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SLOVÁCI, SLOVÁCI...

PODSRNIANSKI POIARNICI
VZÁCNY DOKUMENT
Z DEJÍN JURGOVSKEJ FARNOSTI

STOROČNICA DPZ Z NOVEJ BELEJ

10. septembra t. r. sa v Novej Belej
uskutočnila oslava 100. výročia
existencie požiarneho zboru, ktorá
bola príležitosťou prehodnotiť
doterajšiu činnosť. Na túto
slávnosť prišli viaceré delegácie
požiarnikov so zástavami zo
širokého okolia. Na našom zábere
sú delegácie požiarnikov
vchádzajúce do belianskeho
kostola sv. Kataríny. Podrobnejšie
o storočnici píšeme na str. 20-21.
Foto: A. Klukošovská
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Deň slovenskej národnostnej menšiny v Krakove

Divákov rozveselilo divadielko Ondrejko
z Podvlka

Sprievod okolo krakovského Hlavného námestia

SLOVÁCI, SLOVÁCI...
Táto pieseň ovládla krakovské Hlavné námestie 24. augusta 2006,
keď sa v rámci XXX. jubilejných trhov ľudového remesla, ktorých
organizátorom bolo družstvo Cepelia, konal Deň slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku.

T

rhy sa konali od 18.-27. augusta t. r.
V rámci nich bol priestor venovaný
viacerým národom a ich ľudovej
kultúre, napr. rakúskej a českej. Každý
deň sa na javisku prezentovali folklórne
súbory, hudobné skupiny, inštrumentalisti, ktorí upútali pozornosť náhodných
okoloidúcich a turistov.
Na úvod tohto dňa pozdravil Krakovčanov riaditeľ trhov Jozef Spišiak a pozval
na javisko generálneho tajomníka Spolku
Ľudomíra Molitorisa, ktorý o. i. pripomenul
divákom niekoľko dát z histórie Slovákov
žijúcich v Poľsku a zároveň hovoril o
Spolku, jeho význame, vydavateľskej a
kultúrnej činnosti. Pozval do stánku záujemcov o spolkové publikácie, ktorý bol
vedľa javiska. Na záver poprial divákom
pekné zážitky z umeleckého programu.
Neskôr sa na scéne objavil súbor Spiš z
Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka. Novobeľančania predviedli pred
krakovským publikom slovenskú karičku,
za ktorú ich množstvo zhromaždených
divákov odmenilo vrelým potleskom. Pri
ďalších vstupoch prezentovali slovenské
a spišské spevy a tance. Po nich sa na
javisku objavil súbor Kumoratky z Malej
Lipnice a Podvlka, ktorý vedie Kristína
Gribáčová. Veselo pozdravil Krakov a
Krakovčanov a ani oni jemu neostali
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dlžní. Priniesli so sebou svieži vánok
oravskej kultúry v podobe oravských a
slovenských piesní a tancov. Po nich sa
krakovskému publiku prihovorili manželia
Prilinskí z Podvlka s humoristickou scénkou: interview s robotníkom bratislavskej
stavby, ktorý práve oddychoval v tieni
lipy. Divadielko Ondrejko z Podvlka si
vždy dokáže vydobyť u divákov nielen
obľubu, ale predovšetkým úsmev na
tvári. Takéto veselé publikum prevzali do
svojej opatery heligonkári z Harkabuza.
František Harkabuz už tak výborne zasvätil do toho hudobného umenia svojich

Prezentuje sa rakúsky FS z Wachau

Spieva J. M. Bożyk

Spoločný záber Oravcov a Spišiakov

ç
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Vystupuje FS Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka

vnukov, že po vystúpení dvakrát opakovali
svoj koncert na požiadavku publika. Na
svoje si prišli aj milovníci slovenských
ľudových pesničiek, ktoré krakovskému
publiku zaspievali krajanky z Malej Lipnice pod vedením Viktórie
Smrečákovej. Na záver
divákov rezkými polkami,
valčíkmi, ľudovými pesničkami, pochodmi a známymi šlágrami pozdravila
Mládežnícka dychovka
z Kacvína, pod vedením
Stanisława Wojtaszeka.
Mladí hudobníci zahrali
svoj koncert výborne a
ocenilo to aj publikum, ktoré ich odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Keďže to
bol slovenský deň, nemohli
chýbať ani slovenské populárne pesničky, ktoré divákom prezentoval
predseda MS SSP v Krakove Jerzy Michał
Bożyk. Na záver umeleckého programu
všetci účinkujúci prešli so spevom v sprie-

Koncertuje mládežnícka dychovka z Kacvína

vode dookola krakovského rínku. Keď sa
len pohli, okolo nich sa objavilo množstvo
turistov, ktorí si s obdivom pozerali kroje a
počúvali slovenský spev. Na záver si pri
javisku ešte všetci spolu zaspievali niekoľko

Heligónkari z Harkabuza

slovenských pesničiek a urobili spoločný
záber. Súčasne to bola príležitosť aj pre
turistov, aby si spravili spoločné zábery s
našimi vystupujúcimi.

Počas trhov ludového umenia boli
na námestí stánky s výrobkami ľudových
tvorcov a medzi nimi mal svoj stánok aj
krajan Ján Bašisty, ktorý predával slovenské tkané prikrývky a koberčeky. V našom
stánku si záujemcovia mohli
nakúpiť knihy a porozprávať
sa o Slovákoch a Slovensku. Slovenský duch, ktorý
vládol na javisku, sa niesol
aj po celom okolí. Dievčatá
a chlapci zo Spiša a Oravy
rozdávali divákom nielen
letáky o svojich súboroch,
ale aj dúšok slovenského
folklóru, ktorý je im veľmi
blízky. Takýmto spôsobom
sa určite mnohí náhodní
turisti, Krakovčania a okoloidúci, dozvedeli, že existuje
slovenská národnostná menšina v Poľsku. Pre nás to bola príležitosť
prezentovať našu kultúru, za čo ďakujeme
usporiadateľovi tejto akcie.
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

Na javisku FS Spiš z Novej Belej
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Podujatie spríjemnili melódie v podaní podvlčianskej dychovky

Príhovor bývalého premiéra Kazimierza Marcinkiewicza

Cesta solidarity otvorená
dokončenie cesty. Tento rok na jar zasvitla
nádej a tú si už Harkabuzania nenechali ujsť.
Pomoc prislúbil bývalý premiér Kazimierz
Marcinkiewicz a svoj sľub aj dodržal. Dnes
už spája Harkabuz s Rabou Wyżnou pekná
asfaltová cesta, ktorá sa vinie niekdajšími
hustými hraničnými lesmi.
Táto cesta má pre tri oravské obce
– Podsrnie, Harkabuz a Bukovinu – Sídlisko – veľký význam, pretože týmto
spôsobom sa cesta do gminy výrazne
skrátila. Doteraz museli cestovať cez
Podvlk a Spytkowice.
Na otvorení sa zúčastnilo viacero
významných hostí. Nemohol chýbať ani
bývalý premiér Kazimierz Marcinkiewicz,
ktorý sa výrazným spôsobom podieľal na
získaní financií. Medzi veľkých podporovateľov tejto malej, ale veľmi potrebnej
cesty, patril aj krakovský diecézny biskup, kardinál Stanisław Dziwisz. Medzi
hosťami nechýbali ani poslanec snemu
PR Edward Siarka,
Spoločná fotograﬁa s kardinálom Stanisławom Dziwiszom
malopoľský vojvoda Maciej Klima
a maršálek malopoľského vojvodstva
Janusz Sepioł, starosta novotarského
okresu Jan Hamerski a iní.
Prichádzajúcich
hostí vítali melódie oravskej kapely
pod vedením Ludwika Młynarczyka, podvlčianskej
dychovky pod ve-

26. septembra t.r. sa v Harkabuze
udiala nevídaná slávnosť. Takúto oslavu nezažili Oravci oddávna. V tento
deň slávnostne otvorili cestu spájajúcu
Harkabuz s Rabou Wyżnou. Cesta síce
existovala už dávno, ale každý šofér si
dobre rozmyslel, či sa mu opláca skrátiť
si cestu za takú cenu. Cesta bola totiž
vykladaná kameňmi a od mnohých rokov
nebola vôbec opravovaná. Na viacerých
miestach voda a mráz urobili svoje.
Množstvo dier sa obchádzalo s veľkými
problémami. Preto už pred viacerými
rokmi začala gmina hľadať peniaze na
opravu tejto cesty.
Vyzeralo to dosť sľubne, avšak cestu
opravili len od Raby Wyżnej po les. Ďalej
práce nepokračovali. Harkabuzania museli
čakať ďalšie dva roky, kým úradníci našli
v štátnom rozpočte 1 350 000 zlotých, ku
ktorým priložili svoje financie: gmina Raba
Wyżna a okres Nový Targ, potrebné na
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Záver podujatia patril pohosteniu

dením Jána Páleníka, ako aj iných hudobníkov. Na najdôležitejšej časti podujatia
– otvorení cesty – sa podielali kardinál
Stanisław Dziwisz, ktorý cestu zároveň aj
posvätil, a Kazimierz Marcienkiewicz.
Vo svojich príhovoroch vyzdvihli
význam tejto lokálnej cesty, ktorá môže
pomôcť v rozvoji oravského regiónu.
Poslanec Edward Siarka pri tejto
príležitosti poďakoval Kazimierzowi
Marcinkiewiczowi za pomoc a finančnú podporu, kardinálovi Stanisławowi
Dziwiszowi za jeho podporu pri realizácii tejto veľmi potrebnej investície, ako
aj za posvätenie cesty. Harkabuzania si
konečne môžu vydýchnuť, pretože ich
dlhoročná námaha priniesla ovocie.
Záver patril veľkej hostine, ktorú
prichystali domáci usporiadatelia pre
všetkých hostí.
Text a foto: Marián Smondek
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Podsrnie

Počas slávnostnej sv. omše

PODSRNIANSKÍ
POŽIARNICI
oslavovali tento rok 75. výročie svojho založenia. Slávnosť sa začala sv.
omšou, ktorú celebroval nový podsrniansky farár Leszek Uroda. Slávnosti
sa zúčastnilo mnoho ľudí z bližšieho i
ďalšieho okolia.
Založenie DPZ v Podsrní sa datuje na
rok 1930, ale jeho začiatky siahajú ešte
ďalej. Občania totižto od dlhšieho času
zbierali peniaze na zadováženie prvej
konskej striekačky. Prvá písomná zmienka
o DPZ však pochádza až z 11.11.1935.
Požiarnici si na začiatku svojej činnosti postavili požiarnu zbrojnicu, ktorá im slúžila
do roku 1965. Dodnes sa z nej zachovala
len malá kaplnka. Vtedy začali rozmýšľať
nad stavbou novej, murovanej budovy. Tú
však dokončili až v rokoch 1974-1975. V
tom čase sa v nej nachádzala družstevná
banka a počas prestavby školy sa do nej
nasťahovali aj podsrnianski žiaci. V roku
1991 ju opravili, aby mohla slúžiť ľuďom

ďalšie roky. Po roku 2000 opäť zainvestovali do nej a po generálnej prestavbe
získala dnešný vzhľad.
Pôvodná konská striekačka slúžila
Podsrnianom verne až do roku 1958,
kedy si kúpili motorovú striekačku typu
100. Na jej nákup dali prostriedky občania. Ďalšiu motorovú striekačku kúpili až
v roku 1973. Treba však k tomu poznamenať, že DPZ od 1930 roku nemal žiadne
požiarnické auto a striekačky vozili na
miesto požiaru koňmo alebo traktorom.
Táto skutočnosť znemožňovala rýchlo a
účinne bojovať s ohňom. Prvý požiarnický automobil značky Żuk získali až v roku
1986. V roku 2000 Dobrovoľný požiarny
zbor v Podsrní získal štandardu a niekoľko motorových striekačiek. Onedlho
pribudol nový požiarnicky automobil
značky Mercedes.
Prvým veliteľom podsrnianskych požiarnikov bol Andrzej Krzywicki, ktorý pochádzal zo Sidziny. Po jeho smrti v roku
1947 ho zastúpil Alexander Chowaniec.
Od roku 1949 do roku 1970 požiarnikom
velil Štefan Jendrašák. Jeho nástupcom
sa stal Władysław Marmor a od roku 1982
je veliteľom podsrnianskych požiarnikov
Jozef Bachula.
Na oslavách 75. výročia sa zúčastnili
predstavitelia Štátneho požiarneho zboru
Kazimierz Dzielski a predseda správy Okresného oddelenia DPZ v Novom Targu
Mieczysław Olcoń, cirkevní predstavitelia,
zástupcovia gminy a iní. Celé podujatie
moderoval Edward Siarka, ktorý spolu so
svojou manželkou Danutou od dlhšieho
času vedie kroniku miestneho požiarneho zboru. Vo svojom príhovore počas
slávnosti priblížil účastníkom niekoľko
najvýznamnejších momentov z histórie
DPZ v Podsrní. Na záver slávnosti získali

vyznamenania požiarnici Andrzej Diwisz
a Władysław Howaniec.
Okrem výročia požiarnikov však mali
ešte jeden, väčší dôvod na oslavu. Totižto
od júla t.r. Podsrnie s ﬁliálkou Harkabuz
sa oddelilo, ako samostatná farnosť od
Podvlka. Do farnosti prišiel nový kňaz
Leszek Uroda, ktorý predtým pôsobil vo
farnosti sv. Floriána v Krakove. Vzhľadom
na to je pre Podsrnianov potrebný farský
kostol. Podsrnie je však poslednou obcou
na Orave, ktorá svoj kostol zatiaľ nemá.
Sv. omše sa teraz slúžia v malej kaplnke
z 18. storočia.
Výstavba nového farského kostola je
však už v plnom prúde. Na jeho výstavbu
vydelili 70 árový pozemok. Kostol by po
jeho dokončení chceli zasvätiť Jánovi
Pavlovi II. Je to však otázka ešte dlhšieho
času. Okrem toho v Podsrní chýba fara,
kde by mohol kňaz bývať, preto zatiaľ
býva na starej fare v Podvlku.
Text: MARIÁN SMONDEK
Odovzdávanie vyznamenaní zaslúžilým
požiarnikom

Spoločný záber na záver podujatia
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Profil
Jaroslav Rezník vo svojej básni Pieseň o vlasti písal:
Kde horou tečie potok čistý a šepká tráve, ako rásť, kde vietor hladí
stromom listy – je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. ...Kde z piesne nikdy
neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja
hruda – tak si ju chráň, tak si ju chráň!

S

týmito slovami sa stotožňuje
Monika Majerčáková z Novej
Belej, ktorá hovorí, že treba si
vážiť prostredie, z ktorého pochádzame,
keďže ono je základom pre osobný a
odborný rast. Je zdrojom, z ktorého
čerpáme silu, vitalitu a energiu. Ona je

Od najmladších rokov
bola vychovávaná v slovenskom duchu. V ich domácnosti bolo vždy veľa slovenských
kníh, nahrávok slovenskej
hudby a rodiny, ktorá žila na
Slovensku. Bolo pre ňu sa-

PRIEBOJNÁ
DIEVČINA
hrdá na to, že pochádza zo slovenského
prostredia.
Monika sa narodila 22. mája 1982
v slovenskej rodine Jany a Jána Majerčákovcov. Má štyroch súrodencov:
Jakuba, Jána, Pavla a Teréziu. V roku
1989 začala navštevovať slovenskú
základnú školu v Novej Belej. Pokračovala štúdiom na strednej Dievčenskej
odbornej škole v Liptovskom Mikuláši
na Slovensku. Vyučila sa v odbore
podnikanie v obchode. Po maturite sa
rozhodla odísť do zámoria, aby si vylepšila svoje vedomosti z angličtiny, ktorú
chcela študovať. Po návrate nastúpila na
vysokoškolské štúdium na Univerzite
Komenského v Bratislave v odbore
slovenský jazyk a literatúra a anglický
jazyk a literatúra. Dnes je už piatačka
a pripravuje sa na obhajobu diplomovej
práce a štátnice so slovenčiny, keďže
na začiatku septembra t. r. mala štátnu
skúšku z angličtiny. – Pre mňa bolo
samozrejmosťou, že budem študovať na
Slovensku, ku ktorému mám blízky vzťah,
- hovorí Monika. – S tou myšlienkou som
išla na strednú školu a potom na vysokú.
Pre mňa štúdium znamenalo nielen získavanie nových poznatkov, ale aj istý druh
osamostatnenia sa, možnosť spoznávať
nové krajiny a ľudí. Okrem toho pri štúdiu
jazykov je dôležité učiť sa v tej krajine,
ktorej je to štátny jazyk.
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mozrejmosťou, že sa hlási k slovenskej
národnosti a zúčastňuje sa podujatí,
ktoré organizovala miestna skupina v
Novej Belej či Ústredný výbor Spolku.
Je aktívnou členkou miestnej skupiny a
vernou čitateľkou Života. Na základnej
škole sa aktívne zúčastňovala rôznych
podujatí. Každý rok bola účastníčkou
Recitáčnej súťaže slovenskej poézie a prózy,
v ktorej mnohokrát suverénne víťazila.
Vystupovala aj na Fašiangoch-Ostatkoch v Krempachoch ako rozprávačka,
speváčka a minulý rok ako konferencierka. O Monike sa dá povedať, že je
živlom, akých je málo medzi mladou
krajanskou generáciou. Keď sa do niečoho pustí, snaží sa to urobiť poriadne
a dokonca.
Folklórna tradícia v rodine Majerčákovcov je obzvlášť pestovaná. Jej starí
rodičia, rodičia, tety, ujovia, strýkovia,
súrodenci boli členmi belianskeho
súboru. Monika patrila od najmladších
rokov medzi členov folklórneho súboru,
najskôr Mali Beľania a neskôr Spiš. – Je
to moja srdcová záležitosť a hádam ostane
navždy, - podotýka Monika. – Pre mňa
folklórny prejav bol nielen možnosťou
predviesť svoje schopnosti, ale aj rodinnou
tradíciou, ktorá je veľmi bohatá. Aj keď
dnes už netancujem v súbore, ale pokiaľ mi
to dovoľuje čas vždy chodím na vystúpenia
súboru.

Krajanské hnutie sa bude rozvíjať
len vtedy, keď mládež bude mať záujem o
činnosť, pretože bez toho výsledky nemožno
očakávať, - hovorí Monika. - Netreba mať
kráľovský palác ani obrovské priestory,
treba mať chuť a iniciatívu, a to nám asi,
žiaľ, chýba. Myslím si, že je veľa možností,
len ľudia to nevedia využiť. Napr. vyučovanie slovenského jazyka zadarmo, o
ktoré krajania javia čoraz menší záujem.
A až skúsenosti dospelosti učia, že fráza:
koľko reči vieš, toľkokrát si človekom, je
pravdivá.
Monika hovorila, že študentský
život v Bratislave sa jej páči, veď študovať neznamená len sa učiť. Má tu veľa
známych, s ktorými sa často stretáva.
Odporúča všetkým internátny život,
občas je v ňom veľa veselosti inokedy
zasa učenia.
V budúcnosti by chcela pracovať s
krajanskou mládežou. Zaoberať sa folklórom a podporovať krajanské hnutie.
Medzi jej záujmy patrí spev, čítanie
kníh, tanec a stretnutia s priateľmi.
Prezradíme ešte, že Monika hrávala v
školských predstaveniach, na strednej
škole patrila do hereckého krúžku a tak
sa v nej zrodila herecká vášeň, ktorú
chcela ďalej rozvíjať, ale osud to zariadil
inak. Držíme Monike palce, aby sa jej
podarilo úspešne absolvovať štúdium a
naplniť jej sny.
Text a foto:
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
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HORČIČNÉ ZRNKO...
as, ktorý prežívame je naozaj
iný, ako keď sme boli v detskom
veku. Ako deti sme sa dívali na
tento svet detskými očami. Teraz pozeráme na veľa veci inak a inak ich hodnotíme.
To iste je aj s našou vierou. Píše o tom sv.
Pavol vo svojich listoch. Hovorí, že keď
sme boli ako deti aj náš život bol taký, ale
teraz, keď sme dospelí zmenilo sa aj naše
zmýšľanie. Našiel som raz malé topánky a
zobral som ich na duchovné cvičenia do
jednej farnosti. Keď som mal stretnutie
s deťmi dal som jednému z nich obuť si
topánky na nohy. Smiali sa všetci, lebo
chlapec to nemohol urobiť, keďže boli
primalé. Tak je aj s veriacim človekom.
Rastie nám nielen telo, ale vyvíja sa tiež
naša viera.

Č

Božieho Kráľovstva, ktoré je na dosah
ruky každého kresťana. Treba to robiť
svojim životom. Príležitosti je veľa a
vždy sa nájde človek, ktorého nám Boh
zverí do našej opatery a postaví na našej
ceste. Nemôžeme myslieť len na seba.
Treba hlásať evanjelium blížnym a robiť
dobré skutky potrebujúcim našu pomoc.
Je to náplň učenia, o ktorom čítame v
evanjeliu.

22.10.2006 29. nedeľa
v cezročnom období
Mk 10, 35-45
Apoštoli si mysleli, že pri Ježišovi
bude tak, ako na každom svetskom kráľovskom dvore. Bude tróniť Ježiš a oni

08.10.2006 27. nedeľa
v cezročnom období
Mk 10,2-16
Pán Ježiš nám dnes hovorí o manželstve. On vyniesol starozákonné manželstvo na úroveň sviatosti. Sviatosť manželstva – povieme dnes, keď pozeráme na
mladomanželov pred oltárom a rozmýšľame o tom, či dokonca svojho života budú
spolu? To sa nedá vopred predpovedať.
V dnešnej dobe je konzumpčný spôsob
života. Dá sa to obrazne vysvetliť asi
takto: keď sa nám topánky poškodili, tak
sme ich dávali opraviť. Dnes sa ich vyhodí
a kúpia sa nové. Tak aj v dnešnej dobe je
s ľuďmi. Keď sa niečo stane medzi manželmi nesnažia sa narovnať zlé vzťahy, ale
zmenia partnera na iného. Kristus Pán nás
učí vytrvalosti a stále nám pripomína, že
láska je obeťou.

15.10.2006 28. nedeľa
v cezročnom období
Mk 10, 17-30
Mladý človek, ktorý prichádza dnes
k Ježišovi je materiálne bohatý. Dáva
Ježišovi otázku, čo mám ešte urobiť,
aby som bol v kráľovstve Božiom? Toto
kráľovstvo čaká na každého a každú z
nás, ktorí sa vydáme na cestu za Ježišom.
Ísť za ním neznamená nemať nič. Ísť
touto cestou znamená vidieť blížneho,
ktorý potrebuje našu pomoc. Nejde len o
materiálnu podporu, ale aj o ohlasovanie

8

budú ako ministri na svojich úradoch.
Nechápali to, že Jeho kráľovstvo je úplne
iné, ako majú pozemskí vladári. Logika
Ježišovho Kráľovstva sa prejavuje v
službe. Ten je v ňom najväčší, kto si to
najviac zaslúži práve svojou službou. Inak
to nikdy nebude. Svet sa z toho smeje a
smiať sa bude vždy, lebo on má inú logiku. Králi, prezidenti, premiéri a iní vladári
nám ukazujú mnohokrát nie službu, ale
čosi úplne iné. My, veriaci v Krista, sme
len vtedy blízko Ježišovho Kráľovstva,
keď sme ako sluhovia. Nemáme sa čoho
hanbiť, je to jediná cesta k opravdivému
kráľovstvu v nebi.

