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19. novembra t. r. sa
v jablonskej klubovni
uskutočnila Porada
Života´2006, na ktorej
sa stretli doručovatelia
a dopisovatelia Života.
Podrobnejšie o tomto
stretnutí píšeme
na str. 20-21.
Foto: M. Smondek.
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Vážení zahraniční krajania,
milí priatelia,
je tu opäť čas nádherných Vianočných sviatkov. Uplynul rok
naplnený činorodou a obetavou
prácou v prospech našich najbližších,
priateľov i Vašej slovenskej komunity. V týchto chvíľach bilancujeme
svoje osobné i spoločné úspechy
a dosiahnuté výsledky, cestu, ktorú
sme doposiaľ prešli. Bol to aj rok
existencie samostatného Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, o zriadenie ktorého ste sa veľkou mierou
zaslúžili. Teší nás, že vďaka Vášmu
invenčnému a tvorivému prístupu, desiatkam a stovkám hodín úsilia, slovenské menšiny a komunity vo svete
naberajú nový dych, silu a rozvíjajú
svoj tvorivý potenciál. Posilňuje sa
naša vzájomná spolupráca a v slovenskom svete sa prehlbuje vedomie
o pôvode, vzťah ku krajine predkov,
k Slovensku, k materinskému jazyku
i úcta k vlastným koreňom. Všetkým
Vám, ktorí ste počas ostatného roka
priložili ruku k nášmu spoločnému národnému dielu, patrí úprimná vďaka.
Milí Slováci, v atmosfére lásky,
porozumenia a spolupatričnosti sa
lúčime so starým rokom a s nádejou
a očakávaním vítame rok budúci.
Želajme si navzájom, aby v ňom
dominovali vzájomné poznanie,
úcta, dôvera a spolupráca. Na ceste
k nášmu spoločnému cieľu nech sa
Vám všetkým dostáva dostatok
pevného zdravia, spoľahlivého a
chápajúceho rodinného zázemia,
spokojnosti a osobných úspechov.
Vilma Prívarová
predsedníčka
Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí

Matičný vinš Slovákom sveta
Slovenky, Slováci, ctení ich príbuzní, priatelia a sympatizanti na
celom svete.
Kresťanský svet sa znova chystá
privítať Pána a spoločne na celej zemi
Nový rok 2007.
Tradícia i príslovečná slovenskoslovenská spolupatričnosť nám dovoľuje, aby sme si i pri tejto príležitosti
zavinšovali veľa Božej priazne, rodinnej pohody, priateľskej atmosféry
a ľudskosti doma i všade medzi nami
vo svete.
Matica slovenská, najstaršia národná ustanovizeň Slovákov celého
sveta sa Vám aj teraz prihovára zo
svojho krbu, Vášho a nášho spoločného Slovenska, aby Vám prejavila
úprimnú matičnú vďaku za každý
Váš krôčik pre veci národné, du-

chovné i kultúrne, pridala sa k vinšom i želaniam všetkého dobrého,
žičlivého, prospešného a potešenia
hodného na rok 2007.
Pre nás je to Rok slovenskej
zvrchovanosti a spolupatričnosti,
rok Matičného svetového festivalu
slovenskej mládeže, na ktorý už
teraz pozývame slovenskú mládež
sveta (1. – 7. júla 2007).
Nech teda Boh žehná Vianociam,
novému roku, slovenskému životu
a slovenskej spolupatričnosti kdekoľvek vo svete.
S úctou
Jozef M a r k u š, v.r.
predseda Matice slovenskej
Stanislav B a j a n í k, v.r.
riaditeľ Krajanského múzea
Matice slovenskej

Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám...
Vianoce odpradávna predstavujú čas
radosti, pokoja, lásky, rodinnej svornosti,
šťastia a hojnosti, ale tiež prianí všetkého
dobrého v novom nastávajúcom období.
Donedávna sa zvyky a obrady, sprevádzajúce tieto významné sviatky, spájali – najmä
na dedinách – s hospodárskym rokom
roľníckeho ľudu. Ich korene siahajú ešte
do predkresťanských kultúr a viažu sa
k zimnému slnovratu, kedy v tomto čase
ľudia oslavne vítali znovu sa rodiace slnko.
V spojitosti s kresťanskou myšlienkou
príchodu malého Ježiška, narodeného
v Betleheme, vznikla celá paleta zaujímavých obyčajov, príbehov, vinšov i kolied,
ktoré sa rokmi odovzdávali z pokolenia
na pokolenie. Dodnes ich môžme nájsť
v mnohých rodinách (aj keď už trochu
pozmenené a v menšej miere), kde stále
zastávajú dôležité miesto v prežívaní týchto najkrajších sviatkov roka.
O jednotných tradičných Vianociach
na Slovensku ťažko hovoriť, veď ako sa
vraví: „Iný kraj – iný mrav“. A keby len
kraj! I v susedných dedinách boli odlišné
zvyklosti, nieto ešte v kraji, či azda v celej
krajine. Napriek tomu však existuje mno-
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ho spoločného, so
spoločným úmyslom
a cieľom, vychádzajúcim zo spätosti človeka s prírodou, túžbou po zdraví, láske
a prosperite a veľmi silnou radostnou
zvesťou o narodení Spasiteľa.
Skúsme sa teraz spoločne pozrieť,
ako teda vyzerali Vianoce na Slovensku,
keď ešte naši rodičia a starí rodičia boli
deťmi...
Keďže cez sviatky muselo byť v domácnosti všetko čisté a na svojom mieste,
usilovali sa ženy posledný týždeň pred
Vianocami vrátiť požičané predmety,
všetko oprať, vyčistiť a prácu si zadeliť
tak, aby na sviatky bolo šatstvo vysušené
a uložené. Podľa poverovej predstavy
totiž platilo, že ak v dome cez Vianoce visí
kožuch, bude hynúť dobytok a ak šaty,
do roka umrie ten, komu patria. Praslicu
s vretenami vynášali na povalu, či iné málo
obývané miesto, pretože žena, ktorá naň
od Vianoc do Troch kráľov pozrela, trpela
by na pichanie v boku. Muži sa zas snažili
narúbať dostatok dreva, dobytku vymenili
podstielku, pripravili krmivo a urobili
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všetky práce, ktoré bolo možno urobiť
s viacdenným predstihom. Tak si vlastne
zabezpečovali počas vianočných sviatkov
odpočinok a pokoj.
Ale nielen príbytky a hospodárstvo sa
chystalo na sviatky. Dôležitá bola tiež vnútorná, duchovná príprava. Počas adventu
sa ľudia postili, zdržiavali zábav a v tichosti očakávali „príchod Lásky na svet“.
Vyvrcholením predvianočného obdobia bol Štedrý deň, nazývaný inak aj Kračun, či Vilija. Niesol sa v znamení príprav
na Štedrý večer a v ľudovom prostredí bol
považovaný za najvýznamnejší deň v roku.
Znamenal začiatok novej etapy, od čoho
sa odvíjali i zvyky spojené s predstavou,
že počiatok niečoho nového je rozhodujúcim momentom, ktorý môže ovplyvniť
nasledujúce časové obdobie. Po celý deň
sa preto každý usiloval kontrolovať a
usmerňovať svoje konanie, deti sa snažili
poslúchať a dávali si veľký pozor, aby náhodou neutŕžili nejaké to zaucho či bitku
od rodičov alebo starých rodičov. Verili
totiž, že akú má kto náladu a ako sa správa,
taký bude i celý nastávajúci rok.
Ešte pred východom slnka museli
muži nachovať dobytok i ostatné zvieratá
v hospodárstve a prihotoviť všetko, čo
bude v tento deň potrebné. Zasa šikovné
gazdinky chystali jedlo na večer a dopekali
vianočné pečivo. Chalupou sa šírila vôňa
vianočných jedál, ktorá určite šteklila
v nose a dráždila prázdne žalúdky. V tento
deň na väčšine územia platil pôst, ktorého
dodržanie bolo ťažké najmä pre tých najmladších. Hovorilo sa však, že deti, ktoré
celý Štedrý deň vydržia nevziať si čo i len
kúsoček niečoho pod zub, uvidia večer na
stene zlaté prasiatko, krokvu, koč alebo
koníka. Mladé dievky mali za odmenu
dostať dobrého muža.
Keď gazdinej záležalo na dobrej znáške vajec, počas pečenia vianočného pečiva
si očistila ruky od cesta na dvore, aby ho
pozobali sliepky. A ak rukou od cesta
pretrela tvár dospievajúcemu chlapcovi,
ušetrila ho ešte na dlhší čas od holenia.
Okrem chlebov, posúchov, opekancov
(nazývaných aj pupáčky, bobáľky a pod.)
sa na Vianoce z kysnutého cesta piekli koláče. Buď hladké – baby, calty, báleše alebo
pletené – pletenáky, vianočky, štedráky.
Neskôr pribudli i plnené rožky, cestenice, makovníky, tvarohovníky, lekvárové a
orechové koláče. Dodnes je na viacerých
miestach zachovaný štedrák – koláč z piatich vrstiev kysnutého cesta, natretých
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striedavo lekvárovou, orechovou, makovou a tvarohovou plnkou, s mriežkovou
výzdobou navrchu. Rozmanitosť plnky
v tomto koláči, ako i rozmanitosť vianočného pečiva, vyjadrovala želanie zabezpečiť hojnosť, plodnosť a tým aj dobrú
úrodu v nastávajúcom roku.
Počas dňa všetci spoločne ozdobovali
dom i dvor zelenými halúzkami čečiny
a slamou. V izbe nad stolom visela zo stropu jedlička, okrášlená jabĺčkami, orieškami a slamenými ozdobami. Tradícia
vianočného stromčeka – ako ho poznáme
dnes – k nám prišla až v druhej tretine 20.
stor. z Nemecka a trvalo to ešte nejaký čas,
kým sa z mestského prostredia rozšírila
na dediny. Napriek tomu, zeleň si ľudia

Koledníci z Lendaku

do príbytkov prinášali už dávno predtým,
pretože symbolizovala vegetačnú silu,
prírodnú regeneráciu, neustálu obnovu,
zdravie, sviežosť, plodnosť.
Štedrý večer sa začal, keď sa zošerilo
a vyšla prvá hviezdička na oblohu. Preto
ho niekde nazývali i Dohviezdny večer.
Dovtedy muselo byť všetko prichystané,
prestreté a po zapálení sviečky mohla rodina zasadnúť k stolu. Robili tak s veľkou
radosťou i úctou, všetci pekne oblečení
a upravení.
Večeru začínal gazda modlitbou a želaním šťastných vianočných sviatkov celej
rodine. Gazdiná urobila deťom (niekde

i celej rodine) krížik s medom na čelo, aby
boli zdraví, dobrí a mali ich ľudia radi. Na
stole s prestretým sviatočným obrusom
nesmel chýbať chlieb, za hrsť každej
plodiny, čo dopestovali, aby i o rok bolo
toho hojne, ovocie, oriešky, koláče, pod
obrusom peniaze, aby ich bolo v dome
vždy nadostač. Pod stôl zas zvykli položiť
väčší železný predmet, najčastejšie sekeru
alebo lemeš, a kto ho počas večera pristúpil nohou, mal byť po celý rok zdravý.
Okolo stola obvinuli reťaz, symbolizujúcu
súdržnosť rodiny.
Po hriatej pálenke nasledoval prvý
chod – oblátky s medom a cesnakom. Zvyčajne ich pekával pre celú dedinu miestny
učiteľ za pomoci svojich žiakov, ktorí ich
pred Vianocami s vinšovaním roznášali do
všetkých domov. Med symbolizoval lásku,
zdravie, plodnosť, prosperitu, cesnak zas
ochranu pred všetkým zlým. Jedli sa rôzne
druhy polievok, najmä však hrachová,
šošovicová, fazuľová, kapustová, ale i hríbová, obilninové kaše, a pochutnávali si
i na sladkých opekancoch s makom, či
orechmi. Verilo sa, že na štedrovečernú večeru chodili aj duchovia mŕtvych predkov,
preto im dávali na stôl osobitný tanier.
Naň nakladali z každého jedla prvú lyžicu
a odrobinky ponechali na stole. V niektorých častiach Slovenska bolo zvykom
hádzať orechy do kútov izby, ako obeta
dušiam zomrelých členov rodiny.
Celý večer bol popretkávaný mnohými poverovými príkazmi a úkonmi,
ktoré mali zabezpečiť zdravie, hojnosť,
prosperitu, ale tiež vyveštiť stav zdravia,
priebeh života v nastávajúcom roku a u
mladých dievčat možnosť vydaja. Počas
večere nikto nemal vstávať od stola, aby
to neprinieslo nešťastie, lakte sa nemali
opierať o stôl, aby sa nezačali zbierať,
nohami sa nesmelo kopať do stola, lebo
by potom bolievali, komu sa pri večeri
driemalo, mal cez rok chorľavieť. Podľa
knôtika horiacej sviečky sa určovalo, kto
nadchádzajúci rok umrie a s kým sa o rok
takto znova stretnú. Prvé jabĺčko rozkrájal gazda na toľko častí, koľko bolo pri
stole ľudí. Ak potom niekto z domácich
zablúdil, spomienka na niektorého z tých,
s ktorými jedol vianočné jablko, ho mala
priviesť na správnu cestu. Prekrojené
zdravé jablko veštilo zdravie a takisto sa
využívali na veštenie i orechy.
Štedrý večer mal byť naozaj štedrý pre
celé hospodárstvo, preto sa nezabúdalo
ani na dobytok a ostatné zvieratá. Z každé-
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ho jedla sa zanieslo i do maštale a niekde
gazdinky napiekli pre dobytok i špeciálne
chlebové pečivo s kúskami oblátok, petržlenom, makom, šípkami, jablkami a pod.
Každý mal byť v tento deň obdarovaný,
avšak vianočný dar v dnešnom chápaní bol
v tradičnej slovenskej kultúre neznámy
a rozšíril sa až spolu s vianočným stromčekom. Už to, že boli všetci pospolu, zdraví
a spokojní, sa považovalo za veľký dar.
Sotva bolo po večeri, nastal nielen
v rodinách, ale i v celej dedine čulý ruch.
Blízki susedia sa navštevovali, aby si zaželali
šťastie, zdravie, spokojnosť, hojné Božské
požehnanie, spievali sa koledy. Obľúbené
bolo tiež spievanie a vinšovanie pod oblokmi, za čo boli koledníci – prevažne mládež,
ale i deti či miestna chudoba a pastieri,
odmeňovaní koláčmi, jablkami a inými
drobnôstkami. Veľkým zážitkom pre
všetkých bol príchod betlehemcov, ktorí
obchádzali domy a predvádzali ľudovú hru
o narodení Ježiša Krista.
Počas celého vianočného obdobia
sa spievali v rodinách koledy, chodilo sa
s vinšmi a prianím všetkého dobrého.
Za vhodné sa považovalo, aby do domu
vstúpil ako prvý muž, najlepšie zdravý,
statný mladík alebo chlapec, čo malo
opäť zabezpečiť prosperitu do budúceho
obdobia. Tak to bolo i zavčas rána na sviatok Božieho narodenia, kedy boli takéto
návštevy chlapcov v usadlostiach veľmi
vítané a patrične odmeňované.
Túžby roľníckej rodiny sú často vo
vinšoch zachytené i v trochu žartovnom
tóne, ako napríklad:
Vinšujem vám na toto Božie narodenie
zdravie, šťastie, na statočku zachovanie,
na detičkách potešenie.
Hojnosti, prajnosti, úrodnosti,
po stodolách, po komorách
od Pána Boha dosti.
Aby ste mali toľko teličiek,
ako je v hore jedličiek.
Aby ste mali toľko býčkov,
ako je v hore bučkov.

OTVORENIE KLUBOVNE
V PODVLKU
Po niekoľkomesačných snaženiach
náš Spolok prenajal budovu starej školy,
ktorá bude slúžiť ako kubovňa miestnej
skupiny v Podvlku. Táto budova vznikla
ešte za čias Rakúsko-Uhorska. Veľké
úsilie do otvorenia novej klubovne vložila
vedúca FS Kumoratky Kristína Gribáčová, ktorá obnovu stavby zorganizovala.
Vďaka šikovným rukám Podvlčanov a
neúnavnému úsiliu členov FS Kumoratky
sa stará škola o niekoľko mesiacov zmenila na nepoznanie.
Slávnostné otvorenie klubovne sa
uskutočnilo 8. decembra t.r. Na úvod sa
účastníkom prihovoril generálny tajomník
SSP Ľudomír Molitoris a poďakoval sa
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, aby
mohla vzniknúť nová klubovňa v Podvlku.
Privítal vzácnych hostí o. i. konzula SR v
Krakove Mariána Baláža s manželkou,
vojta gminy Jablonka Antona Karlaka,
riaditeľku Základnej školy č. 2 v Podvlku
Alinu Leksander, podpredsedu SSP
Františka Harkabuza, predsedníčku OV
na Orave Genovévu Prilinskú, učiteľku
slovenčiny Grażynu Kozákovú, ako aj
všetkých krajanov a deti, ktoré prišli na
otvorenie klubovne.
Pri tejto príležitosti konzul Marián Baláž podotkol, že je veľmi dobré, keď naši
krajania posielajú svoje deti na slovenčinu. Vďaka tomu budú mať deti väčšie
možnosti a budú môcť študovať nielen
v Poľsku, ale aj na Slovensku, pretože

slovenská vláda vynakladá veľké ﬁnančné
prostriedky na zabezpečenie štipendií pre
študentov pochádzajúcich z krajanských
rodín a snaží sa ich podporovať v štúdiu
v materskej krajine.
Vojt Gminy Jablonka Anton Karlak povedal, že je to jeho prvé oﬁciálne podujatie
po nastúpení do funkcie vojta, preto je veľmi
rád, že mohol prísť. Teší sa, že slovenská
menšina otvára svoju klubovňu v Podvlku,
ktorá bude slúžiť mladším i tým starším.
A keďže to bol čas sv. Mikuláša, pre tých
mladších priniesol veľa cukríkov a krajanom
poprial všetko dobré v ich ďalšej činnosti.
Krajanom sa prihovorila aj riaditeľka ZŠ č. 2 v Podvlku Alina Leksander,
ktorá pogratulovala Kristíne Gribáčovej
k vytvoreniu klubovne, ktorej sa týmto,
ako to pani riaditeľka pekne nazvala,
splnil sen, ktorým je vlastný priestor na
nácvik súboru. Popriala jej zároveň, aby
klubovňa bola miestom, kde sa deti budú
nielen stretávať, ale aj miestom, v ktorom
rozkvitne podvlčiansky kultúrny život.
Od viacerých osobností dostala MS
SSP v Podvlku blahoprajné pozdravy o.i.
od poradcu prezidenta SR a bývalého veľvyslanca SR v Poľsku Mariána Servátku,
riaditeľa kancelárie podpredsedu vlády
SR Ľubomíra Šišáka, poslanca Národnej
rady SR Jozefa M. Rydla, bývalej generálnej konzulky SR v Krakove Janky Burianovej a bývalej riaditeľky Slovenského
inštitútu vo Varšave Heleny Jacošovej.

Otvorenie klubovne svojím spevom spríjemnil FS Kumoratky

Vinše mali však i vážnejšie ladenie:
Vinšujem, vinšujem
na to Božie narodenie,
aby ste mohli hojnejšie
a pokojnejšie rôčky dočkať:
Z lesa žirnosť,
z poľa pilnosť,
od Boha lásku,
od susedy prajnosť.
SOŇA ŠTANGOVÁ
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Príhovor konzula Mariána Baláža

Nakoniec sa k slovu dostal podpredseda SSP František Harkabuz, ktorý
vyzdvihol snahu krajanov o prinavrátenie
slovenčiny do škôl. Pripomenul taktiež, že
časy, keď sa krajania obávali prenasledovania a rôznych iných spôsobov
útlaku, sú už dávno za nami a je
len na nás, nakoľko dokážeme
využiť čas slobody. Okrem
toho vyjadril nádej, že na Orave
vznikne nejaký nový folklórny
súbor, ktorý by ju reprezentoval
aj svojím názvom. Nakoniec vyjadril nádej, že činnosť MS SSP
v Podvlku sa bude aj naďalej
dynamicky rozvíjať a prinesie
bohaté ovocie.
Ako posledná sa k slovu
dostala aj Kristína Gribačová,
ktorá poďakovala všetkým
za podporu a pomoc pri otvorení novej
klubovne v Podvlku, ako aj za podporu
FS Kumoratky. Predpokladá, že nová
klubovňa bude miestom, kde sa budú
môcť stretávať krajania, a to nielen tí
starší, ale aj tí mladší. Chcela by, aby v
budúcnosti v Podvlku vznikol aj detský
folklórny súbor. Už teraz sa niekoľko detí,

Rozhovory v kuloároch o krajanskom dianí

ktoré chodia na slovenčinu, učí hrať na
husliach v Jablonke. Preto nie je vylúčené, že takýto súbor onedlho vznikne. Dúfa
len, že všetci, ktorí ju podporovali doteraz,
ju budú podporovať aj naďalej.

