KULTÚRNO-SPOLOÈENSKÝ ÈASOPIS

2007

JANUÁR
STYCZEÑ

È. 1 (583)
CENA 2.20 Z£

Divadielko Ondrejko z Podvlka
poznáme z vystúpení na našich
podujatiach. O jeho účinkovaní
sa objavujú priebežné správy
na strankách nášho časopisu.
Tentoraz sme sa pokúsili
o pohľad do histórie divadielka
a jeho hercov. Podrobnejšie
píšeme o tom na strane 20-21.
Foto: A. Jendžejčíková
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a začiatok nového roka nebol vždy
považovaný 1. január. Európske
národy, s výnimkou Rimanov, nemali
pre Nový rok ani presne stanovený
dátum. Začiatok roka v agrárnej kultúre bol
spätý so začiatkom hospodárskeho roka,
čiže pripadal na jar. Rimania počítali Nový
rok pôvodne od 1. marca, s čím súvisia až
dodnes zachované názvy niektorých mesiacov – september je odvodený od čísla sedem
(septem), október od
čísla osem (octo),
november od deväť
(nonem) a december
od desať (decem).
V priebehu dejín sa
určenie Nového roku
viackrát menilo. Presúvalo sa z 1. januára
na 1. marca, 6. januára, 25. decembra, až nakoniec pápež Gregor VIII. v roku 1582 v súvislosti so zavedením
gregoriánskeho kalendára natrvalo stanovil
začiatok roka na 1. januára.
Práve tieto presuny a nejednotnosť sa
odrazili aj vo zvykoch, a tak sa v tradičnej
kultúre počas celého „obdobia novoročia“
– teda 25. december až 6. január – objavujú
veľmi podobné, až takmer rovnaké zvyky
a obrady. Ich typickým znakom je spoločný
cieľ a to zabezpečenie prosperity, zdravia,
hojnosti v nastávajúcom roku. Na Nový rok
sa teda stretáme s tým, že nielen pranostiky, povery, drobné úkony, ale aj vinše sú
tie isté, ako na Božie narodenie.
Noc predchádzajúca Novému roku
a aj samotný deň mali zvláštnu moc, priaznivú pre rôzne veštby. Niekde verili, že čo
sa človeku prisní v túto noc, to sa aj splní.
Predpovedalo sa to aj zo stavu počasia,
a tak keď napríklad padal drobný hustý
dážď, malo to znamenať husté, plné klasy
a ranné červené zore mali zas byť predzvesťou víchric, búrok, neúrody a biedy.
Komu sa ráno kýchlo, mal sa v zdraví dožiť
budúceho Nového roku.
V niektorých častiach Slovenska kedysi verili, že o polnoci sa dobytok rozpráva
medzi sebou ľudskou rečou. Vraj si hovorí
o tom, ako sa oň kto stará a tiež, čo ľudí na
gazdovstve v priebehu roka čaká.
Po celý deň sa ľudia pozorovali, kto si
ako počína, a snažili sa ho prežiť čo najlepšie, pretože „ako na Nový rok – tak po
celý rok“. Ak niekto ráno zaspal, mal sa po
celý rok s dôležitými prácami omeškávať.
Každý sa snažil vystríhať hnevu, hádkam,
plaču, lenivosti, mrzutosti, mal si dávať
pozor, aby nič nerozbil, či nepoškodil.
V tento deň musela byť všade v dome

i na gazdovstve čistota a poriadok, smeti sa
však nesmeli vyniesť, pretože by sa vynieslo
bohatstvo alebo by niekto zomrel. Okrem
najnevyhnutnejších robôt sa nemalo robiť
nič, prať a vešať šaty, šiť a pod. bolo prísne
zakázané.
Tak, ako i počas vianočných sviatkov, na
Nový rok sa pripisoval veľký význam prvému
návštevníkovi. Ako vinšovníci boli zavčas
ráno očakávaní malí chlapci, zriedkavejšie

šošovice či maku, čo predstavovalo peniaze
a bohatstvo. Na východnom Slovensku varievali pirohy, aby mali tučné kravy, rezance
alebo šúľance na tradičnom novoročnom
jedálnom lístku zas mali zabezpečiť veľké
obilné klasy. Každý sa mal najesť dosýta,
inak by cez rok hladovali. Na druhej strane tu
je dodnes v povedomí zachovaný zákaz jesť
hydinu a zajace, pretože by šťastie „uletelo“
alebo „utieklo“ z domu.
Posledným dňom
vianočného i novoročného obdobia sú Tri krále
(6. január). Dodnes je na
trojkráľovej omši v kostole zachované posväcovanie vody, soli, kriedy
a kedysi i sviečok. Takto
posvätené ich potom
používali pri chorobách,
úmrtí, pri hroziacich živelných pohromách,
ale i pri siatí a pod. Gazda urobil na každé
dvere cesnakom a svätenou vodou tri kríže,
aby strigy nemali do domu prístup. Svätenou
vodou tiež vykropil aj celé obydlie i stajne,
aby boli chránení od všetkého nebezpečenstva. Naplnili ňou i domáce sväteničky
a zvyšnú si odložili do fľaštičiek, pretože táto
voda sa vraj do roka nepokazila. Z čerstvo
prinesenej dávali na pitie malým deťom, aby
mali dobrý spánok.
Tri krále bol tiež posledným dňom,
kedy sa chodilo „po kolede“. Rozšírené
bolo koledovanie kňazov spolu s kantorom, kostolníkom či mendíkmi. V domoch
bol stôl prikrytý bielym obrusom, na
ňom krížik, zapálená sviečka, na miske
plodiny, zrno, klobása, vedľa dve-tri hrste
vyčesaného ľanu a prípadne i peniaze.
Posväcovali príbytky, želali všetko dobré
v novom roku, na dvere písali letopočet
a iniciály troch kráľov, ktorí sa prišli pokloniť narodenému Ježiškovi, G+M+B.
Domáci ich za to pohostili a odmenili
naturáliami i peniazmi.
Na Nový rok a Tri krále – ako i počas
celého vianočného obdobia – chodili po
dedine skupinky väčších detí i dospelej
mládeže. V príbytkoch sa tak odohrávali
vinšami, spevmi a recitáciami popretkávané legendy o Adamovi a Eve a ich pokušení
v raji, o Jozefovi, Márii, Ježiškovi i o troch
kráľoch z východu. Takýmto obchôdzkam
sa hovorilo chodenie s hadom, s hviezdou, s betlehemom – podľa rekvizít a tiež
obsahu hier.
Po skončení tohto obdobia sa ľudia
na dedine vrátili k bežnému životu a tešili
sa postupne na príchod jari.
Sprac. SOŇA ŠTANGOVÁ

Ako na Nový rok,
tak po celý rok...
muži a za nešťastie pre celú rodinu sa pokladal príchod ženy. Veľmi vítaní boli aj Cigáni,
ktorí už od polnoci chodili vyhrávať pod obloky. Museli však byť čistí, inak by namiesto
šťastia priniesli do domu choroby.
Sviatočnosť a významnosť tohto dňa dotváralo i novoročné jedlo. Na stole prikrytom
tým istým obrusom ako na Štedrý večer nesmelo chýbať bravčové mäso symbolizujúce
blahobyt, chlieb, niekde pripravovali jedlá zo

Kolednici z Novej Belej
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Z našich začiatkov…

A

ko prvú predstavíme históriu
MS Spolku v Harkabuze. O histórii nášho krajanského hnutia
v tejto neveľkej oravskej obci
sme sa porozprávali s jej predsedom
Františkom Harkabuzom, Genovévou Žoberkovou a manželmi Máriou a Jozefom
Oskvarkovcami.
Zrnko krajanského hnutia Slovákov musíme hľadať ešte v časoch druhej svetovej
vojny. V tom čase sa pozdvihlo národné
povedomie Slovákov a skrsla v nich nádej,
že Orava bude opäť patriť celá Slovensku.
Táto nádej sa počas vojny splnila, keďže
Orava opäť celá patrila k Slovensku. Sami
vieme, aké veľké bolo rozčarovanie ľudí,
keď sa hranice vrátili na staré miesto. Po
oslobodení sa z radov slovenského obyvateľstva vytvorila slovenská milícia, ktorá
strážila obyvateľov Harkabuza pred zlodejmi z Poľska. Viedol ju Eugen Smiech. V tom
čase totiž v Poľsku panovala veľká bieda
a Orava bola porovnaní s poľskými obcami
bohatá. Cez zelenú hranicu prechádzalo
mnoho neprajníkov, ktorí kradli všetko, čo
popadlo. Slovenská milícia sa zúčastnila
taktiež bojov v Podvlku. Tým sa však ich
snahy skončili, pretože kvôli tomu incidentu
prišli na Oravu sovietske vojská, ktoré dali
slovenskému obyvateľstvu jednoznačne
najavo, že hranica bude v Chyžnom a na
tom sa meniť nič nebude. Vyzvali taktiež
miestnych obyvateľov, aby odovzdali zbrane. Tým pádom odzbrojili slovenskú milíciu.
Pokiaľ tu boli sovietské vojská, na Orave
bol pokoj. Keď však prišli poľské vojská,
nastal čas prenasledovania Slovákov. Tí sa
už v tom čase začali tajne stretávať. Boli to
však ťažké časy. Vtedy utiekli z Harkabuza
na Slovensko viaceré slovenské rodiny,
ktoré sa báli o svoj život. Utekali nocou, aby
ich nikto nevidel, najčastejšie len s tým, čo
si mohli skryť do batoha.
Medzi prvých aktivistov krajanského
hnutia v Harkabuze patrili Vendelín Kapuščák, Jozef Smiech, Andrej a František
Harkabuzovci, Jozef Bielak, Andrej a
Ján Žondlakovci, Florián Rapáč a ďalší.
Prvým cieľom hnutia boli snahy o prinavrátenie hornej Oravy k Slovensku. Najprv
sa stretávali len medzi sebou v obci,
neskôr s ďalšími činiteľmi v Jablonke.
Delegácie z Oravy navštevovali vtedajší
Česko-slovenský konzulát, kde sa im

4

Spoločná fotograﬁa žiakov slovenskej základnej školy spolu
s kňazom Viktorom Lompardom a učiteľkou Annou Slovikovou (1943)

V Harkabuze
Tento rok uplynie 60 rokov od času, kedy sa Slováci žijúci na hornej
Orave a severnom Spiši začali zoskupovať do slovenských organizácií,
ktorých cieľom bolo udržanie a rozvíjanie národného povedomia medzi
krajanmi. K týmto začiatkom sa opäť vraciame na našich stránkach, pretože
by sme si chceli položiť niekoľko otázok týkajúcich sa histórie jednotlivých
miestnych skupín: S akou nádejou zakladali naši predkovia Spolok? Splnili
sa ich nádeje a ciele, pre ktoré založili Spolok? Ako miestne skupiny fungovali v priebehu uplynulých 60 rokov? Aké dosiahli úspechy a čo sa im
nepodarilo? A neposlednom rade by sme chceli poukázať aj na dnešnú
situáciu miestnych skupín.
snažili pomôcť. Keď sa však dozvedeli,
že ich snahy o prinavrátenie územia k
Slovensku nemajú žiadnu šancu, zmenil
sa aj cieľ pôsobenia krajanského hnutia.
Rozbehnúť oﬁciálne krajanskú činnosť
nebolo však v tom čase také jednoduché.
V Harkabuze si naši krajania zorganizovali
zábavu. Poľská milícia ju však uznala za
nelegálnu, všetkých účastníkov rozohnala a niektorých dokonca pobila. Po
roku 1947 mohli krajania zaregistrovať
svoje hnutie ako spolok a menšiny mali
právo na otvorenie škôl v svojom jazyku.
Aj v Harkabuze vzniká základná škola
so slovenským vyučovacím jazykom.
Navštevujú ju práve všetky deti z Harkabuza. Do poľskej školy chodí v tom čase
len päť detí. Prvým slovenským učiteľom
v Harkabuze bol Eugen Smiech. Deti sa

učili všetky predmety v slovenskom jazyku
a okrem toho mali ešte hodiny poľštiny.
Takáto situácia vydržala do roku 1961.
Prvý učiteľ zakladá v škole divadielko,
ktoré onedlho predstavilo prvú divadelnú hru. V obci začína pôsobiť folklórny
súbor a onedlho vniká aj kapela. Vidieť,
že kultúrny rozvoj napreduje. Úrady však
naďalej stavajú prekážky, ako len môžu.
Síce menšiny majú zaručené svoje práva
zákonom, krajania však museli tvrdo o ne
bojovať. Niekedy v 1957 poľská učiteľka
Zofia Stańska spálila v harkabuzskej
škole všetky slovenské knihy, ktoré sa tu
nachádzali. Odvtedy sa deti museli učiť
v slovenčine z poľských kníh. O roku 1952
vyučuje v slovenskej škole Mária Oskvarková, ktorá sa do Harkabuza vydala z Fridmana. Okrem učiteľskej činnosti sa venuje

taktiež divadielku. Práve ona musela učiť
po slovensky v ťažkých podmienkach, pretože nemala žiadne slovenské pomôcky.
Pri jednej vizitácii z kuratória jej vizitátor
povedal, že počas hodiny si nedokázal nič
zapísať, pretože nedokáže pochopiť, ako
ona čítajúc poľský text dokáže predkladať
deťom nové učivo čírou slovenčinou. Ako
si Mária spomína, nebolo to ľahké, ale
nemala iné východisko. V roku 1961 však
odišla na materskú dovolenku a nikto
ju už nezastúpil. Síce bola tu ešte jedna
pani učiteľka, ktorá v Zakopanom študovala slovenský jazyk, avšak odmietla učiť
z poľských kníh po slovensky, pretože to
považovala z jednej strany za náročne
a z druhej za zbytočné. Tým pádom deti
chtiac-nechtiac museli začať navštevovať
poľskú školu a slovenčina zostala už len
ako dodatkový jazyk. Tento stav pretrval
až do 80 rokov. Posledným učiteľom slo-

KRÁTKO
Z ORAVY
4. a 6. decembra 2006 zorganizovalo
Oravské centrum kultúry v Jablonke
pre deti zo základných škôl v Oravke,
Podvlku a Hornej Zubrici stretnutie so
sv. Mikuláškom. Herci z divadla Art-Re
z Krakova predstavili deťom tri rozprávky ako napr. Zlatá rybka a.i. Sv. Mikuláš
rozdával deťom balíčky a sladkosti,
ktorým sa deti veľmi potešili. (OCK)
***
3. decembra 2006 sa v našej klubovni v Jablonke uskutočnil šachový
turnaj o „Pohár vojta
Jablonky“, ktorého sa
zúčastnilo 7 hráčov.
Patronátom podujatia
bola Družstevná banka
v Jablonke a Kancelária
propagovania turistiky
a športu, taktiež z Jablonky. Tohtoročný turnaj
trval 8 hodín a víťazom
sa stal Antoni Zborek.
Šach má na Orave
dlhú tradíciu. Najstarší z hráčov, 83-ročný

venčiny v Harkabuze bol terajší generálny
tajomník Spolku Ľudomír Molitoris.
Kultúrna činnosť krajanov v Harkabuze mala hlboké korene. Už na začiatku
svojho pôsobenia FS z Harkabuza mal
možnosť vystupovať na festivale v Zakopanom pri Morskom oku. V 70. rokov založil František Harkabuz vlastný folklórny
súbor. Tento súbor sa prezentoval na vysokej úrovni. Niekoľko krát boli pozývaní
na Detvianske folklórne slávnosti, okrem
toho vedie aj kapelu, ktorá sa zúčastňuje
rôznych podujatí dodnes.
Naši krajania v Harkabuze pretrvali.
Od prvých aktivít prešlo už 60. rokov.
Môžeme si položiť otázku: Podarilo sa
splniť sny našich predkov, ktorí krajanské
hnutie zakladali? Aktuálna situácia v Harkabuze je dosť podobná k situácii v iných
oravských obciach. Slovenský jazyk sa už
na základnej škole nevyučuje. Mladí ľudia

Karol Paś začal hrať šach so svojimi
kamarátmi ešte v 60. rokoch v Chostincu v Jablonke. Zo začiatku si takto
krátili voľné chvíle. Neskôr však prišli
na nápad, že sa mohli zaregistrovať
ako oravský šachový krúžok. Niekoľkokrát získali aj pekné miesto na turnaji
v Rabke či v Nowom Targu. V 70. rokoch
istý čas krúžok neexistoval. V roku 1976
jeho činnosť obnovil Antoni Zborek.
Činnosť krúžku bola na toľko úspešná,
že v priebehu niekoľkých rokov získali
viaceré úspechy. Dokonca spolu z Jozefom Machajom, Janom Budzińskim,
Zdzisławom Galikom a Alojzom Palenikom postúpili až do krajského kola, kde
sa umiestnili veľmi vysoko. Neskôr mal
krúžok problémy z priestormi, kde by

utekajú za prácou, pretože v Harkabuze
život nikdy nebol ľahký. Folklórny súbor
už neexistuje. Jedine kapela z Harkabuza
vyhráva na našich podujatiach. Fr. Harkabuz sa snaží zapojiť do nej aj svojich
vnukov, ale keď oni dorastú, aká je šanca,
že zostanú v Harkabuze a ďalej budú
rozvíjať oravskú kultúru?!
Na stránkach nášho časopisu sa
pravidelne každých 10 rokov vraciame
k našim začiatkom, spomíname na prvé
snahy a činnosť krajanského hnutia. Popri
tom však hodnotíme aj dnešné časy, naše
úspechy a neúspechy na krajanskom poli.
Iste mnohých zaujíma, čo kryje pred nami
naša budúcnosť. Myslím si, že odpoveď
na túto otázku záleží predovšetkým od
vás, drahí krajania.
Text a foto:
MARIÁN SMONDEK

sa mohli stretávať. Preto sa po večeroch
stretávali po domoch. Istého času sa
dokonca stretávali na fare v Malej Lipnici
u vdp. Vladislava Drozdzika, ktorý taktiež
patril k zanieteným šachistom. Svoje sily
si zmerali aj so šachistami z Noweho
Targu a Trstenej. Od dlhšieho času
vzhľadom na problémy z priestormi sa
šachový turnaj nekonal. Preto by aj touto
cestou chceli poďakovať predsedovi
MS SSP v Jablonke Jánovi Bašistovi za
sprístupnenie priestorov. Najmladším
účastníkom turnaja bol Dawid Ruśniak
zo Skawiny, ktorý má 12 rokov, šach hrá
tri roky a vlani sa stal dokonca majstrom
Oravy v šachu. (Martin Teluch)
***

KURZ SPOLOČENSKÝCH
TANCOV
V Jablonke by sa mal ešte tento mesiac začať kurz spoločenských tancov
v klubovni Spolku v Jablonke. Organizuje ho predseda MS SPP v Jablonke
Ján Bašisty v spolupráci s inštruktorom
tancov Petrom Pallom z Trstenej. Kurz
je určený predovšetkým pre deti navštevujúce základnú školu. Deti, ktoré majú
záujem o tento kurz, sa môžu zapísať
u Moniky Szewczyk, ktorá im udelí
ďalšie potrebné informácie.
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Naši zlatí jubilanti

Spolu na radosti a starosti
Zlaté prstene, ktoré si vymenia
manželia ako symbol svojej lásky
a spolupatričnosti, nám pripomínajú, že
sme dali dôležitý sľúb milovanej osobe.
Roky sa míňajú, aj prstene sa ošúchajú,
ale sľúb ostáva. Opýtali sme sa našich zlatých jubilantov Margity a Jána
Petráškovcov a Márie a Františka
Lukášovcov z Krempách, ako si im
darilo naplniť dané slovo.
Margita sa narodila 12. októbra
1938 ako najmladšia dcéra Jána a
Anny Brížekovcov. Mala tri staršie
sestry Alžbetu, Annu a Máriu. Anna
odišla na Slovensko a býva s rodinou
v Levoči. Alžbeta a Mária sa usadili
so svojimi rodinami v Krempachoch.
– Moje detstvo považujem za šťastné, - hovorí Margita. - Keďže som
vyrastala na dedine, stále som bola
v blízkosti rodičov, o čo sú mnohé
deti v dnešnej dobe ukrátené. Keď
rodičia išli na rolu, samozrejme aj
ja a moje sestry sme išli s nimi. Od
najmladších rokov sme si zvykali na
prácu na gazdovstve. Napriek tomu
sme si vždy našli čas a priestor na
šibalstvá. Myslím si, že pre každého
človeka je detstvo najkrajším obdobím, pretože vtedy ešte nenesie
zodpovednosť za svoju existenciu.
Detstvu patrí smiech, hry a zábavy.
Margita navštevovala základnú
školu v Krempachoch. Po jej ukončení išla do služby do Nového Targu.
Keď sa vrátila domov, pomáhala rodičom
v poľnohospodárskych prácach. Každý,
kto pozná prácu na gazdovstve, vie, aká je
ťažká a namáhavá a koľko treba vynaložiť
úsilia. - Pre nás to bolo ťažké, lebo sme
nemali brata, a tak sme museli my, dievčatá, pomáhať otcovi, nakoľko nám stačilo
sily, - podotýka Margita. Okrem práce
v domácnosti a na gazdovstve sa Margita
stretávala s rovesníkmi pri páraní peria a
pradení ľanu. Bolo to najmä v zime, počas
dlhých večerov. Na takýchto stretnutiach
bolo vždy veselo, veľa sa rozprávalo aj
spievalo. Prichádzali naň za dievčatami
aj chlapci, ktorí vždy vymysleli nejaké
šibalstvo. Práve na priadkach sa nadväzovali priateľstva, ktoré prerástli veľmi často
do vrúcnejších citov. A podobne to bolo
i v prípade Margity a Jána Petráška.
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Ján Petrášek sa narodil 8. marca1936
v Krempachoch. Mal dvoch súrodencov
- staršiu sestru Žoﬁu a mladšieho brata
Albína. Obaja súrodenci bývajú v Krempachoch. Podobne ako jeho manželka
skončil základnú školu v rodnej obci.
Od najmladších rokov pomáhal na gaz-

Margita a Ján Petráškovci

dovstve a získaval poznatky o pestovaní
obilia, zemiakov a chove dobytka. Vedel,
že sa mu to zíde, keď sa osamostatní.
Na mládenecké roky si rád zaspomína.
– Nemali sme veľa voľného času, ale aj
tak sme si vedeli zorganizovať nejaké
spoločné posedenie so spevom a tancami, - hovorí Ján. Svoju budúcu manželku
poznal od detstva, keďže bývali v jednej
obci. Keď si bol istý, že aj Margita opätuje
jeho vrúcny cit, požiadal ju o ruku. Deň 18.
júla 1956 sa zapísal v ich pamäti navždy,
pretože práve vtedy vyslovili svoje „áno”
v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v
Krempachoch. – Keď som sa vydávala,
mala som 17 rokov. Voľakedy to bol vek,
v ktorom sa dievčatá obyčajne vydávali. Po
svadbe som sa presťahovala k manželovi
a začali sme spoločne gazdovať, - hovorí
Margita. - Postupne sa nám narodili tri

deti: Valentín, Mária a Anna. Kým Ján pracoval ako strážca v Podniku údržby verejných ciest v Lopušnej, Margita sa starala
o domácnosť, výchovu deti a gazdovstvo.
Po pár rokoch začali stavbu domu. - Bolo
nám ťažko, ale pomaličky sme dom postavili, - hovorí Margita. Medzičasom Ján
ochorel a Margita spolu s deťmi si
musela nejako poradiť. Ona už v tom
čase pracovala v obuvníckom závode
v Novom Targu. Margita prepracovala v novotárskom podniku desať
rokov a neskôr vážne ochorela, čo
ju prinútilo odísť na invalidný dôchodok. Spolu s manželom sa snažili celý
život zabezpečiť deťom čo najlepšie
živobytie. Deti vyrástli a osamostatnili
sa. Na gazdovstve ostal syn Valent.
Dcéra Mária vycestovala v roku 1992
s rodinou do Ameriky. Najmladšia
dcéra Anna tiež bola v Amerike, ale
sa vrátila naspäť.
Manželov Petráškovcov zámorie
tiež lákalo. Ján sa tam dostal dvakrát.
Prvýkrát bol pred desiatimi rokmi
a druhýkrát spolu s manželkou. Vlani
sa Petráškovci vybrali do zámoria
na tri mesiace. Išli nielen navštíviť
rodinu, ale predovšetkým na svadbu
vnukovi. Petráškovci sa dožili ôsmich
vnukov a štyroch pravnučiek.
V ich domácnosti je vždy prítomná slovenská tlač, najmä v podobe
časopisu Život, ktorý veľmi radi
čítajú.
Ich spoločná púť životom je plná radosti, ale aj starosti. Na svoj manželský sľub
nikdy nezabúdajú a snažia sa ho plniť, tak
v radostiach, ako aj chorobe. Jeden druhému pomáhajú a sú spolu v každom svojom
rozhodnutí. - Život v manželstve nie je ľahký,
ale ak sa manželia navzájom podporujú a je
medzi nimi láska, ktorú treba pestovať po
celý život, vtedy sa podarí dožiť takéhoto
pekného jubilea, - povedali svorne Petráškovci. Deti im urobili veľkú radosť, darček
a obrovské prekvapenie pozývajúc ich na
slávnostný obed spojený s oslavou zlatej
svadby do reštaurácie v Novom Targu, za
čo im veľmi pekne ďakujú.
Prajeme manželom Margite a Jánovi
požehnané chvíle v rodinnom kruhu
a veľa zdravia do budúcich spoločných
rokov.