29.10.2006 30. nedeľa
v cezročnom období
Lk 19, 1-10
Výročie posvätenia chrámu. Končí sa
liturgické obdobie „cez rok”, ešte pár nedieľ
a budeme sláviť čas prípravy na Kristov príchod. Tieto liturgické slávnosti nám hovoria
o našom chráme, do ktorého putujeme
denno-denne, alebo aspoň každú nedeľu.
Je to zvláštna púť. Práve v chráme má svoj
svätý stánok Ten, ktorý sa nám v eucharistickom tajomstve zjavuje ako verný priateľ.
Chrám v každej našej obci je stredobodom
nášho života. Je dobre, že je to tak. Inak,
čo by bolo v centre našich dedín a miest?
Neviem si to predstaviť, keď by tam nebol
chrám. Ďakujme Bohu za každý chrám, v
ktorom slávime tajomstvo Kristovej smrti a
zmŕtvychvstania.

05.11.2006 31. nedeľa
v cezročnom období
Mk 12, 28-34
Najdôležitejším prikázaním je láska.
Opäť počujeme, ako sa pýtajú Ježiša, čo
je to láska? Našou úlohou je šíriť lásku a
urobiť ju náplňou nášho života. Možno dokonca nášho života to nestihneme urobiť,
ale Pán Boh pozerá aj na to, že sa aspoň
o to usilujeme. Porozmýšľajme dnes, ako
urobiť znova lásku tým, čo je najkrajšie v
našom živote. Pápež Benedikt XVI. hovorí:
- Každé kresťanské spoločenstvo je teda
povolané ohlasovať Boha, ktorý je Láskou.
S týmto základným tajomstvom našej spásy
som sa hlbšie zaoberal vo svojej encyklike
Deus caritas est. Boh svojou láskou preniká
celé stvorenie i ľudské dejiny. Na počiatku
vyšiel človek z rúk Stvoriteľa ako plod jeho
láskavej iniciatívy. Neskôr však v ňom hriech
zatienil Boží obraz. Prarodičia Adam a Eva,
oklamaní diablom, narušili dôverný vzťah
s Pánom, lebo podľahli pokušeniu zlého,
ktorý im vnukol podozrenie, že Pán je ich
protivníkom a chce obmedziť ich slobodu.
Tým uprednostnili seba samých pred nezištnou Božiou láskou v presvedčení, že takto
sa presadí ich slobodná vôľa. Dôsledkom
toho však bolo, že stratili prvotnú blaženosť
a okúsili, aký trpký je smútok hriechu a smrti.
Boh ich však neopustil, ale prisľúbil im a
ich potomstvu spásu, ohlasiac, že pošle
svojho jednorodeného Syna, Ježiša, ktorý
v plnosti časov zjaví jeho otcovskú lásku,
lásku schopnú vyslobodiť každé ľudské
stvorenie z otroctva zla a smrti. (Benedikt
XVI. Posolstvo na misijný deň 2006).
kňaz Pavol Kubani
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Naši jubilanti
Nedávno som počul od jednej svojej známej, že manželstvo je najťažším
životným povolaním. Ak sa už raz rozhodneme vykročiť spoločným chodníčkom
vzájomnej úcty a pomoci, každý vo svojom srdci túži, aby to trvalo večne. Život
sa však mení a menia sa aj ľudia. Veľakrát sa na tejto ceste stretneme s nepochopením, s problémami, nedôverou. Často nás prekvapia problémy, ktoré nám
spôsobujú práve naši najbližší. Napriek tomu veľa manželských párov tento boj
nevzdáva a nakoniec predsa len vychádza slnko nad nimi a ich tváre opäť žiaria
šťastím a láskou, ako kedysi, a pritom si seba ešte viac vážia, lebo sa im podarilo spoločnými silami opäť prekonať nejakú prekážku a postúpiť o čosi vyššie.
O svojich životných skúsenostiach nám mnoho dokážu povedať zlatí jubilanti,
ktorých pravidelne pri našich cestách na Spiši a Orave navštevujeme. Naposledy
sme sa zastavili v Harkabuze.

27.

augusta t.r. si
svoj manželský
sľub po 50. rokoch zopakovali manželia Ján
a Štefánia Lichotoví z Harkabuza.
Ján však nepochádza
z Oravy. Narodil sa v roku 1919
v Skawe. Pochádzal z chudobnej podhalskej rodiny. Mal
piatich súrodencov, tri sestry
a dvoch bratov. Jedna zo sestier mu však už, žiaľ, zomrela.
V tejto obci vyrástol, v tejto obci
chodil aj do školy. Ako si spomína na tieto časy, na školu mu
veľa času nezostávalo, pretože
nebolo peňazí a on musel chodiť do služby k bohatým gazdom. Tí ho za neveľké peniaze
zamestnávali ako pastiera kráv.
To bolo hlavnou príčinou toho,
že Ján ukončil len dva roky
školskej dochádzky. Potom si
už musel zarábať na živobytie.
Ako dospelý začal myslieť na
ženbu. Čas jeho mladosti však
zničila 2. svetová vojna. Ján
sa počas nej dostal totižto do
zajatia a niekoľko rokov strávil
v koncentračnom tábore. Nebol
to ľahký čas. Veľa dní a nocí strávil v neľudských podmienkach, čo sa odrazilo aj
na jeho zdraví. V koncentračnom tábore
vážne ochorel, čo ho poznačilo na celý
život a dodnes je vážne chorý. Po vojne,
keď sa vrátil späť do normálneho kolobehu života, opäť pomyslel o ženbe. Jeho
prvá žena, s ktorou mal tri deti – dvoch
synov a jednu dcéru, mu však zomrela.
Deťom bolo treba mamu, preto sa rozhodol oženiť sa ešte raz. Ženu si našiel
neďaleko, za kopcom, v Harkabuze.
Štefánia Lichotová, rod Pietnaková,
sa narodila v chudobnej slovenskej roľ-

Po skončení školy aj naďalej pomáhala
rodičom na gazdovstve. Jej usilovnosť
si všimol Ján, ktorý potreboval dobrú
ženu nápomocnú pri výchove svojich
troch detí. Štefánii sa Ján takisto zapáčil a svoj zväzok spečatili manželskou
prísahou v roku 1956 v podvlčianskom
kostole sv. Martina.
Po svadbe sa Ján presťahoval k Štefánii do Harkabuza, kde sa usadili natrvalo a začali spolu gazdovať. Narodilo
sa im spolu 6 synov. Pracovité ruky na
gazdovstve sú veľmi potrebné,
a preto im synovia od malička
pomáhali. Všetkých synov sa
snažili dobre vychovať. Najstarší syn Stanislav sa oženil
a presťahoval sa do Podsrnia
a pracuje ako zámočník, Anton
zostal bývať spolu s rodičmi, je
na invalidnom dôchodku a pomáha pri gazdovských prácach,
František sa oženil, presťahoval
sa do Podvlka, kde pracuje
ako šofér a mechanik. Roman,
ktorý je vyučený za stolára,
býva podobne ako Anton
spolu s rodičmi. Marek sa
oženil a postavil si dom vedľa
rodičovského domu. Otvoril si
svoju autodielňu a na živobytie
si zarába ako automechanik.
Najmladší syn Štefan zostal pri
gazdovskom remesle a býva
s rodičmi.
Manželia Ján a Štefánia Lichotoví zavesili už gazdovské
remeslo na klinec. Teraz sú
už na zaslúženom dôchodku
a oddychujú. Občas by ešte
aj radi pomohli pri nejakej
gazdovskej práci, ale nie vždy
im to zdravie dovoľuje. Preto
si dlhé chvíle musia skracovať
inak. Oddávna v ich dome nechýba náš
časopis Život. Lásku k Slovensku a k slovenčine Štefánii vštepili do srdca rodičia
a učitelia. A Štefánia jej zostala verná celý
život. Rada si prečíta, čo je nové na Orave a na Spiši. Celý život prežila v tomto
malebnom, najsevernejšom kúte Oravy a
rada si spomína na prežité roky.
Manželom Lichotovcom prajeme, aby
v láske a v pokoji prežili aj ďalšie roky
manželského života.

ZLATÁ SVADBA
V HARKABUZE
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níckej rodine v Harkabuze v roku 1934.
Od raného detstva pomáhala rodičom
na gazdovstve. Nebola to ľahká práca,
veď nenadarmo sa o týchto končinách
vravievalo, že tu sa začína voda, ale
končí sa chlieb. Jej školské roky pripadli
akurát na obdobie druhej svetovej vojny.
Štefánia navštevovala 4 roky slovenskú
základnú školu v Harkabuze. Rodičia jej
do srdca vštepili lásku k Slovensku. Jej
súrodenci – tri sestry a dvaja bratia sa
odsťahovali do Čiech do okolia Šumperka a Skorošíc. Žiaľ, z bratov už nežije ani
jeden a taktiež zomrela aj jedna sestra.

Text a foto:
FRANTIŠEK HARKABUZ

9

Ku dňu ústavy gratulujú oravskí …

a spišskí krajania

DEŇ ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky usporiadal Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove slávnostnú recepciu
v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove. Na úvod všetci pozvaní
hostia zablahoželali generálnemu konzulovi Ivanovi Horskému, ako
aj konzulovi Markovi Lisánskemu.

SSP zastupoval predseda
Jozef Čongva

Vo svojom príhovore generálny
konzul o.i. povedal – V porovnaní
s Poľskom, ktoré oslavuje Deň Ústavy už vyše dvesto rokov, Slovensko
toto výročie oslavuje len po štrnástykrát. Dnes je však tento rozdiel skôr
symbolický, pretože naše štáty sú
silno včlenené do euroatlantických

Rozhovory pri slovenskom víne

štruktúr, sú členmi Vyšegrádskej skupiny
a iných medzinárodných organizácií.
Predchádzajúce roky sú dôvodom na to,
že dobré susedstvo a priateľské vzťahy
sú významným elementom vo vytváraní
partnerských a priateľských vzťahov na
úrovni miest a okresov, ako aj samotných
medziľudských vzťachov.
Na slávnostnej recepcii sa zúčastnili
o.i. predstavitelia Malopoľského vojvodstva, zástupcovia mesta Krakov, bývalý
krakovský metropolita kardinál Franciszek Macharski, predstavitelia diplomatických zastupiteľstiev v Krakove. Spolok
Slovákov v Poľsku zastupovali predseda
SSP Jozef Čongva, podpredsedovia Ján
Špernoga a Dominik Surma, generálny
tajomník Ľudomír Molitoris, predsedovia obvodných výborov na Orave a Spiši
Genovéva Prilinská a František Mlynarčík,
predsedovia niektorých miestnych skupín, učitelia slovenského jazyka a ďalší.
Na recepcii bolo pre hostí prichystaných viacero slovenských špecialít,
nechýbal ani kotlíkový guláš a kvalitné
slovenské odrodové víno.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
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Jozef M. Rydlo
poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky
Jozef M. Rydlo, predseda Únie slovenských
spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov
žijúcich mimo územia Slovenska bol v posledných voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky, ktoré sa na Slovensku uskutočnili
17. júna 2006, zvolený za poslanca NR SR
za Slovenskú národnú stranu.

Zámok Budmerice

Vyšehrad – TERRA INTERCULTURALIS

Zámok Budmerice, Slovenská republika

Jozef. M. Rydlo sa narodil 20. septembra
1948 v Ružomberku. Zo Slovenska emigroval
1968 do Talianska, kde absolvoval Filozoﬁckú
fakultu Štátnej univerzity v Padove, Vatikánsku archívnu školu a Vatikánsku knihovednú
školu v Ríme. V roku 1971 sa stal generálnym
tajomníkom Slovenského ústavu v Ríme
a neskôr členom predsedníctva. Po absolvovaní Filozoﬁckej fakulty Štátnej univerzity
v Lausanne tam pôsobil ako profesor didaktiky dejín. Pôsobil vo viacerých krajanských
organizáciách, o. i. bol dlhoročným členom
Kultúrnej komisie a Čestného poradného
zboru Svetového kongresu Slovákov. Od 1996
je predsedom Únie slovenských spisovateľov,
umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo
územia Slovenska. Redigoval viaceré slovenské exilové časopisy – Slobodné Slovensko,
Slowakei, Most. Je autorom viacerých článkov,
príspevkov, rozpráv a knižných publikácií, o. i.
Slováci v európskom zahraničí včera a dnes,
Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme 1963-88.
Jozef M. Rydlo navštívil náš krajanský
Spolok dvakrát – v 1997 sa zúčastnil osláv
50. výročia zrodu krajanskej činnosti a v apríli
2004 stretnutia pri príležitosti vydania 550 čísla
krajanského časopisu Život. V súčasnosti je
podpredsedom Zahraničného výboru NR
SR. (Ľ.M.)
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V dňoch 22.– 24. septembra 2006
sa na zámku Budmerice na Slovensku
uskutočnila zaujímavá medzinárodná
konferencia Vyšehrad – TERRA INTERCULTURALIS, venovanú národnostným
menšinám v krajinách V4.
Tento projekt s podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu realizoval
Slovensko-český klub so sídlom v Prahe
spolu s partnermi – organizáciami vzájomných menšín v krajinách Višegrádskej
štvorky. Menšiny z Poľska zastupoval
Spolok Slovákov v Poľsku, v mene ktorého
sa konferencie zúčastnil generálny tajomník
SSP Ľudomír Molitoris.
Porovnávanie menšinovej praxe a politiky krajín V4 je dosť zaujímavé. Ide nielen o
históriu, aktuálnu situáciu a perspektívy jednotlivých minorít, ale najmä o príklady právnej
legislatívnej úpravy a skutočnej starostlivosti o
národnostné menšiny v jednotlivých krajinách.

Cieľom projektu bolo taktiež poukázanie na to,
že národy v Strednej Európe (priestore V4)
sú navzájom premiešané, a že tieto vzájomné
menšiny (Česi na Slovensku či v Poľsku, Maďari na Slovensku a v Česku, Poliaci v Česku
a na Slovensku, Slováci v Česku, Maďarsku a
Poľsku) predstavujú významné bohatstvo tak
pre krajiny svojho pôvodu, ako aj pre krajiny,
kde žijú. Projekt „Vyšehrad – Terra Interculturalis“ kladie si taktiež za cieľ naštartovanie užšej
spolupráce a výmeny skúseností medzi týmito
menšinami, ktorá doposiaľ v tomto priestore
chýbala. Koordinátorom projektu „Vyšehrad
– Terra Interculturalis“ je Vladimír Skalský,
podpredseda Rady vlády ČR pre národnostné
menšiny. Usporiadatelia zaradili do programu
podujatia taktiež kultúrny program, ktorým bol
literárny večer so spisovateľmi z jednotlivých
národnostných menšín a bohaté husacie hody
s folklórom.
Text a foto: Ľ.M.

Literárny večer so spisovateľmi z jednotlivých národnostných menšín zľava: Dušan Malota
(slovenský literát a pesničkár žijúci v Prahe), Anton Baláž (moderátor, Slovensko), Árpád
Tőzsér (maďarský básnik žijúci na Slovensku) a Imrich Fuhl (slovenský básnik, Maďarsko)
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Po stopách minulosti

A

rchív jurgovského farského úradu,
žiaľ, zatiaľ neusporiadaný, obsahuje
viacero vzácnych dokumentov, napísaných v slovenčine, latinčine, maďarčine,
nemčine a poľštine. Jeden z týchto pozoruhodných spisov, napísaných po slovensky
v roku 1850, predkladáme dnes čitateľom
Života v pôvodnom znení:
Ponevač kostol Jurgovski, hned gako sa vistavil,
vždi na jednim mescu stoji, a sice na urbarskim Grunte, nasledujucich Gazdoch dedini Jurgovskej: Maček
i Jonek Bigoss, - Jendrek Soltiss, Ivan et Martin Soltiss, Mich. Schilan, ktori Gazdove na jednej zagrode,
pod nazviskem „Soltisa“ sa vinachadzaju – i kdiž sa
rim. kath. Kostol Jurgovski, spolu i z Cminterom fundovat a stavat mal – vysmenovana Zagroda, z Laski ku
Bohu, a ku svemu Bližnemu dobrovolne a ňe nasilne
potrebne misto na Urbarskem placu svojim vdačne
oferovala, tak sice, že vysmenovanych Gazdoch, každi
po vetsim i mensim falate, ze svojeho Urbarskeho pola
utratil - - z tej teda pričini, aby ta vdačnost kostolovi
Jurgovskemu od visej menovanej Zagrode preukazana,
budeme na dalse roki do zapomenuta neprisla, stalo sa,
že z ohledu takovej, počas pohrebu vždi z Getich ﬁmilie,
na cmiteru pri kostole sa darmo chovali a pohrebali,
a za to zadnu Stollu placu Knazovi svemu zridzenemu
ňedavali čo, abi sa i od buducnich nastupnikoch knazoch a fararoch Jurgovskich to samo zachovať a zadržať v užitku mohlo, pritomne Svedectvo pod pečatku
Kostolnu a pri urade gminskom sa vikonalo.
Jurgov dna 31. Martii 1850.
x Jan Chovanecz Richtar
x Steph Vojtass - prisažni
x Macek Soltis cela familia na Zagrode Soltissa naznacena x x x
x x.

Malý komentár k odcitovanému textu:
1. Hore uvedený spis vznikol 31. marca 1850, teda viac
ako 150 rokov potom ako bol jurgovský kostol postavený.
Z kanonickej vizitácie spišského prepošta Zsigraya, vykonanej okrem iného aj v Jurgove v roku 1700, je zrejmé,
že už vtedy tam bol drevený kostol. V roku Zsigrayovej
vizitácie Jurgov ako ﬁliálka patril do vyšnolapšanskej
farnosti. Nedá sa dnes presne určiť príčinu, či príčiny
toho tak veľmi neskorého vzniku darovacieho úkonu.
Nemôžeme vylúčiť, že existoval darovací spis z čias
stavby kostola, teda z druhej polovice 17. storočia. Keďže
však – ako to vieme z farskej kroniky – všetky najstaršie
dokumenty zničil požiar, bolo treba nahradiť pre budúce
generácie aj tento pôvodný spis.
2. Menovaní v spise majitelia „zogrody Soltisa“
darovali svoje pozemky, nazývané v spise „falatami“ (z
maďarského „falat“, t.j. „kus“) nielen pod kostol, ale
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VZÁCNY D
Z DEJÍN JURGOV
aj pod prikostolný cintorín. Okrem toho „cmiteru pri
kostole“ sa dá predpokladať existencia – už od založenia
obce – na valašskom práve v roku 1546 – cintorína pre
všetkých farníkov. Kanonická vizitácia spišského biskupa
Jozefa Belika, ktorú vykonal v Jurgove v dňoch 3. a 4. júla
1832, spomína, že jurgovská farnosť mala v tom čase tri
cintoríny: prikostolný, všeobecný a cintorín „nad Pustim
brezkom medzi jalovcami“. Podľa znenia dokumentu
z marca 1850 fundátori, ako aj ich potomkovia, mali
nárok na to, aby boli pochovaní na „cmiteru pri kostole“,
navyše zadarmo („zadnu Stollu placu Knazovi … nedavali“). Z protokolu kanonickej vizitácie biskupa Belika
vieme, že za pohreb dospelého farár dostával 3 ﬂoreny,
kým za pohreb dieťaťa 1 ﬂoren a 12 denárov. Zdá sa, že
výška poplatku za menovaný úkon, spojený so spievanou svätou omšou („cum Sacro cantato“) bola – keď už
nie symbolická, tak iste mierna, najmä, že v roku 1811,
keď sa predlžoval jurgovský kostol, gbel pšenice sa predával za 27 ﬂorenov, a „cizmi na Hlopa za 36 rímskych
ﬂorenov“. Pre Macka a Jonka Bigosa, Jendreka, Ivana
a Martina Soltysovcov, ako aj pre Michala Silana, ktorí
iste patrili k bohatším gazdom, keď si dovolili darovať
na kostol a prikostolný cintorín „po vetsim i mensim
falate“, tri ﬂoreny neznamenali takmer nič. V celej veci
išlo teda skôr o česť majiteľov „Soltysovej zogrody“, či
o ich mravné odškodnenie.
3. Listina, ktorej obsah práve skúmame, mlčí o tom,
či darujúci boli oslobodení aj od platenia organistovi (a
zároveň učiteľovi), menovanému v latinských písomnostiach „ludimagister“, ako aj hrobárovi. V tejto situácii
nedá sa zodpovedne riešiť otázku pohrebných poplatkov,
od darujúcich a ich potomkov – pre organistu a hrobára.
V tejto súvislosti načim spomenúť, že podľa sadzby,
uvedenej v kanonickej vizitácii z roku 1832, platnej aj
v roku 1850, organista dostával za pohreb dospelého
jeden ﬂoren a 12 denárov, kým hrobár za pochovanie dospelého jeden ﬂoren, dieťaťa – 30 denárov („a Sepuchro
adultorum in ﬂr. 1. a parvulorum: 30 dr.“).
4. Treba si všimnúť, že na konci darovacej listiny
máme krížiky namiesto riadnych podpisov, aj keď dokument vznikol za spoluúčasti nie radových obyvateľov Jurgova, ale členov miestnej samosprávy, richtára a dvoch
prísažných, teda akýchsi vtedajších úradníkov. A od nich
by sme mohli právom očakávať, že ovládajú umenie písať
a čítať. Na naše veľké prekvapenie nás v listine čaká
pravý opak. Pre vysvetlenie dnes šokujúcej skutočnosti
stačí snáď uviesť, že síce v Jurgove bola v tom čase škola
– dokonca zápisnica z biskupskej vizitácie uvádza, že
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OKUMENT
SKEJ FARNOSTI
„ludimagister“ dostával za vyučovanie od každého žiaka
– týždenne – jedno vajce („Pro instructione Prolium,
a capite singulo hebdomadatim 1. ovum“) – ale škola
asi nebola povinná.
Môžeme tiež dospieť k záveru, že autormi písanej
podoby darovacej listiny mohli byť dvaja ľudia: buď
ludimagiste, ktorého nacionálie, žiaľ, nepoznáme, alebo
vtedajší jurgovský farár – Andreas Chmel, rodák z Kacvína, ktorý pôsobil v Jurgove v rokoch 1850 – 1896, teda
celých 46 rokov, čo je v jurgovskej farnosti najdlhšie,
doposiaľ neprekonané obdobie pôsobenia jedného kňaza.
Z dvoch pravdepodobných zostavovateľov marcového
dokumentu by som ukázal skôr na farára Chmela, než na
nemenovaného ludimagistra. Myslím si, že rozhodujúcim
dôkazom je tu úradná pečať jurgovskej farnosti, ktorá
bola vo výlučnej dispozícii miestneho farára.
V Jurgove – v roku 1850 – pamäť o darovaní pozemkov pod kostol a cintorín bola ešte živá, najmä v rodinách
potomkov „Soltysovej zogrody“. Nedá sa vylúčiť, že podpísaný krížikom prísažný Macek Soltis bol príbuzným
Jendreka, Ivana a Martina Soltisovcov, ktorí v druhej
polovici 17. storočia darovali svoje „falaty“ pod svoj ﬁlialny kostol. Pod listinou sa podpísala – pravda, tiež len
krížikmi – „celá familia na Zagrode Soltissa naznacena“.
Tak samosprávne predstavenstvo, ako aj „Soltissova
familia“, boli pre farára vieryhodným prameňom vedomostí o udalostiach, ktoré
sa udiali takmer pred dvesto
rokmi. Nový jurgovský farár
– Andreas Chmel – čo je len
samozrejmé – nemohol mať
o týchto veciach ani len tušenia. Jeho zásluhou je však
to, že získané informácie dal
– asi na žiadosť či prosbu podpísaných - na papier, a takto
ich zachránil – aspoň na akýsi
čas od zabudnutia.
5. Dokument z 31. marca
1850 hovorí o dvoch privilégiách dobrodincov a ich
potomkov, a menovite o tom,
že mali byť chovaní na prikostolnom cintoríne, a k tomu chovaní zadarmo. Forma
a obsah dokladu nehovoria
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nič o tom, dokedy budú platiť tieto výsady. Právna formulácia je skôr taká, akoby mali tieto privilégia patriť
„Soltisovej zogrode“ bez časového obmedzenia, teda
navždy. Podľa princípov právnej teórie každý prameň,
z ktorého vznikajú určité práva a povinnosti účastníkov
právneho úkonu je platný až do chvíle jeho výrazného
zrušenia. Zrušenie či vypovedanie zmluvy, uzavretej
v druhej polovici 17. storočia, nikdy nenastalo, preto vysvetlenie treba hľadať v latinskom pojme „desuetudo“.
„Desuetudo“ znamená, že práva a povinnosti stránok
zmluvy sa - z rôznych príčin – neplnia, aj keď formálne
zmluva naďalej platí. Postupom času sa zmluva takto
stáva už len predmetom skúmania historikov práva.
Nedá sa presne vyčísliť, koľko osôb zo Soltysovskej
„zogrody“ bolo pochovaných pri kostole. Dávnejšie
sa nestavali pomníky, a preto staré hroby sa strácali
a upadali do zabudnutia. Dodnes sa na prikostolnom
cintoríne zachovali hroby troch kňazov: dvoch farárov
jurgovskej farnosti (Andreasa Chmela, rodáka z Kacvína; Antona Kubasaka, oravského rodáka zo Zubrohlavy)
a jurgovského rodáka – kňaza Andreja Silana. Navyše
dva hroby potomkov gazdov, ktorí v 17. storočí darovali
farnosti „falaty“ svojich pozemkov. Zhodou okolností
sú to moji blízki príbuzní: Martin Miškovič – múdry
jurgovský richtár, ktorý sa spomína v historickej literatúre v súvislosti s jurgovskou vzburou z roku 1877,
a jeho vnuk – zároveň brat mojej starej mamy - Ján
Šoltys (1882 – 1900).
JOZEF ČONGVA
Kostol v Jurgove
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Mladí Slováci v Poľsku