Spev krajanov sa niesol široko-ďaleko

V ďalšej časti prišiel rad na sv. Mikuláša. Aj keď pravdivý Mikuláš do Podvlka
neprišiel, darčeky deťom poslal. A aby ani
deti neboli Mikulášovi nič dlžné, najprv
zaspievali niekoľko slovenských pesničiek a zarecitovali básničky o Mikulášovi.
Za svoj pekný spev dostali mikulášske
darčeky, ktorým sa veľmi potešili. V

Deti už netrpezlivo čakali na darčeky od Mikuláša…
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speve ich vystriedali ich starší kamaráti
z Kumoratiek, ktorí taktiež dostali malé
darčeky. Najväčší darček však dostala
sama klubovňa, aby mohla dobre slúžiť
krajanom a predovšetkým deťom, ktoré
sa učia slovenčinu. Keďže
mnoho slovenských rozprávok
a piesní sa zachovalo na gramofónových platniach, naisto
budú potrebovať gramofón.
A na rezkejšiu nôtu im bude
vyhrávať miniveža.
Nikto z hostí nemohol odísť
domov hladný. Na všetkých
už čakala chutná oravská kapustnica a veľké množstvo
slovenských koláčov, zákuskov
a iných maškŕt. Na starších krajanov na okriatie čakalo varené
víno a potom sa už slovenský
spev niesol do neskorých večerných
hodín široko-ďaleko po celom chotári
Podvlka.
Dúfajme, že námaha, ktorú krajania
vložili do obnovy starej školy, nebude
márna a klubovňa bude dlhé roky dobre
slúžiť krajanom v Podvlku.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
… a sa ich aj dočkali
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NAŠE DETI
V PREZIDENTSKOM
PALÁCI
Na sviatok sv. Mikuláša, ktorý pripadá
6. decembra, čakajú deti celý rok. Mikuláš je
predsa symbolom štedrosti a hojnosti, tak
niet sa čomu čudovať, že všetky deti snívajú
o darčekoch, ktoré donesie a ktoré budú ako
z rozprávkovej krajiny a naplnia ich túžby.
Žiaci šiesteho ročníka Základnej školy
v Novej Belej si vo svojom triednom kolektíve
už zvykli na mikulášske večierky, ktoré si pravidelne organizujú. Nebolo tomu inak ani tento
rok. Darčeky dostali skôr, keďže 6. decembra
sa pobrali na mikulášske stretnutie do Prezidentského paláca na pozvanie prezidentovej
manželky Marie Kaczyńskej, ktorá práve v ten
deň usporiadala stretnutie s deťmi národnostných menšín žijúcich v Poľsku. Pozvaní boli
zástupcovia rómskej, ukrajinskej, bieloruskej,
českej, karaimskej, litovskej, rusínskej,
nemeckej, arménskej, ruskej, tatárskej,
židovskej a slovenskej národnostnej
menšiny, ako aj Kašubovia, deti čečenských utečencov zo Strediska pre
utečencov v Dębaku, žiaci americkej,
francúzskej a japonskej školy vo Varšave.
Toto podujatie s názvom Krása je
v rôznorodosti zorganizovala Kancelária
prezidenta Poľskej republiky, Oddelenie
sociálnych veci.
Naši žiaci pricestovali do Varšavy
už v utorok večer v sprievode riaditeľky
ZŠ v Novej Belej Lucyny Klukoszowskej
a jej zástupcu Dominika Surmu. Náplň
jednodňového programu bola veľmi
bohatá, keďže sa žiaci už ráno stretli
s riaditeľkou Slovenského inštitútu vo
Varšave Cecíliou Kandráčovou, ktorá
ich srdečne privítala na „slovenskom
kúsku pôdy v hlavnom meste Poľska“
a oboznámila s činnosťou a poslaním inštitútu.
Žiaci si prezreli priestory galérie, v ktorých práve
prebiehali posledné úpravy pred výstavou o slovenských vianočných zvykoch. Pre žiakov bolo
Spoločný záber na pamiatku vo Varšave

pripravené malé pohostenie.
Spestrením návštevy bolo
stretnutie s veľvyslancom
Slovenskej republiky vo Varšave Františkom Ružičkom,
ktorý prekvapil naše deti darPrvá dáma PR Maria Kaczyńska počas stretnutia s deťmi
čekmi a porozprával sa s nimi
na rôzne témy, o. i. ako sa im darí v škole, akých
pokyny, ako sa majú správať v prítomnosti
majú učiteľov, čo ich zaujíma, aké športy pestujú
prezidentovej manželky.
a pod. V budove inštitútu už vládla predvianočná
Niekoľko minút po 12.00 hodine sa začalo
nálada, ku ktorej sa rozhodli prispieť aj belianski
stretnutie. Zhromaždení vítali vchádzajúcu
žiaci svojím kultúrnym program. Zaspievali
Mariu Kaczyńsku potleskom, až kým sa neniekoľko ľudových pesničiek a zatancovali. Na
usadila uprostred deti. Všetkým deťom sa na
záver spoločne všetci zaspievali koledu Vstavajte
úvod prihovorila ministerka z prezidentskej
pastieri a takto sa rozlúčili s pánom veľvyslankancelárie Ewa Junczyk-Ziomecka. Hovorila
com a riaditeľkou inštitútu. Pred odchodom
o situácii detí v celej krajine a zdôraznila, že deti
z budovy ich však čakalo ešte milé prekvapenie
pochádzajúce z rodín národnostných menšín,
majú rovnaké postavenie a práva,
ako ostatné deti. Želala všetkým
deťom, aby dospelí mali pre nich
veľa času, čo je v dnešnej dobe
najväčším darčekom. V oficiálnom kultúrnom programe sa najskôr predstavili Arméni, Rómovia
a Kašubovia. Prezentovali svoju
ľudovú kultúru – piesne, tance a
zvyky. S obdivom si žiaci pozreli
vystúpenie majstrov Poľska v detskej akrobatike - dvojice Karolíny
Fiodorów a Nicolae Baldacci zo
Štátnej školy cirkusového umenia vo Varšave. Záver programu
patril kúzelníckej show plnej ilúzií,
ktorá rozosmiala nielen deti, ale aj
dospelých. Profesionálny kúzelník
dokázal vyčariť všetko.
Neskôr všetkých žiakov pozBelianski žiaci v spoločnosti M. Kaczyńskej
vali k švédskym stolom, plným
rôznych lahôdok a samozrejme
pod stromčekom v podobe pekných balíčkov
všelijakých sladkostí. Ďalším prekvapením boli
s knihami. Žiaci počas rozhovorov uisťovali riahry s klaunmi a jeho pomocníkmi.
diteľku inštitútu, že veľmi radi čítajú knihy, tak
Kým sa jedni hrali, druhí si robili pamiatim darčeky určite poslúžia.
kové fotografie s prezidentovou manželkou
Po týchto príjemne strávených chvíľach si
Mariou Kaczyńskou pod stromčekom. Bola
žiaci prezreli staré mesto, Varšavský zámok
to zároveň príležitosť porozprávať sa s ňou
s námestím, symbolickú hrobku neznámeho
a darovať jej darček na pamiatku.
vojaka a pomaly sa dostali do blízkosti PreNašim žiakom sa v paláci páčilo a radi by
zidentského paláca, do ktorého už vchádzali
tam ostali aj dlhšie, ale, žiaľ, čas je neúprosný
prvé skupinky deti. Ešte posledné fotografie
a treba sa bolo pobrať na spiatočnú cestu
na pamiatku pred palácom a už aj naši žiaci išli
domov.
dnu. Všetci boli veľmi zvedaví, ako je vo vnútri,
Prostredníctvom nášho časopisu belianski
kde býva prezidentský pár. Pri vstupe ich vítali
žiaci ďakujú za milé prijatie, pohostenie a darčepracovníci paláca. Stretnutie sa uskutočnilo
ky riaditeľke SI vo Varšave Cecílii Kandráčovej
v sále s pekným stĺporadím a obrovským ligoa veľvyslancovi SR vo Varšave Františkovi
tavým stromčekom. Každá skupina žiakov mala
Ružičkovi, ako aj Spolku Slovákov v Poľsku za
presne určené miesto, na ktoré sa posadila
preplatenie ubytovania. Všetkým čitateľom Žia pozorovala veselých klaunov. Prítomných
vota prajú veselé Vianoce plné rodinnej pohody
privítala konferencierka Anna Popeková, ktorá
a porozumenia.
predstavila program stretnutia a dala žiakom
Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
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Profil

Maliar
aliar či básnik?
Aj ja som bol zvedavý, aká je vlastne odpoveď na túto jednoduchú otázku.
Na Orave nájdeme veľa nadaných ľudí. O tom niet pochýb. Je tu veľa maliarov a
básnikov, ale nájsť maliara a básnika v jednej osobe už nie je také ľahké. Medzi
krajanmi som však našiel výborného maliara a básnika zároveň, rodáka z Jablonky,
Františka Kolkoviča, ktorého životným pôsobiskom sa už na vyše 40 rokov stalo
pekné horské mestečko nad Dunajcom – Szczawnica. Navštívil som ho jedného
jesenného dňa a pri šálke kávy som si vypočul jeho životný príbeh:
- Narodil som sa v Jablonke 8. októbra
1937. Pochádzam zo slovenskej roľníckej rodiny Jozefa a Márie Kolkovičovcov. Mal som
dvoch bratov, Jozefa, ktorý sa narodil v roku
1930 a Ignáca narodeného v roku 1932. Na
detstvo si rád spomínam, bolo veľmi pekné,
ale zároveň aj veľmi ťažké. Na Orave v tom
čase nebola elektrina a život gazdov sťažovala aj rozdrobenosť polí, ktoré mali po
celom chotári. Pokým to gazda všetko pooral
a obrobil, musel sa poriadne nabehať. Okrem toho aj deti museli svojim rodičom pri
gazdovských prácach od malička pomáhať.
Keď som mal sedem rokov, Oravu postihli
kruté časy. Zastavil sa tu východný front na
celých deväť týždňov. V Jablonke sa vtedy
usídlili ruskí vojaci, ktorí neustále útočili na
nemeckú obranu. Strieľali dva razy denne,
večer po zotmení a nad ránom. Nás v tom
čase vysídlili do Oravky. Keď sme sa po
práve troch mesiacoch vrátili domov, nenašli
sme doma nič, čo by sme mohli vložiť do
hrnca. Boli sme radi, že vydržal aspoň náš
starý drevený dom. Prichádzala jar a nemali
sme ani čo zasadiť. Vojaci všetko, čo sa
dalo, zjedli a čo sa nedalo zjesť, to spálili.
Dlho nám trvalo, kým sme vyšli z tejto biedy.
Po vojne horná Orava pripadla opäť Poľsku.

V tom čase som mal už dávno chodiť do
školy, avšak moja mama ma do poľskej školy
nepustila, ale sama ma naučila písať a čítať.
Do školy som sa dostal až o rok neskôr, aj
to na naliehanie môjho uja, ktorý pôsobil
v Trnave ako kňaz. Dostal som sa rovno
do druhej triedy, ale len na dva mesiace,
pretože sa už blížili letné prázdniny. Tretiu
triedu som navštevoval už slovenskú. Po
ukončení siedmej triedy som sa rozhodol, že
v štúdiu ďalej pokračovať nebudem, čo som
oznámil aj riaditeľovi školy. Keď sa o tomto
rozhodnutí dozvedeli moji rodičia, tak ma
otec zobral so sebou, aby som mu pomáhal
pri gazdovských prácach. Dodnes neviem,
či to urobil naschvál, alebo to jednoducho
tak vyšlo, ale v priebehu dvoch dní, čo som
mu pomáhal, sme spoločne robili asi tie najťažšie gazdovské práce, aké len mohli byť.
Skončilo sa to tak, že asi po dvoch dňoch
gazdovskej driny som bežal späť k riaditeľovi, že mením svoje rozhodnutie a chcem
pokračovať v štúdiu.
Keď som nastupoval na strednú školu,
v Jablonke už jeden rok existovalo Lýceum
so slovenským vyučovacím jazykom, ktoré
sa stalo mojou alma mater. Veľmi rád si
spomínam na tieto časy. Vďaka výborným

Oravská krajina, olej, 2000
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František Kolkovič s predsedníčkou
USZS Vilmou Prívarovou počas otvorenia výstavy v Jablonke

profesorom, ktorí k nám prichádzali zo
Slovenska, som si veľmi obľúbil slovenskú
poéziu. Chodil som pravidelne do knižnice
a čítal som knižky rôzneho žánru, aj tie, ktoré
neboli povinné. Niekedy sa dokonca stávalo,
že mi niektoré ﬁlozoﬁcké či odborné knihy
nechcela knihovníčka ani len požičať. Mňa
však tieto knihy zaujímali natoľko, že som
si ich domov odnášal pod svetrom. Počas
štúdia som napísal aj prvé svoje básničky
či básne. Vďaka jednému z profesorov slovenčiny mi v týždenníku Banskobystrického
kraja Smer tesne pred maturitnými skúškami
v roku 1956 uverejnili jednu z nich – Rodná
reč. Chápal som to ako istú výzvu, aby som
sa dobre pripravil na maturitu zo slovenčiny.
Na Slovensku mi o niekoľko rokov neskôr
uverejnili ešte jednu báseň Odchod v Mladej tvorbe. Počas stredoškolských liet som
začal rozvíjať aj svoj výtvarný talent a v tom
čase vznikli moje prvé obrazy. Po maturite
som zostal jeden rok doma a pomáhal rodičom pri gazdovských prácach. Potom ma
zobrali na vojenčinu, ktorú som si odslúžil
na viacerých miestach – v Legnici, Krakove
a Wadowiciach. Keď sa blížil koniec mojej
základnej vojenskej služby, rozmýšľal som
o tom, čo budem ďalej robiť. Ešte počas
vojenčiny som urobil prijímacie skúšky na
pedagogické štúdium do Varšavy. Tam som
sa po prvýkrát stretol so svojou budúcou
manželkou Krystynou. Rovno z vojenčiny
v roku 1959 som išiel teda späť do školy.
Vybral som si smer kreslenie a ručné práce.
Štúdium trvalo dva roky. Popri tom som sa
aktívne zúčastňoval aj na krajanskom živote.
Pravidelne každý týždeň som prichádzal do
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redakcie Život a aktívne prispieval svojimi
článkami do krajanského časopisu. Istý čas
som bol dokonca v redakcii zamestnaný.
K náplni mojej práce patrili predovšetkým
recenzie výstav, ktoré v tom čase organizoval Československý ústav. Okrem toho
som odpovedal aj na listy čitateľov. Cez
letné prázdniny sme s jedným kamarátom
prišli dokonca na nápad, aby sme išli na
Oravu a Spiš, kde by sme mohli na kresbách
a fotograﬁách zachytiť zachovalé spišské
a oravské pamiatky. Žiaľ, to sa nám už nepodarilo zrealizovať.
Po absolvovaní pedagogického štúdia
som ako jeden z mála absolventov nezostal
vo Varšave, ale ako miesto ďalšieho môjho
pôsobenia som si vybral okres Nový Targ.
O miesto učiteľa v nowotargskom okrese
som sa uchádzal ešte počas vojenskej
služby, pretože na Orave chýbali učitelia,
avšak v kuratórium mi povedali, že najprv
musím ukončiť učiteľské štúdium. Keď som
prišiel po jeho ukončení v roku 1961, podľa
kuratória už na Orave neboli voľné pracovné
miesta a tak ma pridelili do Krościenka nad
Dunajcom. Ako som sa neskôr dozvedel od
jedného z mojich kamarátov, na Orave bol
v tom čase ešte stále nedostatok učiteľov.
Prečo sa vtedajšie kuratórium rozhodlo práve takto, je dodnes pre mňa záhadou.
O rok neskôr som sa oženil s Krystynou.
Svadba bola v jej rodisku vo Varšave. Do
Pienin sme sa vrátili už spolu. Rok po svadbe
sa nám narodil syn Andrej. Usadili sme sa
v malebnom mestečku Szczawnica, v ktorom
žijeme dodnes. Na všeobecnovzdelávacom

Rodná reč
Aká je hladká, plná,
vonia sťa ruža biela
a plynie ako vlna
po mori snov môjho čela.
Rodná reč,
ňou budem písať básne
pre nový život dedín,
vítať ňou otcov rodín,
čo žijú dnes tak šťastne,
ako nikdy predtým.
Rodná reč,
tá slovenská,
tá moja krv i telo,
ňou hladkám vrásky otcov
na starých rúbaniskách,
aby nám to ozvenou znelo.
Nikdy sa hanbiť za ňu
ani ju špiniť nebudem,
veď mi z nej iba slasti vanú,
hoci tak márne ešte húdiem.
(Uverejnené v Týždenníku Banskobystrického
kraja „Smer” v máji 1956)

lýceu v Krościenku som pôsobil celých 29
rokov. V mojej pedagogickej činnosti som si
často spomínal na svojich stredoškolských
profesorov z jablonského lýcea, ktorí boli
pre mňa vzorom dobrého učiteľa. Popri
školských povinnostiach, ktoré ma po celý
život sprevádzali, som si našiel čas aj na
moje záľuby. Keďže maľovanie prírody
a krajiniek bolo odjakživa mojím najväčším
koníčkom, pravidelne som chodieval do
neďalekých Pienin, kde som si robil škice
a maľoval obrazy. Nezabudol som však ani
na rodnú Oravu, na Babiu horu, na ktorú som
sa deň čo deň pozeral. Na mojich obrazoch
som často zobrazoval aj pohľad na Tatry,
ktorých panoráma od detských liet dopĺňala
obraz oravskej prírody. A keďže som ani na
Spiš nemal príliš ďaleko, niekoľko obrazov
pochádza aj z tohto regiónu. Aby som nezabudol na rodnú slovenčinu, pravidelne
aspoň raz v roku som navštevoval svojho
brata Jozefa, ktorý pôsobil na Slovensku
ako vysokoškolský profesor. Najskôr pôsobil
v Prešove, neskôr v Košiciach a nakoniec
sa presťahoval do Bratislavy. Pri potulkách
týmito mestami taktiež vzniklo viacero škíc,
ktoré som neskôr premenil na obrazy.
Počas pôsobenia v Krościenku by sa
mohlo niekomu zdať, že František Kolkovič sa popri svojej pedagogickej činnosti
v miestnom lýceu vzdialil od krajanského
života. Nie je to však úplne pravda. Aj keď
kontakt s krajanmi už nebol taký pravidelný, František Kolkovič nikdy nezabudol na
krajanov a na svoj pôvod. Myslím si, že
neveľa krajanov vie, že na návrh bývalého
tajomníka SSP Augustína Andrašáka vytvoril František Kolkovič projekt krajanskej
medaily Za zásluhy. Vďaka tejto medaile bol
dokonca pozvaný na výstavu do Vroclava
ako jeden z medailérov. Ako však sám
hovorí, medaila Za zásluhy bola jeho jediným návrhom, o ktorom ani sám dlhší čas
nevedel, že bol využitý.
Ako výtvarník sa aktívne zapájal od roku 1984 do činnosti pobočky Spolku priateľov umenia v Szczawnici, ktorú 10 rokov
dokonca viedol. Spolu s ďalšími členmi
tu organizoval výtvarne výstavy. Viaceré
z nich mal spolu so svojom manželkou,
ktorá je taktiež maliarkou. Pri maľovaní
svojich obrazov využíval viaceré maliarske
techniky, najmä akvarel, pastel, olejomaľbu
či temperu. Po svoje námety chodil od
začiatku do okolitej prírody, ktorú prešiel
krížom-krážom a pozná ju ako vlastnú dlaň.
Preto sa niet ani čomu diviť, že využil túto
svoju záľubu a v roku 1972 skončil kurz
a urobil skúšku na turistického sprievodcu
po Beskydoch.
Ak sa pozrieme na dielo Františka
Kolkoviča, zistíme, že za posledných 50
rokov aktívnej práce sa hodne rozrástlo.
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Michalská brána (Bratislava),
akvarel, 1968

Náš maliar, ako si sám spomína, namaľoval
vyše 700 obrazov a napísal vyše 100 básní.
Svoje obrazy vystavoval od roku 1964 na
mnohých výstavách vo viacerých mestách
Poľska – Lublin, Krakov, Varšava, Nowy
Sącz, Stary Sącz, Limanowa, Skawina,
Szczawnica či Krościenko nad Dunajcom.
Viaceré obrazy poputovali do zahraničia
- na Slovensko, do Holandska, Francúzska, Talianska či Izraela. Svojimi básňami
reprezentuje ako jediný autor a spisovateľ
slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku. Doposiaľ boli knižne vydané jeho najstaršie
básne v neveľkej knižočke nazvanej Oravské návraty. Dúfajme, že onedlho budú
vydané aj ďalšie jeho básnické zbierky.
Okrem písania básní sa venuje aj prekladom diel slovenských básnikov, ako napr.
Ján Smrek alebo Milan Rúfus, ktorých diela
prekladá do poľštiny. Nie sú to preklady
zamerané len na najväčších slovenských
básnikov, ale aj na tých, ktorí ho svojou
tvorbou najviac zaujali. Slovenská literatúra
nie je príliš známa poľskému čitateľovi,
preto pevne verím, že tieto preklady uzrú
svetlo sveta aj v knižnom vydaní a rozšíria
horizonty pohľadu poľského čitateľa na
slovenskú poéziu.
Na záver chcem poďakovať Františkovi Kolkovičovi za rozhovor a sprístupnené materiály a prajem mu v jeho
prospešnej, nielen krajanskej činnosti
veľa úspechov.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
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Horčičné zrnko
Prišiel čas, v ktorom sa môžeme
pokúsiť o zmenu svojho života. Keď
začína advent, vždy rozmýšľame, ako
ho prežijeme, čo urobíme, aby sme sa
pripravili na Vianoce. Pred nami je tá
jediná, výnimočná svätá noc, počas ktorej
sa Slovo stáva telom. Robíme nákupy a
myslíme na to, ako prežijeme Štedrý večer
v rodinách. Keby ten večer trval celý rok,
ľudia by boli lepší a prívetivejší. Vieme
však, že ten večer je iba raz v roku, preto sa
snažme pripraviť svoje vnútro na príchod
maličkého Ježiška v jasličkách.

10.12.2006 2. adventná
nedeľa, Lk 3, 1-6
„Všetci uvidia Božiu spásu” – tak hlásal
na púšti Ján Krstiteľ. Týmito slovami chcel
poukázať na tajomstvo Božieho príchodu
a čas veľkej lásky. Boh prichádza na svet
a chce navštíviť aj tvoje srdce. Keď ho prijmeš, dá ti opravdivý pokoj. Preto, keď sa
Ježiš narodil, anjeli spievali: „pokoj ľudom
dobrej vôle”. Opýtaj sa dnes sám seba, či
si človekom dobrej vôle? Či vieš niekoľkokrát odpustiť urážku, podať ruku, zastať
utláčaného? Lebo len k takým prichádza
Pán a udeľuje im svoje milosti. Ján Krstiteľ
prosí dnes aj teba, aby si mal dobrú vôľu pre
každého, koho stretneš vo svojom živote.

17.12.2006 3. adventná
nedeľa, Lk 3, 10-18
„Všetci sa ho pýtali: čo máme urobiť?”
Ježiš im rozprával o veciach, ktoré dobre
poznali, keďže sa týkali Mojžišovho zákona,
v ktorom sa hovorí o pomoci ľudom v núdzi. Vedieť sa s nimi podeliť aj o posledný
krajec chleba, šatstvo a iné veci - znamená
podeliť sa o lásku. Ak robíme skutky lásky,
pomáhame potrebujúcim, ale i sebe. Nie
je to nič nové, avšak človek môže občas
zabudnúť na podstatné veci, vďaka ktorým
sa približuje k účasti na radosti v Nebeskom
Kráľovstve. Pred vianočnými sviatkami sa
poobzerajme okolo seba a podajme pomocnú dlaň potrebujúcim, lebo len cez skutky
lásky sa vchádza do Božieho domu.

24.12.2006 4. adventná
nedeľa, Lk 1, 39-45
„Neboj sa Maria...”- znie anjelov hlas.
Mária bola človekom dobrej vôle, preto
jej Pán Boh ako prvej ohlasuje pokoj. Ona
súhlasila s Božou vôľou a dnes je pre nás
vzorom, ako máme prijímať Božie posol-
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stvo. Len vtedy človek bude šťastný, keď
dovolí, aby sprievodcom v jeho živote bol
Boh. Všetky cesty bez Boha sú prázdne a
preplnené smútkom. Mária odpovedala
Bohu svojou veľkou láskou, a preto bola
blízko Ježiša, ktorý sa narodil v betlehemskej maštali. Nech aj tvoja odpoveď sa
podobá Máriinej a budeš v túto svätú noc
blízko Pána, ktorý sa narodí v najkrajšej
svätyni – v Tvojom srdci. A až vtedy to
bude skutočné Narodenie Pána.
Betlehem v Repiskách
– Grocholovom Potoku

25.12.2006 Vianoce,
Lk 2, 15-20
„Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa a plesajme” – spievame v kostoloch.
Vo Svätom Písme zasa čítame, že uprostred nočného ticha sa narodil Ježiš. Túto
zvesť ohlasovali zástupy anjelov ľuďom.
Napriek tomu, že som túto veľkú novinu
prežíval už niekoľkokrát, zakaždým to
prežívam znova. Ani noc, ani veľký mraz
neznechucuje ľudí, aby sa zúčastnili polnočnej svätej omše. V malých a veľkých
kostoloch, v mestách a dedinách hlasito
spievame: „Narodil sa Kristus Pán...” Je to
výnimočná chvíľa a uvedomujeme si vtedy
aj zázrak, ktorý sa deje v betlehemských
jasliach. Počas sv. omše veľký zástup ľudí
prijíma Krista, ktorého im dávam s veľkou
radosťou, aj keď som unavený spovedaním a skoro mi dochádzajú sily...
Príď, Pane do našich sŕdc, ako v túto
noc si prišiel a priniesol si ľudstvu pokoj.
Daj ho aj nám, lebo ho neustále potrebujeme. Všetkým čitateľom prajem Kristov
pokoj v srdci, ktorý prijmete v podobe
Eucharistie.

31.12.2006 Slávnosť svätej
rodiny, Lk 2, 41-52
Pozeráme sa dnes na Svätú Rodinu, ktorá žila v chudobnom domčeku v Nazarete.
Nikto nemôže povedať, že Ježiš nevedel,
čo je chudoba. Nikto z nás sa nenarodil ako
On v maštali. Nevlastnil hnuteľný majetok,
ale mal veľký poklad, ktorým boli rodičia.
Nebeský Otec, matka Mária a sv. Jozef sa
oňho starali, ako najlepšie vedeli. Ježiš mal
k ním veľkú úctu. Učme sa od Ježiša, ako
si ctiť rodičov, lebo často sa stáva tak, ako
napísala jedna matka synovi do pamätníka:
„Cti si svoju matku i otca, keď sú s Tebou,
lebo keď zomrú, bude neskoro.”

01.01.2007 Nový rok,
slávnosť svätej Božej
rodičky, Lk 2, 16-21
Prvý deň nového roka je zasvätený
Božej rodičke Panne Márii. Evanjelium nám
hovorí o tom, čo pastieri uzreli, keď sa prišli
pokloniť Ježiškovi. Zasa evanjelista Lukáš
hovorí o Tej, ktorá si prvá vzala do srdca, čo
sa udialo. Vedela, že nestačí porodiť svetu
Ježiša, ale že treba s Ním byť aj v ťažkých
chvíľach Jeho života. Stála pod krížom
svojho Syna a prežívala bolesť, ale súčasne
chcela byť s ním. Je to obraz materskej
obetavosti. Stretol som jednu matku v nemocnici, kde bola so svojím synčekom. Bdela
pri ňom deň i noc, lebo bol chorý. Ona sama
bola v požehnanom stave a synček nechcel
nikoho, len mamičku. Neviem, či ja by som
to dokázal, či by som to zvládol...
Matka Božia, oroduj za všetky matky
v požehnanom stave, za ich odvahu a odhodlanie urobiť pre svoje dieťa všetko,
aby bolo šťastné.

