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V dňoch 3.-4. februára sa

v krempašskom Kultúrnom

dome uskutočnil

XIII. ročník podujatia

Fašiangy – Ostatky ´2007.

Na našom zábere sú žiačky

Slovenskej základnej školy

z Novej Belej.

Podrobnejšie o tomto podujatí

píšeme na str. 20-21.

Foto: A. Jendžejčíková.



3

Veľký pôst
Pôst v tradičnom ľudovom prostredí i v nábožen-

stve predstavuje v prvom rade zdržiavanie sa mäsitých 
a mastných jedál, ale tiež zábav a akýchkoľvek vese-
lostí či pôžitkov.

Jeho pôvod siaha do dávnej minulosti a mal ra-
cionálne dôvody. Hladovanie a obmedzovanie jedla 
v čase nedostatku potravy nadobudlo postupne formu 
obyčajom uzákoneného zákazu. V náboženskom 
zmysle je pôst prejavom kajúcnosti, očisty a askézy.

Po búrlivom období fašiangov, ktoré vrcholilo vese-
lou zábavou a následným symbolickým pochovaním 
basy, nastáva obdobie veľkého štyridsaťdňového 
pôstu. Prechodom medzi fašiangovým a pôstnym 
obdobím a zároveň prvým dňom pôstu je Popolcová 
streda – nazývaná v tradičnom ľudovom prostredí aj 
Popolec, Škaredá streda, či Krivá streda. Predstavuje 
čas prechodu z fyzického sveta fašiangových radová-
nok do duchovného sveta, z ľudského do božského. 

Popolcová streda bola zavedená koncom 7. st. ako 
prvý deň pôstu a pokánia v predveľkonočnom období. 
Dodnes veriaci kresťania v tento deň zachovávajú prís-
ny pôst od mäsitých jedál a niektorí sa úplne zriekajú 
akéhokoľvek jedla, či obmedzujú príjem len na suchý 
chlieb a vodu. Kedysi si veriaci na prijatie sviatosti 
v zmysle prvokresťanských tradícií obliekali kajúci 
odev a posýpali sa popolom. Až do súčasnosti sa ako 
súčasť liturgie tohto dňa zachoval symbol kríža, ktorým 
kňaz poznačí veriacich na čelo so slovami „Kajajte sa 
a verte evanjeliu“ alebo „Pamätaj, že prach si a na 
prach sa obrátiš“.

Popolcová streda, ako prvý deň veľkého pôstu, fakt 
zmeny života, sa preniesol do stravy, odevu i obradov. 
Už zavčas rána, hneď, keď gazdinky vstali, začala sa 
príprava na toto dlhé pôstne obdobie. Všetok riad bolo 
treba poriadne vyumývať od mastnoty fašiangových 
jedál popolom a lúhom. Najčastejším jedlom v tento 
deň bola kyslá mliečna polievka.  Odev bol ladený 
do smútočných farieb – do čiernej, bielej, fi alovej, so 
skromnou výšivkou.

Pôst a odriekanie malo pomôcť človeka presmero-
vať k hodnotám obnovujúcim a zušľachťujúcim jeho 
duševnú stránku. V tomto čase sa varili pôstne jedlá, 
namiesto bravčovej  masti používali napr. ľanový olej. 
V minulosti medzi zakázané potraviny patrili aj maslo, 
mlieko, syr a vajcia. Namiesto toho mohli ľudia jesť 
mäso vodných živočíchov - rýb, rakov, žiab, ale aj sli-
mákov. V ľudovej strave sa varili rôzne druhy polievok 
- obilninová, kapustová, strukovinová, cesnaková, 
hubová, rôzne ovocné polievky, ale aj prívarky zo 
strukovín, zemiakov, kapusty a kaše z krúp či múky. 
Za pôstne sa považovali i múčne jedlá - cestoviny, 
placky a chlieb. 

Sprac. SOŇA ŠTANGOVÁ

V KacvíneV Kacvíne
Krajanské hnutie sa začalo v Kacvíne formovať ako prvé na Spi-

ši. Dlhé roky Kacvín bol sídlom obvodného výboru na Spiši. Odtiaľ 
pochádzajú aktívni činitelia krajanského hnutia. Znamená to, že sa 
v tejto obci cez celé desaťročia udržiavala spätosť so slovenským 
pôvodom. Ako hovoria viacerí krajania tam žijúci, Slovákmi sú nielen 
z presvedčenia, ale predovšetkým srdcom.   