„Pohľad na Wawel zaženie
môj smútok za domovom”
– tvrdí Mária z Prešova
Na svete je veľa krásnych miest, kde sa človek môže
usadiť. Príčiny, pre ktoré opustí svoj domov a rozhodne
sa presťahovať do iného mesta, alebo dokonca iného
štátu sú rôzne, rovnako, ako rôznorodé sú ľudské
osudy.
Moju priateľku a kolegynu Máriu Chudovú by pred
niekoľkými rokmi určite nenapadlo, že krajinou, v ktorej
sa usadí bude neďaleké Poľsko.

Domov
Mária je Slovenka. Narodila sa v Prešove, kde strávila celé
svoje detsvo a vyštudovala vysokú školu. V súčasnosti býva
a pracuje v jednom z najkrajších a najobdivovanejších poľských
miest – v Krakove. Prvýkrát toto mesto navštívila pred niekoľkými
rokmi, spolu so svojou sestrou, ešte ako turistka. Ako sama
tvrdí, napriek tomu, že Krakov obdivuje a páči sa jej tu, jej srdce
navždy patrí Prešovu. Koniec koncov, je to jej domov.

Krakov versus Prešov
Zaujímalo ma, v čom Mária vidí najväčší rozdiel medzi svojím
rodným mestom a Krakovom. Podľa jej slov každé z týchto miest
je niečím krásne. Krakov ju zaujal celou svojou atmosférou a
tým, že v ňom takpovediac dýcha história. Stále sa tu niečo
deje, mesto je bohaté na rozličné kultúrne podujatia. Magickú
atmosféru dotvárajú kaviarničky roztrúsené predovšetkým
v starobylom centre Krakova.
Prešov je renesančným mestom, ktoré rovnako, ako Krakov
zaujme svojimi historickými stavbami. Mária sa smeje, že hádam
najväčší rozdiel je ten, že v porovnaní s Krakovom je Prešov
vcelku malým mestom s pokojnejšou atmosférou. Nazabúdajme, že ide o tretie najväčšie mesto Slovenska, čo sa týka počtu
obyvateľov.
Mária pokladá za obrovské pozitívum aj to, že hádam takmer všetky väčšie kníhkupectvá v Krakove sú otvorené do 21.
hodiny. V nejednom z nich po pracovnej dobe Mária trávi svoj
čas. Čítanie kníh je jej veľkou vášňou.

Prečo práve Krakov?
Po ukončení štúdia na vysokej škole Mária vážnejšie ochorela. Choroba jej natoľko sťažila životnú situáciu, že nebolo možné
nájsť si prácu. Dva roky strávila ako nezamestnaná. Po určitom
čase Mária s malou dušičkou reagovala na ponuku, týkajúcu sa
voľného pracovného miesta. Šlo o prácu korektora slovenských
textov, v zahraničnej ﬁrme. Miestom práce bol Krakov. Nepredpokladala, že sa jej ozvú, ale stalo sa tak.
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Mária Chudová

O niekoľko týždňov bola Mária pozvaná na pracovný
pohovor, ktorý úspešne zvládla. Ako sama tvrdí, všetko sa
zrealizovalo veľmi rýchlo – od jej reakcie na pracovnú ponuku,
cez zúčastnenie sa dohodnutého pracovného pohovoru až do
dňa, kedy nástúpila na nové pracovné miesto. Mária to celé
komentuje, že ani sa nestihla spamätať a bola v Poľsku s podpísanou pracovnou zmluvou, so slzami na krajíčku a otázkou,
čo ju teraz čaká?

Poľský jazyk a Anna
zo zeleného domu
Pre mnohých prisťahovalcov môže byť neznalosť poľského
jazyka určitým problémom. Možno nie v bežnej komunikácii, ako
skôr pri hľadaní si práce v Poľsku, resp. v poľsky hovoriacom
pracovnom kolektíve. Mária tento problém nemala. Poľský jazyk
ovládala slovom aj písmom ešte predtým, ako sa tu usadila.
Prečo?
Ako som už spomínala, jedným z najväčších koníčkov Márie je literatúra a čítanie kníh. Jej veľkou túžbou bolo prečítať
si dodnes veľmi populárnu knižku - Anna zo zeleného domu.
V tom čase nebolo jednoduché zadovážiť si knižky zo zahraničia a okrem toho, jej vysnívaná knižka ešte nemala slovenský
preklad. Mária sa však k Anne zo zeleného domu predsa len
dostala – knižku si požičala od kamarátky. Bolo to na začiatku
letných prázdnin, kedy sa pohrúžila do čítania, a to napriek
tomu, že knižka nebola písaná po slovensky. Bola napísaná
v poľskom jazyku. Postupne, dokonca letných prázdnin Mária
celú knižku prečítala.
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Keď na dušu dolieha
smútok za domovom
Vo chvíľach, keď je človek ďalej
od svojej rodiny a priateľov, začína sa
mu cnieť za domovom. Mária dôverne
pozná tieto pocity. Jednoducho je to tak
- v cudzej krajine sa človek môže cítiť
ako prisťahovalec. Každý sa do nového
prostredia adaptuje svojim spôsobom.
Mária v ťažších chvíľkach siaha po
knihe, telefonuje domov, alebo sa stretne
s niektorou z poľských kamarátok. Pripúšťa, že v skutočnosti ich možno nie je až
tak veľa, ale stačí, keď vie, že sa môže
porozprávať aspoň s jediným človekom,
ktorý ju vypočuje. Spestrenie jej poskytujú
aj prechádzky po parku.
Ktovie, či existuje nejaký liek na smútok za domovom? Po krátkom zamyslení
Mária odvetí, že pohľad na krakovský
zámok Wawel, ktorý sa jej naskytne,
keď prechádza mostom, ponad Wislu,
vždy nanovo pohladí jej dušu a zaženie
smútok.

Budúcnosť
Neviem, ako sa bude odvíjať životný
príbeh mojej kolegyne Márie. Momentálne je spokojná a práca, ktorú tu našla,
jej vyhovuje.
Skutočnosť, že Krakov je mestom
s jedinečnou rozprávkovou atmosférou
ju možno dovedie k rozhodnutiu zostať,
neodísť odtiaľto..., ale to necháme na
Máriu. Tak, či onak, zatiaľ tu neplánuje
zostať natrvalo. Je hlboko zrastená so
svojím domovom, so Slovenskom a priznáva, že jej chýba nielen rodina, priatelia,
ale samozrejme aj veľká záhrada, ktorá
obkolesuje jej rodný dom v Prešove. Náhradou je balkón plný kvetov, s úsmevom
dodá Mária.

KRÁTKO
Z ORAVY
Až z 96 percent územia Slovenska
tečú vody do Dunaja a jeho korytom pokračujú až do Čierneho mora. Na sever
sú odvodňované iba 4 percentá územia
Slovenska, potôčiky z neho sa vlievajú
do riek Poprad a Dunajec a túto vodu
odvádza Wisla do Baltského mora.
V Oravských Beskydách, na štátnej
hranici s Poľskom, v katastri Novote je
lokalita, ktorá sa volá Delené vody. Tak
ju nazvali už starí hájnici, ktorí sledovali,
ako z jedného prameňa, tvoriaceho
mláku, vytekajú dva potôčiky. A každý
tečie iným smerom. Zaujímavé, urobíte
pár krokov a dolu je smerom na sever,
vrátite sa a dolu je smerom na juh. Dolu
na sever tečie voda cez zaujímavú prírodnú rezerváciu miestnymi potôčikmi
a potokmi až do Wisly a dolu na juh
Kliniankou do Bielej Oravy, Oravy, Váhu
a Dunaja. Z geograﬁckého hľadiska nič
zvláštne, vedie tadiaľ rozvodnica morí
Čierneho a Baltského. Lenže, je to unikát,
keďže rozvodnica vedie priamo miestom
prameňa, teda aby ste poslali lístočky
dolu vodou do oboch morí, môžete stáť
na jednom mieste, ktoré Novoťania od
nepamäti volajú Delené vody. (lv)
V malých obciach sa najčastejšie
trápia s problémom, čo sa stane z ich
školou. Detí sa rodí čoraz menej a udržba

školy, v ktorej do každej triedy chodia len
traja alebo štyria žiaci, je neekonomická. Veľa základných škôl s podobnými
problémami bolo v posledných rokoch
zrušených. S rovnakými obavami pozerali
na svoju školu aj rodičia z Harkabuza.
V tejto škole od dlhšieho času klesal
počet detí a už sa začalo rozprávať o jej
zrušení. Tento rok bol však výnimočný
a istotne túto hrozbu na chvíľku oddialil,
pretože do nultej triedy sa zapísalo až 11
žiačikov. Na fotke sú žiaci nultého ročníka
spolu so svojou pani učiteľkou a pánom
riaditeľom.
Vojt gminy Jablonka a Oravské
centrum kultúry v Jablonke sa spoločne
podieľali na zorganizovaní podujatia „Na
Oravie byvom...”. Účelom podujatia bolo
propagovanie oravskej kultúry, zvykov
a tradícií po obidvoch stranách hranice.
Podujatie sa uskutočnilo 24. septembra
2006 v amﬁteátri pri Združenej škole Hrdinov Westerplatte v Jablonke a bolo organizované v rámci projektu Spoločného
rozvoja kultúry na Orave a ﬁnancované z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Medzi vystupujúcimi nechýbala dychová
hudba „Oravianka” z Trstenej, FS Małe
Podhale z Jablonky, náš FS Kumoratky
z Malej Lipnice a Podvlka a tanečný súbor
Mixér z Trstenej. Pre deti bola prichystaná
rozprávka „Ako sa Jánošík kajal“ v podaní
divadla Rabčo. Hostia si mohli na podujatí
pochutiť na regionálnych jedlách. Záver
tradične patril tanečnej zábave. (ms)

... a
Na záver vám niečo prezradím. Pomaly prichádzajú Vianoce. Premýšľam, čím
obdarujem moju kolegyňu Máriu, ktorú
som vám prostredníctvom tohto článku
predstavila. Myslím, že ako darček jej jednoznačne kúpim knihu. Akú? No predsa
Annu zo zeleného domu!
Alebo ešte lepšie – pokúsim sa zohnať
jej hneď dve vydania tejto knihy – jedno
slovenské a jedno poľské.
Lýdia Kovalíková
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JÓZEF KURAŚ – OGIEŃ

Hrdina alebo bandita?
Diskusia na túto tému sa naplno rozprúdila po 13. auguste 2006,
keď bol v Zakopanom odhalený pamätník tohto „podhaľanského
partizána“. Na jednej strane sú tí, ktorí ho považujú za odhodlaného bojovníka proti fašizmu a komunizmu. Na druhej strane tí, ktorí
prežili peklo Ognia a poznajú ho ako vraha mnohých Poliakov, Židov
a Slovákov. Kým bol Józef Kuraś?
Narodil sa 23. októbra 1915 vo Waksmunde, kde získal aj základné vzdelanie.
Potom navštevoval gymnázium v Novom
Targu, ale nakoniec zostal doma a vypomáhal otcovi na hospodárstve. V roku
1936 narukoval do armády k druhému
pluku Strzelców Podhalańskich. Po vypuknutí druhej svetovej vojny a následnom nemecko-sovietskom delení Poľska
sa pokúsil dostať sa do Francúzska, čo
sa mu však nepodarilo. Preto v októbri
1939 prišiel naspäť do Waksmundu.
V roku 1941 sa pod pseudonymom Orzeł
pridal k tajnej organizácii Konfederacja
Tatrzańska, ktorej hlavným cieľom bol
boj proti okupantom a oslobodenie Poľska. Od tej chvíle sa Kuraś z obavy pred
uväznením ukrýval a len v noci so svojou
skupinou organizoval rôzne akcie ako
ničenie spisov obyvateľstva, inventárov,
výkazov kontingentov, či vykrádanie
tovaru z obchodov. V lete 1943 jeho
skupina zavraždila dvoch nemeckých
strážnikov. Ako odvetu Nemci 29. júna
podpálili Kuraśov dom vo Waksmunde
a surovo zavraždili jeho 73-ročného otca,
manželku i 1,5-ročného syna. Od tejto
tragédie sa stal z Orła Ogień. Po zlikvidovaní Konfederacje Tatrzańskej nadviazala
Kuraśova skupina styky s Armijou Krajowou a pôsobila naďalej v podhaľanskej
oblasti. Napriek tomu, že neprechovával
voči sovietom žiadne sympatie (skôr
naopak), v rokoch 1944 – 1945 s nimi
spolupracoval, za účelom vojny proti Nemcom. Obsadením Podhalia sovietskymi
vojskami koncom januára 1945 Kuraśova
vojna proti Nemcom skončila.
Vo februári 1945 bolo sovietskymi
vojskami obsadené aj územie severného Spiša a Oravy, ktoré bolo súčasťou
Slovenskej republiky. Poliaci sa pokúsili
obnovovať poľskú administratívu na území 25 spišsko-oravských obcí, ktoré boli
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Krajowej), ktorí sú známi svojimi krvavými útokmi proti členom Polskiej Partije
robotniczej... napadli mlyn Pavla Bizuba,
ktorého na mieste zastrelili a všetok
jeho majetok zabrali... alebo ...dňa 28.
mája 1946 o 11. hodine v noci došlo
do Fridmana asi 100 v poľských uniformách oblečených mužov, ktorí obsadili
obec a úplne vydrancovali 2 tamojších
Slovákov (Jozefa Brinčku a Andreja Organiščáka)... zobrali im všetko šatstvo,
obuv, peniaze, vkladné knižky, potraviny,
kone, ošípané a dopravné prostriedky, na
ktorých ukradnuté veci odviezli... A. Organiščáka surovo zbili pažbami pušiek...
dňa 31. mája 1946 v noci o 11. hodine do
obce Fridman došlo asi 120 mužov v poľských vojenských uniformách a úplne
vykradlo 9 tamojších Slovákov – roľníkov
(Jána Pavlíka, Valentína Plevu, Štefana
Gančára, Pavla Organiščáka, Andreja
Gurčáka, Jozefa Organiščáka, Jozefa
Kutarňu, Jána Brinčku a Vojtecha Dvornického), ktorým zobrali všetko šatstvo,
obuv, potraviny, ošípané, kravy a kone...
všetkých aj rodinných príslušníkov (i
ženy) nemilosrdne zbili pažbami pušiek
za doprovodu nadávok: „Z k...y synu
slovacky!“... u Pavlíka sa jasne vyslovili:
„Ste obžalovaný, že ste Slovák, pre ktorú
príčinu máme nariadené Vás úplne zničiť.“ ... sťažnosti na poľských úradoch sú
úplne bezvýsledné a všetko nasvedčuje
tomu, že sa to robí s ich vedomím... za
účelom, aby terorom a brutalitou prinútili tam žijúcich Slovákov opustiť sporné
územie... Azda najtragickejším je prípad
prepadnutia obce Nová Belá 15. apríla
1946, kedy bolo opäť vyrabovaných niekoľko slovenských gazdovstiev, pričom
boli odvlečení štyria otcovia rodín (Ján
Ščurek, Jozef Chalúpka, Ján Krak a Ján
Lapšanský). Všetkých štyroch surovo

neskôr opäť pričlenené k Poľsku. Kuraś
sa iniciatívne zapojil do tohto procesu,
ale narazil na tvrdý odpor Slovákov. Po
odchode do Varšavy a Lublina mu bola
ponúknutá veliteľská funkcia v Novom
Targu. Avšak predstavitelia Polskiej Partii
Robotniczej (komunisti) sa ním cítili byť
ohrození a pripravovali na neho zatykač.
Keď sa to dozvedel, 11. apríla 1945 ušiel
do hôr, odkiaľ pokračoval vo svojej vojne,
tentokrát už nie proti Nemcom, ale proti
„prisluhovačom sovietov“, Židom i Slovákom. Je neodškriepiteľnou skutočnosťou,
že Kuraśova skupina Błyskawica v rokoch
1945 – 1947 terorizovala a likvidovala Slovákov, nie pretože boli komunisti, ale pre
ich prihlásenie sa k slovenskej národnosti.
Z hlásení Národného výboru v Spišskej
Starej Vsi Povereníctvu vnútra a Veliteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach
sa dozvedáme o niekoľkých takýchto
incidentoch: ...v noci z 10. na 11. októbra
1945 napadli poľské lúpežné bandy
obec Novú Belú, kde ukradli slovenským
roľníkom 8 koní, 1 ošípanú, 3 vozy a úplne vykradli 11 obytných domov... na fare
Františkovi Móšovi prikázali v budúcnosti
odbavovať bohoslužby a kázať v kostole
po poľsky... neskôr ...16.
Pamätník obeťam „Ognia” v Novej Belej
novembra 1945 medzi 13.
- 14. hodinou došlo pred faru
v Novej Belej nákladné auto...
v ktorom boli štyria uniformovaní milicisti a traja civilisti...
vnikli do fary, kde Františka
Móša poviazali, zbili a zobrali
jeho hnuteľné veci...
Protislovenské akcie vrcholili v roku 1946 ...koncom januára vo večerných
hodinách sa dostavila do
obce Tribš asi 30-členná
tlupa banditov (údajne poľskí
dôstojníci, členovia Obrony
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zavraždili (dvoch úderom tupých predmetov do hlavy, jedného obesili a jedného zastrelili). Ďalším dvom Slovákom
- Františkovi Brodovskému a Dominikovi
Kalatovi, sa podarilo zachrániť útekom
do Československa.
Pred vyčíňaním Ognia ušlo z „poľského“ Spiša a Oravy do Československa
niekoľko tisíc ľudí. Tvrdenie, že odišli kvôli
lepším životným podmienkam, v žiadnom
prípade neobstojí, pretože vo vyššie spomínaných hláseniach je jasne napísané:
...mnohí z utečencov nechávajú vo svojich
bydliskách hospodárstva, združujú sa
zväčša v Spišskej Starej Vsi, aby odtiaľ
mohli tieto ďalej spravovať. V okrese
niet žiadnych podnikov, ani zárobkových
možností. Z tejto príčiny títo utečenci sú
na veľkú ťarchu ostatným obyvateľom
i úradom, keďže ich treba všetkých zásobovať... alebo ...starosti robia starší, ktorí
boli neľudsky zbití, takže pre svoje ťažké
zranenia nie sú k žiadnej práci súci...
treba im poskytnúť ošetrenie a opateru...
Okrem toho ...sprievodným zjavom
takmer každého prepadu je výhražný list,
v ktorom ten kto má byť prepadnutý je
vyzvaný, aby na presne určené miesto
v stanovenú dobu priniesol vysokú sumu
peňazí pod hrozbou úplného zničenia
a vypálenia. Vyzvaný toľko peňazí nemá
a ubezpieke (obdoba československej
Národnej bezpečnosti – pozn. autora)
udať vec nemôže, lebo tá nie je v stave
mu poskytnúť ochranu. Hrozí mu tiež nebezpečie, že keď požiadavku splní, bude
zase prenasledovaný ubezpiekou... preto
Slováci opúšťajú svoje domovy a prechádzajú na tunajšiu stranu, lebo je to jediné
východisko z nebezpečia... lúpežné bandy
im potom vykradnú ich domovy a dobytok... Taktiež je známy fakt, že niektorí sa
po zlikvidovaní Ogniovej bandy na svoje
hospodárstva vrátili.
Vo februári 1947 bola skupina Józefa
Kurasia – Ognia zlikvidovaná a on sám
sa pokúsil o samovraždu. Zomrel 21.
februára na následky ťažkého zranenia
hlavy spôsobeného výstrelom z pištole
v nemocnici v Novom Targu. Všetky jeho
činy, ktoré vykonal od apríla 1945 do februára 1947 presahovali hranice ľudskosti
a predstavivosti a napriek skutočnosti sa
dnes zdajú takmer neuveriteľnými. Či mal
byť tomuto človeku postavený pomník,
nechávam na posúdenie samotnému
čitateľovi...
PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ
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KRÁTKO