07.01.2006 Nedeľa Pánovho
Krstu, Lk 3, 15-16, 21-22
Pred rokom som bol s pútnikmi vo
Svätej Zemi. Boli sme navštíviť miesto, kde
bol Ježiš pokrstený. Každý pútnik vošiel do
tej jordánskej vody a my - kňazi - sme polievali jeho hlavu vodou. To nebola sviatosť
krstu, ale pamiatka veľkej udalosti, ktorá
zmenila náš život. Po prijatí krstu sme sa
stali Božími deťmi. Boh nás prijal do svojej
rodiny a už nie sme cudzí, ale, ako hovorí
Sväté Písmo, sme „adoptovanými synmi
a dcérami.” Týmto sa odtlačila v našich
dušiach pečať, ktorá je symbolom Božej
priazne a nikdy sa nezotrie. Prežime ten
deň s hlbokou vierou, že Boh už nikdy
nemôže o nás povedať, že nás nepozná.
Kňaz Pavol Kubani
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POMÁHAŤ
BLÍŽNYM
S týmto heslom sa neodlúčiteľne spájajú začiatky
dobrovoľného požiarnictva v našich obciach, ktoré
vzniklo, aby sme mali pocit bezpečnosti a okamžitú pomoc v prípade ohrozenia niektorým zo živlov. Príroda
je nevyspytateľná, a preto musíme byť pripravení na
jej vrtochy. Každý člen dobrovoľného požiarneho zboru
si je vedomý ohrození, ktoré sa vyskytujú pri zásahu
a napriek tomu nezaváha niesť pomoc potrebujúcim.
eden z najmladších zborov v našom
okolí sa nachádza v Repiskách
– Grocholovom a Vojtíčkovom
Potoku, ktorý sa z roka na rok obohacuje
nielen o nové skúsenosti, ale aj o nové
náradie potrebné pri účinnom zásahu.
Prvoradou podmienkou je rýchlo dostať sa
na miesto požiaru, čo zaručuje technicky
zdatný automobil.

J

Odovzdanie dokladov a kľúčov repisškým požiarnikom

a súčasne prosil o pochopenie pre tých,
ktorí vykonávajú túto neľahkú službu. Po
sv. omši prepochodovali delegácie DPZ so
zástavami od kostola až k Bielej izbe, kde
sa uskutočnila slávnosť. Napriek tomu,
že počasie neprialo, na podujatie prišli
viacerí hostia o. i. vojt gminy Bukowina
Tatrzańska a jeho zástupca Józef Milan
Modła a Andrzej Czernik, gminný kurát

novonadobudnutého auta a jeho krstnými
rodičmi boli Danuta Madeja a Franciszek
Mazurek. Auto dostalo meno Krištof,
čo nie je náhodným výberom, keďže sv.
Krištof je patrónom vodičov. Napokon ho
pokrstili šampanským. Po tomto slávnostnom akte odzneli príhovory hostí, ktorí
želali zboru veľa úspechov a čo najmenej
zásahov. Slávnosť zavŕšilo pohostenie pripravené v Bielej izbe pre hostí a domácich
požiarnikov.

Kedy bude garáž?

Posviacka požiarneho auta

Prevzatie
a posvätenie auta
29. októbra t. r. sa v Repiskách
– Grocholovom Potoku uskutočnila milá
slávnosť prevzatia a posvätenia požiarneho auta značky ŻUK pre tamojší požiarny
zbor, ktorý mu daroval DPZ z Čiernej
Hory, keďže on dostal nové auto. Doteraz repišskí požiarnici mali taktiež auto
značky ŻUK, ale staršie a vyžadujúce
generálnu opravu.
Slávnosť sa začala nástupom požiarnych zborov z celej gminy, ktoré
v sprievode kapely z Čiernej Hory išli do
kostola. Ďakovná sv. omša za všetkých
požiarnikov a ich rodiny bola o jedenástej
hodine vo farskom kostole Panny Márie
Ustavičnej pomoci, ktorú celebroval kurát
požiarnikov kňaz Stanisław Łomnicki. Vo
svojej homílii hovoril o požiarnictve, jeho
význame pre bezpečnosť nás všetkých

požiarnikov kňaz Stanisław Łomnicki,
miestny farár Ludwik Becker, veliteľ
ŠPZ zo Zakopaného Andrzej Kowalczyk,
gminný veliteľ DPZ Stanisław Goryl,
riaditeľ Družstevnej banky v Bukowine
Tatrzańskej Edward Tybor, predseda
okresnej správy DPZ Ján Hodorowicz,
predseda Roľníckeho družstva Jan Budz,
predseda urbáru v Repiskách Wojciech
Bryja, riaditeľka ZŠ č. 2 v Repiskách
Danuta Madeja, obyvatelia
obce a ďalší.
Po úvodných príhovoroch nastala dlho očakávaná
chvíľa, keď zástupca vojta
Andrzej Czernik odovzdal
kľúče od auta veliteľovi DPZ
v Repiskách II. Bronislavovi
Malcovi, ktorý ich hneď dal
do rúk vodiča Jána Mazurka
a ten auto naštartoval. Po tejto
ukážke nasledovala posviacka
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Repišský zbor už od svojho vzniku
zápasí s otázkou, kam postaviť auto,
pretože nemá zbrojnicu a garáž. V súčasnosti drží náradie v súkromnej garáži.
Začatie stavby zbrojnice či aspoň garáže
si vyžaduje mať k dispozícií dostatočné
finančné prostriedky, čo zatiaľ zbor
nemá. Pritom napr. v budove Bielej izby
sú garáže, ktoré chátrajú, keďže ich nikto
nepoužíva. Škoda, že otázka Bielej izby
ostáva roky nevyriešená. Táto budova
určite vznikala s myšlienkou, aby slúžila
obci a nie opačne.
Na záver prajeme repišským požiarnikom, aby obklopujúci ich ľudia mali
pochopenie pre ich obetavú a nezištnú
službu.
Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: archív DPZ v Repiskách II

Slávnostný sprievod cez obec
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AKO SA DNES NA
ORAVE OBCHODUJE?
Túto otázku si kladie asi veľa Oravcov, ak chcú založiť svoj
obchod na Orave. Berú do úvahy možné zisky a straty a rozmýšľajú, ako najlepšie zainvestovať. Musia zvážiť mnohé za
a proti, pokým sa rozhodnú podujať sa istého rizika, ktoré sa
s otvorením obchodu viaže. Ako to vlastne dnes s tými malými
obchodmi na Orave vyzerá, na to som sa opýtal niektorých
majiteľov obchodov.

Malých obchodíkov nájdeme na Orave neúrekom

Situáciu malých obchodov asi najlepšie vystihuje výpoveď oblečenie, avšak zákazník nájde aj iné veci. Podobne ako Albín
Albína Šlachtu z Malej Lipnice, ktorý mi povedal: o.i. – Keď som Šľachta, aj ona „zarába na dane“, ktoré sú pre malých podnikateľov
zakladal svoj obchod, v Malej Lipnici boli vtedy dohromady 3 veľkým výdavkom. Dozvedel som sa, že prevádzkuje tento malý
obchody aj spolu s mojím. Vtedy som si s predaja aj zarobil a pri- obchodík hlavne preto, aby mohla byť doma pri svojich deťoch.
tom som si dokázal ešte aj niečo odložiť. Dnes ich tu je 13. A ku Vďaka tomu, že obchod je len niekoľko metrov od jej domu, môže
tomu chlieb priváža jedna pekárenská ﬁrma dvakrát denne priamo dávať pozor na svoje deti a venovať im viac času. Taktiež nemusí
k domu. Ak si ho chcú ľudia kúpiť, nemusia poriadne ani z domu platiť poplatky za prenájom priestorov. Počas práce môže kedykoľvychádzať. Teraz som rád, keď si zarobím toľko, aby sme z toho vek odbehnúť domov, a ak neprichádzajú žiadni zákazníci, môže
nejako vyžili. Nie je to veľká sláva. Ľudia
si doma aj niečo urobiť. Ak medzi tým
dnes nenakupujú v malých obchodoch
prídu, stačí, keď zazvonia na zvonček
ako kedysi. Cestujú do supermarketov
a ona ich už ide obslúžiť. Vďaka svojmu
do Jablonky, alebo až do Noweho Tarobchodu nemusí dochádzať ďaleko do
gu a tam si nakúpia. Ak príde niekto ku
práce, kde by pracovala od rána do
mne, najčastejšie už len dokupuje také
večera a pritom by musela časť svojho
potraviny, ktoré alebo zabudol kúpiť
zárobku vydať na cestovné. Takto má
v meste, alebo sa mu medzičasom
viac času pre domácnosť a môže sa
minuli. Výhoda je v tom, že obchod
venovať rodine.
mám vo svojom dome, takže aspoň
Podobný názor zdieľa aj Zdzisław
nemusím platiť za prenájom priestorov.
Harkabuz, ktorý si otvoril obchod
Vtedy by sa mi to už vôbec neoplácalo.
v Podvlku. – Keď som otváral svoj
Kedysi som predával aj alkohol, ale po
obchod pred niekoľkými rokmi, superistom čase som z neho upustil, pretože
markety boli len vo väčších mestách
V obchode u Jána Bašistu v Jablonke
som viac zaplatil za licenciu na predaj
a hypermarkety boli ešte len v plienalkoholu, ako som na ňom zarobil.
kach. Ľudia nakupovali predovšetkým v malých obchodoch. A pred
Jednoducho povedané, v dnešnej dobe malí podnikatelia zarábajú sviatkami bol hotový nával zákazníkov, ktorí doslova vykúpili celý
predovšetkým na dane a rôzne odvody, a ak im zostane ešte trochu obchod. Dnes ľudia cestujú do marketov, a v malých obchodoch
peňazí na živobytie, tak sú veľmi radi.
si už len dokupujú to, čo im chýba. Malý obchodníci nemajú veľkú
Výpoveď Albína Šľachtu mi potvrdila aj Mária Smrečáková, šancu vyžiť zo svojich obchodíkov. Aj ja mám vo svojom obchode
ktorá vlastní obchod s rôznym tovarom. Hlavným sortimentom je okrem potravín aj drogériu a kancelárske potreby. Na dedinách sa
Obchod s rozličným tovarom Albína Šachtu v Malej Lipnici

12

nemôže obchodník zamerať len na jeden druh tovaru, musí mať
to, čo zákazník potrebuje. Najlepšie je, ak sa otvorí viac malých
obchodíkov. Navzájom si pomáhajú. Veď keď už je jeden obchod,
nejako sa utiahne aj ten druhý. My máme druhý obchod v dolnej
časti Harkabuza a ľudia si ho tam veľmi chvália, pretože doteraz
tam nebol žiaden obchod a museli chodiť do obchodu dosť ďaleko. A takto ho majú na mieste. A obec sa stáva aj pre turistov viac
atraktívna, pretože nemusia chodiť niekam inam na nákupy, ale
nakúpia si všetko na mieste.
Zaujímavá situácia je pre obchodníkov v Jablonke. Istotne
každý vie, že je to predovšetkým kvôli trhom. Na trh sa schádzajú
ľudia nielen z celej Oravy, ale prichádzajú tam Slováci z každého
kúta Slovenska. Trhy sa konajú každú stredu a vzhľadom na veľký počet stánkov, ako aj kupujúcich, neraz spôsobujú dopravné
ťažkosti. Mnohí Oravci práve na trhu kupujú všetko, čo potrebujú
do domácnosti. A keďže sú už v Jablonke, navštívia aj jeden
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S P O M I E N K A N A PA D L Ý C H P O Č A S
2 . S V E T OV E J VO J N Y

Zdzisław Harkabuz z Podvlka má okrem
potravín v obchode aj drogériu a kancelárske potreby

so supermarketov, ktoré sa v Jablonke
nachádzajú.
Vďaka množstvu zákazníkov, ktorí prichádzajú na trh, sa lepšie darí aj niektorým
drobným obchodníkom. Ale aj v Jablonke
musia obchodníci ponúkať rôzny tovar
vo svojich obchodoch, aby splnili očakávania zákazníkov. Pri svojich návštevách
obchodov som sa zastavil u krajana Jána
Bašistu, ktorý vo svojom obchode ponúka
o.i. odevy, obuv, hračky, záclony, poťahy
z kožušín, kancelárske potreby a iné doplnky do domácnosti. Vzhľadom na dobré
miesto hovorí, že zákazníkov má nadostač.
Prichádzajú k nemu aj ľudia, ktorí prišli predovšetkým na trh. Málokedy sa však stáva,
žeby od neho odišli s prázdnymi rukami. V
bohato zásobenom obchode si vždy nájdu
niečo pre seba.
Ak by sme chceli zhodnotiť situáciu
drobných obchodníkov na Orave za posledných niekoľko rokov, musíme konštatovať,
že sa situácia trochu zhoršila. Najväčší vplyv
má na to vznik veľkých obchodov v menších
mestách, ktoré priťahujú zákazníkov rôznymi akciami. Či sa to vždy opláca, je otázne,
avšak faktom zostáva, že ľudia si zvykli už
na výhodu kupovať všetko v jednom veľkom
obchode, v ktorom strávia niekoľko hodín,
ale zato nakúpia všetko, čo potrebujú. Či je
to však pre nich lacnejšie?
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
Na jablonskom trhu sa dá kúpiť
asi všetko

Uplynulo už vyše 60 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, ktorá pohltila
milióny ľudských životov a v mnohých
krajinách spôsobila obrovské hmotné
straty. S uplývaním času táto hrôzostrašná
udalosť mizne z pamäti ľudí, najmä mladšieho pokolenia, tým viac, že médiá jej venujú čoraz menej pozornosti. Keď som sa
nedávno spýtal u nás niekoľkých mladých
ľudí, čo vedia o tejto vojne, odpovedali mi
len toľko, že vyvolalo ju Nemecko, ktoré
napadlo na Poľsko. Ale už to, kto v tejto
vojne bojoval, v akých rokoch prebiehala,
o koncentračných táboroch a o padlých
Fridmančanoch nič nevedeli. Ani sa tomu
nečudujem. Veď odkiaľ mali vedieť, keď
im rodičia o tom iste nehovorili a aj škola
sa o tom zmienila len okrajove.
Mohlo by sa zdať, že na túto vojnu
u nás všetci zabudli. Našťastie nie všetci.
Nezabudli na ňu napríklad naši rodáci,
ktorí sa vysťahovali do Spojených štátov
a žijú v štáte New Jesey. Patria k nim o.
i. Jozef Brinčka /Turkot/, Jozef Bednár,
Myšlivcovci, Jurgovskí /Sybiane/, Pavlíkovci a ďalší, ktorí svoju rodnú obec
všemožne podporujú. Napríklad prispeli
na obnovu miestneho kostola, pomohli
škole a poskytli prostriedky na didaktické
pomôcky, podporili Dobrovoľný požiarny
zbor vo Fridmane a miestny Ľudový športový zväz, a keď ide o druhú svetovú vojnu
– uhradili pamätnú tabuľu Fridmančanom
padlým v tejto vojne.
V tejto súvislosti chcem poznamenať,
že druhej svetovej vojny sa zúčastnilo 30
Fridmančanov. Deviati z nich plnili riadnu
vojenskú službu a ostatní boli v zálohe.
Z tých prvých napr. Michal Findura slúžil
v Poľskej armáde a bojoval na Westerplatte. Naproti tomu jeden zo záložníkov
František Hlavač bol príslušníkom armády
gen. Andersa a zúčastnil sa boja s Nemcami pri Monte Cassine.
Ako vieme z dejín, Fridman spolu
s ďalšími spišskými obcami patril vtedy
k Slovensku. Keď teda v roku 1941 Nemecko bez vypovedania vojny napadlo
na vtedajší Sovietsky zväz, také štáty
ako Slovensko, Rumunsko či Maďarsko
sa museli, či sa im to páčilo alebo nie,
zúčastniť vojny so ZSSR. Preto v rámci
Slovenskej armády do boja proti So-
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vietskemu zväzu boli nasadení aj tri
desiatky Fridmančanov. Priamo na vojne
zahynuli:
Ján TOMAŠKOVIČ, narodený v roku
1915;
Andrej DEVERA, narodený v roku 1919;
Jakub FINDURA, narodený v roku 1920;
Jozef PAVLÍK, narodený v roku 1921.
Dnes, vyše 60 rokov po vojne, z našich odbojarov žijú už len dvaja – Jozef
TOMAŠKOVIČ a Ján BLACHÚT. Ostatní
zomreli v povojnovom období.
Keď ide o tabuľu, ktorú našim padlým
vojakom uhradili Fridmančania žijúci
v USA, je na nej vyrytý nápis:
PAMIATKE FRIDMANČANOM PADLÝM
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
1939-1945
Pod tým sú uvedené 4 mená a priezviska padlých a roky ich narodenia /Ján
Tomaškovič, Andrej Devera, Jakub Findura a Jozef Pavlík/.
* * *
Ján TOMAŠKOVIČ plnil základnú vojenskú službu na východných územiach
Poľska, presnejšie v Zločave. Padol
v roku 1939.
Andrej DEVERA slúžil v Slovenskej armáde. Zahynul na Ukrajine ako príslušník
tzv. Rýchlej divízie.
Jakub FINDURA bol taktiež príslušníkom Rýchlej divízie a zahynul na
Kaukaze.
Jozef PAVLÍK bol vojakom Slovenskej
armády, ktorý sa dostal do sovietskeho
zajatia. Po čase ho zadelili do vznikajúcej
armády gen. Ludvika Svobodu a poslali
na parašutistické zaškolenie. Po zaškolení
ho v roku 1944 letecky prepravili na Slovensko, kde sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Bojoval s nemeckými
jednotkami o. i. v okolí Banskej Bystrice,
kde aj zahynul v roku 1944.
Pamätná tabuľa bude teda pripomínať
mená našich rodákov, ktorí v mladom
veku museli ísť na vojnu a odovzdali svoje
životy „za našu i vašu slobodu“ ďaleko,
stovky, ba dokonca tisíce kilometrov od
rodnej obce. Som veľmi rád, že vďaka
tejto tabuli naši padlí hrdinovia budú
naďalej žiť v pamäti aj mladej generácie
Fridmančanov, a nielen ich.
JÁN BRINČKA
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KULTÚRA SPÁJA
Od 16. do 24. októbra tohto roku sa vo Varšavskom kultúrnom
stredisku Arsus uskutočnil festival „Wspólnota w kulturze“, na ktorom sa predstavili viaceré menšiny a etniká žijúce v Poľsku. Hlavnou organizátorkou festivalu, ktorý sa uskutočnil pod patronátom
ministra kultúry a národného dedičstva, maršálka Mazovieckeho
vojvodstva, primátora Varšavy a primátora mestskej časti Ursus,
bola umelecká riaditeľka strediska Bożena Iwaniukowiczová.
Hlavnou myšlienkou podujatia bolo hľadanie takých elementov
v jednotlivých kultúrach národnostných menšín či etník, ktoré by
ľudí spájali. Jednou z ľudských vlastností je to, že sa ľudia boja
všetkého, čo nepoznajú. Preto si myslím, že prvým krokom akceptácie inej kultúry je zoznámenie sa s ňou. Tento festival ponúkal
jedinečnú možnosť zoznámiť sa s neznámym zábavnou a veľmi
príjemnou formou. Na festivale sa okrem poľských autorov prezentovali viaceré menšiny, nechýbala tu grécka skupina Mythos,
či bieloruská skupina Lider. Bieloruskú menšinu reprezentoval
taktiež Sokrates Janowicz a Jerzy Chmielewski. Židovskú menšinu reprezentovala Alina
Oravské piesne v podaní
Świdowska s Januszom
FS Kumoratky
Tylmanom zo Židovského divadla a rómsku
menšinu Robert Gabor
a Revia cygańska.
Tento rok nechýbala vo Varšave ani slovenská menšina, ktorú
reprezentovali dva folklórne súbory: Kumoratky z Malej Lipnice
a Podvlka a Zelený javor
z Krempách. Obidva súbory sa predstavili, ako
najlepšie vedeli. Okrem
nich našu menšinu zastupoval náš maliar a básnik František
Kolkovič spolu so svojou manželkou Krystynou, ktorí v galérii
Ad-hoc otvorili 21. októbra t.r. v rámci festivalu výstavu nazvanú
„Fascinácie a hľadanie“. Predstavené obrazy zobrazovali predovšetkým prírodné motívy, či to už boli oravské, spišské, tatranské
alebo pieninské krajinky Františka Kolkoviča, ktorý pri príležitosti
výstavy predstavil aj niekoľko svojich básní, alebo perokresby a
tuš Krystyny Kolkovičovej.
Krystyna Kolkovičová vystavovala na rodnej pôde, pretože sa
narodila v Ursuse v roku 1940 a tu aj vyrastala. Svoj umelecký talent
zúročila na učiteľskom štúdiu so zameraním na kreslenie a ručné
FS Zelený javor vo víre tanca

14

Otvorenie výstavy Krystyny a Františka Kolkovičovcov

práce. Je absolventkou pedagogickej fakulty Univerzity Márie
Curie-Skłodowskej. So svojím manželom sa však presťahovala do
Szcawnice. Prácu si našla ako učiteľka výtvarnej výchovy na základnej a strednej škole v Krościenku nad Dunajcom. Aktívne začala
tvoriť až po odchode
do dôchodku. Vo svojej
tvorbe využíva viaceré
výtvarné techniky - perokresbu, tuš, pastel,
pastelky, ceruzu či olejomaľbu. Namaľovala viacero cyklov spojených
s prírodou a krajinkami
nazvanými Záhrada,
Pieninská záhrada a
pod. Vo svojich obrazoch vyhľadáva rôzne
spôsoby zobrazenia
skutočnosti, odvoláva
sa do ilúzie, rôznych
predstáv či impresie. Na začiatku svojej tvorby, ktorá však nebola
prezentovaná na výstave vo Varšave, sa zaoberala maľovaním
portrétov a linorytov. Osobnú kapitolu tvoria v jej tvorbe kvety,
z ktorých najčastejšie zobrazuje irisy, frézie či kapucínky.
V ten istý deň sa vo večernom gala programe predstavili aj
naše dva folklórne súbory. FS Kumoratky pod vedením Kristíny
Gribáčovej ktorý zaspieval a zatancoval tradičné oravské spevy
a tance, ktoré sa divákom veľmi páčili, za čo ich odmenili potleskom. Zato Zelený javor pod vedením Márie Wnękovej okrem
spišských tancov a spevom predstavil aj niektoré slovenské regióny. Predviedli ukážky zo šarišských a horehronských tancov.
Aby sa tanečníci stihli prezliecť medzi vystúpeniami, vedúca
súboru Mária Wnęková zaspievala aj niekoľko podpolianských
piesní. K tancu a spevu im vyhrávala ľudová kapela pod vedením
Jacka Petráška. Divákom sa ich vystúpenie naozaj páčilo a za
svoje vystúpenie dostali okrem pamätného diplomu aj ďalšie
vecné odmeny. Účastníci festivalu si mohli po programe pochutiť
aj na slovenských a bieloruských špecialitách.
Z festivalu si naši krajania priviezli veľa milých spomienok
a pamiatok. Ďakujú všetkým, ktorí im umožnili účasť na tomto
zaujímavom a kultúrne bohatom festivale.
Text: MARIÁN SMONDEK
Foto: OK „Arsus”
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novembra 2006 ukončil svoju diplomatickú misiu na Generálnom konzuláte
v Krakove konzul Marek Lisánsky. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie zorganizované
konzulátom, na ktorom sa zišli zástupcovia rôznych inštitúcií
a diplomatických pracovísk v Krakove, s ktorými konzul M.
Lisánsky spolupracoval počas svojho tunajšieho pôsobenia.
V príhovore generálny konzul Ivan Horský poďakoval
svojmu kolegovi za spoluprácu a vynaložené úsilie v prospech rozvíjania činnosti konzulátu, keďže konzul Marek
Lisánsky nastúpil ako prvý do práce na novootvorenom
konzulárnom pracovisku v Krakove v roku 2002. Zároveň
mu poprial úspešný návrat do vlasti a priaznivé nové pracovné prostredie. Zasa konzul Marek Lisánsky poďakoval
všetkým, s ktorými mal príležitosť spolupracovať počas svojho štvorročného pôsobenia. Uisťoval, že sa mysľou určité
veľmi často vráti do krakovských čias. Po týchto krátkych

30.