Naši zlatí jubilanti

Dialóg
v manželstve
Ďalšími jubilantmi, ktorí oslávili
zlatú svadbu, sú Mária a František Lukášovci z Krempách. S nimi sme sa tiež
pozhovárali o manželstve a spoločne
strávených rokoch.
Mária sa narodila 7. februára
1935 v Krempachoch v rodine
Márie a Michala Kapolkovcov.
Mala mladšiu sestru Žoﬁu, ktorá,
žiaľ, vo veku 45 zomrela. Máriina
mama sa dožila vysokého veku
90 rokov.
Mária takisto ako jej vrstovníci chodila na základnú
školu v Krempachoch. Už od
najmladších rokov rada recitovala básničky. - Mali sme
učiteľku so Slovenska. Volala sa
Majerčáková a pomáhala nám
pri nácvikoch divadelných hier.
Mária ako mladé dievča bola
plná energie a ochoty naučiť
sa poriadne zverenú jej úlohu.
Zahrala rozličné postavy vo
viacerých hrách. Často chodila
s divadielkom vystupovať po
okolitých klubovňách. - Takto
voľakedy mladí ľudia trávili voľný
čas, - podotýka Mária. – Potrebovali sme niekoľko týždňov, aby
sme si nacvičili hru a potom sme s ňou
vystupovali. Predvádzali sme ju najskôr
pred domácim publikom a neskôr sme
išli do okolitých klubovni. Mala som
veľmi rada nácvik novej hry. Vždy som
sa snažila, čo najlepšie ovládať text
a napokon som aj ochotne vystupovala
pred publikom. Divadelné predstavenia
si ľudia voľakedy prichádzali pozrieť
s radosťou a zvedavosťou. Bola to možnosť pozrieť si niečo nové a stretnúť sa
s ľuďmi. Z Márie sa stála dobrá herečka,
ale bola to len záležitosť voľného času.
Medzi jej každodenné povinnosti patrila
práca v domácnosti a na gazdovstve.
Keďže mali neveľké gazdovstvo chodila
pomáhať aj rodine.
Mladí ľudia sa radi stretávali na páračkách, priadkach a aj na sviatky, ako
napr. Vianoce či Veľká noc. Vždy sa zišli
v nejakom dome a pri ľudovej hudbe si za-

spievali a zatancovali. Práve na takýchto
stretnutiach priateľstvo Márie a Františka
prerástlo do hlbšieho vzťahu.
František sa narodil 18. mája 1927
ako najmladšie dieťa Kataríny a Jána
Lukášovcov. Mal troch súrodencov: Genovévu, Annu a Helenu. Z prvého otcovho
manželstva má dve nevlastné sestry
a brata: Máriu, Alžbetu a Jozefa. Svojho
otca nepoznal, lebo keď mal František
dva roky, otec mu zomrel. - Vychoval ma
v podstate brat Jozef, - hovorí František.
- On sa o mňa staral a bol pre mňa otcom.

Mária a František Lukášovci

Základnú školu ukončil v Krempachoch.
Neskôr jeho brat Jozef vycestoval do
Huncoviec a aj on išiel za ním. Býval tam
dva mesiace a potom sa vrátil naspäť do
Krempách, kde žila matka. Bolo to práve
v roku 1945 a mal vtedy osemnásť rokov.
Ostal v Krempachoch a spolu s matkou
gazdoval. Jeho sestra Anna býva s rodinou v Čechách, Genovéva sa vydala do
Ľubice, ale po manželovej smrti sa vrátila
naspäť do Krempách a tu žila až do smrti
a Helena sa usadila v Huncovciach.
František mal veľa povinností, ale
popri nich si nachádzal čas na stretnutia
so svojimi vrstovníkmi. Zahral v jednej
divadelnej hre, ktorú, ako spomína, nacvičovali s učiteľom Kolomanom Sobkom,
ktorého mali radi. Na týchto nácvikoch
sa mu veľmi zapáčila Mária Kapolková.
Onedlho na to - 6. júna 1956 - si povedali
manželskú prísahu v krempašskom kos-

tole. Po svadbe začali spoločne gazdovať. Narodili sa im tri deti. Najstaršia bola
dcéra Irena, ale keď mala štyri mesiace
zomrela. Potom sa narodil syn Ján, ktorý
ostal bývať s rodičmi a pracuje na rodinnom gazdovstve. Ako tretia sa im narodila
dcéra Cecília, ktorá je zdravotnou sestrou.
Najskôr pracovala v Krakove – Prokocime
a neskôr sa presťahovala do Rakúska,
kde žije vo Viedni a pracuje ako zdravotná
sestra vo Viedenskej nemocnici. Najprv
však musela absolvovať jazykové skúšky,
čo sa jej podarilo.
Mária pracovala deväť
rokov v obuvníckom podniku
v Novom Targu a neskôr tiež
deväť rokov ako upratovačka
v Kultúrnom dome v Krempachoch. Potom ju postihla
choroba a musela prejsť na
invalidný dôchodok. Okrem
práce na vlastnom gazdovstve František pracoval aj v
Novom Targu ako strážca
v remeselníckom výrobnom
družstve. Prepracoval dvanásť rokov a potom odišiel
na zaslúžený dôchodok.
Teraz majú viac času na
čítanie, a to nielen časopisu
Život, ale aj ďalších.
Pri práci sa roky míňali
a ani sa manželia Lukášovci
nenazdali, že od svadby
ubehlo už pol storočia. Opýtali sme sa ich, ako sa im žilo
spolu tých päťdesiat rokov?
- Boli radostné, ale aj smutné
chvíle, keď nám zomrela naša prvá dcéra,
- hovorí Mária. - Človek nikdy nevie, čo mu
je súdené, ale musí byť silný a všetko prežiť. V manželstve nažívame v porozumení
a vždy sme si vedeli nájsť cestu ku kompromisu a je to veľmi dôležité. V ťažkých
chvíľach sme sa navzájom podporovali,
pomáhali sme si. Keď vieme, že sa môžeme na seba spoľahnúť, vtedy je ľahšie
čeliť tomu, čo prináša osud. V manželstve
sa nesmie nechávať nedohovorené alebo
nevyriešené otázky, lebo to neprospieva
manželom. Myslím, že dôležitý je dialóg,
bez ktorého sa nedá žiť spolu. Zlatú svadbu oslávili manželia Lukášovci v spoločnosti detí, vnukov, rodiny a susedov, ktorí
im prišli gratulovať.
K prekrásnemu jubileu prajeme manželom Lukášovcom zdravia, božieho požehnania a ešte mnohých spoločných dní.
Text a foto: DOROTA MOŠOVÁ
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Vyšné Lapše

N

a Spiši je veľa šikovných a podnikavých ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť si
vlastné pracovné miesto, aby nemuseli
odchádzať za prácou do vzdialených miest či do
zahraničia. Takýmto spôsobom vznikajú malé
ﬁrmy, ktoré poskytujú miestnym obyvateľom
pracovné príležitosti. Ako vieme, na území Spiša nie je ľahko nájsť prácu, preto zamestnávateľ
skoro nikdy nemá problém s nedostatkom pracovných síl. Aj štát by mal podporovať nejakým
spôsobom malé ﬁrmy, aby sa mohli rozvíjať
a zvyšovať počet pracovných miest.
Navštívili sme rodinu Štefana a Ireny
Kedžuchovcov vo Vyšných Lapšoch, ktorí

Podnikaví ľudia
vlastnia cukrárenskú ﬁrmu. Porozprávali nám,
ako začínali podnikať a akú cestu prešli od
neveľkého skleníka až po dnešnú ﬁrmu. Ako
povedali, na podnikanie sa dali veľmi skoro.
Na začiatku mali neveľký skleník, kde pestovali
paradajky. Avšak sa im sníval veľký skleník,
v ktorom by sa dalo zozbierať oveľa väčšiu
úrodu. Na to však potrebovali viac peňazí. Kvôli
tomu aj Štefan Kedžuch vycestoval do Ameriky,
kde bol dva roky. Po návrate domov zarobené
peniaze investoval do výstavby vysnívaného
veľkého skleníka. Keď sa obchod s paradajkami
už nevyplácal, začali v skleníku pestovať kvety.
Mali klinčeky a gerbery. Pre Vyšnolapšančanov
bolo to výhodné, lebo keď mali nejaké rodinné
či iné príležitostné oslavy, nemuseli cestovať po
kvety do Nového Targu. Mali ich priamo v obci.
Koncom osemdesiatych rokov však náklady
na pestovanie kvetov boli príliš veľké a príjem
z nich malý, preto manželia Kedžuchovci
začali rozmýšľať o inom druhu podnikania.
Na začiatku deväťdesiatych rokov otvorili dva
Stroj na valčekovanie cesta
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Nová časť cukrárne

obchody. Priestory na tento učel si prenajali
od Roľníckeho družstva. Jeden obchod mali
vo Vyšných Lapšoch a druhy v Lapšanke.
Postupne sa však ukázalo, že obchody nie
sú najrentabilnejším zdrojom príjmov, preto
Kedžuchovci opätovne rozmýšľali o niečom
novom. Štefan prišiel s nápadom otvoriť
pekáreň. Bola to nová oblasť, do ktorej chceli
vkročiť. Samozrejme, že mali strach z toho, či
sa to podarí rozbehnúť, či získajú dostatočný
počet odberateľov ich výrobkov, ale na druhej
strane kto neriskuje, ten nič nemá. - Pôvodne
sme rozmýšľali o pekárni, - podotýka Irena.
- Chceli sme piecť chlieb a sladké pečivo, ale
po dlhšom premýšľaní sme sa rozhodli predsa
pre cukráreň. Obávali sme sa či sa nám podarí
získať zákazníkov. Treba bolo predovšetkým
vymyslieť, ako to rozbehnúť a spropagovať.
Štrnásť rokov existencie cukrárne však
ukazuje, že obavy a strach majiteľov boli
neopodstatnené. Samozrejme, stalo ich veľa
práce a námahy, pokým vytvorili dnešný obraz
cukrárne s celou jej výbavou a dostali sa do
povedomia zákazníka. Na trh vošli v správnom
čase. V okolí totižto chýbala cukráreň, ktorá by
ponúkala zákazníkom cukrárenské výrobky.
Na Spiši je to jediná cukráreň, ktorej chuť
zákuskov poznajú ľudia široko - ďaleko mimo
hraníc spišského regiónu.
- Na začiatku sme mali len dvoch pracovníkov spolu so mnou a manželkou, - hovorí
Štefan. - Sám som dovážal tovar do obchodov.
Zo začiatku sme mali aj vyučeného cukrára
z Nového Targu, ktorý bol už v dôchodku.
Zamestnali sme ho, keďže súhlasil s tým, že
nás naučí piecť základné pečiva: francúzske
a kysnuté cesto, makovníky a rôzne druhy
báboviek. Piekli sme aj sladké pečivo a šišky s

lekvárom. Postupne sme skúšali piecť zákusky.
Na začiatku štyri - päť druhov. Voľakedy naše
mamky chodili pomáhať piecť na svadby a aj
manželka piekla doma ako každá gazdinka,
takže sme mali niekoľko vyskúšaných receptov
koláčov.
Ako vidíme, najskôr piekli koláče a zákusky predovšetkým pre obchody. Až neskôr začali
piecť taktiež na svadby. Ako spomína Irena, raz
prišla za nimi zákazníčka s otázkou, či by jej
neupiekli zákusky na svadbu. Bola to pre ich
cukráreň príležitosť dostať sa do povedomia
viacerých ľudí, ale aj výzva a obava z toho, či
sa im podarí zrealizovať takúto veľkú zákazku. Takýmto spôsobom sa v okolí rozniesla
informácia, že pečú aj na svadby a krstiny. Ich
zákusky chutili čoraz viac a tak získavali stále
väčší počet zákazníkov. Samozrejme, stále
rozširujú svoju ponuku zákuskov. - Videli sme,
že predsa len cukráreň má budúcnosť, a preto
sme do nej začali investovať, - podotýka Štefan.
- Nakupujeme nové stroje na zlepšenie výroby
a kvality výrobkov. Záujem o naše zákusky
stále rastie a v súvislosti s tým sme boli nútení
zvyšovať aj počet zamestnancov. Dnes už patríme do skupiny stredné veľkých ﬁriem. Naše
zákusky putujú k zákazníkom na Spiši, Orave,
v Podhalsku, Myśleniciach, Łącku, Szczawnici, Nowom Sączi. Mávame aj objednávky na
svadby zo Slovenska.
S rozširujúcou sa výrobou súvisí aj dostavba podniku. Vybudovali novú a väčšiu budovu,
v ktorej by mohli už onedlho vyrábať väčšie
množstvo zákuskov. V súčasnosti, napriek
veľkému záujmu o ich cukrárenské výrobky, nie
sú schopní vyrobiť požadované množstvo, lebo
im to nedovoľuje terajšia kapacita. Opýtali sme
sa aj na to, či plánujú zaviesť nejaké novinky vo

Riaditeľka ZŠ Mgr. Beata Kurucová

výrobe. Ako povedali, majú niekoľko nápadov,
ako napríklad piecť tradičný chlieb a obnoviť
produkciu sladkého pečiva. Určite na kvalitu
výrobkov majú vplyv aj dobrí pracovníci, lebo
predsa oni pracujú na tom, aby tie výrobky
boli chutné.
Manželia Kedžuchovci sa okrem práce
v cukrárni venujú aj rodine. Majú tri dospelé
deti, ktoré študujú. Najstaršia dcéra Magdaléna študuje posledný ročník na vysokej škole
ekonomickej v odbore manažment a marketing. Výber školy nie je náhodný, lebo keď
ju začínala, už vtedy mala záujem o budúcu
spoluprácu s rodičmi v rodinnom podniku.
Mladší synovia Peter a Pavol sú dvojčatá. Pavol
študuje novinárstvo, ktoré ho veľmi zaujíma.
Peter pracuje v cukrárni a zároveň študuje na
Poľnohospodárskej vysokej škole potravinársku technológiu. Rodičia sa nemusia obávať o
budúcnosť cukrárne. Predpokladajú, že bude v
dobrých rukách. Dúfajú, že všetci spoločnými
silami budú naďalej vyrábať zákusky na dobrej
úrovni, čo im aj prajeme.

to, že je to storočná stavba a s tým súvisia aj
väčšie ﬁnančné náklady. Keď si riaditeľka B.
Kurucová vytýči nejaký cieľ, tak sa ho snaží
malými krokmi realizovať. Jej cieľavedomosť
a tvrdohlavosť v tomto ohľade poznajú najmä
rodičia školopovinných detí. Počas svojho sedemročného pôsobenia často chodila do gminy
do Nižných Lápš a prosila vojta o ﬁnančné
príspevky na opravy. Pripravila si päťročný
plán opráv, lebo vedela, že sa to nedá urobiť
za jeden rok. Prvoradá bola výmena oblokov,
ktoré si to priam žiadali, a tým už v najbližšiu
zimu ušetrili veľa kuriva. Neskôr sa robili nové
podlahy vo všetkých miestnostiach v škole. Na
ďalší rok sa spravili nové sociálne zariadenia,
vymenilo sa elektrické vedenie a znižovali sa
povaly, keďže miestnosti boli dosť vysoké.
Napokon prišiel čas na maľovanie stien. Riaditeľka si pochvaľuje spoluprácu s rodičmi,
ktorí napríklad zadarmo urobili potery. Ako
hovorila, pružná práca rodičovského združenia
a triednych rodičovských výborov prináša
viditeľné výsledky. V lete sa organizujú integračné pikniky a v zime zase karnevalový bál,
vianočná diskotéku pre žiakov. Peniaze, ktoré
sa získavajú počas týchto podujatí, sú určené
pre školu. Takýmto spôsobom bolo napr. zaplatené žalúzie kúpené do všetkých oblokov v
škole. Dnes rodičia cítia potrebu spolupracovať
s učiteľmi a pomáhať im, aby sa ich deti v škole
cítili dobre a mali príjemné prostredie, v ktorom získavajú poznatky. Vlani bol upravený
vonkajší vzhľad školy a strecha. Cokeľ začali
obkladať kameňom, ale táto práca ešte nie je
dokončená pre nedostatok ﬁnancií. Na jar chcú
v tom pokračovať a urobiť aj nové oplotenie. Mám veľmi dobrý učiteľský zbor, ktorý ochotne
spolupracuje so mnou, aj rodičmi, - podotýka

riaditeľka. – Naša škola dosahuje najlepšie
výsledky v celej gmine. Každý rok v apríli
dávam na vedomie rodičom, že ak chcú, môžu
svoje deti prihlásiť na vyučovanie slovenského
jazyka, ale, žiaľ, nikto sa nehlási. Pre rodičov
učitelia pripravujú otvorené dni, počas ktorých
sa môžu prísť pozrieť, ako prebiehajú jednotlivé
vyučovacie hodiny. V dnešnej dobe sa situácia
zmenila, netreba rodičov prosiť, aby sa častejšie
kontaktovali so školou. Veľmi dobre vedia, že
je to v prospech ich detí. V najbližšom období
by sme sa chceli dozvedieť niečo viac o histórii
našej školy a v budúcnosti ju aj pomenovať po
nejakom významnom dejateľovi, preto sme boli
s Danutou Krišíkovou v archíve v Levoči, kde
sme požiadali o doklady z obdobia vzniku našej
školy. Archív by nám to mal pripraviť na koniec
januára. Dúfam, že sa čoskoro dozvieme niečo
viac o vzniku školy.
Vďaka záznamom z archívu sa možno
vyšnolapšanská škola obohatí o dôležité poznanie, ktoré jej poslúži pri ďalšej činnosti, čo
jej aj prajeme.

Ožíva klubovňa
Od decembra minulého roka začalo v krajanskej klubovni vo Vyšných Lapšoch svoju činnosť
terénne pracovisko redakcie Život a miestnej
skupiny. Úlohou je aktivovať činnosť miestnej
skupiny, pripraviť priestor trávenia voľného času
pre deti, mládež a dospelých. Prvým podujatím,
ktoré bolo usporiadané pre tunajších krajanov,
bolo oblátkové stretnutie. Dorota Mošová je
pracovníkom povereným viesť túto klubovňu.
Možno týmto spôsobom sa nám podarí omladiť
aspoň trochu členskú základňu.
Text a foto: DOROTA MOŠOVÁ

Obnovená budova ZŠ vo Vyšných Lapšoch

Vynovená škola
Vo Vyšných Lapšoch sa za posledných
pár rokov urobilo niekoľko investícií. Okrem
pekného farského úradu, nových chodníkov
pozdĺž cesty, renovácie kostolného interiéru a
exteriéru sa vynovila aj budova základnej školy,
v ktorej nastali mnohé zmeny. Obnovili ju ako
z vnútra, tak aj z vonkajšej strany. Každý, kto
bol voľakedy žiakom tejto školy hovorí, že by
sa ochotne ešte raz vrátil do jej priestorov, lebo
v peknej budove sa určite lepšie učí.
O škole a jej záležitostiach sme sa porozprávali s riaditeľkou Mgr. Beatou Kurucovou,
ktorá v roku 2000 vyhrala konkurz na riaditeľa školy. Od začiatku svojho pôsobenia
ako riaditeľka si uvedomovala, že škola
potrebuje generálnu opravu. Mala na vedomí
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HORČIČNÉ ZRNKO
Prežívame radostný vianočný čas.
Zároveň sa začal nový kalendárny rok.
Snažme sa v ňom byť v užšom spojení
s Ježišom, ktorý je Alfou a Omegou - Prvým a Posledným, Počiatkom a Koncom
všetkého. Je Pánom času a večnosti,
ktorá nás čaká.
V uplynulom roku opäť odišli od nás
ľudia, ktorých sme mali radi a prešli do
Otcovho Domu. Pre nich už neexistuje
nový rok. Pre nich je všetko nové - večnosť, nebo a prebývanie v náručí dobrého
a milosrdného Otca, čo je aj najväčším
šťastím. My, ktorí sme ešte na pozemskej
púti, čakáme na svoj čas odchodu, ktorý
nikto z nás nepozná, preto treba byť pripraveným. O tom nám často pripomínajú
aj prví cirkevní Otcovia. Snažme sa to mať
na zreteli.

14.01.2007
II. nedeľa
v cezročnom období,
J 2, 1-12
Každý pútnik do Svätej Zeme sa zdrží
aj v Kane Galilejskej. Práve tam prišiel
Ježiš spolu so svojou matkou a učeníkmi
na svadbu, aby bol s mladomanželmi,
keď prežívali najkrajšie okamihy svojho
života. Tam má svoj začiatok Ježišovo
učenie. Na svadbe v Kane Ježiš ukázal,

kým vlastne je. Apoštoli nechápavo pozerali na Pána Ježiša a mysleli si, čo sa
bude diať. On premeniac vodu na víno
ukázal, že dokáže všetko, aj to, čo je
pre nás nedosiahnuteľné. A práve tento
zázrak im pomohol pochopiť, že Ježiš
je Pánom všetkého. Získali istotu, že ich
rozhodnutie ísť za Ním bolo správne.

21.01.2007
III. nedeľa
v cezročnom období,
Lk 1,1-4; 4,14-21
Ježiš prichádza do rodného mesta
už nie ako obyčajný človek, ale ako
Mesiáš. Chce to povedať v synagóge,
a preto číta Židom knihy proroka Izáka.
Oni však nechceli pochopiť a uveriť jeho
slovám preto, lebo videli v ňom iba človeka - syna Márie a Jozefa. Dnes Ježiš
prichádza k nám v liturgii. II. vatikánsky
koncil hovorí: ”Kristus je stále so svojou
Cirkvou, najmä v liturgických úkonoch. Je
prítomný v obete svätej omše, aj v osobe
kňaza, ktorý ju slúži, lebo prostredníctvom
kňaza sa obetuje ten istý Ježiš, ktorý
obetoval sám seba na kríži a je pre nás
prístupný v eucharistii. Svojou mocou sa
sprítomňuje aj vo sviatostiach, napr. vo
sviatosti krstu sám Kristus prijíma nás do
lona cirkvi.” (Sacrosanctum Consilium

II. vatikánsky koncil, č. 7). Snažme sa,
aby sme neboli takí maloverní, ako boli
obyvatelia Nazareta.

28.01.2007
IV. nedeľa
v cezročnom období,
Lk 4,21-30
V dnešnom evanjeliu sa opäť ocitáme
v Nazarete. Ježiš chcel presvedčiť svojich
rodákov, že On je tým, ktorý mal prísť
spasiť svet. Oni síce tiež očakávali Mesiáša, ale keď už bol medzi nimi, neprijali
ho a nevedeli ho pochopiť. Prečo? Ľudia
hľadajú rôzne veci, ale občas nevidia ich
podstatu, ktorá je vedľa nich. Pýtam sa
jednej rodiny: ”Čítate Sv. písmo?” Odpovedajú mi: „Áno, ale málo.” Je to podobne
ako s Nazareťanmi. Mali Ježiša medzi
sebou, ale neverili tomu. A predsa my,
kresťania tretieho tisícročia, máme byť
svedkami Ježiša. Sv. Ignác z Antiochie
písal: „Uvidel som, akí ste dokonalí v
neochvejnej viere, akoby ste boli s telom
i dušou klincami pribití na kríž Pána Ježiša
Krista, ako ste skrze Kristovu krv ustálení v
láske, ako plnou a pevnou vierou veríte v
nášho Pána...” (Inscripto mn.I) Milí bratia
a sestry, prajme si takúto pevnú vieru.

04.02.2007
V. nedeľa
v cezročnom období,
Lk 5,1-11
Poďme ďalej v našom rozjímaní
o pravdách evanjelia. Ježiš v dnešnom
evanjeliu ide ku Galilejskému jazeru. Rybári, ktorí tam pracovali, sa stali Jeho najbližšími spolupracovníkmi. Na základoch
Petrovej viery, jednoduchého rybára, Pán
Ježiš postavil svoju Cirkev. Povolávanie
apoštolov sa začalo nad Galilejským jazerom. Jazero je svedkom začiatkov Cirkvi.
Tam sú korene cesty spásy, ktorú Ježiš
priniesol na zem. Od Galilejského jazera
vychádzajú apoštoli a dávajú svedectvo
pravde. My veríme ich svedectvu, ako
to píše o apoštoloch sv. Augustín, otec
starožitnej Cirkvi: ”Oni predsa vedia, že
nie sú ustanovení za apoštolov prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a
Bohom Otcom.” (Prefatio 35) Poďme aj
my a nasledujme apoštolov!
Kňaz Pavol Kubani
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Významní Spišiaci

NEDOŽITÉ STÉ
NARODENINY
KANONIKA
JOZEFA VOJTASA
Dňa 24. novembra 2006 boli nedožité sté narodeniny jurgovského rodáka vdp. čestného kanonika spišského, kultúrneho
činiteľa, historika a publicistu Jozefa Vojtasa, ktorý sa narodil
v Jurgove ako piate z ôsmich deti Žoﬁe a Františka Vojtasovcov.
Ľudovú školu vychodil v rodnej obci a dve triedy gymnázia v Podolínci, 3 triedy v Košiciach a 3 triedy v Levoči, kde aj ukončil
stredoškolské vzdelanie maturitou. Mienil študovať medicínu,
ale Božím riadením odišiel na teológiu do Spišskej Kapituly. Za
kňaza bol vysvätený v apríli 1930. Svoju kňazskú činnosť začal
ako kaplán v Hrabušiciach. O dva roky neskôr sa stal administrátorom a potom farárom vo Veľkej Frankovej. Roku 1940 bol
vymenovaný za cirkevného školdozorcu a dekana zamagurského dekanátu, do ktorého patrili aj spišské obce, ktoré sa v roku
1939 vrátili Slovensku. Ako dekan vynaložil všetko úsilie, aby na
prinavrátenom území sa nekrivdilo tým, ktorí utláčali Slovákov
za 19 rokov. Pomáhal poľským utečencom pred nemeckým
terorom, ochraňoval Židov a na jeho pozvanie v roku 1940
zavítal prezident SR Dr. Jozef Tiso do našej obce Jurgov, ktorý
nás ubezpečoval, že sa už nikdy neocitneme v područí Poľska.
Bohužiaľ, trvalo to len necelých 6 rokov a my sme sa ocitli
znova v područí Poliakov, kde nastalo kruté prenasledovanie
Slovákov. Obyvatelia sa zachraňovali útekom na Slovensko,
kde bol zriadený v Spišskej Starej Vsi a Kežmarku Komitét pre
utečencov zo Spiša a Oravy. Vdp. Vojtas vyvíjal aktívnu činnosť
o prinavrátenie týchto obci späť k Slovensku. Počas tých necelých 6 rokov zorganizoval v roku 1940 púť na Mariánsku Horu
v Levoči. Bola to ďakovná púť Spišiakov a Oravcov za návrat
k Slovensku.
V roku 1947 bol vymenovaný za farára v Levoči. Vypracoval
plán na riešenie problému Mariánskej hory a prispel k tomu,
že levočské púte nadobudli masový celoslovenský charakter.
Za túto obetavú prácu ho spišský biskup Vojtaššák vymenoval
v júni 1948 za čestného kanonika spišskej katedry. Roku 1950,
keď sa začali perzekúcie a zatváranie kňazov, bol aj vdp. Vojtas
internovaný a odvezený do Mučeníkov. V novembri 1951 bol
obžalovaný z velezrady a pokusu o organizovanie hromadného
úteku za hranice a Štátnym súdom v Bratislave odsúdený na 16
rokov väzenia. Väznený bol v Prešove, Leopoldove, Bratislave
a na Mírove. V máji 1960 bol prepustený, ale bezpečnostné
orgány ho sústavne sledovali. Pridelili mu 300,- Kčs dôchodku.
Pritúlila ho sestra, ktorá žila v Ľubici, lebo z toho by nemohol
platiť ubytovanie a stravu.

