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Dychovka z Podvlka Dychovka z Jurgova

Koncertuje dychovka z Vyšných LápšHrá krempašská dychovka

20. augusta t. r. sa v Podvlku uskutočnil jubilejný XXV.
ročník Prehliadky krajanských dychoviek, počas ktorej
koncertovali dychové orchestre zo Spiša a Oravy.
Podujatie sledovali mnohí diváci zo širokého okolia. Na
našom zábere sú členovia podvlčianskej dychovky.
Podrobnejšie o tomto podujatí píšeme na str. 20-21.

Foto: M. Smondek

NA OBÁLKE: členovia dychového orchestra v Krempachoch.
Foto: M. Smondek. Návrh obálky: E. Koziołová
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Okrem publikovaných spomienok rodin-
ných príslušníkov zavraždených obetí, 
spomienok tých, ktorým sa podarilo 

ujsť so životom a boli násilne vyhnaní zo svo-
jich domovov, sme v októbri 1997  uverejnili 
na stránkach nášho krajanského časopisu 
Život dva články Kým vlastne bol Józef Kuraś? 
pera prof. Jozefa Čongvu, ktorý už vtedy rea-
goval na pokusy o rehabilitáciu tejto tragickej 
a rozporuplnej postavy a na chválospevy 
publikované v mesačníku „Hale i Dziedziny“ 
a v novotargskom týždenníku „Nasze Strony“. 
Druhým článkom bol list kňaza doktora Wła-
dysława Zarębczana z Ríma Silvester 1945 
v Gronkove, ktorý spomínané periodika, ako 
aj krakovský „Tygodnik Powszechny“ odmietli 
uverejniť. Tak prof. Jozef Čongva, ktorý položil 
vtedy jednu základnú otázku, či je možné, aby 
v súčasnom Poľsku bolo možné oslavovať 
vrahov, ktorí zavraždili Jozefa Chalupku, Jána 
Lapšanského, Jána Kraka a Jána Ščureka z No-
vej Belej (16.4.1946)  a ďalších – Pavla Bizuba, 
mlynára z Tribša (24.1.1946), Michala Kužela 
z Nedece (12.11.1946) a taktiež poľského uči-
teľa Franciszka Madeju z Kacvína? Zasa kňaz 
Władysław Zarębczan, ktorému 31.12.1945 
Józef Kuraś osobne zastrelil v Gronkove 
dedka Władysława Zagatu-Łatanka, strieľajúc 
mu do tyla hlavy, ďalších troch členov jeho 

rodiny – Stanisława Zagatu-Łatanka, Leona 
Zagatu-Łatanka a Bronisława Zagatu-Łatanka 
a taktiež dvoch iných obyvateľov Gronkova 
Józefa Szewczyka a Władysława Krzystyniaka, 
sa pýta prečo sa tak stalo? Prečo títo nevinní 
ľudia zahynuli, a prečo po toľkých rokoch vec 
ostáva naďalej nevysvetlená, ba dokonca sa 
nachádzajú ľudia, ktorí chcú z Józefa Kurasia 
„Ognia“ urobiť poľského hrdinu, ktorý vraj 
bojoval s komunistami o „slobodné“ Poľsko? 
Obaja zdôraznili, že hore menované obete, tak 
Slováci, ako aj Poliaci, nemali nič spoločné 
s komunizmom a ku žiadnym štruktúram 
rodiaceho sa režimu nepatrili. Všetci boli 
obyčajnými roľníkmi, ktorí sa politickí neanga-
žovali. S ľútosťou treba konštatovať, že  tieto 
otázky neboli vysvetlené dodnes.

Naše krajanské spoločenstvo a viacerí 
obyvatelia Podhalska, preto s veľkým prekva-
pením prijali fakt, že 13. augusta 2006 v Za-
kopanom poľský prezident Lech Kaczyński 
odhalil pamätník venovaný pamiatke Józefa 
Kurasia „Ognia“ a jeho vojakov. Nepomohli 
protesty predsedu Svetového zväzu vojakov 
Krajinskej armády (Światowy Związek Żoł-
nierzy AK) v Novom Targu Jana Kacwina, 
ktorý potvrdzoval názory Slovákov zo Spiša 
a Oravy na túto postavu. Nepomohli protesty 
viacerých obyvateľov Zakopaného, Nového 
Targu a napokon aj Ostrowska a rodného 
Waksmundu, ktorý mimoriadne utrpel od 
„hrdinských“ činov Kurasia. Pamätník bol 
postavený a túto slávnosť svojou prítom-
nosťou poctil dokonca poľský prezident, 
ktorý kvôli tomu prerušil dovolenku, aby sa 
poklonil vrahovi Slovákov, Židov a viacerých 
obyvateľov Podhalska.

Je to mimoriadne šokujúce! Ako je mož-
né, aby takto prekrúcať dejiny a historickú 
pravdu. Je možné, aby osoba zodpovedná za 
vraždy, fyzické týranie stoviek ľudí, násilnosti, 
lúpeže, krádeže dobytka, protiprávne nakla-
danie veľkých kontribúcií, ktoré museli platiť 

celé spišské obce, a vyhnanie z domovov 
tisícov obyvateľov slovenskej národnosti 
Spiša a Oravy bola poľským hrdinom? Túto 
základnú otázku musíme znova položiť a opäť 
sa musíme zamyslieť, čo spôsobuje, že takto, 
o sto osemdesať stupňov sú prekrúcané 
fakty. Kto potrebuje, aby vrah bol hrdinom? 

Konajúc v tejto veci obrátili sme sa 
so žiadosťou na prof. Władysława Bar-
toszewskiego, predsedu Rady ochrany 
pamäti bojísk a mučenia Poľskej republiky 
vo Varšave (Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa), ktorá, ako oprávnený štátny 
orgán, dala súhlas na výstavbu pamätníka 
v Zakopanom, o vysvetlenie dôvodov tohto 
súhlasu. Znepokojil nás taktiež obsah 
príhovoru tajomníka Rady ochrany pamäti 
bojísk a mučenia Poľskej republiky, And-
rzeja Przewoźnika, ktorý  počas odhalenia 
tohto pamätníka v Zakopanom 13. augusta 
2006 povedal: – Józef Kuraś „Ogień“ je 
jedným z poľských hrdinov, ktorých treba 
napodobňovať, a Poľsko spláca voči nemu 
dlh..., – lebo je to propagácia násilia a ostá-
va v očividnom rozpore s článkom 119 § 2 
poľského trestného zákona, ktorý zakazuje, 
i to v mene akýchkoľvek politických cieľov, 
pochvaľovať vraždy, teror, násilie, šovinizmus 
a rasovú neznášanlivosť. Tieto trestné činy sú 
orgánmi činnými v trestnom konaní stíhané 
z úradu a očakávame, že tak aj bude! 

Predsedu Rady ochrany pamäti bojísk 
a mučenia Poľskej republiky, prof. Władysła-
wa Bartoszewskiego, sme požiadali taktiež 
o to, aby spôsobil, že prijaté a platné v Poľsku 
normy právne, etické a spoločenské budú 
dodržiavané, že pamäť o mučeniach by sa 
mala vzťahovať najmä na obete a nie na ich 
páchateľov, a že Rada ochrany pamäti bojísk 
a mučenia bude garantom dodržiavania 
týchto noriem. Ak nie, naša budúcnosť sa 
javí v čiernych farbách.      

          Ľudomír Molitoris

Je možné, 
aby Józef Kuraś „Ogień” 

bol poľským hrdinom?
O Józefovi Kuraśovi, prezývka „Ogień”, z Waksmundu sa na 

stránkach časopisu Život písalo viacnásobne. Boli to väčšinou 
spomienky našich krajanov na tragické udalosti, ktoré sa hlboko 
zapísali do spoločenského vedomia obyvateľov Oravy a najmä 
Spiša. Postava „Ognia“ je neodmysliteľne spojená s tragickým 
osudom viacerých obyvateľov Spiša, ktorí nezahynuli v rokoch 
1939-45, teda v rokoch II. svetovej vojny, ale po vojne, práve 
z rúk Józefa Kuraśa a jeho bandy, ktorá v rokoch 1945-47 
rabovala, terorizovala a vraždila na Spiši a v okolí. 

Plk. V. Kuzmiak, vojenský prideleniec veľvyslanectva SR vo Varšave 
navštívil 6. mája 2006 hroby obeti „Ognia” v Novej Belej
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Napríklad Anička Vojtasová z Jur-
gova, žiačka prvého ročníka 
gymnázia v Białke Tatrzańskej, 

hovorí, že ten, kto vymyslel prázdniny, 
musel byť veľmi múdry. Je to čas, na ktorý 
sa teší každý ško-
lák už od začiat-
ku nového škol-
ského roka. Ona 
má na uplynulé 
prázdniny krásne 
spomienky. Bola 
v tábore na Slo-
vensku, kde sa jej 
veľmi páčilo. 

– Do tábora chodím veľmi rada, - 
hovorí Anička. – Tento rok som bola  už 
v poradí štvrtýkrát, ale podľa mňa to bol 
môj najkrajší pobyt. Boli sme v peknom 
prostredí, mali sme k dispozícií bazén, 
chodili sme na zaujímavé výlety do 
okolia Môťovej, kde sme boli ubytovaní. 
Pochutila som si aj na slovenskom jedle, 
ktoré mám veľmi rada. Spoznala som 
nových zaujímavých ľudí a nadviazala 
nové kamarátstva. Ostatne prázdninové 
dni som strávila doma v spoločnosti 
rodiny a kamarátok.

Anička chodila na prechádzky so 
známymi, pozerala televíziu a hrala 
sa so svojou neterou Veronikou. Spolu 
s mamou chodila zbierať maliny a ču-
čoriedky. Donášala časopis Život do 
krajanských rodín v Jurgove. Keby od nej 
záviselo, či prázdniny budú po celý rok, 
povedala najskôr, že áno, ale keď sa nad 
tým trochu zamyslela, konštatovala, že 
po určitom čase by sa jej to asi zunova-
lo. Na školu sa teší, ale sa jej aj trochu 
obáva, lebo ide do nového prostredia, 
ktoré nepozná. Avšak dúfa, že aj tam si 
nájde nové kamarátky a učitelia budú 
rovnako ústretoví ako boli na základnej 
škole v Jurgove. 

AHOJTE, PRÁZDNINY!AHOJTE, PRÁZDNINY!  

VITAJ, ŠKOVITAJ, ŠKOLA!LA!

Z asa Eva Chalupková z Novej Belej 
začala tento školský rok tretí ročník 
základnej školy. Prázdniny sú pre 

ňu časom oddychu, ale aj bezstarostných 
hier s kamarátmi. Tieto prázdniny bola aj 
prvýkrát v letnom tábore na Slovensku, kde 
sa jej veľmi páčilo. Ako hovorila, mali vý-
lety do prírody, do blízkeho okolia a miest, 
napr. Banskej Šťavnice, Zvolena a po veče-
roch hrali spoločenské hry. – Najviac sa mi 
páčilo, že sme  mali vonku bazén, v ktorom 
sme plávali, - podotkla Eva. - V tábore bolo 
výborne, keby som mohla, ostala by som 
tam až do budúceho roku. Nadviazala som 
tam nové ka-
marátstva. A pri 
tej príležitosti 
chcem pozdra-
viť Karolínu Sar-
novú z Čiernej 
Hory, s ktorou 
som bývala na 
izbe a Izabelu 
a Mariolu, kto-
ré bývali vedľa 
nás. Do školy 
idem rada, veď sa tam stretnem so spolu-
žiakmi a porozprávame sa o prázdnino-
vých zážitkoch. 

Eva má rada telocvik, pretože je špor-
tovo založená a zúčastňuje sa zápasov 
v unihokeji. Dúfa, že aj slovenčina sa jej 
bude ľahšie učiť, lebo vďaka pobytu v tá-
bore nadobudla bohatšiu slovnú zásobu 
a zdokonalila sa v konverzácií. 

J ej sestra Mária Chalupková je piatač-
ka na Základnej škole v Novej Belej. 
Ako hovorila, pobyt v tábore pomáha 

rozšíriť si slovnú zásobu a potom sa ľahšie 
osvojujú slovné spojenia, ktoré na Sloven-
sku sú samozrejmosťou a v školskej lavici 
sa ich oveľa ťažšie učí. Mária bola v tábore 
tieto prázdniny tiež prvýkrát a veľmi sa jej 
tam páčilo. Nový školský rok podľa nej, 

otvára pred ňou 
nové možnosti 
a príležitosti. 
Zaujímajú ju 
n a j m ä  d e j e -
pis a prírodné 
v e d y .  D ú f a , 
že aj v novom 
školskom roku 
budú organi-
zované nové 
zaujímavé školské akcie, na ktorých sa 
zúčastní.  

Jozef Lorenc z Krempách strávil skoro 
polovicu prázdnin na Letnom kurze 
slovenského jazyka pre krajanov, 

ktorý organizuje Metodické centrum Uni-
verzity Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici. Takým-
to spôsobom si 
chcel osviežiť 
svoje vedomos-
ti zo slovenči-
ny, keďže tento 
školský rok ho 
čaká maturitná 
skúška. A práve 
jedným z jeho 
maturitných premetov je slovenský jazyk. 
Jožko študuje na Strednej ekonomickej 
škole v Novom Targu. Ako povedal, na 
kurze boli ľudia z dvanástich krajín. Spolu 
s ním z Poľska boli ešte Veronika Surmová 
z Krempách, ktorá sa taktiež pripravuje na 
maturitu zo slovenčiny a kňazi Zbigniev 
Biskup a Dariusz Ostrowski. Kurz sa mu 
páčil a okrem získaných poznatkov spoz-
nal tam veľa zaujímavých ľudí a pozrel si 
nové zákutia Slovenska, keďže chodili na 
mnohé výlety. Podľa neho takýto pobyt 
prospieva zdokonaľovaniu sa v slovenči-
ne. Po návrate do školy sa opäť stretol so 
spolužiakmi. Uvedomuje si, že spoločne 
strávený čas sa už kráti, ale dúfa, že spolu 
ešte veľa zažijú a pre budúcnosť im ostanú 
aspoň spomienky.    

Určité každý z vás, milí žiaci, má 
pekne spomienky na uplynulé prázdniny, 
kdekoľvek ich strávil, ale tie sú už, žiaľ, 
peknou minulosťou, nielen pre vás, ale aj 
pre vašich učiteľov, ktorým prajeme veľa tr-
pezlivosti pri vyučovaní a elánu v ich práci. 
A všetkým žiakom veľa úspechov v novom 
školskom roku a samé jednotky!

Text a foto: 
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ      

Prázdniny sú už len peknou spomienkou nielen pre dospelých, ale aj 
pre deti. Pred žiakmi sa opätovne otvorili školské brány a nastúpili do 
školských lavíc. Napriek tomu sa ešte viacerí z nich vracajú mysľou ku 
krásnym zážitkom tohto leta. 
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J
úlia sa narodila 16. januára 
1920 v roľníckej rodine 
Márie (rod. Žigmundovej) 
a Valenta Vaksmanských. 

Mala štyroch súrodencov, sestry Annu, 
Máriu, Helenu a brata Andreja. Anna 
bývala v Kežmarku, žiaľ, už zomrela. 
Mária sa usadila vo Vavrečke na slo-
venskej Orave, kým Helena a Andrej 
ostali v rodnej obci. Podľa Júlie jej 
detstvo bolo biedne a neutešené, keď-
že pripadalo na povojnové 
obdobie. Od najmladších 
rokov musela pomáhať na 
gazdovstve i v domácnosti. 
Keďže jej starí rodičia bývali 
sami, zobrali Júliu k sebe 
a ju vychovávali. Keď vyrás-
tla, ona sa starala o nich.  

Ako hovorila, voľakedy 
sa mladí ľudia na dedine schádzali 
najmä v zime po večeroch a pri rôz-
nych sviatkoch. Vtedy si spoločne 
zaspievali, a keď mali medzi sebou 
muzikantov, tak im zahrali a ostatní 
si zatancovali. Možno mladosť bola 
ťažká, ale chvíle veselosti a radosti 
si vedeli vážiť viac ako dnes. Práve 
na takých večierkoch sa Júlii zapáčil 
Pavol, ktorý sa narodil 15. júla 1917 
v rodine Kataríny (rod. Vadovskej) 
a Štefana Lojekovcov. Mal len jedného 
brata Jakuba. Ako spomínal, detstvo 
nebolo príliš veselé, keďže sa začala 
vojna. Po jej skončení nastali ťažké 
časy. Keď sa zdalo, že už konečne 

Naši jubilanti

bude mier, svet sa začal opätovne 
chystať na novú vojnu. Medzi tým 
Pavol absolvoval základnú školu 
v obci. Vo vzdelávaní nepokračoval, 
keďže nemal takú možnosť. Okrem 
toho musel pomáhať rodičom na gaz-
dovstve. Keď mal chvíľu času, zašiel 
za kamarátmi. Roky sa míňali a Pavol 
začal pomýšľať na ženbu. Zapáčila sa 
mu Júlia Vaksmanská, ktorú poznal od 

malička, veď spolu vyrastali v jednej 
obci. Stretávali sa v kruhu kamarátov 
a známych a až v dospelom veku sa 
do seba zaľúbili a rozhodli sa natrvalo 
spojiť svoje osudy. Manželstvo uzav-
reli v júni 1946 v Tribši. Po svadbe sa 
Pavol presťahoval k Júli a spoločne 
viedli gazdovstvo, ktoré rokmi zveľa-
ďovali. Do manželstva im postupne 
pribudli deti: Dominik, Jozef a An-
drej. Manželia Lojekovci mali veľké 
gazdovstvo, ktoré si vyžadovalo veľa 
práce. Zároveň sa snažili, aby sa ich 
deťom žilo ľahšie, ako im voľakedy. 
Deti postupne vyrástli a osamostatnili 
sa. Dominik si založil vlastnú rodinu 

LÁSKA JE BOHATÁ
a býva v rodnej obci. Jozef navštevoval 
jablonské lýceum a po jeho absolvo-
vaní vstúpil do rehole Cisterciánov 
a vyštudoval teológiu. Prijal rehoľné 
meno Róbert. Zasa Andrej so svojou 
rodinou ostal na rodičovskom gaz-
dovstve. 

Dnes už manželia Lojekovci odo-
vzdali gazdovstvo do rúk mladšej 
generácie a oni sú na zaslúženom 
dôchodku. Starí rodičia sa tešia piatim 
vnukom a piatim pravnukom, ktorí 
ich často navštevujú. Aj keď im už 
zdravie neslúži, tešia sa, že sa spoloč-
ne dožili takého krásneho jubilea. Na 
ich tvárach sa objavil jemný úsmev, 
keď hodnotili spoločné prežité roky. 
– Nažívali sme v zhode a láske, ktorá 

sa časom zmenila na lásku k deťom, 

vnukom a pravnukom. Navzájom sme 

sa podporovali a mali voči sebe úctu, 

- podotkla Júlia. - Je dôležité počúvať 

seba navzájom a chrániť sa od ne-

duhov. Keď je svornosť v manželstve, 

vtedy všetky prekážky, ktoré prídu do 

cesty, sú zvládnuteľné. Prajem našim 

deťom a vnukom, ako aj mladoman-

želom, aby sa dožili takého pekného 

výročia ako my, vtedy určité pochopia 

bohatstvo lásky, ktorá sa rok-

mi mení.      

Ako hovoria, slovenské 
povedomie dostali s mlie-
kom matky a ostane v nich 
navždy. Súčasťou domácnosti 
Lojekovcov bol vždy časo-
pis Život, ktorý veľmi radi 
čítajú. Je to pre nich nielen 
zdroj informácií o rôznych 

podujatiach, ale aj súčasť ich života. 
Vždy netrpezlivo čakajú na nové čísla. 
Od vzniku miestnej skupiny Spolku 
v Tribši patria medzi jej členov. Vždy 
sa živo zaujímali o krajanské dianie. 
Často chodievali do okolitých obcí na 
krajanské podujatia, ale aj na hody do 
Novej Belej či Krempách, aby si mohli 
vypočuť slovenskú sv. omšu, keďže 
v ich obci nie je. 

Prajeme jubilantom Júlii a Pavlovi 
Lojekovcom z Tribša veľa zdravia, lás-
ky, svornosti v rodine a božieho požeh-
nania do ďalších spoločných dní.

AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ  

Bohatstvo lásky sa prejavuje vo vzájomnom vzťahu manželov, 
v deťoch a ďalších rodinných príslušníkoch. Bez lásky by svet bol 
jednotvárny a nezaujímavý. Vďaka nej sa ráno usmievame a má-
me silu povznášať sa nad každodennými problémami. Láska je 
bohatá. Láska, tá všetko sľúbi. Ako sa ten sľúb naplnil manželom 
Júlii a Pavlovi Lojekovcom z Tribša, dozvieme sa z tohto článku, 
v ktorom uvádzame ich životné osudy, keďže v júni t. r. oslávili 
významné 60. výročie sobáša. Jubilanti sa s radosťou porozprá-
vali s nami na túto tému.

60.  
výroèie sobáša
Júlii a Pavla 
Lojekovcov 
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AA
je úplne samozrejmé, že opäť 
tento dobrodružný tábor – Krá-
ľovstvo kráľov Artuša a Lancelota 

– navštívili cez prázdniny draci. Už malé 
deti sa boja drakov, ale čuduj sa svete, 
títo draci neprišli naše deti zožrať, uniesť, 
alebo ešte niečo horšie 
s nimi urobiť, čo si nedo-
kážeme ani len predstaviť. 
Títo draci prišli s prosbou 
o pomoc. Prečo práve do 
kráľovstva kráľa Artuša 
a Lancelota. Totižto títo 
králi pestovali vo svojich 
kráľovských záhradách 
čarovný kvet Tartanglie, 
ktorý vonia najkrajšou 
vôňou na svete. A práve 
táto vôňa pritiahla drakov 
do nášho kráľovstva. 

Po príchode sa títo ne-
príliš očakávaní a hrôzo-
strašní hostia prihovorili 
ku kráľom: - Buďte pozdravení, vznešení 
králi! Až do nášho domova v ďalekých 
horách sa doniesla vôňa vašich kvetín. 
Mysleli sme si, že kvety Tartanglie boli už 
dávno vyhubené, ale keď sme zacítili ich 
vôňu, skrsla v nás nádej, že to nie je prav-
da. A tak sme sa vydali hľadať jej zdroj, 
až sme nakoniec prišli sem. - Draci ďalej 

rozprávali o pôvode Tartanglie, ako ju 
v dávnych časoch darovali ľudom na znak 
priateľstva. Rozprávali o tom, ako bola 
vôňa Tartanglie znamením pre každého 
draka, že tam, kde sa pestuje, nemusí sa 
báť pristáť a odpočinúť si. Rozprávali tiež 

o tom, ako kvety Tartanglie boli symbolom 
priateľstva a vzájomnej pomoci medzi 
drakmi a ľuďmi navzájom. Draci nakoniec 
ukončili svoje rozprávanie slovami o 
úpadku drakov, o tom, ako ich postupne 
začala ničiť zloba a ako ich ostalo len 
veľmi málo. Preto teraz bojujú o prežitie a 
spomínajú na zašlé časy svojej slávy.

Krajanské deti na Slovensku

PO STOPÁCH PO STOPÁCH 

DRAČÍCH JAZDCOVDRAČÍCH JAZDCOV
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Ako by to bolo, keby v tábore chýbali dobrodružné výpravy pre malých, ale aj väčších 
rytierov. Tentoraz sa naši malí rytieri vydali po stopách dračích jazdcov. V tejto výprave 
ich viedli skúsení čarodejníci a čarodejnice. Kto by si predsa nepamätal Duďa, najväčšieho 
čarodejníka všetkých čias, a jeho verných spoločníkov – Mary, Sima, Marínku a Peťu, 
Miša, Danku, Romču, Kubka, Janku, sestry Ladrové a Olhové, Miňa, Matahu a veľkých 
šamanov, ktorí dokázali vyliečiť každú ranu – Renátku a Marečka. 

Obidvaja králi počúvali toto rozpráva-
nie so zatajeným dychom, a kráľ Artuš sa 
dokonca rozpamätal na pôvodný význam 
slova Tartanglia – dračí kvet. Kráľom však 
naďalej nebolo jasné, prečo draci prišli, čo 
chcú, a prečo práve teraz? Odpovede na 
tieto otázky sa im dostali aj bez opýtania 
sa, lebo draci vycítili ich nerozhodnosť 
a tak opäť prehovorili: - Potom čo sme 

zacítili vôňu Tartanglie, dúfali 
sme v obnovenie dávneho 
priateľstva medzi našimi druh-
mi a prišli sme vás požiadať o 
pomoc. Chceme opäť obnoviť 
slávu a česť drakov, ale je nás 
veľmi málo. Kým sa z dračie-
ho vajca vyliahne malý drak, 
trvá to presne 256 rokov a 
to je veľmi dlhý čas. Väčšina 
ešte nevyliahnutých drakov tak  
padne za obeť vajcožrútom a 
iným temným tvorom. Existuje 
však elixír, ktorý vlastní jeden 
z vašich starých mágov, hlava 
šedej rady veľký Ibe Vonda. Vy, 
ľudia, ho voláte živá voda a do-

káže urýchliť rast našich mláďat. Preto vás 
žiadame, mocní králi, aby ste nám pomohli 
a požičali tento elixír.

Vďaka odvahe našich rytierov sa začala 
písať nová kapitola v dejinách kráľovstva 
kráľa Artuša a Lancelota. Nebola to vôbec 
ľahká úloha. Ibe Vonda totiž živú vodu ne-
rozdával na požiadavku. Každú jej kvapku 

Škoda, že tak krátko...

Rýchlejšie, aby sme boli prví!

Čo nás len čaká? Každý rytier musel byť pasovaný
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si bolo treba zaslúžiť nejakým výnimočným 
alebo hrdinským činom. Pokúsiť sa mu 
ju zobrať násilím nepripadalo do úvahy, 
lebo Ibe Vonda bol totiž veľký mág, proti 
ktorého sile sa nemohla postaviť ani celá 
kráľovská armáda. Preto na rytierov čakalo 
množstvo nebezpečných úloh, výprav, 
bojov, za ktoré získavali kvapky živej 
vody. A o tom, že táto výprava bola naozaj 
náročná, svedčí aj to, že na jedno dračie 
vajce bolo potrebné získať až jeden liter 
živej vody. A počítali ste už, koľko takých 
kvapiek sa zmestí do litra vody?