V priateľskom kruhu

ROZLÚČKA S KONZULOM
príhovoroch pozval generálny konzul Ivan Horský
zhromaždených na pohárik dobrého slovenského
vína a malé pohostenie, počas ktorého sa debatovalo
v malých a väčších skupinkách na rôzne témy.
Menej oficiálnu rozlúčku pripravila pre konzula
Marka Lisánskeho a jeho manželku Sylviu Krakovská
miestna skupina Spolku po tradičnej slovenskej sv.
omši v posledný novembrový utorok. Poznamenajme ešte, že táto slovenská sv. omša sa zrodila práve
vďaka iniciatíve konzula Lisánskeho, za čo mu iste
patrí vďaka.
Generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris
poďakoval konzulovi za spoluprácu a to nielen v mePosledný príhovor konzula Marka Lisánskeho

Rozlúčka v sídle Spolku

ne krakovskej skupiny, ale celého krajanského hnutia a poprial veľa úspechov
v pracovnej a súkromnej oblasti. Spolok
daroval konzulovi ročenky časopisu Život
z posledných štyroch rokov, ktoré sú kronikou krajanského života, ale aj odrazom
spolupráce konzula s nami. Pri poháriku
dobrého slovenského vína sa rozprúdila
živá diskusia. Na záver posedenia koncertoval pre vzácnych hostí J. M. Bożyk.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
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Naši jubilanti

SLNKO
A BÚRKY
V tomto čísle nášho časopisu sme
sa porozprávali s jubilantmi Máriou
a Vendelínom Krempaskými z Nedece, ktorí nedávno oslávili štyridsiate
výročie sobáša. Opýtali sme sa ich, ako
hodnotia spoločne prežité roky?
„Myslím si, - hovorí Mária Krempaská, - že naše manželstvo je rovnaké ako
tisícky iných. V manželstve nikto predsa
nedostáva návod, ako ho prežiť.
Naše spoločné roky sa dá prirovnať k počasiu – slnku, sychravým
dňom a aj búrkam. V deň svadby
sme mali krásne, slnečné počasie,
ale podvečer sa strhla aj malá
búrka. Ľudovo sa hovorí, že aké
je počasie na svadbe, také bude aj
spolunažívanie manželov. Určite
aj v tom je nejaké zrnko pravdy.
Najdôležitejšie však je, aby sa
našla spoločná reč, pochopenie
a vzájomná úcta, o čo sa po všetky
tie roky usilujeme.“
Mária sa narodila 4. novembra 1948 v slovenskej roľníckej
rodine Heleny (rod. Grocholovej) a Štefana Olejarčíkovcov.
Má sestru Kristínu, ktorá býva
v Nedeci. Ako malé dievča
pomáhala v domácnosti. Na
základnej škole mala výborný
prospech, ale nepokračovala
vo vzdelávaní, lebo rodičia
chceli, aby pomáhala na gazdovstve. Niet divu, veď gazdovstvo mali pomerne veľké
a všetky poľnohospodárske
práce sa robili ručne, preto čím
bolo viac rúk do práce, tým bolo lepšie. Napriek všetkým povinnostiam
Mária si vždy našla čas na stretnutia
s kamarátkami. Ako hovorí, viac času
mala v zime, kedy sú večery dlhšie a
krátila si ich spolu s vrstovníkmi páraním peria, chodením na priadky alebo
nácvikmi slovenských divadelných
hier, väčšinou veselohier. Mária už od
mladosti bola členkou súboru a divadielka, ktoré voľakedy pôsobilo v jej
obci. Ako spomína, chodili na mnohé
vystúpenia do blízkeho i vzdialeného
okolia. Dodnes je členkou známeho
súboru Veselica, ktorý vedie Žofia
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Bogačíková staršia. Folklór má v srdci
a majú to aj jej dcéry a vnučky, ktoré
pokračujú v tejto rodinnej tradícii.
Spoločne chodia na rôzne podujatia,
ako napr. Dni slovenskej kultúry,
Fašiangy, Zamagurské folklórne
slávnosti, prezentácie spišských regionálnych jedál a pod.
V roku 1966 sa vydala za Vendelína Krempaského. Po svadbe sa
prisťahovala k manželovi a začali
spoločne gazdovať. Vendelín sa narodil 4. decembra 1940 v slovenskej
roľníckej rodine Žoﬁe (rod. Froncovej) a Jozefa Krempaských. Pochádza

z mnohodetnej rodiny. Navštevoval
slovenskú základnú školu v Nedeci.
Na svoje mládenecké časy spomína
so záhadným úsmevom na tvári, ale
nechce prezradiť, čo je jeho príčinou.
Zdôrazňuje, že za svoj slovenský pôvod a povedomie vďačí rodičom a aj
on sa ho snažil vštepiť do sŕdc svojich
dcér a vnukov. Manželia Krempaskí
sú vernými čitateľmi časopisu Život
a aj jeho doručovateľmi do krajanských domácnosti v Nedeci. Patria
aj medzi členov miestnej skupiny
Spolku a aktívne sa podieľajú na
jej činnosti. S radosťou pozerajú na

svojich štyroch vnukov, ktorí s ochotou prichádzajú za starými rodičmi
dennodenne a chcú pokračovať
v rodinných tradíciách. Navštevujú
vyučovanie slovenského jazyka na
základnej škole a gymnáziu. Aktívne
sa zúčastňujú sa na slovenských bohoslužbách a kultúrnych podujatiach.
Obaja manželia sa snažili popri
gazdovstve prizarobiť si niečo, aby sa
ich deťom žilo ľahšie a mali možnosť
sa vzdelávať. Vendelín pracoval na
stavbách v podniku v Spišskej Starej
Vsi. Po piatich rokoch sa pustil do
obchodovania s rozličným tovarom.
Spolu s manželkou viedli aj
agroturistiku. Mária pracovala desať rokov v pôrodnici,
ktorá bola voľakedy v Nedeci.
Neskôr nastúpila do práce kuchárky v nedeckej škole.
Spoločne vychovali dve
dcéry Halinu a Kristínu. Obidve sa učili slovenčinu na
základnej škole. Halina pokračovala v štúdiu na Zdravotnej
škole v Poprade a neskôr
na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala
pedagogiku zdravotníctva.
Je vydatá a má dve dcéry.
Pracuje v združenej škole
v Nedeci. Kristína študovala
v Novom Targu a je zdravotnou sestrou. Vydala sa a má
dve deti. Pracuje v nemocnici
v Zakopanom.
Manželia Krempaskí hospodária spolu s dcérou Kristínou. – Naše gazdovstvo sme
prispôsobili požiadavkám Európskej únie, - podotýka Vendelín.
– S každým rokom rastú nároky
na poľnohospodárov, ale nemáme
príliš veľa možností predaja našich výrobkov za primerané ceny. Určite príplatky
z EÚ sú pre viacerých motiváciou k obrábaniu pôdy, ale či to postačí, aby mladí
ľudia chceli investovať do gazdovstiev,
neviem.
Do ďalších rokov prajeme manželom Márii a Vendelínovi Krempaským
veľa slnečných dní, čo najmenej búrok na spoločnej ceste životom, veľa
zdravia, šťastia, božieho požehnania
a pokoja v rodine.
Text:
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: archív Krempaských
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alné zhromaždenie SZSZ v Bratislave. V dňoch 2. – 3. novembra
2006 sa uskutočnilo v Bratislave
valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktorého cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu
činnosť, prijať uznesenia pre budúce
obdobie a zvoliť vedenie SZSZ. Na
tomto zhromaždení za nového predsedu
SZSZ bol zvolený Vladimír Skalský,
ktorý v združení zastupuje záujmy
Slovákov žijúcich v Českej republike.
Vladimír Skalský vo svojom vyhlásení
napísal: „SZSZ postavilo pred seba nové
úlohy. Chce sa po štyroch rokoch svojej
existencie venovať širšiemu záberu aktivít,
napríklad prispievať k širšej spolupráci
medzi Slovákmi v zahraničí a Slovenskom,
ako aj medzi Slovákmi v rôznych krajinách
navzájom, a to aj s využitím zdrojov Európskej únie. Rovnako chce riešiť legislatívne
problémy. A to vo vzťahu k Slovensku, kde
napríklad úprava vydávania a používania
osvedčení zahraničných Slovákov veľmi
komplikuje život najmä Slovákom zo Srbska a Ukrajiny, a voľby zo zahraničia sú
zasa príliš komplikované, čo sa podpisuje
na volebnej účasti. Po novom sa však chce
venovať legislatíve aj vo vzťahu k ďalším
krajinám, vrátane problémov mladých
Slovákov pracujúcich v zahraničí.

v zahraničí sú tým pochopiteľne hlboko
znepokojení. Bolo by predsa absurdné,
ak by po zriadení Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí a všetkých deklaráciách zo strany vlády reálna podpora pre
početné slovenské komunity v zahraničí
v skutočnosti poklesla. Aj tak je zlomkom
podpory, ktorú poskytujú mnohé iné
krajiny, napríklad aj Maďarsko či Poľsko,

údolie Dunajca? Tento katastroﬁcký scenár bol predlohou spoločného cvičenia
slovenských a rakúskych záchranárov,
ktoré sa uskutočnilo koncom októbra
2006 v Červenom Kláštore. Cieľom bolo
nacvičiť schopnosť koordinovať technické i medicínske zručnosti v neznámom
teréne i cez jazykové bariéry a pripraviť
tak odborný personál slovenských záchranárov na likvidáciu hromadných katastrof doma i v zahraničí.
(mm)
* * *
Spišský rod Thurzovcov. Dňa 18.
novembra 2006 sa v Levoči pod záštitou
Spišského dejepisného spolku uskutočnila konferencia na tému Spišský rod
Thurzovcov. Súčasťou konferencie bola
informácia o náleze hrobu vandalského
kniežaťa v Matejovciach z 5. storočia.
Unikátnosť tejto hrobky, ktorej objav
svojím významom niektorí prirovnávajú
k nálezu Tutanchamónovej hrobky v údolí
kráľov v Egypte, spočíva v jej zachovalosti. Napriek tomu, že bola vykradnutá,
„luxusné“ predmety (nábytok, bronzová
nádoba a strelka, minca, strieborné šidlo, spoločenská hra, zlatom prešívané
tkaniny...) svedčia o bohatstve a moci jej
majiteľa. Tieto vzácne nálezy boli v prvý
novembrový týždeň predstavené v Podtatranskom múzeu v Poprade. Okrem tohto
múzea sa na reštaurovaní hrobky zúčastní
Slovenská akadémia vied a spojené severonemecké múzeá. (mm)

KRÁTKO ZO SLOVENSKA
kde sa pohybuje po prepočte rádovo
v miliardách slovenských korún. Ďalšou
požiadavkou SZSZ je zriadenie nekódovaného blokového vysielania Slovenskej
televízie.” (VS)
* * *
Kežmarčania v Tatrách. O Tatrách
kolovali v minulosti rôzne legendy. Ľudia
si mysleli, že sú domovom drakov, víl,
škriatkov, či iných rozprávkových bytostí.
Ich spoznávanie bolo nebezpečné, pretože neexistovali žiadne turistické chodníky. Priekopníkmi v objavovaní Tatier
boli mnohí Kežmarčania ako horolezec
a historik Alfréd Grosz, botanici Tomáš
Mauksch, Samuel Genersich, či Juraj Bucholtz, podľa ktorých sú tu pomenované
niektoré prírodné útvary. Ich pamiatku si
Kežmarčania uctili koncom októbra výstupom na Zbojnícku a Rainerovu chatu,
kde kežmarské divadlo Schola Humanitas
zaviedlo tradíciu dvíhania čestných chlapcov za mládencov a záchranu mladých
diev. Primátor Kežmarku, ako každoročne, podaroval nájomcom Rainerovej
chaty Dračí rum, ktorý má byť bezplatne
nalievaný všetkým Kežmarčanom, ktorí
nezištne pomáhajú svojmu mestu a nechcú nič iné len jeho dobro. (mm)

Nové vedenie SZSZ

Valné zhromaždenie ocenilo prijatie
Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
i zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v uplynulom období. Taktiež
vo svojom uznesení vyzdvihlo zachovanie vysielania Slovenského rozhlasu
pre krajanov. Pomenovalo však aj veľký
aktuálny problém: napriek uzneseniu vlády a verejne deklarovaným prísľubom sa
v návrhu rozpočtu SR na rok 2007, ako bol
predložený Národnej rade SR, nepočíta
so zhruba dvojnásobným navýšením rozpočtu grantového programu pre Slovákov
v zahraničí na 40 miliónov Sk, ale naopak
s jeho znížením na 8,7 milióna Sk. Slováci

* * *
Medzinárodný výcvik. Viete si predstaviť, že by Zamagurie postihlo zemetrasenie, následkom ktorého by sa pretrhla
čorštínsko-nedecká priehrada a zaplavila
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* * *
Chodníky v Tatrách uzavreté. Od 1.
novembra 2006 do 15. júna 2007 sú z dôvodu ochrany tatranskej prírody a bezpečnosti turistov v Tatranskom národnom
parku uzavreté vysokohorské turistické
a náučné chodníky. Všetky značkované
turistické chodníky k vysokohorským
chatám, s výnimkou chaty pod Rysmi,
sú prístupné. V prípade porušenia môžu
členovia stráže prírody udeliť pokutu až
do výšky 2000 Sk. (mm)
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Tribši sa spojili dve oslavy, a to
hody sv. Alžbety a súčasne aj
pomenovanie základnej školy
menom patrónky farnosti. Prípravy spojené s touto druhou oslavou sa začali už
v predchádzajúcich školských rokoch,
keď sa organizovali výtvarné a vedomostné súťaže venované sv. Alžbete. Týmto
spôsobom sa tribšskí žiaci oboznámili
s osobnosťou svätice, ktorej životný
príbeh bol dosť zložitý.

Životopis sv. Alžbety
Sv. Alžbeta Uhorská – Durínska bola
dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho
manželky Gertrúdy. Narodila sa v roku
1207 pravdepodobne v Bratislave, kde
prežila najmladšie roky svojho života. Ako
jednoročná bola zasnúbená durínskemu
markgrófovi Ľudovítovi IV., ktorý bol vtedy
tiež len dieťaťom. Keď Alžbeta dosiahla
14 rokov, uzavrela manželstvo s Ľudovítom. Mladomanželia si dobre rozumeli
a žili šťastne. Narodili sa im tri deti: syn
Hermann, neskorší otcov nástupca, Soﬁa,
neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda,
ktorá sa stala rehoľníčkou a uctieva sa
ako blahoslavená. Durínsky kniežací
dvor miloval prepych a mal dlhodobo
trvajúci spor s cirkevnou vrchnosťou. To
sa nezhodovalo s Alžbetiným zmýšľaním
a spôsobom života. Bola veľmi nábožná,
oddaná cirkvi a žila jednoducho. Užívala
síce kniežací majetok, vďaka ktorému
mohla pomáhať chudobným. Jej život
bol poznačený ideálmi sv. Františka.

Slávnostný sprievod cestou do kostola

SV. ALŽBETA PATRÓNKA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY v TribŠi
Markgrófovi príbuzní sa zle pozerali na
Alžbetino počínanie, ale manžel Ľudovít si
ju vážil a neprekážal jej v spôsobe života
a dobročinnosti. Netrvalo to dlho. Po smrti
manžela jeho príbuzní vypovedali Alžbetu
z Wartburgu. Z kňažnej stala sa žobráčka.
Našťastie sa jej ujala jedna abatiša a biskup z príbuzenstva, ako aj jej posledný

Počas sv. omše

spovedník Konrád z Marburgu, ktorý jej
vymohol istý majetok a peniaze z dedičského podielu. Ona to však venovala
na vybudovanie nemocnice v Marburgu,
kde potom sama slúžila chorým. Modlitba
a služba chorým boli náplňou jej života do
posledných dní. Zomrela ako 24-ročná
17. novembra 1231, štyri roky po manželovi. Pochovali ju v Marburgu. Pápež
Gregor IX. ju už štyri roky po smrti vyhlásil
za svätú. Svätá Alžbeta patrí medzi vzory
a nebeských ochrancov charitatívnej
činnosti. Viaceré rehoľné spoločnosti
a dobročinné organizácie nesú jej meno
a inšpirujú sa jej ideálmi. Od toho roku aj
základná škola v Tribši.

Slávnosť
17. novembra t. r. bola školská brána
otvorená už od skorého rána, kedy sa
začali schádzať učitelia a žiaci z Tribša
a okolitých škôl. Pri vchode ich vítala
riaditeľka ZŠ v Tribši Julia Miśkowiczová. Postupne sa vytvoril sprievod, ktorý
opustil školu a pobral sa do miestneho
kostola na slávnostnú svätú omšu. V kostole privítal žiakov, učiteľov a rodičov otec
biskup Albin Małysiak, ktorý celebroval
túto sv. omšu spolu s kňazmi rodákmi A.
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Príležitostné príhovory

Slávnostný sľub

Vaksmańskym a R. Lojekom, ako aj ďalšími kňazmi, ktorí prišli z okolitých obcí.
Omšové spevy pripravil súbor Tribšské
deti, ktorý pôsobí pri základnej škole.
Neskôr sa delegácie so zástavami
premiestnili do budovy základnej školy,
kde sa uskutočnila ďalšia časť slávnosti.
Na začiatku riaditeľka vo svojom príhovore privítala hostí: otca biskupa Albina
Małysiaka a kňazov, vojta gminy Nižné
Lapše Antona Kapołku, predsedníčku
gminnej rady Józefu Pawlikovú, poslancov gminnej rady z Tribša, richtára obce
Františka Milona, riaditeľov základných
škôl z Kacvína, Nižných a Vyšných Lápš,
Nedece a Lapšanky, riaditeľa gymnázia
v Nižných Lapšoch, rodičov a žiakov.
Riaditeľka J. Miśkowiczová predniesla
príležitostný referát o škole a jej patrónke, ako aj o podnetoch pomenovania

školy menom sv.
Alžbety. Po jej
príhovore nastala
dlho očakávaná
chvíľa, keď predsedníčka gminnej rady Józefa
Pawliková prečítala rozhodnutie
gminy o udelení
základnej škole
v Tribši mena sv.
Alžbety. Kým však
rodičia odovzdali
žiakom školskú
zástavu a obraz
Posvätenie obrazu patrónky a školskej zástavy
sv. Alžbety, biskup
Albin Małysiak ich
posvätil. Potom všetci žiaci zložili sláv- budú dobrými žiakmi, ktorí si budú vážiť
nostný sľub, v ktorom o. i. hovorili, že vlasť, tradície, kultúru, priateľstvo, odvahu, pravdu, rodičov a učiteľov za výchovu
k morálnym hodnotám.
Spoločný záber na pamiatku
Po týchto slávnostných momentoch
sa prihovorili prítomným hostia, ktorí blahoželali pedagogickému zboru a žiakom
k ich novému patrónovi. Neskôr sa slova
ujali žiaci, ktorí pripravili kultúrny program
s názvom Hody sv. Alžbety v Tribši. Bola
to scénka v nárečí – veselá inscenácia
hodov, ktoré boli a sú pre obyvateľov
obce vždy dôležitým sviatkom. Pripravil
ju folklórny súbor Tribšské deti pôsobiaci
pri základnej škole.
Na záver slávnosti pozvala riaditeľka
všetkých hostí na slávnostný obed. Pred
odchodom sa všetci zúčastnení zapisovali do pamätnej knihy. Večer sa konala
zábava, na ktorú boli pozvaní všetci
obyvatelia obce.
Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: MK
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Diskusné príspevky Ľudomíra Molitorisa,
Agáty Jendžejčíkovej a Genovévy Prilinskej

U

behol ďalší rok a opäť prišiel čas hodnotenia a plánovania. Je to dôležité nielen v osobnom živote,
ale aj v inštitúciách, ktoré hodnotia svoju činnosť
a pripravujú plány na ďalšie obdobie. Redakcia Život bilancovala posledný rok na porade Života, ktorá sa uskutočnila
19. novembra 2006 v Jablonke.
Porada Života ’2006 sa začala slovenskou sv. omšou v kostole Premenenia
Pána v Jablonke, ktorú slúžil miestny
kaplán Zygmunt Chopciaś. Po sv. omši sa
krajania presunuli do miestnej klubovne.
Tu ich privítal predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty. Na porade sa zúčastnili
vedúci činitelia Spolku Slovákov v Poľsku,
o. i. podpredsedovia František Harkabuz,
Ján Špernoga, Dominik Surma a generálny tajomník Ľudomír Molitoris, predsedovia obvodných výborov na Orave a Spiši

Genovéva Prilinská a František Mlynarčík.
Medzi hosťami nechýbal tentoraz ani zaslúžilý krajan z Nedece kňaz Jozef Malec.
Svojou návštevou nás poctili aj bývalý vojt
a predsedníčka gminnej rady v Jablonke
Julian Stopka a Emilia Rutkowska, ktorí sa
prišli rozlúčiť a poďakovať za doterajšiu
spoluprácu so Spolkom. Avšak musíme
podotknúť, že najdôležitejšími účastníkmi
porady boli sami doručovatelia Života.
Bez nich by Život neprichádzal priamo
do krajanských rodín a za ich námahu im
patrí srdečná vďaka.
Poradu otvorila Agáta Jendžejčíková, ktorá bola po odchode bývalého
šéfredaktora Jána Špernogu poverená
vedením redakcie. Vo svojom úvodnom
príhovore pripomenula zmeny, aké nastali
tento rok v redakcii Život. Po dlhoročnej
práci v prospech redakcie a krajanského
hnutia odišiel do dôchodku šéfredaktor
Života Ján Špernoga, ktorému za jeho
prácu a vynaložené úsilie ešte raz poďakovala. Zároveň uviedla, že od decembra
novou spolupracovníčkou Života bude
krajanka Dorota Mošová z Vyšných
Lápš, ktorá bude pracovať pre redakciu
v teréne.

Krajanov navštívili aj Emilia Rutkowska
a Julian Stopka
Krajania počas porady
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Slovenskú sv. omšu celebroval kňaz Zygmund Chopciaś

PORADA ŽI
Otázka
predplatného
Vzhľadom na isté zmeny a požiadavky
Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej
republiky redakcia prichystala pre doručovateľov potrebné podkladové materiály,
aby mohli zaznamenať všetkých predplatiteľov Života na budúci rok. Redaktor
Marián Smondek vysvetlili doručovateľom,
ako majú jednotlivé tlačivá vyplniť, aby
mohla redakcia prijať objednávku na ďalší
rok. Ak mal niekto nejaké nejasnosti, snažil
sa ich kolektív redakcie vysvetliť. V ďalšej
časti jednotliví doručovatelia hodnotili
predbežný počet predplatiteľov na budúci
rok. Po tohtoročnom miernom vzostupe
bude pravdepodobne budúci rok asi
o niečo slabší.