Kanonik J. Vojtas. Foto: archív M. Grígera

V roku 1969 ho biskupský úrad menoval administrátorom do
Spišskej Belej, kde – aj s podlomeným zdravím – vyvíjal obetavú
pastoračnú činnosť až do svojej smrti 22. marca 1977.
Popri kňazskej práci sa venoval rozsiahlej vedeckej činnosti, najmä v rokoch 1965-75. Pripravil knihu o živote svätcov
a svätíc Naši patróni a pre potreby Slovákov doma i v zahraničí
zostavil modlitebnú knižku a spevník Môj priateľ. Napísal tiež
celý rad štúdií venovaných histórii Spiša, ako Hrad Ľubovňa,
Z minulosti križovníckeho prepošstva v Lendaku, diecézne spory
o niektoré časti Spiša, Spišské prepošstvo a biskupstvo. K 700.
výročiu spišských miest zostavil zborníky Matejovce a Ľubica
/s vlastnými štúdiami o ich minulosti/. Prispel tiež štúdiami do
zborníkov Spišská Belá a Spišská Nová Ves, preto si vyslúžil
prímenie historik Spiša.
Náš významný rodák Jozef Vojtas očakáva svoje vzkriesenie
na cintoríne v Spišskej Belej, kde boli jeho ostatky uložené aj za
prítomnosti jurgovských rodákov.
Za všetko vynaložené úsilie v prospech svojich rodákov a
farníkov nech ho oslávi Náš Otec nebeský.
MÁRIA CIBRÍNOVÁ, rod. GOMBOŠOVÁ
vďačná rodáčka z Jurgova
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Profil

Medzi
mladými
v Jablonke
V našom živote pravidelne stretávame ľudí so zaujímavým
životným osudom. Môžeme povedať, že každý z nás má vo
svojom životopise mnoho takých chvíľ, ku ktorým by sa rád
ešte raz vrátil, ktoré by chcel ešte raz prežiť. Niektoré z nich
ukrývame hlboko v srdci a o niektoré sa radi podelíme s inými
ľuďmi. Opisujúc osudy našich krajanov približujeme našim
čitateľom tie chvíle z ich života, o ktoré sa s nami podelili.
Tentokrát sa s nami o svoje skúsenosti podelil mladý krajan
z Jablonky, z rodu Slovák, Martin Teluch, ktorý patrí medzi aktívnych Jablončanov, a kde len môže, snaží sa pomôcť. Má len 22
rokov, avšak nejeden starší by mu mohol závidieť, čo všetko už
prežil. Nestráca svoj čas a využíva každú voľnú chvíľu.
Martin sa narodil v rodine Mariána a Bohuslavy (rod. Harkabužíkovej) Teluchovcov ako najstarší spomedzi troch súrodencov. Má ešte brata Adama a sestru Adrianu. Rodičia pochádzali
zo slovenských rodín a v tomto duchu vychovávali aj svoje deti.
Veľkú úlohu vo výchove zohrali aj starí rodičia. Martinov dedko
Alojz Harkabužík patril medzi prvých členov Spolku v Jablonke.
Od neho Martin počul už v ranom detstve o Slovákoch a o slovenskom pôvode miestnych obyvateľov. Keď bol malý, sa však
skôr usmieval nad podivnými historkami svojho dedka a akosi
ich nebral úplne vážne. Pravdou však je, že sa mu tieto historky
páčili. Tu po večeroch pozeral aj slovenské večerníčky a učil sa
prvé slovenské slová. Doma spolu s rodičmi spieval slovenské
a oravské piesne. Hudobné nadanie v ich rodine prechádza
z pokolenia na pokolenie, a tak deti radi spievajú a učia sa hrať
na hudobných nástrojoch.
Keď mal Martin šesť rokov, začal chodiť do slovenskej
základnej školy. Veď akoby aj inak, keď aj jeho otec a dedko
chodili do slovenskej školy, preto šiel aj on. Slovenčinu ako tak
poznal, hlavne z televízie, avšak tu sa ju už začína ako malý
žiačik učiť. Najprv ho učila Anna Lenčovská a neskôr Katarína
Reisová. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych recitačných súťaží,
ktoré organizoval Spolok. Po ukončení základnej školy odišiel
na učňovku do Čierneho Dunajca. Bol to čas dospievania
a hľadania vlastnej cesty. Čas, kedy mladý človek všeličo skúša
a hľadá zmysel svojho života vo všetkom, čo ho obklopuje. Ako
sám vraví, v tomto čase sa príliš nezaoberal krajanským životom.
Po návrate do Jablonky počas maturitného štúdia na miestnom
lýceu sa začína opäť živšie zapájať do kultúrnej činnosti v Jablonke. Zaujíma sa o krajanské dianie, o kultúru. Postrehol medzi
mladými, že nielen on vie o slovenskom pôvode hornej Oravy.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa mládež o to niezaujíma,
avšak v rozhovoroch so svojimi rovesníkmi zistil, že nie je to
pravda. Navonok sa mladí s tým, čo vedia nechvália, ale mnohí
z nich vedia, že Orava voľakedy celá patrila k Slovensku, odkiaľ
pochádzajú aj ich korene.
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Martin Teluch

Aj vďaka tomu skrsla v Martinovi myšlienka, že by bolo
vhodné niečo urobiť, niečo zorganizovať. Vhodná príležitosť
sa naskytla onedlho, keďže sa blížil máj. Rozhodli sa spolu
s kamarátmi postaviť naraz až tri máje. Tým, ktorí nepoznali
túto tradíciu, Martin vysvetlil jej pôvod a všetci sa vrhli do práce.
Nebolo to totižto obyčajne stavanie mája. Zišli sa tu mladší,
starší a so sebou priniesli hudobné nástroje. Začala sa riadna
veselica. Ako si Martin spomína, zo začiatku sa mladí dosť okúňali, pretože sa im príliš nepozdávalo, ako sa oni budú baviť so
staršími. Starší sa tiež trochu toho obávali, avšak onedlho boli
aj jední aj druhí naozaj prekvapení, pretože našli spoločnú reč
a zábava nemala konca-kraja. A takto už máje stavajú niekoľko
rokov. A ani mladí, ani tí starší, sa už nevedia dočkať, kedy sa
opäť spoločne zabavia.
Ak chceme pracovať s mládežou, nemôžeme ju tiahnuť na
silu. To si uvedomil aj Martin. Nikomu nemohol nič rozkázať,
nikoho do ničoho nútiť. Myslím si, že tento problém poznajú aj
starší krajania. Najlepšou formou vzdelávania je zábava. A to sa
potvrdilo aj Martinovi. Spolu s kamarátmi sa stretávali pri vatre
a popri tom sa zabávali, spievali. Bola to taktiež príležitosť, aby
sa mladí naučili viaceré slovenské pesničky. Vďaka čomu sa
začali živšie zaujímať aj o históriu regiónu, slovenské zvyky
a tradície, ktoré sa tu tradujú z deda - pradeda.
Teraz Martin študuje diaľkovo na Jagellovskej univerzite
odbor politológiu. Okrem toho hrá v požiarnickej dychovke. Patrí
tiež medzi mladých požiarnikov a do poľovníckeho spolku. Na
záver nášho rozhovoru som sa Martina opýtal, ako vidí dnešnú
situáciu miestnej skupiny v Jablonke?
- V posledných rokoch sa situácia slovenskej menšiny podľa
mňa zhoršila. Istotne sa ku tomu pričinili aj spory spojené so
sv. omšou v slovenskom jazyku. Ďalší problém vidím v tom, že
miestne skupiny fungujú dosť chaoticky. Chýba im organizačná
štruktúra. Každá skupina má síce predsedu, podpredsedu atď.,
ale je to skôr na papieri, ako v skutočnosti. Ak sa dá do poriad-

ku štruktúra, bude väčšia šanca obnoviť
činnosť miestnych skupín. Členovia by
mali platiť členské poplatky, avšak za to
by im malo byť aj niečo ponúknuté. Väčšina aktívnych členov, ktorí sa stretávajú
v klubovni, žije minulosťou, spomínaním
na časy, ktoré boli a ktoré sa už nevrátia.
To mladých nepriťahuje. Existuje však
iskierka nádeje, pretože aj mladí ľudia
sú podvedome zžití so starými hranicami. Dodnes idúc do Čierneho Dunajca,
alebo do Spytkowic hovoria, že idú do
Poľska. Túto iskierku treba v nich rozpáliť.
Nariekanie na to, že je čoraz horšie, nám
nepomôže. Mladá generácia má záujem
o svoju minulosť, staré zvyky a tradície,
ale vo forme, ktorá je im blízka. Ak chceme, aby Spolok existoval ďalej, mladých
treba pritiahnuť do našich kruhov, treba
im niečo ponúknuť a nechať im priestor,
aby sa mohli realizovať. Verím, že sa nám
to podarí.

Krátka úvaha
na záver
Kedysi mi jeden kamarát povedal:
„Nemysli si, že bez teba to fungovať
nebude!“ Vtedy som ešte nerozumel
jeho slovám, pretože som bol príliš mladý
a neskúsený na to, aby som ich správne
pochopil. Dnes už viem, čo mi chcel tento
kamarát povedať. Život ide ďalej aj bez
nás. My nie sme potrební svetu. My ho
však môžeme obohatiť. Vďaka nemu som
pochopil, že v živote nejde o to, aby som
všetko robil sám, ale aby som to, čo viem,
naučil aj iných, aby som sa s nimi podelil
o svoje skúsenosti. Medzi krajanmi,
predovšetkým staršími, vládne názor, že
pokiaľ budú oni žiť, naše krajanské hnutie
pretrvá, čo je aj pravda. Keď sa však oni
pominú... Čo bude potom? Odsudzujú
krajanské hnutie na zánik? Bolo by naozaj
dobre, keby niektorí krajania „nepálili za
sebou mosty“, pretože mladá generácia
môže vďaka tomu stratiť cestu k svojej
minulosti, pôvodu.
Martin patrí medzi mladých ľudí, ktorí
sa snažia udržať iskierku nádeje a sú si
vedomí svojich slovenských koreňov.
Snažia sa, aby zvyky, ktoré vychádzajú
z tejto kultúry spoznali aj ich rovesníci.
Nerobia to nasilu, skôr zábavnou formou
a vďaka tomu vedú svojich rovesníkov
k istej uvedomelosti. Dajme v našich
kruhoch šancu aj mladým.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Dňa 2. decembra 2006 sa na území
Slovenskej republiky uskutočnili komunálne voľby. Z 4 306 280 oprávnených
voličov svoje právo využilo 47,65% a v
2 906 obciach, mestách a mestských častiach zvolilo obecné, mestské a miestne
zastupiteľstvo. Najvyššia – stopercentná
účasť bola v dvoch malých obciach okresu Svidník (Havranec a Príkra), najnižšia
– len 17,98% v blízkej zamagurskej obci
Veľká Lesná. Najvyšší počet uchádzačov
o post primátora bol v Revúcej, kde sa
toto miesto snažilo získať až 14 kandidátov. Zaujímavosťou je, že v tomto boji
porazila jediná žena trinástich mužov.
Naopak, v hraničnej zamagurskej obci
Stráňany, nemal o post starostu ani
poslancov nikto záujem. V najdlhšej
zamagurskej obci Osturňa, ktorá má 9,5
kilometra, prišli voliť všetci čo boli doma,
pričom niektorým cesta k volebnej urne
trvala takmer hodinu. V Sobranciach zas
rozhodol o víťazstve nového primátora
len jeden hlas a v Žakovciach o výsledku
volieb rozhodlo 107 bezdomovcov, ktorí si
v obci tesne pred voľbami prihlásili trvalý
pobyt. V Bojniciach zasadne do kresla primátora doterajší šofér predchádzajúceho
aj bývalých primátorov mesta. Celkovo sa
vo voľbách starostov a primátorov darilo
nezávislým kandidátom. Vyskytli sa aj prípady „kupovania“ hlasov a útok hackerov
na internetovú stránku Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistics.
sk), kde je možné si pozrieť podrobnejšie
výsledky komunálnych volieb. V súčasnosti je na Ústavnom súde SR v Košiciach
už stodvadsaťpäť volebných sťažností.
V Poprade je primátorom Anton Danko,
v Kežmarku Igor Šajtlava, v Spišskej Starej Vsi Jozef Harabin a v Dolnom Kubíne
Ivan Budiak. (mm)
* * *
Na začiatku decembra 2006 boli
vyhlásené oficiálne výsledky celoslovenskej ankety o najlepšieho slovenského speváka, speváčku a skupinu
roka – Slávik 2006. Anketa je v podstate
odrazom popularity umelcov, pretože
o ich umiestení nerozhoduje odborná
porota, ale hlasovaním samotní diváci.
Najúspešnejším interpretom sa stal víťaz Superstar Peter Cmorík, ktorý získal
zlatého slávika v kategórii spevák, bol

objavom roka a jeho pieseň Dážď sa
stala hitom roka 2006. Najviac diváckych
hlasov a zároveň víťazstvo v kategórii
speváčka získala Zuzana Smatanová.
Najúspešnejšou skupinou sa stala
skupina Desmod, ktorej pieseň Niekto
ti to povie skôr než ja bola najhranejšou
v slovenských rádiách. (mm)
* * *
Slovenská vláda uvažuje o zriadení
nového ministerstva, ktoré by malo využiť
atraktívne prírodné a historické danosti
Slovenska. Malo by vzniknúť zlúčením
sekcií, ktoré sa pri terajších ministerstvách
zaoberajú cestovným ruchom. Predpokladá sa, že nové ministerstvo zabezpečí
päťnásobne vyššie výnosy z cestovného
ruchu, ako boli doteraz. Pracovná skupina má do februára 2007 vypracovať
potrebnú legislatívu. Nové ministerstvo by
tak mohlo vzniknúť už v druhej polovici
budúceho roka. (mm)
* * *
Dom Matice slovenskej v Žiline zorganizoval už 9. ročník súťaže školských
časopisov materských, základných
a stredných škôl – Proslavis. Súťaže sa
môžu zúčastniť i slovenské školy v zahraničí. V tomto ročníku sa prezentovalo
okolo štyridsať školských časopisov,
pričom časopis z blízkeho Gymnázia P.
O. Hviezdoslava v Kežmarku – Stretnutia
obsadil pekné druhé miesto. (mm)
* * *
Horský internetový klub a mesto Vysoké Tatry zorganizovali v Novom Smokovci
v dňoch 17. – 18. novembra prvý ročník
Horalfestu. Súťažilo sa v kategóriách
fotografia, film a literatúra s horskou
tematikou. Najmladší účastník festivalu
mal trinásť a najstarší sedemdesiat rokov.
Festival bol sprevádzaný mnohými zaujímavými podujatiami ako literárny večer
pri sviečkach, výstup do terénu, spojený
s fotením a ﬁlmovaním, či beneﬁčná aukcia tatranských fotografov. (mm)
* * *
Na území Slovenska sa rodí čoraz
menej detí. Podľa výpočtov demografov,
ak by tento trend naďalej pokračoval
o necelé tri storočia slovenský národ
vyhynie. Horšie na tom sú už len naši
západní susedia Česi. (mm)
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Na ľudovú nôtu
v Tribši
Regionálna identita sa v istom období v Tribši
strácala. Upustilo sa od nosenia tribšského kroja
a mladí ľudia si ho mohli len zriedkavo obzrieť
na starších ženách. Avšak v poslednom období
nastala reaktivácia v tejto oblasti. Na Základnej
škole sv. Alžbety v Tribši začal pôsobiť detský
folklórny súbor Tribšské deti, ktorý propaguje
tribšské zvyky a spišský kroj.
Detský FS Tribšské deti

D

etský folklórny súbor pôsobí od roku 2000 a jeho
vedúcou je učiteľka Anna
Stronczeková. Súbor prezentuje
spišské zvyky, tance a piesne,
detské hry príznačné pre Tribš.
Chodí na mnohé vystúpenia a podujatia v obci, blízkom okolí, ale
aj v celom Poľsku. Do repertoáru
súboru patria programy: pasenie
kráv, hry a zábavy na lúke, hody
sv. Alžbety v Tribši, predpoveď
počasia a jasličky v tribšskom

Tribšania na javisku v Rabke

Spoločný záber z festivalu v Nowom Sączi

nárečí. V týchto programoch deti
prezentujú čisté tribšské nárečie.
Cieľom súboru je obnoviť tribšský
folklór a zaštepiť ho do sŕdc mladej generácie. Súboru prihráva
tradičná ľudová kapela. Vlani sa
súbor zúčastnil XXIX. karpatského
festivalu v Rabke, Medzinárodného sviatku deti hôr v Nowom Sączi,
IX. medzinárodného festivalu
Mazurské stretnutia s kultúrou.
Okrem toho vystupoval v Przemyśle a Gorzowe Wielkopolskom. Svojimi
skúsenosťami sa súbor vymieňa s deťmi
z Poznane, ktoré prichádzajú do Tribša v
rámci školy v prírode. Súbor vystupoval aj
pre Maďarov, ktorým prezentoval spišské
čardáše, ktoré oni dobre poznajú.
Deti vystupujú v tradičných krojoch
tribšského druhu. Treba podotknúť, že
časť krojov, ktoré využívajú deti počas
vystúpení, ušili a vyšili pre nich matky
a babky, za čo im patrí veľká vďaka. Je to
veľmi dôležité, lebo zaobstaranie nových
krojov nie je vôbec ľahké a ﬁnančne dosť
náročné.
V našej činnosti nás podporuje škola
a celý pedagogický zbor. Najdôležitejší sú
však žiaci, ktorí s ochotou prichádzajú na
nácviky a majú radosť z toho, čo robia.
Práve to mi dáva elán do práce s nimi
a nádej, že spišská nôta predsa pretrvá
v srdciach Tribšanov.
ANNA STRONCZEKOVÁ
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1.11.2006 – Krempachy majú svoju webovú stránku v rámci
portálu gminy Nowy Targ www.krempachy.ugnowytarg.pl.
Túto stránku pripravujú Peter Petrášek, Paulína a František
Pacigovci.
11.11.2006 – sa konali v Krempachoch hody sv. Martina.
Slávnostnú slovenskú bohoslužbu odbavil a homíliu vyhlásil vdp.
Dušan Škrabek zo Spišského Podhradia zo Slovenska.
12.11.2006 – sa uskutočnili komunálne voľby. Z našej obce
kandidovali: Anna Krištoféková, Jozef Petrášek a Miroslav
Kačmarčík. Všetci získali požadovaní počet hlasov, stali sa
poslancami a zasadajú v rade gminy a okresu.
December 2006 – Požiarnici urobili generálnu opravu sociálnych zariadení, v tom aj kuchyne v zbrojnici. Tieto práce istotne
prispejú k lepšiemu využitiu požiarnej zbrojnice.
***
Na záver roka Krempašania vydali viaceré kalendáre na rok
2007: kalendár športovcov, ktorý vydali pri príležitosti desiateho
výročia vzniku futbalového družstva; kalendár požiarnikov na rok
2007; kalendár dychovky, ktorý bol vydaný pri príležitosti osemdesiateho výročia činnosti dychového orchestra v Krempachoch.
V súčasnosti medzi najmladších členov dychovky patria: Peter
Moš, Damián Dluhý, Tomáš Švec a Darek Tazik.
6.12.2006 – navštívil
krempašské domácnosti
sv. Mikuláš a poslušným
a dobrým deťom splnil ich
niektoré sny. Veľa darčekov
doniesol aj u Szczepancov
a Surmovcov.
17.12.2006 – sa uskutočnilo stretnutie členov
Združenia rozvoja Spiša a
okolia v Nižných Lapšoch.
V rámci cyklických školení sa v budove gymnázia
v Nižných Lapšoch konalo
stretnutie lokálnej skupiny združenia, ktoré pôsobí v rámci
programu „Leader Plus“ z fondu FAPA. Prvým oﬁciálnym kultúrnym programom združenia
bola výstava a súťaž v spievaní
kolied s názvom „Betlejymek
2006”. Za gminu Nowy Targ sa
aktívne zúčastňujú týchto stretnutí zástupcovia z Novej Belej,
Krempách a Harklovej.
31.12.2006 – V našej obci
sa konali viaceré silvestrovské
večierky, ale ako býva zvykom,
presne o polnoci všetci povychádzali pred domy a vítali nový
rok peknými ohňostrojmi.
Text a foto: František Paciga
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Po stopách minulosti

ZLOČIN NA
O B J E D N Á V KU
Vo východnej časti prikostolného cintorína vo Fridmane, tesne
pri ohrade z pravej strany brány pri
Kostolnej ulici stojí náhrobný kameň,
ktorý napriek svojmu veku je ešte v
celkom dobrom stave. Na jeho tabuli
je jednoduchý nápis, v podstate len
maďarské meno, priezvisko a roky,
teda EDE PROKOPOWICS, 1870-1900.
Spája sa s ním príbeh, akoby prevzatý
priamo zo súčasného života.