Družiny rytierov medzi sebou súťažili 
napr. v Dračích pretekoch. Vyhrávali naj-
rýchlejší rytieri. V ceste, ktorú museli prejsť, 
im stálo veľa prekážok, úloh a nástrah. Museli 
čo najrýchlejšie preplávať dračiu priekopu 
- bazén, prešplhať sa po lanovom moste, 
správne odpovedať na ťažké otázky v jaskyni 
dračieho umu alebo sa spustiť 
dračím toboganom. Ďalšou 
náročnou úlohou bola stavba 
Loptovodu. Deti mali za úlohu 
postaviť čo najdlhšiu loptovú 
dráhu, po ktorej by sa kotúľala 
loptička. Nebolo to však také 
jednoduché, pretože pri kotúľa-
ní jej nikto nemohol pomáhať, 
musela sa totiž čo najďalej 
dokotúľať sama. A rôznorodné 
konštrukcie v tejto súťaži boli 
naozaj skvelé. Istotne niektorí 
rodičia ani len nevedia, aká 
konštruktérska duša sa kryje 
v ich deťoch. Kopáčske zruč-
nosti naši rytieri predviedli pri hľadaní Dračích 
vajec. Nebolo však veľkým umením vajce 
nájsť, problém spočíval v tom, aby ho pri vyko-
pávaní nerozbiť. Na kopanie mohli použiť len 
špeciálne palice alebo vlastné ruky. Vo veľkej 
hre dvojíc sa súťažiaci preukázali nielen silou, 
ale aj umom nájsť spoločné riešenie a vymys-
lieť, ako čo najrýchlejšie splniť určené úlohy. 
Hier pre deti bolo pripravených omnoho 
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týždne ubehli ako voda a oni sa vracali späť 
domov. Nateraz opúšťali svojich nových 
priateľov, avšak za rok sa istotne opäť spolu 
stretnú v novej dobrodružnej výprave v krá-
ľovstve kráľa Artuša a Lancelota. 

Detský tábor sa tento rok usku-
točnil v rekreačnom stredisku 
Môťová pri Zvolene, ktoré sa na-
chádza pri vodnej nádrži Môťová. 
Organizovaný bol už tradične 
v spolupráci s Akadémiou vzdelá-
vania v Martine. Pobyt krajanských 
detí na Slovensku tento rok podpo-
rili: Ministerstvo práce a sociálnej 
politiky PR, Ministerstvo národného 
vzdelávania PR, Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí a Bankový 
fond Dr. M. Kantona. Rekreačné 
stredisko bolo prispôsobené potre-
bám tábora. Deti mali k dispozícii 

ihrisko a bazén. V každom turnuse 
sa o deti staralo približne 9 vedúcich a jeden 
zdravotník. O kvalite programu v tábore 
svedčí aj to, že bol pripravovaný už niekoľko 
mesiacov dopredu. Tábor bol organizovaný 
v troch turnusoch. Tento rok sa zúčastnilo 
detského tábora o. i. 92 našich detí, z čoho 
73 bolo zo Spiša a 19 z Oravy. Dúfajme, že 
o rok ich bude omnoho viac. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

viac. Každý deň deti súťažili 
medzi sebou a pomalinky 
získavali živú vodu. Nebolo 
to jednoduché, a preto bolo 
aj niekoľko dní určených na 
oddych. 

Vo voľnom čase naši ča-
rodejníci pre svojich rytierov 
pripravili tri zájazdy. Vlastne 
jeden z nich bol len taký 
„polozájazd“, pretože sa deti 
vracali naspäť peši. Cesta 
viedla vrchmi Javoria, z kto-
rých mali pekný výhľad na 
okolie Zvolena. Druhá cesta 
ich zaviedla do neďalekej Banskej Štiavnice, 
priamo do bane, kde sa kedysi ťažilo zlato a 
striebro. Deti navštívili štôlňu Bartolomej, 
ktorá slúži ako podzemný skanzen. Okrem 
toho vyšli aj na vrch Sitno, na ktorom stál 

kedysi veľmi známy a rôznymi legendami 
opradený Sitniansky hrad. Tretia cesta za-
viedla deti do jednej s najkrajších jaskýň na 
Slovensku – do Harmaneckej jaskyne. Cestou 
naspäť sa splnil sen novovekých rytierov, 
pretože sa im podarilo dobyť Tesco.

Aj keď boli rytieri celý čas veľmi statoční, 
nejednému sa na koniec dvojtýždňového 
dobrodružstva vykotúľala z oka slzička. Dva 

Za chvíľu budeme mať 
prvý snem...

Chýba nám ešte niečo?

Ako len cez to prejsť?

Toto bude náš obranný štít!
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N
arodil sa v oravskej gazdovskej rodi-
ne Andreja a Kataríny Červeňovcov 
14. januára 1793. Ešte v ten istý deň 

bol pokrstený v miestnom kostolíku sv. Anny. 
Detstvo nemal ľahké, pretože od začiatku 
musel rodičom pomáhať pri gazdovských 
prácach. Keďže bol šikovný a talentovaný, 
rodičia ho poslali najprv do školy v Chyžnom 
a neskôr navštevoval meštianku v Trstenej. 
Vďaka svojmu strýcovi, ktorý ho finančne 
podporoval, sa dostal na gymnázium do 
Bratislavy a Vesprémy, odkiaľ po jeho 
ukončení odišiel študovať filozofiu do Ráb 
a teológiu do Pešte. Po ukončení teológie bol 
v Banskej Bystrici v roku 1816 vysvätený za 
kňaza. Banská Bystrica sa stala jeho životným 
pôsobiskom. Jeho nadriadení rýchlo odhalili 
jeho talent, múdrosť a šikovnosť, vďaka čomu 
práve od začiatku tzn. od roku 1821 pôsobil 
na biskupskom úrade. Najprv ako biskupský 
tajomník a svätostoličný notár, neskôr ako 
konsistorský radca. V 1833 bol vymenovaný 
za kanonika u stoličného chrámu banskobys-
trického a riaditeľa biskupskej kancelárie. Po 

Slávni Oravci

TOMÁŠ ČERVEŇ

14 rokoch bol menovaný za hlavného 
biskupského vikára a o 4 roky neskôr 
sa stal riaditeľom ústavu pre nevlád-
nych a vyslúžilých kňazov. V 1853 
sa stal prosynodálnym examinátorom 
a o tri roky neskôr radným manželské-
ho súdu. Prelomovým v jeho živote sa 
stal rok 1861. Pápež Pius IX. povýšil 
oravského rodáka na veľkého prepošta 
banskobystrickej kapituly a v tejto 
funkcii pôsobil až do konca svojho 
života. 

Okrem pastoračných povinností 
veľkú časť svojho života venoval 
národnobuditeľskej činnosti. V roku 1835 
sa stal horlivým členom Spolku milovníkov 
reči a literatúry slovenskej. Členom tohto 
Spolku mohol byť len „rodený, literárne 
vzdelaný a mravne bezúhonný Sloven“. 
Vzhľadom na veľkú aktivitu spolku v roz-
širovaní slovenských básní ho maďarské 
kruhy zlikvidovali. V roku 1859 sa Tomáš 
Červeň stáva zakladajúcim členom Spol-
ku sv. Vojtecha v Trnave, ktorý pôsobí 

podnes. O dva roky neskôr 
sa spolu s banskobystric-
kým biskupom Štefanom 
Moyzesom dostáva priamo 
k cisárovi Františkovi Joze-
fovi I., ktorému predkladajú 
Memorandum slovenského 
národa. Istotne táto cesta ne-

bola zbytočná, pretože o dva roky neskôr 
vnikla Matica slovenská. Jej predsedom sa 
stáva už menovaný biskup Štefan Moyzes, 
ktorý na I. valnom zhromaždení navrhol 
Tomáša Červeňa do funkcie pokladníka: 
Život náš duchovný nemôže byť bez mate-
riálu. Má – buď Bohu chvála! – i ústav náš 
už dosti značný materiál. Myslím tu na jeho 
dnes-zajtra na isto tisíc zlatých vystupujúci 
majetok; k jehož opatrovaniu potrebný je 
nám poriadny a svedomitý, teda spoľahlivý 
pokladník a ja mám tu česť muža takého 
predstaviť valnému zhromaždeniu vo 
vzácnej osobe tu prítomného pána opáta 
a kanonika banskobystrického Tomáša 
Červeňa, ktorého na úrad pokladníka sláv-
nemu zhromaždeniu navrhujem. – Tomáš 
Červeň vykonával túto funkciu svedomite 
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V apríli t.r. uplynulo 130 rokov od smrti jedného z pr-
vých významných činiteľov Matice slovenskej, rodáka 
z Chyžného, Tomáša Červeňa. 

Tableau z 9. valného zhromaždenia 
Matice slovenskej (1866)

Náhrobný kameň T. Červeňa v banskobystrickej katedrále. 
Foto: A. Karcági
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práve až do smrti. Pravidelne prispieval 
hojnou sumou na činnosť Matice sloven-
skej. Pred smrťou vo svojom testamente 
daroval Matici takmer celý svoj majetok. 
Matica ho už však prakticky nedostala, lebo 
bola rok pred smrťou Červeňa zrušená. 

Jeho životnú misiu a prínos slovenské-
mu ľudu krásne vystihuje nekrológ, jemu 
venovaná spomienka v Zore č. 5, ročník 
I. z 31. mája 1876, ktorej o významnom 
oravskom rodákovi napísali:

Predošlé číslo Zory už sa nám práve 
dotláčalo, keď nás dotkla tá nevýslovne 
žalostná zvesť, že tej dobrej duše slovenskej, 
toho milého starčeka TOMÁŠA ČERVEŇA 
niet viac medzi živými! I vyronili sme 
slzu najúprimnejšieho bôľu nad ťažkou 
touto stratou, nad stratou muža, ktorý bol 
jednou z najskvelejších hviezd na obzore 
slovenskom, jehož každé dýchnutie, každá 
myšlienka zasvätená bola národu. Červeň 
bol vzorom slovenského národovca. On 
bol zosobnená statočnosť a skromnosť 
a jeho obetavosť, kde sa jednalo pomáhať 
úbohým a podporovať zveľatok národa, 
neznala žiadnych hraníc. Narodený z poc-
tivých rodičov v Orave vyšvihol sa svojou 
neúmornou piľnosťou a svedomitosťou 
a svojimi znamenitými darmi duševnými 
na vysoký stupeň cirkevnej hodnosti. Celým 
životom sprevádzala ho myšlienka a snaha: 
dobre robiť tomu národu, z jehož lona 
pošiel a zanechať mu po sebe znamenitú 
pamiatku. Touto myšlienkou vedený šporil 
a gazdoval a ačkoľvek rozchýrená bola jeho 
skvelá pohostinnosť, on sám pre seba žil 
veľmi skromne a utiahnute.

Tak sa stalo, že už za života svojho rozdal 
mnohé tisíce na dobročinné a národné ciele, 
a že pozostalosť, ktorú v testamente poručil 
bývalej Slovenskej Matici, jejiž prvým, sve-
domitým a dlhoročným on bol pokladníkom, 
obnášať má vysokú sumu 60 000 zl.

Do jeho poctivej mysle sa to totiž sprvu 
nijak vmestiť nemohlo, žeby bolo možno 
Maticu zrušiť. A keď mu priatelia predkladali, 
aby s testamentom urobil iný poriadok, on to 
rozhodne odoprel, veriac pevne, že Matica 
vzkriesená bude k novému, slávnemu životu. 
Takýto národovec bol Tomáš Červeň.

Teraz už, velebný starečku, tlajú Tvoje 
kosti v tmavom, chladnom hrobe, ale Tvoj 
duch vznáša sa vo výšinách nebeských 
a oroduje u trónu Otca nebeského, za ten 
tak navštívený národ slovenský, ktorýs Ty 
tak vrela ľúbil a v ňomž slávna a vďačná 
pamiatka bude Ti na veky vekov.

Sprac.: MARIÁN SMONDEK
Foto: Archív Života

KRÁTKO Z ORAVY
Návraty k bielopotockému ka-

meňu. Oravské osvetové stredisko 
v Dolnom Kubíne a obec Oravský 
Biely Potok pripravujú v dňoch 25.-
29. septembra v Oravskom Bielom 
Potoku 1. ročník medzinárodného 
kamenárskeho plenéru – Návraty 
k bielopotockému kameňu.

Kamenársky plenér poskytne slo-
venským tvorcom možnosť konfron-
tovať svoju umeleckú prácu a ovláda-
nie remeselnej zručnosti s tvorcami s 
Poľska. Pod odborným vedením lek-
tora budú výtvarne a remeselne rásť, 
ako aj spoznávať technické a výtvarné 
možnosti bielopotockého pieskov-
ca. Tvorivé stretnutie je vyústením 
niekoľkoročných snáh o oživenie 
kamenárskej tradície a dielní, ktoré sa 
v obci datovali od 19. storočia. Na ple-
nér sa môžu prihlásiť neprofesionálni 
tvorcovia z celého Slovenska, ako aj 
zahraniční Slováci u pani J. Štelbackej 
na tel: 00421/43/5864978.

Oravský Biely Potok bol známy nie-
len tým, že v katastri obce sa nachádzali 
tri pieskovcové lomy, ale i zručnosťou 
domácich majstrov. Vyrábali mlynské 
kamene, žarnovy, brúsy, osly, dlaždice, 
kvádre a vytvárali aj rôzne úžitkové či 
umelecké predmety alebo objekty s ná-
boženskými motívmi. V obci i širšom 
okolí sa podnes zachovalo množstvo 
historických krížov a sakrálnych plastík. 
Medzi najvýznamnejších majstrov patrila 
rodina Belopotockých, ktorí sú autormi 
najhodnotnejších plastík a ich diela mali 
osobitý charakter čerpajúci z baroka. Až 
do konca 19. stor. si udržali výhradné 
právo na kamenársku tvorbu.

Súčasní Bielopotočania nezabú-
dajú na staré kamenárske remeslo, 
jeho bohatú históriu, zručnosť a slávu 
dávnych majstrov. Snažia sa obnoviť 
kameňolom a opäť vytvárať z biele-
ho pieskovca predmety, ktoré budú 
slúžiť ľuďom aj v treťom tisícročí. 
(M. Žabenský)

Sviatok brusníc. 6. augusta t.r. 
sa v Oravskom etnografi ckom múzeu 
uskutočnilo tradičné podujatie – Svia-
tok brusníc. Organizátorom podujatia 
bolo Oravské etnografi cké múzeum 
spolu s Babohorským národným par-
kom v Zawoji a Oravským centrom 
kultúry v Jablonke. Program sa začal 

ukážkou tradičných prác a remesiel. 
Diváci si mohli o.i. pripomenúť, 
ako sa kedysi spracovával ľan, ťažkú 
prácu kováčov a drotárov, niekdajšie 
výšivkárske umenie a iné. V rámci po-
dujatia sa konal taktiež trh ľudového 
umenia. V umeleckom programe sa 
predstavila o.i. dychovka z Hornej 
Zubrice, oravské folklórne súbory, 
Heligonkári z Rabčíc a pod. Záver 
podujatia patril tanečnej zábave, ktorá 
trvala do neskorej noci. (OCK)

XIV. oravské dožinky. Posledný 
prázdninový víkend už tradične na 
Orave patrí Oravským dožinkám. 
Tento rok sa uskutočnil už ich XIV. 
ročník. Oravských gazdov tentoraz 
prijala Dolná Zubrica. Zástupcovia 
oravských obcí sa najprv stretli pri 
úrade gminy Jablonka, odkiaľ sa všetci 
spoločne v slávnostnom dožinkovom 
sprievode pobrali do Dolnej Zubrice. 
V miestnom kostole bola odslúžená 
ďakovná sv. omša za úrodu, po ktorej 
prešli všetci k obecnému kultúrne-
mu domu, kde program pokračoval. 
Už tradične sa súperilo o najkrajší 
dožinkový voz a dožinkový veniec. 
Porota po dlhom uvažovaní rozhodla 
nasledovne: najkrajší dožinkový voz 
mala obec Horná Zubrica a najkrajší 
dožinkový veniec priviezli tento rok 
z Chyžného. V programe sa o.i. pred-
stavila dychovka z Hornej Zubrice, 
oravské kapely a folklórne súbory. 
O zábavu sa postaral kabaret „Truteń“. 
Záver podujatia patril už tradične 
tanečnej zábave. (OCK)

V podvlčianskej klubovni. Nová 
klubovňa sa postupne mení. Vzhľa-
dom na to, že budova nebola nie-
koľko rokov využívaná, schátrala. 
Preto ju treba teraz najprv obnoviť. 
Medzičasom bol napr. uzatvorený 
prívod vody, ktorý bude teraz treba 
napraviť. Počas prázdnin pracovali na 
renovácii stavby niekoľkí členovia FS 
Kumoratky. Za ten čas sa im podarilo 
namaľovať a umyť okná, zoškriabať 
v jednej z miestností maľovku zo 
stien a pripraviť na líčenie. Na dvore 
pokosili trávu a vyčistili chodník. Už 
na prvý pohľad vidieť, že sa tu niečo 
deje a stará škola opäť ožíva. Ešte 
však treba vložiť veľa práce, kým bude 
môcť miestna skupina v Podvlku túto 
klubovňu plne využívať. (ms)

9
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SVIATOK CELEJ OBCESVIATOK CELEJ OBCE
T radícia hodov na celom Spiši je 

veľmi bohatá a siaha do ďale-
kej minulosti. Preto niet divu, 

že každé hody na Spiši sú významnou 
udalosťou nielen pre obyvateľov obce, 
v ktorej sa uskutočňujú, ale aj pre celé 
blízke okolie. Napr. podľa slov Júlie 
Lojekovej z Tribša, na hody sa vždy 
chodilo do blízkych, ale i vzdialenej-
ších obcí, aby sa vyprosilo od patró-
nov týchto obcí potrebné milosti pre 
seba a celú rodinu. Okrem toho je to 
aj príležitosť stretnúť sa so známymi 
a rodinou. Počas uplynulých dvoch 
mesiacov boli na Spiši viaceré hody, 
napr. 22. júla v Novej Belej na svia-
tok sv. Márie Magdalény. Slávnostnú 
slovenskú hodovú sv. omšu odbavil 
novokňaz Adam Rataj, rodák z Kacví-
na, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol 
príklad Márie Magdalény a neskôr 
pozdravil krajanov a po-
rozprával o svojom prvom 
pôsobisku, ktorým je Veľká 
Lomnica na Slovensku. Na 
záver svätej omše všetkým 
zhromaždeným udelil no-
vokňazské požehnanie a na 
pamiatku daroval obrázok 
s výjavom Matky Terezy 
z Kalkaty, a preto to bola 
pre Novobeľančanov ešte 
slávnostnejšia hodová sv. 

omša ako býva obyčajne. Pekným 
zvykom je, že sa v Belej viacerí na hody 
obliekajú do krojov, čo sa dá spozoro-
vať počas omše a neskôr aj procesie. 
Ďalším veľmi známym sviatkom je 26. 
júl a patrónkou tohto dňa je sv. Anna, 
ktorá bola matkou Panny Márie. Stala 

sa jednou z najuctievanejších svätíc. 
V tento deň boli hody v Kacvíne, 
kde prišli viacerí Spišiaci. Neskôr 6. 
augusta boli hody v Čiernej Hore od 
Tribša na sviatok Premenenia Pána. 
Zasa na Nanebovzatie Panny Márie 
sa konali hodové slávnosti v Nižných 

Lapšoch. Posledné 
hody v auguste boli 
na Spiši v Nedeci, 
a to na sviatok sv. 
Bartolomeja, apoš-
tola, ktorý podľa 
podania podstúpil 
mučenícku smrť v 
Arméni tým spô-
sobom, že z neho 
zaživa stiahli kožu z 
tela a až potom bol 
sťatý. Preto sa stal 
patrónom všetkých 
tých, ktorí pracujú 
s kožou. Ako hlá-
sateľ evanjelia je 

zobrazovaný s knihou alebo zvitkom. 
Individuálnym atribútom sv. Barto-
lomeja je však stiahnutá koža, ktorú 
drží v ruke alebo ju má prehodenú cez 
ruku, prípadne tiež nôž. Niekedy tiež 
spútaný diabol na reťazi. 

Všade sú to významné obecné 
sviatky, ktoré hromadia v obciach 
nielen ich obyvateľov, ale aj viacerých 
pútnikov z okolitých obcí. Každá obec 
sa snaží, aby hodové sv. omše boli 
čo najslávnostnejšie. Je to spojené 
aj s rázovitým prejavom ľudového 
folklóru. (ak)           

SVIATOK CELEJ OBCE

Počas hodovej sv. omše v Novej Belej 

1010

Krojované dievčatá 
počas procesie

Novokňaz A. Rataj 
dáva požehnanie 

veriacim
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Skončili prázdniny. Ideme do školy. Cez 
celé toto obdobie som bol veľmi zanepráz-
dnený. Mal som na starosti mladých, ktorí v 
pastoračných centrách – domoch prežívali 
týždenné duchovné cvičenia. Bolo tam skoro 
2000 mladých s rôznych farnosti našej die-
cézy, ktorí venovali jeden týždeň zo svojho 
času Pánu Bohu. Obdivoval som ich. Preto sa 
chcem dnes s Vami, drahí čitateľa Života, po-
zastaviť nad výchovou vo viere mladých ľudí, 
vašich detí. Je to veľmi dôležitá vec v dnešnej 
dobe naučiť mladých žiť v súlade s vierou, čo 
je aj našou povinnosťou. Prichádzajú občas 
za mnou rodičia a hovoria „môj syn nechce 
ísť do kostola, nechce sa modliť a nechce 
počúvať o Bohu.” Je to naozaj veľký problém 
našej spoločnosti. Chcel by som poukázať na 
jeden príklad, na človeka, ktorý prežíval svoju 
mladosť ďaleko od Krista a svojich rodičov. 

10.09.2006 
23. nedeľa v cezročnom 

období, Mk 7,31-37
Tím Guénard z Francúzska bol jedným z 

mnohých detí našej doby, ktoré v materiálne 
bohatej krajine skúsili bytostné ochudobnenie 
o lásku. Zvlášť o lásku otca. Pocítil, kam môže 
viesť nedostatok otcovskej lásky. Spoznal 
uzdravenie v rodine - Cirkvi a v láske Boha 
Otca. Dnes svedčí o svojej skúsenosti, aby 
pomohol tým, ktorých ohrozuje rovnaká ces-
ta... Cesta mladých ľudí sa často podoba ceste 
Tima. Trpia na nedostatok lásky. Často sa 

HORČIČNÉ 

ZRNKO... 

stále snažiť o to, aby sme ho nestratili. 
Nedávno prišiel na farský úrad mladý človek 
a hovoril, že chce, by mať sobáš, ale nemusí 
to byť cirkevný, lebo jemu stačí mať sviatosť 
krstu a birmovku. Pokúsil som sa ho presved-
čiť, že aj vo sviatosti manželstva Ježiš chce byť 
s nim. Neviem, ako to dopadne....

17.09.2006 
24. nedeľa v cezročnom 

období, Mk 8,27-35
„Keď som mal 3 roky, matka ma v 

zúfalstve priviazala o elektrický stĺp a odiš-
la... Môj otec bol alkoholik. Denne nás bil. 
Matka to nevydržala. Keď som mal 5 rokov, 
otec ma zbil tak, že som potreboval 3 roky 
pobytu v nemocniciach, kým som sa z toho 
dostal. Otec prišiel o rodičovské práva a ja 
som sa ocitol v detskom domove. Jediná 
cesta odtiaľ viedla cez adopciu. Nádejní 
„rodičia“ prichádzali a odchádzali. Vždy si 
vybrali iného... Moja tvár zdeformovaná od 
otcových úderov nikoho nepriťahovala...” 
Aj dnes naše detské domovy sú plné. Je 
mnoho detí, ktoré rodičia nechcú. Je to veľké 
nešťastie našej doby. Zamyslíme sa teda, čo 
vyrastá z detí, ktoré nepocítili lásku? Potre-
bujeme si stále ako veriaci uvedomovať, že 
len život s Kristom a Jeho láska nám môže 
pomôcť dať opravdivú lásku iným, najmä 
našim deťom. 

24.09.2006 
25. nedeľa v cezročnom 

období, Mk 9,30-37
„V noci som mával neustále zlé sny, kričal 

som, budil som sa, tak si vychovávatelia mys-
leli, že som „mierne narušený“. Poslali ma do 
psychiatrickej liečebne. Našťastie, našiel sa 
lekár, ktorý mi pomohol. Z psychiatrie som sa 
dostal rovno do polepšovne... A tam som sa 
naučil byť naozaj zlý. Ušiel som a rok som žil 
na ulici. Ako 12-ročný som pomáhal pasákom 
vydierať prostitútky... Chytila ma polícia. Opäť 
polepšovňa, opäť útek... Trikrát. Až kým som 
sa v 15-ich nedostal pred istú sudkyňu, ktorá 
sa rozplakala, keď čítala môj spis. Spýtala 
sa ma: „Čo chceš?“ Povedal som: „Šancu a 
izbu.“ „Akú šancu?“ „Chcem byť kuchárom 
na lodi.“ „Si priveľký bitkár na námorníka. 
Ale dobre kreslíš, si silný, čo tak práca s ka-
meňom, niečo ako sochárstvo?“ „Prečo nie,“ 
povedal som.” Tak sa može stať, keď človek 
nedostane tú podstatnú vec. Jeho cesty sa 
môžu stať zlé a možno už nikdy nenájde  tú 
správnu cestu k pravdivému a hlbokému ľud-
skému životu. My máme vždy šancu a Cirkev 
nám chce v tom pomáhať. To, čo robíme 
pre našich mladých v našich farnostiach, je 
veľmi potrebne. Biblické skupiny, miništranti, 
stretnutia a pod. sú pre rodičov pomocou 
v kresťanskej - ľudskej výchove. 