Po skončení druhej svetovej vojny Slováci žijúci na Spiši a Orave 
boli presvedčení, že po rokoch vojnových útrap nastanie mier a umož-
ní to svorne spolunažívanie medzi národmi. Ako sa mýlili, ukázal vývin 
v povojnových rokoch. Najmä, keď sa po 2. svetovej vojne dozvedeli, 
že sa Spiš a Orava opäť dostanú k Poľsku, nevedeli sa s tým zmieriť. 
V tejto veci išla do Prahy krajanská delegácia za vtedajším preziden-
tom E. Benešom. Avšak prezident ich žiadosť zamietol. Krajania sa 
nevzdali, aj keď nemali ľahko. Písali správy o svojom utrpení, posielali 
delegácie na rôzne miesta so žiadosťami o pomoc v ťažkej situácií 
a prinavrátenie severného Spiša a hornej Oravy k Česko-Slovensku. 
Cestovné trovy delegácií sa hradili z peňažných zbierok medzi kra-
janmi. Spolu so žiadosťami sa predkladali podpisy Slovákov. Na 
takýchto podpisových akciách sa zúčastňovalo 98% obyvateľstva, 
ktorá sa hlásila k slovenskému pôvodu.   

V lete 1945 prišlo do Kacvína poľské vojsko, ktoré vystriedalo 
Červenú armádu strážiacu dovtedy štátnu hranicu. Po jej odchode 
sa začali prenasledovania a vyšetrovania obyvateľov obce, ktorí sa 
hlásili k slovenskému pôvodu. Podieľali sa na tom poľské bezpeč-
nostné orgány a aj armáda. V tomto období začala vyčíňať aj banda 
„Ogňa“, ktorá rabovala a vraždila Slovákov a ich priaznivcov. Mnohí 
obyvatelia Spiša a Oravy, aby si zachránili aspoň holé životy, utekali 
na Slovensko. Z toho dôvodu vznikol na Slovensku Komitét pre ute-
čencov Spiša a Oravy v Spišskej Starej Vsi.   

V tomto zložitom období bol nútený odísť z Kacvína slovenský 
farár Ignác Lichosyt a slovenskí učitelia na čele s riaditeľom Jakubom 
Čarnoguským, - podotýka Jána Molitoris. – Na ich miesto prišli poľskí 
učitelia a kňaz, ktorý zakazoval spievať slovenské náboženské piesne. 
Často sa stávalo, že za slovenský spev v kostole viacerí farníci boli 
vypočúvaní milíciou a niektorí boli aj väznení.  Učitelia sa síce pokúšali 
oživiť vyučovanie v škole, ale deti sa nechceli učiť v poľštine.        

Podľa národnostného súpisu, ktorý sa uskutočnil v roku 1946, 
ukázalo sa, že vyše 98% oby-
vateľov Kacvína sa považovalo 
za Slovákov. Na základe toho 
sa krajania usilovali udržať 
si svoje národnostné práva, 
čo vo vtedajšej dobe nebo-
lo ľahké. Všetky spomenuté 
skutočnosti upevňovali v nich 
národné povedomie a vytvárali 
prirodzenú potrebu združovať 
sa. Krajania sa potajomky stre-
távali po domoch, ale aj mimo 
obce a radili sa, čo budú ďalej 
robiť. Rozhodli sa vytvoriť spo-
lok, ktorý by hájil ich záujmy. 
Najskôr to boli ilegálne Spolky 
Slovákov na Spiši i na Orave. 

Z našich začiatkov

�
Predseda MS v Kacvíne J. Venit
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Činitelia týchto organizácií si uvedomovali, 
že väčšia organizácia, dokáže viac dosiah-
nuť, preto sa spišské a oravské spolky 
spojili a vytvorili jeden spoločný spolok, 
ktorý pomenovali Spolok Čechov a Slo-
vákov na Spiši a Orave, keďže v radoch 
krajanov boli zastúpení aj Česi.    