K

ým však k nemu prejdem, vrátim sa
na chvíľu do minulosti. Na prelome
18. a 19. storočia sa na Spiši pohla
veľká vlna vysťahovalectva do Ameriky. Jej
príčinou bola najmä veľká bieda, preľudnenie obcí a nezriedka hlad. Na Spiši, kde
vtedy vládli ešte poddanské vzťahy, ľudí
pribúdalo, no pôdy nie. A keďže základom
života bola poľnohospodárska výroba,
mnohým rodinám začali chýbať potraviny,
čoho následkom bol často hlad. Jediným
východiskom bolo teda vysťahovalectvo do
cudziny „za chlebom“.
Samozrejme, cesta do zahraničia nebola
jednoduchá. Bolo treba mať na ňu peniaze,
doláre. Agenti verbujúci ľudí do Ameriky, kde
sľubovali vysoké zárobky, žiadali veľa. Najprv
za cestu do Nemecka, kde vysťahovalcom
vybavovali všetky formality a naloďovali ich
na loď. Potom sa už o nich prestali starať, čo
pre mnohých znamenalo ešte väčšiu biedu,
najmä v počiatočnom období.
O peniaze na cestu bolo teda ťažko. Na
Spiši s primitívnym poľnohospodárstvom
nebolo kde zarobiť. Peniaze mali len židovskí krčmári, ktorí boli v každej obci. A
tí požičiavali ľuďom, ale za vysoké úroky.
Kto nevládal vrátiť pôžičku, musel potom
odovzdať krčmárovi svoju pôdu. Nie div,
že mnohí spišskí krčmári sa stali majiteľmi
viacerých pozemkov. Síce sami na nich
nepracovali, ale najímali ľudí. Úradným
jazykom bola vtedy maďarčina, zvlášť presadzovaná v školách a úradoch. Správnou
jednotkou na celom území boli tzv. obvodné
notárstva, podriadené okresom. Náčelníkom jedného z nich, v Spišskej Starej Vsi,
bol človek, ktorého ľudia volali Orszacski
/z maďarčiny/.
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Jedno z obvodných notárstiev bolo
aj vo Fridmane, ku ktorému patrili obce:
Krempachy, Nová Belá, Durštín a Falštín.
Jeho vedúcim v tom čase, kedy sa odohráva náš príbeh, bol notár maďarského
pôvodu, spomínaný Ede Prokopowics. Bol
práve jubilejný rok 1900, keď kdesi v lete
Fridmančania zistili, že tento notár bol vo
večerných hodinách ukrutne zavraždený.
Vyšetrujúci hneď na začiatku dospeli k
záveru, že vraždy sa dopustil pravdepodobne istý obyvateľ Tribša, ktorého najal
niekto z oblasti fridmanského notariátu.
Neskôr však počas vyšetrovania polícia
dospela k predpokladu, že zločin mohol
spáchať sused zavraždeného, ktorého
hneď aj zavrela vo väzení v Levoči. Vraždu
mu však nedokázali. Ako hovorí Vladislav
Barnaš, jeho starý otec Jozef Barnaš raz vraj
ako chlapec prechádzal popri dome, kde
bol zavraždený notár, a stretol tam istého
– podľa rozprávania – čudného chlapa.
Ten ho vraj, nevedno prečo, vzal za ruku
a zaviedol k potoku, kde spod kameňa
vytiahol kus starého železa a ukázal mu ho.
Potom toto železo opäť vložil do potoka a
neočakávane kdesi zmizol.
Jozef Barnaš ihneď porozprával o príbehu s neznámym polícii, ktorá sa nachádzala
aj vo Fridmane. Tá našla železo na označenom mieste a na základe porovnania železa
s ranami na tele notára dospela k záveru,
že neznámy chlap bol skutočným vrahom.
Žiaľ, pátranie po ňom bolo bezvýsledné.
Samozrejme suseda zavraždeného, pôvodne obvineného z vraždy, polícia prepustila
z väzenia v Levoči.
Odvtedy uplynulo mnoho rokov. Až
potom sa ujasnili niektoré okolnosti vraždy
fridmanského notára. Vysvitlo, že vrah nutne potreboval peniaze na cestu do Ameriky.
Keďže ich nemohol nijako zohnať, dal sa
najať a za takto získané peniaze zavraždil
notára. Z Ameriky sa už nikdy nevrátil. Všetko prezradil až na smrteľnej posteli, keď mu
kňaz povedal, že sa k svojmu činu – vražde
na objednávku – musí verejne priznať, čo aj
urobil. Dodnes však nie je známe, a asi sa
nikdy nedozvieme meno človeka, ktorý vraha najal. Veď aj dnes polícia len zriedkavo
dokáže dolapiť príkazcov vrážd!
JÁN BRINČKA

Mládežnícka
dychovka
z Kacvína opäť
vyhrávala
Dňa 3. decembra 2006 sa Mládežnícka dychovka z Kacvína, ktorá pôsobí
pri tamojšom Dome slovenskej kultúry,
zúčastnila odpustu na sv. Mikuláša v
susednej obci Veľká Frankova, kde sa
končili misie. Dychovka z Kacvína svojou
prekrásnou hrou skrášlila slávnostnú sv.
omšu, ktorú celebroval spišský sídelný
biskup dr František Tondra a prítomní
kňazi. Po sv. omši kacvínski muzikanti
koncertovali pred kostolom a nakoniec
v Miestnom kultúrnom dome, kde nasledovalo malé pohostenie. Vystúpenie
dychovky z Kacvína sa stretlo s veľkým
záujmom. Vo Veľkej Frankovej totiž
donedávna fungovala ich obecná dychovka, ktorá, žiaľ, dnes už nepôsobí.
O to viac našich rodákov z Frankovej
potešili krásne zvuky dychových nástrojov zo susednej obce Kacvín, ktorá
napriek blízkosti, je od nej naďalej dosť
vzdialená. Medzi Kacvínom a Veľkou
Frankovou ešte totiž nie je riadna
asfaltová cesta a navyše chýba most.
V súčasnosti existuje len provizórna
Krajan Ján Venit a Ondrej Krempaský

ç

lávka, po ktorej sa nedá prejsť žiadnym
dopravným prostriedkom. Napriek
tomu, že už dávno padol komunizmus,
kontakty obyvateľov Veľkej Frankovej,
Malej Frankovej a Osturne s Kacvínom
sú naďalej sťažené. Veď aby docestovať
do Frankovej, vzdialenej od Kacvína 3
kilometre, naša dychovka musela prejsť
15 km cez Nedecu a Lysú nad Dunajcom, kde je hraničný prechod, ďalej cez
Spišskú Starú Ves, Matiašovce, Spišské
Hanušovce a veľmi náročnou horskou
cestou zdolať Frankovú horu. Kacvín a
Veľká Frankova ležia totiž od stáročí v
jednej prekrásnej spišskej doline a od
roku 1320 (od prvej písomnej zmienky
o ich predaji) boli vždy spojené cestou a
vždy úzko spolupracovali. Tak bolo 600
rokov, do roku 1920, keď túto prekrásnu
dolinu predelila hraničná čiara, ktorú
vytýčila Rada veľvyslancov v belgickom

kúpeľnom mestečku Spaa, končiaca
týmto rozhodnutím hraničný spor
medzi Česko-Slovenskom a Poľskom.
Neplánovaná
diskusia o potrebe výstavby spomínaného mostu
a cesty z Frakovej do Kacvína sa
uskutočnila po
koncerte dychovky v miestnom Kultúrnom dome. Zúčastnili sa jej viacerí
krajania a rodáci z oboch susediacich
obcí, medzi ktorými boli: novozvolený
starosta obce Veľká Frankova Ondrej
Krempaský, predseda Miestnej skupiny

SSP v Kacvíne Ján Venit a generálny
tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý
prisľúbil väčšiu angažovanosť našej
krajanskej organizácie v tejto veci.
(ĽM)

Malí Spišiaci z Novej Belej
Dňa 26. novembra 2006 sa v Mestskom kultúrnom dome v Spišskej Starej
Vsi na Slovensku vystúpil súbor Malí
Spišiaci z Novej Belej. Krajanský tanečný
kolektív do jediného slovenského mesta
na Zamaguri pozval kandidát na post
primátora dr. Ján Kubáň Spišskej Starej
Vsi, ktorý sa o tento post uchádzal počas
posledných komunálnych volieb.
Spišská Stará Ves je najmenším slovenským mestom. Jej počet obyvateľov
je sotva 2340. Obec má veľmi starobylú
históriu, vznikla pravdepodobne už pred
tatárskym vpádom a je najstaršou obcou na v tejto časti Spiša. Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z roku 1309
(latinský názov: Antiqua Villa) a je spojená

s kolonizáciou tohto územia slovenským
živlom z juhu, ktorú viedli páni z Brezovice
(Berzeviczy).
Najvýznamnejšou udalosťou, aká sa
odohrala v Spišskej Starej Vsi v stredoveku
boli dve stretnutia panovníkov susedných
štátov - v roku 1423 uhorského panovníka
Žigmunda a poľského Vladislav Jagellu
a v roku 1474 Mateja Korvína a Kazimíra
Jagelovského. Tieto styky a poloha na
významnej obchodnej ceste (tridsiatková
stanica, jarmočné právo) podporovali
rozvoj mesta, ktoré získalo viaceré výsady
zemepánskeho mesta a stalo sa strediskom širšieho územia i sídlom okresu. Túto
úlohu Spišská Stará Ves plnila do roku
1960. Pred 2. svetovou vojnou tým, že 14

susedných zamagurských obcí pripadlo
Poľsku, začala upadať.
Počas svojho volebného stretnutia
s obyvateľmi dr. Ján Kubáň zdôraznil
o. i. potrebu prinavrátenia mestu Spišská Stará Ves tradičných funkcií centra
kultúrneho života pre celé Zamagurie, aj
pre obce, ktoré od 28. júla 1920 patria
Poľsku. Táto zaujímavá myšlienka, ktorá
bola síce odprezentovaná počas volebnej kampane, by mala byť predmetom
vecnejšieho záujmu nového primátora a
mestského zastupiteľstva mesta Spišská
Stará Ves. Vo voľbách 2. decembra 2006
do funkcie primátora mesta Spišská Stará
Ves bol zvolený Ing. Jozef Harabín, ktorému gratulujeme. (ĽM )
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Spoločenská udalosť
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kladby popredných slovenských a svetových skladateľov zazneli v decembri 2006 v Mariánskej bazilike
v Krakove. Zhromaždenému publiku ich zaspievali
významní slovenskí operní speváci bratia Dvorskí.
Súrodenci sú známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Koncert bol jedinečnou príležitosťou pre poľskú verejnosť
vypočuť si Petra, Pavla, Jaroslava a Miroslava Dvorských, ktorí
sa krakovským milovníkom operného spevu predviedli v tomto
zložení po prvýkrát. Hudobný sprievod zabezpečil orchester
opery Štátneho divadla v Košiciach, zbor hudobnej školy v Krakove a na orgáne hral Jozef Malík. Celé podujatie moderovala
Alena Heribanová.
Priblížme si v krátkostí život bratov Dvorských. Najstarší
z nich, Peter Dvorský, sa narodil v roku 1951 v Partizánskom. V
rokoch 1969–1973 študoval na bratislavskom konzervatóriu
spev u prof. Idy Černeckej. Do opery Slovenského národného
divadla bol angažovaný v roku 1972 ako mimoriadny talent ešte
počas štúdia. Od roku 1977 vystupuje na najpoprednejších
zahraničných operných scénach (vo Veľkom divadle v Moskve,
vo viedenskej Štátnej opere, v milánskej La Scale, londýnskej
Covent Garden, v opernom divadle vo Florencii). V roku 1977
účinkoval v Metropolitnej opere v New Yorku v postave Alfréda
Germonta v Traviate. Bohému spieval v La Scale, potom vo
veronskej Arene, v Mníchove (1984) a v Metropolitnej opere
v New Yorku (1987). Od 80-tych rokov 20. stor. bol oﬁciálne
zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta (spolu s
Placidom Domingom, Lucianom Pavarottim a José Carrerasom). Za stvárnenie postavy Ondreja v Suchoňovej opere
Krútňava dostal cenu ministra kultúry SR za rok 1999. Maestro
Peter Dvorský je v súčasnosti šéfom Opery Štátneho divadla
v Košiciach. Vo svojom repertoári má množstvo postáv, ktoré
stvárňoval na svetových javiskách. Svoje hudobné nadanie
naplno rozvinul a svojím spevom obohacuje kultúrne dianie
nielen na Slovensku.
Pavel Dvorský sa narodil 1954 v Partizánskom. Je operným spevákom (barytón). Taktiež študoval na bratislavskom
konzervatóriu spev u prof. Idy Černeckej. Ako študent sa
zúčastňoval mnohých speváckych amatérskych súťaží. Získal
viaceré ocenenia v súťažiach na konzervatóriách a v súťaží A.
Dvořaka v Karlových Varoch. V roku 1981 ukončil štúdium a po
návrate z povinného vojenského výcviku sa stal sólistom Divadla
Rozhovory pri poháriku vína
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Spievajú bratia Dvorskí

K O N C E R T
BRATOV DVORSKÝCH
V KRAKOVE
Tajovského v Banskej Bystrici. Počas trojročného pôsobenia
v tomto divadle zahral viaceré postavy, ako napr. Valentino
z Fausta Gounoda, Germonta v Traviate Verdiho. Vystupoval tiež
v operete J. Offenbacha, E. Kálmána, F. Lehára i C. Millockera.
V roku 1985 sa stal členom zboru opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Naďalej však vystupoval ako sólista.
Niekoľko rokov spolupracoval aj s viedenskou Kammer Oper
na letných festivaloch. Spolu so zborom opery SND vystupoval
na viacerých scénach v zahraničí.
Bratia Jaroslav a Miroslav Dvorskí sa narodili v roku 1960 v
Partizánskom. Obaja, rovnako ako ich starší bratia, sa rozhodli
pre vážnu hudbu.
Jaroslav v roku 1982 ukončil Strednú školu umeleckého
priemyslu (sochárstvo) v Bratislave. Štúdiu operného spevu sa
venoval v rokoch 1995 - 1999 pod vedením Miloslavy Sopirovej
- Fidlerovej. Prvé divadelné skúsenosti získaval už počas štúdia
spevu na javisku Kammeroper vo Viedni. Potom nasledovali
ponuky hosťovania v slovenských a českých divadlách
- Slovenské národné divadlo Bratislava, Štatná opera
Košice, Opera Banská Bystrica, Komorná opera Bratislava, Operetné divadlo Jonáša Záborského Prešov,
Státní opera Praha, Národní divadlo moravsko-slezské
Ostrava, Státní divadlo Brno, Slezské divadlo Opava.
Teraz pôsobí ako sólista (tenor) Štatného divadla Košice. V repertoári Jaroslava Dvorského nájdeme
postavy: F. Auber: La Mutta di Portici – Masagnielo,
G. Bizet: Carmen - Don José, G. F. Haendel: Xerxes
– Xerxes, J. Massenet: Werther – Werther, G. Pucini:
Bohéma – Rodolfo, Turandot – Pong, G. Verdi: Traviatta – Alfréd, Nabucco – Izmael, A. Dvořák: Rusalka
– Princ, Jakobíni – Jiří, L. Janáček: Káťa Kabanová
–Kudrjáš a ďalšie.
Miroslav je slovenským operným spevákom
(tenorom). Po skončení Strednej priemyselnej školy

Hrá orchester opery Štátneho divadla v Košiciach

Diváci pozorne počúvajú koncert

strojníckej v Partizánskom vyštudoval konzervatórium a VŠMU
v Bratislave. Študoval spev u prof. Idy Černeckej. Na opernej
scéne debutoval v roku 1983. Absolvoval študijnú stáž v La
Scale v Miláne u Luciana Silvestriho. Je prezidentom nadácie
Memory, ktorá sa venuje výskumu Alzheimerovej choroby. Od
roku 1986 je sólistom Opery SND v Bratislave a od sezóny
1996/97 sólistom Štátnej opery vo Viedni. Jeho úspešná kariéra
sa začala v roku 1983 v Opere Slovenského národného divadla,
v postave Nemorina v Donizettiho Nápoji lásky. Prvé zahraničné
angažmán dostal v operách v Mníchove, Stuttgarte, Lipsku,
Hannoveri, Düsseldorfe, Zürichu, Ženeve, Lucerne, Berne
a v Baseli. V uplynulých rokoch bol stálym hosťom na popredných operných scénach v Berlíne, Drážďanoch,
Mníchove, Viedni, Ríme, Ženeve, Florencii, Marsilii,
Tokiu, Cincinnati, Toronte a Prahe. Ku kmeňovému
koncertnému repertoáru M. Dvorského patrí hlavne
tenorový part vo Verdiho Requiem, ktorý interpretoval
na významných koncertných pódiách v Lille a Paríži
(National Orchester de Lille, dirigent Jean-Clauda
Casadesus), v Miláne (Sinfonica di Milano, dirigent
R. Chailly), vo Festspielhause Salzburg (NTO Tonkünstlerorchester, dirigent F. Luisi) a tiež v októbri
2001 v celosvetovej premiére vo vôbec prvom scénickom spracovaní Verdiho Requiem v Deutsche
Oper Berlín. Pravidelne spolupracuje s renomovanými symfonickými orchestrami (Sinfonica di Milano,
Orchester Symphonique Montreal, Radio Symphony
Orchestra Vienna, Wiener Symphoniker, Orchestre

de Paris atď.). Na domácej pôde úzko spolupracuje so Slovenskou ﬁlharmóniou a Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu. Uskutočnil viacero nahrávok s poprednými rozhlasovými spoločnosťami (ORF Wien, NDR Hannover, Slovenský
rozhlas Bratislava, Český rozhlas Praha). Je vítaným hosťom
nahrávacích štúdií, spolupracuje s ﬁrmami Supraphon, Opus,
G+J Record’s International, Naxos, Discover International.
K jeho proﬁlovým postavám patrí Rodolfo v Pucciniho Bohéme,
Alfredo vo Verdiho Traviate, Princ v Dvořákovej Rusalke, Jeník
v Smetanovej Predanej neveste, Lenskij v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, Faust v Gounodovej opere Faust a Margaréta.
Slávnostný vianočný koncert v Mariánskej bazilike dirigoval
Dušan Štefánek, ktorý patrí medzi významných slovenských dirigentov. Narodil sa v Bratislave, dirigovanie študoval na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval
majstrovský kurz u Sergia Celibidachea. Roku 1983 sa stal
dirigentom Opery Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1985
až dodnes pôsobí v Slovenskom národnom divadle. Začiatkom
90. rokov bol okrem toho šéfdirigentom Opery Divadla Jozefa
Gregora Tajovského (Štátnej opery) v Banskej Bystrici. Spolupracoval so Slovenskou ﬁlharmóniou, Symfonickým orchestrom
Slovenského rozhlasu a Štátnou ﬁlharmóniou Košice, hosťoval
v pražskom Národnom divadle a v Janáčkovej opere v Brne
a s operným i baletným súborom SND absolvoval množstvo
úspešných vystúpení v zahraničí. Jeho operný repertoár zahŕňa
niekoľko desiatok titulov, z ktorých viaceré hudobne naštudoval:
Monteverdiho Korunováciu Poppey, Cikkerovo Vzkriesenie, Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť, Donizettiho Nápoj lásky, Bizetovu Carmen, Rossiniho Popolušku a
Janáčkovu Káťu Kabanovú. Nemenej bohaté sú jeho skúsenosti
s baletným žánrom. Pôsobil aj ako pedagóg na konzervatóriu a
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Publikum bolo nadšené koncertom a vyjadrilo to búrlivým
potleskom po každom vystúpení spevákov. Na záver koncertu
si vytlieskali opakovanie poslednej skladby. Po tomto povznášajúcom zážitku pre pozvaných hostí bola pripravená recepcia,
počas ktorej bola možnosť porozprávať sa s bratmi Dvorskými.
Keďže to bolo v predvianočnom období, Generálny konzulát SR
v Krakove, ktorý bol organizátorom koncertu, sa postaral o to,
aby nikto z hosti neodišiel bez darčekov.
Text a foto:
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Čestní hostia počas recepcie

1919

rajanské ochotnícke divadlo Ondrejko má za sebou
dlhú divadelnú históriu, ktorej začiatky siahajú do 50.
rokov minulého storočia. Prvýkrát sa predstavilo ešte
v roku 1951 Skalkovou divadelnou veselohrou Kmotrovci. Túto
hru so svojimi žiakmi nacvičil vtedy bývalý podvlčiansky učiteľ
Anton Papanek. Od toho času sa v jeho radoch vystriedalo
mnoho ochotníkov a „režisérsku paličku“ držalo viacero vedúcich súboru.
Prvý vedúci divadielka – Anton Papanek – bol zároveň učiteľom na tamojšej škole. Učil mnohých ochotníkov, ktorí neskôr
pôsobili v divadle. Počas jeho činnosti divadielko nacvičilo
viacero predstavení, ako napr. Skalkovu hru Kozie mlieko, Tajovského Ženský zákon a Statky - zmätky, Palárikovho Drotára,
Urbánkovu hru Strídža spod hája, Ivana Kuzmiča Podkolesyna
a ďalšie. Spolu okolo dvadsať. Neskôr sa divadielka na krátku
chvíľu ujal ďalší učiteľ Eugen Síkora, pochádzajúci z Hornej
Zubrice a Anna Liptáková.
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V Molierovej komédii Oklamaný manžel (1993)

ONDREJKO V ZRKADLE ČASU
V rokoch 1978-89 divadelné predstavenia pripravovala krajanka Mária Gribačová. S divadelníkmi z Podvilka naštudovala
Korbačkovu ľudovú veselohru Tri vrecia zemiakov, Chalupkovu
frašku Starý zaľúbenec a Urbánkovu hru Pytliakova žena. V tom
čase si tento divadelný súbor naštudoval taktiež Urbánkovu
veselohru Kamenný chodníček v réžii Hermíny Kovalíkovej,
za ktorú získal 1. miesto na divadelnom festivale Scénická
žatva v Martine.
Od roku 1989 podnes drží režisérske žezlo Genovéva Prilinská. Divadlo Ondrejko sa predstavuje verejnosti Klicperovou
hrou Potopa sveta, Moliérovou komédiou Oklamaný manžel a
Urbánkovou hrou Pani richtárka. Okrem toho nacvičujú mnohé
kratšie humorné scénky, ktorými pobavili nejedno publikum.
Kontakt so slovenským publikom si naši ochotníci udržali po
celé tie roky hlavne vďaka svojej obetavej práci a zaujímavým
spracovaním. Vo svojom kruhu im nechýbali ani herecké hviezdy,
ktoré sa zaskveli vo svojich úlohách. Medzi ne istotne patril Vladislav Pieronek a Eduard Prilinský. Vďaka vrodenému hereckému
talentu zaujali svojím výkonom na scéne nielen divákov, ale aj
viaceré poroty, za čo si vyslúžili aj mnohé vyznamenania. Na
Slovensku sa niekoľkokrát zúčastnili významných divadelných
prehliadok, ako napr. Palárikova Raková v Čadci a Scénická
žatva v Martine. Ich talent mohli poznať taktiež diváci v Oravskej
Polhore, Mútnom, Sihelnom, Rabči, Lokci, v Novoti, Námestove, Malatinej a v Trstenej. Spoluprácu nadviazali s viacerými
ochotníckymi divadlami, napr. v Kanianke, kde niekoľkokrát
aj vystupovali. Zaujímavosťou je aj to, že v tom istom čase
mali obidva súbory naštudovanú tú istú divadelnú hru, ktorú
predstavili divákom takým spôsobom, že jedno dejstvo zahrali
Kaniančania, druhé Podvlčania a takto sa jednoducho striedali.
Divákom sa takéto zaujímavé oživenie veľmi páčilo.
V krajanskom prostredí zostali jedinou hviezdou, ktorá svieti
na divadelnom nebi, pretože divadielko Ondrejko je posledné
ochotnícke divadlo, ktoré pretrvalo dodnes. Vystúpenia v jeho
podaní poznajú hádam všetci krajania, pretože počas svojej činnosti navštívili všetky krajanské obce a svojím umením pookriali
krajanského ducha v nejednom srdci.
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Isto si viacerí krajania pamätajú, že náš krajanský divadelný súbor
vystupoval dlho bez svojho dnešného názvu. A možno by tomu bolo
tak aj dnes, keby raz na začiatku 90. rokov nevznikla o divadielku
reportáž. Reportér sa počas nej tvrdohlavo dožadoval názvu súboru,

Spoločný záber ochotníkov s Ladislavom Chudíkom
Potopa sveta vo vyšnolapšanskej klubovni (2003)

a tak ho museli vymyslieť
na počkanie. Vtedy Eduard
Prilinský navrhol, aby sa
nazývali divadelný súbor
Ondrejko po prvom osadníkovi obce Podvlk. Tak
sa totiž volal pastier, ktorý
kedysi na tomto mieste pásol ovce a neskôr tu vznikla
obec Veľké Ondrejovske,
ktorá bola premenovaná
na Podvlk podľa prvého
richtára Vlčeka.
Pri toľkom úspechu by
nikto ani nepomyslel, že
Kamenný chodníček na prehliadke
náš divadelný súbor po
v Nowom Targu (1969)
celé tie roky cvičil v provizórnych podmienkach. Chýbalo mu javisko, osvetlenie a mnoho
iných základných potrieb. Zato mu však nikdy nechýbal elán a chuť
do života. Najviac času na nácvik mal neskoro na jeseň a v zime,
keď nebolo práce na poliach. Vtedy sa mohli herci po večeroch
stretávať v spoločnom kruhu a nacvičovať divadelné hry. O tom,
že to nebolo vždy ľahké, svedčí aj jedna humorná historka, ktorá
sa prihodila Eduardovi Prilinskému. Okrem nacvičovania predstavení mal totižto hlavný hrdina, ktorý stvárňoval Miša v Kamennom
chodníčku, veľa práce okolo domu. V tom čase akurát pálili tehlu
na nový dom a tak mu nezostávalo veľa času na spanie. Po dvoch
takýchto náročných dňoch, kedy jednoducho Eduard nespal, mali
predstaviť práve Kamenný chodníček. Všetko bolo v poriadku, ale
len do momentu, pokým Mišo na scéne jednoducho nezaspal.
Humorných zážitkov, na ktoré si ochotníci radi spomínajú, bolo
dosť aj mimo scény. Na jednej slávnosti v Zuberci pri záverečnom
spoločenskom posedení chcel Vladislav Pieronek predniesť
svoju obľúbenú báseň od J. Rezníka. No nie a nie si spomenúť
na posledné dvojveršie, preto začínal stále od začiatku. Keď ju
už prítomní vedeli skoro naspamäť, vtedy si spomenul. Vypočuli
si ju síce desiatykrát, ale celú. Jeho úsilie nesvedčilo len o práci,
akú vkladali a vkladajú ochotníci do nacvičovania slovenských
divadelných hier, ale aj o národnom povedomí a ich cite, ktorý ich
spája so starou vlasťou – Slovenskom, čo aj vyslovil V. Pieronek
slovami tejže básne od J. Rezníka:
Kde horou tečie potok čistý
a šepká tráve ako rásť,
kde vietor hladí stromom listy je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.