01.10.2006 
26. nedeľa v cezročnom 

období, Mk 9,38-43, 45.47-48 
„Medzi učňami bol jeden „zbožný“, Jean-

Marie. Pritom správny chalan, nebál sa hovoriť 
o svojom kresťanstve. Neraz som ho provoko-
val: „Čo robí tvoj ‚Pánbožko‘ pre znásilňované 
ženy, týrané deti...?“ Chcel som vedieť, či 
naozaj trávi čas s mentálne postihnutými, 
ako nám hovoril. Neveril som mu, a tak som 
s ním jeden večer navštívil jeho spoločenstvo. 
Uvítali ma trochu divní ľudia, veru - postihnutí, 
ale hneď ma pozvali k stolu, predstavovali sa, 
chceli vedieť, kto som, mali o mňa záujem... 
A pri stole - všetci boli plní radosti, pre mňa to 
bol zázrak. Potom Jean-Marie povedal: „Ide-
me navštíviť Ježiša.“ Myslel som, že hovorí o 
nejakom portugalskom priateľovi... A tak sme 
šli. Cestou som držal za ruky dve postihnuté 
dievčatá - ja, ktorý som zvyčajne viedol za 
ruky „iné slečny“! Bál som sa, aby ma nevidel 
niekto z našej bandy. Vstúpili sme do kostola. 
Na oltári bol akýsi kovový kruh a v ňom čosi 
malé biele. „To je Ježiš,“ povedal Jean-Marie. 
„Kto?!“ nechápal som. Ale ostal som s nimi 
počas modlitieb.  Niečo sa vo mne udialo.” Ako 
vidíme, Ježiš môže zmeniť aj taký život...

08.10.2006 
27. nedeľa v cezročnom 

období, Mk 10,2-16
„Chcel som vidieť toho ich „svätého kňaza“, 

čo ho toľko spomínali. Tak som navštívil otca Tho-
masa Philippa, ktorý spolu so Jeanom Vanierom 
založil Archu - spoločenstvo viery pre mentálne 
postihnutých. Po svätej omši ku mne prišiel 
nejaký bielovlasý „páterko“, drobný, slabučký, 
nenápadný. Prihovoril sa mi ako normálnemu 
človeku. Pritom zo mňa išiel strach: dlhé vlasy, 
kožená bunda, ťažká obuv, motorka... Spýtal sa 
ma: „Chceš Ježišovo odpustenie?“ „A k čomu je 
to?“ „Môže ti to urobiť dobre.“ „Tak..., poďme.“ 
Vzal ma za ruku. To bola moja prvá spoveď. 
Zakúsil som hlboký pokoj. Potom som často 
navštevoval otca Thomasa, aj uprostred noci. 
Vždy ma prijímal s bezpodmienečnou láskou, s 
úsmevom, s Ježišovým odpustením. Zanechal 
som svoju bandu a vstúpil som do Archy. Tam 
som dostal svoj prvý darček k narodeninám. Ten 
najkrajší bol od 16-ročného mentálne postihnu-
tého Frederika, ktorý nevedel rozprávať. Daroval 
mi päťriadkovú báseň, ktorú s nadľudským úsilím 
naklepal jedným prstom na písacom stroji. Pri jej 
čítaní som v srdci padol na kolená. Pochopil som, 
že som jedným z bratov toho malého Frederika: 
obaja sme boli opustenými deťmi. Rozplakal som 
sa - ja, ktorý som nikdy nepoznal slzy. Vtedy som 
pocítil, že môj život znovu začína.” 

Táto história toho mladého človeka nech 
nás povzbudí k starostlivosti o mladých, aby 
vďaka našej hlbokej viere aj oni ju okúsili.

kňaz PAVOL KUBANI

rozpra vám s mladými 
a oni mi hovoria, že 

vo svojom dome 
nemajú rodičov-
skú lásku. Čosi 
sa stalo medzi 
manželmi, háda-
jú sa, pijú, atď., 
a pr i tom trpia 

deti. Skúsme teda 
nájsť odpoveď na 

otázku, ako to je v 
našej rodine? Či nám 

nechýba tento naj-
väčší dar. Dáva 

ho Ježíš vo 
s v i a t o s t i 
manže ls -

tva a my 
sa mu-

s í m e 



12

MM ária Pezdeková nie je rodenou Oravčankou. Do tohto 
malebného kraja sa totižto vydala. Narodila sa 25. marca 
1955 v rodine Józefa a Czesławy Wróbelovcov v Skomiel-

nej Czarnej. Od malička kreslila a maľovala. K výtvarnému prejavu 
ju pritiahla sesternica Kinga. Keďže jej obrázky boli čoraz krajšie, 
začala uvažovať o ďalšom štúdiu na výtvarnej škole. Táto možnosť 
sa jej naskytla hneď po ukončení základnej školy. Jej starší kama-
rát, Stanisław Trybała, čerstvý absolvent Lýcea výtvarného umenia 
Antona Kenera v Zakopanom, ju nahovoril, aby sa zapísala práve 
do tejto školy. Avšak jedným z najdôležitejších 
umeleckých predmetov v tejto škole bolo rez-
bárstvo, ktoré bolo aj na prijímacích skúškach 
a Mária nikdy nevyrezávala. Vďaka Stanisławovi 
sa však rýchlo zaškolila v základnej rezbárskej 
technike a veľmi sa jej to zapáčilo. Prijímacie 
skúšky urobila bez problémov a svoj umelecký 
talent mohla ďalej rozvíjať pod profesionálnym 
dohľadom. Umelecké štúdium zahájila v roku 
1969. Na školské časy si veľmi rada spomína, 
pretože okrem rôznych šibalstiev, ktoré ako 
študenti povystrájali, mala možnosť navštevovať 
prednášky profesorov staršej generácie, ktorí 
stáli pri zrode tejto školy. Vďaka nim sa dozve-
dela veľa nových a zaujímavých vecí. Lýceum 
absolvovala v roku 1975. Okrem rozvíjania 
umeleckých zručností sa Mária musela naučiť 
rôzne technické veci. Ako by to bolo, keby si 
napríklad nevedela naostriť dláto, ktoré jej bolo potrebné na vyre-
závanie. Sprvoti dievčatám v tom pomáhali chlapci, ale neskôr si 
brúsili dláta a iné náradie už samé. V škole sa zamerali predovšetkým 
na rezbárstvo, avšak ani iné umelecké techniky nie sú pre Máriu 
cudzie - maľovanie, kreslenie, keramika či odlevy z hliny patrili ku 
každodennej školskej rutine. 

Profil

MALIARKA Z ORAVYMALIARKA Z ORAVY
Na cestách po Orave sme sa naposledy zastavili 

v Jablonke. Našli sme tam maliarsky talent. Niektorí o 
ňom možno aj vedia, ale je isté, že pre väčšinu Oravcov 
bol doteraz neznámy. 

Maliarka Mária Pezdeková

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Oravke  

Po skončení lýcea rozvíjala 
svoj talent v Toruni, kde ab-
solvovala Univerzitu Mikuláša 
Koperníka – odbor reštaurácia 
historických pamiatok. Tento 
odbor poznačil jej ďalší život. 
Dvadsať rokov pracovala v kra-
kovskej fi rme pri obnovovaní his-
torických pamiatok. Vďaka tejto 
práci navštívila viaceré krajiny. Jej 
precízne ruky sa pričinili k obnove 
Sukieníc, kostolíka sv. Egídia, 
viacerých meštianskych domov 
a pod. Medzi najzaujímavejšie 
reštaurátorské práce istotne patrí 
obnova Veľkého paláca Kataríny II. v Moskve. Veľmi rada si spomína 

na obnovu kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove 
pri Košiciach. Počas dvojročného pobytu na 
Slovensku sa zoznámila nielen so slovenskou 
kultúrou, ale aj s ľubozvučným jazykom, ktorý 
ešte aj dnes z času na čas používa. Po rokoch 
práce musela zo zdravotných dôvodov zme-
niť zamestnanie, pretože pri reštaurátorských 
prácach sa používa veľké množstvo chemi-
kálii, ktoré škodia zdraviu.

Počas práce v Krakove sa zoznámila 
so svojím manželom, Alojzom Pezdekom, 
rodákom z Jablonky, ktorý taktiež pracoval 
v tejto firme. V roku 1990 sa zosobášili. 
Majú spolu tri deti – Grzegorza, Małgorzatu 
a Tomasza. Najprv bývali v Krakove, neskôr 
sa však presťahovali na Oravu, kde si založili 
svoju fi rmu. Istý čas sa Mária skoro vôbec 
nevenovala umeniu. Po nejakom čase si 

založila svoj ateliér, kde sa mohla vo voľnom čase venovať svojej 
záľube. Medzi jej najobľúbenejšie motívy patria krajinné obrazy, 
príroda či sakrálne objekty. Od momentu, ako sa spolu s celou 
rodinou presťahovala do Jablonky, medzi najčastejšie motívy patrí 
oravská krajina. Vo svojej zbierke nájde aj portrét Jána Pavla II., 
o ktorom mi povedala, že ho maľovala veľmi dlho, pretože stále na 
obraze nachádzala detaily, ktoré bolo potrebné dopracovať. Medzi 
jej záľuby patrí taktiež maľovanie sakrálnych obrazov – ikon. Ako 
sama hovorí, veľa obrazov, ktoré kedysi namaľovala, sa rozišlo po 
celom svete, po rodine a známych. Po niektorých obrazoch zostali 
len fotografi e a niektoré už nachádza len vo svojich spomienkach. 
Treba podotknúť, že Mária Pezdeková vystavovala svoje práce o. 
i. v Myśleniciach a v Zakopanom. Možno by bolo vhodné, keby jej 
práce mohli obdivovať aj na Orave. Dúfajme, že na takúto príležitosť 
nebudeme musieť dlho čakať. 

Od ukončenia školy sa však vôbec nevenovala rezbárstvu. Popri 
reštaurátorských prácach nemala veľa času na svoju záľubu. V pos-
lednom období jej však drevo akoby začalo chýbať. A na dodatok 
jej sama príroda poskytla vhodný materiál, pretože im na dvore 
vyschla lipa. Drevo sa už pomalinky dosúša a čaká na svoj ďalší 
osud. Naisto z neho vzniknú zaujímavé rezby. Maliarke a rezbárke 
Márii Pezdekovej prajeme do budúcnosti veľa úspechov v jej ďalšej 
umeleckej činnosti. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Polné kvety
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„Keďže som sa narodil v Ždiari ako 

potomok starých goralských rodín, po 

otcovi i po mame, rodenej Olekšá-

kovej, musel som sa časom stretnúť 

s problémom Slovákov na severnom 

Spiši v Poľsku. Prvá spomienka, 

ktorá sa mi vryla natrvalo do pamäti, 

sa viaže s mojím dosť útlym vekom“ 

– spomína v článku Ako sme začínali 
na stránkach mesačníka Život, ktorý 
v plnom znení prevzal mesačník Slo-
venský sever č. 2/1998, vydavateľstvo 
KUBKO GORAL. „Od roku 1924 sme 

bývali  s rodičmi v Tatranskej Kotline, 

kde však škola nebola, preto som 

navštevoval ľudovú školu v Ždiari, kde 

som býval u starých rodičov. V sobotu 

som chodieval domov do Kotliny, 

samozrejme pešo, veď vtedy ešte 

autobusy nechodili. Raz sa mi pritrafi l 

furman, ktorý ma vzal na voz. Bol to 

gazda so synom asi v mojom veku. 

Cestou sme sa rozprávali a gazda sa 

ma vypytoval, do akej školy chodím. 

Najskôr som nerozumel jeho otázke. 

Do akej inej školy som mohol chodiť 

v mojom veku, ako do ľudovej, veď 

som mal vtedy asi desať rokov. Bolo 

to okolo roku 1930. Keď sme si vyjas-

nili, že chodím do slovenskej školy, 

gazda len ťažko vzdychal a hovoril, akí 

by boli šťastní, keby v Novej Belej mali 

slovenskú školu. Pravda, doma som 

sa potom vypytoval rodičov, ako to je, 

a vtedy som dostal prvú informáciu 

o krivde, ktorá sa stala Slovákom na 

severnom Spiši, kde leží aj dedina 

Nová Belá, keď ich po prvej svetovej 

vojne pripojili k Poľsku.“

Aktívny bol aj jeho otec, ktorý 
v dvadsiatom roku sa zúčastnil v de-
legácii Spišiakov (zvlášť išli z Oravy) 
k prezidentovi Československej 
republiky Tomášovi G. Masárikovi 
žiadať o ochranu proti odtrhnutiu 
dedín do Poľska. 

Matej Andráš ukončil Slovenské 
reálne gymnázium v Kežmarku v ro-
koch 1933-41 a Právnickú fakultu UK 
v Bratislave v rokoch 1941-46. Už od 
roku 1945 bol redaktorom Spravodaj-
skej agentúry Slovenska v Košiciach 
a potom v Bratislave. V auguste 1945 
nastúpil do služieb Ministerstva za-
hraničných vecí v Prahe, kde pracoval 
ako referent pre Poľsko, potom ako 
štátny tajomník Vladimíra Clementisa 
a v rokoch 1947-50 ako konzul Čes-
koslovenskej republiky v Katoviciach, 
v Poľskej ľudovej republike. V období  
porušovania socialistickej zákonnosti 
bol vylúčený zo strany a v rokoch 
1951-55 pracoval ako sústružník 
v ČKD-Sokolovo v Prahe. Od roku 
1955 do roku 1969 bol vedúcim sek-
retariátu Zväzu slovenských spisova-
teľov v Bratislave, v rokoch 1969-71 
prvým námestníkom ministra kultúry 

K OSUDOM SLOVÁKOV V POĽSKU 
SA NIKDY NESTAVAL ĽAHOSTAJNE

Píšeme o JUDr. Matejovi Andrášovi, ktorý sa v týchto dňoch 
dožíva významného životného jubilea, osemdesiatych piatych 
narodenín (19.9.1921). Čitatelia časopisu Život sa s týmto me-
nom majú možnosť stretávať dosť často. Je jeho pravidelným 
dopisovateľom. Pokiaľ mu sily stačia, aktívne sa zúčastňuje na 
podujatiach, ktoré organizuje Spolok Slovákov v Poľsku a re-
dakcia Život. 

SSR, potom generálnym riaditeľom 
Slovenského ústredia knižnej kultúry, 
riaditeľom vydavateľstva Slovenský 
spisovateľ (1972-77) a od roku 1977 
bol riaditeľom Slovenskej literárnej 
agentúry. 

Na ustanovujúcom zhromažde-
ní Spoločnosti priateľov Slovákov 
v Poľsku 10. októbra 1991 si prítom-
ní - predseda ÚV Spolku Slovákov 
v Poľsku Jozef Čongva, o rok neskôr 
(1992) zosnulý ak. sochár Ludwik 
Korkoš, Ján Miškovič a autor tohto 
článku - zvolili za svojho predsedu 
spoločnosti jubilanta Mateja Andráša. 
V obšírnejšom referáte, pohľade do 
histórie Slovákov žijúcich v Poľsku 
na severnom Spiši a hornej Orave, 
zaujal kritický postoj k polonizácii 
obyvateľstva, najmä mládeže, nielen 
v minulosti, ale najmä v súčasnosti. 

Želáme mu veľa zdravia a tvori-
vých síl, aby problematikou Slová-
kov žijúcich na poľskom území ešte 
zapĺňal stránky novín a časopisov, 
najmä Literárneho týždenníka, Kul-
túry, Slovenských národných novín 
a krajanského mesačníka Život. 

JÁN KUBÁŇ
Foto: Ľ. Molitoris
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SS piš ako región je bohatý na rôzne 
malebné zákutia, ktoré lákajú 
návštevníkov z celej krajiny, ako 
aj zahraničia. Jedným z najzná-

mejších miest je určité Nedeca-Zámok, 
uprostred ktorej sa vypína starobylé sídlo 
veľmožov. Nedecký zámok je najnavštevo-
vanejšou pamätihodnosťou na Spiši. Počas 
prechádzky po dobových priestoroch sa 
môžu turisti nielen presvedčiť, ako vyzeral 
život na hrade voľakedy, ale aj vypočuť si 
povesti z toho regiónu, napr. o Jánošíkovi, 
o zámockej studni. Okrem hradu je pre 
turistov sprístupnená aj sýpka, v ktorej 
sa nachádza zbierka nástenných hodín, 
svätých obrazov, úžitkovej keramiky, 
dreveného poľnohospodárskeho náradia, 
truhlice a ďalšie zaujímavosti. Je to zbier-
ka, ktorá odzrkadľuje dedinský život tohto 
regiónu v minulosti. Od tejto letnej sezóny 

Nedeca-Zámok

TURISTICKÁ  
MEKKA
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návštevníci mohli obdivovať vozovňu, 
v ktorej sa nachádzajú zachovalé vozy 
s drevenými kolesami, bričky, drožky, ktoré 
v minulosti využívali páni z nedeckého 
zámku. Dodnes ešte žije posledný kočiš 
nedeckých veľmožov Ján Janos, ktorý je 
súčasne aj najstarším obyvateľom Spiša. 1. 
júna t. r. oslávil svoje 103 narodeniny. Ako 

hovorí, práca na zámku bola zaujímavá, 
ale i plná rôznych príhod, o ktorých by 
mohol veľa rozprávať. 

Po prehliadke zámku sa chodníkom 
dostaneme k brehu jazera, kde máme via-
ceré možnosti, ako stráviť pekný slnečný 
deň. Buď sa dáme odviezť loďou na druhú 
stranu jazera a pôjdeme na túru po zrúcani-
nách Čorštinského hradu alebo sa budeme 
plaviť po jazere, alebo voľný čas strávime 
na pláži. Na brehu jazera si môžeme po-
žičať loď, nájsť vhodné miesto na rybačku, 
či zaplávať si alebo slniť sa. Pre milovníkov 
plážového volejbalu je pripravené ihrisko. 
V blízkosti jazera sú tiež vyhradené miesta 

na stanovanie. Je tu dobré výpado-
vé miesto na výlety do širokého 

okolia, o. i. do Pienin, na 

Panoráma Nedece-Zámku Nedecký nestor Ján Janos

Zámok obkľúčený vodami jazera
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mimo domova a nemajú čas zaobe-
rať sa činnosťou v miestnej skupine. 
Škoda, že si niektorí neuvedomia, 
že aj slovenskosť môže byť pre 
viacerých návštevníkov zaujímavá 
a priťahuje ich pozornosť. Zámo-
čania posielajú svoje deti do školy 
v Nedeci, kde zainteresovaní majú 
možnosť zapísať sa na vyučovanie 
slovenského jazyka. Len zriedka 
sa niektoré deti učia slovenčinu, 
avšak v súvislosti s blízkosťou štátnej 
hranice so Slovenskom a európskou 
integráciou znalosť slovenčiny je 
potrebná. Mnohí ľudia až v dospe-
losti zistia, že pár hodín v škole 
navyše by im dnes zaručilo lepšie 
postavenie v práci či obchode. Je to 
však záležitosť každého z nás, ako 
využije ponúkané možnosti.      

       
Text a foto: 

AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

Spevňovanie a úprava krajníc

Zámocká sýpka

Slovensko, na splav plťami po Dunajci atď. 
V lete sa v okolí Nedece-Zámku  organi-
zujú viaceré kultúrne a športové podujatia, 
napr. futbalové zápasy, Zamagurské folk-
lórne slávnosti pod Tromi Korunami, Dni 
slovenskej kultúry, rôzne obecné akcie, 
veselice atď., čo dáva turistom možnosť 
načrieť do kultúry regiónu a spoznať jeho 
zvyky a tradície. 

Turistika sa stala pevným zdrojom 
príjmov pre tunajších ľudí. Prakticky už 
každá domácnosť je pripravená na prijatie 
návštevníkov a ponúka im rôzne atrakcie. 
V súvislosti s tým sa rozvíja aj infraštruktúra 
obce. Cez leto sa v obci spevňovali a upra-
vovali krajnice. V súčasnosti sa končia prá-
ce spojené s ukladaním dlaždíc na chodní-
koch. Konečne chodcovia nebudú musieť 
kľučkovať medzi autami. Je to prínos pre 
celú obec, ktorá bude takto bezpečnejšou 
a priaznivejšou pre návštevníkov, čo určité 
mnohí z nich ocenia. Podnikanie v turistike 
vytlačilo hospodárenie, ktoré, ako viacerí 
hovoria, je nerentabilné, preto od neho 
upúšťajú. Pozemky v okolí jazera sú dosť 
drahé a väčšina je predaná cudzím, ktorí 
investujú najmä do turistických atrakcií.      

MS SSP v Nedeci-Zámku
V Nedeci-Zámku existuje neveľká MS 

SSP, ktorej predsedom je Augustín Findura. 
Väčšinou sú to starší členovia, ktorí sú aj 
čitateľmi Života a zaujímajú sa o krajanské 
hnutie. Ako však svorne hovoria, nástupcov 
skoro nemajú. Mladí ľudia nejavia záujem 
o členstvo v Spolku. Možno jedným z mno-
hých dôvodov je nedostatok pracovných 
možnosti, a práve to ich núti hľadať prácu 

Jedna z prístupových ulíc k jazeru
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PP o globálnom oteplení a roz-
topení ľadovcov pred 12 500 
rokmi na nanesenom ílovi-
tom podklade vzniklo v tejto 

preliačine jazero. Jazero a neskôr potok 
sa stali povodím celého chotára obce. 
Bolo aj rozvodím dvoch sústav riek 
tečúcich na sever do Baltického mora 
a na juh do Čierneho mora. Jazero 
zbieralo vody z atmosférických zrážok, 
z prítokov a z nespočetných prameňov 
spod úpätia Beskýd. Prepĺňalo sa. Je 
predpoklad, že jeho vody siahali až 
k Odrowążu k osade Zory.

Na likvidácii rozsiahleho jazera sa 
podieľala samotná príroda. Voda si 
prerážala cestu na terajšom rozhraní 
pekelníckeho a jablonského chotára 
potokom Pekelník a na sever potokom 
Zálužným. Na jazero zaútočila samotná 
príroda prirodzeným spôsobom jeho lik-
vidácie – zarastaním. Pri zarastaní jazera 
v procese zazemňovania z machorastov 
zohrali rozhodujúcu úlohu rašelinníky. 
Rašelinníky tvorili v chudobných vodách 
nestály, z polovice ponorený plávajúci 
koberec. Tento po nasiaknutí vodou po-
stupne klesal ku dnu. V čase ponárania 
začala na ňom vegetovať ďalšia  vrstva 
rašelinníkov, ktorá podobne ako pred-
chádzajúca vrstva po nasiaknutí vodou 
zvyšovala už uložené vrstvy rašelinníkov 
na dne. Tento proces narastania, poná-
rania a rašelinovania ponorenej vrstvy  
pokračoval dovtedy, až vrstvy rašelinní-
ka dosiahli povrch vody a postarali sa 
tak o zarastanie – zazemnenie vodnej 
hladiny. Proces zazemnenia neprebehol 
všade rovnako. 

V lokalitách s plytkou vodou, väčši-
nou na okrajoch a v miestach odtoku 
vody z jazera zazemnenie skončilo 
dávno. Na zazemnených lokalitách sa 
uchytilo vyššie rastlinstvo, neskôr lesy. 
Sú napájané už atmosférickou vodou. 
Spodná voda nedokáže vzlínať na po-
vrch pre hustú hubovitú vrstvu rašeliny. 
Takouto zazemnenou lokalitou s vyšší-
mi rastlinami a stromami po tisícročiach 
zarastania sa stala jablonská Sošlina 
(Kśiyndzy las), Bor, Džik, Gojka a Du-
najecká Sošlina (Dunajecký las).

V miestach s hlbšou vodou je už na 
povrchu súvislý koberec rašelinníkov, 
ktorý sa chôdzou po ňom miestami 
zabára do podkladu. Tieto miesta sú 
známe ako trasovisko, prepadlisko, 
v prenesenom význame „peklo“. Beda 
človeku i zvieraťu, ktorý sa tam zaboril. 

Po stopách minulosti

Vlastnými silami nedokázal odtiaľ vyjsť. 
„Prepadol sa do pekla“. (Príznačný bol 
pokrik pastierov na dobytok pasúci sa 
v blízkosti týchto miest: „Kajdžes do-
piekla!“ Zapadnutý dobytok vyťahovali 
pomocou lán iným ťažným dobytkom.) 
Na takomto rašelinníkovom koberci 
z odumretých vyšších rastlín sa tvoria 
kopčeky zvané bulty. Na nich rastú už 
polokríky (čučoriedka barinná – solon-
ka, rojovník močiarny) a kríky (borovica 
horská – kosodrevina, breza trpasličia) 
a neskôr aj borovica sosna.

V miestach s najhlbšou vodou mož-
no ešte teraz pozorovať vodu a na nej 
plávajúce a ponárajúce sa rašelinníky 
bez vyšších rastlín. V týchto miestach 
je pokračujúci proces narastania raše-
linníkov – zazemňovania vodnej plochy 
rašelinníkmi očividný, učebnicový.

Nárast stromov počas života člove-
ka možno spozorovať. Po opätovnom 
pohľade na miesto porastu po odstupe 
niekoľkých desaťročí je človek viditeľ-
nou zmenou porastu fascinovaný a de-
zorientovaný. Zarastanie vodnej plochy 
rašelinníkmi možno postrehnúť, ale 
bez viditeľnej zmeny. Je to dlhodobý 
proces. Taktiež ani viacerými generá-
ciami nemožno zaznamenať dvíhanie 
vodnej hladiny v rašelinisku nad úroveň 
okolia, respektíve už zazemnenej časti. 
Dvíhanie – zvyšovanie vodnej hladiny 
a teda aj celého rašeliniska nad okolie 
možno predpokladať podľa určitých 
skutočností. V rašeliniwsku bez pevnej 
pôdy nenarastie a neudrží sa vyšší 
strom. A predsa sa v ňom nachádzajú 
početné pne a väčšie aj hrubé korene 
stromov (pńoki), čiastočne zuhoľnate-
né. (Nachádzajú sa v ňom aj ohorené 
pne, ako pozostatok dávnovekého 
lesného požiaru). Ako sa dostali do 
rašeliny? Pne a korene stromov sa 

dostali do rašeliniska práve pričinením  
rašelinníkov, ktoré vodnú plochu zaras-
tajú, vodu zadržiavajú a tak jej hladinu 
dvíhajú nad okolitý chotár. Dvíhaním 
vodnej hladiny voda sa dostáva po-
stupne spolu s rašelinníkmi do pôvodne 
suchého, alebo už zazemneného pod-
kladu, kde už rástli skupiny stromov 
– sosny a smreky. Tie sa podmoknutím 
a poveternostnými vplyvmi prevrátili. 
Vrchná časť stromu, ktorá nezapadla 
do rašeliniska na vzduchu pričinením 
húb a baktérii spráchnivela. Dostala sa 
tak do kolobehu látok v prírode. Korene, 
prípadne časť pňa zakryla voda, zarástli 
rašelinníkmi a čiastočne zuhoľnateli. 
Teda zachovali sa a pri dolovaní rašeliny 
sa s rašelinou vyberajú a využívajú ako 
kurivo. Rašelinisko je vyššie nad okolím 
na prvý pohľad. Z tohto pohľadu si mož-
no vysvetľovať aj mierny spád všetkých 
pozemkov, smerom k potoku, k obci. 