Vyhodnotenie súťaže
Potom už nasledovali príjemnejšie
stránky porady. Najprv to bolo vyhodnotenie súťaže o Zlaté pero ‘2006, ktoré získal
Odovzdávanie odmien doručovateľom
Života
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Predsedníctvo porady

VOTA ‘2006
jednoznačne náš dopisovateľ z Krempách František Paciga, na druhom mieste
sa umiestnil Ján Brinčka z Fridmana a na
treťom František Harkabuz z Harkabuza.
Týmto by sme chceli naším aktívnym
dopisovateľom ešte raz poďakovať
a povzbudiť ich v ďalšej aktívnej činnosti
v prospech krajanského časopisu Život.
Neskôr nasledovalo vyhodnotenie súťaže
v zbieraní predplatného na Život. Najviac
výtlačkov Života sa tento rok rovnako ako
po minulé roky čítalo v Krempachoch,
kde si naši krajania objednali až 199
kusov časopisu. V tejto miestnej skupine
je doručovateľkou Života krajanka Alžbeta Klukošovská. Na druhom mieste sa
umiestnila Nová Belá a na treťom Jurgov.
Najlepším doručovateľom Života na Orave bol tento rok Emil Zubrický z Podsrnia.
Po odovzdaní všetkých symbolických
odmien doručovateľom sa oﬁciálna časť
porady skončila. V ďalšom programe
nasledovala voľná diskusia.

a prejavujú záujem o krajanské hnutie.
Práve oni by mali byť oporou pre krajanov pri rozvíjaní ich ďalšej činnosti.
Ďalej hovoril o problémoch spojených
s Domom slovenskej kultúry v Jablonke
a klesajúcom počte predplatiteľov Života.
Taktiež hovoril o pokračujúcich stavbách
na Spiši, ktoré by mali byť oﬁciálne otvorené na budúci rok pri príležitosti 60.
výročia založenia Spolku.
Zasa požiadavky krajanov z Oravy
predstavila predsedníčka OV na Orave Genovéva Prilinská, ktorá sa na prítomných
obrátila s požiadavkou zakúpenia budovy
v Jablonke. Mala by ona slúžila oravským
krajanom v ich ďalšej činnosti. Taktiež podotkla, že na poslednej schôdzi si krajania
z Oravy vybrali za svojho hovorcu Jozefa
Spišiaka a odovzdala mu slovo.
Jozef Spišiak sa vo svojom rozsiahlejšom príhovore v mene Oravcov dotkol
viacerých dôležitých otázok fungovania
Spolku Slovákov v Poľsku a redakcie Život,
o. i. odchodu Jána Špernogu z postu šéfre-

daktora či investícii Spolku na Spiši a Orave. Ďalej sa podľa jeho názoru zbytočne
prezentuje na stránkach časopisu Život
zložitú históriu Slovákov žijúcich na Orave
a Spiši, pretože sa zmenila doba a keďže
slovenská menšina žije v Poľsku, mala by
sa tomu prispôsobiť. Nepáčilo sa mu taktiež, že na Oravu prichádza redaktor, ktorý
nie je oravského pôvodu, ale pochádza
odkiaľsi zo Slovenska. Na jeho príspevok
reagovali postupne viacerí krajania, o. i.
Ján Špernoga, Ľudomír Molitoris, Kristína
Gribáčová, Agáta Jendžejčíková a Marián
Smondek, ktorí sa snažili zodpovedať na
všetky položené otázky a ukázať niektoré
problémy aj z iného zorného uhla vzhľadom na jednostrannosť a nepresnosť
niektorých vypovedaných názorov.
Do ďalšej diskusie sa zapojil čestný
predseda OV na Spiši František Kurnát,
ktorý podčiarkol význam práce obvodných výborov a vyzval ich, aby sa ešte aktívnejšie zapájali do krajanského života.
Na záver diskusie povedal niekoľko
slov aj kňaz Jozef Malec. Poukázal
na jednotu Slovákov žijúcich na Spiši
a Orave, poukázal na ich utrpenie, ktoré
spoločne znášali niekoľko desaťročí,
a ktorého jarmo niesol aj on sám. So
žiaľom konštatoval, že medzi krajanmi si
našla svoje miesto hašterivosť a nevraživosť. Pri tejto príležitosti pripomenul aj
starú legendu z čias Veľkomoravského
kniežatstva o troch Svätoplukových
prútoch. Poukázal na význam jednoty
a súdržnosti, lebo len takýmto spôsobom
zachováme dedičstvo našich otcov pre
ďalšie pokolenia, o čo by sme sa mali
predsa usilovať.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Výročnú správu o činnosti redakcie číta Agáta Jendžejčíková

Diskusia
Do diskusie sa zapojili viacerí krajania. Škoda len, že niektorí si ju pomýlili
s politickou arénou a začali riešiť medzi
sebou osobné problémy. Istotne viaceré
pripomienky, ktoré odzneli, zoberieme do
úvahy a za niektoré zaujímavé postrehy,
ktoré by nám mohli pomôcť v ďalšej činnosti v prospech krajanov, ďakujeme.
Diskusiu otvoril generálny tajomník
SSP Ľudomír Molitoris. Vo svojom príhovore zdôraznil, že na Orave je potrebné
zamestnať niektorého z mladých krajanov, ktorí ukončili štúdium na Slovensku
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vaja králi sa bili o korunu, Ján
a Ferdinand. Ján Zápoľský si
zavolal na pomoc hrozného
sultána Sulejmana. Silnému
sultánovi padli do oka slovenské kraje,
všetko nechal tak a poslal kráľovi Ferdinandovi list:
„My, Soliman, s milosťou v nebi
panujúceho Boha milostivý Boh na
zemi a veliký cisár celého sveta, otec
a ochranca celej zeme, odkazujeme
tebe, Ferdinand, všetku nemilosť a
skazu všetkých tvojich krajín i s tvojimi
pomocníkmi. Oznamujeme tebe, súc
My od Velikého Boha
najnepremožiteľnejším
Bohom a velikomocným cisárom na zemi,
slávy plný a všemocný
cisár Babylonu a Júdska, Orientu a Occidentu, kráľ všetkých pozemských a nebeských
kráľov od východu až
po západ, veľkokráľ
svätej Arábie a Mauresúnie, rodený, slávou
korunovaný kráľ Jeruzalema, panovník a pán hrobov ukrižovaného Boha
neveriacich, tebe, Ferdinand, ktorý sa
kráľom v ríši a zemi uhorskej píšeš, pod
stratením koruny našej teba navštívime.
Preto k nám inej nádeje nemaj, než tú,
že ťa s trinástimi kráľovstvami vojnou
zaplavíme s miliónom mužov pechoty a
jazdy. Ty ani tvoji jakživ ste nevideli ani
nepočuli o niečom takom, roznesieme
a zničíme, podkovami a mečom bez
milosrdenstva a všetkej milosti, zástupom tým zemičku tvoju. Predovšetkým
prikazujem Tebe, abys nás vo svojom
sídelnom meste očakával, aby sme Ti
hlavu zraziť mohli, milý králičku. My
vyhladíme Teba, ako aj všetkých Tvojich poddaných vraž dením, lúpežou,
ohňom, zhanobením a plienením až do
najposlednejšieho stvorenia božského,
čo ďaurom sluje. My pripravíme veľkým,
malým tie najstrašnejšie muky, než ich
k najohavnejšej smrti odsúdime. Tvoju
malú zem si chcem vziať a tam červeného kohúta rímskeho na prach obrátiť a
všetko ľudstvo zo zeme zmietnuť.
Teba a kráľa Poľska necháme tak
dlho nažive byť, až sa presvedčíte, že čo
je spredu písané, tiež vyplneno jest. Toto k
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vedomosti dané v Našom cisárskom hlavnom a panovníckom meste Štambule,
ktorý 1 659 ulíc, 90 špitálov, 1 000 kúpeľov,
999 studníc, 120 námestí, 115 verejných
budov, 486 hostincov na prechovánie cudzích hostí, 1 652 malých a veľkých škôl,
1 600 mlynov a 4 122 mešít má. Toto veľké
a pevné mesto zaberá priestor o štyroch
míľach a jest 560 vežami okrášleno.
Mesta tohto dobyli predkovia moji mocou
z rúk neveriacich, pričom boli deti, muži
a ženy najprv zahubení a rozsekaní. My
ponechávame si mesto toto aj naďalej v
moci, vám, ďauri, na príkor.“

Štefan Moravčík

PAJŠTÚNSKE
SEDMORČATÁ
Kráľ Ferdinand sa výborne bavil, keď
ten čudný list čítal. Veľmi rýchlo ho však
prešiel smiech. Turci sa začali valiť do
jeho krajiny ako mračná kobyliek.
Nie sú to mrákavy,
nie sú to čierňavy,
ale už sa hrnú
tí Turci pohani.
Povstal veľký strach a hrôza. Nemecký kráľ Ferdinand poslal do každej dediny
krvavý meč, aby všetci chlapi nastúpili do
boja s Turkom, lebo bude zle.
Ľudia vedeli, že kráľ je na Turka slabý.
Takáto pesnička o tom kolovala:
Turek jede dolinama,
šabla sa mu blýská,
a ten Nemec koprdanec,
do galotú tríská.
Hradný pán Gašpar z Pajštúnskeho
hradu nemeškal a ponáhľal sa tam,
kam mu jeho kráľ kázal. Pri rozlúčke
mu jeho pani Juliška pošepla, že sa cíti
akási nesvoja. Pochválila sa mu, že bude
chovať.
Pán Gašpar vystrájal, akoby si druzgol
páleného. Spieval a tancoval od veľkej
radosti, ba rozkázal aj sud vína dogúľať.
Núkal všetkým, nech pijú, koľko im duša
zažiada. Ej, veru nerád odchádzal do voj-

novej hrôzy. Bol to dobrý človek, mal rád
ľudí, zvieratá, nenávidel ničenie a smrť.
Mal rád svoj kraj. A keď je kraj šťastný,
kone hnoja zem. Keď sa však vojenské
kone začnú pásť na poliach, šťastie z
kraja zmizne.
Hradný pán voľky-nevoľky odcválal
do tureckej vojny a milá panička čakala
veľký deň. Jedného krásneho dňa sa
prechádzala po lese. Okolo majestátneho
hradu rozvoniavali bazové húštiny, húževnaté duby šumeli na tvrdých skalách,
pri ceste ruže voňali. Dubový hlas hory
sa miešal so spevom akéhosi drobulinkého vtáka. Speváčik
sa zavesil na topoľový
list a spieval, horúco
sľuboval. Nebolo tej melódie, ktorú by nezaspieval. Ale vznešená pani
Pajštúnskeho hradu tej
veselej nôte nerozumela. Nijaká radosť v jej
srdci nemala miesta.
Hoci bola pekná ako
obraz, pokoja nemala.
Dlhé roky nemohla mať
dieťa, a preto sa bála, že príde aj o to, čo
má pod srdcom.
Rozhrnulo sa omamné bazové krovie
a vyšla z neho chudobná žena. V každej
ruke držala dieťa a tretie sa jej natriasalo
v nôške na chrbte. Pani Juliška zarazene
zastala. Žobráčkine deti boli ako kvet.
Úbohá ženička hodila sa pred paňou do
prachu. Prosila na kolenách, pýtala aspoň
malú almužnu.
- Všetkých vás na šable nahádzať! opovržlivo skríkla pani Juliška. - Ja mám
veľa peňazí, ty máš veľa detí. Tak si ich
teda živ!
- Rada by som, ale živiteľa nám v
borníku zavalilo, - rozplakala sa žobráčka.
Malé deti na jej rukách mali už prsty na
kosť vycmúľané. Aj železné srdce by sa
muselo nad toľkou biedou a nešťastím
uľútostiť, nie však pani Juliška. Odháňala
žobráčku preč.
Za rána, za rosy najlepšie sa prosí.
Chudobná žena nevstávala z prachu cesty, pýtala aspoň kúsok chleba pre malé
chúďatká.
- Fuj, pre tie špinavé trojčatá? - posmievala sa hrdá pani. - Načo ich toľko
nakotíš, keď ich nevieš uživiť? Straťte sa
mi z očí!
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A vtedy žena vstala a pohrozila panej
chudou rukou:
- Ej, počkaj, počkaj! Nemusí ťa vred
krútiť, polámať a natiahnuť. Iba to ti prajem, nech máš naraz sedem detí. Sedem
naraz! - Žobráčka vzala svoje deti a zmizla
v bazovej húštine.
Krásna panička sa triasla od jedu.
Premkol ju strach. Rozbehla sa po cestičke a zastavila sa až vo svojej parádnej
komnate. Postriekala sa voňavkami a
olejmi, dala si na hlavu obklady a vzdychajúc uložila sa do postele.
Ležala v tej posteli, kým neprišiel jej
čas. Pani priviedla na svet sedem zdravých chlapcov. Všetci ako jeden. Jabĺčkové líca, oči ako uhlíky a uši im odstávali
jedna radosť. Kliatba sa splnila.
- Grála, hybaj sem! - zavolala si pani
svoju vernú slúžku. - Je to hanba, čo sa mi
prihodilo. Nikomu o tom ani slovo!
-Ani malé muk! - prisahala stará
slúžka.
Pajštúnska pani jej dala mešec
zlatých a tá bosorka už vedela, čo má
spraviť. Vzala šesť chlapcov na chrbát
do koša, že ich zanesie do lesa a zahrabe
voľakde do jamy.
Ide slúžka dobre naložená, ide - a tu
stretne vojsko. Grála oči vyvaľuje, čo sa to
robí, a zima ju hrgľuje. Na čele sprievodu
sa nesie hradný pán Gašpar...
Grála sa vyľakane šuchla do krovia,
ale pán ju už zbadal. Velikánsky kôš sa
jej zasekol medzi krovím, nadarmo sa
krútila.
- Hej, Grála, vylez von! - pán sa ide
popučiť. - Ja nie som nijaký hardabaša.
Vari nepoznáš svojho pána?
Grála sa vymotala z haluzí, uhladila si
zásteru a falošne sa zaškerila:
- Och, to ste vy, jasný pane? Ja som
si myslela, že to sú tí Turci-burci. Chcela
som si aspoň holý život...
Pán Gašpar sa len smial, lebo mu
dobre padlo stretnúť po dlhom čase
známu tvár.
- Chacha, že holý život! A košisko ti
trčalo von, akoby si na trhu sedela. Ozaj,
Grála, čo to nesieš? Niečo dobré?
- Mäso, - odsekla tá ježibaba, celá sa
roztriasla.
- Ukáž! - povedal pán, ktorému sa to
nevidelo.
Ale baba sa dala na útek. Vojaci ju
rýchlo dohnali a otvorili kôš.

- To nie ja, to ona! - rozplakala sa
baba, keď jej začalo tiecť do topánok.
- To pani Juliška mi rozkázali.
Pán Gašpar zbadal svojich šesť synov
a strašne sa nahneval. Také krásne deti,
a ona ich chcela dať zašantročiť, len aby
zachovala panský honor!
Vzal babe kôš s deťmi a tak jej povedal:
- Bež na hrad a povedz panej, že si jej
rozkaz splnila. Ale neprezraď, že deti žijú,
inak prídeš o hlavu!
Baba letela na hrad, až jej päty nadletovali.
Pán Gašpar uháňal aj s košom na
zámok Červený Kameň. Povedal svojmu
najlepšiemu priateľovi Pálﬁmu, že našiel
na poli šesť malých detí.
- Postaraj sa o ne, kamarát! - poprosil
ho pán Gašpar. - Ja som stále v sedle,
nemal by som čas ich vychovať.
Bohato priateľovi zaplatil a deti ostali
na Červenom Kameni. Pani Juliška privítala svojho mužíčka ako milá, milujúca
manželka. Ukázala mu hodvábny kút, kde
sa vyvaľoval malý vyvolenec.
- Je krásny. Škoda takých ale sedem!
- povzdychol si pán, ale ženuška ani okom
nemihla.
Roky utekali a manželia žili pri sebe
ako cudzí. Pani Juliške sa to tak páčilo,
lebo vtedy bola taká móda medzi pánmi
z lepších rodín. Pán Gašpar bol rád, keď
začul hlas vojnovej trúby, že môže z hradu
odcválať preč.
Vo vzduchu viali konské chvosty, na
svete vládli prevrátené mravy.
Hradný pán Gašpar viac sedel v sedle,
ako stál na zemi. Jeho meč budil strach,
lebo pajštúnsky pán bol na všetko odhodlaný. Rúbal hlava-nehlava, nejeden Turek
zahryzol do zeme.
Keď sa pán konečne vrátil domov,
pani Juliška zavolala na hrad muzikantov
a tí trzlikali, až sa celý Pajštún ozýval.
Raz, keď už aj stará slúžka Grála
odišla na druhý svet, vybral sa pán Gašpar
na Červený Kameň. Zvítal sa so svojimi
šiestimi synmi, ktorí už vyrástli na silných
junákov.
Nasadli na kone a letia domov. Uháňajú, až sa za nimi práši. Po dlhej ceste
dostali smäd, nuž zastavili sa pri jednej
studni. Zoskočili z koni, že sa napijú.
- Tá bude iste vyschnutá! - vraví otec.
- Celá je zakrytá pavučinou.
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Ale chlapci boli takí smädní, že pavučinu ihneď roztrhali. Nenašli však vodu.
Na dne starej studne sa krčilo sedem
švárnych dievčat.
- Čo tu robíte? - pýta sa chlapec.
- Schovali sme sa pred Turkami, - vraví
tá najokatejšia. - Utekali za nami. Vybrali
si nás z dievčeniec a chceli nás odvliecť
preč. Voľajako sme im utiekli a skryli sa
sem. Turci nám boli v pätách, hľadali nás,
chceli aj do studne vliezť. Ale malé pavúky nám zachránili život. Dieru do studne
pozapletali pavučinou a Turci si mysleli,
že vnútri nemôže nikto byť. Odišli preč a
my tu takto čakáme, až ste prišli vy.
Dievčence boli hladné a smädné, nuž
ich mládenci vzali na kone a hybaj s nimi
na Pajštúnsky hrad. Tam ich čakala hostina. Hradný pán na ňu pozval všetkých
svojich známych.
Urastení mládenci zoskočili z koní a
celá spoločnosť išla na nich oči nechať.
Hradná pani hrozne zbledla, keď ich
zbadala. Všetci ako jeden! Napokon však
zaplašila zlú myšlienku, veď jej deti ležia
kdesi pod pňom zahrabané...
Pán Gašpar posadil mládencov okolo
seba a svojho siedmeho syna k nim. Každému udrelo do očí, že siedmi chlapci sa
podobajú ako vajce vajcu. Keď už toho
šepkania a dohadovania bolo dosť, pán
zdvihol pohár a vraví:
- Pripíjam na zdravie mojim siedmim
synom! Vivat! A všetci mu naradované
odpovedali:
- Vivat!
Až sa múry hradu zatriasli.
Hrozná hradná pani kľakla na kolená
a celá ubolená prosila pána, aby sa nad
ňou zmiloval. Pán videl, akí sú chlapci
dojatí, nuž jej odpustil. Krkavčia mať sa
šťastne zvítala so svojimi synmi, objala
ich a skropila slzami ľútosti.
- Koniec plaču! - zvolal hradný pán.
- Ešte nie je koniec. Všetko sa len začína!
Moji synovia ma požiadali, aby som im
vystrojil svadbu. Tuhľa, týchto sedem diev
chcú mať za nevesty. Tieto krásavice sa
mali stať korisťou Turkov, ale namiesto
toho sa stali korisťou mojich statných
junákov. Nuž radujte sa a milujte sa!
Záhorácke krásavice sa začervenali
panenským rumencom, muzika zahrala
rezký tuš a potom sa začalo na Pajštúnskom hrade také veselie, aké staré múry
ešte nezažili.
(Povesti o slovenských hradoch, 2004)
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DNI SLOVENSKEJ
HUDBY V KRAKOVE
V dňoch 19.-21. novembra t. r. sa
konal ďalší ročník Dní slovenskej hudby
v Krakove. Počas týchto dní sa krakovskej
verejnosti prezentovali viacerí slovenskí
hudobníci. Podujatie zahájila vernisáž
výstavy fotograﬁe venovanej životu a tvorbe Alexandra Moyzesa, významného
slovenského skladateľa. Preto aj prvý
večer slovenskej hudby bol určený prezentácií známeho Moyzesovho kvarteta,
ktoré je od svojho založenia
roku 1975 jedným z najpopulárnejších komorných
zoskupení na Slovensku.
Členovia kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave
(prof. T. Gašparek). V štúdiách pokračovali vo Viedni
(F. Samohyl, G. Pichler).
Už počas štúdií kvarteto
získalo viacero laureátskych
titulov na domácich, ale i
medzinárodných súťažiach
(Evian). V rokoch 1986-2005 patrilo Moyzesovo kvarteto k umeleckým súborom
Slovenskej ﬁlharmónie. Slovenskú hudobnú kultúru prezentovalo s úspechom
takmer vo všetkých štátoch Európy, v
Japonsku, Indii, Maroku, USA a na Kube.
V roku 2000 bola Moyzesovmu kvartetu
udelená cena Frica Kafendu a zároveň
cena kritiky. Repertoár telesa zahŕňa
všetky štýlové obdobia, nevynímajúc ani
tvorbu súčasných slovenských autorov,
z ktorých mnohí skladby kvartetu priamo
dedikovali.
Kvarteto sa neustále venuje nahrávaniu nových kompaktných diskov (celkove
nahrali vyše 20 CD platní: A. Albrecht,
J. L. Bella, A. Dvořak, A.T. Grečaninov,
W. A. Mozart, A. Moyzes, M. Ravel,
F. Schmidt, B. Smetana a ďalší) a realizovaniu nahrávok pre slovenský rozhlas a
zahraničné rozhlasové spoločnosti.
V priebehu posledných rokov vystúpilo kvarteto na festivaloch Bratislavská
hudobná jar, Nová slovenská hudba, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Etos,
Pražská jar, na festivaloch v Bad Kissingene a Salzburgu. Roku 2001 absolvovalo
Moyzesovo kvarteto úspešné vystúpenia
na festivaloch v Dánsku, Nemecku,
Francúzsku, Rakúsku, Slovinsku a na
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Faerských ostrovoch, ako aj v rámci mesiaca slovenskej kultúry v New Yorku. Na
sklonku roku 2001 sa kvarteto zúčastnilo
na projekte Prvá spoločná prezentácia
stredoeurópskej kultúrnej platformy v
Bruseli. Roku 2002 účinkovali členovia
kvarteta na festivaloch v Nemecku, Francúzsku, Taliansku i Luxembursku, ako
aj na BHS a hudobnom festivale v Brne.
Roku 2004 účinkovalo kvarteto po viace-

Moyzesovo kvarteto

rých slovenských mestách a pri príležitosti
vstupu Slovenska vo Európskej únie na
koncerte v rakúskom Goldeggu. Od roku
2006 je Moyzesovo kvarteto komorným
súborom mesta Modra. Moyzesovo kvarteto prezentovalo krakovskému publiku
skladby Alexandra Moyzesa.
Ďalší večer si milovníci hudby vypočuli
koncert spevokolu Vysokej školy múzických umení z Bratislavy a spevákov Márie
Henselovej a Ondreja Šalinga v klavírnom
sprievode Daniela Buranovského. Počas
koncertu zazneli skladby významných
slovenských skladateľov, ako aj ľudové
melódie.
Na záver Dní slovenskej hudby bol
džezový koncert, počas ktorého vystúpili
Andrej Barinec a Peter Baran Tomík spolu
s džezovou skupinou VŠMU v Krakove.
Pre priaznivcov hudby to boli tri nezabudnuteľné dni, plné kultúrnych zážitkov
a dúfajme príjemných okamihov zo stretnutia so slovenskými hudobníkmi.
Organizátorom podujatia bol Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci
s Vysokou školou múzických umení v Krakove, v priestoroch ktorej sa uskutočnili
všetky koncerty. (aj)

KRÁTKO ZO SPIŠA
Pri hrade v Nedeci bola 8. decembra
otvorená prvá časť Jánošíkovho chodníka. Ten by mal prechádzať Pieninami a
skončiť v Červenom Kláštore. Spoločný
poľsko-slovenský projekt bude stáť 3
mil. zlotých.
* * *
V novembri t. r. sa v Novej Belej konečne začala prestavba miestnej klubovne. Budova je dosť schátrala, preto treba
najskôr spevniť jej základy a až neskôr
sa môže začať so stavbou poschodia,
podstrešia a novej strechy, ktorá je dosť

poškodená. Do existujúcej klubovne sa
dobuduje väčšia miestnosť, ktorá má slúžiť ako konferenčná sála. Zatiaľ vznikajú
základy nových priestorov (na snímke).
Na stavbe pracujú obyvatelia obce.
* * *
19. novembra 2006 sa uskutočnila
biskupská návšteva farnosti sv. Kataríny
v Novej Belej, počas ktorej belianska
mládež prijala sviatosť birmovania z rúk
otca biskupa Albina Małysiaka.
* * *
Nedávno bola u končená ďalšia investícia v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne,
na ktorom boli namontované zábradlia (na
snímke).
* * *
V Nedeci je už skoro hotová veľká
športová hala (na snímke), ktorá sa nachádza vedľa budovy zduženej školy.
Postupne sa pracuje nad jej interiérom.
Zrýchliť práce by pomohli dostatočné
ﬁnančné prostriedky, ktorých vždy nie je
dosť. (aj)

Foto: archív GK v Krakove
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Podvlk

VRÁTI SA
SLOVENČINA
DO
ORAVSKÝCH
ŠKÔL?