V poslednom čase sme ich na našich javiskách videli zriedkavejšie, avšak divadielko pôsobí naďalej. Jedným z dôvodov
je to, že mladí herci si medzičasom založili svoje rodiny a viacerí z nich sa rozišli za prácou po celom svete. Od dlhšieho času
si krátke humorné scénky pripravovali predovšetkým manželia
Prilinskí. Tento rok sme ich mohli vidieť na Dňoch slovenskej
kultúry v Jablonke, na Fašiangoch-Ostatkoch v Krempachoch, ako aj na krakovskom hlavnom námestí pri príležitostí
slovenského dňa v rámci Trhov ľudového remesla. Často sa
však predstavujú na slovenskej pôde, kde úzko spolupracujú
s Oravským osvetovým strediskom, ktoré sídli v Dolnom Kubíne. Vlani sa predstavili na viacerých významných podujatiach.
Svojimi scénkami spestrili priebeh najvýznamnejšej recitačnej
súťaže Slovenska Hviezdoslavov Kubín a taktiež záverečného
podujatia Višehradských Vianoc.
Môžeme povedať,
že vďaka manželom
Prilinským divadielko
pretrvalo krízu a ako
mi pri našom rozhovore povedali, divadielku Ondrejko opäť
svitá nádej na lepšie
časy, pretože mladí
nádejní ochotníci sľúbili, že si opäť nájdu
aspoň chvíľu voľného
času a spoločne nacvičia niečo zaujímavé. Budúcnosť nám
ukáže, aké prekvapenie nám podvlčianskí
herci pripravia. Najbližšia príležitosť sa
naskytne onedlho,
pretože sa blíži ďalší
ročník Fašiangov-Ostatkov v Krempachoch, ktoré divadelníci
z Podvlka pravidelne navštevujú.
MARIÁN SMONDEK
Foto: Archív ochotníckeho divadla Ondrejko
a redakcie Život
Humorná scénka Obrátenie gazdu v Krempachoch (2005)

Kde chodil dedo v stopách predkov
siať zrno, tiché zvery pásť,
kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.
Kde zem raz tvojím hrobom vzklíči
a vnuci prídu vence klásť,
kde hrozno dužnie vo viniči je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.
Kde z piesne nikdy neubúda,
kde kvetom kvitne každá stráň,
je tvoji diel zeme, tvoja hruda tak si ju chráň, tak si ju chráň !
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istej ďalekej preďalekej krajine býval
veľmi a veľmi bohatý gróf, ktorý by
svojimi peniazmi bol mohol aj kráľa
vyplatiť, a ten mal preutešených troch
synov a nadovšetko ten najmladší bol najkrajší.
Chlapci rástli ako z vody a otec ich dal vyučovať vo všeličom, čo len môže byt na svete;
čo nevidieť dorástli na hodných mládencov a boli
do všetkého hotoví. Otec sa veľmi tešil z nich a
z ich vedomosti; tak ich rád mal, že nesmeli ani
na krok od neho, kde sa len pohol, všade s ním
byť museli. To sa ale synom neveľmi pozdávalo,
oni ako boli spôsobní, tak chceli aj trocha sveta
skúsiť.
Raz, keď bol otec dobrej vôle,
predniesli mu svoju žiadosť. Dosť ich
otec od toho odhováral, že však majú
dosť panstva, že môžu len z jedného
do druhého chodiť; ale synovia ho
neprestávali unúvať, že však by takto
ani svojmu učeniu choseň nevzali a
vo svete že ich dakde môže i väčšie
šťastie občakávať.
Tu otec voľky-nevoľky musel
ich pustiť, dal im nádherné šaty,
zbroj a kone pristrojiť a nakoniec im povedal,
aby si zažiadali, čo len chcú od neho, že im on
to všetko dá.
Tu si najstarší len také vrecko vyžiadal, čo by
vždy plné bolo dukátov. Tá vec sa ľúbila aj strednému, i ten si len to vyprosil. Čo si žiadali, to hneď
dostali obidvaja a poskakovali si od radosti.
Teraz pristúpil ten najmladší a nič inšie si nežiadal, len taký zlatý kľúčik, ktorý by sa hodil bárs
do akého zámku.
- Ej, syn môj, - povedal otec, - to veľa žiadaš. Ale keď je tak, tu ho máš, aby sa ti krivda
nestala.
Bratia na to zle-nedobre zazerali, lebo si mysleli, že najmladší musí takto vo svete núdzu biedu
trieť a že ešte dakde voľač pobantuje, a tak i oni
pri ňom nešťastní budú. I pustili sa s ním do hádky,
že prečo si nevyvolil tak, ako oni.
- No, nič je z vás, - hovoril im otec, - ešte ste
nikde a už sa vadíte, ostanete vy len doma.
Mladší brat na to všetkých uspokojil, aby
sa oňho nebáli, že sa on nenarodil na to, aby
sa lakomil na cudzie a že so svojím zlatým
kľúčom ešte lepšie môže vyjsť na svete, ako
oni s plnými vreckami.
Tak sa už potom naveľa vybrali, posadali na
kone a ako jasné strely odleteli. Od veľkej radosti,
že môžu po svete behať, ani nevedeli, kde idú.
Chodili z krajín do krajín, ďaleko-široko, že už ani
to nevedeli, odkiaľ boli vyšli. A medzitým dvaja starší
sa zriekli, že čím najskvostnejšie žiť budú a každý zo
svojho vrecka platiť bude, a to preto, aby najmladší
čím skorej sa vysekal z peňazí, aby sa na nich utisol,
a oni potom mohli urobiť s ním, čo len chcú.
I tak sa stalo. Čo si najmladší so sebou vzal, to
netrvalo dlho, a ešte so zlatým kľúčikom žiadno
šťastie sa mu neprihodilo. Tu v jednom meste
musel bratov prosiť, aby za neho zaplatili, že im
on to ešte vynahradí. Bratia neriekli nič, kým v

meste boli, len zaplatili; ale ako prišli za mesto do
hôr, tu sa oborili na neho:
- Počuješ, ty kľučiar, ešte sme si doma umienili,
že ťa alebo zabijeme, alebo urobíme z teba, čo
sami chceme. Teraz si voľ, čo chceš: či smrť, či
to, aby si naším sluhom bol a nikdy nás bratmi
nepomenoval.
Najmladší si už len toto poslednejšie vyvolil,
ale s tým doložením, že ho aj oni nikdy viac za
brata neuznajú. Tak šli ďalej, dvaja starší hrdo ako
pánovia a najmladší ticho za nimi ako sluha.
Jeden raz prišli do veľmi velikého mesta, a tu si
tí dvaja do najchýrečnejšieho hostinca za vrchstola

Pavol Dobšinský

Mladý gróf sa jej poďakoval a sľúbil, že na ňu
nezabudne. Chcel sa ale presvedčiť, či je tomu tak.
Zaprel sa sám do svojej chyžky a obrusu rozkázal,
aby sa prestrel. Hneď boli na ňom jedlá od výmyslu
sveta, aké on nikdy predtým nejedol. To mu bolo
po vôli, najedol sa, až mu oči navrch išli. Ale aby
jeho bratia nezbadali, čo má, uviazal si obrus okolo
drieku pod košeľu a čušal.
Nezadlho sa pobrali milí gróﬁ na ďalšiu cestu.
Za mestom si začal ten najmladší na koníku poskakovať a bol omnoho veselší, ako predtým býval, až
sa mu tak od radosti líca prekvitali ako najkrajšia
ruža. Keď ho takto mimo obyčaje veselého videli,
čudovali sa bratia a oslovili ho:
- Čuješ, ty kľučiar, čo si taký veselý? Ty si musel voľačo ukradnúť!
- Ah, čo by som ukradol, na to
som sa nenarodil, ale som veselý,
že som zdravý a už som toľké
krajiny prešiel, a nič zlého sa mi
neprihodilo.
Ale bratia na to nič nedali, všetko pri ňom a na ňom poprezerali až
po košeľu, a keď nič nenašli, nuž ho
len s tým odbavili:
- Máš ty, - vraj, - šťastie, že sme nič nenašli,
lebo by ti veru tesno bolo!
S tým pichli kone ostrohami a leteli ako jasná
strela, len sa tak mihotalo za nimi.
Tak prišli do druhého mesta. I tu do najvychýrenejšieho hostinca a to na prvé miesta si tí dvaja
zasadli a jedli, pili, harovali. Najmladšiemu vykázali
miesto ako sluhovi kdesi v zadnej izbe.
Mal tu hostinský krásnu mladú švagrinú, a tá
ako najmladšieho zazrela, hneď si umienila tomuto
ako najkrajšiemu jedlá nosiť a ku tamtým len slúžky
posielala. Ako mu tak to jedlo priniesla a lepšie sa
naňho podívala, zarazila sa nad jeho krásou a zostala naprostred izby stáť. Mladý gróf na také veci
navyklý a spôsobný, mal sa hneď okolo dievčaťa a
vedel ho pekne zabávať.
Z reči do reči prišli aj na to, kto je on, čo je on
a aký kľúčik so sebou nosí. Milá všetečka nemohla
sa ďalej zdržať, ale mu vyjavila, že ona má jednu
divotvornú vec tak tuho zamknutú, že dvere ku
nej nikto neotvorí. Gróf len to chcel počuť, hneď
sa pustil s ňou do vyjednávačky a sľúbil jej svoje
grófstvo aj seba oddať, ak tie dvere neotvorí, a
ona mu sľúbila tú vec, akže ich otvorí.
Vzali sa pekne popod pazuchy a ona ho viedla
ku jednej tajnej pivnici a kázala mu, keď je taký
majster, aby dvere otvoril. Kľúč, akoby bol práve
len pre tie dvere robený, odomkol zámky. V celej
pivnici nie inšie nebolo len jeden zlatý pohár, ktorý
mu ona vedľa stávky oddala a riekla:
- Toto je taký pohár, že keď mu rozkážete, tým
najdrahším vínom sa naplní a plný bude naveky,
čoby koľkí z neho pili.
Šuhaj sa jej zaň veľmi pekne poďakoval a
sľuboval, že bude hľadieť svojím časom sa jej
odslúžiť. Potom sa vrátil do svojej izby a pil ako
dúha a radoval sa z toho, že má čo jesť a piť ešte
lepšie ako jeho bratia, ktorí museli veľmi draho
platiť a predsa takô nebolo.
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zasadli, jedli, pili, hodovali a najmladší sa musel len
do jednej malej chyžky utiahnuť; jesť síce dostával
všetko to, čo tamtí, ale im musel šaty čistiť a kone
riadiť. Chýry sa rozleteli po meste o ich kráse a
bohatstve a ľudia chodili k nim na diváky. Ale najviac obdivovali už len toho najmladšieho, trebárs
bol len ako sluha oblečený.
Hostinský mal jednu utešenú dcéru, a tá ako
tohto najmladšieho zazrela, hneď si zaumienila,
že tomu sama bude nosiť do jeho chyžky jedenia
a ku tamtým len slúžky posielala. Ako mu tak
to jedenie nosila, mladý gróf sa pustil s ňou do
rozprávky a ona s ním. Mladý gróf sa vedel veľmi
pekne okolo nej obracať a ona mu ešte krajšie
odpovedala. Z reči do reči sa jej priznal, že je on
tiež gróf a že má taký kľúčik, ktorý sa hodí bárs
do akého zámku.
- No, keď je tak, - povedalo dievča, - ja mám
jednu kasňu a v nej vec veľmi drahú, ktorá na
tomto svete preplatená byť nemôže a akú žiaden
kráľ nemá; ak mi tú kasňu s vaším kľúčom otvoríte,
darujem vám tú vec, a to by som nikomu na svete
neurobila. Ale čo mi vy dáte, keď ju neotvoríte,
lebo veru do mojej kasne ešte dosiaľ žiaden kľúč
sa nepridal.
- Ja ti potom darujem moje grófstvo a tvoj
budem na veky.
- Dobre, povedalo dievča, a tak stávka stála.
Chytili sa pekne popod pazuchy a ona ho
viedla do jednej tajnej izby, kde tá kasňa stála.
Kľúč sa hodil do zámku tak, akoby bol uliaty, a
zátvory sa hneď odomkli. Hostinského dcéra sa
len začudovala, aleže bola doňho už zaľúbená,
veľmi sa nedurila, len povedala:
- No, čo som sľúbila, to vám dám. Tu máte
tento obrus, ten má takú moc, keď mu rozkážete,
hneď sa prestrie, a pre koľko osôb chcete, pre
toľko bude na ňom zlatých tanierov a jedál od
výmyslu sveta.

Práve bolo trochu popŕchlo, keď sa naši
gróﬁ preč poberali; preto najmladší zapravil zlatý
pohár koňovi do chvosta a šli. Na ceste si tento
pohvizdoval a kôň poskakoval pod ním, že to bola
až radosť. Bratia sa zase doňho oddali, ale nenašli
nič, trebárs aj pod sedlom hľadali.
Potom prišli do tretieho mesta, to bolo tak velikô, že mu ani konca ani kraja nebolo. I tu vyhľadali
najznamenitejší hostinec a žili ako inokde. Keď si
najmladší kone počistil a všetko poupratal, utiahol
sa potom do svojej izbičky. Ale kde sa vzala, tu sa
vzala za ním krásna hostinského dcéra, donášala
mu vyberané jedlá a štebotala okolo neho ako
lastovička. Nezadlho boli medzi sebou dôverní a
vyjavili si všetky tajnosti. Mladô dievča len na tom
kľúčiku sa čudovalo a hovorilo, že ono má jednu
malú kasničku, ktorú ten kľúčik len neotvorí; bo že
ten majster, čo tú kasničku robil, už dávno umrel
a povedal jej, že taký zámček dal na ňu, čo ho nik
na svete neotvorí. Stávka bola hotová: mládenec
jej sľúbil svoje grófstvo, ak neotvorí, a ona mu ten
poklad, čo v tej kasničke má, ak ju otvorí. Potom
ho vodila po mnohých izbách, až ho priviedla do
jednej tajnej izbičky, v ktorej nič nebolo, len jedna
malá kasnička. Mladý gróf ju razom otvoril; tu ale
dievča pustilo sa do plaču. Len tak ju uspokojil, keď
jej sľúbil, že sa jej po grófsky odmení.
- Práve preto, - hovorilo dievča, - lebo tieto
nožničky v tej kasni nezaplatia mi všetky kráľovstvá
tohoto sveta. To sú, pane, také nožničky, že keď
s nimi dakomu kúsok šiat odstrihnete, priam sa
i pristrihnú i ušijú šaty či na ženskú, či na chlapa
od hlavy do päty, že trebárs pätoro kráľovstiev
budú hodné.
Tu mladý gróf nevedel sa dosť naďakovať tomu
dievčaťu, natoľko sa obracal okolo neho, až aj prestalo plakať a prosilo ho, aby naň nezabýval.
Potom znezadlha všetci traja na cestu sa vystrojili, tento ale bol v ten čas najveselší. Myslel si:
- Jesť a piť mám, šaty mám, peniaze nepotrebujem.
Keď to bratia videli, ako si zo svojej chudoby
nič nerobí, obrátili vec naopak.
- Braček drahý, - hovorili mu, - banujeme,
že sme sa s tebou tak ďaleko pustili, ale azda
nám to odpustíš. Lebo nám všade dohovárajú,
že to nenie pekná vec, aby si ty nám ako kočiš
posluhoval. Preto odteraz budeme ako bratia v
jednej spoločnosti, však trebárs peňazí nemáš,
my za teba zaplatíme.
Ale brat na tom nepristával:
- Ja som vás, - povedá, - nenútil k ničomu, vy ste
ma prinútili. Ostaňme my len každý pri svojom a
mal by som sa s vami spojiť, radšej obrátim a idem
domov, načo sa mám darmo po svete potĺkať.
A s tým chcel aj naspäť obrátiť, ale ho bratia
len nahovorili, aby ešte naostatok do tej a do
tej krajiny šli, že tam má kráľ veľmi krásnu
dcéru. Tak vo meno božie len šli, kým neprišli
ku tomu kráľovi. Tu ich kráľ veľmi vďačne mal,
posadil ich na prvé miesta a nevedel sa dosť
prenadívať na ich bohatstve a na ich peknom
držaní. Dal nádhernú hostinu pripraviť a po
hostine prehovoril:

.

- Moji milí drahí synovia! Veľmi ste mi vzácni,
ani vám neviem miesta dať; ale by ma najväčšmi
tešilo, keby z vás daktorý tak šťastný bol, žeby s
mojou dcérou v tanci vydržal a také šaty jej vystanovil, čo by päť kráľovstiev hodné boli. Ten by ju
dostal za ženu a s ňou moje celo kráľovstvo.
Hneď bol ten najstarší ku všetkému hotový
a pustil sa s mladou kňahňou do tanca; ale veru
nevydržal ani do poltanca, ako čoby mu bol dakto
nohy podťal, prestrel sa na zem.
Za ním išiel stredný a skoro sa našiel tam, kde
jeho starší brat.
Ten najmladší si už i trúfal i nie; ale princezná
bola taká krásna a tak sa milo naňho usmievala,
že musel aspoň oprobovať s ňou ten jeden tanec.
Tancovali oba až milá vec, kňahňa temer omdlievala od radosti, že tento najkrajší už vydrží a za
muža sa jej dostane.
Ale tam čert podhodil akúsi starú babu,
ktorá vždy oslovovala kňahňu, aby sa nedala; až
konečne, akoby bol i tomuto dakto olova do nôh
nalial, nevládal ďalej. Tak všetci traja jednaký kunšt
preukázali.
Ale tu teraz za tú hanbu súd nad nimi držali a
odsúdili ich ako každého takého na smrť. Len už
akú si smrť vyberú: či od meča, či od hladu?
- Či tak, či tak skapať, - hovorí najmladší; - ale
keď nám už na vôľu dávate, vyberieme si len to
poslednejšie.
Všetci ľutovali švárnych mládencov a nadovšetko tohto najmladšieho. Kňahňa sa vyslovila,
že viac s nikým tancovať nebude, čo by sa priam
akživ nemala vydať. Ale ten najmladší jej len tak
šuchol do ucha, aby sa nič nebála, že ona jeho
ženou byť musí, že si on ešte všetko trúfa. Tak sa
trocha uspokojila. Lež na tento čas už nebolo inej
porady, len ich všetkých troch spolu vzali na jednu
čiernu loď a viedli až za more na jednu sigoť a tam
ich potom nechali, aby od hladu zhynuli.
Tým dvom starším len teraz sa otvorili oči,
keď videli, do akej klietky sa tu chytili. Bolo po ich
sláve! Vrecká plné dukátmi nič im už platné neboli;
bo na tej sigoti ani zelinky, ani korienka nebolo,
ani len muška povetrím nepreletela. Dlho chodili
sem i tam, či by nenašli dáky spôsob, ako by si
zachovali život; ale sa len lepšie o tom presvedčili,
že tam od hladu a smädu skapať musia. Po čase
im už aj veľmi studený hladný vietor do žalúdkov
nakúkal a oni pozerali jeden na druhého veľmi
milosrdným okom.
Ale najmladší, ten si z toho všetkého nič
nerobil. Keď bol hladný, len sa od nich stratil a
dobre sa napukal a napil a zase hvízdajúci k nim
sa navrátil.
Sprvu si tí dvaja z toho nič nerobili a mysleli si,
že to už jeho obyčaj veselým byť, i keď sa mu zle
vodí, a že veď on skoro utíchne; ale keď na tretí
deň oni už od hladu a smädu omdlievali a tento
si ešte bystro veselo poskakoval, tu sa nemohli
ďalej zdržať a zle-nedobre doňho sa oddali, že
ako on môže taký veselý byť, keď oni už od
hladu umierajú.
- Nuž a vy, čože ste nie veselí, - riekol im on, - ako
ste bývali; veď máte vaše vrecká plné dukátmi?

- Hja, čože ti tu dukáty spomôžu, - riekli tí
smutní, - keď tu za peniaze nič nekúpiš?
- No veď je to, hlaďteže, vy mudráci, - hovoril
napokon najmladší. - Keby som si i ja tak bol vyvolil
ako vy, teraz by sme všetci tu skapať museli; ale
mne môj kľúčik k dačomu lepšiemu dopomohol,
ako sú vaše vrecká.
Tu im vyrozprával všetko, ako sa mu od počiatku vodilo a čo on pri sebe má. A doložil:
- Aby ste vedeli, že som ja nie taký ako vy, teraz
sa nad vami zľutujem.
Tu vytiahol obrus, kázal sa mu prestrieť a
pohár postaviť naprostred obrusa. Hneď bolo
jediva a piva dosť, že im naposledok až smrdelo.
Veselý život sa začal na pustej sigoti a šuhajci aby
si hlad urobili, nemajúc krem toho druhej roboty,
naháňali sa po nej.
Za ten čas mladá kňahňa vo dne v noci za tým
najmladším plakala a každý deň chodila k moru,
aby sa aspoň na tú sigoť podívala, kde jeho kosti
ležia. Raz ako tak pozerá, vidí, že sa tí traja tam
naháňajú. Hneď bežala otcovi to oznámiť; ale keď
tento pozeral, bolo zase všetko ticho. Prehovoril
dcéru, že sa jej to tak zdalo, čo ustavične naňho
myslí a bolo po všetkom.
Mladí grófovia si len žili na pustej sigoti bez
starosti, a keď hlad sám zase od seba neprichodil,
naháňali sa hore dolu, aby ho dohonili. Tak peknekrásne všetky šaty na sebe dodriapali, že už boli len
ako onuca. Tu si najmladší pomyslel, aby mal také
šaty, aké žiaden kráľ na svete nemá a hneď vyňal
nožničky a pristrihol si ich. A tí dvaja:
- Ej, nože i nám také šaty urob!
Hneď ich mali, a to zlaté, že sa len tak svietila
od nich tá sigoť vo dne v noci. Ľudia, čo okolo
mora chodili, skoro spozorovali ten ligot, čo od
sigoti ide. Bežali to povedať kráľovi a ten si hneď
sadol sám na loď, aby sa presvedčil, čo je to tam.
Tu našiel šuhajov čerstvých a zdravých, hneď ich
pojal so sebou do domu.
Hej, bolo že tu radosti, keď mu porozprávali,
čo sú oni za jedni a aké vrecká majú a nadovšetko
ten najmladší, že má takú moc, čo chce, to hneď
byť musí - jedenie, pitie, šatstvo. Tu kňahňa padla
najmladšiemu okolo hrdla a prosila ho, aby i jej
také šaty urobil, čo by najmenej päť kráľovstiev
boli hodné. Len čo dohovorila, už ju nikto v tých
nových drahých šatách nepoznal, bo ani dobre na ňu
hľadieť nemohli od veľkej žiare a lesku. Nato hneď
každý kričal, aby on bol ich kráľom. To sa aj stalo a
tento najmladší porobil potom všetky poriadky. Jeho
bratia si pokúpili za svoje vrecká celé kráľovstvá, a
ten najstarší si musel tú vziať, čo mu ten obrus, a
stredný tú, čo mu pohár dala. Tá nožničiarka bola
našťastie od veľkej ľúbosti do tých čias zomrela.
On sám si pojal kráľovu dcéru, povolali i
svojich rodičov na svadbu a - bolaže ti to potom
svadba! Tri krajiny jedli z divotvorného obrusa a
pili z čudného pohára, koľko komu ďaka bolo; aj
každému, kto ta prišiel, nové šaty pristrihli. Potom
ale tieto veci do mora hodili, aby nikto viac také
mať nemohol.
(Prostonárodné slovenské
povesti II, 1958)
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Pekelník

Hlavný oltár sv. Jakuba

Základná škola a gymnázium v Pekelníku

utujúc po Orave schádzame
z kopcov a pred nami sa rozprestiera široká rovina. Vidíme
Tatry, po pravej strane sa vypína
zasnežená Babia hora, avšak od Podhalska nás delia ešte Bory. Na úpätí svahu,
čiastočne ešte na ňom a kúsok pod ním
sa tiahne dlhá dedinka. Odtiaľto k starej
hranici je len na skok a od dávna sa tu
ľudia medzi sebou navštevovali. Do akej
obce sme tentokrát zavítali? Do dedinky
s charakteristickým názvom – Pekelník.
Táto obec patrila kedysi medzi najväčšie
a najbohatšie obce Oravy. Nachádzala sa
na hranici medzi Oravou a Podhalskom.
A ako vyzerá dnes?
Aby sme sa to dozvedeli, prešli sme ju
krížom-krážom. Z histórie sa tu toho veľa
dodnes nezachovalo. Medzi najstaršie
stavby patria malé kaplnky popri cestách
a murovaný kostol sv. Jakuba. Drevené
skvosty starej oravskej architektúry, teda
pôvodný drevený kostol a staré oravské
domy by sme tu už márne hľadali. Obec
sa za posledných 100 rokov zmenila na
nepoznanie. Ak budeme pozorne hľadať, možno nájde ešte jeden drevenú
chalúpku s typickou oravskou výškou,

Pozdĺž starej hranice

P

avšak výšky sa radšej dodnes zachovali
len na stodolách.

Rozvoj obce
Pekelník v rámci administratívneho
členenia regiónu je odtrhnutý od Oravy
a spolu s Podsklím patrí do neoravskej
gminy Czarny Dunajec. Patrí medzi
stredne veľké obce hornej Oravy. Na
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa
tu nič nedeje, avšak z omylu ma rýchlo
vyviedol staronový richtár Władisław
Szuba, s ktorým som sa porozprával
o rozvoji obce.
Okrem iného som sa dozvedel, že
medzi najdôležitejšie investície patrí
výstavba chodníka. Táto investícia sa už
tiahne niekoľko rokov a bola rozdelená
na niekoľko etáp. V prvej etape sa vybudoval chodník a zmodernizovala sa cesta
v dolnej časti obce. Cesta spájajúca Nowy
Targ s Jablonkou je totiž dosť vyťažená
a bez chodníka bola veľmi nebezpečná

pre motoristov, a zároveň aj pre chodcov.
Táto investícia sa skončila ešte v roku
2002. Chodník sa končil pri zdravotnom
stredisku, teda už mimo hlavnej cesty.
Ďalej však ľudia museli chodiť po ceste.
Vlani sa rozbehla výstavba ďalšej časti
chodníka, ktorý by sa mal tiahnuť od
zdravotného strediska až po kostol. Podarilo sa vybudovať úsek od zdravotného
strediska po školu a tento rok by mali v
investícii pokračovať. V rámci modernizácie cestnej komunikácie v Pekelníku boli
zmodernizované aj úseky cesty zo strany
Zaluczného, Podsklia ako aj Jablonky.
Ďalšou dôležitou investíciou, ktorú sa
podarilo vlani zrealizovať, bola výstavba
domu smútku. Doteraz v Pekelníku nebolo miesto, kde by mohli prechovávať
zosnulých. Popri stavbe boli okolo neho
vykonané všetky potrebné práce, aby
mohol slúžiť miestnym obyvateľom.
O tom, že Pekelníčania majú veľké
plány, svedčí nielen niekoľkoročná výstavba chodníka, ktorý by sa mal po ukončení

Pohľad na Pekelník na pozadí Babej hory
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Horný koniec obce ukrytý medzi horami

tiahnuť skoro cez celý Pekelník, ale aj
ďalšia investícia – výstavba kanalizácie,
ktorú by chceli začať tento rok. Zatiaľ je
to však vo fáze prípravy, pretože najprv
musia získať na ňu ﬁnančné prostriedky,
potom bude nasledovať projektovanie
a až niekedy neskôr sa začne s jej výstavbou. O tom, že kanalizácia je v obciach
potrebná, nemusíme hádam nikoho presviedčať. Preto pevne veríme, že sa im
podarí získať peniaze na ňu a už onedlho
začnú s prvými prácami.