Pôvodné morénové jazero ako 
dôsledok ľadovcov po tisícročiach 
zarastania – zazemňovacieho procesu 
dostalo terajšiu podobu. K vytvoreniu 
dnešnej podoby rašeliniska značnou 
mierou prispel aj najmladší činiteľ 
– človek. Do veľkolepého prírodného 
„pekla“ pralesov a močiarov začal pre-
nikal nedávno, pred 411 rokmi, v roku 
1588. Klčoval lesy, ktoré obmedzovali 
jeho pastiersky spôsob života. Vytváral 
tak priestor pre pastviny. Z dreva staval 
drevené chatrče a koliby potrebné pre 
jeho valašský spôsob života. Neskorší 
človek – roľník žil už usadlým spôso-
bom. Potreboval drevo na zrubové 
domy (štvormiestne: Śiyń, beśiynizba, 
kuhyńa, śviytlica) aj na kúrenie. Rúbal 
ďalej a získaval tak nové pastviny, ktoré 
z časti a podľa potreby premieňal na 
poľnohospodársku pôdu. Z pastvín 
na Babej Hore (tzv. Policze) postupne 

Vznik  rašeliniska  a  zásahy  človekaVznik  rašeliniska  
Na východ od Jablonky, smerom k Čiernemu Dunajcu a na 
juh od obce Pekelník, smerom k Suchej Hore, rozprestiera 
sa v chotári obce Pekelník náhorná preliačina vytvarovaná 
ľadovcami v dobe ľadovej. Veľký ľadovcový nános štrku, 
okruhliakov a balvanov z tých čias je v dunajeckom chotári 
a odkrytý v koryte rieky Dunajec. Aj v pekelníckom chotá-
ri odkryl potok v Gojke morénu štrku  okruhliakov (skala 
puśćizny).
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prechádzal na chudobné, ale bližšie 
pastviny (Bor) v pekelníckom chotári. 
Využíval ich do 90. rokov 20. storočia. 
Zvýšená spotreba dreva v tomto období 
bola z dôvodu väčšieho nárastu oby-
vateľstva, z potreby lepších a väčších 
domov ako aj častých požiarov. Po-
sledný veľký požiar v lokalite Krolovka 
bol v roku 1920. Zhoreli všetky domy 
a humna (bojska). (Murované domy boli 
výnimkou. Pre ich zriedkavosť v obci 
boli zaužívané výrazy: Hlopiec z muru, 
idym do muru, bioly dom).

Pastviny Bor mali ešte v 40. rokoch 
pozostatky spráchnivených pňov. V 60. 
rokoch pri drenážovaní Boru a Džiku 
vyťahovali z pôdy ešte zachovalé ko-
rene stromov. O lesnom biotope Džik 
a o výpade vlkov z neho do dediny 
v 19. storočí hovorila 90 ročná obyva-
teľka obce Mária Kráľová (ćiotka Dźiko) 
v prvej polovici 20. storočia. Pastviny 
a neskôr poľnohospodárska pôda na 
Bore sa posunuli smerom do rašelinísk 
aj vyhĺbením odvodňovacieho kanála 
v 40. rokoch. V 50. rokoch jeho novým 
vyhĺbením ďalej do rašeliniska. Údržbou 
– čistením tohto kanála proti zarastaniu 
boli poverení občania, ktorým novozís-
kaná pôda bola pridelená.

Po odlesnení boru ostal na ňom 
porast borovice horskej (kosodreviny) 
a borievky obyčajnej (jalovca), ktorý 
sa sľubne rozrastal. Poskytovali úkryt 
a životné prostredie mnohým myko-
ríznym hubám, rastlinám a živočíchom 
a vtáctvu. Vôňa živice z tohto porastu 
sa šírila ďaleko po okolí. Porast zlik-
vidovali remeselníci – košikári, ktorí 
pružné korene borievky využívali na 
výrobu rôznych košikárskych výrob-
kov (pólkoski, kosyki, scotki). Porast 
pomohli zlikvidovať aj pastieri, ktorí ho 
podpaľovali len pre príjemný praskot 
a vôňu horeného ihličia. Vymizli huby, 
ktoré hosťovali na koreňoch borievky, 
odsťahovalo sa vtáctvo. Tento porast 
v Bore pri Gojke bol zlikvidovaný úplne 
už v 50. rokoch na škodu prírody a sa-
motného človeka. 

Násilný a výrazný zásah do porastu 
Gojky a dunajeckej Šošliny nastal na jar 
v roku 1945 pri prechode frontu. Cesta 
z Pekelníka do Čierneho Dunajca je 

postavená na rašelinisku bez pevného 
podkladu. Aby vojenské vozidlá aj za 
pomoci tankov ako ťahačov vôbec 
mohli tadiaľ prejsť, stínali sa v uvede-
ných lokalitách stromy, ktorých kmene 
sa ukladali popri sebe napriek cesty 
v miestach prepadnutia a rozbahnenia 
cesty v dĺžke asi 1 km. Po takto opra-
venej ceste – trasovisku s bahnom 
a kmeňmi stromov na povrchu cesty 
prechádzali posledné ruské tanky, 
raketomety (Kaťuše). Problém prejsť 
po takejto ceste vozmi a s koňmi mali 
neskôr poľnohospodári.

Poľné, prístupové cesty na pozem-
ky do Boru na jednotlivých ralach boli 
vyjazdené kolesami vozov. V miestach 
koľají často presiakala spodná voda 
z rašeliniska, alebo vyvierala žriedelná. 
Voda v týchto miestach používaním 
cesty vyplavovala hlinu a rašelinu do 
potoka. Cesta najmä blízko potoka sa 
takto znižovala, prepadala. Pri takejto 
začínajúcej ceste na Bor postavil svoj 
drevený zrubový dom s hospodárskym 
stavom občan Kráľ na Kráľovej rali. 
Cesta používaná vozmi a dobytkom 
a odplavovaním vodou klesla pod 
úroveň terénu miestami až 3-4 metre 
už v 50. rokoch. Základy domu z ka-
meňa začali padať do úvozu cesty. 
O rapídny pokles tejto cesty v polovici 
20. storočia sa pričinili aj stroje. Boli 
používané pri výrobe stavebnej tehly 
z ílovitej hliny v tejto lokalite a pri jej 
odvážaní. Výrobca tehly občan Piroh 
doviezol z Dunajca štrk na spevnenie 
časti tejto cesty. Spodná voda tečie 
po tejto ceste do potoka nepretržite od 
nepamäti v každom ročnom období. 
Aj táto cesta s jej úvozom je čítankou 
starých pôdotvorných dejín.

Zámer získavať novú ornú pôdu 
bol pochopiteľný. Výnos z chudobnej 
ílovito-rašelinovej pôdy je minimál-
ny. Cenové rozdiely medzi výkupom 
a nákupom sú niekoľkonásobné, čo 
odrádza mladých ľudí od práce na poli. 
Možno si položiť otázky:

Dokáže budúca generácia zosúladiť 
nárast obyvateľstva s jeho záujmami 
a potrebou zachovať pozostatky pras-
tarého veľkolepého dedičstva prírody? 
Obstojí v tomto dueli mohutná, ale kreh-

Vznik  rašeliniska  a  zásahy  človekaa  zásahy  človeka
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Stalo sa už tradíciou, že na 

tzv. „Sabałowych bajaniach“ 
v Bukowine Tatrzańskej prezen-
tuje spišské a slovenské melódie 
inštrumentalistka Anna Antolcová 
(na snímke), ktorá spolupracuje so 
súborom Spiš z Novej Belej.

*  *  *
V septembri sa vo viacerých 

farnostiach na Spiši uskutočňujú 
slávnostné dožinkové sväté omše, 
počas ktorých roľníci ďakujú Bohu 
za tohtoročnú úrodu, ktorej sym-
bolom sú vence upletené z rôz-
nych druhov obilia a kvetov. (ak)

ká príroda rašeliniska – puśćizny? Vráti 
sa les do pôvodnej lokality, alebo raz 
zažiali človek nad svojím víťazstvom?

Zaujímavý úkaz návratu lesa do 
pôvodnej lokality bol pozorovaný na 
Rokickej rali v prvej polovici 20. sto-
ročia. Sosny začali rásť na medziach 
a úhoroch ponechaných na pastviny. 
Koncom 90. rokov sa uchytil sosnový 
porast pod odvodňovacím kanálom aj 
na Kráľovej rali a mohutnie.

Voda – pôvodca života, pôvodca 
rašeliniska – puśćizny, odchádza odpa-
rovaním, kanálmi a potokmi. Dažďom 
a prameňmi sa vracia. Aj generácie ľudí 
odchádzajú a ostávajú tu potomkami. 
Nie sú vlastníkmi rašeliniska. Sú jej uží-
vateľmi. Pre budúce generácie by mali 
nechať prírodu v lepšom stave ako ju 
prebrali. Budúcnosť človeka a prírody je 
v ich vzájomnej symbióze - spolužití.

Vladislav Hoľa



18

SS touto myšlienkou vznikol a pôsobí 
slovenský klub Domovina v Clif-
tone v USA. Organizuje rôzne 
podujatia, ako napr. oblátkové 

stretnutia, slovenské veselice, silvestrovské 
a novoročné zábavy. Cyklickým podujatím 
je slovenský festival s názvom Slovenské 
dedičstvo, ktorý sa uskutočňuje v Garden 
State Center, na ktorý prichádzajú so 
sviežim vánkom domova folklórne súbory, 
ľudové kapele a sólisti zo Slovenska. Je to 
pre našich krajanov jedna z mála možností 
počuť zvučnú slovenčinu z rodnej krajiny. 
Druhým miestom, ktoré združuje sloven-
ských vysťahovalcov, je farnosť sv. Cyrila 
a Metoda, taktiež v Cliftone. Jedným z jej 
farníkov je Jozef Lojek, rodák z Krempách. 
Ako hovoril, po príchode do Spojených 
štátov amerických býval 
dva roky v meste Garfi eld 
a neskôr sa presťahoval 
spolu s manželkou Annou 
a tromi deťmi a vnukmi do 
Cliftonu v štáte New Yer-
sey, kde býva dodnes. – Po 
príchode do USA som sa 
od začiatku zaujímal o život 
našich krajanov doma, ale 
aj tu. Chodím do farnosti 
sv. Cyrila a Metoda, ktorá je 
od môjho domu  vzdialená 
asi pätnásť minút cesty 
autom, - podotýka Jozef. 
– V tejto farnosti som bol od 
druhej polovice roku 1967 
lektorom na slovenských 
bohoslužbách a dodnes 
som členom spevokolu 
Domovina. Máme aj  organistku – Helenu 
Machovskú, ktorá pochádza z Novej Belej. 
Pri tejto farnosti pôsobí už spomínaný slo-
venský klub Domovina, ktorý sídli v  pries-
toroch pod kostolom. Po bohoslužbách sa 
tam stretávame - krajania zo Spiša, ale aj zo 
Slovenska. Je to príležitosť na rozhovory pri 
káve a koláčoch. Do roku 1980 mala farnosť 
aj slovenskú školu, do ktorej chodili naše 
deti. Žiaľ, dnes už nefunguje. Slovenský 
klub Domovina a farnosť sv. Cyrila a Meto-
da podporujú vysťahovalci, ktorí prišli do 
USA v povojnovom období. Sú to najmä 
krajania z Krempách, rodiny Lorencovcov, 
Lojekovcov, Jurkovských, Petráškovcov, 
Tomaškovičovcov, Galušovcov, Krolovcov 
a sestry Hurtíková, Machovská a Ebelingo-
vá. Okrem Krempašanov sú tam aj Novobe-
ľania, Lapšania, Nedečania, Kacvínčania, 
a v neveľkom počte aj Fridmančania. 
Medzi nami nájdeme taktiež krajanov zo 

všetkých kútov Slovenska, ale je ich najviac 
z východnej časti – zo Spiša. V posledných 
rokoch sa sem prisťahovalo veľmi veľa 

mladých Slovákov. Okrem našej farnosti sú 
ešte dve slovenské: P.P.M. v Passaicu a sv. 
Jána Nepomuckého v New Yorku. Poľských 
farností je veľa. 

Podľa krajana Jozefa Lojeka, po aten-
táte na W.T.C. sa newyorskí krajania veľmi 
roztrúsili a dokonca viacerí z nich odišli 
do iných štátov a najčastejšie chodia do 
kostolov, ktoré majú najbližšie. Stráca sa 
takto kontakt medzi krajanmi a pritom aj 
rodinné vzťahy ochabujú. Preto príležitostí 
na spoločné stretnutia nachádzajú čoraz 
menej. 

Informácie z domova sú pre všetkých 
v zámorí tou najočakávanejšou a najdô-
ležitejšou vecou. Týmito informáciami sa 
vymieňajú v práci, v kostole, na svadbách, 
veseliciach, ale i na pohreboch. Každá 
novinka sa rýchlo dostáva do povedomia 
viacerých, prospievajú tomu aj rýchle 
komunikačné prostriedky, ako sú telefón 

a internet. - Aj keď v Amerike je život 
ľahší ako v domovine, predsa nám myseľ 
každý deň zaletí domov, na Spiš, kde žijú 

naše rodiny, kde sú hroby 
našich predkov, odkiaľ po-
chádzame, - hovorí Jozef. 
- Láska k rodnej hrude nám 
dodáva silu v každoden-
nom živote. Pocit spojitosti 
s domovinou nám dáva aj 
náš časopis Život, aj keď 
ho dostávame s onesko-
rením. 

Keď dostanú nové čís-
lo Života, čítajú ho jedným 
dychom od prvej do po-
slednej strany. Sú hrdí na 
takýto kvalitný a pekný 
časopis, ale aj na svoju 
stránku o Krempachoch. 
Taktiež vždy netrpezlivo 
čakajú na listy od svojich 
blízkych. Aspoň raz na pár 

rokov cestujú naspäť domov, aby navštívili 
miesta svojej mladosti. Ako hovoria, domo-
vina je krásna a srdcom sú Slovákmi. 

Krajan Jozef Lojek pred odchodom 
do zámoria sa aktívne zapájal do činnosti 
Miestnej skupiny Spolku v Krempachoch. 
Do februára 1967 viedol krempašskú 
klubovňu, ktorá sa v tom čase nachádzala 
u „Muziky“. Bol v nej televízor, knižnica 
a spoločenské hry. Mladí ľudia tam veľmi 
radi prichádzali po večeroch. Zároveň, ako 
mládenec, bol členom divadelnej skupiny, 
ktorú viedla učiteľka Vontorčíková. Spo-
mína si na hru Kubo od Martina Kukučína, 
ktorá mala veľký úspech medzi divákmi.

Pozdravujeme všetkých krajanov 
z zámorí a prajeme im, aby sa mohli často 
vracať späť domov.  

Text: František Paciga
Foto: archív krajana Jozefa Lojeka       

NAŠI KRAJANIA

Členovia spevokolu Domovina

Život vysťahovalcov za prácou a chlebom je vždy plný nečakaných 
zvratov a prekážok. Zo Spiša a Oravy odišli tisíce ľudí do zámoria, kde si 
chceli prizarobiť, aby sa ich rodinám žilo ľahšie. Mnohí z nich sa však 
tam usadili natrvalo. Založili si tam vlastné rodiny a zdalo by sa, že majú 
všetko, čo je potrebné k uspokojivému životu. No, ako viacerí z nich 
hovoria, chýba im domovina. Preto za začali združovať v krúžkoch a spo-
ločne sa stretávať. Chcú, aby aj ich deti neboli ochudobnené o kultúru 
a dedičstvo svojich otcov. 

V ZÁMORÍ
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Bude viac financií pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí? Rozpočet pre zá-
ležitosti zahraničných Slovákov by mal 
budúci rok stúpnuť o 28,8 milióna korún 
na takmer 74 miliónov korún. Vyplýva to 
z návrhu správy o štátnej politike starost-
livosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, 
ktorú schválila vláda. Musia to schváliť 
ešte poslanci. Rozpočet na záležitosti 
krajanov však defi nitívne určí až štátny 
rozpočet na rok 2007. Uviedla to vedúca 
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma 
Prívarová. Zahraniční Slováci sa zaujímajú 
o poskytovanie štipendií, možnosť orga-

nizovať jazykové kurzy slovenčiny, vybu-
dovanie koncepcie zachovania kultúrneho 
dedičstva a aj možnosť prijímať signál Slo-
venskej televízie. V navrhovanom rozpočte 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa počíta 
aj so zdvojnásobením sumy pre podporu 
krajanských spolkov a organizácií. Malo 
by to byť asi 40 miliónov korún z tohto-
ročných 19,6 milióna korún. Spomína sa 
v rámci toho aj minuloročná požiadavka 
potomkov Slovákov žijúcich v Kirgizsku, 
ktorí žiadajú o prípadné presídlenie na 
Slovensko. Slováci sa do Kirgizska dostali 
v 20. a 30. rokoch minulého storočia v 
rámci robotníckeho družstva Interhelpo. 
Jeho cieľom bola pomoc pri budovaní 
socializmu v Kirgizsku, ktoré bolo vtedy 
súčasťou Sovietskeho zväzu. (čtk) 

*  *  *
Noví prednostovia Krajských úra-

dov. Vláda odvolala prednostov všetkých 
ôsmich krajských úradov a vymenovala 
miesto nich nových funkcionárov. Šéfom 
Krajského úradu v Bratislave sa tak stal 
Otto Galis, v Trnave Jozef Behúl, v Tren-
číne Miroslav Laššo, v Nitre Jozef Dvonč, 
v Žiline Vladimír Liššák, v Banskej Bystrici 
Peter Polešenský, v Prešove Pavol Mularčík 
a v Košiciach Milan Géci. Odvolaní z pos-
tov boli Branislav Longauer, László Biró, 
Daniel Gajdoš, István Farkas, Juraj Marko, 
František Kán, Jozef Polačko a Ján Dolný.
Úlohou nových prednostov bude podľa 
premiéra Roberta Fica pripraviť čo najskôr 
podmienky na zrušenie krajských úradov 
a prechod ich kompetencií na regionálne 
samosprávy. „V najkratšom možnom ter-
míne, to znamená, ako nám to umožní 
legislatíva a technické podmienky, pristú-

pime k splneniu tohto záväzku, ktorý sme 
si dali do programového vyhlásenia vlády,“ 
povedal Fico o termíne rušenia krajských 
úradov. (TASR)

*  *  *
Slovenský pravopis čakajú zmeny. 

Slovenský pravopis by sa mal od budúce-
ho roku mierne zjednodušiť. Jazykovedci 
sa rozhodli vyjsť v ústrety používateľom 
jazyka a odstrániť komplikované pravidlá. 
Ypsilon, ktorý robí najväčšie problémy, sa 
síce nezruší, zmeny však pravdepodobne 
nastanú v písaní čiarok a veľkých písmen. 
Uvažuje sa aj o zmiernení pravidla o pre-

chyľovaní ženských priezvisk cudzieho 
pôvodu. Nechystá sa nič radikálne, nič, 
čo by mohlo zneistiť používateľov, ktorí 
slovenský pravopis ovládajú. Zmeny, 
ktoré chcú jazykovedci zaviesť, vyplynuli 
z najnovšieho výskumu slovenského ja-
zyka, reagujú nimi však aj na problémy, s 
ktorými sa na nich obracajú používatelia 
jazyka. Najzásadnejšia zmena sa bude 
týkať dodržiavania pravidla o rytmickom 
krátení. V niektorých podstatných a prí-
davných menách pripustia nové pravidlá 
dvojtvary. Za správne sa bude považovať 
aj tvar „pamiatkar“, ale aj „pamiatkár“. 
Odborníci sa tiež zamýšľajú nad tým, či 
by sa nemali prehodnotiť pravidlá písania 
historických mien z obdobia uhorských 
dejín. Podľa platných pravidiel by sa 
totiž mali mená uhorskej aristokracie, 
ako napríklad „Pálffy“ alebo „Zichy“, pí-
sať slovenským pravopisom, čiže „Pálfi “ 
a „Ziči“. Toto pravidlo sa však v praxi 
neujalo a často sa porušuje. Ak sa podarí 
presadiť zámery pravopisnej komisie, 
zjednodušiť by sa malo aj pre mnohých 
málo prehľadné písanie veľkých písmen 
v niektorých zemepisných názvoch. Obec 
Štrbské Pleso a jazero Štrbské pleso by sa 
po zmene mohlo písať rovnako. Použí-
vatelia jazyka podľa šéfa jazykovedného 
ústavu nemajú zmeny v pravopise radi, a 
to dokonca ani tie, ktoré ho zjednodušujú. 
Príkladom je reforma nemeckého pravo-
pisu, ktorú niektoré regióny a redakcie 
vôbec neprijali a ostali pri pôvodnom 
pravopise. Slovenský pravopis prešiel 
veľkými zmenami v roku 1953, keď sa 
napríklad prestalo písať tvrdé y v sloves-
ných tvaroch ženského rodu končiacich 

sa na -li. Ďalšie menšie zmeny sa udiali v 
roku 1991, potom mierne v roku 1998 a 
2000. Štvrté vydanie Pravidiel slovenské-
ho pravopisu, ktoré vyšli v rokoch 1931, 
1940 a 1953, chystá jazykovedný ústav na 
budúci rok. Pravopisné zmeny pripravujú 
jednotlivé komisie Jazykovedného ústavu 
Ľ. Štúra SAV, platnosť kodifi kácie vyhlasuje 
Ministerstvo kultúry SR. (ČTK)

*  *  *
Zlatá medaila pre Slovákov. Na maj-

strovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v 
maďarskom Szegede slovenský štvorkajak 
získal zlatú medailu. Kvarteto v zložení 

KRÁTKO ZO SLOVENSKA

bratia Richard a Michal Riszdorferovci, 
Erik Vlček a Róbert Erban na 500-metrovej 
trati triumfovali. (ak)

*  *  *

Korunovačné slávnosti v Bratislave. 
Začiatkom septembra t. r. sa zavŕšila letná 
turistická sezóna v Bratislave. Pri tejto 
príležitosti sa pravidelne konajú Koruno-
vačné slávnosti. Tento rok sa opätovne 
na nich spoločne zúčastnili štyri bývalé 
slobodné kráľovské mestá severného 
Slovenska – Levoča, Kežmarok, Stará Ľu-
bovňa a Bardejov. Je to už v poradí štvrtá 
korunovácia, a tentoraz korunovali Mateja 
II. Habsburského, ktorého korunovácia 
bola v roku 1608. V uliciach mesta vládla 
atmosféra z čias prvej polovice 17. storo-
čia. S týmto podujatím bolo spojených 
veľa sprievodných akcií, ako napr. koncer-
ty v bratislavských kostoloch či pouličné 
divadelné predstavenia s dobovou tema-
tikou. Tieto slávnosti navštívilo mnoho 
divákov. (ak) 
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vyšnolapšanská a kacvínska. Pri posledných melódiách bol sláv-
nostný nastúp dychoviek pred amfiteátrom a jubilejná prehliadka 
sa mohla začať. 

Na úvod sa predstavili mažoretky z Prievidze, ktorým k ich 
programu prihrávala domáca dychovka. Tanečná skupina Trend 
z Prievidze, ktorej súčasťou sú mažoretky, vystupovali na našom 
podujatí už niekoľkokrát. Myšlienka založenia takejto skupiny 
vznikla pred vyše 20. rokmi. Jej iniciátorkami boli sestry Katarína 
a Anna Sokolové, ktoré vedú mažoretky od ich vzniku. Medzi-
časom sa v ich radoch vystriedalo mnoho dievčat. Aktuálne má 
tanečná skupina Trend 80 mažoretiek v štyroch vekových kate-
góriách (od 7 do 18 rokov) po 20 v každej z nich. Ďalších 80 detí 
navštevuje prípravku, kde sa učia základy choreografie a tanečné 
kroky. Zaujímavé je, že celú choreografiu tanca, ako aj návrhy 
kostýmov si pripravujú sestry samé. 

Podujatie otvorila Genovéva Prilinská, predsedníčka OV SSP 
na Orave. Spomedzi hostí privítala o. i. poslanca snemu Poľskej 
republiky Edwarda Siarku, zástupkyňu Odboru pre národnostné 
menšiny Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky 
Agatu Żydanowicz, vojta gminy Jablonka Juliana Stopku s man-
želkou, vojta gminy Nižné Lapše Antona Kapołku, riaditeľku 
Oravského etnografického múzea Emiliu Rutkowsku, predsedu 
SSP Jozefa Čongvu, podpredsedov SSP Jána Špernogu a Františka 
Harkabuza, generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa 
a ďalších. Potom odovzdala slovo predsedovi J. Čongvovi a ge-
nerálnemu tajomníkovi Ľ. Molitorisovi, ktorý vo svojom príhovore 
vyzdvihol význam nášho podujatia, ktorého 25. jubilejný ročník sa 

XXV. prehliadka krajanských dychoviek v Podvlku

JUBILEUM JUBILEUM 

V REZKOM TEMPEV REZKOM TEMPE
25 rokov nie je málo. Za ten čas vyrastie z malého dieťaťa dospelý človek, ktorý má 

svoje hodnoty, dosiahol už v živote isté veci a snaží sa ich naďalej rozvíjať. Aj Prehliadku 
krajanských dychoviek môžeme prirovnať k dieťaťu, ktoré je výsledkom práce našich kraja-
nov. Začali sa stretávať najprv na neveľkom podujatí, ktoré postupom času vyrástlo na veľké 
podujatie, na ktorom sa stretávajú nielen naše krajanské dychovky, ale prichádzajú naň aj 
hostia zo Slovenska. 

V Podvlku sa 20. augusta t.r. konal už 25. ročník Prehliad-
ky krajanských dychoviek. Aj preto bol tento jubilejný 
ročník trošku slávnostnejší. Podujatie sa začalo sloven-
skou sv. omšou, ktorú celebroval náš krajan kňaz Jozef 

Bednarčík. Obetovaná bola za oravských a spišských krajanov, 
ktorí zahynuli v rokoch 1945-1947. Vo svojej kázni spomenul o. 
i. ťažké povojnové časy, ktoré prežívali naši krajania.

