým trávením, ktorých čas-
to trápi plynatosť a žalúdočné kŕče.

Semeno rasce sa používa buďto 
celé, mleté alebo drvené. Je aj súčasťou 
mnohých koreninových zmesí (napr. 
grilovacia zmes). Má typickú silnú vý-
raznú chuť a vôňu. Je nenahraditeľná pri 
pečení chleba a pečiva. Keď sa pridáva 
do vody, v ktorej sa varia zemiaky, viaže 
na seba škodlivý solanín nachádzajúci sa 
v šupkách zelených zemiakov alebo v ze-
miakoch, ktoré už začínajú klíčiť. Pridáva 
sa aj do omáčok, do pečených a dusených 
pokrmov, do kapustového šalátu. Známa 
je napr. rascová polievka, ktorá sa zahus-
ťuje vajíčkom alebo haluškami z liateho 
cesta. Chutný je aj rascový likér. (jš)

Záhradkári

V júli je už zber v plnom prúde, naj-
mä spod fóliovych krytov. Práve v nich 
rastliny nesmú prerásť a prezrieť. Zberáme 
postupne hlúboviny, koreňovú zeleninu, 
hrášok a fazuľku. Vo fóliovníkoch sa za-
čínajú červenať aj rajčiaky, ktoré oberáme 
aj so stopkami, lebo dlhšie vydržia a lepšie 
sa vyfarbia. Uhorky nakladačky treba 
zberať postupne a dávať pozor, aby sa byľ 
zbytočne neprevracala. Záhony po zbere 
treba čím skôr plytko skopať a rozhrabať, 
lebo na nich možno v júli vysiať neskorú 
zeleninu, karotku, fazuľku na struky, ne-
skorú kapustu, kel a kaleráb. Dozrieva už 
cesnak a cibuľa (vňať sa skláňa k zemi). 
Dosúšame ich v radoch na zemi a potom 
vyberáme. Najmä cesnak sa nesmie vybe-
rať za zelena, ani príliš dlho schnúť, lebo 
by sa strúčiky rozsypali. Veľkú pozornosť 
treba venovať zavlažovaniu, keďže dni sú 
dlhé a rastliny potrebujú viacej vody. Fó-
liovníky pravidelne vetráme, vylamujeme 
zálistky, skracujeme vrcholce a pod.

Ovocinári

majú teraz zber čerešní a neskôr i sko-
rých odrôd sliviek. Treba pozbierať aj 
padavky, čím bránime šíreniu škodcov 
a chorôb. Ovocie je najlepšie zbierať ráno 
a odkladať do chládku, aby sa nezaparilo. 
Najdôležitejšia je teraz ochrana stromov 
a krov pred škodcami, najmä obaľovačom 
jablčným. Korunky mladých jadrovín 
a kôstkovín, a po zbere aj ríbezle a egreše, 
presvetľujeme.  Všetky prebytočné konáre 
a konkurenčné letorasty z koruniek odstra-
ňujeme. V tomto období už možno urobiť 
letné štepenie višní, čerešní, stromčeko-
vých ríbezlí a egrešov. Stromy zalievame 
a ničíme burinu.

Chovatelia

hydiny vedia, že v tomto období sa slie-
počkám tlačia hrebene a formujú telesné 
tvary. Blíži sa čas chovateľskej „žatvy“. 
Preto by nebolo od veci ich trochu do-
krmovať, aby sme potom boli spokojní 
so znáškou. Ak napr. zistíme, že mládky 

nedosiahli požadovanú telesnú hmot-
nosť, musíme znášku oddialiť upravením 
výživy. Obmedzíme krmivá s vysokým 
obsahom bielkovín a zväčšíme podiel 
zrnovín. Ak sa husi pasú, nemusíme ich 
prikrmovať, ale po podšklbaní im treba 
aspoň dva týždne pridávať jadrové krmivá 
pre urýchlenie rastu peria.

Včelári

Koncom júla sa v podstate končí 
včelárska produkčná sezóna. Včelstvá 
naplnili medníky, med je zrelý a možno 
ho vytáčať. Musíme však dbať o to, aby 
včelstvám zostalo primerané množstvo 
medu, teda aspoň 5 kg. Preto po vybraní 
plástov sa musíme presvedčiť, koľko zá-
sob zostalo v plodisku. Ak je ich málo, 
vrátime do medníka jeden medný plást. 
Z ostatných zmetieme včely do medníka 
a odnesieme plásty do miestnosti na 
vytáčanie. Treba pritom dbať, aby sa do 
miestnosti nedostali včely. Ako zostali na 
plástoch, nepustíme ich, kým neskončíme 
vytáčanie. Vrátili by sa totiž a so sebou  
priviedli ďalšie včely, čo by nám sťažilo 
prácu. Prázdne plásty vrátime hneď do 
medníkov, samozrejme, ak včely v úli 
nemajú sklon k rabovke. V opačnom 
prípade vkladáme plásty až večer.

Už je navyšší čas založiť si náhradné 
včelstvá so zásobnými matkami, alebo 
stav včelstiev rozmnožiť. Včelstvá, ktoré 
mali viac rokov nadpriemerný výťažok, 
prekontrolujeme počas vyberania plástov, 
či nemajú nastavané materské bunky. Ak 
majú, a nie je ich viac ako 3-5, znamená 
to, že sa včelstvo chystá na tichú výmenu 
matky. Ak je buniek viac, chystá sa na 
rojenie. Z materských buniek dobrých 
včelstiev urobíme odložence pridaním 
k nim ďalších 3-4 plodových plástov 
z iných včelstiev. Totiž v niektorých 
včelstvách sa objavujú trudice. Ide 
o včelstvá, ktorým sa matky neoplodnili 
alebo pri výmene matiek matka uhynula. 
V takom prípade treba včelstvo zmiesť 
do rojnice, kde mladú matku zavesíme 
v klietke. Po 48 hod. včelstvo vysypeme 
na nábeh pripraveného úľa, a po týždni, 
ak je matka prijatá, pridáme mu 1-2 plásty 
otvoreného plodu, aby včelstvo šlo do 
zimy silné. (jš)
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PRIPRAVILA: 
MÁRIA HERZÁNOVÁ

NAKRESLIL: 
ŠTEFAN ŠILHAN
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2. Prešporská kásareň maľovaná, 
chlapci ju maľujú pesničkama. 
Chlapci pesničkama, dievčence 
slzama, prešporská kásareň ma-
ľovaná.

3. Prešporská kásareň, široký dvor, po 
ňom sa prechádza kamarát môj.

 Po ňom sa prechádza, prežalostne 
plače, až sa tá kasáreň celá trasie. 
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O kom sa to vraví,
že je prelietavý?
Z kvetu na kvet sadá,
novú krásu hľadá.
(ľýtoM) 

JARMILA 
SLOVÁKOVÁ

PRÁZDNINY 
NA DEDINE
Prasiatko ryp, ryp, ryp,
porylo záhradu.
Mrkvičku šmyk, šmyk, šmyk,
zlomilo ohradu,
ako keď búrka sa
preženie poľom,
vypukol v záhrade hotový 
polom.