Požiarnici
Aby som sa dozvedel niečo nové o požiarnikoch, nemusel som od richtára vôbec odchádzať.
Władysław Szuba totiž plní funkciu aj predsedu
dobrovoľného požiarneho zboru v Pekelníku
už vyše 20 rokov. Za posledné dva roky nastali
v Pekelníku dve väčšie zmeny. Zvolený bol nový
náčelník Władysław Czyż, keďže doterajší náčelník Józef Buroń nemohol ďalej plniť túto funkciu
vzhľadom na vek.
Druhou zmenou bola výmena starého auta
značky Jelcz, ktoré vzhľadom na zlý technický
stav nebolo vhodné na prevádzkovanie, preto
sa ho požiarnici rozhodli vymeniť. Dostali síce
taký istý voz, teda Jelcz s kapacitou 8000 l,
avšak v omnoho lepšom stave. Dúfame, že
im poslúži niekoľko rokov v nesení pomoci
ľudom v núdzi.

Krajania

stva. Viacerí Pekelníčania sa presťahovali do
Podhalska, kde si založili rodiny, a z druhej
strany sa sem priženilo alebo vydalo mnoho
Podhalčanov. Tým pádom vzniklo mnoho
miešaných slovensko-poľských manželstiev,
v ktorých prirodzenou cestou zanikla potreba vychovávať deti v slovenskom duchu.
Nepriaznivo vplýva aj zlá ekonomická situácia,
pretože hospodáriť sa už neopláca a tak ľudia
odchádzajú za prácou do zahraničia. Strácajú
kontakt so svojím rodiskom a spolu s tým
mnoho ráz aj záujem o svoje korene.
Myslím si, že asimiláciou slovenskej menšiny stráca tento región svoju jedinečnosť.
Goralská oravská kultúra sa totižto líši od
goralskej podhalskej kultúry. Táto jedinečnosť mohla byť jedným z najzaujímavejších
bodov v rozvoji regiónu a mohla byť preň
jedinečná. Avšak jedinečnosť a originálnosť
sa stala v istom momente prekážkou, ktorá
bránila v rozvoji, bola akoby niečím zlým,
a preto bolo pre mnohých ľahšie ju zavrhnúť
a pripodobniť sa ostatným. A pritom Orava
a Spiš sú vlastne jediné regióny, ktoré by mohli
reprezentovať slovenskú kultúru, slovenský
národ a slovenské dedičstvo na území celého
Poľska. Ak sa zatratí táto odlišnosť, onedlho
môžeme očakávať, že tieto dva regióny sa
stanú len neveľkou časťou Podhalska.

Krajanov v Pekelníku celý čas ubúda.
Deje sa tak už niekoľko rokov a zatiaľ nikto
nevymyslel spôsob, ako by sme mohli túto
tendenciu zastaviť, alebo aspoň spomaliť.
V obci sa kedysi vyučovala slovenčina. Jednou
z učiteliek, ktoré tu pôsobili, bola aj Lýdia
Mšalová. Avšak od toho času sa tu veľa
zmenilo. Slovenčina sa už dlhé roky v tejto
škole neučí a myslím si, že nie je veľká šanca
na to, aby sa jej vyučovanie v škole obnovilo.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
Šancu vidím jedine v rozvoji prihraničnej spolupráce, vďaka ktorej
by si rodičia uvedomili,
Na Vianoce nemohol chýbať Betlehem
že slovenčina nie je
pre ich deti zbytočným jazykom a môže
im pomôcť v ďalšom
rozvoji.
Jednou z príčin tejto nelichotivej situácie
môže byť podľa predsedu MS v Pekelníku
Jána Švienteka rýchla
asimilácia. Pekelník
patril odjakživa medzi
oravské obce, ktoré
mali blízky kontakt
s Podhalskom. To malo
vplyv aj na migráciu
miestneho obyvateľ-
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KREMPAŠSKÍ
GYMNAZISTI
V ŠKOLE V PRÍRODE
Na pozvanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Domu zahraničných
Slovákov sa v dňoch 15.-28.10.2006 naši
žiaci zúčastnili pobytu v škole v prírode
v Detvianskej Hute. Spolu s nimi tam boli
aj slovenskí žiaci z Maďarska. Dohromady
ich bolo 40 žiakov.
Maďarské deti boli z obcí: Bekešská
Čaba, Slovenský Komloš a Nové Mesto
pod Šiatrom v sprievode učiteľov Mgr.
Kataríny Krafcsenkovej a Mgr. Zsolta
Liptáka. Pätnásťčlennú skupinu krempašských žiakov sprevádzali Mgr. Mária
Surmová a Mgr. Monika Palmąka.
Hlavnú náplň pobytu krajanských detí
v škole v prírode tvorilo zdokonaľovanie
sa v slovenčine, spoznávanie minulosti,
ale aj súčasnosti Slovenska, kultúrnych
hodnôt, ľudových tradícií, zvykov a piesní. Žiaci sa učili o prírodných krásach
a pamiatkach Slovenska nielen počas
vyučovania, ale aj na vychádzkach do
okolia, počas jednodňových exkurzií, hier
a zábav. V rámci vyučovania slovenského
jazyka sa venovalo veľa pozornosti správnej
výslovnosti a pravopisu. Takýmto spôsobom sa prehlbovala znalosť jazyka, ktorá
je predpokladom primeranej konverzácie.
Dejepis, vlastiveda a zemepis boli zdrojom
poznania histórie, kultúrnych a prírodných
krás Slovenska. Dobrú telesnú zdatnosť
žiakov podporovala telesná výchova.
Usporadúvali sa večierky, počas ktorých si
žiaci spievali slovenské ľudové piesne, hrali
spoločenské hry, mali diskotéky a súťaže.
Takýto pobyt prispel k integrácii slovenských detí z Poľska a Maďarska. Deti
nadviazali medzi sebou kontakty a priateľstva. Zároveň konverzovali medzi sebou
v slovenčine a tým si overovali získané
vedomosti v praxi.
V mene žiakov z Krempách srdečne ďakujeme Ministerstvu školstva SR
a Domu zahraničných Slovákov za pozvanie. Riaditeľovi školy v prírode Mgr.
F. Novodomcovi a jeho pracovníkom za
ústretovosť, milé prijatie a úprimný vzťah
k našim deťom počas vyučovania a aj
mimo neho.
Poďakovanie zasielame aj Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý preplatil cestovné
trovy, vďaka čomu sme sa mohli zúčastniť
tohto pobytu.
MGR. MÁRIA SURMOVÁ
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STRETNUTIA
SO SLOVENSKOU
KULTÚROU
Naši krajania zo Sliezska majú
možnosť každý mesiac dostať sa do
kontaktu so slovenskou kultúrou, a to
vďaka umeleckým galériám a kinám,
ktoré pôsobia v ich okolí. Napr. od 8. decembra do 12. januára sa konala výstava
s názvom Ľudové umenie na poľskoslovenskom pohraničí. Táto výstava bola
prezentovaná v priestoroch Regionálneho kultúrneho strediska v Bielsku-Bialej.
Výstava zobrazovala ľudové umenie

SILVESTROVSKÉ
STRETNUTIE
Na záver roka 2006 sa uskutočnilo
v konferenčnej sále spolku tradičné silvestrovské stretnutie, počas ktorého sa
bilancoval uplynulý kalendárny rok.
Zúčastnili sa ho: generálny tajomník
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, predseda MS
SSP v Krakove Jerzy Michał Bożyk, redaktori Života, zamestnanci tlačiarne, oddelenia graﬁckej úpravy a sekretariátu.
Stretnutie otvoril Ľ. Molitoris, ktorý
poďakoval všetkým za spoluprácu
v minulom roku a poprial hodne zdravia, osobných a pracovných úspechov
v novom roku. Zhodnotil vlaňajší rok
ako celkom priaznivý pre naše snaženia.
Vydavateľskou činnosťou sme sa dostali
do povedomia mnohých inštitúcií, ale aj

na pohraničí, ktoré má síce nejaké
spoločné prvky, ale súčasne sa aj líši
výrazovými prostriedkami a premietnutím tém do výtvarného spracovania.
Ďalšou galériou v Bielsku-Bialej, ktorá
prezentuje graﬁky slovenského maliara
Pavla Hlavatého je Galéria „WZGÓRZE“
a Galéria „NA PIETRZE“. Je to stála
expozícia, ktorá pochádza zo zbierky
Franciszka Kukiołu. Slovenské ﬁlmové
produkcie sú tiež často premietané
v sliezskych kinách.
Informácie o pripravovaných akciách si môžete vždy overiť v bielskom magazíne Plná kultúra, ktorý je
mesačníkom dostupným v kultúrnych
strediskách. (BK)

súkromných osôb, čo je veľmi dôležité.
Kvalita našej práce bola mnohokrát
oceňovaná. Z vlaňajších plánov začala
sa prestavba klubovne v Novej Belej,
kde by sa malo v neďalekej budúcnosti
zriadiť stredisko OV SSP na Spiši.
Zároveň sa uviedla do prevádzky klubovňa vo Vyšných Lapšoch, kde bolo
otvorené terénne pracovisko redakcie
Život. V Podvlku slávnostne otvorili nové
priestory klubovňe, v ktorej sa konalo
mikulašské stretnutie pre deti. Je tam aj
priestor na nácvik pre súbor Kumoratky.
Rozvíjať činnosť klubovní je jedným
cieľov tohtoročného plánu.
Na záver stretnutia si zúčastnení pripili
šampanským na starý a na nový rok, želali
si, aby tento rok bol štedrejší pre nich
a ich rodiny. Potom si zaspievali niekoľko
kolied za hudobného sprievodu Jerzyho
M. Bożyka. (aj)

STRETNUTIE
NÁRODNOSTNÝCH
MENŠÍN
19. decembra 2006 sa uskutočnilo
stretnutie národnostných a etnických
menšín žijúcich na území Malopoľského
vojvodstva s vojvodom Maciejom Klimom a jeho poradcom pre národnostné
menšiny Krzysztofom Nowakowskim.
Zúčastnili sa ho zástupcovia Rómov,
Rusinov, Ukrajincov, Židov, Arménov, Rusov a zástupcovia náboženských minorít
– pravoslávnej a moslimskej. Našu menšinu reprezentoval generálny tajomník ÚV
SSP Ľudomír Molitoris.
Bolo to v podstate druhé stretnutie tohto typu, na ktorom sa naznačili problémové
otázky jednotlivých menšín, ktoré by sa
mali riešiť v začínajúcom sa roku. Jednotliví

VÁŽENÁ REDAKCIA
ČASOPISU ŽIVOT,
už niekoľko rokov som čitateľom
Vášho časopisu a vždy ho prečítam
od začiatku do konca.
Moji prastarí rodičia pochádzali zo
Spišia a bližšie z Čiernej Hory a Repísk.
Asi pred 110. rokmi, kde asi v rokoch
1895-96 sa vysťahovali do Bugloviec,
čo je malá dedinka, ktorá patrila ako
poddanská obec Spišskému biskupstvu na Spišskej Kapitule.
Moji starí rodičia boli a vždy sa cítili
byť Slovákmi a ako malému chlapcovi mi
vysvetľovali, že Poliaci bývali v ich kraji
za vodou, teda za Bialkou. Už od malička
som túžil poznať tento kraj a moja túžba
sa splnila až v rokoch 1954-55 kedy som
bol ako vysokoškolák vyslaný do Poľska
na štúdia na AGH v Krakove ako štátny
štipendista, pretože potrebnú špecializáciu sme na našej škole nemali. Nevediac
ani slovo po poľsky som predsa súhlasil
s vyslaním a špecializáciu som v r. 1955
získal s úspechom a využijúc ešte pobyt
som v júli 1955 navštívil rodný kraj svojich
prastarých rodičov. Našiel som tam veľa
príbuzných i menovcov a bol som nadšený krajinou pôvodu mojich predkov.
Bola to iba dvojdňová návšteva, ale
i tak zanechala vo mne hlboký dojem
a zaumienil som si, že sa tam ešte

hovorcovia ocenili túto
iniciatívu zo strany
nového vojvodu a dúfajú, že v roku 2007 sa
budú konať viaceré
pracovné stretnutia.
Keďže to bolo predsviatočné obdobie
všetci priali vojvodovi
a jeho zamestnancom veľa úspechov
a dobrej spolupráce
s menšinami.
Vojvoda Maciej Klima vo svojom
príhovore uistil, že bude ústretový voči
problémovým otázkam jednotlivých menšín. Vždy si nájde čas na prediskutovanie
trápiacich nás problémov. Okrem toho
povedal, že prednedávnom sa konalo
stretnutie s eurokomisárom pre národnostné menšiny, ktorý bol na pracovnej

vrátim. Bohužiaľ, situácia pre návštevy v tých časoch nebola priaznivá
a ľahká a ďalšia moja návšteva sa
uskutočnila až v roku 1968. Od vtedy
som využíval každú príležitosť, keď
sa dalo cestovať o Poľska, aby som
sa zastavil aj v Čiernej Hore. Dnes
nielenže moje deti, ale aj vnuci veľmi
radi a ochotne navštevujú rodný kraj
mojich predkov. Zaujímavé je to, ako
hlboko v nás žijú naše korene, ako sú
pevne spojené s nami, ktorí už viac
ako storočie nemáme fyzické spojenie
s týmto krajom.
Vážená redakcia, chcem Vás v
krátkosti poinformovať o milom zážitku z konca leta. Dňa 1. septembra
2006 som sa zúčastnil II. svetového
stretnutia Spišiakov na Spišskej Kapitule, ktoré organizovalo združenie
miest a obcí Spiša. Prvé stretnutie
bolo pred 5. rokmi a tretie bude o 5.
rokov. Stretnutia sa zúčastnilo vyše
tristo krajanov z celého sveta a veľký
počet súborov. Bohatý kultúrny program prebiehal vo vynovenej 5. kanónii
a trval do neskorých večerných hodín.
Dúfam, že na nasledujúcom stretnutí
Spišiakov sa budete môcť zúčastniť
aj Vy.
So srdečným pozdravom celej
redakcii
Váš stály čitateľ a obdivovateľ
Prof. Ing. František Šiška, DrSc.

návšteve v Krakove. Zaujímali ho zmeny,
ktoré sa udiali v oblasti pomoci menšinám a ich stav oproti obdobiu spred
štyroch rokov, odkedy sa zaviedli isté
opatrenia. S výsledkami zistení bol spokojný. Na záver vojvoda poprial všetkým
príslušníkom menšín veselé Vianoce
a úspešný nový rok. (aj)

„ZLOSŤ“
V SOLVAYI
19. decembra minulého roku bola
v krakovskom Centre moderného umenia „Solvay“ predvedená divadelná hra
Zlosť v réžií Bartłomieja Piotrowskiego.
Hru predviedlo Divadlo psychodelii absolútnej.
Hra je scénickou úpravou novely
mladého slovenského spisovateľa Jána
Litviaka. Rozpráva divákom príbeh dospelého človeka, jazzového hudobníka,
ktorý prehral sám so sebou. Príčiny svojho rozpoloženia sa snaží nájsť vo svojom
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vnútre. Hľadá v ňom seba samého, vidí
svoje chyby, ktoré analyzuje a divákom
ukazuje svoj život v retrospektíve. Odhaľuje svoje erotické túžby, s ktorými
sa nedokázal vyrovnať a práve ony ho
privádzajú do záhuby. V jeho fantáziách
sa vynára dokonalá žena, ktorá však nevedno či existuje alebo je len výplodom
jeho mysle. Jej motív sa prelína v celej

hre. Dej na javisku doplňujú premietané
texty a skromné dekorácie. Pozornosť je
sústredená predovšetkým na hudobníka
a jeho životný príbeh. V istom zmysle je
to dráma dospelého človeka, ktorý si
nevie poradiť s problémami každodenného života. Je to zaujímavý spôsob
zobrazenia, zdalo by sa, neriešiteľných
otázok.

Producentom tohto predstavenia
bol Stanisław Grzybowski. Sponzormi:
Kultúrny dom Podgórze, Spolok Slovákov v Poľsku, Taxi Barbakan a nadácia
Bratniak.
Srdečne odporúčam toto predstavenie do pozornosti divákov.
Text: Jerzy Michał Bozyk
Foto: Marián Smondek

ODIŠLI OD NÁS

Zosnulá bola členkou Spolku a čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, matka,
babička a prababička. Spolu s manželom nedávno oslávili 60. výročie sobáša,
o ktorom sme už nestihli napísať. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
* * *
Dňa 20. decembra 2006 po ťažkej
a dlhoročnej chorobe zomrel v Krempachoch vo veku 74 rokov krajan

Zosnulý patril do radov verných čitateľov Života a aktívnych krajanov pôsobiacich v Miestnej skupine v Novej Belej.
Bol dlhoročným členom dobrovoľného
požiarneho zboru a jeho pokladníkom.
Odišiel od nás vzorný krajan, dobrý
manžel, otec, dedo a pradedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej, ÚV SSP
a redakcia Život

Dňa 23. novembra 2006 zomrel v Jurgove vo veku 74 rokov krajan

TADEÁŠ MALEC
Odišiel od nás dobrý človek, starostlivý manžel, otec a dedo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove
* * *
Dňa 22. októbra 2006 zomrel v Čiernej
Hore od Jurgova vo veku 66 rokov krajan

JOZEF PAVLÍK

JÁN ŠVEC

* * *
Dňa 4. augusta 2006 zomrela v Dolnej
Zubrici krajanka

IRENA MALYSOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
MS SSP. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá matka, babička a prababička.
Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnulej
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici
Zosnulý patril do radov čitateľov
Života. Odišiel od nás vzorný krajan,
starostlivý manžel, otec a dedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova
* * *
Dňa 5. decembra 2006 po dlhej a ťažkej chorobe zomrela v Krempachoch vo
veku 81 rokov krajanka

ANNA KAČMARČÍKOVÁ
rod. Tomáškovičová

Zosnulý bol členom Spolku a verným
čitateľom časopisu Život. Odišiel od
nás vzorný krajan, starostlivý manžel,
otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
a vo Fridmane
* * *
Dňa 20. decembra 2006 zomrel v Novej Belej vo veku 77 rokov krajan

MICHAL KALATA

* * *
Dňa 25. novembra 2006 tragicky zahynul v Jablonke vo veku 51 rokov krajan

VLADISLAV HARKABUŽÍK
Zosnulý bol členom MS SSP a čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý
človek, krajan, starostlivý manžel, otec
a starý otec. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 1. decembra 2006 zomrel v Jablonke vo veku 74 rokov krajan

ALOJZ PEZDEK
Zosnulý bol dlhoročným členom MS
SSP a čitateľom časopisu Život. Odišiel
od nás dobrý človek, krajan. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke
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Z KALENDÁRA
NA JANUÁR
Záhradkári

Chovatelia

V januári je čas bilancovania výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň si dávame predsavzatia, čo chceme
dosiahnuť v nasledujúcom roku. Najprv
by sme si mali vypracovať celoročný plán
využitia záhradky. Pričom by sme si mali
zvážiť, či sme niektorej zeleniny nemali
„nadbytok“ a inej zasa málo. „Nadbytok“
vzniká často pri druhoch na priamy konzum a s krátkym obdobím zberu. Tomu
zabránime tým, že vysievame odrody
s rôznou dĺžkou vegetačného obdobia.
Ďalej je potrebné zaobstarať si kvalitné
osivá vybraných druhov zeleniny. Ak
chceme použiť semeno nespotrebované
v minulom roku, musíme si najprv overiť,
či je klíčivé. Skúška je jednoduchá. Na
plytký tanierik alebo vrchnák dáme ﬁltračný papierik, navlhčíme ho, poukladáme naň semená a ponecháme pri izbovej
teplote. Papierik udržujeme stále vlhký
a sledujeme, či semienka klíčia.

Keďže v januári sú dni veľmi krátke,
treba hydine svietiť ráno i večer, aby
sliepky mali 14-hodinový svetelný deň.
Chovatelia všetkej plemennej hydiny
musia koncom januára umele predlžovať svetelný deň. Dlhý svetelný deň
zvyčajne po troch týždňoch podnieti
začiatok znášky násadových vajec. Nesmieme však zabudnúť, že nevyhnutnou
prípravou na uspokojivú znášku biologicky plnohodnotných násadových vajec
je plnohodnotné kŕmenie podnecovanej
plemennej hydiny. Pri mrazivom počasí
treba kurám hrebene a bradové lalôčiky
občas pomastiť, aby im neomrzli. Kým
sa hydina pohybuje vo výbehu, načim
vyčistiť i vyvetrať priestor, v ktorom
hydina nocuje a trávi takmer celé dni.
Za ten čas treba vymeniť aj stelivo
v znáškových hniezdach.

Ovocinári
V tomto mesiaci venujeme zvýšenú
pozornosť ochrane ovocných stromčekov pred poškodením zverou. Ponechané kôpky odpadu po zelenine, napr. kapusty, často sú vynikajúcim lákadlom pre
zajace. Keď však napadne sneh a prikryje
odpad, začnú zajace ohrýzať stromčeky
aj v blízkosti ľudských obydlí.
Dni s priaznivým počasím využívajme na rez jabloní, hrušiek a drobného
ovocia. Robíme rez výchovný, udržovací
a zmladzovací. Rezať obyčajne začíname
v poslednej dekáde januára. Začneme s rezom kríčkov bobuľovín, ríbezli a egrešov,
ktoré v niektorých rokoch veľmi zavčasu
pučia. Pokračujeme rezom jabloní, hrušiek
a ostatných druhov. Väčšie rany zatierame
voskom.

ZBIERAME
BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu
liečivú bylinu zimozeleň menší (lat.
Vinca minor L., poľ. barwinek pospolity). Je to poloker vysoký 15-20 cm
s vystúpavými, listnatými kvitnúcimi
stonkami i s plazivými zakoreňujúcimi
sa stonkami. Listy sú protistojné, krátko
stopkaté, podlhovasto elipsovité až
kopijovité, vždyzelené, lesklé, celistvookrajové a na okraji slabo podvinuté.
Kvety sú jednotlivé, pazušné, stopkaté,
s malým kalichom zrasteným zo štyroch alebo piatich lístkov, lievikovitou,
bledomodrou, ﬁalovou alebo bielou
zrasteno-lupienkovou korunou a s voľnými, nesúmernými lupeňmi, piatimi tyčinkami a vrchným semenníkom. Plody
sú dva na báze spojené mechúriky.
Rastlina riedkych, mierne vlhkých

Včelári
So včelami má včelár v tomto
mesiaci len málo práce. Jeho jedinou,
no veľmi vážnou prácou je zaisťovať
včelstvám pokojné zimovanie. To
znamená, že musí zamedziť prístup
k úľom domácej hydine, psom, mačkám, myšiam, sýkorkám a ďatľom.
Proti myšiam a sýkorkám sa chráni
včelstva tým, že letáčové otvory zasieťkuje redším drôteným pletivom;
ak má na úľoch kvalitné vetracie
zariadenie, stačí uzavrieť vchod do
úľa preklopením letáčovej pätky. Pre
včely je v zime nepríjemné aj priame
pôsobenie vetra na úle. Preto dbáme,
aby sa vetrom pohybujúce haluze
búchaním, škrípaním alebo priamo
otieraním sa o úle včely nevyrušovali.
(aj)

lesov a húšťav, často pestovaná v záhradách. Najlepšie sa jej darí v horských
polohách.
Zbierame vňať v období kvetu.
Zber sa robí odrezavaním (apríl - máj)
pekne vyvinutých a vyfarbených častí
a materiál sa rýchlo suší v tenkých
vrstvách v tieni.
Ľudové liečiteľstvo a homeopatia
používajú zimozeleň aj na znižovanie
hladiny cukru v krvi, proti hnačkám,
všetkým krvácaniam, katarom, ako
močopudný prostriedok, pre obsah
horčín ako stomachikum a zvonka sa
prípravky aplikujú pri rozličných sliznicových zápaloch. (aj)
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MIROSLAV DEGLOVIČ

KLZISKO
„Čo je to za počasie?“ rozčuľuje sa
bobor Emil a nahnevane obchádza okolo
zamrznutého potoka. Darmo hľadí na
oblohu, slniečko si zrejme vybralo dovolenku.
„Zbytočne sa hneváš, bobrík,“ ozval sa zajko, „prišla zima. Nič sa nedá
robiť.“
Bobor sa prišuchtal k ušatému kamarátovi: „Ľad je silný, unesie aj hrocha.“
Zajko sa pobavene usmial: „Hrocha?
A čo by tu už len ten robil?“
Bobor Emil sa nasrdil a zamrmlal:
„Možno má teplej Afriky plné zuby a príde
k nám. Veď ktorý hroch videl v živote
zamrznutý potok a zasnežený les, hm?“
„Ty, kamoško, mám nápad!“ zvolal zrazu zajko a prudko vyskočil na rovné labky.
„Dáme si do lesných novín inzerát.“
Bobor Emil nechápavo pokrútil hlavou: „Čo ti mozog zamrzol? Veď ja
nemám nič na predaj.“
Zajko si veľavýznamne založil labky
v bok a prehodil vážnym hlasom: „Milý
správca zamrznutého potoka! Veď
ty si zaspal dobu. Nevieš o tom, že
dnes každý podniká?“
Bobor Emil ešte stále nechápal.
„Zobuď sa konečne!“ pokračoval zajko a začal mávať rukami na všetky svetové
strany. „Budeme prenajímať zamrznutý
potok ako klzisko.“
Vtom sa zajkovi pošmykli labky a buch!
Spadol rovno na... ehm, zadoček.