Po sv. omši sa pred kostolom vytvoril slávnostný sprievod, 
ktorý viedli mažoretky z Prievidze a k ich tancu vyhrávala podvl-
čianska dychovka. Tú onedlho vystriedala dychovka z Krempách. 
Kým sa sprievod premiestnil k amfiteátru, dirigentskú paličku si 
postupne vystriedali aj ďalšie dychovky: fridmanská, jurgovská, 

2020

Kňaz J. Bednarčík počas sv. omše

Slávnostný sprievod k amfiteátru

Speváčky z Malej Lipnice

Podujatie otvorili Ľ. Molitoris, J. Čongva a G. Prilinská
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práve začínal. Pripomenul však aj nedávnu kontroverznú udalosť 
v Zakopanom, kde odhalili pomník Józefovi Kuraśovi. Neskôr 
Agata Żydanowicz prečítala pozdravný list od zástupcu ministra 
vnútra a administratívy Jarosława Zielińského, ktorý o.i. napísal: 
- Toto pekné jubileum svedčí o starostlivosti, s akou sa slovenská 
menšina v Poľsku stará o udržanie svojho národného povedomia, 
ako aj význame, s akým pristupujete k peknej tradícii prehliadky 
krajanských dychoviek. Účasť na tomto podujatí spája umelcov 
viacerých generácií, obyvateľov okolitých obcí a miest, ako aj 
turistov, vďaka čomu sa rodí vzájomná sympatia. Popritom sa 
zviditeľňuje dôležitosť podpory rozvoja tradícii a kultúry menšín, 
ktoré svedčia o bohatstve a kultúrnej rôznorodosti nielen regiónu, 
ale aj celej krajiny.

Úvodnú časť uzavrelo ďalšie vystúpenie mažoretiek. Po nich 
sa v podvlčianskom amfiteátri ako prvá predstavila dychovka 
z Fridmana, ktorá zahrala ľudové piesne Zimné ruže, Za horami 
a Dnes je sobota. Potom nasledoval koncert jurgovskej dychovky 
pod vedením Františka Čongvu, ktorá divákov zaujala foxtrotom 
Hallo Dolly a pochodom Trumpet live. Ako ďalšia zahrala dy-
chovka z Vyšných Lápš, ktorú viedol Mieczysław Sołtys. Skladby 
Pochod požiarnikov a pieseň Dve ruže v ich podaní sa divákom 
veľmi páčili, za čo ich odmenili veľkým potleskom. Po Vyšnolap-
šanoch sa na javisku na chvíľu zmenil žáner a objavil sa FS Spiš 
z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka. Predstavili sa radom 
spišských a slovenských piesní a tancov. 

Potom sme sa opäť vrátili k dychovému maratónu. Tentoraz 
sa predstavila krempašská dychovka pod vedením Františka Lu-
káša, ktorá zahrala o. i. slovenské ľudové piesne Červená ružička 
a Trenčianska kasáreň. Ako ďalšia sa svojím umením prezentovala 

dychovka z Nižných Lápš. Jej kapelníkom je Štefan Majerčák a na 
prehliadke zahrali o. i. skladbu Tanec so Strausom. Konečne prišla 
na rad podvlčianska dychovka pod vedením Jána Páleníka, ktorá 
sa svojím vystúpením nedala zahanbiť. V ich repertoári sa našli 
také rezké pesničky ako Aké je to pekné, Šla Anička do lesíčka, 
Škoda lásky  a Vydala mamička. Po ich koncerte miesto na scéne 
patrilo opäť mažoretkám z Prievidze, ktoré predviedli ďalšie tance 
zo svojho programu. Postarali sa taktiež o zábavu pre deti, ktoré 
pozvali medzi seba a spolu s nimi tancovali. Počas krátkej prestávky 
v počúvaní dychovej hudby odovzdal predseda SSP J. Čongva a ge-
nerálny tajomník Ľudomír Molitoris pamätný diplom dlhoročnému 
kapelníkovi podvlčianskej dychovky Ignácovi Pieronkovi.

Neskôr zaplavila hľadisko hrá dychovky z Malej Lipnice 
po vedením kapelníka Mariána Rybára, ktorá sa po dlhoročnej 
prestávke opätovne zúčastnila prehliadky. Zahrala skladby Vitaj, 
Poľsko, Valley Forge a Orava. Ako posledná z dychoviek zah-
rala Mládežnícka dychovka z Kacvína pod vedením Stanisława 
Wojtaszka. Predstavila sa hymnickou skladbou Eugena Suchoňa 
Aká si mi krásna a polkami Čo to tam šuchorí a Kapura, kapura. 
Záver patril domácemu FS Kumoratky, ktorý na scéne prezentoval 
niekoľko slovenských a oravských piesní, ku ktorým si členovia 
súboru aj veselo zatancovali. 

Jubilejný 25. ročník sa zapísal do pamäti divákov príjemnými 
spomienkami. Peknú hudbu krajanských dychových orchestrov 
spestrili svojím tancom mažoretky a folklórne súbory, ktoré na-
vodili spomienku na dávne ľudové veselice. Každá vystupujúca 
dychovka a súbory si pri príležitosti štvrťstoročného jubilea odniesli 
z prehliadky pamätný diplom a vázu.  

Text a foto: MARIÁN SMONDEK
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Koncertuje fridmanská... ... a kacvínska dychovka

Spoločný záber na záver jubilejnej prehliadky 
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B ar Prvé dejstvo je za-
riadený malými okrúh-
lymi stolíkmi. Interiér 
dopĺňajú police na 
stenách s fľašami, na 

ktoré sa upierajú žiadostivé pohľady 
návštevníkov.

A teraz dávajte pozor! Dvere sa 
otvárajú, konverzácia utíchne. Všet-
ky oči sa dívajú jedným smerom… 
na Agnewa Plowera.

Už na prvý pohľad pôsobil ako 
čudák: zelené nohavice, žltá košeľa, 
veľká hlava s kučeravými vlasmi. 
A navyše tá tvár: dve veľké tmavé 
oči, tenké pery a vysunutá brada.

Spomínam si, ako raz nejaký 
nespratník vytiahol vreckovku a za-
mával ňou Agnewovi pred nosom. 
Ten iba pokojne vystrel ruku, zdrapil 
dotieravca za sako na prsiach, zdvi-
hol ho takmer po strop a vyhodil cez 
otvorené dvere na ulicu.

V ten večer, keď som videl Ag-
newa Plowera po prvý raz, prišiel zo 
štyridsiatej ôsmej ulice. Všetci prí-
tomní ho pozdravovali priateľským 
úsmevom. Agnew kývol na Terryho 
O`Biga, ktorý stál za barovým pul-
tom. Barman vzal z police väčší 
pohár. Naplnil ho ginom, vložil doň 
plátok citróna a priniesol ho na pod-
nose k Plowerovmu stolu. Plower 
najprv vybral citrón, nejaký čas ho 
prežúval a potom ho zalial ginom. 
Tento malý ceremoniál sledovali bez 
slova všetci prítomní.

Čo nasledovalo potom? Angew 
Plower si vybral z vrecka knihu a po-
hrúžil sa do čítania. Terry sa vrátil za 
barový pult a prítomní pokračovali 
v začatých rozhovoroch.

Onedlho som pochopil, prečo 
príchod Angewa Plowera vyvolal 
medzi hosťami baru taký rozruch.

Prešlo asi tridsať minút. Vypil 
som tri pivá a zašiel do jedálne. Keď 
som sa vrátil, videl som, že Angew 
sedí nehybne na stoličke so zvese-
nou hlavou.

- Zdá sa, že náš priateľ to s pitím 
prehnal, - podotkol som.

- Pst! – napomenul ma Terry.- Je 
v tranze. Občas sa mu to stáva.

- V tranze?
- Áno. Duša nejakého mŕtveho 

vojde do jeho tela a manipuluje 
s ním. Trvá to iba krátko. Ale stáva 
sa mu to dosť často.

- Nikdy som nič podobné nevi-
del…

- V poriadku, teraz máš príleži-
tosť uvidieť. Musíš byť ticho a nevy-
rušiť ho. Mohlo by to mať tragické 
následky. Tak som sa teda mlčky 
díval. O päť minút Plower otvoril oči, 
ale na tvári mal stále ten zvláštny 
výraz.

Vtedy prehovoril rečou, ktorú 
som nikdy pred tým nepočul.

- Čo hovorí? – obrátil sa Terry na 
ostatných.

- Zdá sa mi, že rozpráva po poľ-
sky. Spytuje sa, kde je klavír, - odve-
til nejaký muž z najvzdialenejšieho 
kúta baru.

V rohu miestnosti stálo staré 
pianíno. Plower, či niekto iný, kto 
teraz manipuloval s jeho telom krá-
čal k nemu.

Medzi prítomnými zavládlo hro-
bové ticho. Všetky oči sa upierali 
na Plowera, ktorý si sadol ku klavíru 
a začal hrať. Neverím, že sa mi ešte 
niekedy podarí počuť niečo podob-
né. Veľmi mi to pripomínalo Chopi-
na, ale nebol som si celkom istý.

Hral niekoľko minút. Ešte ne-
doznel posledný akord, keď Plower 
zdvihol hlavu a prekvapene sa na 
nás pozrel.

- Vari som to hral ja? - spýtal sa.
Zborovo sme pritakali.
- Nikdy v živote som nezahral 

jediný tón. Kto to bol tentokrát?

- Hovorili ste po poľsky, - ozval 
sa muž z kúta.

- Nie som si istý, či to bola poľš-
tina, - doložil som ja, - ale hudba mi 
pripomínala Chopina. A Chopin bol, 
ako vieme, Poliak.

Miestnosťou prešiel vzrušený 
šum. Plower stál a unavene zíval. 

- Zakaždým ho to veľmi vyčerpá, 
- poznamenal ktosi vedľa mňa.

Plower pristúpil k barovému pul-
tu a položil naň peniaze. Terry sa mu 
ich snažil vrátiť.

- Terry, ja nie som tvojím muzi-

kantom. A to, čo si u teba vypijem, 
si aj sám zaplatím, - povedal Plower. 
Drobné nechal na bare a odišiel.

V bare sa rozprúdila živá debata.
- Hovoríš, že si ho už v takom 

stave videl? – obrátil som sa na 
Terryho.

- Niekoľkokrát…Vidíš na stene 
to plátno?

Na stene visel portrét nejakej ba-
rovej dámy, namaľovaný olejovými 
farbami.

- Tej noci rozprával po francúz-
sky,- vysvetľoval Terry. – Pýtal si 
plátno a farby. Vtedy bývala v izbe 
na poschodí nejaká maliarka a pri-
niesla mu svoje náčinie. Toto nama-
ľoval za desať minút. Zrejme v ňom 
prebýval Toulouse Lautrec.

- Musí byť veľmi zábavné mať 
takého hosťa, - poznamenal som.

- Občas aj veľmi nepríjemné, 
- namietol Terry. - Jedného večera 
sa prevtelil za Hitlera. Tuším sa 
naňho aj podobal. Bol voči nám 
veľmi agresívny, najväčšmi si to 
odniesol chudák Solomon Blume. 

William Bankier

PREVTEĽOVANIE 
DUŠÍ

22 september  2006
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Plower ho nazval židákom a vylepil 
mu zaucho. Našťastie, trvalo to len 
niekoľko minút.

Krútil som nad jeho slovami hla-
vou, ničomu som nerozumel.

Nasledujúci deň som pre nejaké 
povinnosti vynechal návštevu Ter-
ryho baru. Zašiel som ta až ďalší 
večer. Angew Plower sa objavil pred 
polnocou. Všetci sme boli trochu 
rozčarovaní. Nič sa totiž neprihodi-
lo. Pokojne vypil svoj pohár ginu a 
odišiel domov.

O deň neskôr to bolo opäť zau-
jímavé. Ten istý rituál: Vypil gin, 
chvíľu čítal a potom mu klesla hlava 
na prsia. Keď vstal, mal bledú tvár 
a blčiace oči. 

- Kto ste? – spýtal sa Terryho.
- Volám sa Terry O`Big, pane. Je 

pre mňa potešením, že ste vstúpili 
do môjho baru Prvé dejstvo.

- Moje meno je Poe, - povedal 
Plower. – Edgar Allan. Je tu niečo na 
pitie? Necítim sa najlepšie.

- Vari ste ten slávny spisovateľ? 
Edgar Allan Poe? - spýtal som sa.

Zamyslene sa na mňa pozrel.
- Niečo píšem, ale nevedel som, 

že je moje meno také známe.
Terry mu priniesol whisky. Po 

prvom dúšku očividne ožil.
- Vy sa teda zaujímate o moje 

diela? - povedal, zdvíhajúc mi na 
pozdrav svoj pohár.

- Čítal som Pád domu Asherov-
cov a, pravdaže, aj príhody Arthura 
Pyma, - odvetil som.

Súhlasne pokýval hlavou.
- Práve som dokončil jeden 

príbeh. Možno by ste si ho chceli 
vypočuť. Vaše pripomienky by boli 
pre mňa veľmi cenné.

Zhŕkli sme sa okolo jedného 
stola.

- Nuž, - začal, - poviedka sa volá 
Vraždy na ulici Morgue…

Istotne poznáte tento príbeh veľké-
ho spisovateľa. Je v ňom veľa hrôzy 
a tajomnosti. Počúvali sme s otvore-
nými ústami, vychutnávajúc každé 
slovo. Nakoniec sa ozval potlesk, 
ktorý Terry zdvihnutím ruky umlčal:

- Pst, neznepokojujte ho!
Tentoraz sa Angew Plower ne-

vrátil pred našimi očami do svojho 
pôvodného stavu. Z baru odišiel ako 
Edgar Allan Poe.

Prešli tri dni a znovu som Plowera 
videl. Bolo to v sobotu večer a bar 
bol preplnený návštevníkmi. Plower 
prišiel čosi pred desiatou a presne 
o desiatej upadol do tranzu. Opäť 
zavládlo hrobové ticho.

Nemuseli sme dlho čakať. Plower 
sa postavil. Na tvári mal akýsi krutý 
výraz. Pery mal ešte tenšie a tvár ešte 
bledšiu než inokedy. Pristúpil k výča-
pu a ostrým hlasom nariadil:

- Nikto ani okom nemihne!
Jeden z hostí, zrejme nejaký 

nováčik, sa pridusene zasmial. Jed-
ným skokom sa Plower ocitol vedľa 
neho.

- Je vám niečo smiešne, pane? 
– spýtal sa. – Videli ste azda niečo 
na mne, čo vám je na smiech?

Rátali sme s tým najhorším. Plo-
wer sa však odvrátil od nešťastníka 
a rozkázal Terrymu:

- A teraz, priateľu, zlož svoju zás-
teru a rozprestri ju na zem!

- Ako prikážete, pane, - odpove-
dal Terry. - Bude mi však cťou, ak mi 
poviete, čie príkazy plním. 

- Volám sa Wiliam Bony, - po-
vedal, - ale ľudia ma poznajú pod 
menom Billy Kid.

- Známy lupič, - pošepkal mi ktosi 
do ucha.

Terry si už vyzliekal zásteru.
- Nech sa páči, pán Bony, ako ste 

rozkázali.
- Výborne, - povedal Plower. 

- A teraz položte na zásteru celú 
dnešnú tržbu.

V miestnosti sa ozval tichý šum, 
ktorý Terry hneď umlčal:

- Pst! Ak niekto žiada vysvetlenie, 
dostane ho neskôr.

S týmito slovami otvoril poklad-
nicu, vybral z nej peniaze a vysypal 
na zásteru.

- Ste naozaj veľmi chápavý, 
- pochválil ho Plower akýmsi zme-
neným hlasom. – A teraz vy ostatní, 

pristupujte po jednom a hádžte svoje 
peňaženky na hromadu!

Z niektorých kútov sa ozývali hla-
sy, že ten žart je trochu prehnaný, ale 
opäť zasiahol Terry:

- Urobte, čo vám kázal. Nesmiete 
ho znepokojovať. O svoje peniaze sa 
nemusíte báť.

Odovzdávanie peňaženiek trvalo 
asi päť minút. Keď dopadla aj po-
sledná na hromadu, Plower zviazal 
konce zástery a pomalým krokom 
vyšil z baru. Odnášal naše peňa-
ženky v batohu, ako sa nosí špinavá 
bielizeň do páčovne.

Po jeho odchode sme všetci 
zostali ako omráčení. Tiesnivé ticho 
pretrhol Terry:

- O chvíľu sa vráti.
Čakali sme a čas sme si krátili 

rozhovorom o tom, čo sa práve pri-
hodilo. Prišla polnoc, ale Plower sa 
nevracal. Návrh zavolať políciu Terry 
rázne odmietol.

- Svojmu dobrému priateľovi 
Agnewovi Plowerovi nemieniem spô-
sobiť ani najmenšiu nepríjemnosť, 
- vyhlásil. – Viem, že určite príde.

Keď sme sa v nedeľu popoludní 
všetci opäť stretli, dozvedeli sme 
sa nepríjemnú pravdu. Terry prišiel 
ráno, ako zvyčajne, odomknúť bar. 
Pred dverami našiel svoju záste-
ru, plnú peňaženiek, ktoré Plower 
predošlého večera odniesol. V 
peňaženkách boli naše doklady, vo-
dičské preukazy, slovom, nič z nich 
nechýbalo, iba peniaze. V zástere 
nebol jediný cent.

Každý si vzal svoju peňaženku, 
vyrátali sme, že Plower si odniesol 
okolo tri a pol tisíca dolárov.

Najzvláštnejšie zo všetkého bolo 
to, že nikto z nás neprotestoval. 
Pochopili sme, čo mal znamenať 
tranz Agnewa Plowera. Vôbec nešlo 
o nejaké prevteľovanie duší. Nie, bol 
to iba trochu nezvyčajný spôsob, 
ktorým nás zabával. A napokon si, 
pochopiteľne, vyúčtoval honorár za 
svoje predstavenia.

(Express č. 5/1989)

23september  2006
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V poslednú júlovú sobotu 29. júla t.r. 
sme oslavovali polstoročie svojej 
maturity. Ide o maturantov v roku 

1956. Slávnosť sa konala v Jablonke. 
Bola prirodzeným následkom vlaňajšej 
udalosti, čiže 50. výročia prvej maturity na 
vtedajšom Všeobecnovzdelávacom lýceu 
s vyučovacím jazykom slovenským. Stret-
nutia sa zúčastnili 
tri najstaršie roč-
níky maturantov 
jablonského lý-
cea. Dúfajme, že 
aj v budúcnosti sa 
bude pokračovať 
pri organizovaní 
budúcich stretnutí.

Podujatie sa 
zača lo  z razom 
účastníkov v ob-
vodnej klubovni. 
Potom nasledovala 
sv. omša, ktorú celebroval náš spolužiak 
Stanislav Mšal. Spomenul nežijúcich uči-
teľov a spolužiakov a predniesol dojímavú 
homíliu k zúčastneným.

Pred kostolom sme si urobili spoločnú 
fotografi u a všetci sme sa vybrali na obed do 
reštaurácie Oravianka. Po chutnom obede, 
ale hladní na duchu, sme išli opäť do klubov-
ne. Tam sme sa mohli v priateľskom kruhu 
venovať spomienkam, oživiť zážitky…

V klubovni všetkých zúčastnených 
privítal jej gazda, čiže predseda Miestnej 
skupiny SSP Ján Bašisty. Všetci prítomní 
absolventi sa krátko, jeden po druhom 

vzniku strednej školy v dedinskom pro-
stredí pre oravskú 
a spišskú mládež, 
ako aj skutočnosť, 
že v ťažkých vtedaj-
ších podmienkach 
sme prehlbovali 
znalosť slovenčiny 
a tajomstvá vedy 
v tomto jazyku. Vy-
jadril tiež presved-
čenie, že všetci 
zhromaždení iste 
majú hodne zážit-

kov z tamtých čias 
a ochotne si pospomínajú. Nakoniec 
prečítal svoju príležitostnú báseň.

Zo snov sa vraciame
k prvým hviezdam clivým, 
k miestam, kde studený prameň
mladistvé city nám živil.

Zo snov sa vraciame
cez mnohé žitia križovatky.
A my ešte stále hráme
tú starodávnu, čo nápev má hladký.

Možno, že nám šťastie ochablo,
keď vracali sme sa zo snov.

Šlo s nami maturitné tablo
s mladistvou piesňou radostnou.

Aj skúšali sme pravdivosť sentencie:
Non scholae, sed vitae discimus.
A život zdolal potvrdiť, či je
treba pamätať na jeseň i na zimu,

keď vraciame sa do snov,
keď do sŕdc našich i do tvárí
vryje sa piesňou radostnou
päťdesiat našich jarí.

Neskôr sme začali spomínať na 
minulosť. Naše spomienky, v ktorých 
sa oživovali postavy našich bývalých 
učiteľov, všelijaké zážitky a dojmy, sa 
prepletali so slovenskými pesničkami pri 
zvuku harkabuzských heligoniek.

Pri pomerne bohatom pohostení a ob-
čerstvení dobre padlo čo-to spomenúť, 
posmiať sa a vypiť na zdravie pohárik 
slovenského vína a znovu si zaspievať. Až 
prišiel čas, že sa bolo treba opäť lúčiť… 

Poznamenajme, že pozadím stretnutia 
bola už trvajúca  v klubovni výstava ob-
razov Františka Kolkoviča, ktorá upútala 
pozornosť zhromaždených. Na stretnutie 
nás prišlo pomerne hodne, asi 30, z čoho 
25 bolo absolventov.

Chcem týmto spôsobom vyjadriť 
úprimné poďakovanie všetkým absolven-
tom, ktorým sa chcelo prísť na stretnutie 
„po polstoročí“. Osobitne ďakujem tým, 
ktorí kvôli nášmu stretnutiu vynaložili 
hodne úsilia, venovali čas, prostriedky 
a námahu. Tieto slová vďaky patria 
predsedníčke OV SSP na Orave krajanke 
Genovéve Prilinskej, Vladislave Bogáčo-
vej a Márii Polušovej, ktoré sa postarali 
o plné stoly. Ochotne im pri tom pomáhal 
predseda MS Ján Bašisty.

Srdečná Vám vďaka.
FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Foto: JOZEF SPIŠAK

predstavovali. Ako 
posledný sa ujal slo-
va F. Kolkovič, ktorý 
bol iniciátorom a zá-
roveň spoluorganizá-
torom. Okrem iného 
zdôraznil význam 

V PRIATEĽSKOM V PRIATEĽSKOM 
K R U H UK R U H U
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Beseda bývalých spolužiakov

Spomienky na mladosť

Spoločný záber absolventov
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Táto galéria napriek krátkej existencii 
je už povedomá viacerým priaznivcom 
umenia. Jej cieľom je prezentovať vysoké 
umenie, a to v maliarstve, grafike, rezbár-
stve, fotografii, ako aj významné a origi-
nálne diela aplikovaného umenia. Galéria 
uprednostňuje prezentáciu diel tých tvorcov, 
ktorých zahŕňame pod pojmom široko 
ponímanej klasickej tradície. Zámerom 
tvorcov galérie je prezentovať poľské ume-
nie a konfrontovať ho so svetovým ume-
ním v oblasti percepcie, estetiky a formy. 
Predpokladá sa aj propagovanie mladých 
umelcov, ktorí taktiež svojou tvorbou patria 
do rámca klasickej tradície.  

Běla Kolčáková sa narodila v Prahe, 
kde študovala na Vysokej škole výtvar-
ných umení u profesora Vlastimila Radu 
(1957-1963). Po absolvovaní vysokej 
školy sa presťahovala spolu s manže-
lom Ignácom Kolčákom na Oravu, 
kde sa obaja aktívne zapájali do spo-
ločenského a kultúrneho života celého 
regiónu. V roku 1978 sa presťahovali 
do Bratislavy. B. Kolčáková sa venuje 
maliarstvu, kresleniu, ilustruje knihy 
a pripravuje zaujímavé projekty gobe-

25

VERNISÁŽ 
BĚLYBĚLY

KOLČÁKOVEJKOLČÁKOVEJ

línov. Je umelkyňou, ktorá zachytáva 
vo svojich prácach svet fantázií a snov 
vytvárajúci občas obraz rozprávkovej 
krajiny, v ktorej irónia a surrealistická 
vízia absurdity tvorí predstavu celkom 
sympatickej ľudskej postavy. Jej práce 
vychádzajú z dialógu medzi svetom 
umelca a intelektualistu, do ktorého je 
zapracovaná epika a lyrizmus. V ob-
razoch Běly Kolčákovej máme pocit, 
akoby sa čas zastavil v istom momente 
a odhalil sa kúsok minulosti, a pritom 
bola zastretá budúcnosť. Samotná umel-
kyňa povedala, že s dobrým obrazom 
sa dá viesť dialóg celý život. Umelec 
nezobrazuje len momentálne vnútorne 
zážitky a napätia, ale ukazuje ich rôzne 
rozmery z dlhšej časovej perspektívy. B. 
Kolčáková svojou tvorbou sa zaraďuje 
medzi symbolistov. Jej tvorba je plná 
poézie a predstavivosti. Napriek dlho-
dobej umeleckej činnosti umelkyňa má 
vždy svieži a neopakovateľný prístup 
k novým dielam, ktoré tvorí. Prekvapuje 
často smelým výberom tém a ich kombi-
náciou. Jej obrazy prezentujú univerzálne 
hodnoty súčasného sveta. 

Běla Kolčáková mala viaceré sa-
mostatné a kolektívne výstavy doma 
a v zahraničí, napr. v Prahe, Bratislave, 
Dolnom Kubíne, Nitre, Paríži, Žiline, 
Taliansku, Maďarsku, Bulharsku, Chor-
vátsku, Ukrajine či Japonsku.          

Na vernisáži výstavy, 3. augusta 
2006, sa zišli viacerí významní krakov-
skí umelci a milovníci umenia medzi 
ktorými bol o. i. konzul SR v Krakove 
Marek Lisánsky. V úvodnom príhovore 
majiteľa galérie zaznel prisľúb, že práve 
umenie Kolčákovej otvára rad výstav 
slovenských umelcov, ktorých práce 
budú vystavované v priestoroch tejto 
galérie, čo určite uvítajú priaznivci 
umenia. Na záver všetkých prítomných 
pozvali na prehliadku výstavy. Neskôr 
bola možnosť porozprávať sa s autorkou 
prác, ale aj konfrontovať svoje názory 
na jej tvorbu pri poháriku vína a malom 
občerstvení slovenskými špecialitami. 
Viedli sa zaujímavé rozhovory o umení 
a jeho vplyve na ľudský život.   