VESELO 
SO ŽIVOTOM

„Sto metrov zabehnem za 8 se-
kúnd.“

„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“
„Ja viem, ale poznám skratku.“

*  *  *
„Haló! Starosta? Po poli vám chodí 

bocian a dupe trávu, ktorá je pašou pre vaše 
kravy. Vezmite pušku a odožeňte ho!“

„Kto volá?“, pýta sa starosta.
„Žaba.“

*  *  *
Ide človek po púšti a nájde fľašu, v 

ktorej je papier a na ňom je napísané: 
„Ak budeš kopať 2 metre, nájdeš vodu.“ 
Ako kope, nájde druhý papier a na ňom 
je napísané to isté, čo na prvom. Tak kope 
ďalšie 2 metre a zase nájde papier a na 
ňom je napísané: „Som zvedavý, ako sa 
dostaneš von!“

*  *  *
Medveď zvolá všetky zvieratka z lesa 

a okolia. Chce im oznámiť skvelú novinu: 
„Zajtra si všetci pobalíme batôžky...“ Do 
reči mu skočí žaba:

„Zajtra si všetci zbalíme batôžky...“ 
Medveď robí, akože sa nič nedeje a po-
kračuje: „A pôjdeme na výlet.“ 

Žaba si to neodpustí a povie: „Pôjde-
me na výlet.“ 

Medveď sa už riadne rozhnevá a dodá: 
„A to zviera s veľkou zelenou hubou 
ostane doma!“ 

Žaba sa usmeje a povie: „A krokodíl 
sa tak veľmi tešil...“

H
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„Poď sem, ty nezbedník“,
deti naň volajú, 
ratovať záhradu,
všetky sa chystajú.
„Prázdniny končia sa,
no to je údel,
takto ich vybodkovať,
kto to len videl!
Ryp, ryp, ryp,
šmyk, šmyk, šmyk,
bež domov,
nech je plný krmník“! 
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boli tí Poliaci na tomto území? Moja matka sa narodila 
roku 1886 v Jurgove a chodila do slovenskej školy v tejto 
obci. Až do svojej smrti roku 1958 mi stále písala po 
slovensky. Veľa jej listov som odovzdala Krajanskému 
múzeu v Bratislave.

Bolo by načase, aby sa Poliaci ospravedlnili Slová-
kom za všetky vraždy, rabovanie, vypaľovanie a všetky 

ujmy spôsobené na duši i tele a vrátili ten „skrawek ziemi“ 
– ako ho volajú – Slovensku. Majú veľkú zem a klamstvami 
chcú dokázať, že patrí im a už 80 rokov nás presviedčajú, 
že sme Poliakmi, hoci všetky staré písma hovoria o tom, že 
sme Slovákmi. V roku 1939, keď sme boli znova pripojení 
k Slovensku, začali slovenské úrady ihneď budovať cesty 
na tomto území, lebo boli v žalostnom stave. I v Jurgove 
urobili cestu a začali budovať aj chodník cez obec, lenže 
ho nedokončili, lebo sme boli znova odovzdaní Poľsku. 
Len obrubníky svedčili o tom. Chodníky boli dokončené 
až po 59 rokoch.

MÁRIA CIBRÍNOVÁ-GOMBOŠOVÁ

DOKONČENIE ZO STR. 19

Azda najvýznamnejším športovým 
podujatím v tomto roku sú futbalové 
majstrovstvá sveta, ktorých dejiskom 
je tentoraz Nemecko. Keď píšeme tieto 
riadky, šampionát sa len začal, takže ešte 
nemôžeme skomentovať jeho výsledky 
a predstaviť nového majstra sveta. Zatiaľ 
vieme len toľko, že poľský národný celok 
bol po dvoch porážkach v skupine A (0:2 
s Ekvadorom a 0:1 s Nemeckom) z ďal-
ších hier vyradený. Zostaneme však pri 
futbalovej tematike a predstavíme dnes 
jedného z najlepších futbalistov na svete, 
Francúza Zinedina Zidana.

Mnohí futbaloví fanúšikovia sa azda 
pamätajú, že tento vynikajúci hráč sa už 
pred dvomi rokmi vzdal hry vo francúz-
skom národnom mužstve a svoju športovú 
kariéru, ako verejne vyhlásil, chce zavŕšiť 
v roku 2007, keď mu vyprší zmluva s klu-
bom Real Madrid, v ktorom v súčasnosti 
hrá. Našťastie  po roku sa Zidane vrátil 
do reprezentačného mužstva a v prvom 
zápase na šampionáte v Nemecku (0:0 
so Švajčiarskom) patril k najlepším fran-
cúzskym hráčom.

Pripomeňme, že pred dvomi rokmi 
ho zvolili za najlepšieho futbalistu Euró-
py minulého polstoročia. Volilo ho 150 
tisíc fanúšikov-internautov, ktorí z 250 
prihlásených kandidátov dali primát prá-
ve jemu. Zidane v tejto súťaži nechal za 
sebou mnohých vynikajúcich futbalistov, 
najslávnejších v tomto športe, akými 
boli: Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, 
Eusebio, Alfredo di Stefano, Lev Jašin, 
Marco van Basten, Michel Platini a de-
siaty v poradí Paolo Maldini, ktorý popri 

Zidaneovi ešte stále hrá futbal. Krátko 
predtým Zidane získal Zlatú loptu a titul 
najlepšieho futbalistu roka na svete.

Treba podčiarknuť, že 
práve vďaka nemu vybo-
jovali Francúzi tituly maj-
strov sveta (1998) a Európy 
(2000). Nie div, že práve 
jeho, spolu s Brazílčanom 
Pelem a Argentínčanom 
Diegom Maradonom, zara-
ďujú do trojice najväčších 
futbalových géniov všet-
kých čias.

Z. Zidane je synom al-
žírskych imigrantov, kto-
rí nanovo začínali život 
v Marseille. Tam jeho talent 
objavil tréner J. Fernandez, 
ktorý mu pomohol dostať sa 
do francúzskeho juniorské-
ho reprezentačného celku 
a neskôr do prvoligového 
klubu AS Cannes. Odtiaľ 
po dvoch rokoch prestúpil 
do Girondins Bordeaux, 
s ktorým v r. 1996 postúpil 
do finále Pohára UEFA. 
To o.i. spôsobilo, že sa ešte 
v tom istom roku ocitol v poprednom 
talianskom klube Juventus Turín, kde do-
siahol ďalšie úspechy: dva tituly majstra 
Talianska, víťazstvá v súťažiach o Pohár 
európskych majstrov a o Superpohár 
Európy.