„Zdá sa, že ľad je riadne šmykľavý,“
zaškeril sa bobor a pomohol zajkovi vstať.
„Je to celkom dobrý nápad. Hneď zajtra pôjdeme za sovou Kleopatrou podať
ten inzerát.“
A tak sa aj stalo. O pár dní sa už pred
zamrznutým potokom zhromaždili tri
srnky, veverička Linda, havran Vilo, dva
diviaky, jazvec Kamil, káčer Boris a prišiel
dokonca i žabiak Gabo s dlhým šálom
okolo krku.

„S takou hojnou účasťou som vôbec
nerátal, potešil sa zajko, potmehúdsky
mrkol na bobra Emila a odbehol k zvieratkám.
„Nepotrebujete pomoc?“ ozvala sa
zrazu líška Vilma a schmatla bobra okolo
krku.

„Ak mi dáte polovicu z vyzbieraných
peňazí, ochotne vám budem robiť pokladníčku.“
Prekvapený bobor namrzene odvrkol:
„O tom sa musím poradiť so svojím
spoločníkom.“
O malú chvíľu sa zajko vrátil k svojmu
kamarátovi bobrovi a smutne mu povedal: „Je mi to ľúto, ale zvieratká nemajú
peniaze.“
Bobor Emil sa zamyslel a labkou si
pošúchal bradu. „Tamto stojí líška Vilma,“
prehovoril pokojným hlasom, „a chcela
u nás pracovať ako pokladníčka za polovicu vyzbieraných peňazí.“
„To nemyslíš vážne?! Takej prešibanej
držgroške sa okabátiť nedáme!“
zvolal nahnevane zajko. „Nerozčuľuj sa, kamarát, veď mi sme
takí istí. Chceme od zvieratiek
peniaze a potok predsa patrí
všetkým.“
Zajko pochopil, že Emil
bobor má naozaj pravdu. Na
chvíľku sa zamyslel: “Mám to!
Celú zimu sa môžeme všetci
spolu vyšantiť na našom klzisku
a na jar ti pomôžeme vyčistiť
potok.“
Spokojnému bobrovi sa na tvári
objavil široký úsmev. Zajko veselo
odcupkal k zvieratkám a oznámil im, ako
sa s kamarátom bobrom dohodli. A čo si
myslíte, deti, súhlasili zvieratká so zajkovým návrhom? Pravdaže. A veľmi rady.
Priateľstvo má totiž oveľa väčšiu hodnotu
ako peniaze celého sveta.
/Maxík 12/2005/

Čie sú to kone, koníčky, kone,
2. Čieže by boli,
čieže by boli,
[:moje sú,:]
čo ma na vojnu,
čo ma na vojnu
[:ponesú.:]
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HÁDANKA

JÁN NAVRÁTIL

ELA VODRÁŽKOVÁ

Visia, visia na stene,
čísla čierne, červené,
od jednej až do tridsiatky,
povedia vám, či sú sviatky,
či je zima a či jar.
Čo je to?
Nuž...
(RÁDNELAK)

ŠŤASTNÝ
SNEHULIAK

LETIA Z VŔŠKA,
LETIA SANE

Snehuliak si prosí
dva mrkvové nosy.
- Vari chceš byť dvojnosý?
To sa predsa nenosí.
- Ale čoby, ale čoby,
budem tatko.
Jeden nos chcem do zásoby
Pre maličké snehuliatko.

Letia z vŕška, letia sane,
usadil sa zajko na ne,
fŕŕŕŕŕŕ!
A na hruške čaká straka,
či nezrútia snehuliaka,
bŕŕŕŕŕŕ!

VESELO
SO ŽIVOTOM
Malá Evka uvidí po prvý raz svätojánsku mušku a kričí:
- Mami, mami, pozri, elektrická
blcha.
* * *
Ide dedko po ulici a uvidí chlapca, ktorý sa načahuje za gombíkom.
Dedko prišiel a stlačil gombík: Dobre,
dedko, a teraz utekajme.
* * *
Vlk klope kozliatkam na dvere:
- Kozliatka, kozliatka, otvorte mi,
to som ja, vaša mamička a nesiem vám
mliečko.
A z domu sa ozve:
- Čo ti šibe?! My už pár rokov
pijeme kolu!
* * *
- Katka, prečo máš okolo počítača
rozmrvený syr?
- Lebo myši to vraj majú rady.
* * *
- Synček, nevšimla si tvoja pani učiteľka, že som ti pomáhal s domácou úlohou?
- Nie, otecko, len mi povedala, že som
zo dňa na deň sprostejší.

MAĽUJTE S NAMI!
Milí mladí priatelia, vašou úlohou je uvedený obrázok čo najkrajšie vymaľovať a poslať nám ho do redakcie. Najkrajšie obrázky odmeníme slovenskými
knihami. Z posledných prác sme vyžrebovali: Kamilu Žigmundovú z Krempách
a Agátu Zamroźniakovú z Podvlka.
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ROBERT
KUBICA

vých pretekárov. Ako nádejný pretekár
presedlal v tom istom roku na Formulu
Renault 2000 a o rok neskôr získal 14.
miesto. Rok 2002 nebol pre Roberta
najlepším. Aj keď v celkovej klasiﬁkácii
získal lepšie miesto, zlomená ruka sa stala

Nová hviezda poľského športu,
ktorá sa objavila na svetovom nebi.
V súťaži o najlepšieho poľského športovca ´2006 získal 2. miesto po Otylii
Jędrzejczakovej. A pritom ešte pred
pol rokom nikto poriadne nepoznal
jeho meno.
Robert sa narodil v Krakove 7.
decembra 1984. Od malička ho priťahovali rýchle autá. Len čo dosiahol
10 rokov, čo je minimálny vek pre
pretekára, sadol si za volant a získal
titul majstra Poľska medzi juniormi.
Dohromady ho získal 6-krát. Jeho otec
si všimol, že syn má veľký talent, preto
ho poslal do Talianska. Tu ešte v roku
1998 získal mladý Robert tytul majstra
na majstrovstvách Talianska v Kart ako
prvý cudzinec v histórii. Okrem toho bol
vicemajstrom Európy v tejto dysciplíne.
Do roku 2000 sa držal v špičke sveto-

prekážkou v ďalšom postupe. V 2003
postúpil do F3.
Rok 2005 bol zlomovým bodom v jeho
kariére. V tomto roku sa mu totiž podarilo získať titul majstra F3, vďaka čomu
dostal možnosť testovacích jázd v tíme
Renault. Výsledky boli natoľko zaujímavé,
že o niekoľko týždňov na to podpisal Ro-

BOB MARLEY
Je hudobnou legendou, ktorú kritici
nazývajú aj otcom úspechu Reggae.
Jeho kariéra sa príliš nelíši od iných kariér
iných hviezd, ktoré sa narodili v chudobe
a vďaka svojej usilovnosti a vytrvalosti sa
dostali do sveta slávy.
Robert Nesta Marley sa narodil 7.
februára 1945 v dedinke Nine Mines
na Jamajke. Pochádzal z miešaného
manželstva, totiž jeho otec bol belochom
a matka černoška. Otec rýchlo opustil
svoju rodinu, čo sa hlboko odrazilo aj
na ďalšom osude malého Boba, pretože
v dospelosti celý čas hľadal atmosféru
pravdivej rodiny. Hovoril o sebe, že je
Afričan, preto sa ho hlboko dotýkalo, keď
sa mu jeho rovesníci vysmievali za to, že
je bledší ako oni.
Hudbe sa začal venovať už v čase
dospievania. V tom čase sa s matkou
presťahoval z dediny do okrajovej štvrte
Kingston - jamajského hlavného mesta.
V roku 1963 vytvoril spolu s kamarátmi
hudobnú skupinu, ktorá bola základom
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legendárnej The Wailers. Vo svojom
repertoári hrali predovšetkým skladby
v štýle ska a rocstaed a na svojom konte
mali aj niekoľko miestnych hitov. Potom
sa skupina preorientovala na štýl reggae,
ktorý dokázal objať širšie publikum. Na
svetovú slávu si Bob musel počkať ešte
niekoľko rokov. V polovici 70. rokov jeho

bert zmluvu s tímom BMW Sauber, na
základe ktorej sa stal testovacím, ako aj
náhradným pilotom F1 v stajni tímu.
Svoje umenie rýchlej jazdy mohol
divákom prvýkrát predviesť na Veľkej
cene Maďarska. Jack Villeneuve nemohol štartovať kvôli zraneniu ruky
po predchádzajúcej havárii. Robert sa
chytil šance a vybojoval 7. miesto. Na
prvý štart v jeho kariére to bol výborný
výsledok. Žiaľ, kvôli príliš nízkej váhe
monopostu bol po pretekoch diskvaliﬁkovaný. Onedlho však Jack Villeneuve
ukončil svoje pôsobenie v tíme BMW
Sauber F1 team, a tak sa natrvalo
pred Robertom otvorila cesta medzi
špičkových jazdcov F1. Na ďalších
pretekoch sa mu síce až tak nedarilo
kvôli zlým pneumatikám, avšak neskôr
práve všetkým svojim súperom ukázal
chrbát a na Veľkej cene Talianska na
okruhu Monza získal tretie miesto.
Takýto úvod k najvyššej kariére by si
prial nejeden športovec, preto sa už
poľskí priaznivci F1 nemôžu dočkať,
aké prekvapenie im prinesie ďalšia
sezóna. (ms)

talent odkrylo britské hudobné vydavateľstvo Island, ktoré sa pričinilo k tomu,
že sa Bob Marley stal „otcom úspechu“
štýlu reggae.
Svoj úspech Bob využil v prospech
tých najchudobnejších. Často organizoval
dobročinné akcie na pomoc Jamajčanov.
Vyznával ideál rastafarizmu – zjednotenej
Afriky. Táto myšlienka pochádzala ešte
z medzivojnového obdobia. K oslobodeniu afrického kontinentu mal Afričanov
viesť posledný etiópsky cisár Haile Selasie I. Bob vo viacerých piesňach vyzýva
svoj národ, aby sa podniesol, vstal a začal
hájiť svoje práva.
Bob Marley nakoniec prehral najdôležitejší boj, boj o svoj život. Pri zranení palca našli lekári rakovinové znamienko na
koži, avšak Bob túto diagnózu zanedbal.
O tri roky neskôr sa dostal do nemocnice
už s nevyliečiteľnou rakovinou, pretože
metastázy napadli mozog a pľúca. Zomrel
vo veku 36 rokov v roku 1981. Bob bol prvou hudobnou hviezdou pochádzajúcou
z krajín tretieho sveta a stal sa symbolom
nádeje chudobných ľudí. (ms)

NAVŽDY SA ZACHOVÁ
V PAMÄTI STUŽKOVÁ...
Navždy sa zachová v pamäti stužková... - je to krátky a veľmi
známy úryvok z textu známej piesne skupiny Elán, ktorá skutočne
zaznieva na každej stužkovej slávnosti na Slovensku.
Stužková patrí medzi prelomové obdobia v živote študentov.
Pre budúcich maturantov je práve stužková príležitosťou ukázať
sa vo svetle, v akom ich učitelia, rodičia a blízki ľudia možno nepoznajú.
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V Poľsku
V Poľsku hymnou stužkových slávnosti je pesnička Hej za rok matura...
skupiny Czerwone Gitary. Stužková sa
začína tancom polonez, ktorým maturanti preukazujú svoju česť voči národnej
tradícií. Na dlho pred stužkovou sa tento
tanec nacvičuje na školách, aby v ten
jedinečný večer každý maturant
poznal jeho kroky a ﬁgúry. Poľské
pomenovanie „studniówka“ znamená, že sa podujatie konalo
na sto dni pred maturitou. Od
stužkovej začínajú študenti
rátať dni, ktoré ostali do maturity. V súčasnosti sa to už
presne nedodržuje, ale stužkové sa
konajú od konca januára až do
februára. Je to väčšinou obdobie karnevalu. Tradíciou je,
že všetky maturitné ročníky na
škole majú spoločnú stužkovú.
Najčastejšie sa ona uskutočňovala v školských telocvičniach. Dnes
sa často stužkové konajú v reštauráciách. Na stužkovú prichádzajú maturanti
s priateľmi a učitelia. Rodičia sú prítomní
len na oﬁciálnej časti stužkovej a pomáhajú pri zorganizovaní jedálneho lístka.
Maturanti pripravujú kultúrny program,
ktorého obsah závisí vždy od ich vynaliezavosti a tvorivosti. A potom nasleduje
študentská zábava až do bieleho rána.
Na poľských stredných školách sa tabla
objavujú ojedinele. Jedno z takýchto
škôl, kde maturanti po sebe nechávajú
tablo, je jablonské lýceum. (aj)

7 STUD

STU

navštevuje tanečné kurzy, kde sa študenti
učia základom spoločenského tanca,
ku ktorým patrí aj venček, slávnostný
tanec počas tohto významného večera.
Dôležitým bodom stužkovej je aj kultúrny
program, ktorý si maturanti pripravujú
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Stužková slávnosť patrí na
Slovensku medzi novšie tradície, súvisí so vznikom gymnázií
a stredných odborných škôl
po prvej svetovej vojne. Zelená
stužka ako symbol mladosti
a nádeje k nej patrila odjakživa. Takúto
stužku pripína triedny učiteľ študentovi
počas stužkovej. Zelené stužky nosia
študenti pripnuté do odevu na viditeľnom mieste až do maturity. Najskôr
sa tento zvyk objavil na nemeckých
a maďarských gymnáziách a potom sa rozšíril na všetky školy.
Slovenské stužkové začiatky
pochádzajú z baníckej školy
v Banskej Štiavnici, kam táto
tradícia prenikla z Kutnej Hory
a z Nemecka. Zo začiatku
bola stužková výlučne záležitosťou študentov a niekoľkých
pedagógov, neskôr sa začali
pozývať rodičia, celý učiteľský
zbor či priatelia. Voľakedy chlapci - maturanti chodili v čase maturít zásadne vo frakoch a v bielych
rukaviciach, dokonca aj vtedy, keď
vyberali do klobúka peniaze na rozlúčkový banket. Aj dnes maturanti chodia po
meste, spievajú a zbierajú peniaze, ale nie
sú slávnostne oblečení.
Investíciu si vyžadujú aj maturitné
oznámenia a už v čase stužkovej sa
myslí aj na tablo. Oznámenia sa posielajú rodine, priateľom a známym, a takto
ich maturant informuje o jeho blížiacom
sa vstupe do dospelosti. Na Slovensku
sa dávajú tabla do výkladov obchodov
a neskôr zdobia steny škôl. V prípravnom
období na stužkovú väčšina maturantov

počas maturít. Zaistiť šťastie na maturite
má aj črepina z rozbitého počas stužkovej krčaha, z ktorého sa najskôr všetci
študenti niektorej maturitnej triedy napijú
vína a potom ho rozbije triedny učiteľ.
Stužkové sa konajú od konca novembra
do polovice januára. Je to obdobie, kedy
sa častejšie počuje aj latinská študentská
pieseň Gaudeamus igitur, čo v preklade
znamená – tešme sa, kým sme ešte
mladí.

Ó WK A
2
NI

sami a dávajú si záležať na jeho náplni.
Program býva zábavný a interaktívny
a dĺžka je rôzna. Program vždy závisí od
tvorivosti študentov a ich ochoty. Jednou
z jeho neodlúčiteľných časti stužkovej je
aj tzv. súd triedneho učiteľa, ktorým chcú
študenti dosiahnuť prísľub, že ich triedny
neopustí v ťažkých chvíľach a pomôže im
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ZÁKUSKY
Koláč s dvojfarebnou
čokoládou
ČO NA OBED
Morčacie
prsia orient
600 g morčacích pŕs, soľ, ½ lyžičky
korenia karí, 2 menšie cibule, 2 štipľavé
papričky, zázvor.
Omáčka:
50 ml bieleho vína, 100 ml vody, šťava z ½ citróna, 1 lyžica sójovej omáčky,
1 lyžička Solamylu.
Mäso pokrájame na kocky, pridáme
korenie karí, štipku postrúhaného zázvoru, posolíme, premiešame a opražíme
na oleji. Cibuľu pokrájame na kolieska,
opražíme na oleji, pridáme pokrájané
papričky, opražené mäso a krátko podusíme. Víno, vodu, šťavu z citróna, sójovú
omáčku a Solamyl dobre rozmiešame,
krátko povaríme a hotovou omáčkou
polejeme pripravené mäso.

Bravčové karé
so zemiakmi
a cesnakom
4 pekné kúsky bravčového karé aj
s kosťou, 500 g menších očistených
zemiakov, 8 strúčikov cesnaku v šupke,
trochu sušeného, v sezóne čerstvého tymianu, soľ, čierne mleté korenie, olej.
Na menší hlbší plech dáme očistené
zemiaky pokrájané na polovičky alebo
štvrtky, premiešame ich s 3 lyžicami oleja
a dáme do vyhriatej rúry piecť najprv na
25 minút. Medzitým na panvici rozohrejeme asi 2 lyžice oleja a mierne naklepané
rezne z bravčového karé prudko opečieme z oboch strán dozlatista. Orestujeme
aj cesnak, poukladáme na predpečené
zemiaky, všetko posypeme tymianom,
posolíme, okoreníme a vložíme späť do
rúry. Pečieme, až sa mäso i zemiaky lákavo sfarbia do zlatočervena. Podávame
s rôznymi šalátmi, prípadne aj s tatárskou
omáčkou.
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350 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 200 g masla, 100 g bielej čokolády, 100 g tmavej čokolády, môžeme
pridať aj po hrsti hrozienok a posekaných sušených marhúľ, práškový cukor
na posypanie.
Z preosiatej múky, práškového cukru
a masla vypracujeme hladké cesto a odložíme ho na tridsať minút do chladničky.
Väčšiu okrúhlu formu na koláč alebo
menší plech vymastíme a vyložíme papierom na pečenie. Vychladené cesto
rozdelíme na dve rovnaké časti. Rozvaľkáme najprv jednu polovicu a dáme
na plech. Tmavú a bielu čokoládu posekáme na menšie kúsky a rovnomerne
rozdelíme na cesto. Posypeme umytými
a osušenými hrozienkami (môžeme ich
vopred namočiť do rumu), posekanými
marhuľami, všetko trochu povtláčame do
cesta a prikryjeme druhou rozvaľkanou
polovicou, ktorú tiež rovnomerne a zľahka pritlačíme. Vložíme do vyhriatej rúry
a upečieme do zlatista. Ešte horúci koláč
posypeme práškovým cukrom a vychladnutý úhľadne pokrájame.

ŠALÁTY
Pestrý cestovinový
šalát
300 g cestovín (kolienok, mušličiek),
150 až 200 g oravskej slaniny, 1 polievková lyžica oleja, 200 g paradajok,
2 menšie alebo 1 väčšiu hlávku šalátu,
soľ, čierne mleté korenie.
Dresing:
1 čajová lyžička horčice, 1 polievková
lyžica vínneho octu, 3 polievkové lyžice
oliového alebo slnečnicového oleja.
Cestoviny uvaríme v posolenej vode
podľa návodu a scedíme. Na troške oleja
opražíme pokrájanú oravskú slaninu
a dáme do uvarených cestovín. Pridáme
hlávkový šalát pokrájaný na menšie kúsky, paradajky pokrájané na štvrtky, podľa
chuti posolíme, okoreníme a premiešame
s dressingom, vymiešaným z horčice, octu
a oleja. (ms)

Pryszczyca krów,
owiec i świń
Bardzo istotnym czynnikiem sprzyjającym szybkiemu rozprzestrzenianiu się
choroby jest duże zagęszczenie zwierząt
w fermach hodowlanych. Leczenie pojedynczych przypadków pryszczycy nie jest
zbyt kłopotliwe i przebiega szybko. Jednak
choroba ta jest niezwykle zakaźna i nawet
leczone zwierzęta rozsiewają zarazki. Błyskawicznie więc może dojść do wybuchu
epidemii. Jeśli zachorują stada liczące
setki lub tysiące sztuk, jakiekolwiek leczenie staje się niewykonalne. Dlatego też w
przypadku wykrycia pryszczycy podejmuje
się drastyczne kroki, by zahamować jej rozprzestrzenianie się. Obszar wokół ogniska
choroby zostaje natychmiast odizolowany,
a ruch ludzi i zwierząt ogranicza się do
minimum. Zwierzęta chore oraz wszystkie
podatne na pryszczycę, które mogły mieć
kontakt z wirusem, zabija się, a ich ciała
niszczy z zachowaniem odpowiednich
środków ostrożności. Z tego względu choroba ta stanowi głównie problem natury
ekonomicznej - straty ponoszą hodowcy i
producenci żywności. Zaliczany do grupy
picornavirus wirus pryszczycy występuje w
dwóch podstawowych rodzajach: większy,
mający 23 nm średnicy, i mniejszy, którego średnica nie przekracza 8 nm. Takie
zróżnicowanie niesie ogromną zmienność
cech biologicznych wirusa pryszczycy, i
co za tym idzie, utrudnia walkę z chorobą.
Poza organizmem swego żywiciela wirus
pryszczycy żyje bardzo krótko. Latem na
słońcu ginie już po 24 godzinach. Ukryty w sianie lub w glebie potraﬁ przeżyć
miesiąc, a w zimie nawet dwa miesiące.
Paradoksalnie ten, wywołujący niezwykle
groźne w skutkach epidemie, wirus jest
bardzo mało odporny na działanie środków
odkażających. Jedno- lub dwuprocentowy
roztwór ługu sodowego zabija go nawet w
kilka, kilkanaście minut. Równie skuteczne
są roztwory kwasów i zasad. Wirus pryszczycy odporny jest natomiast na działanie
alkoholu, eteru i chloroformu. Skutecznym
środkiem pozbycia się zarazka pryszczycy z
mleka lub mięsa jest ich obróbka termiczna.
W temperaturze 60-64°C ginie on w ciągu
pół godziny. Zwykłe zagotowanie mleka
powoduje natychmiastowe i całkowite
zniszczenie wszystkich wirusów pryszczycy, podobnie jak gotowanie lub pieczenie
mięsa. c.d.n.

Syndrom mokrej
ściółki u indyków
Indyk to specyﬁczny ptak, który daje znać
hodowcy, że są pewne granice wytrzymałości
i odporności organizmu poddawanego niedogodnościom i stresom, w jakich się znajduje. Tak, np. między 5 a 6 tygodniem życia
indyków zaczynają pojawiać się korale. W
dobrych warunkach pomieszczeniowych lub
w chowie z wolnym dostępem do wybiegów
i żywienia z udziałem ziarna zbóż, koralenie
może przebiegać bez zakłóceń. Istnieje jednak przekonanie, że koralenie jest krytycznym
okresem w życiu indyków i odbija się ujemnie
na rozwoju i zdrowiu młodych ptaków.
Podwyższona wilgotność lub zawartość
NH3 w powietrzu indycznika powoduje,
że ptaki są osowiałe, tracą apetyt i może
występować biegunka, a w konsekwencji
zwiększona śmiertelność. Niekiedy w
pierwszej fazie koralenia, u młodych indyków rzeźnych w mniejszym lub większym
stopniu występuje tzw. „syndrom mokrej
ściółki”. Widocznym objawem tego syndromu jest biegunka indyków, a pomiot ma
zabarwienie od jasnego do ciemnobrunatnego i nierzadko ze śladami krwi.
Przyczyn tego syndromu upatruje się
kilka. Biegunki mogą być m.in. spowodowane nadmierną aktywnością bakterii E. Coli i
Clostridium. W przypadku dużego zagęszczenia ptaków i tym samym zwiększonej
ilości odchodów oraz niewystarczającej wymiany powietrza w indyczniku ma miejsce
nasilenie biegunek. Również podwyższona
zawartość chlorku sodu bądź potasu w
paszy, powoduje zwiększone pragnienie
(spożycie wody) i tym samym wydalany
pomiot jest bardziej rozrzedzony, potęgując
dodatkowo zawilgocenie ściółki.
Wilgotność ściółki wywołuje często
stany zapalne poduszek śródstopnych nóg,
a wówczas poruszanie się sprawia indykom
ból. Ptaki wtedy chodzą na palcach co jest
dla nich bardzo męczące i stąd ma miejsce
częste przysiadywanie z ujemnymi skutkami
dla stawów i części piersiowej ptaków.
Proﬁlaktyka polega przede wszystkim na
bezwzględnym przestrzeganiu norm obsady,
wentylacji i zasad prawidłowego żywienia.
Niezbędne są też działania zmierzające do
utrzymania równowagi mikroﬂory jelitowej
poprzez wprowadzenie do mieszanek
kwasów organicznych bądź bakterii kwasu
mlekowego. Zakwaszenie treści jelit powoduje ograniczenie rozwoju mikroorganizmów
niekorzystnych, a nawet chorobotwórczych,
jak E. Coli czy Salmonella. Niektórzy hodowcy informują, iż np. zastosowanie aspiryny w
paszy przez 2-3 tyg. może pomóc w szybszym leczeniu syndromu. Jednak decyzję o
leczeniu indyków należy powierzyć lekarzowi
weterynarii. (aj)

pracy w zamian za dwa dni wolnego np. w
święta Bożego Narodzenia, nawet gdyby
wypadły one w poniedziałek i wtorek.