V týchto snaženiach im pomáhal Vý-
bor pre oslobodenie Spiša a Oravy v Spiš-
skej Starej Vsi, ktorý pozorne sledoval 
vývin situácie a zabezpečoval pravidelne 
prídely potravín, múky, cukru a pod.

Zlomovým bodom snahách krajanov 
bol nástup dr. Mateja Andráša do funkcie 
konzula ČSR v Katoviciach. Dr. Matej 
Andráš vyvinul veľké úsilie pre zlepšenie 
postavenia Slovákov na Spiši a Orave. 
Zmena nastala po podpísaní v roku 
1947 Zmluvy o priateľstve a spolupráci 
medzi Poľskom a Česko-Slovenskom, čo 
umožnilo krajanskej organizácií vyjsť z ile-
gality. Z prípravného výboru (A. Špirka, J. 

sa rozdávali prihlášky a ľudia si ich brali 
domov, vyplnili a doniesli naspäť. Podľa 
záznamov vtedajšia členská základňa 
rátala okolo dvesto dospelých členov. 
Prvá klubovňa bola  zriadená v drevenici 
Jána Kubaska.   

Slovenské školstvo sa obnovilo po 
podpísaní zmluvy. Prvá škola so sloven-
ským vyučovacím jazykom začala svoju 
pôsobnosť v septembri 1947 v Nižných 
Lapšoch. Do tejto školy mali chodiť deti 
z celého okolia, ktorých rodičia sa hlásia 
k slovenskému pôvodu. Situácia v tomto 
smere sa zlepšila, keď slovenské školy 
vznikli v každej obci. U nás v Kacvíne sa 
obnovilo vyučovanie na slovenskej škole 
až 20. decembra 1948 na podnet rodičov. 
Učili v nej učitelia ako napr. Ján Páleník 
z Jablonky, Felicitas Ištóková z Levoče, 
Viera Kuzmová, J. Jelínek, Putalová 

a ďalší. Učitelia pomáhali rozvíjať kultúr-
nu prácu najmä v oblasti ochotníckeho 
divadelníctva. Nacvičovali sa hry a chodili 
sme s nimi vystupovať po spišských de-
dinách. Neskôr divadelný krúžok viedol 
Jozef Galovič. Nacvičovali sa vždy nové 
hry, najmä na sviatky, ktoré si so záujmom  
prišla pozrieť celá obec. Krúžok chodil aj 
na Prehliadku divadelníkov do Nedece.

Krátko po založení MS začal v Kacvíne 
pôsobiť folklórny súbor, ktorého vedúcim 
sa stal krajan Ján Vojčik, vtedajší kapelník 
dychovky. Tento FS nadviazal na tradície 
súboru založeného v roku 1941. Prvým 
vedúcim súboru bol Jozef Židek. Prvýkrát 
sa tento súbor prezentoval na Okresných 
dožinkách v Spišskej Starej Vsi. Po vojne 
J. Židek sa vysťahoval na Slovensko. Po 
ňom sa ujal vedenia súboru práve krajan 
Ján Vojčik. V tom čase som bol členom 

Pivovarčík, J. Schlegel, P. Goreľ, S. Milan, 
J. Surma) bol zvolený spišský obvodný 
výbor Spolku, ktorému predsedal Andrej 
Špirka z Nižných Lápš. Začiatkom roku 
1948 bol OV na Spiši úradom formálne 
zaregistrovaný. Bola z toho veľká radosť, 
lebo to znamenalo, že štát konečne uznal 
slovenskú a českú národnostnú menšinu. 
Začali sa organizovať miestne skupiny 
v jednotlivých obciach. - Kacvínska MS 
sa naplno rozbehla v druhej polovici 
roka 1948, - hovorí J. Molitoris. – Prvým 
predsedom sa stal Ján Pivovarčík. Pod-
predsedami boli Michal Šiškovič a Pavol 
Pčelár, tajomníkom Ján Magera a po-
kladníkom Jozef Sulír. Členom miestnej 
skupiny sa mohol stať každý plnoletý 
obyvateľ obce. Na zakladacej schôdzi 

Dom slovenskej kultúry

Kacvínsky súbor pod pamätníkom SNP v Martine

Kacvínčania na hodine slovenčiny
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súboru aj ja. Vystupovali sme na rôznych 
podujatiach o. i. na zasadnutiach výboru 
Spoločnosti, v Zelove a pod. 