Je pochopiteľné, že vďaka týmto 
úspechom, na ktorých sa Zidane vý-
znamne podieľal, jeho hodnota stúpala 

z roka na rok, tým viac, že to, čo ukázal 
najmä počas majstrovstiev sveta v r. 1998 
a na majstrovstvách Európy v r. 2000, 
urobilo z neho výnimočného futbalistu. 
Preto bolo zrejme, že klub, ktorý by ho 
chcel mať vo svojej zostave, bude musieť 
zaplatiť za „Zizou“, ako ho populárne 

volajú, výnimočné peniaze. Neľutoval ich 
Real Madrit, ktorý už sezónu 2001/2002 
začal so Zidaneom v základnej zostave. 
Stálo to kráľovský klub priam galaktickú 
sumu 65,4 milióna dolárov. Je to, dá sa 
povedať, finančný rekord za prestup, ktorý 
dodnes nikto neprekonal. Možno raz, 
keď sa na futbalovom trhu objaví nový 
Zidane... (jš)
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Veľkosť: 15 a viac rokov,
Materiál: 450 g bielej elastickej pletacej priadze 

zn. Daniela (98 % viskózová striž, 2 % polyamid, 75 
g – 250 m),

Ihlice: č. 2, háčik č. 2,
Skúška očiek: 32 očiek x 39 r. = 10 x 10 cm,
Vzor: háčkované motívy podľa pripojeného 

nákresu,
Postup práce: 
Predný diel: Začneme na 100 očiek, pletieme hl. 

džersejom 16 cm rovno a po oboch stranách priberie-
me 1 x 12 očiek. Ďalej v každom 10. r. po oboch stra-
nách uberieme 3 x 1 očko a v každom 10. r. priberieme 
3 x 1 očko. Vo výške 34 cm uberieme po oboch stra-
nách na prieramky 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 a 2 x 1 očko. 
Vo výške 46 cm uberieme na priekrčník stredných 
26 očiek, po oboch stranách 1 x 5, 2 x 3, 2 x 2 a 2 x 1 
očko a vo výške 52 cm ukončíme.

Zadný diel: Pletieme ako predný. Na priekrčník 
uberieme o 3 cm vyššie stredných 40 očiek, po oboch 
stranách 2 x 3 a 2 x 2 očká a ukončíme vo výške 
predného dielu.

Rukávy: Začneme na 35 očiek a pletieme vzorom 
1 hl. /3 obr. do výšky 24 cm. Upletieme ešte jeden rov-
naký pás. Vo výške 24 cm priberieme na jednej strane 
22 očiek, pripojíme druhý pás a so všetkými očkami 
pletieme hl. džersejom 31 cm rovno. Potom uberieme 
na hlavicu rukáva  po oboch stranách v každom 2. r. 
1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 16 x 1 očko, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4 
a 1 x 5 očiek a zostávajúce očká ukončíme naraz.

Zostavenie:  Diely zošijeme. Uháčkujeme 22 háč-
kovaných motívov. Po 3 motívy prišijeme k sebe cez 
4 pikotky a do otvoru na rukávoch cez 6 pikotiek po 
každej strane. Na spodnej časti pulóvra prišijeme po 5 
motívov na prednom a zadnom diele cez 4 pikotky a do 
otvorov po bokoch zvisle po 3 motívy cez 4 pikotky 
k sebe a cez 6 pikotiek k úpletu. Priekrčník obháčkuje-
me račím krokom: háčkujeme riadok krátkych stĺpikov, 
neotočíme sa a háčkujeme späť zľava doprava.

(Podľa: Katarínka, Pletená móda Jar – 
Leto 2004)

Učíme sa pliesť

Je to nápaditý a originálny pulóvrik z elastickej priadze. Pletieme ho 
hladkým džersejom, spodné časti rukávov hladkými a obrátenými očkami. 
Háčkované motívy prišijeme na hotový pulóver.

1. r.: uháčkujeme kruh z 12 reretiazkových očiek a spojíme 
ich do kruhu pevným stĺpikom,

2. r.: kruh obháčkujeme 14 krátkymi stĺpikmi,
3. r.: uháčkujeme 4 veľké oblúky, každý z 12 ret. očiek,
4. r.: do každého oblúka uháčkujme 13 krátkych stĺpi-

kov,
5. r.: 12 x striedame 3 dlhé stĺpiky a 6 ret. očiek, prvý dlhý 

stĺpik nahradíme 3 ret. očkami,
6. r.: 24 x striedame 2 dlhé stĺpiky a 3 ret. očká, prvý dlhý 

stĺpik nahradíme 3 ret. očkami,
7. r.: 24 x striedame 2 krátke stĺpiky, pikotku z 3 ret. očiek 

a 2 krátke stĺpiky.

- retiazkové očko

- pevný stĺpik
- dlhý stĺpik

- krátky stĺpik
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ČO NA OBED?
PARMSKÉ REZNE

4 teľacie rezne, 8 vajec, 20 g hladkej 
múky, 100 g oleja, 50 g parmezánu alebo 
iného tvrdého postrúhaného syra, soľ.

Osobitne pre každý rezeň vylejeme 
na panvicu s rozpáleným olejom dve 
rozšľahané a osolené vajcia, opečie-
me ich a obrátime s pomocou rovnej 
lopatky alebo širokého noža. Rezne 
naklepeme, okraje jemne nakrojíme, 
osolíme, obalíme trochu múkou a na 
rozpálenom oleji z oboch strán rýchlo 
opečieme. Do stredu každej opečenej 
omelety položíme prírodný teľací rezeň, 
omeletu z dvoch strán preložíme cez 
rezeň a dáme na misu tak, aby zahnuté 
časti omelety boli naspodku. Polejeme 
šťavou z rezňov a posypeme postrúha-
ným parmezánom alebo iným tvrdým 
syrom. Podávame so zemiakovou kašou 
a s uhorkovým šalátom.

ZELENINOVÁ POLIEVKA

20 g masla, polovica menšieho zeleru, 
1 malý petržlen, 1 kaleráb, 1 mrkva, po-
lovica malého karfiolu, 40 g masla a 40 g 
hladkej múky na zápražku, 1,25 dl sladkej 
smotany, 1 žĺtok, potlčený muškátový kvet, 
zelená petržlenová vňať, soľ.

Zeler, mrkvu, petržlen a kaleráb očis-
tíme, pokrájame na rezance a chvíľu du-
síme na masle. Svetlú maslovú zápražku 
rozriedime osolenou vodou, dobre pova-
ríme, pridáme do nej podusenú zeleninu, 
karfiol rozobratý na ružičky a všetko 
spolu uvaríme do mäkka. Pred podávaním 
vlejeme do polievky smotanu rozšľahanú 
so žĺtkom, okoreníme potlčeným muš-
kátovým kvetom a nadrobno pokrájanou 
petržlenovou vňaťou. Podávame s pokrá-
janou žemľou opraženou na masle.

ŠALÁTY
OVOCNÝ ŠALÁT

250 g hrušiek, 250 g broskýň, 200 g 
sliviek, 20 g orechov, 50 g práškového 
cukru, šťava z ½ citróna.