Text a foto: 
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ  

Autorka výstavy prijíma gratulácie

Otvorenie výstavy. B. Kolčáková (druhá zľava)

Prítomní milovníci umenia

Slovenskí umelci sú častými hosťami krakov-
ských galérii umenia, o čom svedčila aj výstava prác 
slovenskejw umelkyne Běly Kolčákovej v Galérii 
umenia Grodzka. 
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NOVÝ TURISTICKÝ NOVÝ TURISTICKÝ 
PRECHOD PRECHOD 

V polovici augusta t. r. sa v Nižných 
Sromovciach uskutočnilo slávnostné 
otvorenie lávky cez Dunajec, ktorá pre-
klenula obce Červený Kláštor a Nižné 
Sromovce. Bol to výsledok spoločných 
snažení, aby obyvatelia oboch brehov Du-
najca mali k sebe bližšie. Už takmer pred 
sto rokmi vznikla myšlienka premostenia 
obidvoch brehov, avšak reálne obrysy 
táto myšlienka dostala až v deväťdesia-
tych rokoch. Splnilo sa to len nedávno. 

Staviteľom lávky bolo poľsko-nemec-
ké konzorcium. Užitočná šírka lávky je 
2,5 m a celková dĺžka 152 m. 
Náklady na jej stavbu 
dosiahli 28 miliónov 
korún. Čiastočne, 14 
miliónov korún, bolo 
hradených z projektu 
EÚ, zvyšok dali obce, 
Prešovský samospráv-
ny kraj a Malopoľské 
vojvodstvo. Cyklistic-
ko-pešia lávka cez Du-
najec bude fungovať 

ako turistický prechod od 6. do 22. 
hodiny. Zatiaľ však je prechod uzavretý, 
kým sa nedokončí úprava okolia lávky po 
slovenskej strane. 

Po úvodných príhovoroch strihali 
pásku obidvaja starostovia obcí, poslanci 
Prešovského samosprávneho kraja na 
čele s podpredsedom Milanom Baranom, 
maršalek Malopoľského vojvodstva Ja-
nusz Sepioł, vojt gminy Czorsztyn Lech 
Janczy a ďalší hostia. Po tomto slávnost-
nom úkone nasledovala prechádzka po 
lávke. Potom sa všetci zhromaždení 
premiestnili na futbalové ihrisko, kde 

koncertovala Vojenská dychovka karpat-
ského oddielu pohraničníkov z Nového 
Sącza a neskôr vystupovali pozvané folk-
lórne súbory. Večer bola ľudová veselica 
a dobrá nálada vládla až do neskorých 
nočných hodín. 

Obyvatelia obidvoch obcí dúfajú, 
že sa vďaka tomuto turistickému pre-
chodu intenzívnejšie rozvinie turistický 
ruch. S týmto projektom sa spájajú už 
ďalšie, ktoré sa pripravujú a majú tak-

tiež podporiť infraštruktúru obidvoch 
obcí. (ak)    

M estský úrad v  Spišskej 
Starej Vsi zorganizoval 

v spolupráci s miestnou Te-
lovýchovnou jednotou ,,Du-
najec“ jubilejný 30. ročník  
populárneho minifutbalového 

turnaja. Do bojov o celkové pr-
venstvo sa okrem ,,domácich“ 
mužstiev zapojili aj celky z 
Červeného Kláštora, Matiašo-
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viec, Spišských Hanušoviec, 
Osturne, Kežmarku, Popradu, 
Prešova, Košíc, ale aj z neďa-
lekej Nedece a Šromoviec.

Dvadsať zúčast-
nených družstiev bolo 
rozdelených do šty-
roch skupín, kde sa 
hralo v zápasoch na 
2x10 minút. Prvé štyri 
celky z každej skupiny 
postúpili do osemfi-
nále, od ktorého sa 
už hralo vylučovacím 
K.O. systémom.

Víťaz turnaja - ,,Ze-
nit“ Kežmarok - bol 
známy až po nároč-
nom, osemhodinovom 
futbalovom maratóne, 
hranom v horúcom 
letnom počasí. Ďalšie 

miesta obsadili celky ,,Francú-
zi“ Spišská Stará Ves, ,,KDS“ 
Košice a ,,Brazil“ Spišská 
Stará Ves.

Tradičným oživením bola 
aj tentoraz účasť družstva 
,,Nahim Company“ Spišská 
Stará Ves (na fotografi i), ktoré 
absolvovalo všetky doterajšie 
ročníky (toto mužstvo s veko-
vým priemerom 46 rokov má 
na svojom konte celkovo 7 
turnajových titulov), pričom 
si jeho členovia v posledných 
rokoch už viackrát zmerali sily 
aj s celkami, v ktorých hrajú 
ich dospelí synovia.

Víťaz turnaja, ktorý je naj-
populárnejším športovým 
podujatím v Zamagurí, získal 
Putovný pohár primátora Spiš-
skej Starej Vsi. (MN)

FUTBALOVÝ TURNAJ NA ZAMAGURÍ
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6.6. augusta 2006 sa uskutočnili 
semifi nálové a fi nálové zápa-
sy futbalových družstiev v B 

skupine - východ na ihrisku v Lopušnej. 
Záverečné výsledky celodenných zápa-
sov boli nasledujúce: IV. miesto získalo 
družstvo „Gronik” Gronkov, III. miesto 
„Przełęcz” Lopušna, II. miesto „Wierchy” 
Lasek a  I. miesto, a zároveň Putovný 
pohár vojta Gminy Nový Targ – Mgr. Jana 
Smarducha, vybojovalo mužstvo „Spiš“ 
Krempachy, ktoré na penalty porazilo 
„Wierchy“ 3:2. Ako najlepší brankár tur-
naja sa ukázal – Marek Kaczmarczyk zo 
„Spiša” Krempachy. 

Text a foto: František Paciga 

V nedeľu 13. augusta 2006 sa pri 
príležitosti 55. výročia vzniku športového 
klubu „Wicher“ Durštín uskutočnil futba-
lový turnaj, ktorého organizátorom bolo 
vedenie tohto klubu. Turnaja sa zúčastnili 
družstva: „Spiš“ Krempachy, Polícia Nový 
Targ a „Legi“ Nová Bela. Vo fi nále zvíťa-
zilo mužstvo z Novej Belej, ktoré porazilo 
domácich 4:2. 

Text a foto: František Paciga  

POŽIARNICKÉ 
PRETEKY

Každý rok sa uskutočňujú preteky 
požiarnych zborov, ktoré poskytujú príle-
žitosť porovnať úroveň pripravenosti jed-
notlivých jednotiek v zásahovej činnosti. 

Gminé preteky požiarnych zborov Gminy 
Nový Targ sa tentoraz konali v Ostrovsku. 
Súťaže sa zúčastnilo dvadsaťjeden dob-
rovoľných požiarnych zborov z terénu 
gminy a dve mládežnícke ženské jednot-
ky z Krempách a Obidovej. V záverečnej 
klasifi kácií zvíťazila jednotka DPZ z Krau-
szowa s počtom bodov 104.99, druhé 
miesto obsadil DPZ z Krempách 111.21 
a tretie patrilo DPZ z Ostrowska 112.75. 
DPZ z Durštína sa umiestnil na trinástom 
mieste a z Novej Belej na devätnástom. 
Krempašská mládežnícka ženská jed-
notka dosiahla lepšie výsledky, ako jej 
súperky z Obidovej. Na tomto podujatí 
hosťovala jednotka DHZ z Liptovských 
Sliač – Vyšného Sliača zo Slovenska, 
ktorá previedla ukážku zásahu. Súťaž 
prebehla v príjemnej atmosfére. Na záver 
víťazi  dostali pekné poháre a ostatní 
diplomy za účasť. (FP)    

BELIANSKI FUTBALISTI 
VÝHERCAMI

KREMPACHY VÍŤAZOMKREMPACHY VÍŤAZOM
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S P O M Í N A M E
Tíško zaspala, 
dotĺklo jej srdce, 
klesli jej ruky, 
odišla potichučky, 
bez slova, bez rozlúčky. 
My ju však v srdciach máme, 
s láskou na ňu spomíname.

Dňa 16. septembra uplynul rok, čo 
nás navždy opustila vzorná krajanka, 
milovaná manželka, matka, babička 
a prababička

MÁRIA CHOVANCOVÁ 
z Jurgova

Kto ju poznal, nech jej venuje tichú 
spomienku spolu s nami. 

So žiaľom si na ňu spomína
rodina a MS SSP v Jurgove

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 1. mája 2006 zomrela v Repis-

kách – Bryjovom Potoku vo veku 63 rokov 
krajanka

HELENA ŠIŠKOVIČOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 
Života. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá manželka, matka a babička. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Repiskách – 
Bryjovom Potoku 

*  *  *
Dňa 2. augusta 2006 zomrel v Jurgove 

vo veku 81 rokov krajan

JÁN MICHALICZEK
Zosnulý bol dlhoročným členom Spol-

ku a verným čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
manžel, otec, svokor, dedo a pradedo. 
Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 16. augusta 2006 zomrel v Jur-

gove vo veku 64 rokov krajan

JOZEF VOJTAS
Zosnulý bol dlhoročným členom 

Miestnej skupiny Spolku v Jurgove a či-
tateľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove 

LETECKÉ MÚZEUM 
V KOŠICIACH

Po troch rokoch rozsiahlej prestavby 
je otvorené na košickom letisku Letecké 
múzeum. V expozícii, ktorá je súčasťou 
Slovenského technického múzea, si 
návštevníci môžu v piatich hangároch 
prezrieť 52 zväčša vojenských lietadiel 
a vrtuľníkov, letecké motory, navigačnú 
techniku a ďalšie exponáty, dokumen-
tujúce vývoj letectva vo svete. Súčasťou 
múzea sú aj nové výstavné priestory s 
takzvanou Galériou prezidentských lieta-
diel. Tvorí ju sedemnásť bojových lietadiel 
a helikoptéry, ktoré múzeu darovali hlavy 
dvanástich štátov Európy, USA a Číny. 
Nedávno do zbierky pribudol osemnásty 
exponát. Maďarská republika darovala 
múzeu vojenské stíhacie lietadlo SU 22 
M-3. V Európe sú viaceré letecké múzea, 
ale žiadne nemá takú unikátnu zbierku. 
Dôstojný výstavný priestor galérie vznikol 
zastrešením plochy medzi hangármi, 
ktoré v minulosti používala zrušená Vo-
jenská letecká akadémia M. R. Štefánika. 
Atypická konštrukcia prekrytá špeciálnou 
priesvitnou fóliou je dielom architekta 
Martina Drahovského. Stavba si v porov-
naní s plánovanými nákladmi vo výške 
8 miliónov vyžiadala 28 miliónov korún. 
Slávnostné otvorenie Múzea letectva 
bolo súčasťou osláv storočnice lietania 
v Košiciach. V roku 1906 sa prvýkrát 
vzniesol nad mesto teplovzdušný balón. 
(Zdroj: SME)
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PAMIATKE PAMIATKE 
ODBOJÁROVODBOJÁROV

29. august sa natrvalo zapísal 
do dejín slovenského národa ako 
spomienka na Slovenské národné po-
vstanie. Stovky ľudí, vrátane priamych 
účastníkov bojov, najvyšších politic-
kých predstaviteľov a diplomatov si v 
Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach 
i na ďalších miestach pripomenuli 62. 
výročie Slovenského národného povs-
tania. Centrálne oslavy boli v Banskej 
Bystrici a zúčastnili sa ich prezident Ivan 
Gašparovič, predseda Národnej rady 
SR Pavol Paška a premiér Robert Fico. 
Účastníci osláv položili vence v pietnej 
sieni Múzea SNP. 

Podľa prezidenta len spoločnou silou 
možno poraziť netoleranciu a bojovať 
proti vraždeniu ľudí v mieri. Je to jeden 
z odkazov SNP pre dnešný svet.

Zároveň viacerí naši krajania boli 
priamymi účastníkmi SNP a mnohí z nich 
padli priamo na bojiskách. Žijúci dodnes 
odbojári so slzami v očiach spomínajú na 
udalosti tamtých dní. Sú dnes pravom 
hrdí na slobodné Slovensko, pre ktoré 
viacerí bojovníci obetovali svoj život. 
Za svoju odvahu boli vyznamenaní Slo-
venskou republikou o. i. medailami za 
účasť v SNP. Nedávno, 6. mája t.r., pri 
príležitosti 61. výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny boli najstarší krajanskí od-
bojári vyznamenaní odznakom Vojnový 
veterán, ktorú im udelilo Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky. Bol to pre 
nich signál, že Slovensko nezabudlo na 
krajanov, ktorí boli priamymi účastníkmi 
bojov a váži si ich pomoc pri oslobodzo-
vaní krajiny. 

O viacerých odbojárov sme písali na 
stránkach nášho časopisu, ale o niekto-
rých sme nestihli. Práve im venujeme 
tento krátky príspevok, lebo bojovali za 
slobodu pre nás a budúce generácie. 

AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ   

OPRAVA
V Živote č. 8/2006 v článku Kronika 

rodiny Papée-Bożykovcov na str. 27 som 
zabudol uviesť meno speváčky Romy 
Skibińskej, ktorá účinkovala počas fi ni-
sáže mojej rodiny, za čo sa jej úprimne 
ospravedlňujem. 

Jerzy Michał Bożyk
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Dnes si všimneme ďalší liečivý strom 
– agát biely (lat. Robinia pseudoacacia 
L., poľ. robinia akacjowa). Veľmi známy 
strom z čeľade bôbovitých rozšírený naj-
mä na nížinách. Pochádza zo Severnej 
Ameriky, u nás známy okolo 300 rokov. 
Je to najlepší medonosný strom, jeden 
veľký strom poskytuje okolo 5-8 kg čistého 
medu. Agát dorastá do výšky 15-20 m, 
jeho hlavný koreň je dlhý 10-15 m. Nemalo 
by sa ho sadiť v blízkosti ovocných stro-

• Záhradkári
V septembri pripravujeme zeleninu 

na prezimovanie. Môžeme vysiať aj 
reďkovku na zber úrody v polovici 
októbra. Takisto, keď chceme mať  na 
jar skoršie mrkvu a petržlen, sejeme ich 
už v tomto mesiaci. Za zimných ho-
lomrazov musíme však hriadky prikryť, 
napr. fóliou alebo čečinou. Fazuľu na 
zrno zberáme tak, že korene pri trhaní 
ponecháme v zemi; ostatok dosúšame. 
Uhorky a melóny na noc zakrývame 
staršou fóliou, keďže sú veľmi citlivé 
na rýchle zmeny teplôt, ktoré v tomto 
období nebývajú zriedkavé. Tento me-
siac je zároveň vhodný na presadenie 
starších trsov pažítky a rebarbory. Po 
rozdelení sadíme ich na vyhnojený 
záhon do sponu 1x1 m. Oddelky 
rebarbory majú mať 1 až 2 puky. Do 
črepníkov do ľahšej zeminy môžeme 
vysadiť aj celé rastliny petržlenu, pa-
žítky a zeleru, ktoré mierne zavlažíme. 
Budeme mať z nich po celú zimu zdroj 
čerstvých lístkov do jedál. Dozberáme 
paradajky a tekvicu. Zelené paradajky 
uložíme v miestnosti s teplotou okolo 
150C, o tri týždne očervenejú. V sep-
tembri sa rýľujú záhrady a do pôdy 
zapracujeme hnojivá, aby sme takto 
na jar zvýšili úrodnosť pôdy.

• Ovocinári
Postupne dozrievajú vlašské a lies-

kové orechy, slivky, jesenné a zimné 
jablká, hrušky, jahody, maliny a ďalšie. 
Pretože v tomto čase býva veľa ovocia, 
musíme vynaložiť maximálne úsilie na 
jeho uskladnenie a spracovanie. Jad-
rové ovocie oberáme asi týždeň pred 
plnou konzumnou zrelosťou, zimné 
kultivary čo najneskôr. Plody oberáme 
starostlivo so stopkou a hneď ich trie-
dime. O dĺžke uskladnenia rozhodujú 
vhodné skladové priestory. V prirodze-
ných skladoch je dôležité rovnomerné 
udržiavanie teploty. Miestnosť má byť 
tmavá, s dvojitými dverami, dobre vet-
rateľná, s vysokou relatívnou vlhkos-
ťou. Nevhodné sú pivničné miestnosti, 
ktorými prechádza vedenie ústred-
ného kúrenia. Uskladňovací priestor 
dôkladne vyčistíme, steny vybielime 
vápenným mliekom a celý priestor 
vystriekame 3% modrou skalicou. 
Toto obdobie je aj vhodné na sadenie 
jahôd, škôlkovanie odrezkov bielych, 
čiernych a červených ríbezlí. 

• Chovatelia
V septembri sú už chladnejšie noci, 

preto na chovné priestory osadzujeme 

Z  KALENDÁRA NA Z  KALENDÁRA NA 
SEPTEM BER

zasklené obloky i plné dvere. Keďže 
dni sú už kratšie, sliepkam od začiat-
ku jesene predlžujeme svetelný deň. 
Ak kury začali pŕchnuť v auguste, 
pŕchnu zvyčajne aj v septembri. Preto 
ich kŕmime tak, aby sa im perie čo 
najskôr obnovilo a mohli začať opäť 
znášať vajcia. Keď si starostlivo vedie-
me evidenciu o znáške, máme dobrý 
prehľad o úžitkovosti nosníc. Na jeho 
základe môžeme nevyhovujúce nosni-
ce z ďalšieho chovu vyradiť a nahradiť 
ich odchovanými mládkami. V tomto 
mesiaci umožňujeme hydine pobyt 
na paši. Počas neprítomnosti hydiny 
upravíme výbeh a chovné prostredie, 
v ktorom hydina trávi koncom jesene 
a v zime väčšinu času. 

• Včelári
Kvitnúcich rastlín je stále menej, 

nektár sa v prírode už takmer nevysky-
tuje. Zriedkavá burina dáva len málo 
peľu. Dni sa krátia, teplota klesá. Lie-
tavky donášajú z prírody čoraz menej 
potravy. Matka, ktorú mladušky kŕmia 
stále slabšie, postupne prestáva klásť 
vajíčka. Včely v úľoch spracúvajú po-
dávané krmivo a zaviečkúvajú medové 
zásoby. Iné zase tmelia každú štrbinku. 
Včelstvá sa pudovo a veľmi intenzívne 
chystajú na zimu. Včelár im svojimi 
odbornými zásahmi musí pritom po-
máhať. Dôležité je dopĺňanie zimných 
zásob. Pritom treba sledovať správanie 
sa včelstiev. Po ukončení dopĺňania 
zimných zásob, odstránime kŕmid-
lá a nadrámikový priestor plodiska 
uteplíme teplovzdušným materiálom 
(novinový papier, plsť, slamené rohože 
a pod.).  (ak)
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sa používajú biele kvety, ktoré sa zbierajú 
jednotlivo. Odpadnuté kvety nezbierame. 
Sušiť ich treba  v tenkých vrstvách na papieri, 
nie na slnku, ale v dobre vetraných suchých 
miestnostiach. Agátové kvety sa využívajú 
v sušenom stave rozdrvené po jedle pri 
chorobách žalúdka, najmä pri prebytku 
kyseliny, prípadne ich pridávame do bylin-
kových čajov pri chorobách z prechladnutia. 
V ľudovej medicíne sa užíva kôra agátových 
konárikov ako liečivo proti zvýšenej tvorbe 
žalúdočnej kyseliny. Kôra sa zbiera na jar, 
keď sa dobre odlupuje od dreva, reže na 
menšie kúsky a suší. (ak)  
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Milí mladí priatelia, vašou úlohou je vyfarbiť obrázok podľa návodu 
a najkrajšie práce pošlite k nám do redakcie. Z posledných prác sme odme-
nili: Teréziu Petrášekovú z Krempách a Agátu Zamrożniakovú z Podvlka. 

Samé jednotky dostaneme, keď nám ich pani učiteľka napíše 
na vysvedčenie. Preto je dobre nájsť si takú pani učiteľku, ktorá vie 
písať iba jednotky. Hoci by bývala na konci sveta.

/Sliacky, O.: Studnička. Čítanka pre 2. ročník základných škôl. 
SPN, Bratislava 1998/
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DOBRÉ RADY 

PRE ŽIAKOV
KRISTA BENDOVÁ

Prvá rada:
Ako chodiť do školy

Do školy treba chodiť tak, že máme nohy 
položené dolným koncom na ceste. Nikdy 
nedvíhame obe nohy naraz. A, samozrejme, 
nekráčame dozadu, lebo by sme prišli nazad 
domov.

Druhá rada: 
Ako si zabúdať veci

Do zošita sa snažíme písať vždy len rukou. V zuboch pero 
nedržíme, lebo by sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme dostať 
zápal slepého pera. 

Niektoré veci si nikdy neslobodno zabud-
núť doma. Najhoršie je, keď si žiak zabudne 
desiatu. Potom je cez vyučovanie podvyživený 
a nemôže dobre rásť, lebo mu škŕka v bruchu. 
Ale niektoré veci si môžete zabudnúť. Nič sa 
nestane, keď si napríklad doma zabudnete 
živú žirafu alebo jedovatého hada.

Tretia rada:
Ako písať do zošita

Štvrtá rada: 
Ako dostať samé jednotky

ÚLOHA ÚLOHA PREPRE VÁS VÁS
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LUDWIK KORKOŠ 
(1928-1992)

Narodil sa 17. januára 1928 v Čiernej 
Hore na Spiši. Pochádzal z rodiny dre-
vorubača a lesného robotníka, v ktorej 
každý člen obohatil slovenské umenie 
o nezanedbateľné hodnoty. Otec Sebas-
tián vo voľnom čase kreslil a vyrezával. 
Jeho práce sú súčasťou expozície sloven-
ských ľudových plastík v Slovenskom 
národnom múzeu. Matka Alžbeta tvorila 
výšivky a maľovala na skle. Ich deti sa 
stali znamenitými výtvarníkmi: Ludwik 
sochárom, Andrej ľudovým rezbárom, 
Ján kovotepcom a medailérom, Anna 
maľuje ľudové obrázky na skle a Mária 
(Rudavská) je textilnou výtvarníčkou, 
tvorkyňou tapisérií. 

Ludwik po absolvovaní základnej 
školy v rodnej obci odišiel študovať 
rezbárstvo k prof. Antonovi Drexlerovi 
na Štátnu priemyselnú školu v Banskej 
Štiavnici. V ďalšom štúdiu pokračoval 
v rokoch 1945-51 na Vysokej škole ume-
leckého priemyslu v Prahe u vynikajúce-
ho profesora Jozefa Wagnera. Po návrate 
do Bratislavy, od roku 1953 do 1981 
pôsobil ako pedagóg na Strednej škole 
umeleckého priemyslu, kde vychoval 
a pomohol rozvoji mnohým talentovaným 
umelcom. 

Ludwik Korkoš bol v slovenskom 
sochárstve jedinečný a originálny jav. 
Príznačnou črtou jeho tvorby bola svie-
žosť a mladosť v myslení a konaní. 
Dokázal tvorivo nadviazať na tradíciu 
ľudového sochárstva a zladiť ho spolu 
s odkazmi gotiky a baroka, ale aj kubizmu 
a modernými výtvarnými prostriedkami. 
Tým si získal výnimočné miesto v slo-
venskom umení. Jeho tvorba má dva 
póly – dramatický a lyrický. V prvom 
prezentuje drsnosť i tvrdosť života goralov 
a drevorubačov, hrôzy vojny (napr. Tel-
gartské ženy), drámy boja (súsošie SNP) 
a pod. Významná je aj jeho monumen-

MILÍ MLADÍ ČITATELIA!

tálna pomníková tvorba a tvorba spojená 
s modernou architektúrou. Spomeňme 
napr. známe dielo Piliere domova, ktoré 
dotvára interiér Úradu vlády SR a ďalšie. 
V roku 1979 bol Ludwikovi Korkošovi 
udelený titul zaslúžilého umelca. Vyhral 
niekoľkých celoštátnych súťaží a svoje 
práce prezentoval na viacerých výstavách 
doma i v zahraničí, kde vzbudili veľký 
záujem.

Ludwik Korkoš nikdy nezabudol na 
svoje rodisko, Čiernu Horu, ani na Spiš, 
ktoré často navštevoval. Živo sa zaují-

Od tohto ročníka výtvarná súťaž Života je premenovaná na výtvarnú súťaž 
Ludwika Korkoša, významného slovenského zaslúžilého umelca, akade-
mického sochára, ktorý pochádzal z Čiernej Hory na Spiši. Aspoň takýmto 
spôsobom chceme pripomínať nášho významného rodáka a zanieteného 
podporovateľa Slovákov žijúcich v Poľsku. Zároveň ďakujeme pani Márii 
Korkošovej za súhlas, aby táto súťaž bola pomenovaná po jej manželovi.

Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na 
Spiši a Orave vypisuje pre vás novú

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ VÝTVARNÚ SÚŤAŽ 
LUDWIKA KORKOŠA 2006LUDWIKA KORKOŠA 2006

pod názvom

mal o život Slovákov na Spiši a Orave, 
ich postavenie, spolkovú činnosť a celé 
krajanské hnutie. Bol čitateľom Života 
a patril medzi zakladateľov Spolku pria-
teľov Slovákov v Poľsku, ktorý vznikol na 
začiatku roku 1991 v Bratislave. Zomrel 
24. decembra 1992 v Bratislave.  

Téma je zaujímavá a poskytuje široký výber námetov pre výtvarníka. 
Počnúc od výjavov tradičných remesiel, ako napr. košikárstvo, kováčstvo, 
sochárstvo, rezbárstvo, výšivkárstvo, maliarstvo a iné.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, 
ktorí nám pošlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému. Pri práci môžete 
používať ľubovoľnú techniku – ceruzy, pastelky, farbičky, krepový papier, 
textil, drevo a pod.

Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje: názov (titul), meno 
a priezvisko, vek, triedu, školu a presnú adresu autora.

Svoje práce posielajte na adresu redakcie (Redakcia Život, ul. św. 
Filipa 7/7, 31-150 Kraków) najneskôr do 31. decembra 2006. Výsledky 
súťaže budú opublikované v Živote č. 4/2007.