V roku 1970 sa ďalším vedúcim súbo-
ru stal Ján Molitoris. Programovú náplň 
súboru tvorili spišské a slovenské piesne 
a tance, zvykoslovné pásma. Prvýkrát sa 
členovia súboru predstavili pod vedením 
J. Molitorisa na Dňoch novotargskeho 
okresu v Rabke. Súbor zastupoval Spolok 
na mnohých podujatiach, o. i. v Zelove, 
Novom Targu, na Orave, Spiši, Banskej 
Bystrici, Martine, Spišskej Starej Vsi, na 
matičných slávnostiach. Zanikol v polovici 
80. rokoch, keď sa jeho členovia rozišli po 
rôznych regiónoch Poľska a sveta. Či sa 
podarí obnoviť jeho činnosť, závisí len od 
ochoty dnešnej kacvínskej mládeže, lebo 
tá zo strany vedúceho naďalej je. Ako 
hovorí, rád by sa ešte dožil chvíle, kedy 
by sa na pôde Domu slovenskej kultúry 
previedol súbor MS v Kacvíne. On je 
ochotný zasvätiť do tajov vedenia súboru 
niekoho z mladšej generácie krajanov. 
Dúfajme, že sa to podarí. 

V šesťdesiatich rokoch bolo zrušené 
slovenské školstvo. Slovenčina sa zača-
la vyučovať ako dodatočný nepovinný 
predmet. To spôsobilo badateľný pokles 
úrovne vyučovania, ale aj znížilo počet 
žiakov. Napriek tomu viacerí absolventi 
ZŠ odchádzali na Slovensko na stredoš-
kolské a vysokoškolské štúdium. Dnes 
si treba položiť otázku, prečo viacerí 
potomkovia aktívnych krajanov sa dnes 
už necítia Slovákmi? Alebo sú ľahostajní 
k svojmu pôvodu?     

Od začiatku fungovania MS v Kacví-
ne zápasila s nedostatkom vlastných 
priestorov. Táto otázka sa vyriešila vďaka 
pomoci Spolku stavbou Domu slovenskej 

kultúry, ktorý sa nachádza uprostred 
obce. V súčasnosti sa v priestoroch Domu 
uskutočňujú podujatia organizované MS 
v Kacvíne, ale aj Spolkom, ako napr. 
súťaž Poznaj Slovensko, vlasť tvojich 
predkov, deň detí. Ako hovorí predseda 
MS Ján Venit, v tejto otázke sa situácia 
neporovnateľne zlepšila. - Máme sa kde 
stretávať, porozprávať sa a zorganizovať 
si podujatie. Ľudia sú veľmi spokojní 
s oblátkovým stretnutím, ktoré uspora-
dúvajú od roku 2006. Dúfam, že v blízkej 
budúcnosti dokončíme horné podlažia 
a budeme môcť poskytovať ubytovanie 
pre hosťujúce súbory na našich poduja-
tiach. Zároveň pri MS pôsobí mládežnícka 
dychovka, ktorej kapelníkom je Stanisław 
Wojtaszek. Dychovka sa prezentuje na 
mnohých podujatiach a aj za krátke 

obdobie pôsobenia dosiahla viaceré 
ocenenia. V dome má svoje priestory aj 
knižnica, ktorú vedie Ján Molitoris. Knihy 
sú síce staršie, ale je o nich záujem. Žia-
dalo by sa nakúpiť nové farebné detské 
knihy, aby malý čitateľ rád chodieval do 
knižnice. Často sa čitatelia pýtajú aj na 
slovenské fi lmy na videokazetách, ale aj 
na DVD, na CD nosičoch so slovenskou 
hudbou. Možno v najbližšej budúcnosti 
sa to podarí zaobstarať.  

V členskej základni majú viacerých 
mladých ľudí, ktorí prejavujú záujem 
o slovenské hovorené a písané slovo. 
Väčšina z nich navštevovala alebo nav-
števuje vyučovanie slovenského jazyka 
na základnej škole a potom pokračuje 
vo vyučovaní na gymnáziu v Nižných 
Lapšoch. Mládež má možnosť taktiež štu-
dovať na slovenských vysokých školách. 
V súčasnosti túto možnosť nevyužívajú, 
ale v minulosti boli mnohí záujemcovia. 
Viacerí absolventi slovenských vysokých 
škôl sa vrátili do rodnej obce a pôsobia 
v rôznych odboroch.  