Citrónovú šťavu bez jadierok dáme 
do hlbšej sklenej misy. Zrelé hrušky 
olúpeme, pokrájame na tenšie plátky 

do citrónovej šťavy a premiešame. 
Potom pridáme broskyne pokrájané na 
tenšie plátky, pokrájané vykôstkované 
slivky a cukor. Spolu zľahka premieša-
me a po povrchu posypeme postrúha-
nými orechmi. Šalát podávame dobre 
schladený.

MÚČNIKY
MAKOVÉ JEŽE

500 g krupicovej múky, 20 g droždia, 
50 g kryštálového cukru, 70 g margarínu, 
1 vajce, 1/4 l mlieka (podľa potreby), 
soľ.

Do múky pridáme droždie, cukor, 
rozpustený margarín, vajce, soľ, vlažné 
mlieko a vypracujeme tuhšie cesto, kto-
ré necháme na teplom mieste vykysnúť. 
Vykysnuté rozvaľkáme na pomúčenom 
lopári, pokrájame na rovnaké štvorce, 
ktoré plníme makovou plnkou. Okraje 
cesta stlačíme a sformujeme ježe, ktoré 
necháme na pomastenom plechu vy-
kysnúť. Potrieme ich rozšľahaným vajcom 
a povrch cesta nastriháme čistými nožnič-
kami, počnúc od hlavy dozadu tak, aby 
vznikli ostne. Koniec cesta pretiahneme 
do podoby ňucháčika, z hrozienok uro-
bíme oči a pečieme v stredne teplej rúre. 
P l n k a: Vodu s cukrom dáme variť. Keď 
vrie, pridáme zomletý mak, pomiešame 
a necháme na miernom ohni odpariť. 
Nakoniec pridáme postrúhanú citrónovú 
kôru a škoricu.

MLADÝM 

GAZDINÁM
- Olúpané, prípadne pokrájané ovocie 

nezhnedne, keď ho vložíme do okyslenej 
vody.

- Na prípravu ovocných rôsolov sú 
najlepšie ríbezle, egreše, brusnice, kyslé 
jablká a duly.

- Zemiaky pri varení v šupke nepo-
pukajú, keď do vody prilejeme trochu 
octu.

- Vajíčka na tvrdo varíme tak, že do 
vody prilejeme trochu octu, aby pri varení 
nepukli a nevytiekli.

- Párky sa najlepšie pripravia, keď ich 
vložíme do studenej vody a vyberieme 
hneď, len čo začne voda vrieť. (jš)

ZATRUCIA ŚWIŃ

Świnia może zatruć się różnymi 
środkami chemicznymi używanymi w 
gospodarstwie, jeśli przez niedbalstwo 
są one dostępne dla inwentarza. Przykła-
dem tego są zatrucia wskutek zjedzenia 
trutek na szczury, nawozów sztucznych 
albo środków używanych do zaprawiania 
nasion. Innego rodzaju zatrucia są spowo-
dowane skarmianiem nieodpowiedniej 
paszy albo podawaniem nadmiernej ilości 
dodatków do karmy, jak np. dużej ilości 
soli kuchennej.

Zatrucie porośniętymi ziemnia-
kami. W ozieleniałych ziemniakach, a 
szczególnie porośniętych, znajduje się 
dużo trucizny zwanej solanina. Karmienie 
świni takimi ziemniakami może spowo-
dować ciężkie schorzenie przewodu po-
karmowego. Jeśli zachodzi konieczność 
wykorzystania porośniętych ziemniaków, 
należy kiełki obłamywać, ziemniaki zaś 
gotować i skarmiać je w niewielkich 
ilościach. Wody, w której gotowały się 
porośnięte ziemniaki, nie wolno podawać 
świniom, gdyż zawiera ona właśnie w/w 
truciznę – solaninę.

Zatrucia pleśnią. Grzybki pleśni spo-
tyka się na różnych paszach przechowy-
wanych w pomieszczeniach wilgotnych i 
ciemnych. Pasze spleśniałe mają zapach 
stęchły a smak gorzki, często gniją, co 
powoduje powstawanie w nich trucizny. 
Skarmianie takich pasz może spowodo-
wać zapalenie żołądka, jelit, czy nerek, 
poronienie lub inne schorzenia.

Zatrucie paszami zepsutymi. Pasze 
skwaśniałe albo silnie fermentujące, czy 
też zgniłe liście buraczane lub zwiędłe 
buraki powodują częste zatrucia świń. 
Przy takich zatruciach mamy takie obja-
wy jak: biegunka, kwiczenie, niemożność 
utrzymania się na nogach itp. Apetyt w 
takich wypadkach, w odróżnieniu od 
innych zatruć, zostaje jednak zachowany. 
Nie należy wobec tego dawać świniom 
takiej karmy, a jeśli jest skarmiana z 
braku odpowiedniejszej i wywołuje za-
trucie, trzeba przerwać natychmiast jej 
podawanie.
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Zatrucie solą kuchenną. Organizm 
zwierzęcia potrzebuje soli. Jednak 
zbyt duża jej ilość może spowodować 
zatrucie. Gospodynie często nieostroż-
nie odlewają świniom do karmy słoną 
wodę od peklowanego mięsa lub zbyt 
obficie ją solą. Zatrucie solą spotyka 
się również u świń karmionych mącz-
ką rybną zawierającą zbyt dużo soli. 
Objawy zatrucia solą są następujące: 
przede wszystkim wzmożone pragnienie, 
częste oddawanie moczu, chwiejność 
zadu i ogólne osłabienie. Leczenie świń 
zatrutych solą polega na zadawaniu im 
karmy niesolonej, dużej ilości wody do 
picia lub mleka z odwarem siemienia 
lnianego. Aby nie dopuścić do zatrucia 
solą, należy pamiętać, że w ciągu dnia 
dorosła świnia nie powinna otrzymać 
więcej soli niż 15 gramów, czyli mniej 
więcej 1 łyżeczkę od herbaty, zaś świnia 
młodsza – odpowiednio mniej.