Gymnazisti so svojou učiteľkou Grażynou Kozákovou

Túto otázku si kladú azda všetci krajania
na Orave. Mohlo by sa zdať, že je to asi už
nemožné. Viacerí sa na tento krajanský problém pozerajú skepticky a niektorí dokonca
obviňujú z toho vedenie Spolku. Istotne,
každý nesie istú zodpovednosť za to, že sa
slovenčina z oravských škôl vytratila. Myslím
si však, že východiskom z tejto situácie nie
je vzájomné obviňovanie sa, ale nadviazanie

Orave dobre, V hlbokej doline, Tichú noc, už nejaké plány na budúcoročné prázdniny,
Na zelenej lúke, Dedinka v údolí a mnohé priznali sa, že veru zatiaľ ešte nie. Preto
ďalšie slovenské pesničky. Nelenili sa ani so som im navrhol, aby sa prihlásili do tábora
svojím bohatým recitačným repertoárom a na Slovensko. Iste im to pomôže získať aj
mohol som si vypočuť taktiež riekanky Eka praktickejšie vedomosti zo slovenčiny a
beka Rebeka, Stojí vŕba pri potoku, básničky budú s ňou v kontakte od rána do večera.
o Mikulášovi či o 12 mesiacoch. Keby sa Radi privítali tento návrh a dúfajú, že tak aj
hodina slovenčiny tak rýchlo neskončila, bude. Počas mojej návštevy mali akurát obiistotne by spievali omnoho dlhšie.
dve skupinky spojené vyučovanie, pretože
Priznali sa mi, že na Via- si pripravovali program na Mikuláša. Veľmi
noce si pripravujú vianočné sa naňho tešili, a preto sa nechceli dať zadivadielko. Cvičia ho tak často, hanbiť. Netrpezlivo čakali aj na mikulášske
ako sa len dá. Nielen s pani darčeky. Pri takom krásnom a veselom
učiteľkou Grażynou Kozáko- speve ich istotne dostali.
vou, ktorá ich tento rok učí
Pani učiteľka sa posťažovala, že nemá
slovenčinu, ale aj bez nej. Už na čom púšťať deťom slovenské rozprávky
sa nevedia dočkať, keď budú a pesničky. Viaceré z nich sa totižto zachototo malé vianočné divadielko vali len na gramofónových platniach. Preto
predstavovať. Tešia sa aj na sa veľmi potešila, keď krajania v Podvlku
novú klubovňu, pretože sa dostali do svojej novej klubovne aj nový gratam budú môcť stretávať, za- mofón, ktorý bude teraz slúžiť aj jej. Veď kto
Hra na husliach je občas ťažká
bávať sa, učiť sa hrať na hus- by si ešte raz rád nevypočul príbehy Maťka
spolupráce. Istou iskierkou nádeje môže liach a niekedy vystrájať aj rôzne šibalstvá. a Kubka, ktoré čítal Jozef Króner?
Našim žiakom prajeme v ďalšom učení
byť aj znovuobnovená vyučba slovenčiny v Niekoľko detí, ktoré chodia na slovenčinu,
Podvlku. A ako sa darí našim milým žiačikom prichádza pravidelne každú stredu do Jab- veľa šťastia a hlavne usilovnosti, aby im osvona hodinách slovenského jazyka, sme sa zašli lonky k pánu Haniaczykovi, kde sa učí hrať jovanie učiva išlo čo najľahšie. Ďakujeme im
na husliach. Zatiaľ hrajú len samé melódie, za milé prijatie a dúfame, že sa s nimi onedlho
pozrieť priamo do Podvlka.
Keďže som navštívil žiakov štvrtej a avšak onedlho sa naučia aj druhé husle. stretneme v škole, alebo na výlete, prípadne
piatej triedy aj vlani, zaujímalo ma, čo všet- Potom si budú musieť nájsť ešte niekoho na Slovensku v prázdninovom tábore.
ko sa už naučili. Mojej návšteve sa veľmi na kontrabas a kapela bude hotová.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
potešili. Veď akoby aj inak, mohli sa predo
Navštívil som aj gymnazistov. Tí sa
mnou predvádzať, čo všetko už vedia. Bol slovenčinu učia zatiaľ
Na hodine slovenčiny u štvrtákov a piatakov
som milo prekvapený, pretože už sama len niekoľko mesiavýslovnosť bola neporovnateľne lepšia ako cov. Ale aj tak sa už
vlani. Isto, že tam ešte niečo zaškrípalo, dokázali pekne po
ale aj tak už urobili veľký pokrok. Žiaci sa slovensky pozdraviť,
dokážu pekne predstaviť a opísať svoju predstaviť sa a dokonnajbližšiu rodinu, vedia porozprávať o svojej ca povedať aj niečo o
obci a o svojich záujmoch. Najlepšie však sebe. Aj im sa slovenpoznajú slovenské básničky a pesničky. ské pesničky páčia a
Tých dokážu zaspievať a zarecitovať neúre- už sa naučili niektoré
kom. Aj mňa privítali slovenským spevom. aj spievať. Keď som
Zaspievali mi Neďaleko od Trenčína, Na sa ich opýtal, či majú
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Bývalému aj novému farárovi prajeme
veľa božieho požehnania v práci v Pánovej vinici a nech zrno Božieho slova
zasiate v srdciach veriacich bohato klíči.
Text: D. Mošová
Foto: Kňaz R. Śliwa

ROZLÚČKA
S VYŠNOLAPŠANSKÝM
FARÁROM ROMANOM
GORCZYŃSKIM
19. novembra 2006 sa počas sv.
omše vyšnolapšanskí farníci rozlúčili so
svojím farárom Romanom Gorczyńskim
a súčasne privítali nového farára kňaza
Czesława Hałgasa.
Kňaz Roman Gorczyński pôsobil
v tejto farnosti 11 rokov. Ľudia si naňho
zvykli, a preto si aj pri rozlúčke poplakali.
Vymenujeme iba krátko, čo sa v priebehu týchto rokov urobilo pre farnosť:
dokončila sa renovácia oltárov a fresky
sv. Jozefa, bola postavená nová fara,
na ktorú prispievali Vyšnolapšania a
Lapšančania, bol zriadený dom smútku,
vykonali sa viaceré práce na miestnom
cintoríne. Keďže Lapšanka je súčasťou
farnosti sv. Petra a Pavla, aj tam sa urobili
isté práce, o. i. postavili nový múr okolo

kostola, vymaľovali kostol a ďalšie. Kňaz
Gorczyński vždy poslúžil dobrou radou
a slovom. Zaviedol vo farnosti niekoľko
zvykov, napr. oplátkové stretnutia členov
živého ruženca, požiarnikov, na sv. Cecíliu
hrá v kostole dychovka, keďže práve sv.
Cecília je patrónkou hudobníkov.
Na rozlúčkovej sv. omši mu ďakovali
deti, mládež, farská rada a aj bývali vojt
A. Kapołka, samozrejme nechýbala ani
dychovka. Sv. omšu celebrovali provinciál Saletinov kňaz Władysław Pasiut,
starý a nový vyšnolapšanskí farári Roman
Gorczyński a Czesław Hałgas. Všetko sa
udialo za prítomnosti nedeckého dekana
Mariana Wanata.

NEDEČANOM
PRIBUDOL NOVÝ
KRAJAN
Krajan Ján Špernoga, ktorý nedávno odišiel z postu šéfredaktora
časopisu Život na zaslúžilý dôchodok,
sa usadil v Nedeci na Spiši, kde si kúpil
poschodový dom. Kolaudácia tohto
úplne zrekonštruovaného a pekne
zariadeného domu sa konala v Nedeci
30. septembra 2006. Zúčastnili sa jej
viacerí krajanskí činitelia a dokonca
aj vedenie Spolku s predsedom prof.
Jozefom Čongvom (spolu s manželkou
Alžbetou a vnučkou Dorotkou), podpredsedom Mgr. Dominikom Surmom
a generálnym tajomníkom Ľudomírom
Molitorisom. Medzi pozvanými nechý-
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BLAHOŽELANIE
30. októbra t. r. sa uskutočnilo
v reštaurácii Dunajec v Novom Targu
stretnutie jubilantov Gminy Nowy Targ,
ktorí oslávili diamantovú a zlatú svadbu.
Tohto stretnutia sa zúčastnili aj niektoré
dvojice z radov našich krajanov a pri
tejto príležitosti si prevzali gratulácie
a štátne vyznamenanie za dlhodobé
Manželia Katarína a Jozef Bryjovci...

...a Mária a Ján Kolodejovci

bali ani nedeckí krajania s nestorkou
krajanskej činnosti Žoﬁou Bogačíkovou.
Zo Szczawnice pricestoval náš umelec
– básnik a maliar František Kolkovič.
Nový dom podpredsedu Spolku Jána
Špernogu v Nedeci svojou prítomnosťou
poctili taktiež viacerí krajanskí učitelia
zo Spiša. Zábava trvalá dlho do noci...
Pochvalám, blahoprianiam a gratuláciám
nebolo konca.
Krajanovi Jánovi Špernogovi prajeme
v novom bydlisku veľa pohody, radosti,
aby si maximálne užil svoje nové priestory
a oddýchol. Očakávame však, že svoje
redaktorské pero nezavesí na klinec, že aj
naďalej sa nám bude prihovárať na stránkach nášho krajanského časopisu Život
a do krajanskej činnosti vstúpi s novým
elánom. (ĽM)

manželské spolunažívanie z rúk vojta
Jana Smarducha. Oslavy sa zúčastnili o.
i. manželia Katarína a Jozef Bryjovci a Mária a Ján Kolodejovci z Novej Belej (na
snímke). Všetkým jubilantom gratulujeme
a prajeme veľa božích milosti, pevného
zdravia a porozumenia v rodine. (aj)

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz zapojil Bronislav Knapčík sumou
1280 zlotých a Marián Šveda sumou 64
zloté. Svojimi príspevkami prispeli na
činnosť MS SSP v Sliezsku. Srdečne
ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš
Spolok, môže prispievať na adresu:
Zarząd Główny TSP, ul. św. Filipa
7/4, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank
Polska Kasa Opieki S.A. III/O Kraków,
73-1240-2294-1111-0000-3708-6985.
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MLADÍ KACVINČANIA OČARILI
TAJOMNÚ LEVOČU
Každoročne sa v starobylom meste Levoči koná
kultúrny festival Dni Majstra Pavla na historickom
námestí. Tento festival má
veľa sprievodných podujatí,
napr. Karpatský remeselný
trh, Medzinárodný plenér
Majstra Pavla a Tajomnú
Levoču, výstavy, prednášky a pod. Tento raz táto
akcia vrcholila v dňoch 17.
Koncertuje mladá dychovka z Kacvína
až 19. augusta t. r.
Súčasťou trhov je vždy aj bohatý ka pod vedením kapelníka Stanisława
kultúrny program. Prvý deň bol venovaný Wojtaszka zahrala valčíky, polky a
folklóru a zlatým klincom programu bolo moderné skladby.
vystúpenie súboru Lúčnica. Ďalší deň sa
Po vypočutí pekných koncertov
prezentovali známe slovenské skupiny padlo všetkým na úžitok priateľské
a posledný deň sa niesol v znamení dycho- posedenie pri veľkej torte, ktorú venovej hudby, keďže bol venovaný 85. výročiu val všetkým zúčastneným dychovkám
Dychovej hudby mesta Levoča. Vyvrcho- primátor mesta Miroslav Čurilla. Pri
lením piatkového večera bola svetelná občerstvení bol priestor na diskusiu.
šou. Tento rok hra svetiel bola v severnej Najviac otázok bolo okolo našej dyčasti námestia. Osvetľovanie historických chovky. Viacerí len vtedy prvýkrát počuli
pamiatok mesta priťahuje z roka na rok o Kacvíne a boli zvedaví, kde sa on naviac záujemcov. Hlavným zámerom Dní chádza, koľko má obyvateľov? Pýtali sa
Majstra Pavla je prilákať do Levoče čo aj vedúceho dychovky, akým spôsobom
najviac turistov a pripraviť im zaujímavý dokáže prilákať mládež a zaujať ju pre
program, ktorý ich v meste zdrží dlhšie, čo tento druh hudby, odkiaľ má podporu
sa aj usporiadateľom darí.
a najdôležitejšia bola otázka, či by sa
Šiesteho ročníka slávnosti sa zúčast- dychovka chcela zúčastniť aj budúconila aj mládežnícka dychovka z Kacvína, ročného podujatia. Nakoniec jedna z DH
ktorá pôsobí pri Dome slovenskej kultúry z Bijacoviec vyjadrila ochotu nadviazať
v Kacvíne. Predstavila sa na úvod dycho- spoluprácu s hudobníkmi zo Spiša.
vého koncertu v nedeľňajšie poobedie.
Bol to pre nás všetkých nezabudPrekvapením pre divákov bol priemerný nuteľný zážitok pri získavaní skúseností
vek účinkujúcich v tejto dychovke – 16 a poznávaní priateľov, ktorí sú síce
rokov, ako aj výborná úroveň hry. Dychov- blízko, ale nie vždy o nás vedia.
Na záver patrí
Vystúpenia sledovali viacerí diváci
srdečne poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave podujatia a pozvali nás do Levoče.
Veľká vďaka patrí aj
kapelníkovi, Spolku
a členom dychovky,
ktorých vynakladané
úsilie na nácvikoch
sa odráža aj v peknej
úrovni ich koncertov.
ANTON
MARŠALEK,
Levoča
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SPOMÍNAME NA
MÁRIU BIZUBOVÚ
Mária Bizubová, rod. Zahorová, sa
narodila 08.05.1937 v Jablonke ako druhé
dieťa Johany a Antona Zahorovcov. Mala
troch súrodencov: staršiu sestru Jozefínu
a mladšieho brata Jozefa, ktorý sa narodil
až po otcovej smrti v roku 1939. Máriini
súrodenci si založili vlastné rodiny a ostali
bývať v rodnej Jablonke.
Mária po skončení základnej školy
študovala na slovenskom lýceu v Jablonke. Patrila medzi prvých absolventov

tohto lýcea. Ako mladá učiteľka začala
svoju učiteľskú prax vo Vyšných Lapšoch,
kde učila žiakov prvého stupňa (ročníky
1.- 3.), ako aj biológiu a slovenský jazyk.
Vo Vyšných Lapšoch spoznala mladého
Severína Bizuba, za ktorého sa vydala (ich
posledný spoločný záber). Spolu vychovali štyroch synov – Róberta, Mieczyslava,
ktorý je tiež učiteľom, Marka a Jána. Po
odchode na zaslúžený dôchodok ešte tri
roky učila na základnej škole slovenčinu.
Vychovala viaceré generácie žiakov,
pre ktorých bola nielen učiteľkou, ale aj
vychovávateľkou a múdrym človekom.
Patrila k dobrosrdečným a aktívnym ľuďom. Snažila sa pomôcť každému, kto
ju o to poprosil. Svojim žiakom venovala
veľa pozornosti, námahy a úsilia, za čo
jej ostanú navždy vďační.
Rodine a príbuzným zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Všetci, čo ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku a
modlitbu. Nech odpočíva v pokoji!
Bývalí žiaci
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Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore
Dňa 23. októbra 2006 zomrel v Kežod Jurgova
marku vo veku 83 rokov krajan
* * *
JOZEF BONK
Dňa 8. novembra 2006 zomrel v Čiernej Hore od Jurgova vo veku 84 rokov
krajan

ODIŠLI OD NÁS

SEBASTIÁN MLYNARČÍK

Zosnulý patril medzi členov MS
vo Vyšných Lapšoch a bol dlhoročným
čitateľom Života. Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otec a dedo.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
* * *
Dňa 8. júla 2006 zomrel v Nedeci vo
veku 74 rokov krajan

VOJTECH MALEC

Zosnulý, rodák z Kacvína, bol dlhoročným čitateľom nášho časopisu. Krátko po
vojne, v obave o svoj život, musel ujsť na
Slovensko a usadil sa natrvalo v Kežmarku. Spolu s manželkou Rozáliou vychoval
3 deti – dvoch synov a dcéru. Napriek
odlúčenosti od rodného kraja sa živo
zaujímal o náš krajanský život. Odišiel od
nás vzorný krajan a dobrosrdečný človek,
starostlivý manžel, otec dedo a pradedo.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme hlbokú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne
* * *
Dňa 11. júla 2006 zomrel v Čiernej
Hore od Jurgova vo veku 82 rokov
krajan

Zosnulý patril k spoluzakladateľom
nášho Spolku v Čiernej Hore. Po rozdelení tamojšej MS na 2 častí (v Čiernej Hore
od Tribša a od Jurgova) sa stal prvým
predsedom MS v Č. Hore od Jurgova
a túto funkciu zastával vyše dvadsať
rokov. Bol tiež dlhoročným propagátorom a doručovateľom Života v tejto obci.
Odišiel do nás vzorný krajan, starostlivý
manžel, otec, dedo a pradedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore, OV SSP
na Spiši a redakcia Život
ONDREJ PAVLÍK
* * *
Zosnulý bol dlhoročným členom
Dňa 9. novembra 2006 zomrela v JurSpolku a čitateľom Života. Odišiel od gove vo veku 60 rokov krajanka
nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec
STANISLAVA GOMBOSOVÁ
a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou
* * *
časopisu
Život. Odišla od nás dobrá kraDňa 4. októbra 2006 zomrela v Čierjanka,
starostlivá
matka a babička. Nech
nej Hore od Jurgova vo veku 71 rokov
odpočíva
v
pokoji!
krajanka
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
ŽOFIA BUDZOVÁ
sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Zosnulý bol členom MS SSP v Nedeci. Živo sa zaujímal o krajanské hnutie
a patril medzi verných čitateľov Života.
Pochádzal z Repísk a bol bratom kňaza
Jozefa Malca. Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otec a dedo.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci,
redakcia Život
a ÚV SSP
* * *
Dňa 27. októbra 2006 zomrela v Jablonke vo veku 98 rokov krajanka

CECÍLIA SONČEKOVÁ

* * *
Dňa 9. novembra 2006 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo veku 59 rokov krajan

JOZEF ŠOLTYS
Zosnulá bola členkou MS v Čiernej
Hore od Jurgova a dlhoročnou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, matka,
babička a prababička. Nech odpočíva
v pokoji!

28

Zosnulá bola dlhoročnou členkou MS
SSP a vernou čitateľkou nášho časopisu
Život. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá matka, babička a prababička.
Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnulej
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke
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Záhradkári
Tento mesiac pravidelne kontrolujeme uskladňovacie priestory a všetko,
čo má naznak hniloby, odstraňujeme.
V miestnosti si môžeme v črepníkoch
prichyľovať pažítku, petržlenovú alebo
zelerovú vňať.
Dlhé večery sú príležitosťou na
dopĺňanie si vedomosti o praktických
novinkách v zeleninárstve, najmä

vtáctvo. V zimných mesiacoch má nedostatok potravy, preto nezabudnime
rozmiestniť v našej záhradke kŕmidlá.

Chovatelia
Dni sú veľmi krátke, sneží a je
mráz. Sviežeho zeleného krmu niet
alebo je ho len veľmi málo, preto
ho nahrádzame usušeným zeleným
krmom a postrúhanou mrkvou. Okrem

Z KALENDÁRA
NA DECEMBER
o novších sortách, ochranárskych
zásahoch, plastických hmotách a možnostiach zrýchlenia rastú zeleniny
za pomoci chemických prostriedkov.
Dôležité je naučiť sa správne hospodáriť s chemikáliami, aby pomáhali
a neznehodnocovali zeleniny.

Ovocinári
Uskladnenému ovociu venujeme
potrebnú pozornosť. Aby nestrácalo na
kvalite a v uskladňovacích priestoroch
vydržalo čo najdlhšie, udržujeme vysokú vzdušnú vlhkosť a nízku teplotu.
Hnilé plody odstraňujeme a zdravé
podľa možnosti nechytáme a neprekladáme, triedime až neskoršie. Na
konzum berieme naraz viac ovocia.
Pred príchodom silných mrazov za
teplých bezveterných dní je dobre
urobiť postrek ovocných stromov
a krov. Striekame proti prezimujúcim
štádiám škodcov najmä tam, kde sa za
vegetácie premnožili roztoče. V čase
vegetačného pokoja má tento škodca
množstvo červených vajíčok v blízkosti
konárových krúžkov. Za vegetácie spôsobuje veľké škody na listoch, ktoré
žltnú a opadávajú. Ak sa premnoží,
často už v lete stromy alebo kríčky sú
bez listov. Drevo na takýchto jedincoch nevyzrieva, namŕza a úroda býva
poškodená na niekoľko rokov.
Dôležitým ochrancom ovocných
kultúr v ovocnej záhradke je spevavé

toho hydine predkladáme, zvyčajne
ráno, naklíčené obilné zrno. Cez deň
dostáva hydina vlhkú miešaninu. Grit
a nezamrznutú pitnú vodu musí mať
stále k dispozícií.
Hydina trávi väčšinu času v uzavretom chovnom priestore, takže je
pomerne málo príležitostí na náležité udržiavanie čistoty a poriadku
v chovných priestoroch. Preto, keď sa
vyskytnú v tomto mesiaci dni s tichým
slnečným počasím treba hydinu vyhnať
do výbehu aj keby sa jej nechcelo. Jej
neprítomnosť využívame na čistenie
chovných priestorov, kŕmidiel, napájadiel a výmenu podstielky.

Včelári
December je zimným mesiacom,
ktorý prináša sneh a mráz. Vo včelnici
je relatívny pokoj. V súvislosti s tým
sa skončila aj práca pre včelára, ktorý sa teraz môže zaoberať prípravou
náradia na budúcu sezónu. Včelári
sa v tomto období venujú aj oprave
včelárskych pomôcok. Vymieňajú zhrdzavené drôtené pletivá na rojniciach,
opravujú a farbia staršie úle a natierajú drevené časti včelárskych pomôcok.
Keď majú k dispozícií materiál, robia
nové úle, oplodniačky a rámiky. Dlhé
decembrové večery môžeme využiť aj
na získavanie odborných poznatkov,
keďže včelárska literatúra je veľmi
rozsiahla. (aj)
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ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu
liečivú bylinu – angelika lesná (Angelica
silvestris L., poľ. dzięgiel leśny). Rastie
hlavne na mokrých stanovištiach, najmä
v južných lesoch, na mokrých lúkach,
krovinatých zárastoch v blízkosti potokov alebo riek, v blízkosti močarísk.
Angelika lesná je bylina vysoká
100-150 cm s dutou pozdĺžne ryhovanou byľou. Listy má dvojaké: dolné
sú dvojito zložené, na byli sú perovito
zložené s dlhou stonkou s nafúknutým
blanitým obalom. Kvety sú okolíkaté,
so zeleno-bielymi kvietkami. Plod je
dvojnažka vajcovitého tvaru na bokoch
s krídlato rozšírenými rebrami.

Zbierame (vykopávame) koreň viacročných druhov. Čistíme ho od zeme
alebo umývame v prúde tečúcej vody.
Koreň je husto rozkonárený, zvonka
tmavý až slabo belavý, vo vnútri mliečnobiely. Možno použiť aj plody. Korene
sa sušia zavesené na povraze alebo na
roštoch s umelým vyhrievaním, pričom
teplota nesmie presahovať 30-35°C,
lebo by sa vyparili hlavné účinné látky
(silice). Po vysušení si koreň zachováva
charakteristický pach, chutí korenisto
štipľavo až horko. Aj ostatné časti rastliny obsahujú silicu, ktorá je hlavnou
účinnou látkou. Obsahuje aromatické
látky – sekviterpény.
Používa sa predovšetkým pri liečení
chorôb, najmä proti kašľu. Plody pomáhajú pri nadúvaní. Ľudová medicína
využíva angeliku aj na odstránenie
bolesti pri menštruácii. Pri poruchách
trávenia odstraňuje aj kŕčovité bolesti.
Pozor! U ľudí trpiacich alergiou už dotyk
s rastlinou vyvoláva vyrážky.
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Kam cestujú oblaky
Bolo raz jedno dievčatko a bolo
veľmi, ale veľmi zvedavé. Len čo
ráno otvorilo oči, už sa pýtalo:
- A kto ráno vyháňa tmu? A čo sa
snívalo v noci klavíru? A ako sa
rozprávajú špendlíky na oteckovom saku? A prečo tenisová raketa
nelieta vo vesmíre? A kedy aj mne
narastú fúzy?
Veru to bolo zvedavé dievčatko.
Kam len mohlo, strkalo nosík, gúľalo očami a stále rapotalo: - Akoprečonačozačoktočo?
Dedko sa smial a hovoril: - To
dievčatko má v sebe opytovací strojček. Na všetko je zvedavé.
Mamička sa nesmiala, iba si
vzdychla: - Ach, ach, také zvedavé
stvorenie hádam na svete už ani
nie je!
- Ani v Afrike? – spýtalo sa
dievčatko.
- Ani v Afrike, - povedala mamička.
- Ani v Austrálii? – znova sa
opýtalo dievčatko.
- Veru, ani tam nie je, - ozval
sa otecko. – Také je iba tu, u nás.
Tento náš malý zvedavý nos! – a potiahol dievčatko za nos.

Ale dievčatko povedalo: - Aby
ste vedeli, v Amafrike žije najzvedavejšie dievčatko na svete. Volá sa
Zvedavica Zvedavá Najzvedavejšia
Najzvedavejšia.
Dievčatko stálo pri okne a pozeralo sa, ako po oblohe plávajú
veľké oblaky. Boli ako modré slony,
ktoré sa kúpu vo vani a čľapocú
chobotmi.
- A tá Zvedavica Zvedavá, - pokračovalo dievčatko, - stojí teraz pri
okne a pozerá sa na oblaky a rozmýšľa, kam asi cestujú.
- A kam cestujú? – spýtal sa
dedko.
- Cestujú... no... no... do Oblakovej ríše. Žije tam jeden veličizný
slon menom Baramburambon. Ten
slon tam vypúšťa velikánske oblaky
z celého sveta a počíta ich. Počíta
celý deň a celú noc a stále a stále, až
ich všetky presne spočíta – a potom
už môžu ísť, kam len chcú.
- Hm, - povedal otecko a mamička sa spýtala:
- To teda znamená, že aj tamten obláčik cestuje do Oblakovej
krajiny?
- Áno, - povedalo dievčatko.