Ako sa bude vyvíjať činnosť MS v Kacví-
ne, závisí len od aktivity výboru a členov. 
Dôležitá je schopnosť spolupracovať 
a zohľadňovať požiadavky dnešnej doby. 
Podstatné je aj zapájanie mladej generácie 
do krajanskej činnosti. Či sa im podarí ob-
noviť činnosť súboru? Zvýšiť počet žiakov 
navštevujúcich vyučovanie slovenského 
jazyka? Dúfajme, že na tieto otázky prinesie 
odpoveď blízka budúcnosť.   

Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ                  

Mládežnícka dychovka – hrdosť MS SSP v Kacvíne

Nestori krajanského diania uprostred mládeže
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Z našich začiatkov

V PEKELNÍKU
História každej miestnej skupiny Spol-

ku Slovákov v Poľsku má podobný začiatok 
siahajúci 60 rokov späť do histórie, v ktorej 
sa naši krajania snažili prinavrátiť územia 
hornej Oravy a severného Spiša k Sloven-
sku. História sa však vyvíjala inak, ako si 
to priali krajania. V každej obci sa aspoň 
snažili, preto obnoviť vyučovanie v sloven-
skom jazyku. Tieto snahy sa však nepodarilo 
všade rovnako zrealizovať a tu sa už začína 
história líšiť medzi jednotlivými skupinami 
a začínajú sa komplikácie. Ako vyzerala 
história MS SSP v Pekelníku, o tom sme 
sa porozprávali s krajanom Jánom Švien-
tekom, ktorý už dlhé roky zastáva funkciu 
predsedu MS a taktiež doručuje náš časopis 
Život tunajším krajanom. 

Na históriu MS v Pekelníku vplývalo 
viac činiteľov. Jedným z nich je určite fakt, 
že Pekelník ako obec spolu s Podsklím patrí 
do gminy Czarny Dunajec a teda je admi-
nistratívne oddelený od iných oravských 
obcí. Následkom toho Pekelníčania stratili 
istý kontakt s Oravou a teda aj s Jablonkou, 
v ktorej ako centre Oravy sa sústreďoval aj 
krajanský život. Väčší kontakt s Podhalím 
vplynul na to, že dnes práve v každom 
dome bývajú miešané manželstvá, v ktorých 
jeden z partnerov je pôvodom slovenskej 
národnosti a druhý poľskej. Takýmto spô-
sobom sa určite zrýchlil proces prirodzenej 
asimilácie. 

Začiatky aktivity MS siahajú do roku 
1946. Medzi zakladajúcich členov Spolku 
patrili Ján Švientek, Ján Konš, Ján Ďubek, 
Ján Vojčík, Ján Číž, Eugen Ďubek, Martin 
Kotlár, Ignác Tomala, Jozef Baniak, Ján 
Sedlák a ďalší. Rok po vzniku Spolku bola 
otvorená prvá klubovňa u Jána Ďubka, 
v ktorej sa krajania schádzali. Klubovňa 

sa v priebehu 60 ro-
kov sťahovala niekoľ-
kokrát, podľa toho, 
kto bol predsedom. 
Aktuálne sa nachá-
dza v dome terajšieho 
predsedu a doručova-
teľa Života Jána Švien-
teka. V klubovni sa od 
začiatku organizoval 
krajanský život v ob-
ci. Snahy krajanov 
boli o.i. nasmerované 
k prinavráteniu slo-
venského jazyka do 
základnej školy. A to 
sa im aj podarilo. Slovenský jazyk bolo v pe-
kelníckej škole počuť od roku 1951 do roku 
1965 a vyučovali ho učiteľky Lýdia Mšalová 
a Mária Nováková. Neskôr sa ju podarilo 
prinavrátiť do školy až po siedmych rokoch, 
ale už len na dva roky. Od tamtých čias sa 
už v Pekelníku slovenčina nevyučovala. Aj 
keď sa výbor MS o prinavrátenie slovenčiny 
do škôl niekoľkokrát snažil, väčší úspech to 
už nikdy neprinieslo. Podobne bolo aj s ka-
pelou, ktorá pôsobila do 70. rokov minulého 
storočia a potom zanikla. 