NIESTRAWNOŚĆ 
U OWIEC

Przypadłość ta zdarza się u owiec 
stosunkowo często. Zwierzęta niedo-
statecznie karmione w okresie zimy po 
wypędzeniu na pastwisko jedzą łapczy-
wie, przeładowują żwacz, i wskutek tego 
chorują. Może to również nastąpić po zbyt 
obfitym nakarmieniu i napojeniu, poda-
niu karmy pęczniejącej, jak wyka, groch 
itp. Zwierzę przestaje przeżuwać i jeść, 
garbi się, stęka i oddycha z trudnością. 
Brzuch jest powiększony, szczególnie po 
lewej stronie, w okolicy dołu głodowego. 
Ściana brzucha przy przeładowaniu żwa-
cza nie jest napięta, lecz ciastowata – po 
naciśnięciu dołu głodowego powstaje 
zazwyczaj wolno wypełniający się dołek 
i według tego właśnie objawu odróżnia 
się wzdęcie od przeładowania żwacza. 
Zwierzę nie oddaje kału. Niewielkie prze-
ładowanie żwacza po 2-3 dniach kończy 
się wyzdrowieniem, natomiast silne prze-
ładowanie może spowodować śmierć. W 
leczeniu konieczne jest powstrzymanie 
się przez 1-2 dni od karmienia zwierzęcia 
i podawanie tylko czystej wody do picia. 
Co 1-2 godziny należy ostrożnie masować 
żwacz i równomiernie go ugniatać. Na 
przeczyszczenie daje się zwierzęciu sól 
gorzką w ilościach jak wyżej. Przy braku 
poprawy należy jednak zwrócić się do 
lekarza. (jš)

DRZEWA NA 
GRANICY DZIAŁKI

Aktualne przepisy nie określają 
minimalnej odległości, jaka powinna 
być zachowana przy sadzeniu drzew 
w pobliżu granicy sąsiedniej działki. 
Nie oznacza to jednak, że sąsiedzi 
mogą postępować w sposób całko-
wicie dowolny. Muszą pamiętać, 
że jako właściciele nieruchomości 
powinni powstrzymać się od działań 
zakłócających sąsiadom korzystanie 
z nieruchomości ponad przeciętną 
miarę. A więc unikać sytuacji kłopot-
liwych lub uciążliwych. Jeśli gałęzie 
lub konary zwisają nad naszą działką, 
możemy je bez pytania sami przyciąć. 
Oczywiście jeśli nie dogadamy się z 
sąsiadami, możemy zwrócić się do 
sądu, by rozstrzygnął ewentualny 
spór.

NOWA EMERYTURA
Nawiązując do notki pt. „Kapi-

tał początkowy” opublikowany w 
poprzednim numerze, informujemy, 
że w nowym systemie emerytalnym 
wysokość przyszłych emerytur jest 
powiązana z kwotą składek odpro-
wadzonych przez przyszłego emeryta 
do ZUS-u. Część tych składek jest 
dodatkowo pomnażana przez Otwarte 
Fundusze Emerytalne. Dzięki temu 
przyszła emerytura ma składać się  z 
części wypłacanej przez tzw. I filar, 
czyli państwowy ZUS (w ok. 2/3) oraz 
przez II filar, czyli prywatne fundusze 
emerytalne (w ok. 1/3). Osoby najbar-
dziej oszczędne i zapobiegliwe mogą 
dodatkowo podwyższyć swoje eme-
rytury dzięki dobrowolnym składkom 
w ramach tzw. III filaru. Same zatem 
wybierają sobie fundusz i same także 
dokonują wpłat.

ULGI NA KOLEJACH
Latem więcej podróżujemy, warto 

zatem poznać ofertę zniżek propono-
waną podróżnym przez kolej. Jeśli 
nasz wyjazd przypada na sobotę i 
niedzielę a będziemy podróżować 

pociągiem Intercity, Eurocity lub 
ekspresem, warto kupić bilet week-
endowy za 99 zł. Obowiązuje on na 
wszystkie przejazdy od godz. 18 dnia 
roboczego, poprzedzającego wolny 
weekend, aż do godz. 24 ostatniego 
dnia wolnego. Gdy zaś podróżujemy 
z mężem i dzieckiem, możemy kupić 
bilet rodzinny. Wtedy wszystkie bile-
ty obejmuje zniżka 33 proc. Warunek 
jest jeden: Nasze dziecko musi mieć 
mniej niż 16 lat. Na wszystkie bilety 
dla niektórych podróżnych obowiązu-
ją ulgi. I tak np. dzieci do lat 4 jeżdżą 
za darmo. Uczniowie i studenci mają 
37 proc. zniżki, dzieci i młodzież nie-
pełnosprawna oraz ich opiekunowie 
– 78 proc. zniżki. 

I jeszcze jedno: gdy o tym, czy na-
leży nam się zniżka, dowiedzieliśmy 
się już po odbyciu podróży, możemy 
otrzymać zwrot pieniędzy. Powinni-
śmy w tym celu zgłosić się do kasy 
biletowej i mieć ze sobą bilet. Oczy-
wiście przy korzystaniu z przejazdu 
ulgowego powinniśmy mieć zawsze 
przy sobie odpowiednią legitymację 
(np. uczniowską itp.).

ZWOLNIENIE 
NA DZIECI

Jeśli pracujemy na etacie i nasz 
pracodawca płaci składki na ubez-
pieczenie chorobowe, mamy prawo 
do płatnego zwolnienia, gdy nasze 
dziecko zachoruje. Muszą jednak być 
spełnione dodatkowe warunki: nasze 
dziecko musi mieć mniej niż 14 lat i 
będziemy się nim opiekować samo-
dzielnie (potwierdzamy to na piśmie 
po powrocie do pracy, wypełniając 
druk ZUS Z-15). Oczywiście istnieje 
limit zwolnień, jakie może wziąć 
matka lub ojciec  na chore dziecko. 
W ciągu roku kalendarzowego ma 
ona lub on prawo do 60 takich dni 
(liczy się je łącznie z sobotami, 
niedzielami i świętami). Można je 
wziąć jednorazowo albo w wielu 
częściach. Jeżeli na zwolnienie na 
chore dziecko wykorzystamy więcej 
dni, to nie dostaniemy za nie pienię-
dzy. Pamiętajmy także, że w ciągu 
roku każda matka lub ojciec mają 
dodatkowe dwa dni tzw. opieki nad 
dzieckiem. Mogą je wziąć z dnia na 
dzień. (jš)
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VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nespomaľuj tempo, keďže 
pred tebou je ešte mnoho 
ťažkých situácií, aj keď sa 
ti zdá, že si všetko prekonal 
a najhoršie už máš za sebou. 

Navyše sa budeš musieť venovať proble-
matike, ktorá ťa nikdy nezaujímala. Zistíš, 
že to nebolo také ťažké a nepríjemné.

RYBY (19.2.-20.3.)
Je to pre ryby sľubný mesiac 
Črtajú sa pred nimi dobré 
perspektívy pre realizáciu 
dávnych plánov, ktoré sa 
zdali nesplniteľné a preto si 

ich odkladal. Sám však všetko nezvlád-
neš, vyber si teda to, na čom ti najviac 
záleží, aby si neskôr svoje rozhodnutie 
neľutoval.

BARAN (21.3.-20.4.)
Vyzerá na to, že pri troške 
opatrnosti a rozvahy dosiah-
neš v práci úspech. Zato vo 
finančných záležitostiach 
máš pred sebou tvrdý orie-

šok. Navyše narazíš na odbor kohosi 
blízkeho tvojmu srdcu. Našťastie mô-
žeš sa spoľahnúť na pochopenie rodiny 
a priateľov.