ZO SLOVENSKA
NOVOSTAVBA SND BUDE OTVORENÁ. Nová budova Slovenského národného divadla (SND) bude slávnostne
otvorená v sobotu 14. apríla 2007. Už
10. októbra 2006 Správa kultúrnych zariadení (SKZ), ako investor stavby, podľa
harmonogramu podal návrh na začatie
kolaudačného rozhodnutia. Netýka sa to
navážacej plošiny a technológii v činohre,
ktoré budú podľa harmonogramu odovzdané do konca októbra. Kolaudačné
konanie by malo byť ukončené do konca
novembra 2006. Vtedy by sa mal začať
aj proces preberania stavby z majetku
SKZ do SND. Prevod majetku by mal byť
ukončený do konca roku. Od 1. januára
budúceho roku by SND malo začať s
neverejnou skúšobnou prevádzkou. Informoval o tom minister kultúry SR Marek
Maďarič. (SME)
* * *
CENNÉ NÁLEZY. V Matejovciach pri
výstavbe priemyselného parku archeológovia objavili veľmi cenné nálezy z
druhej polovice 4. storočia. Ide o zvyšky
zrubového objektu, izolovaného zvláštnou modrou hlinou. Pravdepodobne je
to hrobka významného kniežaťa, ktorého
moc presahovala hranice regiónu. Slovensko sa tak postupne stáva krajinou
s najväčším počtom kniežacích a kráľovských hrobov na km2. Žeby sme mali
všetci modrú krv...? (mm)
* * *
130. ROKOV MÚZEA V POPRADE.
Podtatranské múzeum v Poprade v tomto
roku oslavuje 130. výročie svojho založenia, čím sa zaraďuje medzi najstaršie
múzeá na Slovensku. Pri tej príležitosti
pripravilo niekoľko zaujímavých podujatí
ako Stredoveká noc v Spišskej Sobote,
odborný seminár k 80. výročiu nálezu neandertálca, či otvorenie jubilejnej výstavy
(október). (mm)
* * *
ZEMIAKARSKÝ JARMOK. Spišský zemiakarský jarmok sa konal 23. septembra
v Spišskej Belej. Pri tejto príležitosti bola
vyhlásená súťaž o logo podujatia a tiež fotograﬁcká súťaž o najzaujímavejšiu snímku
z oblasti poľnohospodárstva. (pn)
* * *

NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
V oravskej časti Západných Tatier
otvorili Štátne lesy TANAPu zrekonštruovaný Náučný chodník Roháčske plesá,
ktorý vedie Roháčskou dolinou, okolo
plies a vodopádov.
„Na ôsmich paneloch sa snažíme
priblížiť najcennejšie zložky fauny, ﬂóry,
vodstvo i upozorniť na živelné situácie,
ktoré môžu tu nastať,“ hovorí vedúci
Ochranného obvodu Zverovka ŠL TANAPu Juraj Majerčák ml. Zásadná zmena
oproti značeniu chodníka v minulosti,
prvý raz bol otvorený v 70-tych rokoch
minulého storočia, je okrem doplnenia
fotograﬁami aj rozmiestnenie tabúľ. Ôsmy
panel, posledný, je už pri treťom jazierku. „Náučnú trasu sme skrátili aj z toho
dôvodu, aby návštevník čo najskôr získal
informáciu a pri pokračovaní v túre vedel,
čo si môže v teréne všímať.“
Pre lepšiu predstavivosť použili autori
a realizátori na všetkých paneloch výlučne
fotograﬁe z miest, kde turista práve stojí.
„Tak napríklad panel venovaný lavínam je
na mieste, kde lavíny skutočne poškodili
les, rastlinky vyobrazené na ďalšom paneli rastú okolo. Ani fotograﬁe medveďa,
kamzíka či svišťa nie sú katalógové, ale
fotené priamo v prostredí, kde sa turista
nachádza. Prechádzajúc chodníkom sa
návštevníci dozvedia i o vodstve tejto lokality, živote v plesách, či ich vzniku. Ak by
ste do Roháčskeho potoka pustili drievko,
mohlo by teoreticky skončiť svoju púť až
v Čiernom mori. No priblížená je i vzácna
kvetina rastúca v nedostupných častiach
Národnej prírodnej rezervácii Roháčske
plesá,“ vysvetľuje Igor Stavný, pracovník
Odboru prác celospoločenského významu ŠL TANAPu.
Panely obsahujú tiež krátke slohy
ľudových piesní, tvorbu ktorých inšpirovalo horstvo.
Trasa v nadmorskej výške približne
1200 až 1700 m n. m., od závory pri parkovisku na Zverovke a späť, trvá približne
päť hodín. (lv)
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Prázdniny to je čas dovoleniek, výletov, čas sladkého „nič-nerobenia”. Je to úžasný pocit, keď človek s vedomím úspešne zavŕšeného roka „vypadne”
zo školskej lavice, keď si môže vydýchnuť a načerpať nové sily. Niekto radšej oddychuje doma, niekto
zase túži spoznávať iné kraje a kultúry. K tej druhej
skupine patríme my, to znamená - Jakub Surma z
Krempách, Mariola Vojenská, Terézia Majerčáková
z Novej Belej a Brigita Vojtasová z Jurgova. Tento
rok sme mali možnosť stráviť príjemných desať dní
spolu s inými deťmi z rôznych časti Európy v „sŕdci”
Slovenska – v Turčianskych Tepliciach.

N

áš tábor sa volal „Čitateľský tábor.” A prečo
čitateľský? O tom sa dozviete v budúcom čísle.
T. Majerčaková, J. Surma a M. Vojenská – naši účastníci tábora
Dovoľte, že vám teraz v krátkosti priblížime
jednotlivé dni nášho putovania slovenskou krajinou.
tácia všetkých účastníkov z jednotlivých krajín: Maďarska,
Všetko sa to začalo 6. júla slávnostným privítaním účastníkov
Ukrajiny, Česka, Srbska, Rumunska a Poľska. Mali sme prítábora na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v hlavnom
ležitosť dozvedieť sa veľa nových veci o týchto krajinách, o
meste Slovenska, v Bratislave. Po teplých uvítacích slovách pani

ČITATEĽSKÝ TÁBOR 2006
Vilmy Prívarovej, predsedníčky ÚSZZ, účastníci ČT odcestovali
do Turčianskych Teplíc autobusom, ktorého vodič, pán Ježovič,
je stálym členom posádky. Tam boli všetci ubytovaní v Domove
mládeže.
Spolu s nami do Teplíc zavítali aj pani Iveta Baloghová a slečna Andrea Ryšavá, ktorým srdečne ďakujeme za starostlivosť.
Prvý deň sme strávili v Martine, ktorý je centrom najdôležitejších udalostí v histórii Slovenska. Tu bola založená
Matica Slovenská, tu bolo prvé národné a kultúrne stredisko
Slovákov. Večer nasledoval zoznamovací večierok a prezenSpoločný záber na pamiatku
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situácii Slovákov žijúcich v tých častiach Európy a postavení
slovenského jazyka.
Druhý deň, to jest sobotu, sme strávili v prírode, v Gaderskej
doline. Navštívili sme Múzeum Jána Kollára v Mošovciach, ako
aj Múzeum Karola Plicku v Blatnici. Potom sme vystúpili na
Blatnický hrad, z ktorého sa dodnes zachovali iba zrúcaniny. Po
takej túre veľmi nám chutil obed na čerstvom vzduchu. Opekanie
klobásy nám pripravil pán Nagaj s manželkou.
V nedeľu sme boli v Kremnici, v starom baníckom meste,
ktoré je tiež známe svojou mincovňou. Po prehliadke Múzea
mincovne sme odišli do Teplíc. Po večeri sme mali večierok
s Ondrejom Nagajom, spisovateľom píšucím hlavne pre deti.
Oboznámili sme sa s jeho rozsiahlou tvorbou. Najviac sa nám
páčili detské básničky o zvieratkách a krátke rýmovačky.
V pondelok sme navštívili Banskú Bystricu. Zastavili sme
sa v Hudobnom a bábkovom múzeu. A práve v tomto múzeu
sa nám najviac páčilo – hlavne bábky a bábkové divadielko.
Večer nás čakala prezentácia študentských a krajanských
časopisov. Aj my sme oboznámili účastníkov s naším časopisom Život, pozreli sme si slovenskú tvorbu a slovenské
časopisy vydávané v iných krajinách a priblížili sme si stručne
ich obsah. Zasa v utorok nás čakala zoologická záhrada v
Bojniciach. Mali sme možnosť vidieť rôznorodé zvieratá z
rôznych časti sveta. Stredu sme strávili v Turčianskych Tepliciach. Niektorí z nás išli rovno na kúpalisko, niektorým zasa
stačila knižka a príjemná atmosféra turčianskeho parku. A
večer, ako to už na mládežníckych táboroch býva, sme mali
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diskotéku. Štvrtok bol pre nás cestovateľským dňom. Po
raňajkách sme sa vydali na cestu do Bratislavy. Najskôr sme
navštívili Rajeckú Lesnú a v nej Slovenský Betlehem – krásnu
drevenú miniatúru Slovenska. Na obed sme boli v Nitre – najstaršom slovenskom meste. Pozreli sme si Nitriansky hrad a
nitrianske horné mesto. Poobede sme sa dostali do Bratislavy,
kde sme boli ubytovaní v študentskom domove Družba. Po
večeri sme mali možnosť zažiť večerný život veľkomesta. Ale
priznám sa, chýbal nám ten príjemný osviežujúci turčiansky
večerný vzduch. V piatok sme mali prehliadku historického
centra Bratislavy a Bratislavského hradu. Večer sa uskutočnila
slávnostná večera v spoločnosti pani Ľubici Bartalskej z Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá strávila s nami pár dni
aj v Turčianskych Tepliciach.
A potom nastala azda najnepríjemnejšia časť tábora – rozlúčka. Naše deti sa veľmi skamarátili a bolo im ťažko rozlúčiť sa
so Slovenskom, kde strávili úžasné a nezabudnuteľné dni, kde
mali možnosť zoznámiť sa s inými kultúrami, s inými Slovákmi,
ktorí, ako aj my, žijú mimo územia svojej rodnej vlasti.
Každá vec, aj tá najpozitívnejšia, má nejaké negatíva a ani
v našom prípade sa nevyhneme maličkej kritike. Konkrétne sa
jedná o stravu, presnejšie o mäso – „mäso naše každodenné”
nám na tomto tábore určite nechýbalo, naopak, mali sme ho
až až.
Pozoruhodným zistením je fakt, že slovenčina aj po stáročiach odlúčenia od rodnej zeme nezanikla, ale pestuje sa
aj naďalej – v jedných krajinách vo väčšej, inde zas v menšej
miere, ale všade, aj v tých najvzdialenejších kútikoch Európy
obývanej Slovákmi zachovala v sebe to najkrajšie čo v sebe
má – svoju ľubozvučnosť, svoje krásne mäkké zvuky. Svedčí
to o jej vnútornej sile - sile pretrvať aj v tých najnepriaznivejších
podmienkach.
Cestou po pamätihodnostiach sme si uvedomili jednu vec
- človek bez histórie je ničím. Keď sa zriekne svojich predkov,
zrieka sa seba samého. Je to ako zo stromom – keď má korene, z ktorých čerpá látky nevyhnutné pre svoju existenciu,
nezahynie, ale rastie a mohutne po stáročia. Bez svojich koreni
neobstojí a umiera! A predsa nechceme byť ako tie mŕtve
stromy! Nebudeme sa hanbiť za svoj pôvod! Preto našou
povinnosťou je držať sa spolu, ako Svätoplukove povestné
tri prúty, lebo iba v jednote je sila a my musíme byť silní, aby
sme mohli zotrvať v jednote!
Záverom sa chcem poďakovať ÚSZZ, a hlavne pani Vilme Prívarovej, pani Ľubici Bartalskej, pani Ivete Baloghovej a všetkým
ostatným, ktorí sa podieľali na príprave ČT. Ďakujeme za pekný
darček v podobe kníh zo života Slovákov žijúcich v zahraničí a
o Slovákoch žijúcich v zahraničí a za všetky nezabudnuteľné
chvíle, za pevné púta priateľstva, ktoré pre nás predstavujú tú
najdôležitejšiu a nezastupiteľnú hodnotu. Zvlášť chceme vyjadriť
vďaku pánu Doc. Eugenovi Meššovi, ktorý je „otcom” tohto
jedinečného podujatia. Ešte raz srdečná vďaka!

KREMPACHY ´2006
3.09.2006 – sa konala v Krempachoch ďakovná sv. omša za
tohtoročnú úrodu. Obyvatelia obce pripravili pekný dožinkový
veniec z plodov zeme, ktorý doniesli do kostola v sprievode
miestnej dychovky. Po
omši sa tento sprievod
premiestnil na faru,
kde dožinkový veniec
odovzdali do rúk farára Jacka Wieczorka.
Farská rada usporiadala pre sprievod malé
pohostenie.
3.09.2006 – Umelecké skupiny pracujúce pri Kultúrnom
dome v Krempachoch
a dychovka sa zúčastnili na Gminných dožinkoch v Ludźmierzi,
kde previedli svoje
programy.
7.09.2006 – Spiš bol dejiskom I. cyklistického preteku
lekárov, ktorý odštartoval v Novej Belej pri Prielome rieky
Bialky a pokračoval smerom cez Tribš, Vyšné a Nižné Lapše,
Nedecu naspäť do Novej Belej, kde bol cieľ. Cieľom akcie je
propagovať zdravý životný štýl.
10.09.2006 – Krempašskí poľnohospodári po prvýkrát od
ukončenia zberu tohtoročnej úrody vyhnali kravy na pašu v tzv.
„osobkach“. Takýto spôsob pasenia kráv je výhodný, keďže
priemerne každý gazda cez celú jeseň odpasie kravy okolo
desaťkrát a nemusí ich strážiť dennodenne. V Krempachoch
je asi okolo 500 kráv.
Krempašskí futbalisti vytrvalo cvičia a ich námaha prináša
výsledky. Futbalové družstvo SPIŠ je najlepšie v rámci svojej
skupiny a je majstrom gminy Nový Targ. Popri družstve pôsobí
aj žiacka skupina malých futbalistov, ktorých školí Dominik
Surma.
Text a foto: Fr. PACIGA

Text: Brigita Vojtasová
Foto: Mariola Vojenská
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Nová Belá

N

a túto významnú slávnosť sa beliansky požiarny zbor, ale
aj cela obec pripravovali oddávna. Akoby aj nie, veď je to
príležitosť prezentovať výsledky práce niekoľkých generácií
obyvateľov obce.

Niektoré fakty z histórie zboru
Beliansky hasičský zbor patrí k najstarším na Spiši. Prvé záznamy o organizovaní protipožiarnej ochrany pochádzajú z roku 1887.
V roku 1906 si Beľania zadovážili prvú striekačku, ešte ručnú, ktorú
kúpili v Budapešti. Zaobstarali si k nej aj ďalšie potrebné náradie, teda
predovšetkým hadice, kožené prilby a hasičské sekery. Striekačku
obsluhovali dvaja zaškolení hasiči, ktorí sa nielenže zúčastňovali akcií
pri hasení požiarov, ale zároveň, čo je zaujímavé, mali za povinnosť
– podľa nariadení vtedajšej vrchnosti – starať sa aj o priadok v obcí
z hľadiska protipožiarnej ochrany. Bol to istý
druh protipožiarnej prevencie. Dôležitým
dátumom v histórii zboru je rok 1930, keď na
obecnej schôdzi vznikol prípravný výbor pre
zorganizovanie riadneho požiarneho zboru.
Ochotu niesť pomoc blížnym prejavilo vtedy
sedemnásť belianskych občanov, ktorý vytvorili základ zboru. Prvým veliteľom sa stal Vojtech Vincek. Ďalšími boli
Michal Dluhý a Ján Kurnát. Hlavnou úlohou novovzniknutého zboru
bola výstavba zbrojnice pre uskladňovanie hasičského náradia,
ktorého začalo postupne pribúdať. Onedlho sa snaženia zboru zviditeľnili a drevená zbrojnica bola postavená pri kostolnom múre.
Ďalšou významnou udalosťou v histórii zboru bol rok 1942, keď
belianski požiarnici dostali prvú motorovú striekačku, ktorá im veľmi
uľahčila prácu a zvýšila ich účinnosť pri zásahoch. Samozrejme

Slávnostný sprievod pochoduje do kostola

STOROČNICA BELIANSKYCH
POŽIARNIKOV

Posviacka sochy sv. Floriána

Vyznamenávanie zlatými ...
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postupne sa zbor modernizoval, v jeho vybavení pribúdalo ďalšie
náradie, výkonnejšie motorové striekačky a nakoniec aj prvý automobil značky Nysa, vďaka ktorému mohli zo svojej prepravy vyradiť
voz i konský poťah a oveľa rýchlejšie zasahovať do akcií. Neskôr
Nysu vymenili na Żuka, potom na Stara 29, až napokon v roku 1994
kúpili na Slovensku automobil značky Škoda-Liaz, ktorý im dodnes
slúži. V roku 2000 dokúpili menší automobil značky Lublin, ktorý
využívajú najmä pri výcvikoch.
Jednou z najväčších investícií belianskeho zboru bola výstavba
hasičskej zbrojnice, taktiež v centre obce, ktorú začali v roku 1977
a ukončili, za veľkej podpory obyvateľov obce, v roku 1982, kedy
bola slávnostné otvorená. Je to niekoľkokrídlový poschodový objekt,
v ktorom popri garáži je aj veľká spoločenská sála, kuchyňa a rad
ďalších miestností. Práve pred oslavou storočnice bola táto budova
vynovená. Konajú sa v nej kultúrne podujatia, obecné schôdze, zábavy, svadby a pod. S pribúdajúcim naradím a dvoma automobilmi
jedná garáž nepostačovala, preto sa zbor rozhodol pre výstavbu
nových garáži oproti zbrojnici. Nové priestory boli odovzdané do
prevádzky práve pri príležitosti tohto významného jubilea. V novej
budove sa nachádzajú dve garáže, priestory na uskladnenie náradia
a požiarnických uniforiem.
Pri príležitosti deväťdesiateho výročia existencie zboru, ktoré
bolo oslavované v roku 1998, dostali belianski požiarnici od rodákov
z USA požiarnickú zástavu.
Počas storočnej činnosti zboru sa menilo
aj vedenie. A tak v roku 1952 veliteľom bol Ján
Jerdonek a jeho zástupcom Andrej Skupín,
ktorý sa onedlho stal veliteľom a túto funkciu
zastaval nepretržite štyridsať rokov – do roku
1992. Zasa v roku 1961 sa predsedom zboru
stal František Chalupka, ktorý plnil túto funkciu
až do smrti – do januára 1999. Predsedom
zboru bol tridsaťosem rokov. V súčasnosti
vedením zboru je poverený Paweł Długi. Medzi
nestorov - zaslúžilých požiarnikov Dobrovoľného požiarneho zboru v Novej Belej patria Andrej
Skupín, František Kurnat, František Majerčák
... a striebornými medailami a Michal Kalata. Belianski zbor počas svojej
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Počas sv. omše

činnosti sa zúčastnil mnohých zásahov doma i v širokom okolí a
z jeho iniciatívy sa uskutočnili v obcí viaceré akcie. Zbor má pomerné
modernú výzbroj a dokáže pohotovo reagovať v prípade ohrození.
Do zboru patrí 48 požiarnikov a 16 členov dorastu.