Pani učiteľka Lýdia Mšalová sa počas 
svojho pôsobenia v Pekelníku venovala okrem 
vyučovania aj krajanskému ochotníckemu 
divadielku, ktoré tu viedla. Predstavilo sa 
na viacerých divadelných prehliadkach so 
slovenskými divadelnými hrami. Okrem di-
vadla pôsobila v obci aj hudobná kapela, ktorú 
viedol krajan Ján Švientek. Podobne ako aj 
v iných obciach, začiatky činnosti miestnej 
skupiny boli dosť sľubné. V roku 1951 mala 
táto MS zaregistrovaných vyše 250 členov, 
avšak tento stav sa dosť rýchlo zmenšoval. Po 
tridsiatich rokoch mala táto skupina už len 90 
členov a dnes je ich ešte menej.

Hneď po vojne robili krajania spis oby-

zor, pretože ich tzv. vlastenci udávali na 
milícii. Neraz po krajanov vo večerných 
hodinách prichádzala milícia a odvádzala 
ich na vypočúvanie. Aj keď začiatky boli 
naozaj ťažké, krajania si dokázali s nimi 
poradiť a naďalej sa neoblomne hlásili 
k slovenskej národnosti. 

Niektorí však tento útlak zo strany 
poľských úradov nevydržali a utiekli na 
Slovensko. Život na Slovensku nebol však 
v tom čase o nič ľahší. Krajania prichádzali 
do svojej rodnej vlasti doslova s prázdnymi 
rukami, keďže celý svoj majetok zanechali 
tu v rodnej obci a museli začínať odznova. 
Nie každému sa to však podarilo. Nie-
ktorí žili v strašnej biede. Častokrát ich 
slovenské úrady usídľovali na majetkoch, 
z ktorých predtým vysídlili Maďarov. Tí, 
však neodišli do Maďarska. Veľakrát sa 
ukryli v najbližšom lese a po nociach str-
pčovali život krajanom, ktorí bývali v ich 
domoch. Slovenské úrady o tom samozrej-
me vedeli a pri presídľovaní krajanov ich 
upozorňovali na to, že síce môže nastať 
takýto problém, avšak ďalej ho už nerie-
šili. Mnohí z krajanov sa cítili dotknutí 
a hrýzlo ich svedomie, pretože sa cítili 
ako zlodeji, ktorí iným ukradli majetok. 
Viacerí z nich sa v takomto rozporuplnom 
položení vrátili späť do Pekelníka. Tu ich 
však čakalo ďalšie nemilé prekvapenie, 
pretože počas ich neprítomnosti, keď dom 
stál prázdny a bez majiteľa, ho vykradli 
a z domu zostali už len holé steny a strecha. 
Domov sa najčastejšie vrátili s prázdnymi 
rukami, dom našli prázdny, vykradnutý 
a kvôli úteku na Slovensko im život strp-
čovala aj poľská milícia. V takomto ťažkom 
položení začínali opäť od znova a museli 
sa mnohokráť uskromniť len s tým, čo im 
dali dobrí susedia.

Sprac. MARIÁN SMONDEK
Foto: archív J. Švienteka a redakcie Život

vateľstva, z ktorého 
jednoznačne vyni-
kalo, že vyše 90 % 
obyvateľov obce sa 
hlási k slovenskej 
národnosti. Vtedy 
ešte všetci verili, 
že Orava nezosta-
ne pri Poľsku, ale 
bude prinavrátená 
späť k Slovensku. 
Krajania, ktorí sa 
aktívne zapájali do 
činnosti miestnej 
skupiny, si však 
museli dávať po-

Výbor MS v Pekelníku z roku 1967

Privítanie biskupa pred obcou
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Voľakedy sa ochotnícke divadlo tešilo 
záujmu mladých ľudí v našich obciach. Dnes, 
je žiaľ, inak. V minulosti boli pre tento druh 
umenia zanietení ľudia, ktorí vedeli využiť 
voľný čas mládeže v jej prospech. Na túto 
tému sme sa zhovárali s bývalými hercami di-
vadelnej skupiny vo Vyšných Lapšoch Annou 
Krišíkovou a Cyrilom Blazošekom.