BÝK (21.4.-20.5.)
Blíži sa dobré obdobie, pros-
pešné tvojim záležitostiam 
spojeným so zamestnaním. 
Využi to a sústreď sa na 
hlavný cieľ. Onedlho sa stret-

neš s prejavmi srdečnosti. Žiaden mráčik 
nezastrie hlboké porozumenie s tvojím 
partnerom, ktorý ťa všade podporí.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Stáva sa, že ťa odstrkujú ľu-
dia, ktorí sú rozhodní, odváž-
ni a sebaistí, aj keď nemajú 
také kvalifikácie a vedomosti 
ako ty. Teraz máš príležitosť 

ukázať sa v tom najlepšom svetle, ale 
nesmieš sa báť a ustupovať. Všimne si ťa 
niekto, na kom ti veľmi záleží.

RAK (22.6.-22.7.)
Od prvých dní bude zrejme, 
že najbližšie dni prinesú 
napätie. Potom príde pokoj-
nejšie obdobie, keď vyriešiš 

rad zložitých záležitostí. Konaj taktne 
a ohľaduplne a získaš si priazeň okolia. 
Koncom mesiaca ťa čaká milé ovzdušie 
v rodinnom kruhu. Teda hore hlavu! (jš)

NÁŠ TEST

Radi sa hráte 
s ohňom?

1. Zdá sa vám, že ste niečo premeškali, 
ak celý víkend strávite doma?

a/ Áno – 4, b/ Nie – 1.
2. Nadväzujete na dovolenke nové 

známosti?
a/ Často – 4, b/ Niekedy – 2, c/ Málo-

kedy – 0.
3. Myslíte si, že dlhšie odlúčenie môže 

ohroziť vzťah?
a/ Je to možné – 4, b/ Skôr nie – 0, 

c/ Neviem – 2.
4. Aké meno by ste si pre seba vy-

brali?
a/ Mária/Ján – 0, b/ Kristína/František 

– 2, c/ Elena/Marián – 4.
5. Čo najradšej čítate?
a/ Odborné knihy – 0, b/ Detektívky – 2, 

c/ Romány – 4.
6. Pracovali by ste, aj keby ste ne-

museli?
a/ Určite áno – 0, b/ Asi nie – 4, 

c/ Neviem – 2.
7. Veríte v trvalý vzťah z lásky na 

prvý pohľad?
a/ Môže vydržať – 4, b/ Obyčajne ne-

vyjde – 1.
8. Viete napísať list, keď pritom hrá 

rádio?
a/ Áno – 4, b/ Nie – 0, c/ Podľa druhu 

hudby – 2.
9. Ako pôsobí slnečné počasie na vašu 

pracovnú morálku?
a/ Negatívne – 0, b/ Nijako – 2, c/ Po-

zitívne – 4.

VYHODNOTENIE

Do 9 bodov: Malý flirt je vždy víta-
ný, málokedy ste však ochotní riskovať. 
Neradi sa dostávate do situácie, keď by 
ste mohli stratiť nad sebou kontrolu.

Od 10 do 24 bodov: Ak sa už hráte 
s ohňom, tak nielen pre pocit dobro-
družstva, ale že chcete niečo získať. Aj 
pri flirtovaní musíte mať pocit, že tá 
známosť stojí za to.

Nad 24 bodov: Hru s ohňom priam 
vyhľadávate. To však neznamená, že 
neviete oceniť hodnotné dlhodobé vzťa-
hy. Radi uplatňujete svoj šarm, trocha 
opatrnosti však nezaškodí. (jš)

LEV (23.7.-23.8.)
Mal by si byť väčším opti-
mistom, nemusíš hneď všetko 
vidieť v čiernych farbách. 
Veď ostatne nemáš sa prečo 

trápiť. Onedlho sa ti naskytnú nové, láka-
vé možnosti. Ak ich využiješ, dostaneš sa 
z finančnej tiesne. Len sa nepozeraj na 
ľudí zhora, nemajú to radi.

PANNA (24.8.-23.9.)
Opäť si sa ocitol v horšom 
období. Si precitlivelý a na 
maličkosti reaguješ výbuch-
mi zlosti. Potom ťa to trochu 

mrzí, ale nechceš sa priznať, že nemáš 
pravdu. Pozor, môžeš na to doplatiť! Vždy 
najprv porozmýšľaj, kým vybuchneš

VÁHY (24.9.-23.10.)
Po jednej úspešne vyriešenej 
záležitosti budú nasledovať 
ďalšie. Neboj sa rizika, konaj 
rýchlo a rozhodne. Jednot-

várnosť všedných dní ti aspoň nakrátko 
spestrí čiasi príjemná návšteva. Dostaneš 
tiež neočakávaný darček, ktorý ti urobí 
radosť.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Je to pochopiteľné a ľudské, 
že máš rád lichôtky. Nezabú-
daj však, že sa s tým nesmie 
preháňať. Navyše nie každý 

lichotník to myslí úprimne a často za 
tvojím chrbtom hovorí niečo úplne iné. 
V tvojom citovom živote nastane náhly 
obrat. Sľubný.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Už dlhší čas pociťuješ isté 
obavy, ktoré sú vôbec ne-
opodstatnené. Nie si tak 
slabý, ako sa na prvý pohľad 

zdá. Šťastie máš na dosah ruky, len ju 
natiahnuť a podeliť sa ním s najbližšími. 
Onedlho si budeš môcť oddýchnuť a za-
budnúť na každodenné povinnosti.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V tvojom vnútri neustále bo-
jujú dve sily: city a rozvaha. 
Zdá sa, že príliš často počú-
vaš to, čo ti diktuje rozum. 

Daj sa niekedy strhnúť aj citom. A čo by 
sa napr. stalo, keby si sa pokúsil zladiť to, 
čo ti šepká srdce, so zdravým úsudkom 
a rozvahou?
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DANIEL – živé, dômyselné, pohyblivé a tvrdé meno
Človek s týmto menom má obvykle vysokú postavu, plavé, 

gaštanové a niekedy aj červené vlasy, niekedy kučeravé, ale 
vždy riedke, ktoré neskôr vypadávajú. Má pekné, obyčajne šedé 
a niekedy aj čierne oči, veľký nos a úlisný, judášovský úsmev. 
Pochádza z veľkej a pomerne zámožnej rodiny. Je málo nadaný 
a len s ťažkosťami končí základnú a strednú školu. Má však zmy-
sel pre technické povolania a je manuálne veľmi zručný. Môže 
byť dobrým automechanikom, vodičom buď operátorom. Žení sa 
veľmi neskoro s oveľa mladšou ženou, ktorá ho veľmi miluje. On 
ju však podceňuje. Danielova manželka je veľmi dobrá a vzorná 
gazdiná. Je to ináč pokojná a poddajná žena. Veľmi ju tlačí manže-

lovo skupánstvo a jedovatosť, čo je občas dôvodom k hádkam. 
Daniel však často zostáva starým mládencom, ktorého ženy 
rozmaznávajú. Nezriedka je alkoholik, sukničkár a kartár. Jeho 
manželstvo je často nevydarené. 