Vyznamenania a posviacka
Už okolo poludnia 10. septembra t. r. sa začali zo všetkých
strán schádzať do Novej Belej delegácie požiarnikov. Slávnosť sa
začala nástupom požiarnych zborov, ktoré sa pod velením Jozefa
Tazika a v sprievode belianskej dychovky pobrali do kostola na
ďakovnú bohoslužbu. Slávnostnú sv. omšu celebrovali: okresný
kurát požiarnikov, prelát Tadeusz Juchas, bývalý a terajší farár
Kazimierz Koniorczyk a Zbigniew Biskup a beliansky rodák kňaz

Tribúna čestných hostí

Jozef Bednarčík. Po sv. omši celý sprievod prepochodoval k miestnej zbrojnici, kde sa uskutočnila posviacka nových garáži, sochy
sv. Floriána a odovzdanie vyznamenaní pri príležitosti 100. výročia
činnosti DPZ v Novej Belej.
Na úvod všetkých zhromaždených hosti – o. i. predsedu správy
Okresného oddelenia Dobrovoľných požiarnych zborov v Novom
Targu Mieczysława Olconia a jeho zástupca Kazimierza Cepucha,
reprezentanta vojvodského veliteľa ŠPZ v Krakove Jacka Kalicieckeho, reprezentanta veliteľa Okresného veliteľstva ŠPZ v Novom
Targu Mariana Gacka, poslankyňu na snem PR Annu Paluchovú,
vojta gminy Nový Targ Jana Smarducha, poslancov gminnej rady
s predsedom Wojciechom Nowakom, starostu novotárskeho okresu Jana Hamerskeho, generálneho tajomníka Spolku Ľudomíra
Molitorisa, riaditeľa Gymnázia Jána Pavla II. v Krempachoch Jana
Szenderewicza, riaditeľku ZŠ v Novej Belej Lucynu Klukoszowskú,
delegácie požiarnikov z okolitých obcí a ďalších – privítal predseda
zboru Paweł Długi a predniesol príležitostný referát z histórie belianskeho požiarneho zboru. Potom nasledovalo vyznamenávanie

október 2006

Slávnosť sledovali mnohí diváci

požiarnikov za ich obetavú službu v prospech celej obce. Zlatú
medailu za zásluhy pre požiarnictvo získali: František Majerčák,
Alojz Dluhý a Jan Długi. Striebornú: Ján Chalupka, Jozef Majerčák,
Julián Kurnát, Szymon Kurnat, Jan Kamoń, Henryk Moskalik, Ján
Kalata a bronzovú: Andrzej Sral, Kazimierz Sabura, Andrzej Niemiec.
Odznak vzorný požiarnik dostali: Dominik Kalata, Pavol Bryja, Martin
Bryja, Cyryl Cervas, Kazimierz Sabura, Andrej Lojek, Józef Jerdonek
a Andrzej Sral. Požiarny zbor udelil ďakovné listy: Jánovi Majerčákovi,
Dominikovi Bednarčíkovi, Andrejovi Gronkovi a Józefovi Łukaszowi.
Diplomy od zboru prevzali: Andrej Skupín, František Kurnát, František Majerčák, Michal Kalata, Ján Kurnát, Jozef Klukošovský, kňaz
Kazimierz Koniorczyk a Jozef Bryja. Zasa strieborným a bronzovým
odznakom boli významenaní všetci členovia mládežníckej skupiny požiarnikov. Požiarnici nezabudli poďakovať za spoluprácu
aj bývalým a terajšej gazdinej zbrojnice Anne Kalatovej, Anne
Bednarčíkovej a Małgorzate Długej.
Po týchto slávnostných chvíľach sa zhromaždeným požiarnikom prihovoril ich kurát, prelát Tadeusz -Juchas, ktorý im
želal veľa odvahy a vytrvalosti v ich obetavej službe blížnym. Po
želaniach nasledovala posviacka sochy sv. Floriána a nových
garáži, na priečelie, ktorých umiestnia túto sochu.
Na záver slávnosti sa jubilujúcemu zboru prihovorili hostia,
ktorí blahoželali k výročiu a priali požiarnikom modernú výzbroj, veľa stretnutí na požiarnických súťažiach, a čo najmenej
zásahov proti červenému kohútovi, a k týmto želaniam sa
pripájame aj my. DPZ z Novej Belej ďakuje všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave podujatia, ako aj zúčastnením na slávnosti.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Nestori belianskeho požiarnictva
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DEVÍN
Dávno, pradávno, vari tak dávno, že
už vybledli takmer všetky stopy v ľudskej
pamäti, stál na južnom úpätí Malých
Karpát na strmom brale nad samým Dunajom mocný hrad Slovienov. Hrad bol
strediskom bohatého kmeňa, ktorý mal
všetko, čo si kto zažiadal.
V čase pokoja bol to naozajstný raj.
Nuž, ako bolo, ako nebolo, či si Slovieni súženie zaslúžili alebo nie, jedno bolo
isté: Pohroma prišla.
Tak vtedy bolo, že sa povodeň nevalila po prúde, ale proti prúdu. Rovina pod
horami za zvlnila krvilačnými hordami
cudzích vojsk, ktoré prinášali smrť a otroctvo. Slovo Avar stalo sa postrachom
šírych slovenských krajov. Preň chlapi
opúšťali svoje domovy, preň sa lúčili s
ustráchanými rodinami, aby ich bránili
ešte ďaleko od vlastného chotára.
Márne však boli všetky obete. Roľník
nezastavil vojaka, pastier si nevedel rady
so zbojníkom. Ozrutný Avar sa stal pánom
premnohých slovienskych kmeňov pri
Morave, Dunaji a Nitre, ba vari ešte aj
ďalej na východe.
Ťažký bol život zotročených. Chlapci
museli najprv opevniť okrúhle avarské
tábory čiže hrinky, potom im rýľ a lopatu
zamenili na zbraň a brali ich so sebou
do boja. Stavali ich do predných radov,
aby sa chránili ich prsami… Slovienske
ženy obrábali polia, mleli zrno, piekli
chlieb, lebo sloviensky chlieb odjakživa
každému chutil, každý sa naň ulakomil.
Kde-tu im varili pivo a pripravovali opojnú
medovinu.
Tak bolo dlhé časy, hádam aj sto
rokov.
Pravda, ani roky a muky ich celkom
nezgniavili: Nikdy sa so svojím osudom
nezmierili. Búrili sa jednotlivo i hromadne. No nemali dosť síl zhodiť jarmo.
Za smelšie pokusy životom zaplatili.
A strácali sa práve najvynachádzavejší
a najodvážnejší.
Tak sa stalo, že zo slovienskej kniežacej rodiny, ktorá sídlila na hrade, ostal iba
jediný člen, aj to nie chlap, ale dievčina,
a to ešte mladá mladulinká.
Keďže bola pekná, akoby ani nie z tejto zeme, ale priam z dajakej začarovanej
rozprávky, páčila sa každému, kto ju len
zazrel. Ani Avari nebočili od nej. Ba im sa
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pozdávala ešte väčšmi, lebo nevyrovnala
sa jej ani ich najvychýrenejšia krásavica.
Uchádzali sa o jej priazeň chudobní i bohatí, prostí i velitelia prepadových bánd,
mladí i starí.
A ona? Každého vypočula, s každým
sa porozprávala, ale nikomu sa nesľubovala. Vždy im vykĺzla.
- Škoda ti, takej mladej, zriekať sa lásky, - vraveli jej. - Krása a mladosť rozvíjajú
sa rokmi, ale miznú dňami. Strom, ktorý
nerozkvitne z jari, bude v jeseni pustý,
bez ovocia.
- Mne ešte vždy kedy myslieť na ľúbostné pletky, - odvrávala presvedčivo,
ale s takým pôvabom, že hneď v zárodku
prekazila každý zločinný pokus o násilie…
- Až budem krajšia, potom, - končievala,
usmievajúc sa mnohosľubne.
Lenže nebolo celkom tak, ako vravievala. Ani ona sa nevyhla ohňu lásky.
Aj ona sa na ňom popálila. Ale vtedy sa
nezlostila.
Akože sa aj hnevať na plecitého šuhaja, ktorý mal v očiach lásku i nenávisť:
nenávisť k nevoľníctvu, lásku k utláčanej
zemi? Bol silák: Rukami mohol železo
miesiť, a keď dupol nohou, na míľu sa
zem otriasala.
Stretla sa s ním v lese. Sprvu sa ho
naľakala. Bol ako zbojník. Pohrával sa
s kyjakom, ktorým by bol razom dvanástich zrazil ako hrušky a ešte na dvanástich
by bolo ostalo sily.
Sprvoti akoby nohy zapustila do
zeme. Potom sa zvrtla a chcela utiecť, no
jeho hlas obral ju o vôľu i odhodlanie.
- Kňažná, - oslovil ju a podišiel k nej,
- prečo ostávaš v hradišti, na panstve
Avarov?
- A kdeže mi byť, sirote opustenej?
- vyzvedala a zadívala sa mu do čudne
svietiacich očí.
- Sirote? - opýtal sa mäkšie. - A či si
naozaj taká opustená?... Skántrili ti otca,
mater, no zato nie si sama. Máš sestry
a bratov.
Porozumela. Oči jej zvlhli od sĺz vďaky
a lásky k tým, čo ju ani v trápení neopúšťajú, a ešte aj v pokorení ju uznávajú za
svoju kňažnú… Vtedy sa jej i šuhaj zvidel.
Zbadala v ňom čosi osobité, nevšedné,
čosi krásne a vzácne a v srdci jej skrsla
láska.

Razom bola presvedčená, že sa protivenstvá minulosti teraz istotne napravia,
lebo v tomto junákovi spája sa sila a odhodlanie niekoľkých pokolení.
- Nemyslí si, že všetci drieme pre Avarov. Nie! – vravel jej. – Vyšmykli sme sa
im z rúk. Lesy sú nám domovom, príroda
starostlivou matkou. Bohovia sú s nami
a chránia nás… Poď medzi nás!
- Pekné slová, odvetila po chvíľke,
uvažujúc, - ale nemožno mi prijať záštitu
vašich skrýš a zbraní. Nie som sama.
V hradišti je plno našich ľudí: detí, žien
i starcov.
- Veď aj tí by mohli, - navrhoval.
- Poradím si s nimi. Zajtra ti poviem,
čo a ako. Hej?
- Dobre. Len opatrne, aby ste psohlavcom neukázali cestu k našim horským
skrýšam.
Na nasledujúci deň sa znova zišli.
Kňažná, ktorá dosiaľ tak chladne a sebavedome odprávala ctiteľov od svojich
dverí, teraz sama vyšla do hory. Žiadalo
sa jej stretnúť sa s tým, čo jej v srdci rozžal
plameň sladkých túžob. Ona, ktorá prv
iba skúpo merala chvíľky na rozhovory
so zamilovanými pytačmi, teraz by bola
rada chytiť deň za lúče slnka a predĺžiť
mu život.
Zaľúbila sa, ale nezamotala sa v pavučinách sladkastých rečí. Nezabudla na
svojich, na rod. A v plnosti z tejto dvojitej
lásky zrodil sa nevšedný plán:
- Vybudujeme si hrad, - vravela
šuhajovi, - čo nám bude oporou v boji
a záštitou v pokoji.
A keď mienil, že to nie je ľahká vec
ako sa vidí, dodala:
- Vyhľadaj tu dakde, ani nie blízko,
ani nie ďaleko, miesto súce na hradište,
ktoré by sa dalo čím skôr opevniť a ľahko obrániť. Rozostav vôkol neho stráže
a vybuduj hrad pre mňa, pre seba a pre
ostatných!
Týždeň sa túlal po horách. Pochodil
po všetkých vŕškoch. Statočne skúmal, či
vyhovuje podmienkam dobrého hradišťa,
ale márne si nohy dral. Kde bolo jedno,
chýbalo druhé. Kde by sa bolo dalo zakrátko opevniť, tam nebolo dosť miesta
pre chyže rodín, čo by sa mali do nich
utiahnuť. Kde bola rozľahlejšia plocha, tam
bola zasa obrana namáhavá a neistá.
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Až po siedmich dňoch a siedmich nociach ho priviedol hromovládny Perún na
výšinu nad vtokom Moravy do Dunaja.
- Toto je miesto, aké hľadám, - povedal svojim druhom. - Z dvoch strán
ho chránia dravé vody a strminy. Tam
kde je miernejší svah, navŕšime násypy
a opevníme ich palisádami.
- Lenže, - prerušil ho ktorýsi z jeho
sprievodcov pochybovačne, - málo nás
na takú robotu.
- Budeme pracovať všetci, koľko nás
je: aj ženy a deti.
- Nieto dosť motýk ani lopát
- Komu sa neujde náradie, rozryje zem
drevom a bude nasýpať rukami, - odbil
ho junák.
Kňažnej sa miesto páčilo. Od prvej
chvíle vraj myslela naň. Dali sa teda do
roboty. Rozdelili si ju. Jední pracovali na
násypoch, kopali zem z vnútornej strany
od hrebeňa, a tak zväčšovali strminu na
strane vonkajšej. Boli takmer ako stena.
Druhí stínali v lesoch stromy, štiepali ich
a znášali na valy, kde robili z nich vysokú,
hrubú a hustú ohradu – palisády. Tretia
skupina stavala chyže.
Pracovali pomerne dosť pokojne.
Avari boli v tom čase na veľkej výprave
kdesi v poludňajších končinách Franskej
ríše, a tí, čo ostali doma, neodvážili sa
ďaleko od svojich hrinkov…
Konečne po týždňoch plných trampôt a ustavičného lopotenia bol hrad
hotový.
Len meno ešte nemal.

Avari totiž, keď sa dozvedeli, že je
v ňom plno chlapov, nenapadli ho priamo.
Chceli sa ho zmocniť podvodom. Poslali
podeň iba slabé skupiny, ktoré si sprvoti
počínali veľmi udatne, no potom predstierali útek, že sa pustilo za nimi všetko
mladé a zdravé.
Utekali hore popri Morave.
Keď už boli veľmi ďaleko (ako hlásili stopovači, sledujúci ich na míle od
Devína), z lesov, čo boli vôkol nového
hradišťa, vyrojilo sa čerstvé nepriateľské
vojsko.
Ženy v hrade zhíkli od strachu.
- Beda nám! - ľakali sa. - Nepriateľov
ako piesku v Dunaji, a nás iba hŕstka. Ak
sa im zachce, po kúsku nás roznosia…
Vzdajme sa! Aspoň si životy zachránime.
- A stratíme česť, - dopĺňala ich slovo
kňažná.
Zahanbili sa. Cit pre česť bol odjakživa zakorenený v srdci tohto kmeňa.
Nechceli si ju poškvrniť. No nevedeli, ako
si ju brániť voči toľkej presile.
- Radšej zhyniem, ako by som sa dala
zneuctiť, - končila mladučká kňažná
s bojovým zápalom v tvári.
Jej odhodlanie strhlo aj ostatné
ženy.
Hoci si vôbec neboli isté, ani smelosti
nebolo toľkej, koľkú predstierali, jednako sa rozbehli po hrade. Polapali do
rúk všetko, čo bolo na ochranu ako-tak
súce, a poď! k palisádam. Devín chránili
nástroje, ktoré ho budovali: Čakany, sekery, lopaty, rýle a iné náradie striedalo

sa s kyjakmi, lukmi a šípmi.
- Čo sa pechoríte? - odkazovali Avari
ženám, usmievajúc sa blahosklonne ako
dospelý rozpajedenému decku. – Vaše
ruky sú z vosku. Zmäknú v ohni zápasu.
Oslabnú.
- Uvidíme, - odpovedali ženy úsečne.
A nepopustili.
Nastal boj.
Avari sa sprvoti len akosi hravo vrhali
na hradby. Ich strely posmešne nadletovali ponad bojovníčky, akoby ich chceli
len plašiť, ale neublížiť. No všade, kde sa
primkli k valom, vítalo ich ostrie smrtiacich
zbraní, a kde chystali oheň alebo štiepali
koly, tam sa na nich sypali ťažké kamene
a liala horúca voda.
Čím ďalej, tým mali viac ranených, tým
sa ich boj stával ozajstnejší a surovší.
Márne sa však znova a znova vrhali na
strmé násypy devinho hradu. Darmo sa
povzbudzovali pokrikmi hanobiacimi česť
udatnej kňažnej a jej družiek. Čím dlhšie
útočili, tým viacerí sa bezvládne zvíjali
pod palisádami „obyčajnej dievčenskej
pevnosti“.
Čo ako vzrastala ich zúrivosť, čo ako
besneli, Devín stál pevný, neochvejný.
A bránilo ho len odhodlanie udatných
žien!
Bránilo a ubránilo, kým sa nevrátili
chlapi a nerozprášili zvyšky šalejúceho
nepriateľa.
(M. J. HUSKA, J. POLIAK Slovenské povesti)

Kým sa Avari vrátili domov, v starom
hradišti nad Dunajom sa veľa zmenilo.
Nebolo tam už čajsi ani jedného Sloviena.
Čo bolo smelšie, všetko ušlo do novej
osady. Ostali len bojazlivci, čo sa aj svojho tieňa ľakali.
- Dobre, že ste sa nedali zvábiť, - vraveli im avarskí bojovníci. - Beda tým, čo
pouchodili! Onedlho budú zasa v našej
moci a naša spravodlivosť nepozná zľutovania… A naisto ich dostaneme! Veď, aká
pevnosť, kde nevládne chlap? Aký hrad,
ktorý nie je chlapský, ale Devín?
Od tých čias sa novému hradu ujalo
meno Devín.
Tak ho volali aj Avari, aj Slovieni. Jední
vyslovovali v ňom opovrhnutie a ponižovanie, druhým znelo hrdo, sebavedomo,
prepletené láskou ku kňažnej i k svojeti.
Prítulnosť k rodu a neohrozená súdržnosť preslávili Devín už pri samom
vzniku.
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Potulky po Slovensku
to ešte nikdy nebol v Bardejove, má čo ľutovať, pretože história tohto mesta patrí k
najbohatším na Slovensku. Mesto vzniklo
zo starej slovanskej osady a ako rozvinutú
obec s kláštorom cisterciánov ho písomné dokladá listina Belu IV. z roku 1247. Potom malo mesto rôznych
majiteľov, až kým ho v roku 1376 nepovýšil Ľudovít I.
na kráľovské mesto. V roku 1405 bol jedným z piatich
slovenských miest, ktoré začal kráľ Žigmund pozývať na
snemy. Krátko na to ho však ten istý kráľ dal do zálohu
poľskému šľachticovi Balickému a mesto sa z tohto
záväzku dostalo až začiatkom 16. storočia.
Dnes sa nám možno zdá, že tieto dávne časy boli
plné romantiky. Lenže Bardejov napríklad veľmi často
ohrozovali zbojníci. A tak sa radní rozhodli tvrdo ich
potrestať: v roku 1454 dali štyridsiatychšiestich pochytaných zbojníkov popraviť. V tom istom čase začal silnieť
slovenský živel, ktorý predtým zatlačila do úzadia nemecká
kolonizácia. Napríklad od 60. rokov 15. storočia si mesto
vydržiavalo slovenského pisára a začiatkom 16. storočia aj
slovenského kazateľa. Nezastavil to ani príkaz Ferdinanda
I., ktorý priamo zakazoval Slovákom a Poliakom usadzovať sa tu. Ba v polovici 16. storočia prenikli Slováci aj do
najvyšších funkcií v meste – stali sa richtármi.

fungovala lekárska, lekárnická a ránohojičská služba a
boli tu aj verejné mestské kúpele s kúpeľníkmi a mestská
nemocnica sv. Ducha.

Z čoho žili Bardejovčania?

Pamiatky a kultúra

V čase najväčšieho rozmachu mesta /15. storočie/
tu žilo 180 remeselníkov, ale najdôležitejšia bola výroba
plátna a súkna. Dokonca mesto malo monopol na bielenie
plátna, ale muselo oň bojovať s Prešovom. Zaujímavé je,
že vlastnilo hlinisko, tehelňu a pivovar, čo mu prinášalo
zisky a tak sa aj vďaka šikovnému obchodu stalo bohatým
– v roku 1552 vlastnilo 14 poddanských obcí.
Úžasné je, že v roku 1551 tu bolo kníhkupectvo a o
26 rokov neskôr začala
fungovať tlačiareň, kde
sa v roku 1581 vytlačila
vôbec prvá slovenská
kniha na území Slovenska. Bol to Katechizmus
M. Luthera. Predpokladá sa, že už v 14. storočí
existovala v Bardejove
škola. V rokoch 1481
a 1518 pôsobili na nej
bakalári, čo svedčilo o
jej vysokej úrovní. V
15. storočí v Bardejove

Bardejov má snáď najbohatšiu stredovekú divadelnú
históriu na Slovensku. A kultúrne pamiatky stoja za to,
aby si ich navštevníci dobre obzreli, veď napríklad mestské
hradby majú najzachovanejšie bašty na Slovensku, postavené ešte v rokoch 1352-76. V historickom jadre mesta,
ktoré je krásne zrekonštruované, je množstvo gotických,
goticko-renesančných, renesančno-barokových i klasicistických meštianskych domov. Skovstom je bazilika sv.

K

Časť historického jadra Bardejova

BARDEJOV

Historické jadro
Bardejova
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Bardejovská radnica

Egídia, ktorá je trojloďovou bazilikou zo začiatku 15.
storočia. Vznikla prestavbou staršieho objektu zo 14.
storočia. Na mieste dnešného kostola stal pravdepodobne
kláštorský komplex cisterciánov, spomínaných v listine
z roku 1247. Bazilika patrí medzi najvzácnejšie národné
kultúrne pamiatky na Slovensku. Druhým je radnica, ktorá
je ojedinelou stavbou, na ktorej sa spájajú prvky zaalpskej
včasnej renesancie s doznievajúcimi neskorogotickými stavebnými a výtvarnými prvkami. Vysoké štíty so sedlovou
strechou a schodiskový arkier charakterizujú blokovú dvojpodlažnú stavbu v strede námestia. Dnes sú tu umiestnené
najhodnotnejšie časti fondov Šarišského múzea. Osobitnú
pozornosť upúta obdĺžnikové námestie lemované z troch
strán meštianskymi domami, ktoré nesú znaky gotickej a
renesančnej architektúry. 16. storočie znamenalo rozmach
kultúry, vzdelania a umenia. Už neskoršie 17. a 18. storočie
neboli veľmi mestu naklonené, keďže ho prenasledovali
epidémie móru, požiare, hladomory a presun vojsk.
V súčasnosti je Bardejov 33 tisícove mesto, ktoré tvorí
administratívne a kultúrne centrum horného Šariša. Tak sa
v tomto malebnom kúte Slovenska snúbi história s potrebami súčasného moderného a vyspelého človeka. V roku
1986 bola Bardejovu práve za záchranu pamiatok udelená
Červená a Veľká bašta
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Obdĺžnikové námestie

Východná časť radničného námestia

Európska cena - zlatá medaila - Medzinárodnym kuratóriom
nadácie ICOMOS pri UNESCO so sídlom v Hamburgu.
Bardejov bol držiteľom tohto ocenenia ako prvé mesto na
Slovensku. Keď budete na ceste okolo zastavte sa na chvíľu v
tomto peknom slovenskom meste, ktoré vás určité očarí.
Sprac. A. Klukošovská
Hrubá bašta
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GAJDOŠSKÝ FESTIVAL
NA ORAVE
Po siedmykrát privíta Oravská Polhora a niekoľko ďalších slovenských a
poľských obcí účinkujúcich medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka
2006, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14.-17.
septembra. Program mal bohatú ponuku
koncertov, výstav a ďalších sprievodných
aktivít. Na tohtoročnom festivale sa predstavilo viac ako 60 gajdošov zo Slovenska, Poľska i Česka, nechýbali ani hostia
z Francúzska, Talianska a Holandska.
Program otvorili dve výstavy. V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne boli vystavované práce detí z
medzinárodnej posúťažnej výstavy Ľudoví muzikanti v umení a práce dospelých
tvorcov na slovensko-poľskej výstave
Ľudová kultúra Beskýd.
Piatkový program ubehol v znamení
súťaže v speve ľudových piesní v Oravskej Polhore „Tak spievala moja babka“,
koncertu slovensko-francúzskej skupiny
Roc´hann a večernej Gajdošskej aréne
spojenej s ochutnávkou tradičnej oravskej
kuchyne.
V sobotu bola sprístupnená v Oravskej Polhore výstava fotograﬁí z predchádzajúcich ročníkov Gajdovačky a
výstavy drevorytov talianskeho výtvarníka
Vita Giovannelliho. Pre deti, ktoré mali
záujem priučiť sa základom hry na gajdy
bola pripravená Malá škola gajdovania.
O 14.00 hodine bol koncert gajdošov v
Múzeu oravskej dediny v Zuberci, o 16.00
sa predstavili na námestí v poľských Wadowiciach. Gajdoši si zahrali aj v Trstenej
– skupina Roc´hann sa predstavila aj na
koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku. Sobotný program vyvrcholil v Oravskej Polhore V. medzinárodnou súťažou
mladých gajdošov „O Zboroňovu nôtu“ a
neskôr sa stretli priaznivci folklóru a world
music v Oravskej Polhore na programe
hostí pod názvom Hudba sveta.
Gajdovačka vyvrcholila v nedeľu
slávnostnou svätou omšou, spomienkou
na oravských gajdošov na cintorínoch v
Sihelnom a Oravskej Polhore, popoludňajším galaprogramom a audiovizuálnym
programom Mariána Plavca, ktorý bol v
kultúrnom dome v Rabči.
Cieľom festivalu, ktorý je na Slovensku ojedinelý, je najmä prezentácia a
zachovanie tradičných kultúrnych symbolov európskych regiónov, ku ktorým hra
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na starobylé gajdy určite patrí. Hlavnými
usporiadateľmi podujatia sú Oravské osvetové stredisko Dolný Kubín a Obecný
úrad Oravská Polhora.
PhDr. Miroslav Žabenský