Oliva, oliva, lístoček

– Nevidíš, ako sa ponáhľa?
A naozaj. Obláčik sa ponáhľal
a o chvíľu ho nebolo. A obloha bola
znova čistá, čistučká. Ako zrkadlo
na jazere, kde sa v zime tak dobre
korčuľuje...
(Včielka 12/2002)

2.Oliva, oliva, zelená oliva,
povedz mi, oliva, kde môj milý býva.
3. Ja ti to nepoviem, lebo sama neviem,
ja som strom zelený, ja hovoriť neviem.
4. Oliva, oliva, lístoček zlatušký,
nežeň sa, šuhajku, ešte si mladušký.
5. Nežeň sa, šuhajku, netreba ti ženy,
polož si za klobúk rozmarín zelený.
6. Bárs si ja položím červenú ružičku,
predsa ja nenechám tú moju Aničku.
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MARTA BENČAŤOVÁ

DANUŠA DRAGULOVÁFAKTOROVÁ

SVIATOK VIANOC

MIKULÁŠSKE
ČARY

Čaro Vianoc zakráda sa
potichučky z večera,
v čistej izbe každý človek
pri stromčeku večeria.

Ide čosi nevídané:
Sú to veľké ťažké sane,
až po okraj napratané.
Ktože si to sadol na ne?

Oblátky a cesnak s medom,
opekance makové,
vyprážaný kapor, šalát
nachystá, kto ako vie.

Bdiem? Či sa mi azda marí?
Veď tie sánky vezú dary!
Vezú, až sa spod nich parí,
mikulášske zimné čary.

Zákusky a cukrovinky,
pomaranče, jabĺčka,
na nič nesmie pozabudnúť
starostlivá mamička.
Po večeri pri stromčeku
všetci veľkí, maličkí
otvárajú nedočkavo
prekvapenia, balíčky.
Ale hlavný darček Vianoc
žiari ľuďom na tvári,
lebo v ten deň Pán Boh všetkých
čistou láskou obdarí.

VESELO
SO ŽIVOTOM
- Peťko, ako to, že máš zablatené topánky? Veď vonku nie je blato.
- Ale je, mami, je. Len ho treba nájsť.
* * *
Žena u lekára po prehliadke:
- Pán doktor, som vážne chorá?
- Nie je to také zlé, ale ak sa chcete
uzdraviť, mali by ste každý deň zjesť
jedno vajce.

- Viete pán doktor, ale keď ja vajíčka
neznášam.
- Vy ste mi dobre nerozumeli, ja som
povedal, ZJESŤ nie ZNIESŤ!
* * *
Vážení cestujúci, hovorí k vám kapitán
lietadla. Keď sa pozriete na ľavé krídlo,
zistíte, že horí. Pohľadom na pravé krídlo
zistíte to isté. Keď sa pozriete dole, uvidíte
široký modrý oceán. Kto z vás vidí lepšie,
zbadá malú žltú bodku. Tá bodka, to je
nafukovací záchranný čln. A v ňom práve
teraz sedím.

MAĽUJTE S NAMI
Milí mladí priatelia, vašou úlohou je uvedený obrázok pekne vymaľovať a poslať ho k nám do redakcie. Z posledných
prác sme odmenili: Matúša Gribáča z Podvlka a Agátu Petráškovú z Krempách.
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Ivan
Miljkovič
Vo volejbale, podobne ako aj v iných
skupinových športoch, nájdeme tiché
myšky, ktoré pracujú pre tím, ale aj
hviezdy, ktorým všetci tlieskajú. Ivan
Miljkovič mal šťastie, pretože od začiatku
svojej kariéry bol hviezdou. Od detstva
bolo všetkým jasné, že z malého Ivana
vyrastie športovec. Na začiatku trénoval
tenis a plávanie. Rodičia ho chceli naviesť
na hádzanú, pretože sami patrili medzi
hádzanárov, Ivan však nakoniec zakotvil
vo volejbale.
Jeho kariéra bola rýchla. V rodnom
mestečku začal hrať najprv vo volejbalovej družine Student. A hneď sa dostal
do útoku, pretože jeho smeče a podania
sú také, že občas aj sám otočí výsledok
zápasu. Keď mal 18 rokov, vycestoval
do Belehradu, kde sa ujal v družine
Partizan. Mnohonásobní majstri kraja

O-ZONE
Hudobná skupina niekoľkých mladíkov doslova ovládla Európu. Slovensko nebolo žiadnou výnimkou. Príbeh
mladých hudobníkov sa začal v Moldávii, kde Dan Balan (1979), Arsenie
Toderas (1983) a Radu Sarbu (1978)
zažili svoje prvé hudobné úspechy. Boli
však presvedčení o tom, že rumunský
trh im poskytne viac možností a že tu
bude ľahšie odštartovať kariéru na
medzinárodnej scéne. To bol dôvod,
prečo v roku 2002 s demo snímkou
a s presvedčením o svojom talente
prišli do Bukurešti hľadať manažéra a
vydavateľa.
V roku 2002 sa zoznámili s Danom
Popi, generálnym manažérom Medea
Servises, zástupcom Sony v Rumunsku.
Začal sa tak písať začiatok ich závratnej
kariéry. Prvý singel O – Zone „Numai Tu“
(„Len Ty“ z albumu Číslo 1) sa dostal do
rumunskej Top 100, všetky rádia ho mali
na najvyšších priečkach počas niekoľkých
týždňov a kapela si získala srdce všetkých
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však vynikajúceho útočníka vo svojich
radoch nezadržali nadlho a už v roku
2000 hral v talianskej družine Lube
Banca Macerata. A začal, ako najlepšie
len mohol. Jeho družina získala Taliansky pohár. Výborne si tiež počínala na

európskych šampionátoch, kde získal
titul najlepšieho útočníka. Takéto vyznamenanie získaval mnohokrát na rôznych
turnajoch.

Rumunov. Na jeseň 2002 ich nový singel
„Despre Tine“ („O Tebe“) urobil z O
– Zone deﬁnitívne novú hviezdu rumunskej tanečnej scény. Rádia a televízie hrali
nový singel ako o život, čo neodvratne
spustilo O – Zone mániu. V roku 2003
sa O – Zone stali
najpredávanejšou
kapelou Rumunska s albumom
DiscO-zone. Tento album si však
nezískal len srdcia Rumunských
poslucháčov, ale
celej Európy. Z Ozone sa stala kapela európského
formátu. Z tohto
albumu si fanúšikovia najviac
obľúbili skladby
„Dragostea Din
Tei“ a „De ce
plang chitarele?“.
Dostali sa na cestu
hudobnej slávy.
Na jednej tlačovke

Už niekoľko rokov aktívne pôsobí v reprezentačnom tíme Srbska a Čiernej Hory,
kde so svojimi smečmi robí zázraky. Prvú
väčšiu medailu, striebornú, priviezol z majstrovstiev sveta v Japonsku v roku 1998.
Získal taktiež titul majstra Európy. Olympijské
zlato vybojoval v Sydney. Aj keď majstrovstvá sveta v Argentíne v roku 2002 neboli
pre tím Srbska a Čiernej Hory úspešné, i tak
Ivan Miljkovič patril medzi najlepších hráčov
turnaja. Veľké šťastie nemali reprezentační
volejbalisti ani v Aténach, pretože polovica
z nich sa nakazila akýmsi neznámym vírusom a skončila olympijské hry v nemocnici,
vďaka čomu Srbsko a Čierna Hora podľahla
vo štvrťﬁnálovom zápase tímu Ruska. Pozícia Miljkoviča v reprezentačnej družine je
natoľko pevná, že ak sa oneskorujú platby
za zápasy, stačí, že pohrozí chvíľkovou prestávkou a peniaze sa vždy nájdu.
Ivan Mijkovič patrí medzi hviezdy
talianskej volejbalovej ligy. Nosí číslo
14. Veľmi rád má talianske športové
automobily, avšak zatiaľ si šetrí na peknú vilu v domovine. Ešte počas pobytu
v Belehrade začal študovať na fakulte
manažmentu, avšak zatiaľ mu chýba čas,
aby štúdium šťastne ukončil. (ms)

sa dokonca posťažovali, že kvôli sláve si
nemôžu nájsť ani priateľky, pretože každá
žena sa jej obáva. Verme však, že tento
problém už majú za sebou, pretože táto
európska hviezda sa už pred istým časom
rozpadla. (ms)
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KALENDÁR Z RÍMA
Kalendár poznáme všetci. Ale asi málokto vie, prečo má práve
takto usporiadané mesiace a nie inak. Pokúsili sme sa teda nájsť
odpoveď v histórii vývinu kalendára.
JANUÁR je bránou nového roka a volá
sa podľa Janusa, rímskeho boha počiatku
všetkých vecí, ochrancu dverí, brán a priechodov. Rimania ho zobrazovali s dvoma
tvárami, pretože sa pozeral dopredu
i dozadu. Zasvätili mu počiatky všetkých
vecí v najširšom slova zmysle, najmä
začiatok dňa, prvý deň mesiaca (kalendára) a prvý mesiac v roku. Janus
mal hlavný sviatok na nový rok, keď
sa ľudia na jeho počesť slávnostne
obliekali, vzájomne si blahoželali
a posielali si darčeky. V mnohých
krajinách tieto zvyky zotrvávajú
dodnes. V Anglicku chodia ľudia
z domu do domu želať priateľom
šťastný nový rok. Samozrejme,
že prvým návštevníkom je
čert, rozdávajúci kúsky uhlia
a krajce chleba ako symbol
tepla a jedla pre celý nastavajúci rok.
FEBRUÁR je druhý
mesiac v roku, ktorý až
do čias panovania Júliusa Césara mal, tak
ako ostatné mesiace,
30 dní. Július César
však skrátil február na
29 dní a mesiac júl
(pomenovaný podľa
seba) predĺžil na
31 dní. Podobne cisár
Augustus predĺžil mesiac august (pomenovaný podľa seba) na 31 dní a skrátil
mesiac február na 28 dní. Na presné dodržanie ročných období však má február
v priestupných rokoch 29 dní.
MAREC je pomenovaný podľa Marsa,
rímskeho boha vojny, ochrancu rímskej
moci a praotca Rimanov, ktorý bol otcom
Romula a Réma. V starších časoch ho
Rimania uctievali aj ako boha úrody, polí,
lesov a jari. Tento jeho pôvodný význam
dokazujú aj mnohé zachovalé roľnícke
modlitby, ako aj pomenovanie prvého
jarného mesiaca (Martius).
APRÍLom sa začína v prírode nový
rok. Po daždivých a veterných dňoch
sa začínajú objavovať na stromoch listy

a prvé puky kvetov. Apríl je „otváračom“
nového roka v prírode, a tak názor, že apríl
dostal svoje pomenovanie z latinského
slova „aperire“, čo znamená „otvoriť“, má
svoje opodstatnenie.
Staroitalský boh Maius bol ochrancom
vzrastu rastlín. Jeho meno dostal piaty
mesiac v roku – MÁJ. V stre-

doveku oslavovali 1. máj korunovaním
májovej kráľovny.
Fakt, že väčšina názvov mesiacov pochádza od Rimanov, je potvrdený názvom
mesiaca JÚN. Niektoré názory tvrdia, že
sa volá podľa starej rímskej rodiny Junius. Je však pravdepodobnejšie, že bol
pomenovaný podľa rímskej bohyne Juno,
manželky najvyššieho boha Jova (1. pád
Jupiter). Pôvodne bola ochrankyňou
rímskych žien, neskôr ju Rimania vyhlásili
za ochrankyňu Ríma a rímskej ríše. Ako
bohyňu vydatých žien nazývali Rimania
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Junonu Matrona. Zasvätili jej všetky kalendy, t.j. prvé dni mesiaca, a okrem toho
šiesty mesiac roku (iunius), ktorý sa podľa
nej nazýva dodnes. Jej štátny kult splýval
s kultom Jova. Ženy oslavovali na jej
počesť vždy 1. marca sviatok matronálií
a dostávali pri tejto príležitosti dary od
manželov a príbuzných.
Quintilis, pôvodný názov mesiaca JÚL
vyjadroval jeho postavenie ako piateho
mesiaca v roku. Keď v roku 46 pred
našim letopočtom rímsky generál Július
César upravoval kalendár a predlžil jeho
počet dní z 30 na 31, rozhodol sa nazvať
ho podľa seba (Július). V pôvodnom
kalendári mal šiesty mesiac v roku názov
Sixtilis. Keď Július César upravil kalendár
tak, že sa šiesty mesiac stal ôsmym mesiacom v roku, rozhodli sa Rimania na
počesť cisára Augusta, ktorý bol
Césarovým synovcom, pomenovať mesiac AUGUSTom.
SEPTEMBER bol siedmym
mesiacom starého kalendára,
a keď sa stal deviatym mesiacom, Rimania sa neobťažovali
premenovať ho. Jeho názov
pochádza zo slova septem, čo
znamená sedem.
OKTÓBER, podobne ako september, nosí svoje pôvodne meno,
ktoré znamená ôsmy mesiac, ale je
pravdaže desiaty. Anglosasi ho nazývali žltým mesiacom.
NOVEMBER, jedenásty mesiac v našom kalendári, znamená deviaty mesiac.
Je to meno zo starého kalendára, ktoré
nebolo zmenené, hoci jeho miesto v roku bolo posunuté. November Anglosasi
nazývali „Blotmonath“, teda chladnokrvný
– krvavý mesiac, kedy sa zabíjali zvieratá
kvôli nedostatku paše počas zimy.
DECEMBER pre nás všetkých predstavuje obdobie Vianoc, vyzdobených
výkladov, ozdobených jedličiek, voňavých
koláčov a darčekov. Je posledným mesiacom v roku, ktorého názov pochádza ešte
zo starého rímskeho kalendára a znamená
desiaty mesiac. Pôvodne mali Rimania rok
dlhý len 304 dní a rozdelený na 10 mesiacov, začínajúcich marcom. Legenda hovorí, že asi 700 rokov pred naším letopočtom,
rozdelil Nuna Pompilius, kráľ Ríma, rok na
12 mesiacov a pridal január ako jedenásty
a február ako dvanásty mesiac roka. V roku 46 pred naším letopočtom kalendár
vylepšil za doby svojho panovania Július
César a nariadil presunúť mesiace január
a február na začiatok roka. (aj)
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ZÁKUSKY
ČO NA OBED
Letný segedín
400 g zadného hovädzieho mäsa,
1 menšia hlávka bielej kapusty, 2 väčšie
nakrájané cibule, 20 g hladkej múky,
¼ l kyslej smotany, 3 strúčiky cesnaku,
2 polievkové lyžice oleja, soľ, mletá červená paprika, 2 bobkové listy, ½ čajovej
lyžičky rasce.
Na horúcom oleji speníme cibuľu,
pridáme nakrájaný cesnak a na kocky
nakrájané hovädzie mäso. Pridáme papriku a dusíme približne 1 hodinu. Občas
skontrolujeme, či mäso netreba podliať
vodou. Kým sa dusí mäso, očistíme
kapustu od vrchných lístkov, prerežeme
na polovicu a vykrojíme hlúb. Očistenú
kapustu nakrájame na rezance. Keď je
mäso mäkké, pridáme nakrájanú kapustu,
bobkové listy a rascu. Podlejeme vodou
a dusíme, kým kapusta zmäkne. V poháriku rozmiešame hladkú múku s vodou na
zátrepku a vlejeme do hotového guláša.
Dochutíme kyslou smotanou.

Pečeň po maďarsky
600 g bravčovej pečene, 2 zelené papriky, 5 rajčiakov, 3 jablká, 1 dl červeného
vína, 4 lyžice oleja, majoránka, soľ, mleté
čierne korenie, 1 vajce.
Pečeň očistenú od blán a umytú
nakrájame na tenké plátky, osmažíme
z oboch strán na oleji a preložíme do
kastróla. Umyté, očistené a jaderníkov
zbavené papriky nakrájame na kolieska.
Ošúpané a umyté jablká prekrojíme na
polovice, očistíme z jaderníkov a pokrájame na polovičné plátky. Horúcou vodou
sparené rajčiaky ošúpeme a nakrájame
na plátky. Pečeň poprášime mletým čiernym korením a majoránkou, uložíme na
ňu plátky jabĺk, kolieska papriky a plátky
rajčiakov. Zalejeme vínom a dusíme asi 15
minút na malom ohni. Vajce rozmiešame
so soľou, zalejeme ním pečeň a ešte chvíľu necháme na sporáku, až vajce stuhne.
Môžeme podávať s varenými zemiakmi,
posypanými jemne nasekanou zelenou
petržlenovou vňaťou alebo aj s dusenou
ryžou a so zeleninovým šalátom.
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Broskyňovo-černicové
pizze
10 plátkov cesta ﬁlo (alebo 3 balíčky
štrúdľového cesta), 30 g roztopeného
masla, 2 polievkové lyžice mletých mandlí,
4 broskyne, 150 g černíc, 2 polievkové lyžice vanilínového cukru, hustý biely jogurt.
Plát cesta zľahka potrieme roztopeným maslom. Naň položíme druhý plát
a opäť ho potrieme. Takto pokračujeme,
až kým nemáme 5 naukladaných plátov
cesta potretých maslom. Na cesto priložíme hore dnom misku s priemerom asi
13 cm a podľa nej vyrežeme z neho 2
kolieska. Postup zopakujeme a nakoniec
získame 4 kolieska. Každé koliesko posypeme ½ čajovej lyžičky mletých mandlí
a odložíme nabok. Broskyne prekrojíme
napoly, skrútime a vyberieme kôstky.
Dužinu pokrájame na tenké plátky. Poukladáme ich na kolieska, aby po obvode
ostal neprikrytý pásik. Potom na kolieska
rozložíme černice a každú tortičku posypeme 1 ½ čajovej lyžičky cukru. Pečieme
15 minút v predhriatej rúre na 200 °C.
Tortičky treba podávať do 15 minút od
vytiahnutia z rúry, pretože cesto ﬁlo rýchlo
stráca chrumkavosť.

ŠALÁTY
Červený šalát
½ hlávky červenej kapusty, 1 červená
paprika, 1 zelená paprika, 250 g údeného jazyka, 150 g majonézy, 150 g kyslej
smotany, 1/8 l octu, 2 strúčiky cesnaku, 1
cibuľa, soľ, mleté čierne korenie, 1 čajová
lyžička drvenej rasce.
Kapustu rozkrojíme na polovicu,
vyberieme hlúbik, potom ju postrúhame
nadrobno, krátko močíme v slanej vode,
necháme dobre odkvapkať a vložíme
do misy. Papriku očistíme, umyjeme,
zbavíme jadierok a pokrájame na tenké
pásiky. Cibuľu očistíme a pokrájame
nadrobno. Údený jazyk pokrájame na
jemné pásiky. Všetky prísady pridáme
ku kapuste a premiešame. V miske vymiešame majonézu s kyslou smotanou
a octom. Strúčiky cesnaku roztlačíme
so soľou a pridáme k zálievke. Zálievku
dochutíme soľou, korením a rascou a nalejeme na šalát. (ms)

CHOROBY GOŁĘBI
Zapalenie oka
Chorobę tę wywołują bakterie wnikające do kanału łzowego, co jest przyczyną
jego zaczopowania i łzawienia. Gołąb
jest niespokojny, stale „przeczesuje”
palcami okolicę oka lub ociera o skrzydło.
Widoczne jest jej zawilgocenie. Leczenie:
podawanie antybiotyków zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

Zaparcie jaja
Jest to przypadłość samicy, która nie
może znieść jaja. Najczęstszymi przyczynami są: zaburzenia hormonalne, atonie
mięśniówki jajowodu (powodowane
stanem zapalnym na tle salmonellozy
lub innych chorób zakaźnych), stresy,
przetrenowanie samic, zmiana gołębnika
lub samca, wady skorupy jaja, niewłaściwe ułożenie jaja w jajowodzie. Samica z
zapartym jajem przejawia niepokój, częściej siedzi w gnieździe, niekiedy leży na
mostku z szeroko rozstawionymi nogami.
Do leczenia należy przystąpić w ciągu 72
godzin. Późniejsza interwencja zmniejsza
szansę uratowania samicy. Leczenie: samicę oddziela się od stada i wstrzykuje się
jej podskórnie 0,3-0,5 ml hormonu - oksytocyny (3-5 j.m.). Następnie umieszcza się
ją pod lampą, w temperaturze 28-30 °C na
40 minut. Jajo powinno być zniesione po
15-30 minutach. Jeśli nie, to można wtedy usunąć jajo w sposób mechaniczny
- przez masaż. Przed zabiegiem jednak
do steku wstrzykuje się 1 ml oliwy lub
płynnej paraﬁny.

Choroby zakaźne i inwazyjne
Na choroby zakaźne zapadają przede
wszystkim te ptaki, które mają obniżoną
odporność wynikającą z niedostatecznego żywienia. Znaczy to, że mają one za
mało przeciwciał. W praktyce choroby te
są dla gołębi najgroźniejsze. Wśród chorób zakaźnych, zależnie od właściwości
zarazka, rozróżnia się choroby zakaźne,
zaraźliwe i nie zaraźliwe. Zależnie od
czynnika wywołującego choroby dzieli się
je na: bakteryjne, wirusowe i grzybicze.
W przebiegu każdej choroby zakaźnej
występuje moment zakażenia, okres

december 2006

wylęgania, okres nietypowych objawów,
okres rozwoju objawów typowych dla
danej jednostki i okres zdrowienia.
Zakażenie może nastąpić przez układ
oddechowy lub pokarmowy, a także
przez skórę i krew. Okres wylęgania
choroby zakaźnej, tj. czas od momentu
zakażenia do pojawienia się pierwszych
objawów klinicznych, może trwać od 3
dni do kilku tygodni. W zapobieganiu
chorobom zakaźnym najważniejszą rolę
odgrywają szczepienia ochronne, leczenie i izolowanie chorych gołębi, a także
zapewnienie im higienicznych warunków
bytowania (odpowiednie pomieszczenia i
pełnowartościowe żywienie).

Pryszczyca krów, owiec i świń
Wirus pryszczycy atakuje zwierzęta
parzystokopytne, szczególnie krowy,
owce i świnie. Pryszczyca jest niezwykle
zaraźliwą i trudną do opanowania chorobą.
Co ciekawe, wywołuje ją jeden z najmniejszych znanych wirusów zwierzęcych. Wirus pryszczycy dostaje się do organizmu
zwierzęcia najczęściej jedną z dwóch dróg
- wdychanym powietrzem lub z karmą.
Już nawet po 24 godzinach od zakażenia
wnika do komórek błony śluzowej jamy
gębowej i tam zaczyna się gwałtownie
rozmnażać. W pysku tworzą się wtedy charakterystyczne pęcherze, zwane pierwotnymi. Każdy z nich to skupisko „młodych”
wirusów, gotowych by atakować. Wkrótce,
po dwóch, trzech dniach przenikają one do
krwi i z nią docierają do racic. Tam znów
wirusy się rozmnażają, przyczyniając się
do powstawania tzw. pęcherzy wtórnych.
Na tym etapie rozwoju choroby wirus
pryszczycy znajduje się już w mleku,
moczu, ślinie. W ślinie pojawia się on nawet jeszcze przed powstaniem pęcherzy
wtórnych. Chore zwierzęta bardzo cierpią.
Pęcherze na racicach bolą i utrudniają
chodzenie, powodują kulenie. Aby uniknąć
bólu, zwierzęta często klękają. Drażnią je
również liczne bąble umiejscowione na
dziąsłach i wargach, dlatego czasami ślinią
się i nieustannie mlaskają. Pęcherze bardzo łatwo pękają, powodując powstawanie
ran, przez które mogą przedostać się do
organizmu chorobotwórcze bakterie. Takim zakażeniom sprzyjają złe warunki, w
jakich mogą znajdować się zwierzęta. W
brudnej, dawno nie zmienianej ściółce aż
roi się od bakterii, które tylko czekają na
taką okazję. Wtórne zakażenia bakteryjne
racic prowadzą do martwicy i odpadania
puszek rogowych. c.d.n.

Ulgi przy
przejazdach
Dowód osobisty
Nie musisz nosić ze sobą dowodu.
Policjanci albo strażnicy miejscy mogą zażądać od ciebie dokumentów tożsamości
w uzasadnionych przypadkach, np. gdy
podejrzewają, że popełniłeś przestępstwo
albo byłeś świadkiem wypadku. Jednak
sam fakt, że nie masz przy sobie żadnych
dokumentów, nie jest wykroczeniem. Policja ma prawo w inny sposób ustalić twoją
tożsamość, np. pytając o to towarzyszące
ci osoby albo porównując przekazywane
przez ciebie dane z danymi w policyjnym
komputerze.