Najšťastnejší je vo veku od 20 do 35 rokov. Potom nasleduje 
kríza v manželstve, prichádza nemoc a rad nešťastí. V zamest-
naní nie je príliš obľúbený. Podfukom a pätolízačstvom  sa 
dostáva do funkcie, v ktorej sa chce udržať za každú cenu. Je 
prehnane šetrný, nezriedka aj lakomý, takže už pred 40. rokom 
života si žije v blahobyte. Keď aktívne pestuje šport, nedosa-
huje bohvieaké výsledky. Zakaždým sa umiestňuje niekde 
v strede a to aj napriek optimistickým prognózam trénerov. Je 
málo kamarátsky, sebecký a trochu namyslený. Často trpí na 
ochorenie ľadvín, srdca a pečene. Rodičia mávajú s ním veľa 
starostí. (jš)

- Pán sudca, to je nespravodlivé, - 
rozčuľuje sa odsúdený. – Minule som tiež 
povedal, že je sused sviňa, ale vtedy ste mi 
vymerali iba päťsto korún. Dnes až tisíc!

- Čo sa čudujete, - schladí ho sudca, 
- bravčové odvtedy zdraželo!

*   *   *
Cigán kradne drevo. Chytí ho lesník 

a pýta sa:
- Cigán, čo tu kradneš?
Cigán hovorí: - To je krmivo pre 

kravy.
Lesník: - Odkedy kravy jedia drevo?
Cigán: - Čo nezožerú, spálim.

*   *   *
Spytuje sa syn otca:
- Čo to je prostitútka?
- No to je žena, ktorá sa živí svojím 

pekným telom.
- Tak ako baletka?
- No, niečo podobné, ibaže prostitútka 

mení častejšie choreografov.

*   *   *

Manželka sa vráti 
neskoršie domov, man-
žel ju víta otázkou:

- A kde si bola tak 
dlho, drahá?

- V salóne krásy.
- Hej? A na kedy si 

ťa objednali?

*   *   *
- Pán Kubáň, máte 

nález na srdci! Že ste 
vy mali problémy s an-
gínou pectoris?!

- Máte pravdu, pán 
doktor, len sa nevolala 
Angína, ale Angela!

*   *   *
Sudca sa spytuje 

obžalovaného:
- Obžalovaný, prečo ste dali lekárovi 

úplatok?
- Prosím, to nebol úplatok, ale ná-

lezné.
- A čo vám ten lekár našiel?
- Prosím, žlčové kamene.

*   *   *
Babka dôjde do kostola, pod pazuchou 

nesie slaninu a farár sa jej prekvapene pýta:
- A čo tá slanina pod pazuchou, dcéra 

moja?
Babka kukne pod pazuchu a zana-

dáva:
- Do paroma, to som zasa dala mod-

litebnú knižku do kapustnice!?

*   *   *
- Pán doktor, mne sa každú noc sníva, 

že som kôň...
- Prepáčte, ale ja v tom nevidím žiaden 

problém.
- Že nie? Veď mám každé ráno vyžratý 

slamník! (jš)

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 vam snívalo:
- Maškarný ples – máš nečestné úmysly 
voči svojim priateľom.
- Medzník – utrpíš škodu na zdraví.
- Meniť peniaze – si márnotratný.
- Merať niečo – budeš obklopený zlými 
ľuďmi.
- Mesiac – šťastie v láske.
- Meteor – pred tebou súdne pojedná-
vanie.
- Metla – hádky v dome; nová – máš zlých 
priateľov; stará – stretneš sa so starými 
priateľmi; kupovať ju – výčitky svedo-
mia; postaviť ju do kúta – stratíš miesto; 
zametať ňou – bieda, núdza; lietať na nej 
– never poverám; byť ňou udretý – ši-
kovne sa vyhneš ťažkej situácii; vidieť ju 
– môžeš sa obávať trestu; viazať ju – máš 
voči komusi zlý úmysel.
- Miláčika svojho vidieť – šťastie v man-
želstve.
- Mince vidieť – pred tebou rôzne proti-
venstvá; raziť – márne sa usiluješ byť bo-
hatým; zlaté alebo strieborné – nešťastie; 
medené – veľké šťastie.
- Misa, rozbiť ju – hádky, roztržky; vidieť ju 
– nejaká pozvánka; hlinená – dobré vzťahy 
s okolím; kupovať ju – hádky v rodine.
- Mlátiť obilie – veľa námahy, málo 
úspe chov; prázdnu slamu – úspechy 
v povolaní.
- Mlieť obilie – rozmnoží sa ti majetok; 
kávu – budeš mať návštevu; čierne korenie 
–  smutné správy. (jš)
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Drakulov hrad. Dominic von Habsburg 
dostal od Rumunska späť do vlastníctva 
Draculov hrad - Bran. Jedna z najatraktív-
nejších rumunských turistických pamiatok 
v Transylvánii, známa vďaka románu Bra-
ma Stokera, ale najmä jeho sfilmovaniu, 
je tak po šiestich desaťročiach v rukách 
pôvodných majiteľov. Šesťdesiatdeväť-
ročný architekt Dominic von Habsburg 
žije v New Yorku. Keď mal desať rokov, 
rumunskí komunisti uvalili na jeho rodinu 
domáce väzenie, preto sa rodina rozhodla 
emigrovať do USA. Bran postavili v Sed-
mohradsku ako pevnosť na obranu proti 
Turkom v 14. storočí. Habsburgovci vládli 
v dnešnom Rumunsku v 17. storočí. Hrad 
na príkrom skalisku ovládal údolie a cestu 
spájajúcu Sedmohradsko s Valašskom. 
Neskôr patril Dominicovým prastarým 
rodičom, kráľovnej Márii a kráľovi Ferdi-
nandovi. V roku 1938 ho dostala jeho stará 
matka, princezná Ileana. S podmienkou, 
že v ňom minimálne tri roky nebude robiť 
nijaké úpravy a zachová ho ako múzeum, 
ho Dominic s dojatím prevzal. 