Ochotnícke divadlo vo Vyšných Lapšoch 
fungovalo pod vedením Augustína Bryju. - Di-
vadelná skupina vznikla na prelome 50. a  60. 
rokoch minulého storočia. Táto skupina účin-
kovala asi desať rokov, - hovorí bývalá herečka 
Anna Krišíková. - Augustín Bryja bol pre nás 
osobnosťou, aktívnym činiteľom krajanského 
hnutia a taký sa aj zapísal v našej pamäti. V 
dnešnej dobe nám chýbajú takýto ľudia. 

Ďalším členom, ktorý účinkoval vo vte-
dajšom vyšnolapšanskom divadielku 
bol Cyril Blazošek, podľa ktorého 
A. Bryja si zaslúži spomienku nielen 
mládeže, ktorej organizoval voľný čas, 
ale aj terajších Vyšnolapšanov.  - Bol 
energickým človekom, ktorý chcel 
niečo spraviť nielen pre mládež, ale aj 
pre celú obec, - spomína si Cyril.  - V 
tomto čase, keď viedol divadlo, nebol 
už mladíkom, ale napriek tomu vedel 
pracovať s mládežou. Je obdivuhodné, 
že popri svojich povinnostiach, rodine a 
gazdovstve našiel si veľa času na nácvik 
hier a celkovú prípravu vystúpení.  Vďa-
ka jeho obetavej práci sme boli veľmi dobre 
pripravení na to, aby dosiahnuť úspech a žať 
prvé miesta v rôznych súťažiach. Pochvala 
patrí tiež mládeži, ktorá bola aktívna a ochotne 
sa učila nové hry a nacvičovala ich. Ako amatér 
bol dobrým režisérom, vedel prideliť každému 
rolu tak, aby ju vedel zahrať čo najlepšie. 
Poznal predpoklady a charakter každého 

z nás, a preto nám to išlo 
celkom dobre. Dôležitou 
vecou bolo aj to, že mla-
dí ľudia cítili voči nemu 
rešpekt. Keď nám niečo 
vysvetľoval, tak sme ho 
všetci sústredene počú-
vali. Presvedčil nás o tom, že vie zabezpečiť 
vystúpenia nielen na okolí, ale aj vo vzdialenej 
Varšave, ba aj vybaviť televíziu. V roku 1961 na-
hrali scénku „Gajik, majik“ – ohrávanie májov. 
Režisérom bol Bohenek. Tento zvyk sa traduje 
vo Vyšných Lapšoch aj v súčasnosti. 

Nácviky sa uskutočňovali v starej drevenej 
klubovni. Pred vystúpeniami sa stretávali čas-
tejšie a inokedy raz za týždeň. V zime je viac 
času, takže hlavne vtedy sa snažili nacvičovať 
nové hry a to dosť intenzívne. Do divadelnej 

skupiny patrili o. i.: Augustín Bryja, František 
Hovaniec, Cecília Knausová (rod. Krišíková) a 
Anna Krišíková, ktoré sa zúčastnili divadelného 
kurzu za podpory Spolku, - spomína Anna. 
-Tento kurz sa konal v Krakove v Divadle J. 
Słowackého. Spoznali sme tam kumšt charak-
terizácie, mali sme prednášky zo scénografi e, 
spoznávali sme aj taje práce šepkára. Niektoré 
prednášky sme mali s významným hercom 
Karolom Podgórskym. Bola to pre nás možnosť 
stretnúť sa s prácou profesionálov a zároveň 
preniesť niečo z toho na vlastnú pôdu. 

Svoje hry uvádzali v slovenčine, spišskom 
nárečí a v poľskom jazyku. Do ich repertoáru 
patrili o.i. hry: Za živa v nebi, Gorzałka, Svad-
ba. Zvlášť musíme spomenúť hru, ktorá im 
priniesla slávu a to Kamenný chodníček. S 
touto hrou chodili po celom Spiši, Orave a aj 
ďalej. Mali ju veľmi dobré nacvičenú. - Každý 
vedel nielen svoju úlohu, ale sa dá povedať, že 