Najlepšie práce získajú hodnotné odmeny a budú uverejnené v Ži-
vote.

Srdečne pozývame! 

SPIŠSKÉ A ORAVSKÉ SPIŠSKÉ A ORAVSKÉ 
ĽUDOVÉ UMENIEĽUDOVÉ UMENIE
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Istotne si takúto prezývku zaslúži 
atlét Francis Obkwelu. Nepochádza však 
z tejto krajiny. Osud Afroameričana bol v 
detstve dosť krutý. Narodil sa v Afrike v 
Nigérii, v krajine, ktorú postihla koncom 
60. rokov občianska vojna. V krajine žilo 
v tom čase vyše tristo kmeňov a etník. 
Francis patril ku katolíckej menšine Ibov, 
ktorí v tom čase vyhlásili samostatnú 
republiku Biafru. Moslimskej majorite 
Hausov sa to však nepáčilo a 30 tisíc Ibov 
vyvraždili. Aj keď si toto obdobie nepamä-
tá, táto skutočnosť značným spôsobom 
ovplyvnila jeho život. 

Najprv chcel byť futbalistom, avšak 
tréner mu poradil, aby sa začal venovať 
atletike. Jeho radu poslúchol a už ako 16 
ročný obsadil druhé miesto na afrických 
juniorských majstrovstvách na 400 m. 
Do Lisabonu emigroval predovšetkým 
kvôli športu. Chcel naďalej rozvíjať svoj 
bežecký talent. To sa mu však zo začiat-
ku príliš nedarilo, pretože atletické kluby 
Benfi ca a Sporting, do ktorých sa snažil 
dostať, neprejavovali oňho záujem. Preto 

sa zamestnal ako stavebný robotník a usi-
lovne sa začal učiť portugalčinu. Okrem 
toho každodenne poctivo trénoval. Vtedy 
mu učiteľ portugalčiny poradil, aby skúsil 

PORTUGALSKÁ HVIEZDA
šťastie v menšom klube Belenenses. Aj 
keď pred LOH v Sydney v roku 2000 
dosahoval časy na 100 m 9,96 s a na 
200 m 19,84, jeho materská krajina ho 
na olympiádu nenominovala. Po získaní 
portugalského občianstva sa zúčastnil 
Majstrovstiev Európy 2002 v Mníchove, 
kde obsadil na 100 m a 200 m druhé mies-
to. Avšak víťazovi šprintu na 100 m Bri-
tovi Dwainovi Chambersovi zlato zobrali 
a získal ho práve Francis. Ten ho chcel 
Medzinárodnej atletickej federácii vrátiť, 
ale mu to Národná atletická federácia 
nedovolila a tak mu zostalo. Na OH v Até-
nach na 100 m skončil druhý s časom 
9,86 s, čo je jeho osobný rekord. O jednu 
stotinu sekundy ho predbehol Američan 
Gatlin. Tento rok však na Majstrovstvách 
Európy v Göteborgu bol neporaziteľný 
a v dvoch šprintoch na 100 m a 200 m 
najrýchlejší. Stal sa tak šiestym atlétom, 
ktorému sa podarilo triumfovať naraz na 
oboch tratiach v priebehu vyše 70 ročnej 
histórie európskych šampionátov. V Por-
tugalsku sa stal obľúbeným športovcom 
a získal prezývku Chico. Na pretekoch 
ho môžeme vidieť z ružencom na krku, 
pretože ako sám hovorí, s modlitbami 
a vierou v Pána Boha môže človek do-
siahnuť všetko. (ms)
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GITAROVÁ 
LEGENDA

Roger Waters sa narodil 6. septembra 
1943 v Anglicku. Vychovávala ho samotná 
matka, pretože otec zahynul počas vojny. 
Nikdy sa mu však nepodarilo vydržať 
príliš dlho v jednom stálom vzťahu. Pre-
kážkou bol predovšetkým jeho životný 
štýl a práca, ktorej venoval celý svoj 
čas. Jeho významná svetová 
kariéra vo svete hudby a show 
biznisu sa naplno začala roz-
víjať v rockovej kapele Pink 
Floyd, ktorú istý čas viedol. 
Významne sa podieľal na 
vzniku albumov ako Dark Side 
Of The Moon a The Wall. V 
roku 1983 (ofi ciálne v r. 1985) 
odchádza zo skupiny kvôli 
nedorozumeniam s Davidom 
Gilmourom a začína pôsobiť 
ako sólista. Roger sa snažil 
získať právo k názvu kapely 
Pink Floyd, avšak tento súd-
ny spor so svojimi bývalými 

kamarátmi prehral. K zmiereniu došlo 
až v roku 2005, keď na koncerte Live 8 
zahrala skupina Pink Floyd v pôvodnom 
zložení. Sám sa však kedysi priznal, že 
ako sólový hudobník má viac slobody 
a priestoru v hudobnej tvorbe. Po osa-
mostatnení začal spolupracovať s viace-
rými známymi hudobníkmi a kapelami. 
Napríklad pri tvorbe albumu The Pros 
And Cons Of Hitch Hiking z roku 1984 
si hosťovsky zahrali Eric Clapton, Ray 

Cooper a Michael Kamen. V roku 1986 
sa Roger Waters objavuje so sprievodnou 
skupinou Bleeding Heart Band. 

Album Radio K. A. O. S. z roku 1987 
priniesol so sebou výborný singel The 
Tide Is Turning. V 1990 roku pripravil v 
Berlíne živé predstavenie The Wall za 
účasti viacerých hviezd pop music. Mno-
ho svetových hviezd sa objavilo taktiež pri 
natáčaní albumu Amused To Death v roku 
1992. Medzi jeho posledné významné 

diela patrí roková opera Ca Ira, 
ktorá mala svoju prapremieru 
25. augusta t.r. v Poznani. 
Opera sa vracia do minulosti 
k historickým osobám a vý-
znamným udalostiam, ktoré 
sa v nej spájajú. Diváci mohli 
uvidieť úryvky z francúzskej 
revolúcie a lietajúce gilotíny, 
ale aj ruského diktátora Stali-
na. Dej je nadčasový, rozpráva 
o rôznych krízach ľudského 
rodu. To všetko je popreple-
tané rôznymi efektmi a dobrou 
rockovou hudbou. Môžeme 
si položiť len otázku, čím nás 
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TYP 1: „rojko”TYP 1: „rojko”
Pri pohľade na teba by sa 

dalo povedať, že pravdepodobne 
študuješ. Sedíš totiž dlhý čas nad 
učebnicou. Prvý dojem je však 
klamlivý – myseľ máš v oblakoch. 
Tvoje myšlienky sa vôbec nezaoberajú učivom, 
ale čímsi (alebo kýmsi?) iným. Výsledky z písomky 
zriedkakedy odzrkadľujú tie predlhé hodiny, ktoré 
stráviš za svojím stolom, temer sa učiac. Dalo by 
sa teda povedať, že v tomto máš šťastie.

Pozor! Ak v škole stráviš celý deň pred-
stieraním, že sa učíš a sústreďuješ sa na 
vysvetľovanie prednášajúceho, neskôr za to 
zaplatíš. Aspoň jednu noc pred skúškou totiž 
stráviš „šprtaním sa“ a budeš unavený.

RADA: Porozmýšľaj nad svojimi záujma-
mi, postav si rebríček hodnôt. Vypestuj si 
v sebe pevnú vôľu, ktorou dosiahneš veľmi 
veľa. Hneď, ako zbadáš, že na hodine si na-
miesto pozorného počúvania kreslíš v rohu 
zošita ornamenty, či len tak bezmyšlienkovo 
míňaš tuhu pera, okamžite prestaň a snaž 
sa sústrediť.

TYP 2: drieš na skúškuTYP 2: drieš na skúšku
Podľa tvojich vyťahaných ponožiek, 

ktoré máš úzkostlivo zoradené 
podľa farby  skrini, sa dá ľahko 
charakterizovať tvoja povaha 
– tvoje vrtochy sa zvyknú „biť“ 
s kontrolou. Nikomu neprezra-
díš, koľko námahy a času ťa stáli 
tvoje dobre výsledky v škole. 
Každovečerné štúdium ostane 
tvojím tajomstvom.

Pozor! Pokiaľ ti tvoja vlastná disciplína po-
slúži k dosiahnutiu dobrých výsledkov v škole, 
môžeš si pridať viacej inšpirácie k tvojmu potu 
pri štúdiu. Opakovanie či farebnosť tvojich 
poznámok ti pomôžu napríklad pri písaní 
originálnej eseje.

RADA: Zmeň rutinu štúdia a mysli viac 
na svoj vnútorný pocit. Po prečítaní úlohy 
skús zavrieť oči a pripomeň si, čo si našiel 
zaujímavého vo svojich poznámkach. A ak si 
strávil pol hodiny zaoberaním sa školskými 
povinnosťami, uvoľni sa a skús robiť niečo 
celkom odlišne od „drvenia sa“. Musí to však 
byť čosi tvorivé. Napríklad písanie básní. 

TYP 3: spoločenský študent TYP 3: spoločenský študent 
Si typ, ktorý sa učí nahlas. V škole si 

zapamätáš viac z počutého ako z čítaného 
učiva. Z času na čas sa môže stať, že z toho, 
čo si počul/a, niečo riadne nepochopíš. Keď 
ti to však niektorý zo spolužiakov vysvetlí, je ti 
to hneď jasné. 

Rady pre študentov

Pozor! Prednášky, na ktorých sa zúčastní 
okolo 300 ľudí, nie sú miestom pre teba. Po-
uvažuj skôr nad tým, či by si sa neprihlásil do 
niektorého z krúžkov, ktoré ponúka tvoja škola, 
alebo centrum voľného času.

RADA: Pre svoje vlastné dobro si urči 
pravidlá pre svoje štúdium v škole a nepova-
žuj svojich spolužiakov alebo kamarátov za 
jeden z dobrých dôvodov, prečo sa neučiť 
a ako si zaplniť voľný čas!

TYP 4: „biflóš”TYP 4: „biflóš”
Počas celých týždňov si mdlý. 

Má to veľmi jednoduchý dôvod 
– noci pred skúškou tráviš na-
miesto spania učením. Z času 
na čas si predsa len nájdeš prí-
činu na úsmev: pripravíš si pizzu 
a kávu piješ zo svojho obľúbeného hrnčeka! 
Nakoniec ti pod vplyvom toho všetkého začne 
stúpať adrenalín. Nie je to však výhra – v noci 
o štvrtej sa zobudíš celý spotený nad zošitom, 
ktorý ti počas spánku urobil odtlačky na tvári, 
a znova si tam, kde si bol na začiatku.

Pozor! Keď ráno prídeš do školy, zistíš, 
že máš ešte veľa času. Je tma, pokoj, nijaký 
krik či behanie po chodbách. Budeš sa však 
aj napriek tomu cítiť neisto, pretože hodiny, 
ktoré si strávil v noci sedením nad knihami 
a učením sa, nezaručia tvoje vedomosti, pre-
tože si príliš unavený. Využi však voľný čas 
pred skúškou a prečítaj si znovu to, čo si sa 
naučil v noci. Ozrejmí sa ti to v mysli a budeš 
sa cítiť určite lepšie.

RADA: Svoje známky si zlepšíš a sebe 
uľahčíš život, keď sa budeš priebežne pripra-
vovať na jednotlivé predmety. Predídeš tak ok-
rem iného aj stresu. Ak ťa domáce prostredie 
rozptyľuje a ty sa nevieš poriadne sústrediť 
na učivo, zober si svoje poznámky a zájdi do 
obľúbenej kaviarne. Tam sa ti zlepší nálada 
a aj opakovanie učiva ti pôjde ľahšie.

TYP 5: roztopašný, vrtošivý TYP 5: roztopašný, vrtošivý 
študentštudent

Tvojím zvykom je urobiť z nudnej pred-
nášky zaujímavú a nevšednú hodinu. No 
paradoxom je, že na to, aby si sa niečo naučil, 
potrebuješ mať pred sebou čistú lavicu a úplné 
ticho. Tvoju pozornosť rozptyľuje dokonca aj 
popísaná lavica. Keď si však celkom koncentro-
vaný, dokážeš byť veľmi bystrý a učenlivý. Keď 
však nemáš takéto podmienky, ktoré bežne 
na hodinách v škole nebývajú, stáva sa z teba 
roztopašný, vrtošivý študent.

Pozor! Ak si budeš podávať žiadosť na 
internát, mal by si si tam pre istotu pripísať 
poznámku, že chceš byť na izbe sám. Mohlo 

by sa ti totiž stať, že niekto nebude chcieť byť 
na izbe s niekým, kto je taký roztopašný. 

RADA: Ak sa ti stane, že ťa aj najmenšia 
maličkosť vyruší z čítania, môže to byť spô-
sobené tvojou únavou, či dokonca až nudou 
zo životného štýlu. Skús sa niekedy správať 
ako celkom normálny študent, veď človeku 
dobre padne, ak nie je neustále stredobo-
dom pozornosti všetkých študentov.

TYP 6: „larva”TYP 6: „larva”
Cítiš sa často neisto? Stáva sa 

ti, že keď sa na hodine opýtaš na 
niečo, čo je podľa teba dôležité, 
počuješ za sebou tlmený smiech 
svojich spolužiakov? A keď sa pýtaš vyučujú-
ceho, či práve to-ktoré učivo bude na teste, 
tvoji okolosediaci vybuchnú v hlasitý smiech? 
Vysvetlenie je jednoduché – máš strach z vlast-
ného zlyhania. Nevieš sa uvoľniť a nakaziť sa 
bezstarostnosťou ostatných svojich kamarátov, 
bojíš sa prejaviť svoju lásku k učeniu. Uzavrieš 
sa do seba – ako sa zvykne vravieť – „zalezieš 
do ulity“. Jednoducho sa „hráš na larvu“.

Pozor! Školský život a vôbec život v triede 
medzi množstvom mladých ľudí, nie je vhod-
ným miestom pre takúto „larvu“. Zbytočne 
vyrábaš sebe samému komplexy.

RADA: Ak už nechceš byť taký osamelý, 
musíš v prvom rade z tej svojej „larvy“ vyrásť. 
Ak sa ťa skúšajúci na niečo opýta, sebave-
dome odpovedaj. Keď ti niečo nie je jasné, 
bez zábran sa opýtaj. Určite sa v triede nájde 
viacero takých, ktorí tomu nerozumejú, len 
nemajú odvahu sa na to spýtať, a budú ti 
vďační, že si to urobil ty.

TYP 7: príliš „cool” pre školu
Uvedomuješ si, koľko práce ťa musí 

stáť, kým dostaneš z niektorého pred-
metu jednotku? Pravdepodobne si 
jeden z tých, ktorí si myslia, že také 
dobré známky „sú pre iných a nie 
pre teba“. Nie je to však pravda. 
Tvoje výsledky iba odzrkadľujú čas, 
ktorý venuješ učivu, to znamená – tak-
mer žiaden. Pri troche snaženia by si 
mohol mať lepšie známky a svojim 
rodičom by si tým určite urobil radosť. 
Tvoj problém je však v tom, že si príliš 
zaneprázdnený a na predmety ako 
napríklad geometria či cudzí jazyk ti jednodu-
cho popri zábave neostáva čas. Neskrývaj svoj 
rozum a intelekt „pod pokrývkou“. Ukáž, čo sa 
v tebe naozaj skrýva!

Pozor! Tvoje niekoľkoročné prázdninovanie 
sa čoskoro skončí. Skús pouvažovať nad tým, 
že si zaobstaráš doučovanie z tých predmetov, 
ktoré ti veľmi nejdú. Cez naozajstné prázdniny 
sa potom môžeš navystrájať do sýtosti!

RADA: Začni sa koncentrovať na učenie, 
zvýš svoje ambície. Určite poznáš, že bez práce 
nie sú koláče. Veď tvrdou prácou a cieľavedo-
mosťou to doteraz každý dotiahol ďaleko!        

ŠTÝLY UÈENIA ŠTÝLY UÈENIA 
a l e b oa l e b o aký si  typ ty?aký si  typ ty?
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CHOROBY MAJĄCE
WPŁYW NA

REPRODUKCJĘ BYDŁA

Do najczęstszych chorób zakaźnych 
wpływających na skuteczność reprodukcji 
krów mlecznych należą: bruceloza, 
leptospiroza, zaraza rzęsistkowa i 
wibrioza.

Bruceloza (choroba Banga) jest za-
kaźną, zaraźliwą i przewlekłą chorobą 
bakteryjną wielu gatunków zwierząt 
domowych i dzikich oraz człowieka. 
U krów chorobę tę wywołuje bakteria 
Brucella abortus. Źródłem zarazka jest 
najczęściej chore lub bezobjawowo 
zakażone bydło. Chore krowy i jałówki 
wydalają duże ilości zarazka, najczęściej 
w okresie poronień lub porodów (wody 
płodowe, płód, poporodowe wycieki z 
dróg rodnych, mleko w okresie laktacji). 
Natomiast u buhajów może dojść do za-
każenia przy kryciu. Przy czym wyróżnia 
się dwa rodzaje zakażeń: czynne - gdy 
buhaj zakażony i wtedy zakażenie krów 
następuje poprzez nasienie (również przy 
sztucznej inseminacji), bierne - jeśli bu-
haj najpierw kryje krowy chore a potem 
zdrowe. Bydło może się zarazić także od 
innych gatunków zwierząt domowych 
i dzikich, które są nosicielami bruceli, 
jak : konie, małe przeżuwacze, świnie, 
psy, szczury, drób, sarny i inne. Źródło 
zarazka dla zwierząt stanowią również 
zakażone przedmioty, sprzęt oborowy, 
ściółka, pasze, woda, wspólne wodopoje. 
Zarazek dostaje się do organizmu zwie-
rząt przez przewód pokarmowy (np. zli-
zywanie lub żucie zakażonych łożysk lub 
poronionych płodów) a także uszkodzona 
skóra, strzyki i błony śluzowe. Pałeczki 
Brucella abortus są bardzo wrażliwe na 
światło słoneczne, w którym giną po 
kilku godzinach oraz na ciepło (temp. 
65 °C zabija je po kilkunastu minutach). 
Odporne są natomiast na pozostałe 
czynniki środowiska zewnętrznego, np.: 
w wycieku pochwowym w chłodni żyją 
7 miesięcy, w poronionych płodach bez 
dostępu słońca a nawet w okresie cie-
płym - 6 miesięcy, w kale wysuszonym 

 ČO NA OBED
BANÁNOVO-KOKOSOVÁ 
POLIEVKA

4 banány, 60 g cibule, 2 strúčiky ces-
naku, 2 červené a zelené čili papričky, 
2 lyžice oleja, 400 ml kokosového mlie-
ka, 200 ml odstredeného (nízkotučné-
ho) mlieka, 400 ml kuracieho vývaru, 
šťavu z jednej limety (alebo citróna), 
1 zväzok koriandra, soľ, 20 g sušených 
banánov.

Banány olúpeme a nakrájame na 
plátky. Očistíme cibuľu a cesnak a na-
krájame nadrobno, takisto nakrájame 
i čili papričky. V hlbokom hrnci rozo-
hrejeme olej. Banány, cibuľu, cesnak 
a čili papričky popražíme na miernom 
ohni asi 2-3 minúty, občas premiešame. 
Pridáme kokosové a odstredené mlieko a 
kurací vývar. Privedieme do varu, potom 
uberieme oheň a pomaly varíme asi 15 
minút. Pridáme limetovú (citrónovú) 
šťavu a soľ. Podávame teplé s kúskami 
banánov, červenými čili papričkami, 
koriandrom a sušenými banánmi.

PLNENÉ KURACIE PRSIA
4 porcie vykostených kuracích 

pŕs, 3 pokrájané sušené fi gy, 2 banány 
nakrájané na kocky a dva banány na-
krájané na 10 cm dlhé pásiky, 2 lyžice 
nakrájaného čerstvého rozmarínu, 50 
g syra gorgonzola, 2 lyžice oleja,  1 
lyžicu medu, 3 červené papriky, soľ, 
čierne mleté korenie, strúhanka.

Do každej porcie kuracích pŕs urobí-
me ostrým nožom otvor veľký najmenej 5 
cm, aby sa vytvorila kapsička, Zmiešame 
figy, banány, rozmarín, syr, strúhanku, 
soľ a korenie a urobíme plnku. Zmesou 
naplníme kapsičky a uzavrieme ich 
špáradlom. Na panvici rozohrejeme 
olej, naplnené kuracie prsia opekáme na 
ňom asi 4 minúty z každej strany a po-
čas opekania mäso potierame medom. 
Potom preložíme na servírovací tanier. 
Vo výpeku opečieme ešte papriku a ba-
nány, z každej strany asi po 3 minúty. 
Podávame spolu s mäsom a ozdobíme 
rozmarínom.

 ŠALÁTY
TUNIAK S BANÁNOM 
A ŠALÁTOM

1 limetu (alebo citrón), 3 banány, 
300 g koktailových paradajok, 100 g 
nízkotučného bieleho jogurtu, 4 lyžice 
vínneho octu, 1 zväzok kôpru, 1 zväzok 
petržlenovej vňate, 2 lyžice olivového 
oleja, 2 lyžičky horčice, soľ, čierne mleté 
korenie, 2 lyžice karí korenia, 2 lyžičky 
cukru, 4 plátky tuniaka – každý po 140 g.

Tuniaka ochutíme mletým čiernym 
korením  a kúskom limety alebo citróna. 
Banány olúpeme, nakrájame na kolieska 
a pokvapkáme citrónovou šťavou. Kok-
tailové paradajky nakrájame na plátky 
a opatrne zmiešame s banánom a dres-
singom, ktorý pripravíme takto: Jogurt 
zmiešame s octom, kôprom, petržlenovou 
vňaťou, olivovým olejom a horčicou, do-
chutíme soľou, korením, karí a cukrom. 
Nalejeme na šalát, jemne zamiešame 
a necháme chvíľu odležať. Medzitým na 
miernom ohni rozohrejeme olej tak, aby 
sa neprepaľoval, vložíme plátky tuniaka 
a opekáme len z jednej strany asi 4 minú-
ty. Preložíme na tanier, pridáme banánový 
šalát a ozdobíme petržlenovou vňaťou.

 ZÁKUSKY
BANÁNOVO-KÁVOVÉ 
TIRAMISU

400 g nízkotučného tvarohu, 350 g 
syra mascarpone, 3 lyžice rumu, 80 g 
cukru, 8 lyžíc kávy espreso, 2 lyžice 
likéru (napr. vaječného alebo kávové-
ho), 150 g detských piškót, 4 nakrájané 
banány, 2 lyžice kakaového prášku.

Zmiešame tvaroh, mascarpone (na-
miesto syra mascarpone môžeme použiť 
nátierkové maslo bez príchute), rum a polo-
vicu cukru. Zvyšok cukru pridáme do horú-
ceho espresa, primiešame likér a necháme 
vychladnúť. Do vychladnutej kávy s likérom 
namočíme piškóty a polovicu z nich uložíme 
na dno hlbokého plechu. Na vrstvu piškót 
nanesieme vrstvu krému, na ňu rozložíme 
nakrájané banány a postup zopakujeme. 
Vrchnú vrstvu krému posypeme kakaovým 
práškom. Hotové tiramisu uložíme do chlad-
ničky na niekoľko hodín, najlepšie na noc, 
aby desert dobre stuhol. (ms)
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- 1 rok, w mleku kwaśnym - klika dni, w 
serze - 2 miesiące, w maśle - 1 miesiąc. 
Bakterie giną natomiast szybko w 2% 
formalinie i 1% lizolu. Okres inkubacji 
brucelozy może wynosić od 2-3 tygodni 
do 6-9 miesięcy. Najwyraźniejszymi 
objawami zakażenia brucellą są: ronienia 
(szczególnie w czasie trzech ostatnich 
miesięcy ciąży), zatrzymanie łożyska i 
infekcja macicy. Krowy często ronią tyl-
ko przy pierwszej ciąży, następne cielęta 
są żywe, aczkolwiek słabsze i bardziej 
wrażliwe na schorzenia. Po poronieniu 
pojawiają się zapalenia macicy, jajowo-
dów, prowadzące w wielu wypadkach 
do niepłodności. Poza tym u krów 
chorych występują zapalenia stawów 
obrzęk zapalny wymienia. Natomiast 
u buhajów można zauważyć zmiany 
zapalne w najądrzach i jądrach oraz 
zapalenia błony śluzowej prącia.

CHOROBY GOŁĘBI – 
ciąg dalszy

Niedrożność wola. Może wystąpić 
wtedy, gdy hodowca podaje osieroco-
nym młodym pasze suche w bardzo 
dużych ilościach. Po pobraniu wody 
pasza (ziarna lub nasiona) pęcznieje. W 
związku z tym ustaje ruch ścian wola 
i pokarm zalega. Schorzenie to może 
wystąpić również u starszych gołębi, jeśli 
będą żywione podobnie i utrzymywane 
w wolierze bez możliwości latania. Prze-
pełnione wole przy dotyku jest jak bardzo 
gęste ciasto. Leczenie: podawać czystą 
wodę pitną, zabrać suchą paszę. Starsze 
ptaki oddadzą pokarm (zwymiotują).
Nieżyt żołądkowo-jelitowy. Występu-
je w wyniku skarmiania gołębiami pasz 
złej jakości (spleśniałych, zamarzniętych), 
a także wskutek pobrania przez ptaki 
dawki nawozów mineralnych lub wody 
skażonej ściekami przemysłowymi. Na-
stępuje zapalenie błony śluzowej żołądka 
gruczołowego i jelita. Ptaki są osłabione, 
tracą apetyt; ich pomiot ma barwę żółta-
wo zielonkawą i jest pienisty. Leczenie: 
głodzenie gołębi przez dobę i podawanie 
im do picia wody z rozpuszczonym nad-
manganianem potasu, w stosunku: na 10 
litrów wody l g nadmanganianu potasu, 
lub 1% roztwór sody oczyszczonej albo 
antybiotyki, według zaleceń lekarza we-
terynarii. Po zabiegach podawać wywar 
z siemienia lnianego. (ak)

C IĄG DALSZY NASTĄPI

ZMIANY 
W ŚWIADCZENIACH 

RODZINNYCH
Od 1 września t. r. zmieniły się 

kwoty zasiłków i zasady ich wypła-
cania. Wzrosła wysokość zasiłku 
rodzinnego, który teraz zależy od 
wieku dziecka. Najniższy zasiłek 48 
zł należy się na dzieci w wieku do 5 
lat, najwyższy 68 zł na dzieci od 19 
do 24 lat. Wzrosły również dodatki 
do zasiłku rodzinnego: dla rodzin 
wielodzietnych, na kształcenie i reha-
bilitację dziecka niepełnosprawnego 
oraz naukę poza domem. Wyższa jest 
także kwota zasiłku pielęgnacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych – za-
miast 144 zł dostaną 153 zł. Nie ma 
już wyższego o 50 zł dodatku z tytułu 
samotnego rodzicielstwa. 