Goralský zverokruh v Pieninách. Už 
onedlho bude novou atrakciou Pienin Go-
ralský zverokruh, ktorý z dreva vyrezáva 
ľudový rezbár Cyril Kocúrek z Kežmarku. 
Goralský zverokruh by mal upútať najmä 
turistov. Jeho prácu, ako aj dokončené 
postavy Goralského zverokruhu, môžu 
už teraz obdivovať návštevníci Zamaguria 
pri chate Pieniny v Lesnici, kde je koniec 

Lupič vrátil pošte peniaze. Istý 
tridsaťtriročný muž v Japonsku si 
v marci t.r. pod hrozbou použitia 
noža odniesol z pošty 340 tisíc jenov. 
Výčitky svedomia ho však o dva me-
siace priviedli späť na tú istú poštu. Pri 
okienku nechal obálku s 350 tisíc jenmi 
a utiekol. Onedlho sa však vydal do rúk 
polície. „Odhodlal som sa k tej lúpeži, 
lebo mi chýbali peniaze,“ povedal 
Japonec, ktorý pracuje ako záhradník. 
„Nechcel som sa dať zatknúť, ale keď 
som sa o tom porozprával so svojou 
priateľkou, dospel som k záveru, že by 
som mal dať kvôli nej veci do poriad-
ku,“ dodal. Desaťtisíc jenov navyše, 
ktoré pridal k ukradnutej sume do 
obálky, má byť podľa jeho slov odči-
nením za skutok, ktorého sa dopustil. 
Tokijská polícia zatiaľ nevie, ako s nimi 
naloží. (TASR)

Vulgárny papagáj. Veľký šok zažil 
istý ortodoxný žid z Izraela, ktorý si za 
drahé peniaze kúpil prekrásneho pa-
pagája. Keď ho totiž priniesol domov, 
vták začal prenikavým hlasom škriekať 
tie najhoršie nadávky tak, že ich počula 
celá štvrť. Sprevádzaný posmešnými 
poznámkami susedov, utekal nešťastník 
po radu k miestnemu rabínovi. Ten na-
vrhol, aby papagájovi v záujme ochrany 
fajnových uší obyvateľov štvrte odrezali 
jazyk alebo hlavu. Mužovu manželku 
však rabínov návrh natoľko pobúril, že 
pohrozila rozvodom, ak sa uskutoční. 
Preto sa rozhodli pre kompromis a pa-
pagája umiestnili v zoologickej záhrade. 
Vták tak zachránil svoj  jazyk a muž 
svoje manželstvo. (TASR)

Ringxiety. Je to známy a znepokoju-
júci pocit - falošný dojem, že ste počuli 
zvoniť alebo vibrovať svoj mobil. Nový 
fenomén je už tak rozšírený, že má do-
konca aj názov – ringxiety, čo sa dá pre-
ložiť ako úzkosť zo zvonenia mobilného 
telefónu. Ľudia sa stávajú emocionálne 
závislými na svojich mobiloch pre pocit 
vlastnej dôležitosti, tvrdia psychológovia. 
Takže keď človek „počuje“ imaginárne 
zvonenie alebo si 
vibrácie v autobuse 
pomýli s prichá-
dzajúcim hovorom, 
podvedome počíta s 
tým, že je obľúbe-
ný. Nový termín 
vytvoril David La-
ramie z Kalifornskej 
školy profesionálnej 
psychológie, ktorý 
týmto syndrómom sám trpí. Ako sám 
hovorí, keď začuje podobné zvuky, ako 
je jeho zvonenie telefónu, jeho mozog 
si jednoducho vyplní zvyšok. Podľa 
britských psychológov sa ľudský mozog 
takto snaží prispôsobiť súčasným požia-
davkám. (ČTK)

V povedomí svetovej verejnosti je pev-
nosť známa ako Draculov hrad, hoci tento 
panovník vtedajšieho Valašska tam podľa 
zachovaných historických zdrojov nocoval 
iba jediný raz v živote - aj to údajne ako 
väzeň. Volal sa Vlad III. Draculea (1431-
1476) čo v preklade znamená malý drak 
alebo čert. Meno dostal po otcovi, ktorý 
patril k rádu drakov. Draculea vládol prísne 
a trestal tak, že dal narážať previnilcov na 
koly, odtiaľ aj druhé rumunské meno, pod 
ktorým je známy - Tepes. Je pravda, že 
bol krutým panovníkom, čo nebolo vtedy 
nič zvláštne, no všetky príbehy o grófovi 
Draculovi ako kráľovi upírov nemajú s 
panovníkom Draculeom nič spoločné, sú 
vybájené. Na svoje si prišli, samozrejme, aj 
obchodníci. Stovkám turistov, ktorí prúdia 
na hrad Bran, ponúkajú nielen Drakulovo 
víno, ale aj „upíriu vodku“ a rôzne tričká či 
košele s menom Vlad. (Pravda)

splavu pltí. Už teraz sa pri horoskope foto-
grafujú turisti a návštevníci Pienin. A to je 
aj jeden zo zámerov autora, aby sa turisti 
zastavili a odfotili si nielen krásnu prírodu 
Pienin, ale aj niečo, čo vytvorili a dokázali 
ľudia z tohto regiónu. Po dokončení bude 
Goralský zverokruh umiestnený na jeden 
meter vysokých podstavcoch pri chate Pie-
niny. Samotné sochy majú výšku viac ako 
poldruha metra. Iniciátorom vytvorenia 
Goralského zverokruhu bol majiteľ chaty 
Pieniny Ján Gondek. Pre neho už Kocúrek 
urobil sochu jeho deda Gašpara Gondeka-
Kaspera, ktorý sa považuje za zakladateľa 
turistického pltníctva na Dunajci, ako aj 
sochu odpočívajúceho Gorala. (Pravda)



V È í S L E:V È í S L E:
Vystupuje M. Hovancová z Novej Belej Recituje A. Vojtasová z Jurgova Vystupuje M. Kromka z Kacvína

Žiaci a učitelia pozorne počúvajú prednesy Istota je istota. My si to ešte raz zopakujeme...

Odmenu preberá P. Majerčáková
z Novej Belej

Odmena pre Jacka Sarnu
z Čiernej Hory

Odmenu preberajú D. Majerčákova
z N. Belej a A. Galovičová z Kacvína

NA RECITAČNEJ SÚŤAŽI VO VYŠNÝCH LAPŠOCH
Foto: A. Klukošovská
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• Almanach, , Kraków ..................................................................................
• J. Ciągwa, J. Szpernoga, , Kraków 1994 ...................................................
• Zbigniew Tobjański, , Kraków 1994 ..........................................................................................
• J. Ciągwa, , Kraków 1996 ...............................................................................
• H. Homza, St. A. Sroka, , Kraków 1998 .......................................................

, Kraków 1998 .....................................
• Vlastimil Kovalčík, , Kraków 1998 .......................................................................
• Pavol Országh Hviezdoslav, • Kraków 1999 ......................................
• Regina Adamska-Matusiak, , Kraków 1999 ............................................

II polsko-słowackie spotkania poetów, Kraków 2001 ..............................
• , w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 .............
• Julian Kwiek, Kraków 2002 ...........

, Kraków 2002 ...........................
• Anton Hykisch, Kraków 2003 ..........................................................................................
• Pavel Vilikovský, ., Kraków 2004 ........................................................................................
• Jozef Leikert, Kraków 2004 ....................................................................................................
• Franciszek Kolkowicz, Kraków 2004 ..............................................................

, Kraków 2004.....................................................................................
, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2005 ...........................................................

• Franciszek Kolkowicz, , Kraków 2005 ..................................................................................

Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX
Słowacy w Powstaniu Warszawskim

Czesi w Polsce
Dzieje i współczesność Jurgowa

Štúdie z dejín stredovekého Spiša
• Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich

Klucz Światła – wybór poezji
Dzieci Prometeusza Deti Prometeusa,

Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa
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