Svätej omši, ,,rozlúčkový“ slávnostný
obed a zápisy najdôležitejších udalostí
uplynulého roka i priebehu končiaceho sa
víkendu do veľkej rodinnej kroniky.
Milan Novotný

RODINNÉ STRETNUTIE

PRÍRODA
POHRANIČIA
„DIGITÁLOM“
MAĽOVANÁ

Koncom leta sa v Spišskej Starej Vsi
uskutočnilo už jubilejné 10. stretnutie
rodiny Kostelničákovcov. V tomto centre
Zamaguria sa pravidelne stretávajú priami
potomkovia tohto rodu, ako aj ich rodinní
príslušníci z viacerých kútov Slovenska
- od Košíc, Sabinova, Spišskej Novej Vsi,
Spišských Vlachov, Krompách, Popradu
až po Bratislavu. Jubilejného stretnutia sa
zúčastnili aj členovia rodiny, dočasne pracovne pôsobiaci v Krakove a Moskve, ale
aj dlhodobo žijúci v New Yorku. Najstarší
spomedzi 68 účastníkov mal 77 rokov,
najmladší 8 mesiacov, pričom z jednej
rodinnej vetvy sa stretnutia tentoraz zúčastnili až štyri generácie... Ako pravidelne, ani tentoraz počas tohto víkendového
podujatia nechýbal piatkový ,,úvodný
večer” spomienok na spoločné zážitky z
bližšej i vzdialenejšej minulosti, sobotňajší
niekoľkohodinový rituál prípravy guľášu,
poobedňajší výlet do neďalekého okolia
(tentoraz to bola návšteva poľského
prihraničia cez novú lávku z Červeného
Kláštora), podvečerný futbalový zápas
,,Ženatí“ - ,,Slobodní” (tak ako tradične,
aj v tomto roku zvíťazili ženatí...), následujúci večer pri ohni a speve goralských
piesní (s hymnou ,,Goraľu“, zanôtenou
presne o polnoci), nedeľňajšia účasť na

Počas pekného a slnečného popoludnia sa vo výstavnej sále Mestského
kultúrneho domu v Novom Targu stretli
milovníci, sympatizanti a amatérski tvorcovia digitálnej fotograﬁe z podtatranských oblastí Slovenska a Podhalska. Bolo
to už siedme stretnutie skupiny mladých
ľudí, ktorých viedli skúsení prednášatelia
počas letného fotograﬁckého kurzu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Galérii P.O.S.
v Spišskej Sobote. Porota po ukončení
kurzu hodnotila vyše 5000 fotograﬁi, z
ktorých najlepších 100 je vystavených v
Mestskom kultúrnom dome (na snímke).
Všetci účastníci dostali pamätné diplomy,
ako aj almanach fotograﬁí vydaný pri tejto
príležitosti. Tento miniprojekt je ﬁnancovaný z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu v rámci programu Interreg III A
Poľsko – Slovenská republika prostredníctvom Euroregiónu Tatry. Organizátormi výstavy sú Mestský kultúrny dom
v Novom Targu spolu s Podtatranským
osvetovým strediskom v Poprade.
František Paciga
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NÁVŠTEVA Z MATICE
SLOVENSKEJ
9. septembra 2006 sa v sídle Spolku
v Krakove uskutočnilo stretnutie s delegáciou Matice slovenskej a vydavateľstva
Neograﬁa. Zúčastnili sa ho: predseda
Spolku Jozef Čongva, generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris, PaedDr. Miroslav Bielik, správca Matice slovenskej,
Ing. Milan Sporka, generálny riaditeľ a
člen Predstavenstva a. s. Neograﬁa a Ing.
Alexander Lilge, predseda Predstavenstva
a.s. Neograﬁa (Ing. Lilge bol dlhoročným
generálnym riaditeľom, od 1.4.2006 je v
pozícii predsedu kolektívneho najvyššieho výkonného organu a. s.). Uvažovalo

sa o spôsobe pomoci spolkovej tlačiarní Maticou slovenskou
a vydavateľstvom Neografia pri
zadovážení štvorfarebného stroja
formátu B2. Na základe rozhovorov
sa majú zvážiť všetky ekonomické
a legislatívne postupy, ktoré existujú v obidvoch krajinách. Neskôr by
sa malo pokračovať v rokovaniach.
Ďalej sa hovorilo o pamätnej tabuli,
ktorá by bola venovaná spomienke významného chyžňanskeho
rodáka Tomáša Červeňa. Túto
tabuľu by chcela Matica slovenská
umiestniť v Chyžnom ešte tento
rok. Napokon nás zástupcovia MS
informovali, že od 2.-7. júla 2007 sa
uskutoční Matičný festival mládeže

NÁVRATY
K BIELOPOTOCKÉMU
KAMEŇU
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne a obec Oravský Biely Potok
uskutočnili v dňoch od 25.9-29.2006 I.
kamenársky plenér pod názvom Návraty
k Belopotockému kameňu. Nadviazali
ním na bohatú tradíciu bielopotockých
majstrov, ktorá siaha do 18. storočia.
Plenér sa stretol s veľmi dobrou
odozvou v regionálnych médiách, u domácich obyvateľov, chalupárov i ďalších
návštevníkov z okolitých obcí. Zúčastnili
sa ho majstri z Poľskej republiky i zo
Slovenska a s uznaním si pochvaľovali
nielen materiál, bielopotocký pieskovec,
ale i organizáciu celého plenéru.
Oravský Biely Potok bol známy nielen
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 až
umelecké predmety a plastické objekty
s náboženskými 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
Belopotočania účasťou na plenéri po-
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v Tatranskej Lesnej. Podrobný program tohto
podujatia ešte oznámia. (ak)

tvrdili, že nezabudli na staré kamenárske
remeslo, jeho bohatú históriu, zručnosť
a slávu majstrov. Snažia sa obnoviť
kameňolom a znova vytvárať z bieleho
pieskovca predmety, ktoré budú slúžiť
ľuďom aj v treťom tisícročí. (MŽ)

SRDEČNE
GRATULUJEME!!!
Jednou z najťažších, ale pritom
z najkrajších chvíľ v živote každého človeka je výber životnej cesty. Vyberáme
školu, miesto bydliska a iné veci, tie však
môžeme rýchlo zmeniť. Keď si však volí-

me životného partnera, celým srdcom a
celou mysľou veríme, že to je ten jediný
človek, s ktorým by sme chceli stráviť
celý život. Lásku k nemu chceme potvrdiť
manželskou prísahou pred oltárom, kde
svojmu partnerovi sľubujeme vernosť
a úprimnosť dokonca života.
K takémuto krásnemu a odvážnemu
kroku sa odhodlala 16. septembra t.r.
šéfredaktorka Života Agáta Klukošovská, ktorá svoje ÁNO povedala svojmu
snúbencovi Jackovi Jędrzejczykovi. Pri
tejto príležitosti im prajeme všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia a Božieho
požehnania, aby im ich lásku a úprimnosť
odplatil Pán Boh na deťoch.
Redakcia Život a ÚV SSP
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NÁVŠTEVA PREMIÉRA
SR V POĽSKU
5. októbra 2006 bol slovenský premiér Róbert Fico na oﬁciálnej návšteve
v Poľsku. Predmetom jeho rokovaní boli
slovensko-poľské vzťahy a spolupráca
oboch krajín v rámci Višegrádskej štvorky, Európskej únie a NATO. Vo Varšave
sa stretol s poľským predsedom vlády
Jarosławom Kaczyńským, prezidentom
Lechom Kaczyńským a maršálkom poľského sejmu Marekom Jurekom. Hovorilo
sa aj o možnostiach riešenia situácie na
Blízkom Východe a riešení diverziﬁkácie
energetických zdrojov. Predseda slovenskej vlády vo Varšave navštívil Múzeum
Varšavského povstania a položil veniec
k Hrobu neznámeho vojaka. Návšteva
sa konala na základe prejaveného záujmu slovenského premiéra po nástupe
do funkcie „navštíviť susedné krajiny a
pravidelnými stretnutiami takto udržiavať
vysokú intenzitu vzťahov medzi SR a
Poľskou republikou“. /TASR/

SLOVENSKÍ LITERÁTI
V ŽILINE
V dňoch od 9. do 15. októbra t.r. ožila
Žilina slovenskou literatúrou. Konal sa tu
totiž už III. ročník Žilinského literárneho
festivalu. Stretlo sa na ňom niekoľko
desiatok slovenských spisovateľov,
ilustrátorov či priaznivcov blogov, ako aj
hudobníkov, divadelníkov a hercov.
Medzi pozvanými hosťami nechýbal
ani jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov súčasnosti, Ľubomír
Feldek, pre ktorého organizátori pripravili
aj oslavu jeho 70. narodenín. Milovníci
literatúry sa mohli stretnúť aj s jeho kolegami Michalom Hvoreckým, Ondrejom
Nagajom či Viliamom Klimáčkom. Do
Žiliny prišla taktiež slovenská herečka
Slávka Halčáková, ako aj jazzman Peter
Lipa. Okrem toho si slovenské publikum
mohlo vypočuť piesne českého speváka
Dana Bártu. Obyvatelia a návštevníci Žiliny sa mohli stretnúť s literatúrou takmer
všade - v kníhkupectvách, kaviarňach,
námestiach, školách a dokonca aj v
pastoračnom centre. Milovníci literatúry si
mohli prečítať poéziu v žilinskej mestskej
hromadnej doprave. Autobusy a trolejbusy boli totiž polepené tisíckou básničiek z
celého sveta. (ak)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 23. mája 2006 zomrel v Kacvíne
vo veku 69 rokov krajan

Dňa 7. septembra 2006 tragický zahynul v Krempachoch vo veku 27 rokov
krajan

JÁN LUKÁŠ

ANTON MATUŠEK
Zosnulý bol dlhoročným členom
Spolku a čitateľom Života. Odišiel od nás
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec a
dedo. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 8. júna 2006 zomrela v Kacvíne
vo veku 67 rokov krajanka

HELENA MARŠALEKOVÁ
(rod. Findurová)
Zosnulá patrila medzi členov Spolku
a bola dlhoročnou čitateľkou Života. Helena pochádzala z Nedece-Zámku a vydala sa do Kacvína za Jozefa Maršaleka,
ktorý zomrel 10.09.2006 a rodinu postihla
dvojnásobná strata. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, matka
a babička. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 10. septembra 2006 zomrel
v Kacvíne vo veku 70 rokov krajan

JOZEF MARŠALEK
Zosnulý bol dlhoročným členom
Miestnej skupiny Spolku v Kacvíne
a čitateľom Života. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec a dedo.
Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 21. augusta 2006 zomrel v Kacvíne vo veku 81 rokov krajan

JÁN RADECKI

Zosnulý bol dlhoročným členom
Spolku a verným čitateľom Života. Odišiel
od nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne
* * *

Zosnulý bol mladým energickým
človekom, ktorého sa životná púť ukončila nečakané a príliš rýchlo. Odišiel od
nás dobrý krajan, milovaný syn, brat,
vnuk, strýko a kamarát. Nech odpočíva
v pokoji!
* * *
Dňa 28. septembra 2006 zomrela
v Krempachoch vo veku 74 rokov krajanka

MÁRIA SOVOVÁ
(rod. Petrašková)
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou
Života a členom MS SSP v Krempachoch.
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá
matka, babička, svokra a sestra. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
* * *
Dňa 18. augusta 2006 zomrela v Jablonke vo veku 76 rokov krajanka

MÁRIA LITVIAKOVÁ
(rod. Puchalová)

Zosnulá bola dlhoročnou členkou MS
SSP v Jablonke a vernou čitateľkou nášho
časopisu Život. Odišla od nás vzorná krajanka, matka a babička. Nech odpočíva
v pokoji. Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke
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Z KALENDÁRA

NA OKTÓBER
Záhradkári
V októbri končíme vysádzanie
cesnaku. Vyberáme aj ostatné druhy zelenín o. i. neskorú kapustu na
uskladnenie a kvasenie, nedorastený karﬁol, ružičkový kel, neskorý
kaleráb, červenú šalátovú repu.
Z póru zbierame len časť určenú na
spotrebu v zimnom období, ktorú
uložíme do piesku v pivnici alebo
v studenom parenisku v záhradke.
Medzi zeleninu, ktorú môžeme
zberať po celú zimu a ponechať
na hriadke, patrí ešte kučeravý kel
a chren; vysokú odolnosť proti mrazom majú pažítka, špargľa, ozimná
cibuľa, zimný hlávkový šalát, valeriánka a rebarbora. Podľa toho
vidieť, že záhradka nás môže zásobovať čerstvou zeleninou nielen cez
sezónu, ale i počas zimných mesiacov. Treba len rozšíriť sortiment
pestovaných druhov na obohatenie
nášho jedálneho lístka.

Ovocinári
Je to obdobie, keď oberáme
zimné kultivary hrušiek a jabĺk
a uskladňujeme ich na zimu. Na
uskladňovanie najlepšie vyhovujú
samostatné pivnice, ktoré sú spoľahlivo chránené pred mrazom.
Nevhodné sú miestnosti, cez
ktoré je vedené ústredné kúrenie.
Police a debny po vyčistení dáme
za slnečného dňa von, čím sa
zničia choroboplodné zárodky. Je
to zároveň obdobie, kedy sadíme
ovocné stromčeky a kry. Môžeme vysádzať ešte aj jahody. Do
príchodu silných mrazov sa jahodové priesady dobre zakorenia.
Stromčeky vysádzame tak hlboko,
ako boli pôvodne v škôlke a hneď
ich dostatočne zavlažíme. Na
kmene stromčekov pripevňujeme
lepkavé pásy, na ktoré sa zachytia
samičky piadiviek, čím obmedzíme
ich výskyt v nasledujúcom roku.
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Opadnuté lístie zhrabeme a spálime. Neváhame vykopať dožívajúce
stromy, ktoré už neprinášajú pekné
ovocie a dobrú úrodu.

Chovatelia
Pokiaľ to dovoľuje počasie, naďalej využívame všetky pastevné
možnosti. Husi, kačky a morky podrobené nútenému dokrmu by mali byť
umiestnené v individuálnych klietkach
alebo koterčekoch s roštovým dnom.
Umiestňujeme ich v tichom chránenom
prostredí, v ktorom naštopanú hydinu
nič nevyrušuje, takže môže nerušene
tráviť a zažívať. Na nútený dokrm je
vhodná iba zdravá hydina, ktorá sa
doposiaľ pásla. Labužníci napchávajú
posledné dva týždne núteného dokrmu
moriakom do pažeráka orechy. Takto
dokŕmené moriaky majú veľmi chutné
mäso. Aj v tomto mesiaci podrobujeme
všetky jedince dôkladnej prehliadke.
Na jej základe vyradíme z ďalšieho
chovu nevyhovujúce kusy.

ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu
liečivú bylinu – slez lesný (Malva silvestris L., poľ. ślaz leśny). Je to dvojročná
rastlina našich svetlých lesov. Patrí do
čeľade slezovitých. Nájdeme ju aj na
rumoviskách, pastvinách od nížin až po
horské pásmo. Je ružovej farby. V záhradách sa pestuje slez maurský, ktorý
má veľké kvalitné kvety aj listy, kvety
sú červenofialovej farby. Slez nebadaný
(Malva neglecta Wallr.) je menší a rastie
okolo ciest a priekop. Na kamenistých
lúkach a svahoch nájdeme slez liečivý
(Malva alcea L.) s jasnočervenými kvetmi a slez pyžmový (Malva moschata L.)
s tmavo žilkovanými kvetmi. Na farmaceutické účely je vhodný slez lesný a slez
nebadaný. Slezy obsahujú sliz, ktorý má
zmäkčujúce vlastnosti na pokožku.

Včelári
Tento mesiac zo včelárskeho
hľadiska považujeme už za mesiac
zimného pokoja, keďže včelstva sú
pripravené na zimovanie. Ďalšia práca čaká včelára v sklade, kde musí
triediť a ochrániť zásobné plásty.
Plásty triedime do troch skupín: a)
panenské a nedostavané plásty, b)
plásty žemľovej farby, c) znehodnotené plásty (poškodené, tmavé,
znehodnotené trúdími bunkami).
Prvú a druhú skupinu plástov uložíme
v chladnej a tmavej miestnosti do regálov (debien) tak, aby sa navzájom
nedotýkali. Musíme ich chrániť pred
vijačkou voštinovou. Z rámikov tretej
skupiny povyrezujeme voštinu a roztriedime ju na svetlú a tmavú. Ak máme
varák na vosk doma. V opačnom
prípade každý druh voštín osobitne
zabalíme a pošleme do odborného
podniku na spracovanie. (ak)

Slez lesný je rastlina vysoká 30100 cm, má dlhostopkaté 5- až 7-laločnaté listy, jednotlivé lalôčiky sú trojboké.
Okraj listov je nerovnako zúbkovaný.
Kvety vyrastajú pri stopkách listov, majú
dlhé stopky, kalich a ružovú päťplátkovú
korunu. Kvitne v letných mesiacoch.
Zbierajú sa listy a kvety. Listy sa majú
zbierať v dobe kvitnutia s čo najkratšou
stopkou. Zber môžu robiť aj deti, lebo
neobsahuje jedovaté látky a ľahko sa
listy odtrhávajú. Zbierané listy musia byť
celé, nenapadnuté hrdzou. Kvety sa majú
zbierať vtedy, keď sú úplne rozkvitnuté.
Musia sa zbierať len za suchého počasia,
aby sa počas prepravy nepoškodili. Používajú sa pri chorobách z prechladnutia.
Lieči sa kašeľ, zápal hrdla, zvonka slúži na
zatvrdnutú pokožku, na furunkle (vredy
pokožky, keď pokožka je obyčajne okolo
vredu stvrdnutá a slezové drogy vo forme
záparu alebo samotné listy vo vlažnom
stave sa pripevnia obväzom). (ak)
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M A R TA H L U Š Í K O V Á

NAJLEPŠÍ
OBCHOD
V ULICI
Na veľkom rebríku pred celkom novým obchodom sedí ujo maliar, namáča
veľký štetec do farby a na veľkú tabuľu
maľuje prvé písmenko. Keď namaľuje
všetky, celá ulica sa dozvie, aký tu bude
obchod.
- Veď je to obyčajná palička! Takú by
sme vedeli namaľovať aj my, - povedal
Filip Maťovi.
- Aj keď ešte nechodíme do školy?
- Aj.
- To nie je žiadna palička, to je písmeno I, - povedal zrazu ujo maliar.
- Som zvedavý, či v obchode na I budú
predávať ihly, - povedal Filip nahlas, ale
maliar mlčal a nič neprezradil.
- Na obyčajné malé ihly netreba taký
veľký obchod, - zamračil sa Maťo. – Radšej
by tam mali predávať indiánske šípy.

ÚLOHA
PRE VÁS
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Ujo maliar sa len tajomne usmieval a
písmenu I prikreslil hore malé bruško.
- Teraz je to P, - povedal.
- Mohli by tu teda predávať perá. Indiánske..., - vzdychol si Filip.
Ujo maliar zasa namočil štetec do farby
a prikreslil písmenu P ďalšie bruško.
- Tak toto je B a je už úplne hotové,
- povedal.
B sa hrdo tvárilo na prvom mieste
budúceho nápisu a ujo maliar bol
pyšný, lebo sa mu ho podarilo pekne
napísať.
- A... čo tu budú predávať?
- Hádajte!

- Balóny, baterky, bábiky, banány,
bubon...
Uja maliara už bolel krk od toľkého
krútenia hlavy doprava a doľava.
- Nie, nie. Tu budú predávať bicykle,
- povedal napokon.
- Bicykle? Ako je to možné, že to Filip
s Maťom neuhádli sami.
- To bude najobľúbenejší obchod na
našej ulici, - povedal znalecky Maťo.
- Veru najlepší, - potešil sa aj Filip a
obaja sa pobrali domov.
Sú zvedaví, či mama pozná lepší obchod ako ten, ktorý práve objavili.
/Včielka 1993/

Milé deti, vetrík je veľký nezbedník a poprepletal deťom všetky motúziky. Teraz nevedia, komu ktorý šarkan patrí. Pomôžte im rozmotať motúziky a nám napíšte, ktorý šarkan
komu patrí. Z posledných prác sme odmenili: Izabelu Barnašovú z Pekelníka a Patríciu
Majerčákovú z Nedece.
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MILÍ MLADÍ ČITATELIA!
Od tohto ročníka výtvarná súťaž Života je premenovaná na výtvarnú súťaž
Ludwika Korkoša, významného slovenského zaslúžilého umelca, akademického 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.