Dłuższy urlop
macierzyński
Od 19 grudnia 2006 młode mamy
mogą o dwa tygodnie dłużej przebywać
na urlopie macierzyńskim. Dotyczy to nie
tylko pań, które urodziły dziecko po 19
grudnia, ale także tych, które w tym dniu
miały prawo do urlopu macierzyńskiego.
Wymiary urlopów wzrosły z 16 do 18
tygodni na pierwsze dziecko, z 18 do 20
tygodni na drugie i każde następne oraz
z 26 do 28 tygodni w przypadku ciąży
mnogiej.

Pytania do ﬁskusa
zdrożały
Jeżeli masz wątpliwości dotyczące
podatków i chcesz uzyskać wiążącą
interpretację prawa podatkowego wystąp o nią jak najszybciej. Od 1 stycznia
zmieniają się bowiem przepisy. Dotąd
interpretację wydawał urząd skarbowy,
a wniosek o nią kosztował 5 zł plus 50
gr od każdego dołączonego do niego
załącznika. Od nowego roku interpretacje wydaje minister ﬁnansów a opłata za
wniosek wynosi 75 zł.

Ulga na internet
Rozliczając się z ﬁskusem, możesz
odliczyć od dochodu wydatki na internet
(maksymalnie 760 zł). Ulgę z tytułu użytkowania sieci internetowej mogą wykorzystać obydwaj małżonkowie. Również
wtedy, gdy rozliczają się wspólnie. Jest
tylko jeden warunek – faktura za korzystanie z internetu musi być wystawiona na
obydwu małżonków. Podstawa prawna
– art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób ﬁzycznych.

Więcej wolnego
Nie będzie już trzeba odpracowywać
żadnych wolnych dni świątecznych. Nawet wtedy, gdy w jednym tygodniu będą
dwa święta wypadające w inne dni niż niedziela (do tej pory w takiej sytuacji trzeba
było jedno z takich świąt odpracować).
Dzięki temu nie będziemy musieli iść do

Zasiłek rodzinny
z zagranicy
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, ci którzy mają legalną pracę za
granicą, mogą korzystać ze wszystkich
świadczeń społecznych w państwie, w
którym pracują, czyli m.in. dostawać
zasiłki na dzieci. I to niezależnie od
tego, gdzie mieszka ich rodzina. Koordynacją świadczeń społecznych pomiędzy krajami Unii, zajmują się Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
urzędów marszałkowskich w poszczególnych województwach. Ich adresy
można znaleźć na stronie internetowej
www.bazy.ngo.pl. Warunkiem nabycia
prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych
jest zrzeczenie się zasiłku w Polsce, bo
nie można dostawać świadczeń z różnych
krajów. Następnie należy zgłosić się do
instytucji, która zajmuje się wypłacaniem
świadczeń rodzinnych w danym kraju
oraz wypełnić formularz E400. Można to
też zrobić za pośrednictwem pracodawcy. Nasz wniosek jest kontrolowany. Cała
procedura trwa około trzech miesięcy i
jest bezpłatna. Zasiłki dostaje się wstecznie, bo liczy się data złożenia wniosku.
Rodzice muszą również przygotować
odpis aktu urodzenia dziecka oraz odpis
aktu zawarcia małżeństwa. O wszystkich
potrzebnych dokumentach informują
nas pracownicy polskich urzędów, kiedy
do nich dociera taki wniosek. Podstawą
prawną jest Ustawa z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych
oraz Rozporządzenie Rady (Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z
14 czerwca 1971 roku.

Dorabiający renciści
Do końca czerwca 2007 r. renciści
prowadzący działalność gospodarczą nie
będą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Tak zdecydował Sejm po raz kolejny
przesuwając datę wejścia w życie tych przepisów (miały obowiązywać od początku
roku). Do lipca powinna zostać uchwalona
ustawa dzięki której składki rencistów na
ubezpieczenie społeczne doﬁnansowywałby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. (aj)
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LEV (23.7.-23.8.)
VODNÁR (21.1.-18.2.)
V tvojom vzťahu sa môžu objaviť problémy. Stráň sa všetkých
sporov a rozhovorov a dávaj si
pozor na vlastné zdravie. Budeš mať väčšie
šťastie v zárobkoch. Môže sa stať, že získaš lepšie pracovné miesto. Istotne budeš
z práce spokojný. Všeobecne január bude
dosť chaotický mesiac.

RYBY (19.2.-20.3.)
Začiatkom mesiaca ťa bude
niečo trápiť, ale našťastie
rýchlo vyriešiš tento problém.
Po ﬁnančnej stránke sa ti bude
dariť. Všetko, čo by si chcel tento mesiac
urobiť, sa ti podarí. Takže neváhaj a rýchlo do roboty. V druhej dekáde možno
vyhráš istú ﬁnančnú sumu.

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac ťa budú choroby
obchádzať. Nastávajúci čas
však nie je vhodný na dlhšiu
cestu, ani na dôležité ﬁnančné
rozhodnutia. V prvej polovici mesiaca
budeš vyčerpaný prácou a aj ﬁnancie
ti narobia trochu starostí. V druhej polovici sa to polepší, avšak nebudeš úplne
spokojný.

BÝK (21.4.-20.5.)
Začiatok mesiaca bude pre
teba dobrý. V tom čase sa ti
podarí vybaviť skoro všetko,
čo potrebuješ. Druhý týždeň bude ako
stvorený na vzdelávanie sa. V podnikaní
sa ti dariť príliš nebude. Očakávaj taktiež
isté problémy so zdravím. Ak hľadáš
prácu, je šanca, že ju nájdeš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V prvej polovici mesiaca sa ti
bude dariť a peniaze Ti chýbať
nebudú. Možno sa budeš
sťahovať. Ak pracuješ, môžeš získať lepšie
pracovné miesto. V druhej dekáde získaš
nových priateľov. Priateľstvo sa môže
zmeniť na lásku. V druhej polovici mesiaca
môžeš mať problémy so zdravím.

RAK (22.6.-22.7.)
Tento mesiac sa ti bude dariť
lepšie, ako si si mohol myslieť.
Plány sa pomaly zmenia na
skutočnosť a ľudia ti budú v rámci svojich
možností pomáhať. Čaká ťa príjemná
a veľmi zaujímavá cesta. Na koniec mesiaca je možné, že sa zvýšia tvoje ﬁnančné
výdavky, ale isto si s tým poradíš.
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Začiatok mesiaca nebude príliš príjemný. Aj keď sa budeš
snažiť, výsledok nebude príliš oslňujúci.
Trochu ťa to rozbije. Rodinné konﬂikty
budú na každodennom poriadku. Od
polovice mesiaca sa situácia trochu
zlepší. Nájdeš nové spôsoby, ako by si
mohol vyriešiť ﬁnančné problémy.

PANNA (24.8.-23.9.)
Nedôveruješ si. Nedorozumenie s partnerom sa môže
zmeniť na väčší konflikt.
Ani s inými nebudeš dobre
vychádzať. Dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Drž sa príslovia: hovoriť je striebro,
mlčať zlato. Tento mesiac nerob radšej
žiadne zmeny. Na konci mesiaca dostaneš zaujímavá ponuku.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja námaha ti prinesie pozitívne hodnotenie a možno
vďaka tomu postúpiš v kariére. Nájdeš nové spôsoby zárobku.
Staré konﬂikty sa konečne skončia. Ak
začneš podnikať, čaká ťa úspech. To
ťa povzbudí k ďalšej práci. Podarí sa ti
urobiť aj to, čo si pokladal za nemožné.
Vo vzťahu sa ti bude dariť.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
V prvom týždni vydáš veľa
peňazí. Zrazu sa objaví
mnoho vecí, ktoré budeš
musieť zaplatiť. Trochu ťa to
znechutí. V druhej polovici mesiaca sa
objaví niečo, čo ťa poteší, vďaka čomu
získaš chuť do práce. Čaká ťa dobré
obdobie, takže sa nedaj znechutiť zlým
myšlienkam.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Máš pred sebou čas ťažkej
práce. Čakajú ťa zdravotné
problémy. Začiatok mesiaca
bude náročný, neskôr by sa mala situácia aspoň trochu polepšiť. Po ﬁnančnej
stránke budeš na tom tak isto, ako si
aj bol. V poslednej dekáde mesiaca ťa
čakajú príjemné chvíle v kruhu rodiny.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V januári ťa čakajú ﬁnančné
problémy. Zárobky síce nebudú slabšie, ale výdavky
budú výrazne väčšie. Staraj
sa o svoje zdravie. Niektorá z osôb tebe
blízkych ochorie. Aj keď bude tento čas
citovo náročný, vďaka vnútornej sile si
s ním poradíš. Čaká na teba aj niekoľko
príjemnejších dní. (ms)

NÁŠ TEST

ACH, TÁ ŠTÍHLA LÍNIA!
1. Mať štíhlu postavu
a) je síce pekné, ale sú aj dôležitejšie veci - 1; b)
nemôže mať každý, naopak, niekomu nejaké
to kilo navyše pristane - 2; c) je dôležité, dodáva
sebavedomie - 3.
2. Rôzne diéty
a) sú pre tých, čo nemajú čo robiť - 1; b) telu
neprospievajú, to si totiž samo povie, čo potrebuje - 2; c) je zbytočné sa trápiť, v prvom rade
sa treba naučiť správne žiť - 3.
3. S príchodom jari sa začneme tešiť na prázdniny, najviac na
a) odpočinok v tichom hoteli s dobrým jedlom - 1;
b) atraktívne prostredie, opaľovanie na pláži
bez toho, že by sme sa čomukoľvek, museli
prispôsobovať – 2; c) veľa športu s množstvom
srandy a v spoločnosti príjemných ľudí - 3.
4. Pohyb v prírode pre teba znamená
a) stratu času – 1; b) relaxáciu a poznávanie
krás, na ktoré inokedy nie je čas – 2; c)
základnú potrebu – tak ako pre iných je to
dobré jedlo - 3.
5. Keď sa chystám do spoločnosti, ...
a) som zvedavá, ako sa tie druhé zas vyﬁntia – 1;
b) to je hrôza, veď nemám čo na seba! – 2; c)
dúfam, že to nebude partia namyslencov, ale
zaujímavých ľudí - 3.
6. Keď si chcem kúpiť niečo nového na seba,
inšpiruje ma
a) ručička váhy a obsah peňaženky – 1; b) to, čo
sa mi páči a je to originálne – 2; c) to, čo uvádzajú módne časopisy a je to vkusné - 3.
7. Ten, kto viac váži, mal by
a) nepodliehať panike a uvedomovať si, že má
aj iné prednosti – 1; b) snažiť sa obmedzovať
v jedle, miesto zákusku si dať ovocie alebo
zeleninu – 2; c) mať pevnú vôľu, cvičiť, držať
diétu – výsledok sa musí dostaviť - 3.
HODNOTENIE:
8-12 bodov: Štíhlosť berieš ako dar, ktorý je pre
teba nedosiahnuteľný. Pripúšťaš, že čokoláda
síce pridá na váhe, ale pôsobí dobre na nervy.
Byť vyrovnanou je určite lepšie ako sa stresovať,
pretože si zjedla dva obložené chlebíčky namiesto plánovaného krajca čierneho chleba.
13-18 bodov: Nie je ti síce jedno, ako vyzeráš,
občas začneš s nejakou diétou, ale výsledok veľmi
za to nestojí, a tak sa pýtaš sama seba: „Prečo sa
takto mučím? Nie som jediná, ktorá je trochu plnšia, najmä už nesmiem pribrať!“ Tento pohľad na
vec ti umožňuje uplatniť iné prednosti, ktorých máš
viac ako dosť. Nie je dôvod sa stresovať, vhodné
oblečenie a dobrá nálada ti veľa vynahradia.
19-24 bodov: Štíhla, pekná postava je pre teba
jednou z najdôležitejších vecí v živote a dávaš to
najavo nie vždy práve taktne. Mysli však na to,
že nie každý má to šťastie byť urastený a štíhly.
Napriek tomu to môže byť dobrá priateľka,
výborná spoločníčka, človek, na ktorého sa
môžeš spoľahnúť. Ak ti to uniká len preto, že ty
máš pevnú vôľu a vieš, čo chceš, môže sa stať,
že prídeš o veľa dobrých priateľov.

Žení sa pomerne skoro, obyčajne z lásky, ale v manželstve
nebýva šťastný. Manželka je dobrou gazdinou, ale často ho
klame, a tak nezriedka sú spolu len kvôli deťom. Keď Damián
nemá deti, už po niekoľkých rokoch manželského života sa
rozvádza. Keď sa žení po druhýkrát, berie si obyčajne trochu
staršiu ženu, ktorá ho obklopuje veľkou starostlivosťou. Tento
zväzok má už veľké šance na to, aby bol trvalý a vydarený.
V zamestnaní sa Damián prejavuje ako dosť pomalý a nezaujímavý pracovník, zato veľmi dôkladný. Peniaze si príliš
neváži a rád ich zbytočne utráca. Máva totiž rád hazardné hry
a navyše rád si aj vypije. Vďaka svojim technickým záujmom
býva dobrým vodičom, mechanikom, elektrotechnikom a niekedy aj roľníkom. Jeho matka, veľmi temperamentná žena, často
syna zanedbáva. Podobne otec, ktorý veľa pracuje, taktiež
nemá pre syna veľa času, preto sa chlapec rýchlo odcudzuje.
Najšťastnejšie obdobie v jeho živote je medzi štyridsiatkou
a päťdesiatkou. Občas trpí na očné choroby a neurózy. (aj)

DAMIÁN – teplé, jasné, vierohodné meno. Človek s týmto
menom máva obyčajne svetlé, hnedé alebo tmavohnedé a skoro
vždy kučeravé vlasy. Niekedy býva nízky a zavalitý, inokedy vyšší
a štíhly, ale vždy je silný. Oči má rôzne, raz sivé, inokedy tmavohnedé, ba nezriedka aj čierne. Je to typ veľmi živý, pohyblivý, veselý,
spoločenský založený, niekedy výtržník. V škole sa učí priemerne,
ale má veľké technické nadanie, preto často pokračuje v ďalšom
vzdelávaní a študuje na priemyslovke a nezriedka aj na vysokej
technickej škole. Je veľmi prefíkaný a dokáže vždy uplatňovať svoje
záujmy. Najčastejšie pochádza z chudobnej a mnohodetnej rodiny
a je jedným z najmladších súrodencov. Od malička máva ťažký
život, musí ťažko pracovať. Často sa dostáva do situácií, z ktorých
– zdalo by sa – niet východiska. Damián však vďaka svojej šikovnosti
dokáže vždy – ako mačka – dopadnúť na štyri nohy.

***
- Premýšľam
o tom, že si kúpim nové auto.
- A môžeš si
to dovoliť?
- Prečo nie?
Veď premýšľať
môžem aj bez
peňazí.
***

- Počul som, že sa vám narodilo
dieťatko. Dievčatko, alebo chlapček?
- No a čo iné by to mohlo byť!
***
- Dcéru požiadali o ruku dvaja
muži. Jeden lekár a druhý inžinier.
- A na koho sa usmialo šťastie?
- Na lekára. Dcéra si vybrala inžiniera.
***
Otec vyčíta dcére, ktorá sa vrátila
neskoro domov:
- Na ľavej pančuche sa ti pustilo
očko.
- No a čo, to sa stáva.
- Ale keď si odchádzala, mala si
ho na pravej pančuche.

Manželka
ráno budí svoju
polovičku:
- Jano, vstávaj, sliepky už
dávno kotkodákajú!
- Tak sa im, prosím ťa, do toho
nemiešaj.
***
- Pani Elenka, odkiaľ sa vo vás
vzala toľká sila, že sa vám podarilo
zadržať zlodeja?
- Ja som si myslela, že je to môj
manžel a že chce ujsť do krčmy.
***
Hovorí jeden kovboj druhému:
- Keď sme bývali s Jimmom spolu,
povedal som mu, aby si každé ráno
obul čisté ponožky.
- A poslúchol ťa?
- Poslúchol, ale po týždni si už
nemohol natiahnuť čižmy.

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:
Sviečka, horiaca – pozor, musíte chrániť svoju nevinnosť; z bieleho vosku – dostane sa vám uznania za vašu prácu.
Sršeň, vidieť ho – môžu ťa očakávať
starosti; byť ním poštípaný – vyhneš sa
nešťastiu.
Šálku vidieť – získaš uznanie; piť
z nej – šťastie v láske; rozbiť – čaká ťa
odriekanie; kúpiť – dostaneš pozvánku;
krištáľová – získaš na vážnosti; dostať do
daru – nájdeš verného priateľa; darovať
– si vítaným hosťom.
Šaty červené – budeš hrdý, namyslený; krátke – neveľké príjmy; vidieť zhorieť
– urážka, ohováranie.
Šťava, lisovať ju – tvoje predsavzatie
sa splní; sladkú piť – radosť, pôžitok.
Teta, vidieť ju – dedičstvo; hovoriť
s ňou – rodinná hádka.
Tunel – vyriešiš jeden zo svojich
problémov; prechádzať ním – prekonáš
ťažkosti.
Tvár tučnú mať – šťastie; bledú – veľké starosti; napudrovanú – dostaneš sa
do hanby; doškriabanú – veľký smútok.
(aj)
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IGNORUJTE VIANOCE. Takúto petíciu zverejnili na internete desiati doktorandi z troch vychytených čínskych univerzít,
v ktorej sa vyslovujú za zrušenie vianočných osláv a vyzývajú ľudí, aby sa bránili

ROVNOPRÁVNOSŤ NA VIEDENSKÝ SPÔSOB. Prečo nám voľnú cestu na priechode ukazuje vždy len zelený pánko? Znamená to, že môžu prejsť len muži? V hlavnom meste
Rakúska sa rozhodli zmeniť náš vžitý pohľad na svet. V rámci kampane pod názvom „Viedeň
to vidí inak” postavičky na verejných symboloch zmenili pohlavie. Označenia v dopravných
prostriedkoch znázorňujúce vyhradené sedadlá pre staršie dámy či tehotné ženy onedlho doplnia
aj tie, ktoré budú označovať miesto pre oteckov s deťmi. Naopak, na tabuliach pre núdzový
východ už nebude utekať von len mužský panáčik, ale i jeho kolegyňa v sukni. Viedenčania sa
pohrali aj s dopravnými značkami. Veď práce na ceste nemusia vykonávať len muži. Na značke
upozorňujúcej vodičov na túto činnosť je namiesto robotníka pracovníčka v sukni. Kopček hliny
vedľa nej dokonca ozdobili kvetinkou. Avšak to už je viac-menej hra a nie vážne mienený zámer.
Pre bezpečnosť dopravy zostanú značky v nezmenenej podobe. (Nový Čas)

DOŽIVOTNÝ LÍSTOK. Do konca
svojho života bude môcť zadarmo cestovať
vlakmi portugalských štátnych železníc dievčatko, ktoré koncom minulého roka prišlo na
svet v reštauračnom vozni. Oznámil to ho„západnej kultúrnej invázii“. Študenti sa
búria proti americkej a európskej kultúre,
ktorá sa v Číne rozširuje spolu s „technologickou a ekonomickou dominanciou“.
Študenti tvrdia, že zlyhanie je na strane
vlády, ktorá počas ekonomického rozvoja
krajiny neudržiava čínske tradície. Taktiež
kritizujú obchodníkov za to, že využívajú
sviatok na zvýšenie príjmov a miestnych
ľudí za to, že oslavujú bez toho, aby poznali korene tejto udalosti. Autori petície
sa sťažujú, že na Štedrý večer musia
ľudia čakať na miesto na sedenie takmer
v každej reštaurácii v Pekingu a ďalších
mestách v Číne. Západné sviatky ako sú
Vianoce a Valentín sa v Číne stali populárnymi medzi mladými ľuďmi, ale niektorí
sa obávajú, že tradičná čínska kultúra je v
čase ekonomického rozmachu vytláčaná.
Čínski komunistickí vodcovia oﬁciálne
uznávajú iba jeden tradičný sviatok - čínsky lunárny Nový rok. (TASR)

vorca spomenutej spoločnosti. Medzimestský
vlak práve smeroval z Lisabonu do druhého
najväčšieho mesta Porto, keď na 21-ročnú
ženu prišli akútne pôrodné bolesti. Okamžite
sa jej ujali sprievodca a pracovník z kuchyne,
ktorí pomohli matke pri pôrode. Vlak potom
zastavil v najbližšej stanici, kde matku s dievčatkom menom Mariana vzali do nemocnice.
Napriek netradičnému pôrodu sa matka a jej
dcérka tešia dobrému zdraviu. (TASR)

JAPONCI MAJÚ Z PARÍŽA ŠOK. Znie to neuveriteľne, ale návšteva Paríža
môže spôsobiť poriadne psychické problémy. Najmä u Japoncov, ktorí hojne navštevujú
francúzsku metropolu. Prichádzajú do nej s romantickými predstavami, krutá realita je
však pre mnohých taká stresová, že sa psychicky zrútia. Stávajú sa obeťami takzvaného
parížskeho syndrómu. Ako prvý si to v 80. rokoch všimol japonský psychiater Hiroaky
Ota žijúci vo Francúzsku. Zistil, že turistov z krajiny vychádzajúceho slnka zasiahne, keď
objavia skutočnú realitu mesta na Seine. Namiesto romantických uličiek, krásnych žien a milých ľudí sa často
stretnú s drzým taxikárom či hrubými lokálpatriotmi
bez znalosti akéhokoľvek cudzieho jazyka. Vrcholom sú
nervózni čašníci, ktorí na nich vrieskajú, pretože turisti
z druhého konca sveta nevedia po francúzsky... Pre
mnohých zdvorilých Japoncov sú tieto okolnosti také
šokujúce, že sa psychicky zrútia a ich výlet sa končí v
slzách a depresii. Parížskemu syndrómu podľahne asi
12 japonských turistov ročne. Väčšinou ide o ženy okolo
tridsiatky, ktoré si od romantického výletu v Paríži veľa
sľubujú. Japonská ambasáda preto zriadila pre svojich
občanov horúcu linku. Najlepším liekom je tak asi odletieť
domov a na Paríž aj Francúzsko zabudnúť. (Nový Čas)
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MILÁNO ZAKÁZALO ANOREKTIČKY.
Hlavné mesto talianskej módy Miláno oﬁciálne
zakázalo podvyživeným a príliš mladým modelkám účasť na verejných módnych prehliadkach. Mesto pristúpilo k tomuto reštriktívnemu
kroku ešte pred februárovou prehliadkou
nových kolekcii. Stalo sa tak po dohode s
miestnym módnym priemyslom, ktorý sa
dostáva pod stále väčší tlak verejnosti, aby sa
zapojil do propagácie zdravšieho životného
štýlu. V podpísanej dohode sa predstavitelia
vplyvných módnych spoločností pôsobiacich
v Miláne zaviazali, že nebudú na mólo posielať
modelky mladšie ako 16 rokov a s indexom
telesnej hmotnosti (BMI) menším ako 18,5. To
napríklad pri výške 173 centimetrov predstavuje minimálnu váhu 55,4 kilogramov. Dohoda
je výsledkom spoločného úsilia o to, aby sme
mladým ľuďom predstavovali dôležitosť pozitívnych životných vzorov. Podobný dohovor
by mal byť podpísaný aj na celonárodnej
úrovni medzi vládou a talianskymi módnymi
bossmi, ktorí najskôr na navrhované obmedzenia reagovali odmietavo. Taliani nasledujú
príklad Španielska, ktoré vylúčilo vychudnuté
modelky z módnych prehliadok ešte vlani v
septembri. Veľká kampaň za zákaz pôsobenia chudých a mladých dievčat v modelingu
prebieha v súčasnosti v Brazílii. Ťaženie je reakciou na smrť brazílskej modelky spôsobenú
anorexiou. (TASR)

SVADBA V KAŽDOM VEKU. Samuel
Akinbode Sadela, najstarší nigérijský kazateľ,
uviedol, že získal svoju silu od Boha potom, čo
sa vo svojich 107 rokoch oženil s 30-ročnou
ženou. Sadela, zakladateľ Evanjelickej apoštolskej cirkvi, sa venuje kazateľskej činnosti
posledných 75 rokov. Po prvý raz sa oženil v
roku 1934 a manželstvo trvalo 21 rokov. Ani
jedno zo siedmich detí páru sa však nedožilo
puberty. Jeho druhé manželstvo, ktoré uzavrel
v roku 1965, bolo požehnané štyrmi deťmi,
z ktorých prežili iba dve. Kazateľova druhá
manželka zomrela v roku 2001. Potom však
kazateľ stretol ďalšiu ženu svojho života, aj
keď o 77 rokov mladšiu. Nové manželstvo
jeho cirkev označila za naplnenie Písma a
vďakyvzdanie Bohu. (SITA)

Pozývame na Fašiangy – Ostatky ´2007, ktoré sa uskutočnia
3.-4. februára v krempašskom Kultúrnom dome.
Podrobný program podujatia nájdete
na plagátoch.

Včelín ponorený v zimnom spánku. Foto: A. Jendžejčíková
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