Umowa próbna
Pracodawca ma prawo zaproponować ci umowę na okres próbny. Może
ona być zawarta tylko raz z danym pracodawcą, maksymalnie na trzy miesiące.
Można ją jednak rozwiązać wcześniej (za
wypowiedzeniem). Okres wypowiedzenia
zależy od czasu trwania umowy i wynosi:
3 dni robocze – gdy okres próbny nie
przekracza 2 tygodni; 1 tydzień – gdy
jest dłuższy niż dwa tygodnie; 2 tygodnie
– gdy wynosi 3 miesiące.

Dodatkowy zasiłek
Osoby, które ukończyły 75 lat i mają
prawo do emerytury lub renty powinny
otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny (153
zł). Dotyczy to także młodszych osób, jeśli
mają orzeczenie o całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeśli ty,
albo ktoś bliski ma prawo do takiego zasiłku, a go nie otrzymuje, zgłoś to do ZUS.

Zwrot zadatku
Zadatek przekazywany przy zawarciu
umowy, po jej wykonaniu jest zaliczany
na poczet ostatecznej kwoty. Jeżeli
jednak umowa nie jest wykonana, to
sprawa zwrotu zadatku zależy od tego,
która strona nie wykonała umowy. Jeżeli z
umowy zrezygnował zamawiający towar,
dostawca może zadatek zatrzymać. Gdy
natomiast zrobił to dostawca, zamawiający może żądać zwrotu zadatku w kwocie
dwukrotnie wyższej.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niezdolne do pracy oraz
samodzielnej egzystencji są uprawnione
do 49-procentowej ulgi przy przejazdach
środkami publicznego transportu zbiorowego w pociągach osobowych oraz
w autobusach w komunikacji zwykłej
na podstawie biletów jednorazowych.
Przy przejazdach w pociągach innych
niż osobowe oraz komunikacji innej niż
zwykła przysługuje takim osobom 37procentowa ulga.
Przewodnik lub osoba towarzysząca
w podróży osobie niewidomej bądź niezdolnej do samodzielnego poruszania się
jest uprawniony do 95-procentowej ulgi
przy przejazdach PKP i PKS.

Nietrzeźwość
Stan nietrzeźwości ma miejsce, gdy
zawartość alkoholu we krwi przekracza
0,5 promila, bądź zawartość alkoholu w
1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Tak to reguluje
kodeks karny (art. 115 § 16).

Kosztowne
promocje
Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni proponują konsumentom
promocyjne oferty, które wiążą się z
podpisaniem długotrwałego kontraktu.
Taka oferta gwarantuje znacznie korzystniejsze ceny usług w porównaniu
ze standartowymi, ale niekoniecznie
musi to być atrakcyjne dla klienta. W
ofertach promocyjnych proponowana
rata miesięczna jest obniżona, ale po
upływie promocji może się okazać, że
stanie się ona kosztownym ciężarem.
Natomiast zerwanie umowy oznacza
konieczność zapłacenia kary umownej.
Abonent przy podpisywaniu umowy na
czas określony powinien złożyć stosowne oświadczenie, jeżeli tego nie zrobi
umowa automatycznie przedłuża się na
czas nieokreślony, co oznacza zwykle
wyższe opłaty, gdyż stwarza możliwość
szybkiego zakończenia kontraktu z operatorem bez konieczności ponoszenia
kar umownych. (aj)
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RAK (22.6.-22.7.)
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Koniec kalendárneho roka je
zároveň pre teba koncom roka
astrologického. Istotne to pocítiš. Nerob si však veľkú hlavu
z toho, že budeš unavený a čiastočne aj
znechutený. Radšej si oddýchni. Problémy
nechaj stranou. Sviatky stráviš vo väčšej
spoločnosti, takže sa radšej citovo uvoľni.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nadišiel najlepší čas, aby si
zakončil všetky rozpracované
projekty. Aj keď sa objavujú
problémy, hodnotenie by malo
byť pozitívne. Najlepšie ťa ešte len čaká.
Možno sa ti splní dávny sen. Silvester stráviš radšej pracovne, ale nezahadzuj ﬂintu
do žita, môže byť výnimočne zaujímavý.

RYBY (19.2.-20.3.)
V kontakte z okolitým svetom
budeš musieť byť ostražitý. Musíš si vymyslieť nejakú stratégiu. V srdcových záležitostiach
nechaj city stranou, aspoň teraz. Inak by
si mohol by si urobiť veľkú chybu. Nestrať
celý svoj majetok na vianočné nákupy. Vianočné sviatky si uži v pokoji a bez stresu.

BARAN (21.3.-20.4.)

Aj keď ti hviezdy pomáhajú,
prácu za teba neurobia. Tvoja
kariéra sa bude rozvíjať veľmi
zaujímavým spôsobom. Chyť si svoju
šancu, ale nemysli si, že hneď vyhráš
milióny. To je len začiatok. Možno je čas
zainvestovať do vzdelania. Sviatky prinesú so sebou nádej a dávne sny.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac bude spoločensky veľmi zaujímavý. Nebude
ti to však prekážať v kariére
a hromadení majetku. Nečakaj na lepšiu životnú šancu. Rýchlo do
roboty – nový projekt, nová pracovná
zmluva, a možno dokonca obrúčka…
Osud ti to dobre odplatí. Podel sa cez
sviatky svojou radosťou.

PANNA (24.8.-23.9.)
V tvojom živote nastane veľký
zmätok. Úspechy sa budú
striedať s neúspechmi v závratnom tempe. Nerob dôležité rozhodnutia, radšej sa zamysli nad
sebou a zhodnoť posledný rok. Musíš
konať kompromisne, ak sa nechceš na
Vianoce usmievať na silu. S peniazmi sa
príliš nerozhadzuj.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Pochybností v láske sa tak
rýchlo nezbavíš. Ale v obchodných záležitostiach sa ti bude
dariť, nadviažeš nové kontakty.
V právnych otázkach je čas po tvojej strane,
máš možnosť zbaviť sa úradných problémov. Voľné chvíle využi na študovanie.
Možno ťa čaká celkom zaujímavá cesta.

Čakajú ťa príjemné, milé
a rodinné sviatky, aj keď ti
bude možno niekto chýbať.
Pokým však sviatky prídu,
nezabudni vybaviť jednu delikátnu záležitosť. Využi svoj diplomatický talent
a charizmu. Isto sa ti ho podarí vyriešiť.
V láske sa ti bude dariť, či to však vydrží
dlhšie, dozvieš sa neskôr.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Budeš mať veľa práce a vybavovaní, ktoré musíš urobiť
hneď. Musíš si však dôverovať a urob to podľa seba. Drž
sa pevne svojho cieľa. Výsledok bude
vtedy výnimočný. Budeš sa cítiť veľmi
príjemne v spoločnosti druhej osoby, a to,
čo vyzeralo na ledajakú známosť, potrvá
trošku dlhšie.

Peniaze sú teraz najdôležitejšie, pretože sú už presne
určené, na čo budú použité.
Možno sa však nejako budú
dať rozmnožiť. Aj keď plány
na sviatky a koniec roka budú veľké,
nakoniec zistíš, že najlepšia bude asi tá
najspokojnejšia možnosť – doma s rodinou. Čaká na teba zaujímavý darček.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Ak sa cítiš, že tvojou loďkou hádže na všetky strany,
uchop poriadne kormidlo.
Musíš sa správne rozhodnúť.
Aj keď máš voči sebe veľké očakávania,
nestrácaj zdravý rozum a pokoru. Sviatky
budú až nad mieru pokojné, ale vďaka
tomu si oddýchneš a budeš mať čas pre
svojich najbližších.

Máš pred sebou novú etapu
života, ktorá by mala byť pre
teba výnimočne priaznivá.
Skončia sa problémy, nájdeš
správne východisko alebo sa jednoducho
zmení situácia. Dlho čakať nebudeš.
Možno to bude svadba, lepšie pracovné
miesto alebo zaujímavá cesta. Máš pred
sebou veľkú šancu. (ms)
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NÁŠ TEST

STE RODINNÝ TYP?
1. Keby ste si mohli vybrať, ako by ste najradšej strávili
Vianoce?
a) sám a ďaleko – 9; b) samozrejme s deťmi, netrpezlivo
očakávajúc Ježiška – 0; c) s milovaným človekom v romantickej nálade – 6; d) športovaním a prechádzkami
s rodinou a partnerom – 3.
2. V amerických seriáloch typu Krásni a bohatí často vidíme rodiny, ktoré sa milujú, nenávidia a hádajú. Jeden
druhého podvádzajú, napriek tomu sa nevedia rozísť.
Ako sa vám to páči?
a) považujem to za choré – 9; b) tak to má byť – rodina
má držať spolu – 0; c) tieto čierno-biele rodinné drámy
predvádzajú, ako to nemá vyzerať – 3; d) je mi to
ľahostajné, ak je to dosť akčné – 6.
3. Ako je to s vašou ochotou pomáhať?
a) keď ma niekto potrebuje, som kedykoľvek ochotný
pomôcť – 0; b) pomáham sám sebe. A to isté čakám
aj od iných – 9; c) pomáham rád, ale dávam pozor, aby
ma nikto nevyužíval – 3; d) je mi milšie, ak pomáhajú
mne – 6.
4. Ktorá forma života z ríše zvierat sa vám pozdáva
najviac?
a) Národ mravcov, kde každý jedinec plní svoje úlohy – 0; b)
vlk samotár, ktorý chodí svojimi cestičkami – 9; c) včely,
ktoré sa počas chladu navzájom zohrievajú krídlami – 3;
d) párik orlov, ktorý odchová mladé, a potom vo dvojici
krúži vo výškach – 6.
5. Žiť „sólo“ znamená pre vás...
a) najvyššiu rozkoš – 9; b) silný dôkaz problémov s medziľudskými vzťahmi – 0; c) životný úsek, v ktorom
človek musí stráviť isté veci, a potom začať ďalší – 6;
d) zbabelosť pred domnelým nepriateľom – 3.
6. Manželstvo vašich rodičov bolo podľa vašich spomienok...
a) namáhavé, raz bolo hore a raz dolu – 6; b) neexistovalo
– v dôsledku rozvodu lub úmrtia – 9; c) neexistovalo,
ale jestvoval náhradný partner, ktorý vypĺňal prázdne
miesta – 3; d) harmonické – 0.
7. Ak človek neustále iba dáva a zabúda si aj brať, je podľa
vášho názoru...
a) hlupák – 9; b) obdivuhodný – 3; c) dobrý človek – 0, d)
rodená obeť – 6.
VYHODNOTENIE:
0 až 20 bodov: Ste ako stvorený pre rodinu. Váš zmysel
pre život v spoločenstve je rozvinutý do takej miery, že pre
dobro rodiny rezignujete aj z vlastných túžob. Jednoducho
– potrebujete pocit spolupatričnosti, ktorý vzniká uprostred
vlastnej rodiny. Okrem toho vám vôbec neprekáža, že
musíte každodenne prejavovať zodpovednosť – najmä
za ľudí, ktorých ľúbite najviac.
21 až 45 bodov: Túžite po naplnenom rodinnom živote,
ktorý by vám poskytol útočisko z pracovného stresu.
Nechcete však veľkú rodinu, ktorá by vás načisto oberala
o vzduch. Ak vôbec chcete deti, bohato vám stačia dve.
V prípade, že ešte stále kráčate životom ako slobodný
človek, spočíva to v tom, že ste ešte nenašli niekoho, kto
by zodpovedal vašim nárokom.
43 až 63 bodov: Ani netušíte, čo by ste si mali počať
s rodinou, a robíte dobre, že sa nepokúšate ju založiť. Už
pri pomyslení na čosi také sa cítite obmedzovaný a okradnutý o absolútnu slobodu. Uprednostňujete voľnejšie
vzťahy a množstvo priateľov. Príčinou vašich obáv z rodinného života môžu byť nevyriešené konﬂikty z rodičovského
domu, ako aj zlé skúseností s opačným pohlavím. (aj)

december 2006

ZUZANA – je to obyčajne štíhla a vysoká blondína, občas aj
hnedovláska, so šedými, zelenými, modrými a niekedy aj hnedými očami. Povahove je mimoriadne pokojná, priam ﬂegmatická,
preto ju nič nedokáže vyviesť z rovnováhy. Od detstva sa vychováva v dobrých podmienkach, dalo by sa povedať – v blahobyte.
Učí sa dobre, má umelecké a humanistické nadanie. Pochádza
najčastejšie zo vzdelaneckej rodiny, niekedy aj z robotníckej,
a máva obyčajne jednu, mladšiu sestru.
Zuzana nemá príliš veľa priateliek, možno vinou rodiny, najmä
matky, ktorá dcéru trochu izoluje. Väčšinu času venuje hre na
klavíri a štúdiu cudzích jazykov. V škole je usilovná, býva dobrou športovkyňou – ľahkou atlétkou, aj keď nikdy nedosahuje
nejaké oslnivé výsledky, najmä pre nedostatok času na tréning.
Ako usilovnú žiačku s dobrým prospechom ju učitelia dávajú
za vzor iným žiakom. Po základnej škole Zuzana pokračuje
v štúdiu na gymnáziu, ktoré absolvuje bez problémov. V strednej

škole prežíva svoju prvú veľkú lásku. Je veľmi ctižiadostivá, ale
nikdy neprejavuje navonok svoje city. Žije vo vlastnom svete,
uzavretá často stenami rodinného domu. Spočiatku sa neveľmi
stará o svoj zovňajšok, ale po vyštudovaní sa oblieka až príliš
elegantne. V zamestnaní si ju cenia ako znamenitú pracovníčku.
Pomerne rýchlo získava vedúce funkcie, pocty a slávu.
Zuzane osud nikdy nedáva spoznať, čo je nedostatok. Keďže
je schopná a ambiciózna a navyše rodičia jej pomáhajú – rýchlo
dosahuje to, na čo iní čakajú celé roky. Vydáva sa pomerne
neskoro za človeka, ktorý máva úspech u žien. Vychovaná v
inom svete nevie vždy nájsť spoločný jazyk so svojím manželom. Najšťastnejšie obdobie v jej živote pripadá medzi 20. a 30.
rokom. Neskôr máva hodne starostí, aj keď vždy sa vie ovládať
a prechádza životom s vysoko pozdvihnutou hlavou. Stáva sa, že
život jej uplýva dlhší čas osamote. Ľudia si ju vážia, ale ju nemajú
príliš radi. Ako šéfka je prísna, ako žena príliš studená, ako matka
však veľmi dobrá, ktorá sa až prehnane stará o svoje deti. Máva
najčastejšie dve – syna a dcéru. Všeobecne možno povedať, že
Zuzana je typom veľmi hodnotného človeka, nadaného, aj keď
nie vždy chápaného. (aj)

Malý syn sa pýta otca:
- Otecko, ako sa volala Adamova svokra?
- Adamova svokra?! On nemal
svokru. Veď on žil v raji!
***
Manžel vraví svojej polovičke, ktorá sa žiadostivo pozerá na
upečenú hus:
- Vidíš, Zlatka, na mňa si sa
tak nikdy nepozerala…
***
- Pán doktor, povedzte mi
pravdu, čo je mojej žene?
- To nič nie je, je len hysterická. Môže sa dožiť aj sto rokov.
- Panebože, ale čo ja?

Čašník ponúka hosťovi:
- Mám bravčovú pečeň, teľacie srdce, hovädzí jazyk, údené kolená, volské
oko...
Hosť ho zarazí:
- Vaše telesné problémy ma nezaujímajú, prineste mi guláš.
***
- Čo si taký zničený, Alfréd?
- Čítal som knižku s tragickým koncom.
- A čo to bola za knižka?
- Moja vkladná.
***

***
Rozprávajú sa dve kamarátky:
- Môj manžel ma nemiluje tak ako
kedysi…
- Prečo si to myslíš?
- Lebo za posledné dva roky sa vôbec
neobjavil doma.
***
Manžel pozoruje manželku pri cvičení
karate a pýta sa jej:
- Drahá, to ťa tak baví?
- Ani nie, ale doba je zlá. Keď pôjdem
po tme sama domov, mohol by ma niekto
prepadnúť a znásilniť.
Muž sa na ňu pozrie a hovorí:
- Taká tma nikdy nebude.
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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:
Soľ jesť – úspešne zdoláš ťažkosti; tĺcť
– stará žena vylieči tvoju chorobu; v nádobe vidieť – budeš niečo ľutovať.
Strieborné nádoby – zlepšia sa tvoje
majetkové pomery; kupovať – zažiješ
veľkú zmenu; kupovať na dražbe – počítaj
s väčšou sumou peňazí; dostať do daru
– preukážeš niekomu veľkú láskavosť.
Strieľať vidieť – máš pred sebou dobrý
cieľ; počuť – nebezpečenstvo; sám strieľať – dostaneš dobrú správu.
Sup, vidieť ho – vysoko postavení ľudia
sa budú o teba zaujímať.
Suchár vidieť – musíš sa pripraviť na
ťažkosti; jesť – dobré príjmy.
Svah hornatý – starosti; zelený – pokoj
a spokojnosť; zalesnený – čakajú ťa
prekážky v práci.
Svadobný závoj nosiť – splnia sa ti nádeje.
Svietnik s horiacimi sviečkami – radostná
správa; bez sviečok – neveľké starosti.
Svetlo – radosť; vo veľkej vzdialenosti
– máš dobrých priateľov; zapaľovať – nájdeš to, čo si stratil; zhasnúť vidieť – máš
zlé správy, strata, smola a pod. (aj)
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NEZDANENÝ STRIPTÍZ. Striptíz je
umenie, a preto by sa na neho nemala
vzťahovať daň z pridanej hodnoty.
Aspoň tak svoje rozhodnutie zdôvodnil
nórsky odvolací súd v nedávnej kauze.
Podľa trojčlennej sudcovskej poroty je v
tomto prípade striptíz druh tanca kombinovaného s herectvom, preto ho možno
považovať za umelecký výkon na pódiu a
v Nórsku sa naň nevzťahuje DPH. Verdikt
podporil rozhodnutie okresného súdu z
mája 2005 v prospech spoločnosti Den
Blue Engel, ktorá prevádzkuje podnik
Diamond Go Go Bar v Oslo. Do sporu
s úradmi sa tento podnik dostal potom,
čo odmietol zaplatiť 25-percentnú DPH z
tržby na vstupnom. Právnici spoločnosti
pred súdom argumentovali túto skutočnosť tým, že ani iné vystúpenia ako hltači
mečov či komici nepodliehajú plateniu
DPH. Podľa právnikov striptíz v Diamond
Go Go Bare nie je vulgárny a vykonávajú
ho profesionálne tanečnice. Súd nariadil
daňovému úradu zaplatiť súdne trovy,
ktoré sa vyšplhali v prepočte na zhruba
700-tisíc korún. (SITA)

MAČIATKA ALEBO ŠTENIATKA? Po
tom, čo mačka v Brazílii zrejme porodila
šteniatka, si vedci opäť lámu hlavy nad
tým, ako to nepredvídateľná príroda zariadila. Mačka Mimi podľa majiteľky priviedla
na svet šesť mláďat po tom, ako ju videla

páriť sa so psom od susedov. Tri z mláďat vyzerajú ako mačiatka, zvyšné tri sa
však podobajú na šteniatka. V súčasnosti
genetici testujú krvné vzorky, aby na ich
základe určili presne druh šiestich mláďat.
Podobné prípady nezvyčajných krížencov
sa už v minulosti objavili, avšak vždy
išlo o blízko príbuzné druhy. Vyskytol sa
napríklad kríženec leva a tigra či kosatky
dravej a delfína skákavého. (TASR)
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NEMOCNICA PRE RYBY. Vláda v
Južnej Kórei sa rozhodla vybudovať nemocnicu pre ryby a na tento projekt vyčlenila
5,86 miliónov dolárov (156 mil. Sk). „Vodná
nemocnica“ má vyrásť na Pukjonskej národnej univerzite v juhokórejskom prístavnom
meste Pusan. Prvoradou úlohou atypického
zdravotníckeho pracoviska bude starostlivosť
o morské živočíchy na farmách, pretože nárast chorobnosti populácie rýb a rozširovanie

infekcií spôsobujú rybnému priemyslu veľké
ekonomické škody. V praxi to bude fungovať
tak, že farmy pošlú vzorky chorých rýb do
nemocnice, ktorá navrhne spôsob liečby a
zrealizuje ju. Podľa slov profesora Čung Džunkiho chcú vybudovať výskum pre choroby rýb.
Slede s bolesťami alebo traumatizovaný tuniak
budú mať nádej na pomoc. V Južnej Kórei
už funguje súkromná klinika, ktorá ošetruje
„nemých pacientov“ existuje lekár so špeciálnou licenciou na ošetrovanie rýb. Vo vládnej
nemocnici síce ošetria i rybích domácich miláčikov, no v prvom rade sa chcú koncentrovať
na potreby rybích fariem. (TASR)
TEHOTNÝ CHLAPEC. Chlapec s
ľudským zárodkom vo svojom žalúdku
sa narodil v Chile. Podľa lekárov ide o
veľmi zriedkavý prípad „fetus in fetu“,
keď jedno z dvojčiat počas tehotenstva
uviazne v zárodku druhého a pokračuje
v raste. Lekári objavili desať centimetrov
dlhý plod v tele chlapca počas vyšetrenia
matky krátko pred tým, ako 15. novembra porodila. Zárodok mal končatiny a
čiastočne vyvinutú chrbticu, bol však
bez hlavy a šance na prežitie, oznámili
lekári. Novorodencovi plod zo žalúdka
chirurgicky odstránili. Dieťa sa zotavuje
v nemocnici v meste Temuco. „Fetus in
fetu“ sa vyskytuje pri jednom z 500.000
pôrodov živých detí. (TASR)

RUSKÁ VODKA. Šéf ruského zväzu producentov liehovín a vína Osman Paragulgov
v stredu vyzval poslancov, aby vypracovali
zákon, ktorý by umožnil uviesť na trh lacnú a
bezpečnú vodku. Vyrábala by sa pod dozorom
štátu a zachraňovala zdravie a životy tisíckam
Rusov. Tí často siahajú k lacným a zdravie
ohrozujúcim napodobeninám tohto alkoholického nápoja. Dramaticky rast počtu úmrtí
kvôli otrave z podomácky vyrobenej vodky v
niekoľkých ruských regiónoch nedávno prinútil
úrady vyhlásiť výnimočný režim. Paragulov
navrhuje, aby „ľudová“ či „sociálna“ vodka bola
testovaná v najviac postihnutých oblastiach.
Podľa neho by sa mala predávať v nenápadných,
jednoduchých fľašiach, ktoré by neupútavali
pozornosť nakupujúcich, zároveň by obaly nemali byť až tak škaredé, aby neurážali tých, ktorí
si ju kupujú. Upozorňuje však, že zväz nemá
záujem na tom, aby ruský trh bol zaplavený

lacnou vodkou, a tak by na ňu bolo potrebné
zaviesť prídelový systém. Rusko je krajinou s
najväčšou spotrebou vodky. Na následky pitia
jej kópií zomrelo počas minulého roka viac
než 40.000 ľudí. Podomácky vyrobená vodka
môže často obsahovať metylalkohol a ďalšie
nebezpečné látky. Nie je výnimkou, že sa takýto
alkohol pripravuje priamo z technického liehu,
ktorého cena je päťkrát nižšia než cena pravej
vodky. Ruské ministerstvo vnútra uvádza, že v
uplynulých mesiacoch zadržalo viac ako osem
ton látok, ktoré mohli byť prípadne použité na
výrobu falošnej vodky. (ČTK)

NAJHLÚPEJŠÍ LUPIČ. Írska polícia odporučila najhlúpejšiemu zlodejovi v krajine,
aby ukončil svoju zločineckú kariéru, aspoň kým sa nedá do poriadku. Nemenovaného
tridsiatnika polícia zatkla trikrát, pričom každá lúpež ho posunula o čosi ďalej. Polícia
muža zatkla a odviedla do nemocnice, keď ho pri úteku po lúpeži v stávkovej kancelárii
zrazilo nákladné auto. Polícia neúspešného zlodeja vyťahovala zaseknutého z komína,
keď chcel vykradnúť istý dom. Raz ho dokonca po lúpeži v banke ku stropu vyviezla
bezpečnostná mreža. Keď polícia dorazila na miesto činu, zlodej voľne visel za jednu
nohu a snažil sa napchať si čo najviac peňazí do spodnej bielizne. (SITA)
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