W związku z tymi zmianami, 
zmieniają się również instytucje, 
które będą wypłacały pieniądze. Od 
1 września wszystkie świadczenia ro-
dzinne wypłacają tylko gminy i ośrod-
ki pomocy społecznej. Pracodawcy 
zatrudniający ponad 20 osób zostali 
zwolnieni z tego obowiązku. 

WYPRAWKA 
DLA PIERWSZAKÓW
Uczniom, których w roku szkol-

nym 2006/2007 objęto obowiązkiem 
szkolnym w klasach pierwszych: 
szkoły podstawowej i ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej I stopnia, 
przysługuje wyprawka w posta-
ci podręczników wartości 100 zł. 
Można się o nią ubiegać, jeśli w 
rodzinie dziecka dochód na osobę 
nie przekracza kryterium z ustawy o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
nr 64 poz. 593 ze zm.) tj.: na osobę 
samotnie gospodarującą – 461 zł, na 
osobę w rodzinie – 316 zł, na rodzinę 
– sumy kwot na osoby w rodzinie. 
Wniosek o wyprawkę składają rodzi-

ce, opiekunowie prawni, nauczyciel 
lub pracownik socjalny – w szkole, 
do której dziecko będzie chodzić, a 
termin zależy od dyrektora placówki. 
Do wniosku dołącza się zaświad-
czenie o wysokości dochodów lub 
o korzystaniu ze wsparcia pomocy 
społecznej. Dyrektor szkoły robi listę 
dzieci uprawnionych, zatwierdza ją 
u wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta i przyznaje wyprawkę. Pod-
stawą jest rozp. RM Dz. U. z 2006 r. 
nr 88 poz. 615.

WARTO WIEDZIEĆ
Chcesz wysłać list, w którym 

znajdują się ważne informacje lub 
dokumenty? Wyślij go zatem jako list 
polecony. List zwykły, niestety, może 
zaginąć. A wówczas nie możesz do-
magać się od poczty odszkodowania. 
Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz. 1188.

• • •

Jeśli masz rower i skończyłeś 18 
lat, możesz nim jeździć po ulicach. 
Nie musisz też mieć karty rowerowej 
ani prawa jazdy. Natomiast dzieci mu-
szą mieć kartę rowerową lub jeździć 
wyłącznie po chodnikach. Dz. U. z 
2003 r. nr 58 poz. 515.

DOKUMENTY 
POTRZEBNE DO 

ADOPCJI
Jeśli małżonkowie decydują się 

na adopcje dziecka muszą przygoto-
wać dla danego ośrodka adopcyjne-
go następujące dokumenty: dowód 
osobisty, odpis aktu małżeństwa, 
zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia (w tym wyniki WR i RTG), 
zaświadczenie z poradni zdrowia 
psychicznego i poradni odwykowej, 
że nie jest się osobą zarejestrowaną i 
leczoną w tych poradniach, zaświad-
czenie o leczeniu niepłodności, 
zaświadczenie z pracy o wysokości 
zarobków, opinia z miejsca pracy, 
zaświadczenie o niekaralności (nie 
zawsze), inne dokumenty, o które 
może poprosić ośrodek adopcyjny. 
(ak)
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NÁŠ TEST

Dokážete prehrávať?Dokážete prehrávať?
1. Čo hráte najradšej, keď sa vo vás prebudí 

hráčska vášeň?
a/ strategické hry – 3; b/ hry s kockami – 6; 

c/ logické hry – 0;
2. Vo firme sa uvoľní dobré miesto a dostane 

ho vaša najsilnejšia konkurentka. Čo si 
pomyslíte?

a/ nabudúce sa musím viac snažiť – 6; b/ vo 
svete jednoducho niet spravodlivosti – 0; 
c/ dnes ona, zajtra môžem ja – 3;

3. Ktorý titulok sa najlepšie hodí k obrázku 
s olympionikmi na stupňoch víťazov?

a/ víťaz berie všetko – 0; b/ nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa – 6; c/ pocta patrí 
tomu, kto si ju zaslúži – 3;

4. Čo vás hnevá najviac?
a/ porážka pre hlúposť – 3; b/ stratiť víťazstvo 

o vlások – 6; c/ porážka pre slabé vlastné 
výkony – 0;

5. Na party ste hodili očkom po atraktívnom 
objekte. Ale nielen vy. Ako vašu rivala/ku 
vyradíte?

a/ Vôbec ju nevyradím. Jednoducho presvedčím! 
– 6; b/ pokúsim sa tú druhú osobu ukázať 
v zlom svetle – 0; c/ Budem rýchlejšií/ia! – 3;

6. Pohádali ste sa s vaším partnerom. Obaja 
si však myslíte, že ste v práve. Ako sa to 
nakoniec skončí?

a/ Svoju mienku nezmením. Keď mám pravdu, tak 
je to tak a hotovo. – 0; b/ diskusiu presunieme na 
iný deň, keď budeme prístupnejší argumentom 
– 3; c/ múdrejší z nás väčšinou ustúpi – 6;

7. Priatelia vás pozvú na výlet na koliesko-
vých korčuliach. Ale vy ste sa ešte nikdy 
nekorčuľovali. Idete napriek tomu?

a/ Nie. Radšej si to predtým natrénujem. – 0; b/ 
Jasné, len dúfam, že mojim priateľom nebu-
de trochu prekážať, že som ešte začiatočníč-
ka. – 6; c/ Bude to predsa zábava, ale čo keď 
tým ostatných budem zdržiavať? – 3.

VYHODNOTENIE: 
0 až 12 bodov
Dúfajme, že hry nepatria medzi vaše koníčky! 
Pretože nie ste hráč, ktorý by dokázal prehrávať 
s nadhľadom. Keď pri hre, športe alebo stávke 
nezvíťazíte, s radosťou sa urazíte a odujete. 
Vôbec vám neprekáža, že ostatným ďalej kazíte 
radosť z celej hry. 
15 až 27 bodov
Nie, naozaj neprehrávate radi. Keď bojujete, je 
to preto, že chcete aj vyhrať. Keď nevyhráte, 
akceptujete to, ale so zaťatými zubami. Vôbec 
sa vám to nepozdáva, napriek tomu musíte 
uznať, že protivník mal viac šťastia, lepšie vedel 
alebo mal predpoklady na víťazstvo. 
30 až 42 bodov
Zdá sa, že váš charakter sa ukázal ako silný, 
lebo podľa neho ste dobrým porazeným. Čím 
vyššie je dosiahnuté skóre, tým suverénnejšie 
viete zaobchádzať s prehrou, a tak vlastne vy-
chádzate z hry ako morálny víťaz. Radšej máte 
férový súboj než kŕčovitú výhru. 
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VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja kariéra sa pohla. Daj si 
však pozor, aby ťa nevyniesla 
príliš vysoko. Mal by si na to 
pozrieť reálnym okom. Nesú-

per so všetkými, ktorých stretneš. Nedrž 
sa veľkých ambícii v tvojom partnerskom 
vzťahu a preži tento mesiac v pokoji. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Riaď sa svojím rozumom. 
Nemúdre rozhodnutie môže 
pokaziť veľa vecí. Drž sa na 
úrovni a uvidíš, že to bude 

dobré. Spokojne si premysli, či náhodou 
netreba niečo zmeniť? Budúci mesiac by 
mal byť pre teba dobrý, všetky zamotané 
problémy sa ti podarí vyriešiť.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Používaj rozum. Každé nepre-
myslené rozhodnutie ti môže 
priniesť straty. Ak prejdeš cez 
problémy so spokojnou hlavou, 

na isto na tom získaš.  Zamysli sa však 
radšej nad životom. Možno treba niečo 
zmeniť. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Tento mesiac je ako stvorený 
pre teba. Budeš mať toľko 
energie, že sa ti podarí zrea-
lizovať všetky plány. Postúpiš 

hore aj v práci. Čaká ťa množstvo úspe-
chov a gratulácii. Nemusíš byť až taký 
skromný. Zostatok energie využi na aktív-
ny oddych niekde na bazéne a pod.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Mal by si si oddýchnuť niekde 
v prekrásnej prírode. Netráp 
sa tým, že sa v niektorých 
dôležitých veciach týkajúcich 

sa práve teba nič nedeje. Netráp sa 
zbytočnými obavami, ale nepreháňaj 
ani s optimizmom. Udrž si od všetkého 
mierny odstup.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak ťa prerastú nostalgické 
spomienky, stratíš sa vo víre 
naliehavých vecí. Drobnosti 
nechaj tak a radšej si od-

dýchni. Blíži sa babie leto. Minulosť už 
nechaj tak, odtrhni sa konečne od toho, 
čo už dávno stratilo zmysel. Máš šancu 
nadviazať novú známosť.

BARAN (21.3.-20.4.)
Sústreď sa na to, čo je najdô-
ležitejšie. Budeš mať šťastie 
na peniaze. Ak nemáš prácu, 
istotne si ju nájdeš. Ak by si 
chcel uzavrieť nejakú ob-

chodnú zmluvu, nečakaj a určite na tom 
získaš. V láske zbytočne nekombinuj, 
aby si sa nepotkol sám o seba.

BÝK (21.4.-20.5.)
Bude s teba hviezda. Teraz 
alebo nikdy. Všetko sa sú-
stredí na teba. Vo svojom 
živote budeš môcť veľa vecí 

zmeniť. Ak hľadáš niečo zaujímavejšie 
– oplatí sa to risknúť. Ak sa ti bude snívať 
o výhre, kúp si žreb. A nájde sa aj niekto, 
kto sa do teba zaľúbi.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak bude v istých momen-
toch ťažko a povieš si, že 
viac nevydržíš, že už ďalej 
nedokážeš ísť, nakoniec 

v tom zmätku nájdeš cestu ďalej. Príliš 
však neriskuj. Ak by si chcel niečo uro-
biť, poupratuj vo svojom srdci. Je čas, 
aby si skončil istú toxickú známosť. 

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoj život ide v dobrom ryt-
me. V nastávajúcom mesiaci 
dokážeš urobiť toho veľa. 

Nové kontakty a známosti ti v tom ur-
čite pomôžu. Môžeš vyhľadávať nové 
veci, rozširovať horizonty. Neprotestuj 
však, ak bude treba zmeniť ešte nejaké 
maličkosti. 

LEV (23.7.-23.8.)
Ak si chceš ešte chvíľku od-
dýchnuť, urob to rýchlo. Kon-
čí sa čas leňošenia, pretože 

prídu chvíle, v ktorých sa budeš musieť 
angažovať celý.  Práce budeš mať vyše 
hlavy. Budeš sa cítiť unavený a občas aj 
smutný. Uvoľni sa a budeš mať šťastie 
taktiež v láske.

PANNA (24.8.-23.9.)
Aj keď sa leto už končí, 
čakajú ťa romantické chvíle. 
Tvoja tajná láska, ktorá bola 
doteraz len snom, sa stane 

skutočnou. Odpoveď na ňu by mala byť 
tiež pozitívna. Splnia sa ti aj ďalšie tajné 
sny a o peniaze sa príliš neboj, isto sa 
nejaké nájdu. (ms)
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Matúš – osobitné, tvrdé meno. Muži nazvaní týmto menom 
mávajú originálny charakter, sú zvláštni, a niekedy dokonca čudní. 
Matúš býva obyčajne tmavovlasý, ale nie je brunet. Najčastejšie 
je vysoký alebo stredne vysoký so zavalitou postavou. Oči má 
šedé, hnedé alebo čierne, pleť počernú, nos rovný, ústa pomerne 
malé a tvár spravidla pozdĺžnu. Je sangvinikom alebo flegmati-
kom. Obyčajne jedináčik a len zriedkavo má jedného buď dvoch 
súrodencov. Od detstva je mlčanlivý a uzavretý do seba, avšak 
veľmi nadaný, inteligentný a bystrý. Od útleho detstva je silný 
a dobre urastený, no a telesne a duševne odolný. Je typickým 
samotárom a vôbec typom mysliteľa. V škole prejavuje záujem 
najmä o prírodné vedy. Spolužiaci síce uznávajú jeho vedomosti, 

ale ho nemajú radi, aj keď Matúš často a rád pomáha slabším. 
K jeho záľubám patria najmä dlhé prechádzky a knihy. Má-
lokedy býva veselý a usmievavý. Na vysokej škole študuje 
spravidla dobre. V zamestnaní zastáva vysoké a zodpovedné 
miesta. Je dobrým riaditeľom, vedúcim oddelenia, šéfom pod-
niku a pod. Jeho podnik a pracovisko, ktoré vedie, je vzorné. 
Je tvrdý, prísny a náročná voči sebe, ale aj podriadením. Dbá 
o svoj zovňajšok, ba možno povedať, že je v tom pedant. Žení 
sa obyčajne s tichou a príjemnou ženou, ktorá je na ňom plne 
závislá. V jeho domácnosti, podobne ako v zamestnaní, vládne 
dokonalý poriadok. 

Matúš máva jedno alebo dve deti, ktoré ho obdivujú, ale ho 
nemilujú, keďže jeho odmeranosť a neprístupnosť nedovoľuje 
vyklíčiť hlbšiemu citu. Matúš žije striedmo, nepije, nefajčí. 
Dožíva sa vysokého veku, vždy uzavretý, odmeraný, s pevnými 
zásadami.    

Slečna, vážne sa domnievate, že kŕmite holuby?!

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie 
do snára, aj keď to pokladá za predsudok do snára, aj keď to pokladá za predsudok 
našich babičiek. Je to predsa zábava. A čo, našich babičiek. Je to predsa zábava. A čo, 
keď sa vám dobrý sen splní? Tak teda, keď keď sa vám dobrý sen splní? Tak teda, keď 
sa vám snívalo:sa vám snívalo:
- Mydlo – usporiadaš svoje záležitosti; kupo-- Mydlo – usporiadaš svoje záležitosti; kupo-
vať – dobrá domácnosť; používať – blúdiš po vať – dobrá domácnosť; používať – blúdiš po 
nebezpečných cestách.nebezpečných cestách.
- Mydlové bubliny – prežiješ krátke nešťas-- Mydlové bubliny – prežiješ krátke nešťas-
tie.tie.
- Múzeum navštíviť – dobre prežiješ svoj - Múzeum navštíviť – dobre prežiješ svoj 
život.život.
- Náhrobný kameň vidieť – smútok v rodi-- Náhrobný kameň vidieť – smútok v rodi-
ne.ne.
- Náhrdelník vidieť – spokojnosť.- Náhrdelník vidieť – spokojnosť.
- Nájomné dostať – zakrátko dobre pome-- Nájomné dostať – zakrátko dobre pome-
ry.ry.
- Nájsť niečo – onedlho získaš značnú sumu - Nájsť niečo – onedlho získaš značnú sumu 
peňazí.peňazí.
- Nákladom byť zaťažený – pred tebou ťažké - Nákladom byť zaťažený – pred tebou ťažké 
záležitosti; zhadzovať zo seba – zbavíš sa záležitosti; zhadzovať zo seba – zbavíš sa 
nepríjemností. nepríjemností. 
- Náplasť na niekom vidieť – nejaká strata, - Náplasť na niekom vidieť – nejaká strata, 
škoda; na ranu pripravovať – poskytneš škoda; na ranu pripravovať – poskytneš 
niekomu pomoc; prikladať si – buď opatrný niekomu pomoc; prikladať si – buď opatrný 
v nemoci; na oku mať – urážka.v nemoci; na oku mať – urážka.
- Náramok nosiť – veľa radosti; dostať – nie-- Náramok nosiť – veľa radosti; dostať – nie-
kto ťa poteší.kto ťa poteší.
- Narodeniny oslavovať – máš tajnú lásku. - Narodeniny oslavovať – máš tajnú lásku. 
- Návrh počuť – chystaj sa na veľkú prácu; - Návrh počuť – chystaj sa na veľkú prácu; 
dostať – si obklopený zlými priateľmi; dať dostať – si obklopený zlými priateľmi; dať 
– chráň si svoju slobodu. – chráň si svoju slobodu. 
- Nedostatok trpieť – čoskoro prídu lepšie - Nedostatok trpieť – čoskoro prídu lepšie 
časy.časy.
- Nocľah v prírode – bezstarostný život; zlý - Nocľah v prírode – bezstarostný život; zlý 
– nepríjemnosti. – nepríjemnosti. 
- Nočná práca – čaká ťa veľa námahy. (ak)- Nočná práca – čaká ťa veľa námahy. (ak)

Nezamestnaný práve dostal prácu.
- Na začiatok dostanete 12 000 korún. 

Ale neskôr zarobíte oveľa, oveľa viac!
- V tom prípade prídem radšej oveľa 

neskôr.
�����

- Haló, dovolal som sa na Horúcu 
linku?

- Áno, dovolali ste sa priam na žeravú 
linku…

- A kto je pri telefóne, pusinka?
- Valcovne košických železiarní, 

zlatko.
�����

Žena si kupuje v obchode šaty a pýta 
sa predavača:

- Nemajú tieto šaty veľmi hlboký 
výstrih?

- Máte chlpaté prsia?

- No dovoľte! - rozčuľuje sa 
dáma.

- Tak potom je ten výstrih na-
ozaj hlboký.

�����

- Slečna, čím ďalej, tým lepšie 
vyzeráte.

- Óóó, lichotíte mi…
- No ale čím ste bližšie, tým je 

to horšie.
�����

- Vieš, čo to je najväčšia drina? 
– pýta sa jedno pivo druhého.

- To veru neviem.
- Stúpať do hlavy žirafe

�����

Syn stretne otca v nevestinci 
a prekvapene sa ho pýta:

- Tato, a ty tu čo 
robíš?

- No vieš, za 
tých pár stovák sa 
mi nevyplatí budiť 
mamu.

�����

Bača je po prvý 
raz na futbale. Po 
chvíli sa pýta su-
seda:

- Prečo sa tak 
naháňajú?

- Kvôli poháru, 
- odvetí vedľa se-
diaci.

- Hmm, neviem 
si predstaviť, čo 
by robili, keby šlo 
o fľašu…
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Nesmú fajčiť. Môžu sa bez prob-
lémov byť kladivami po hlavách, sekať 
sekerami či šermovať mečmi. Môžu sa 
vyhodiť do vzduchu veľkým množstvom 
dynamitu. Najnovšie však vo Veľkej 
Británii nemôžu jedno - fajčiť. Reč je o 
populárnej kreslenej televíznej dvojici Tom 
a Jerry. Podľa najnovšieho rozhodnutia 
britského vládneho úradu pre dohľad nad 
zábavným priemyslom (Ofcom) najzná-
mejšia komixová  mačka a myš už nesmú 
v Británii fajčiť. Ide totiž o kreslený seriál, 
ktorý pozerajú deti, jeho tvorcovia preto 
musia odstrániť scény, kde si Tom a Jerry 
poťahujú z cigariet. Takéto kontroverzné 
opatrenie dozorného mediálneho úradu 
prekvapilo dnes aj samotných zarytých 
nefajčiarov. Hovorkyňa protifajčiarskej 
organizácie Ash Amanda Sandfordová 
vyslovila prekvapenie a pochybnosti, že 
či je možné vôbec zmeniť takéto scénky 
hollywoodskeho klasického kresleného 
seriálu. Šéfovia Ofcomu si však stoja 
neústupne za svojím - seriál môže byť 

ANTIKONCEPCIA PRE KENGURY. 
Austrálski vedci vyvíjajú perorálnu antikon-
cepciu pre kengurie samice, aby tak znížili 
narastajúcu populáciu týchto vačkovcov. 
Vládny ekológ Don Fletcher vyhlásil, že nová 
metóda bude účinnejšia ako existujúca, ktorou 
je vasektómia, čiže podväzovanie semenovo-
dov u samcov, a injekcie pre samice, pretože 
jedincov nebude treba odchytávať. Podľa 
neho efektívna práca s divými zvieratami je 
možná jedine prostredníctvom perorálnych 
látok. Jednou z možností je pripraviť zmrzlinu 
s antikoncepčným efektom. Terénne testy 
takéhoto prostriedku budú do dvoch až piatich 
rokov. Kengury sú veľkým nebezpečenstvom 
na cestách v Canberre, najmä v suchých me-
siacoch, keď tisíce prichádzajú z prírody do 
miest, aby sa pásli na golfových ihriskách a 
mestskej zeleni. Vláda nechce organizovať ich 
odstrel, pretože existuje riziko pre ľudí v obyt-
ných zónach, a navyše, obyvatelia namietajú, 
že ide o krutú metódu. (TASR)

ZABUDOL NEVESTU. Nie najšťastnejšie sa začala 
svadobná cesta čerstvo oddaného páru v Saudskej Ará-
bii. Novopečený manžel totiž zabudol svoju milovanú 
polovičku na diaľničnom odpočívadle bez toho, aby jej 
absenciu v aute spozoroval. Ako informoval denník 
Arab News vychádzajúci v meste Džidda, muž sedel 
za volantom a nevesta sladko spala na zadnom sedadle. 
Zastavil na odpočívadle, natankoval a zaplatil, jeho 
drahá sa medzičasom zobudila a odskočila si na toaletu. 
Mladomanžel sa vrátil, avšak vôbec si nevšimol, že je v 
aute sám a jednoducho pokračoval v ceste. Žena márne 
kričala za odchádzajúcim vozidlom, rovnako márne boli 
aj snahy nápomocného vodiča, ktorý zo súcitu zúfalú 
mladomanželku zobral do svojho auta a „prenasledoval“ 
roztržitého manžela. Zastavila ho až upovedomená 
policajná hliadka po 50 kilometroch jazdy bez svojej 
vyvolenej. (TASR)

UMÝVAL BYT BENZÍNOM. Istý Angličan vyhodil 
do vzduchu svoj dom v meste Scunthorpe vo Veľkej 
Británii po tom, ako vyumýval svoju kuchynskú dláž-
ku čistiacim prostriedkom Cillit Bang, ktorý predtým 
zmiešal s benzínom. Ron Cox sa snažil vyčistiť ku-
chynské dlaždice špinavé od lepidla, a keďže sa mu 
to nedarilo, pomyslel si, že by mu benzín pomohol 
pomôcť. Výpary z benzínu explodovali, akonáhle 
prišli do kontaktu s kontrolnou žiarovkou na plyno-
vom bojleri. Prud-
ký výbuch rozbil 
okno a zničil po-
valu a steny jeho 
domu. „Najskôr 
som si neuvedo-
mil, čo sa stalo. 
Nedokázal som 
uveriť tej škode. 
Mal som veľké šťastie, že som bol v susednej izbe a 
našťastie nikto iný nebol v dome,“ povedal Ron pre 
denník The Sun. Aj podľa požiarnikov mal veľké šťas-
tie a dúfajú, že sa dostatočne poučil, aby nabudúce 
nepoužívať čistý benzín pri upratovaní. (TASR)

Nahé roľníčky privolávali dážď. Desiatky nepálskych žien sa v lete vyzliekli 
donaha a obrábali svoje ryžové políčka na západe himalájskeho kráľovstva v Evi-
nom rúchu. Týmto neobvyklým spôsobom si chceli uzmieriť rozhnevaných bohov 
a privolať vytúžený dážď. Ako informovala nepálska tlač, asi 50 žien z dvoch obcí 
okresu Kapilvastu, asi 190 km západne od metropoly Káthmandu, sa odhodlalo k 
zúfalému činu po mesiacoch sucha. Žiadané zrážky predtým neprišli ani po dňoch 
hinduistických modlitieb a obradov, a miestni obyvatelia už začali mať vážne obavy 
o svoju tohtoročnú úrodu ryže. „Je to naša posledná zbraň. Použili sme ju a trochu 
spŕchlo,“ uviedla jedna z odvážnych žien. Hoci udobrovanie božstiev prostredníc-
tvom nahoty nemá v ofi ciálnej hinduistickej tradícii žiadne opodstatnenie, niektorí 
Nepálčania veria tomu, že odhalené ženské vnady môžu pohnúť dažďových bohov k 
prejaveniu milosrdenstva. Podľa nepálskych predstaviteľov boli zrážky v tohtoročnej 
monzúnovej sezóne - trvajúcej od júna do septembra - nedostatočné. Rozsiahle 
plochy poľnohospodárskej pôdy na južných nížinách, ktoré sú obilnicou Nepálu, 
preto ohrozuje ničivé sucho. (TASR)

Peniaze namiesto lopty. Traja 12-roční 
brazílski chlapci, ktorí hľadali svoju odkotúľanú 
futbalovú loptu, našli vrece plné peňazí. Lopta 
sa im odkotúľala do dvora opusteného domu. 
Mladí futbalisti preliezli plot, aby loptu získali 
späť, avšak našli niečo oveľa lepšie - 40.000 libier. 
Podľa policajného dôstojníka boli takí vystraše-
ní, že vyzerali akoby videli ducha. Pochádzajú z 
chudobnej štvrte a pravdepodobne nikdy v živote 
nevideli také veľké množstvo peňazí pohromade. 
Jeden z nich si dokonca myslel, že peniaze sú 
prekliate, a tak sa ich radšej ani nedotkol. Podľa 
polície sú peniaze časťou 30 miliónov libier, ktoré 
boli ukradnuté z Centrálnej Banky v meste Forta-
leza v auguste minulého roka. Bola to najväčšia 
brazílska banková lúpež. (TASR)

škodlivý pre deti, keď vidia, že ich obľúbe-
né postavy fajčia. Úrad začal vyšetrovanie 
po tom, ako sa sťažovali dospelí diváci, 
ktorí seriál sledovali na kanáli televíznej 
spoločnosti Boomerang. Konkrétne sa 
sťažovali na scénku, kde starý dobrý kocúr 
Tom chce ako kovboj imponovať krásnej 
mačičke tým, že si pripáli ušúľanú cigaretu. 
Spoločnosť Turner Broadcasting, ktorej 
spomínaný detský televízny kanál patrí, už 
údajne medzičasom vystrihla tri fajčiarske 
scény zo 162 dielov dobrodružstiev Toma 
a Jerryho. (TASR)
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