LUDWIK KORKOŠ
(1928-1992)
Narodil sa 17. januára 1928 v Čiernej
Hore na Spiši. Pochádzal z rodiny drevorubača a lesného robotníka, v ktorej
každý člen obohatil slovenské umenie o
nezanedbateľné hodnoty. Otec Sebastián
vo voľnom čase kreslil a vyrezával. Jeho
práce sú súčasťou expozície slovenských 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 umeleckého priemyslu v Prahe u vynikajúceho
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 sviežosť 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
slovenskom umení. Jeho tvorba má dva
póly – dramatický a lyrický. V prvom
prezentuje drsnosť i tvrdosť života goralov
a drevorubačov, hrôzy vojny (napr. Telgartské ženy), drámy boja (súsošie SNP)
a pod. Významná je aj jeho monumen-
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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-

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

Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na
Spiši a Orave vypisuje pre vás novú
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SPIŠSKÉ A ORAVSKÉ
ĽUDOVÉ UMENIE
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
Živote.
Srdečne pozývame!
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HOKEJISTA
SVETOVEJ
SLÁVY
Miroslav Šatan sa narodil v Topoľčanoch. Tu začínal svoju kariéru v miestnom
hokejovom klube HC VTJ Topoľčany v
sezóne 1991-92. Po dovŕšení 18 rokov, v
rámci nástupu na dvojročnú základnú vojenskú
službu, si Mira vybral najúspešnejší armádny
tím na Slovensku - Dukla Trenčín. Tu strávil
sezóny 1992-93 a 93-94. Šatanov prirodzený
talent strieľať góly sa v tomto období naplno
rozvinul a výsledkom bol silový útočník s
výborným pohybom okolo bránky, rýchlymi
rukami a neomylným inštinktom prekonávať
súperových brankárov.
Mirov hokejový príbeh sa číta ako
majstrovské dielo. Od čias, keď ako dieťa
hrával hokej na zamrznutých rybníkoch v
okolí Topoľčian, Miro vždy sníval o tom,
že sa jedného dňa bude živiť ako hokejista.
Počas svojich snov sníval o veľkom hokeji
v drese miestneho klubu. Ako sa stával

ZAČIATKY ELÁNU
Ako začínala táto 26 ročná hudobná hviezda, ktorá svieti na hudobnom nebi Slovenska
a Čiech? Anonymná skupina v jednotných
uniformách barových hudobníkov, prevzatý
repertoár interpretovaný s pózou budúcich
konkurentov samotných Beatles, remeselné
rutinérstvo, nepôvodnosť - priemer.
Mohol to byť aj hocikto iný, rozdiely
by boli len minimálne. Situácia sa
časom podstatne zmenila. Najprv boli
len nesmelé zákulisné chýry, neskôr
prekvapujúce zistenie o rastúcej popularite skupiny v radoch bratislavskej
mládeže. Elán sa vydal na neľahkú
púť za pôvodnou slovenskou rockovou pesničkou.
Bol to bratislavský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa zoznámila s
pôvodnou tvorbou širšia verejnosť.
Prvá známa pieseň Semafor (autori
V. Patejdl ml., Z. Baláž a J. Ráž) sa stala v
krátkom čase malým domácim hitom a na
neustávajúce žiadosti poslucháčov sa hrá
dodnes, takmer niekoľko rokov po svojej
premiére. Skutočným skúšobným kameňom
boli však pre Elán až vystúpenia v televíznom
súťažnom programe Našich deväť s pesnič-
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väčším a silnejším aj jeho sny sa stávali
odvážnejšími. Po tom, čo v sedemnástich
rokoch skúsil hru v I. Slovenskej národnej
hokejovej lige, jeho túžby sa zamerali na
dres národného tímu. A o niečo neskôr to
už bola slávna NHL.
Jeho hokejové schopnosti neunikli pozornosti zámorských skautov a Šatan bol v roku
1993 draftovaný tímom Edmonton Oilers,
ktorý si ho vybral v šiestom kole z celkového
111. miesta. Ale Miro sa do Severnej Ameriky ešte nechystal. Po predsezónnom kempe
Edmontonu Oilers sa vrátil na Slovensko a
svojimi 32 gólmi a 16 asistenciami si v sezóne
93-94 zabezpečil miesto v tíme Slovenska na
OH´94 v nórskom Lillehammeri.
Od začiatku sezóny 1995-96 sa tak začína
Šatanova kariéra v NHL. V drese Edmontonu
nastupuje na svoj vôbec prvý zápas v NHL
proti Philadelphii Flyers 15. októbra 1995 a
hneď si pripisuje prvý bod za úspešnú nahrávku. Ani prvý gól na seba nenechal dlho čakať.
Len o týždeň neskôr, presne 21. októbra 1995
v zápase s ďalším kanadským tímom Vancouverom Canucks prvýkrát prekonáva brankára
súpera v najlepšej hokejovej lige sveta.
V Buffale Šatan príliš dlho nečakal na
to, aby sa predstavil svojmu novému za-

kou Dám ti všetko, čo mám (V. Patejdl) a v
obľúbenom mládežníckom vysielaní Mladými
očami. Pozvanie na martinský Festival politickej piesne v časoch socializmu bolo len
logickým vyvrcholením rastúceho uznania,
ktorého sa skupine dostávalo v nebývalej
zhode od odborníkov i laikov, hudobných
kritikov i oddaných fanúšikov a priaznivcov.

Skupina sa skladala zo štyroch kamarátov - na
sólovú gitaru hral Juraj Farkaš, na klávesové
nástroje Václav Patejdl ml., na basovú gitaru
Jozef Ráž a za bicími sa čulo zvŕtal bubeník
Zdeno „Ringo“ Baláž. Treba podotknúť, že
všetci do jedného spievali a spoločnými
silami sa podieľali aj na autorskej tvorbe

mestnávateľovi. Hneď vo svojom druhom
zápase v drese Sabres proti Floride strieľa gól.
Hráč s novým číslom 81 na drese začal byť
najnebezpečnejšou zbraňou trénerov Sabres
a zároveň obávaným súperom pre všetkých
brankárov NHL. V tomto klube hral až do
roku 2005. Mnohokrát patril medzi najlepších hráčov NHL. V rokoch 2000 a 2002 si
zahral v zápase Výberu hviezd NHL. Počas
vynútenej prestávky v NHL odohral sezónu
za bratislavský Slovan, s ktorým získal titul
majstra Slovenska 2005. Nikdy nezabudol
ani na Slovensko a pravidelne si obliekal dres
národného tímu. So slovenskou reprezentáciou
vybojoval všetky tri cenné kovy – striebro
v Petrohrade, zlato v Göteborgu a bronz
v Helsinkách. (ms)
repertoáru. Okolo tejto štvorice, ktorá tvorila
akési akčné jadro, sa pohybuje celá plejáda
ďalších mladých talentovaných hudobníkov,
kamarátov a rôznych zaujímavých postavičiek
z bratislavského umeleckého mikrosveta.
Hudba skupiny Elán je syntézou aktuálnych
smerov moderného hudobného umenia s
programovo prevládajúcim zameraním na
klasický štvorštvrtinový rock
and roll
Napriek svojmu i v podstate rockovému pôvodu neznie
skupina tak tvrdo, ako by sa
dalo predpokladať, veľa stavia
predovšetkým na melodike a
jemných farbách zborových
vokálov, podporovaných charakteristickým zvukom rôznych klávesových nástrojov. V hudobnej
dramaturgii programu sa kapela
opiera takmer výlučne o tvorbu
z vlastnej autorskej dielne, v
niektorých prípadoch ako napr. piesne Belasý
let, Slepý hudobník a pod., si prizýva k spolupráci jedného z kamarátov, textára Pavla Jursu.
Treba podotknúť, že za krátku dobu sa tejto
skupine podaril husársky kúsok - preniknúť
do povedomia širšej poslucháčskej verejnosti
s kvalitnou pôvodnou pesničkou. (ms)
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arovná krása kameňov pôsobila
inšpiratívne na básnikov, spisovateľov, maliarov, sochárov a
zlatníkov všetkých čias. Budúcnosť z polodrahokamov predpovedali už Chaldejci,
ktorí patria medzi zakladateľov astrologickej mineralógie. Podľa toho sa kamene
priraďovali ročným obdobiam. Napr. jar
– smaragd, leto – rubín, jeseň – zafír a zima
– diamant. A takisto kalendárnym mesiacom. V januári vládne granát, vo februári
ametyst, v marci jaspis, v apríli diamant
a zafír, v máji smaragd, v júni perly, v júli
rubín, v auguste sardonyx, v septembri

NEFRIT /zelenkavý
nepriehľadný kameň/.
Číňania mu hovorili
„kameň života“. Povzbudzuje zmyslovú a
telesnú vitalitu, a preto
neduživí potomkovia
cisárov a korunovaných hláv spali vraj na
nefritových posteliach. Okrem toho už od
stredoveku ho považovali za talizman, ktorý prináša šťastie v hazardných hrách.
KORÁL – vyrábali sa z neho amulety,
ktoré v Egypte zasväcovali bohyni Isis, v
Grécku Afrodite a v Ríme Venuši. Odpu-

nosti. Tvrdili, že najmä ľudia narodení
v znamení Raka bez perly nedosiahnu
žiadny úspech.
OPÁL /vodnatý oxid kremičitý/ je
pre svojho majiteľa hotovým šťastím,
privoláva veštecké sny a umožní vyjsť
bez problémov aj z
tých najkritickejších
situácií. Pravda len
pod podmienkou,
že slúži šľachetnému človeku. Ak sa
ho pokúsi zneužiť nečestný človek, budú
účinky presne opačné. Možno preto boli

MESAČNÝ KALENDÁR KAMEŇOV
chryzolit, v októbri akvamarín, v novembri
topás a v decembri tyrkys. Pripisovala sa
im schopnosť dávať človeku odvahu, silu,
lásku i nenávisť, chrániť ho pred chorobami, ovplyvňovať osud. Ponúkame vám
význam jednotlivých kameňov. Je tu aj
perla a koral, hoci sú organického pôvodu
a teda nepatria medzi kamene.
AMETYST je ﬁalovou odrodou kremeňa. Podľa Grékov je jeho meno odvodené
od mena nymfy Amethis, ku ktorej Dionýzos, boh vína a veselia, vzplanul veľkou
láskou. Tento drahý kameň ﬁalovej farby,
ktorú mení podľa toho, v akom uhle naň
dopadá svetlo,
je najkrajší, keď
je zasadený do
zlata. Svojmu
majiteľovi mal
pomáhať pri ľúbostnom „love“
i pri obchodoch.
Je symbolom fantázie, upokojuje nervy a
odstraňuje konﬂikty. Vybrať by si ho mali
tí, čo sú narodení v znamení Leva alebo
Barana.
GRANÁT /červený kremičitan/ má
množstvo rôznofarebných odrôd – od
purpurovej po žltú. Symbolizuje lásku a
priateľstvo, súcit a vďačnosť. Granátové
šperky boli veľmi obľúbené v období
romantizmu. Ak dnes niekomu darujete
prsteň s granátom, iste neodmietne vaše
prianie a prejaví vám
priateľstvo a vďačnosť.
Zároveň sa považuje aj
za symbol poctivosti a
ak sa stane predmetom
nelegálnej transakcie, stráca nielen svoju
čarovnú moc, ale aj lesk. Ochraňuje pred
falošnými priateľmi.
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dzovali démonov a nemorálne
myšlienky. Zavesené nad kolískou chránili
nemluvňa pred
zlými pohľadmi
a urieknutím. Tento zvyk sa dodnes zachoval v Európe.
ÓNYX /odroda achátu/ - nazývajú ho
klenotom vodcov, dáva silu,
moc, rozvíja vodcovské
schopnosti, umožňuje
správne odhadovať zámery protivníka, bystrí myslenie, napovedá najlepšie strategické rozhodnutia a
chráni pred úkladmi nepriateľov. Najmä
ľuďom narodeným v znamení Kozorožca
prináša neuveriteľné šťastie.
PERLA – legendárna Semiramis,
majiteľka známych visutých záhrad, vraj
pred verejnosť predstupovala ozdobená
siedmimi šnúrami nezvyčajne krásnych
ružových perál. Ženy v Byzancii a renesancii nosili perly každý deň, keďže verili
v ich moc, ktorá chránila ženské šťastie,
zdravie a plodnosť. Perly tiež pomáhali
znášať bolesť neopätovanej lásky a dodávali očiam lesk, že jednoducho nikto
nemohol odolať ich pohľadu. Východní
kupci verili, že ľudia ozdobení perlami
sa nemusia báť omylov, zlých obchodov
a útokov zbojníkov. Roztlčené
perly sa používali v nápoji
proti bolestiam pečene. Jasnovidci
a astrológovia ich držali v dlaniach
pri predpovedaní budúc-

šperky z opálu zakázané pri oslavách na
cárskom dvore.
ZAFÍR /odroda korundu/ - jeden z
najkrajších drahokamov, od
pradávna považovaný za
amulet zaľúbených a talizman mudrcov. Šperky so
zafírom boli najobľúbenejšie
a najrozšírenejšie v renesancii, kedy si ešte
ľudia lásku a múdrosť naozaj vážili.
SMARAGD /odroda berylu/ bol v
Egypte zasvätený Isis, matke bohov a
ochrankyni domáceho krbu. Nosili ho
ženy v tehotenstve
a po pôrode vešali
smaragd nad kolískou. Veľmi si ho vážili lekári – používal
sa na liečenie očných
chorôb a zrakových chýb: odporúčali
čo najdlhšie dívať sa do jeho magickej
krásy. Smaragd milovali tiež námorníci,
pretože zabezpečoval bezpečnú plavbu
a veľký lov.
TOPÁS /jeden z najstarších drahých
kameňov/ - tento žltý kamienok, kedysi
nazvaný klenotom dvoranov, zabezpečuje
poslušnosť podriadených, napomáha panskej láske, umožňuje
ukryť klamstvo a lož.
Hodí sa aj pri ďalekých cestách, najmä
diplomatických misiách, pretože nielen
prináša správne myšlienky a argumenty,
umožňuje predpovedať ďalší vývoj, ale aj
prezrádza úvahy druhej strany. Ak sa ho
rozhodnete využiť, máte nádej na úspech.
Ale ak váš súper vlastní topás väčší a krajší,
potom máte smolu...
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ČO NA OBED
Holandská zemiaková
polievka
750 g hovädzieho krku, 150 g syra
na strúhanie, 1000 g zemiakov, 2 cibule,
1 až 2 strúčiky cesnaku, zelenina do
polievky, 2 bobkové listy, muškátový
orech, pol zväzku majoránu, 1 čajová
lyžička celého korenia, soľ.
Hovädzinu umyjeme, cibuľu olúpeme a rozkrojíme na štvrtiny. Umytú
a nakrájanú zeleninu vložíme do 2
litrov chladnej vody. Pridáme k nej
mäso, bobkový list a cibuľu. Ochutíme
soľou a korením a privedieme do varu.
Varíme na miernom ohni asi 1 a pol
hodiny, penu zbierame dierkovanou
lyžicou. Medzitým očistíme, umyjeme
a nakrájame zemiaky na malé kocky.
Cesnak narežeme na kolieska a syr na
kocky. Majorán umyjeme a pooberáme
lístky zo stopky. Mäkké mäso vyberieme z vývaru, ktorý potom precedíme a
uvaríme v ňom zemiaky. K zemiakom
pridáme cesnak a varíme asi 10 minút.
Mäso oberieme z kostí, nakrájame na
kocky a spolu so zeleninou vložíme do
vývaru. Polievku premiešame, dochutíme soľou a muškátovým orechom.
Podávame posypané majoránom.

Bravčové karé
so slivkami
a broskyňami
1000 g karé zvinutého ako roláda,
kyslá smotana, 20 ml slivovice, 100 g
sliviek bez kôstok, 2 až 3 zrelé broskyne, 2 lyžice oleja, 250 ml mäsového
vývaru, 1 lyžica majoránu, mleté čierne
korenie, soľ.
Slivky polejeme slivovicou a vodou
tak, aby boli zaliate. Tak ich necháme
stáť niekoľko hodín. Mäso vcelku
previažeme a potrieme majoránom,
mletým čiernym korením a soľou a
opečieme. Oblejeme horúcim vývarom
a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme
asi 60 minút a častejšie obraciame.
Broskyne očistíme, vykôstkujeme a
rozkrojíme na polovice. Slivky nechá-
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me odkvapkať, oboje dáme k mäsu a necháme ešte 15 minút piecť. Vo vypnutej
rúre necháme stáť ešte 8 až 10 minút.
Šťavu dochutíme. Odstránime špagát
z mäsa, odrežeme niekoľko kusov a aj
so zvyškom mäsa dáme do misy. Polejeme troškou šťavy s ovocím. Zvyšok
šťavy podávame zvlášť. Podávame so
zemiakmi, ktoré sme uvarili v šupke a
posypali rascou.

ZÁKUSKY
Višňové oblátky
150g masla, 2 žĺtky, 2 vajcia, 150g
práškového cukru, 150g mletých orechov, 40g strúhanky, citrónová šťava,
2 bielky, 250g višní, oblátky.
Maslo so žĺtkami vymiešame na
penu a za stáleho miešania pridávame
postupne po vajci. Pridáme mleté orechy, citrónovú šťavu a z bielkov ušľahaný tuhý sneh. Dobre zmiešame. Plech
vymastíme, vysypeme strúhankou a
rozotrieme na polovicu cesta. Cesto zakryjeme oblátkami. Na to poukladáme
očistené a vykôstkované višne, ktoré
tiež prikryjeme oblátkami. Na to rozotrieme druhú polovicu cesta a pomaly
pečieme vo vopred vyhriatej rúre.

ŠALÁTY
Ľadový šalát
s paradajkami
a hroznom
1 väčšia hlávka ľadového šalátu,
200 g bobúľ bieleho hrozna, 4 paradajky. Nálev: 250 g sladkej smotany, šťava
z citróna, 2 lyžice čerstvej smotany, cukor, mleté biele a ružové korenie, soľ.
Sladkú smotanu a citrónovú šťavu
vyšľaháme, pridáme smotanu, osolíme,
osladíme, okoreníme a premiešame.
Ľadový šalát očistíme a nakrájame na
tenké prúžky, ktoré umyjeme studenou vodou a osušíme. Bobule hrozna
umyjeme, olúpeme, rozpolíme a jadrá
vyberieme. Paradajky umyjeme, olúpeme a nakrájame na plátky. Prúžky
ľadového šalátu vložíme do nálevu a
opatrne premiešame. Šalát rozdelíme
na taniere, obložíme plátkami paradajok a ozdobíme polovicami bobúľ
hrozna a lístkami koriandra.

Choroby gołębi – ciąg dalszy

NIEDROŻNOŚĆ
JELITA
Występuje wskutek zaczopowania
go niestrawnymi łuskami owsa lub zaschniętymi trawami. Masa pokarmowa
nie ma ujścia. Ptaki mają trudności z oddawaniem pomiotu; tracą apetyt. W razie
zaczopowania dwunastnicy następuje
śmierć z powodu wyniszczenia organizmu. Zapalenie błony śluzowej steku.
Występuje u gołębi, które są żywione paszami ubogimi w witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach (A, D, E, K) i sole mineralne,
a jednocześnie mają wysoki poziom białka w dawce. Schorzenie to objawia się
zabrudzoną okolicą steku, co następuje
wskutek zwężenia się jego ujścia. Leczenie: umyć okolicę steku, a następnie
posmarować maścią cynkową lub tormentiolową i zasypać pudrem Linomag.
Katar. Następuje wskutek zapalenia
błony śluzowej nosa, a występuje u gołębi przemarzniętych, utrzymywanych w
zawilgoconych, brudnych gołębnikach.
Obserwuje się wyciek z nosa, utrudnione oddychanie, ogólne osłabienie
i cykliczne „czesanie” nogą okolicy
woskówek. Leczenie: wprowadzanie
antybiotyków do szpar nosowych za pomocą strzykawki (nie uzbrojonej w igłę)
lub przemywanie 2% kwasem bornym.
Zapalenie dróg oddechowych. Najczęściej występuje u młodych w wyniku
zaziębienia. Wskutek utrudnionego oddychania pisklęta wyciągają szyję i opuszczają głowę, tak jakby łykały powietrze.
Dziób mają otwarty, oddech charczący.
Leczenie: podawanie antybiotyków według zaleceń lekarza weterynarii.

CHOROBY MAJĄCE
WPŁYW NA
REPRODUKCJĘ
BYDŁA - ciąg dalszy
Bruceloza jest trudną do zwalczenia
chorobą. Podstawowym elementem walki
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z brucelozą jest okresowe wykonywanie
badań serologicznych w celu wykrycia
i wyeliminowania zwierząt chorych a w
dalszym etapie tworzenie stad wolnych
od tej choroby. Zapobieganie i zwalczanie brucelozy polega na: ścisłym i
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów
sanitarno-weterynaryjnych, zabezpieczeniu stad wolnych przed wprowadzeniem
sztuk zakażonych, okresowym badaniu
bydła w kierunku brucelozy, stosowaniu sztucznego unasieniania, badaniu
bakteriologicznym poronionych płodów
krów, odosobnieniu sztuk podejrzanych
o zakażenie, uboju sztuk zakażonych
brucelozą.
Następną choroba jest leptospiroza
(krętkowica). Chorobę wywołują liczne serotypy krętków z rodzaju Leptospira. Organizmy te żyją w stawach, jeziorach lub
innych zbiornikach wodnych. Gromadzą
się one w nerkach zakażonych zwierząt
i rozprzestrzeniają się wraz z moczem.
Zarazki dostają się do organizmu przez
początkowy odcinek przewodu pokarmowego, jak również śluzówkę nosa oraz
spojówki. Okres inkubacji trwa 3-4 dni.
U bydła leptospiroza może przebiegać
w 4 postaciach: nadostrej, ostrej, podostrej i przewlekłej. W postaci nadostrej
choroba pojawia się nagle, powodując
śmierć zwierzęcia w ciągu 12-48 godzin.
Towarzyszy jej wysoka temperatura oraz
ciężkie objawy ogólne. Poza tym może
wystąpić żółtaczka, krwiomocz, częstomocz oraz ronienie. W postaci ostrej
leptospiroza rozpoczyna się wysoką gorączką. Do objawów ogólnych przyłączają
się po 3-5 dniach choroby: żółtaczka, atonia
żwacza, biegunka. W późniejszym czasie
pojawiają się owrzodzenia w jamie ustnej i
na skórze, niedokrwistość, obrzęk, wybroczyny spojówek wyciek z oczu, duszność,
osłabienie czynności serca, bardzo duży
spadek mleczności, ciężki stan ogólny.
Postać podostra trwa 10-16 dni. Ronienia są
rzadsze. W postaci przewlekłej występuje
postępujące wychudzenie, nawroty gorączki trwające 2-5 dni, duszność, krwiomocz,
spadek mleczności, biegunki, wyłysienie,
ronienia, duża śmiertelność cieląt i jałowość
krów oraz niedokrwistość. W tej postaci
choroba może trwać miesiącami.
c. d. n.
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Blokada telefonu
Nierzadko czujemy się niemile
rozczarowani wysokością rachunków
za telefon stacjonarny. Winę za zawyżanie rachunków ponoszą nie tylko
oszuści, którzy włamują się do skrzynek
telefonicznych, ale także domownicy.
Można się przed tym ustrzec blokadą
określonych numerów. Warto więc
zapoznać się ze zmianami, jakie od 1
sierpnia b.r. wprowadziła Telekomunikacja Polska. Telekomunikacja Polska
blokuje z własnej inicjatywy połączenia
z numerami o podwyższonej płatności:
0 700, 0 208, 0 300, oraz 0 400. Blokada
jest bezpłatna. Ale jeśli nie chcemy, aby
numery te były automatycznie blokowane, powinniśmy skontaktować się
z Telekomunikacją Polską (wystarczy
zadzwonić na bezpłatną „błękitną linię”
9393). Natomiast jeśli zależy nam, aby
z naszego telefonu stacjonarnego nie
można było wykonywać innych dość
kosztownych połączeń, np. międzynarodowych, międzymiastowych, do
sieci komórkowych, to sami musimy
skontaktować się z Telekomunikacją
Polską i poprosić o założenie blokady.
Możemy zlecić blokadę dowolnego, wybranego rodzaju połączeń. Nie można
zaś blokować połączeń do numerów
alarmowych i połączeń bezpłatnych do
usług informacyjnych.

Rozwiązanie
umowy o pracę za
wypowiedzeniem
Każda ze stron może rozwiązać
za wypowiedzeniem umowę o pracę.
Rozwiązanie umowy o pracę następuje
z upływem okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na okres próbny wynosi: 3
dni robocze, jeśli okres próbny nie
przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli
okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
i 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi
3 miesiące. Przy zawieraniu umowy o
pracę na czas określony, dłuższy niż
6 miesięcy, strony mogą przewidzieć
wcześniejsze rozwiązanie umowy za

dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony jest
uzależniony od okresu zatrudnienia u
danego pracodawcy. Wynosi: 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6
miesięcy, 1 miesiąc przy zatrudnieniu 6
miesięcy i 3 miesiące, jeżeli pracownik
był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Co jest odliczane
z twojej pensji?
Pensja brutto jest kwotą całkowitego
wynagrodzenia wraz ze składkami na
podatek dochodowy i składką ubezpieczenia. Pensja netto to pieniądze, które
przelewane są na twoje konto. Od pensji
brutto odliczanych jest kilka różnych
składek. Wiele z nich płaci pracownik,
niektóre zarówno pracownik, jak i pracodawca, inne zaś tylko pracodawca.
Najwyższą składkę płaci się na podatek
dochodowy. Jej wysokość zależy od
Twoich dochodów. Jeżeli w ciągu roku
nie przekraczają one 37 024 zł, to jesteś
w I progu podatkowym i płacisz 19 procent podatku. Jeżeli przekroczysz ten
próg, płacisz 30 procent podatku. Od
pensji brutto odlicza się również składka
emerytalna i rentowa. Obydwie płaci
zarówno pracownik, jak i pracodawca,
każdy w tej samej kwocie. Składka
emerytalna wynosi 9,76 procent kwoty
brutto, zaś składka rentowa 6,5 procent.
Oprócz tego pracownik pokrywa koszty
składki zdrowotnej – 8,5 procent i składki
chorobowej – 2,45 procent. Pracodawca
nie płaci tych składek, opłaca natomiast
za pracownika składkę wypadkową – jej
kwota to 3,86 procent. Inne potracenia
z pensji to składka na Fundusz Pracy
– płaci ją pracodawca i wynosi ona 2,45
procent. Oprócz tego pracodawca płaci
jeszcze składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jest
to 0,15 procent.
Dz. U. z 1998 r., nr 137., poz. 887.

Warto wiedzieć
Po przejściu na wcześniejszą emeryturę przepracowałeś co najmniej 30
miesięcy? Po osiągnięciu pełnego wieku
emerytalnego, tj. 60 lat (65 dla mężczyzn),
możesz domagać się przeliczenia podstawy emerytury według nowej kwoty
bazowej. Dz. U. z 2004 r., nr 39., poz.
353. (ak)
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NÁŠ TEST

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Môžeš sa cítiť ako bez
životnej energie. Nemusíš sa
však báť, zo dňa na deň sa
to bude zlepšovať. Najlepšie
bude, ak budeš aktívne relaxovať, napr.
chodiť na dlhšie prechádzky. Na konci
mesiaca sa oživí tvoja tvorivá véna, takže
smelo do práce.

Tvoj estetický talent bude
žiariť. Možno by bolo dobré
kúpiť si niečo pekné v jesenných farbách. Tvoje vnútro bude preplnené vrelými citmi, a je úplne jedno či si
slobodný alebo nie. Možno je to akurát
vhodná príležitosť na sobáš.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Planéty sú ti naklonené. Máš
šancu pozrieť sa na svoje problémy z inej perspektívy, môžeš
to využiť vo svoj prospech
a niektoré dokonca vyriešiť. Ľudia Ti budú
vychádzať v ústrety, takže neváhaj a ak
niečo potrebuješ vybaviť, urob to teraz.

Aj keď prichádza jeseň,
budeš navzdory všetkému
plný energie. Dosiahneš
niekoľko úspechov, nebudú
chýbať ani menšie prekvapenia. Postup
v kariére bude pre teba hračkou. Mal by
si prebývať čo najviac s ľuďmi, otvoriť sa
na to, čo prináša život.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Z jednej strany citlivosť,
fantázia a dobré nápady, na
druhej však nedbanlivosť
a všetko na poslednú chvíľu.
Ak chceš niečo dosiahnuť, disciplína je
najdôležitejšia. Bez disciplíny nasľubuješ
toľko, že potom nebudeš vedieť, kam
z konopy.

Aj keď možno zažiješ sklamanie, získaš vďaka nemu
ďalšiu šancu. Ak chceš niečo
získať, musíš najprv niečo
stratiť. Ak práve prežívaš krízu vo zväzku, odpovedz si najprv na niekoľko
najdôležitejších otázok. Aj keď sa ti zdá,
že je to úplne inak, odpoveď môže byť
potešujúca.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Zrazu sa Ti naskytne možnosť realizovať veľké plány,
cestovať po svete. Ak práve
začínaš školský rok, rýchlo si
získaš náklonnosť voči sebe. Tento čas
je ako stvorený na skúšky, hľadanie práce
a nadväzovanie nových kontaktov. Musíš
byť jednoducho aktívny.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

LEV (23.7.-23.8.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Ak patríš medzi tých šikovnejších, čo radi kadečo
vymýšľajú, tento mesiac je pre
teba ako stvorený, ak radšej
oddychuješ, prežiješ veľmi pekný mesiac.
Tak si vyber. Ak už máš rodinu, istotne
v jej kruhu prežiješ prekrásne chvíle.

Tento mesiac by ťa chudoba mala obchádzať z ďaleka.
Využí svoju energiu na dosiahnutie konkrétneho cieľa.
Aj keď si zakladáš hlavne na zdravom
rozume, občas ani intuícia nie je na zahodenie. Netreba všetky peniažky hádzať
do prasiatka.

Nachádzaš sa práve v polovici tvojho astrologického roku. Dobré by bolo na
chvíľku sa zastaviť a obzrieť
sa za seba, čo si získal a čo
stratil, urobiť si nové plány do budúcnosti. V háklivých záležitostiach postupuj
opatrne a príliš sa neponáhľaj pri rozhodnutiach.
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1. Viete si predstaviť, že by ste v živote mali iba
jediný vzťah?
a) nie, to teda nie – 0; b) predstaviť aj áno, ale v praxi
je to ťažšie – 3; c) veľmi dobre – 6.
2. Dokážete cez víkend iba leňošiť?
a) je to úžasné, nič lepšie nejestvuje – 6; b) nanajvýš
zopár hodín – 3, c) nie, je to príliš nudné – 0.
3. Máte ťažkosti vyrovnať sa s novou situáciou?
a) závisí od toho, aká je to situácia – 3; b) nie,
každú zmenu si naozaj vychutnám – 0; c) áno,
a veľké – 6.
4. Ako by ste opísali svoj temperament pri
šoférovaní?
a) jazdím veľmi rýchlo a využívam každú medzierku
– 0; b) som opatrná, nedám sa vyviesť z rovnováhy
– 6; c) rýchlo a premyslene reagujem – 3.
5. Potrebujete kúpiť nový videoprehrávač. Ako
sa rozhodujete?
a) najprv sa poinformujem u priateľov – 3; b) pobehám obchody a spontánne si vyberiem – 0; c) dám
si poradiť od odborníka – 6.
6. Ako rýchlo sa dokážete zaľúbiť?
a) to sa môže stať každú chvíľu – 0; b) také čosi
potrebuje čas a musí dozrieť – 6; c) závisí od toho,
v akom som rozpoložení – 3.
7. Váš partner vás poriadne nahneval. Ako mu
to prejavíte?
a) pokúsim sa vysvetliť mu, čo ma nehnevalo – 3;
b) urobím mu takú scénu, že ho prejde chuť na
podobné nápady – 0; c) počkám, až na to príde
sám – 6.
8. V lotérii vyhráte sumu 50-tisíc Sk. Čo s nimi
urobíte?
a) kúpim si niečo pekné na seba alebo do bytu – 0;
b) radšej si ich odložím na termínovaný účet – 6;
c) ešte neviem – 3.

Nemal by si ukrývať svoju
tvorivosť, plnú rôznych nápadov. Treba ju využiť. Možno si
niekoho získaš, priateľstvo alebo vzácnu
oporu. Túto šancu musíš istotne využiť.
V spoločenskom živote budeš mať nabitý
program, vhodný na zaujímavé využitie. VYHODNOTENIE:

RYBY (19.2.-20.3.)

BARAN (21.3.-20.4.)

Akému živlu
sa podobáte?

VÁHY (24.9.-23.10.)
Vyžaruje z teba dobrá
nálada a optimizmus, vďaka
čomu priťahuješ ľudí k sebe.
Je to čas vhodný na diplomatické kroky.
Ak máš nejaký väčší plán, zační ho realizovať, máš šancu na postup. V láske Ti
vystačí malá iskra a vybuchne oheň.

0-15 bodov: Vaším živlom je vzduch: stále v
pohybe, náladová, nestála, ale aj veľmi ﬂexibilná
a nápaditá povaha. Máte radi, keď sú okolo vás
ľudia, s ktorými sa môžete podeliť o myšlienky a
rozvíjať s nimi intelektuálne úvahy. Zároveň musíte
mať pod kontrolou každú situáciu, aby ste si mohli
zabezpečiť čo najväčšiu slobodu priestoru.
18-33 bodov: Základom vášho bytia je oheň.
Dokáže byť nevypočítateľný a zničujúci, ale môže
byť aj východiskom k pozitívnemu začiatku. Sršíte
energiou a silou, ktorá ak nie je pod kontrolou,
môže vybuchnúť. Idete do akcie a dlho neváhate,
aby ste druhých ľudí postavili pred hotovú vec.
34-48 bodov: Je jedno, čo sa deje, vy ste v pokoji,
stojíte obomi nohami pevne na zemi. Vaším živlom
je buď zem, alebo voda. Obe dokážu vyzerať
ticho a pokojne, aby v ďalšom okamihu vybuchli s
prapôvodnou silou. Ako zemský typ ste otvorená a
stála, ako vodný tajomná a často veľmi hĺbavá.
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EVA – silné, šľachetné, svetlé, hrdinské a úprimné meno.
Eva je veľmi často jedináčka, alebo pochádza z rodiny, v ktorej sú
dve, nanajvýš tri deti. Jej staršia, alebo mladšia sestra je trochu
škaredšia, menej schopná a trochu hysterička, ale aj napriek
tomu, alebo práve preto je miláčikom matky, dobrej, pracovitej,
aj keď nie vždy spravodlivej ženy. Keď je Eva jedináčka, všetko
je v poriadku.
Eva je stredne vysoká, šikovná, štíhla a má veľmi peknú postavu. V dospelom veku trochu priberie, ale aj tak je veľmi driečna,
múdra a vôbec atraktívna žena. Má pekné, najčastejšie tmavé
oči a husté, dosť svetlé vlasy, ktoré si češe jednoducho, bez
extravagancie, čo jej práve pristane. Eva je typ fyzicky zdravej a
energickej ženy, hoci bývajú aj Evy so slabším zdravím, ale veľmi
statočné a duševne silné. Vždy z nich vyžaruje veľká vnútorná
sila, hoci na prvý pohľad pôsobia dojmom jemných a slabých

bytostí. Skoro každá Eva je ctižiadostivá, svedomitá a solídna,
vo všetkom dôkladná a – napriek prechodným ťažkostiam – aj
optimistická a dobromyseľná. V spoločnosti nikdy neprejavuje
svoje starosti. Učí sa pomerne dobre, často končí vysokú školu, dostáva dobrú funkciu, skrátka dokáže sa v živote dobre
uplatniť. Ak má slabšie zdravie, končí iba strednú školu, ale
aj napriek tomu je v práci oveľa lepšia ako kolegyne. Je to v
skutku moderná žena, realistka, ale aj trochy romantička, ktorá
si však váži dobré tradície. Miluje umenie, poéziu, literatúru,
hudbu a prírodu. Nenávidí grobianstvo, opilstvo, vulgárnosť a
chrapúnstvo. Dobré sa vyzná v ľuďoch a často im hovorí pravdu
do očí, čo mnohí prijímajú s pokorou, lebo si ju vážia a sú do
nej (v prípade mužov) platonický zaľúbení.
Eva je v práci bystrá, dôkladná a znamenitá organizátorka.
Veľmi sa stará o svoj zovňajšok. Má rada kvalitné veci, vyzerá
vždy elegantne, akoby len pred chvíľou vyšla z módneho
salónu. Vydáva sa najčastejšie z lásky, ale po starostlivom
premyslení toho kroku. Jej manžel je dobrý, šľachetný a múdry
človek, ktorý pre ňu urobí všetko. Mávajú jedno až dve deti,
najčastejšie chlapcov, ktorí sa ponášajú na matku.

Malý Jurko
nemôže večer
zaspať, príde
teda za mamou
a žobroní:
- Mamička,
nemôžem spať,
povedz mi nejakú rozprávku...
- Len vydrž,
o chvíľu sa vráti
domov otec a ten
bude mať rozprávok až– až.

- To je ale riadne škaredá nevesta.
- No dovoľte, to je moja dcéra!
- Prepáčte, nevedel som, že ste jej
otec.
- No dovoľte, ja som jej matka!
***
- Miláčik, tu čítam, že dvaja Američania
sa popoludní na akejsi párty zoznámili,
večer sa zosobášili a ráno aj rozviedli.
Čo na to povieš?
- Že ráno je múdrejšie od večera...
***
Policajt šoférovi:
- Ale lekárničku nemáte! Musím vám
dať pokutu.
- Ako, že nemám? Tu sedí dcéra vedľa
mňa, práve skončila farmáciu...
***
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***
Otec upozorňuje nápadníka
svojej dcéry:
- Naša Simonka má na milovanie
dosť času...
- No vidíte! A ona mi vždy tvrdí, že o
ôsmej už musí byť doma!
***
Na rádiu Jerevan:
Slovensko sa podľa najnovších informácií umiestnilo na druhom mieste v pití
alkoholu.
Žena sa pozrie na muža a muž vraví:
- Čo pozeráš? Robím, čo môžem.
***
Príde pán Mračna do reštaurácie a
pýta si jedálny lístok. Čašník mu ponúka
Jánošíkovo rebierko. Pán Mračna sa
zachmúri a spýta sa:
- A niečo čerstvejšie nemáte?!

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme,
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie
do snára, aj keď to pokladá za predsudok
našich babičiek. Je to predsa zábava.
A čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak
teda, keď sa vám snívalo:
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Nosítka – budeš pozvaný na návštevu.
Noty vidieť – splnia sa tvoje nádeje;
spievať podľa nich – zažiješ niečo
príjemné.
Noviny čítať – čaká ťa postup v práci;
dostať – zistíš veľkú novinku.
Obdivovať niečo – ľudia sa uchádzajú
o tvoje priateľstvo; byť obdivovaný
– chráň sa pred lichôtkami.
Obchodníka vidieť – zlepší sa tvoj
blahobyt.
Obed, byť pri ňom – niekto ťa pozve
na slávnosť.
Obedovať – bezstarostný život; s inými – bohatstvo.
Obesený byť – vysoká pocta; vidieť
samého seba – nešťastie; iného vidieť
– oneskoríš sa na nejaké dôležité podujatie.
Obeť prinášať – budeš odmenený za
dobré činy; vidieť – si neúprosný voči
rodine.
Obytný dom, vlastný – čaká ťa blahobyt; kupovať – stratíš priateľa. (ak)
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Autonehody. Až 25 miliónov ľudí zahynulo vo svete pri dopravných nehodách od
prvej zaznamenanej automobilovej havárie
v Londýne v roku 1896, informovala Svetová zdravotnícka organizácia. V súčasnosti
počet úmrtí na cestách vzrástol na vyše
milión ľudí ročne. Pri dopravných nehodách
zahynie priemerne 3 242 ľudí denne, čiže 1,2
milióna ročne. Uvádza to Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej správe Prevencia
škôd pri dopravných nehodách z roku 2004.
Dopravné nehody sú celosvetovo jedenástou najzavážnejšou príčinou úmrtí, ročne sa
pri nich zraní 20 až 50 miliónov ľudí.
Najväčšie množstvo úmrtí pri dopravných
nehodách vo svete má Afrika, 28 obetí na
100-tisíc obyvateľov. Vyhlásila to WHO v júni
2006. Británia má najbezpečnejšie cesty na

svete, pokiaľ ide o počet úmrtí na množstvo
obyvateľov aj počet úmrtí na množstvo precestovaných kilometrov. Na britských cestách
zomrie ročne 5,9 obyvateľa zo 100-tisíc, v
porovnaní s 11 obyvateľmi v Európskej únii,
8,2 v Japonsku, 15,2 v USA a 25 v Malajzii.
Deväťdesiat percent úmrtí pri dopravných nehodách sa stane v krajinách s
nízkymi a stredne vysokými príjmami. Vo
vyspelých krajinách znížila počet úmrtí lepšia úrazová lekárska starostlivosť. Takmer
tri štvrtiny - 73 percent - všetkých obetí
dopravných nehôd sú muži. Vyše polovicu
tvoria mladší dospelí vo veku 15 až 44 rokov.
Chodci, cyklisti, osoby na dvojkolesových
dopravných prostriedkoch a cestujúci verejnej dopravy v krajinách s nízkymi a stredne
vysokými príjmami sú najohrozenejší.

Rozšifrovaný genóm. Po viac ako štvorročnej práci sa podarilo medzinárodnému vedeckému
konzorciu dešifrovať kompletný genóm prvého stromu - topoľa (Populus trichocarpa). Oznámil
to časopis Science. Hrubý náčrt genómu predložili vedci už v roku 2004. Po dokončení práce
dúfajú, že jej výsledky sa využijú na genetickú modifikáciu stromov tak, aby napríklad spotrebúvali viac oxidu uhličitého, alebo ich drevo bolo vhodné ako biopalivo. Týmito plánmi však
nie sú nadšení ekológovia. Topoľ je po modelovej rastline Arabidopsis thaliana (Arábkovka
Thalova) a ryži len treťou rastlinou, ktorej genóm sa podarilo prečítať. Výskumníci si topoľ
vybrali pre jeho relatívne malý genóm. Druh Populus trichocarpa má na 19 chromozómoch
asi 480 miliónov párov báz, čo je v porovnaní s borovicou 40-krát menej. Topole sa dajú
ľahko geneticky manipulovať a rýchlo rastú. Úspech takéhoto zásahu sa môže ukázať už za
necelý rok. Podľa predstáv vedcov v USA by sa topole pestovali na veľkých plantážach. Boli
by zdrojom biomasy, ktorá by postupne nahradila ropu. V súčasnosti lesy pokrývajú len necelú
tretinu zemského povrchu, no sú domovom pre dve tretiny živých organizmov. Sústreďuje sa v
nich takmer 90 percent pevninskej biomasy. Keďže stromy celý svoj život nemenia stanovište,
odrážajú vývoj daného regiónu. (TASR)
Čo sme schopní ešte urobiť?
Alarmujúce výsledky priniesol nedávny
výskum spoločnosti DrugScope, ktorý
sa uskutočnil vo Veľkej Británii. Jeho
úlohou bolo zmapovať užívanie látok,
ktoré najmä mužom (ale aj ženám) majú
zabezpečiť dokonalý vzhľad, chudšie
telo, či vyšportovanejšiu postavu. Výsledok: až 100 tisíc mladých Britov užíva
anabolické steroidy. Hoci ich vplyv na
rast svalov, vyššiu výkonnosť a rýchle
tvarovanie tela pri športe je vysoký,
tínedžeri úplne podceňujú ich výrazné
škodlivé vedľajšie účinky. Preto dnes

množstvo mladých Britov trpí problémami s pečeňou a obličkami, vysokým krvným tlakom a tiež zvýšenou agresivitou.
„Ľudia ignorujú hrozbu nebezpečenstva,
pretože si neuvedomujú, že vlastne užívajú telu škodlivé drogy,“ uvádza Martin
Barnes, riaditeľ výskumu. Jeho kolega
Mike Linnell dodáva: „Väčšina mladých
užíva steroidy bez toho, aby vedela, čo
môžu spôsobiť.“ Výsledky dokázali, že
steroidy sú v Británii momentálne treťou
najužívanejšiou drogou po marihuane a
amfetamínoch. (Pravda)

Fajčenie je jednou z hlavných príčin úmrtnosti u populácie s nižšími príjmami. Vyplýva to zo štatistík z Veľkej
Británie, USA, Kanady a Poľska. Štúdia, ktorá skúmala
600 000 úmrtí mužov, ukázala, že chudobnejší ľudia fajčia
viac, čo vedie k skracovaniu života. Mŕtvi boli rozdelení do
troch skupín podľa typu zamestnania, mzdy a vzdelania. V
najnižšej spoločenskej vrstve zomrelo 40 percent ľudí vo
veku 35 až 69 rokov. Polovica z nich zomrela na choroby
súvisiace s fajčením, ako je napríklad rakovina pľúc. V rovnakej vekovej skupine vo vyššej spoločenskej vrstve zomrelo iba 20 percent ľudí a z nich iba štvrtina na choroby, ktoré spôsobuje
fajčenie. (TASR)
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Ekonomické škody pri dopravných nehodách sa odhadujú celkovo na 518 miliárd
amerických dolárov (vyše 15 biliónov Sk) a
v krajinách s nízkymi a stredne vysokými
príjmami na 65 miliárd (1,9 bilióna Sk).
(TASR)
Pre peniaze všetko. Bezdomovec z amerického štátu Florida skočil z pätnásť metrov
vysokého mosta do rieky, do ktorej mu vietor
sfúkol z ruky dvadsaťdolárovú bankovku.
Mark Giorgio (47) z mesta Palmetto skočil do

širočiznej rieky Manatee a preplával v nej takmer sto metrov, kým sa mu podarilo získať unikajúcu bankovku, uvádza spravodajský server
Ananova. Z rieky ho napokon vytiahla okolo sa
plaviaca loď ochranárov životného prostredia.
Ako Giorgio uviedol, bankovka mu vyletela z
ruky na moste, kde si práve prepočítaval svoje
peniaze. I keď utrpel množstvo škrabancov a
odrenín, odmietol lekárske ošetrenie.

Prvá turistka vo vesmíre.
18. septembra 2006 (8:05) Z kozmodromu Bajkonur v Kazachstane bola k
Medzinárodnej vesmírnej stanici vypustená
raketa Sojuz TMA-9. Popri americkom a
ruskom členovi posádky odštartovala na
palube úspešne odpálenej rakety do vesmíru aj 40-ročná turistka iránskeho pôvodu Anousheh Ansariová. Iránsko-americká
podnikateľka v oblasti telekomunikácií by
sa mal vrátiť na Zem o desať dní spolu
s vystriedanou posádkou Medzinárodnej
vesmírnej stanice. Anousheh Ansariová,
ktorá žije v texaskom Dallase, dostala
možnosť prekonať naraz tri rekordy, keď
do vesmíru odletela ako prvá turistka,
prvá moslimka a prvá Iránčanka. Ruský
kozmonaut Michail Tjurin a jeho americký
kolega Michael Lopez-Alegria pobudnú
na Medzinárodnej vesmírnej stanici šesť
mesiacov. (TASR)
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Ďakovné listy pre dobrodincov zboru
Poďakovanie bývalým a dnešnej gazdiné zbrojnice

Vystúpenie dievčenskej zložky FS Spiš spestrilo podujatie

Delegácie požiarnikov so zástavami

Vyhráva belianska dychovka

Foto: A. Klukošovská

Nástup požiarnikov vyznamenaných
striebornou medailou

Vyznamenávanie mladých požiarnikov

Ocenenia pre najmladších z radov požiarnikov

Spoločný záber belianskych požiarnikov. Foto: A. Klukošovská
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