Znamenité roky divadelníctva 
vo Vyšných Lapšoch

celú hru, - hovorí Cyril. – Možno preto sme mali 
s ňou taký  úspech u publika, že sme si ju všetci 
veľmi obľúbili. Spomínam si, ako sa pred Festi-
valom národnostných menšín vo Varšave konali 
eliminácie v Novom Targu. Prišli tam ochot-
nícke divadla z Nedece, Kacvína, Lapšanky. 
Ich vystúpenie sa veľmi páčilo a obsadili prvé 
miesto. Vtedy bol pre nás veľkou konkurenciou 
divadelný súbor z Nedece. Neskôr bol Festival 
národnostných menšín vo Varšave. Riaditeľ-
kou Mestského kultúrneho strediska v Novom 

Targu bola vtedy páni Mirońska, ktorá im 
dala vedieť, že práve divadelná skupina 
z Vyšných Lápš bude reprezentovať na 
tomto festivale Slovákov. – Keďže sme 
mali zastupovať slovenskú národnostnú 
menšinu - hovorí Anna, - tak sme sa pustili 
spolu s našim „režisérom“ Bryjom do 
sústavnej práce. Nácviky boli skoro každý 
deň a bolo to dobré, lebo každému z nás 
na tom záležalo. Venovali sme sa týmto 
nácvikom dušou a telom. Výsledkom 
bolo  výstupenie v Dramatickom divadle 
v Paláci kultúry a vedy vo Varšave, ktorý 
nám priniesol veľký úspech. Festivalu 

sa zúčastňovali viaceré národnostné menšiny 
o. i. ukrajinská, ruská, židovská a slovenská. 
Všetkých nás bolo asi sedem skupín. Na tom-
to festivale sa umiestnili na prvom mieste s 
vyznamenaním. Ako odmenu dostali televízor, 
ktorý potom dlhé roky slúžil v klubovni. 

Hru Kamenný chodníček hrali v obsade-
ní: Cyril Blazošek, Helena Grigláková (ktorá 
v súčasnosti býva v Skawine), Anna Krišíková, 
Andrej Dronžek (prímene Šikora), Ludvik Krišík, 
Helena Krišíková (prímene od Syski), Ján Ke-
džuch, Anna Bižaková, Andrej Šoltýs (prímene 
od Tomecka), Margita Bižaková, šepkárkou bola 
Mária Šoltýsová a vedúcim Augustín Bryja. 

Boli to pre nich nezabudnuteľné chvíľe, 
plné nových zážitkov a skúsenosti. Určite by sa 
niektorí z nich uplatnili ako profesionálni herci, 
ale, žiaľ, nemali možnosť vzdelávať sa.  

Text: DOROTA MOŠOVÁ
Foto: archív Cyrila Blazoška

Herci vystupujúci v hre Kamenný chodníček

A. Krišíková a C. Blazošek vo výjave z hry 

Kamenný chodníček

Krojovaní Lapšania na prechádzke po Varšave
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Pane Ježišu, v týchto dňoch ide-
me spolu s Tebou na Kalváriu. 
Dal si život za nás na kríži a aj my 
Ti chceme odovzdať naše živo-

ty. V tomto pôstnom období, keď budeme 
prežívať Veľký týždeň, uvedomujeme si, 
aká veľká bola Tvoja obeta. Nemusel si 
prísť na zem. Stačilo len povedať jedine 
slovo a boli by sme spasení. Ty si však 
prišiel, aby si ukázal Otcovi, ako nás máš 
veľmi rád. Prijmi našu úprimnú modlitbu 
a obetu, ktorú ti prinášame skrze naše 
malé ľudské utrpenia a bolesti. Nech sa 
spoja s Tvojím krížom a umučením. Písmo 
sv. hovorí: „Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby každý, 
kto v neho verí, mal večný život.” Ponorme 
sa do toho veľkého tajomstva, keď pôjde-
me do našich kostolov na Zelený Štvrtok, 
Veľký Piatok a Bielu Sobotu. Nech liturgic-
ké úkony, ktoré sa budú konať, priblížia 
nám veľkú lásku Boha. 

11.03.2007 3. pôstna 
nedeľa, Lk 13,1-9 

Pán vždy hľadá ovocie na stromoch 
nášho života. A je tak, že ich nenájde. Sme 
občas ako strom z dnešného evanjelia. Čo 
by sme teda mali urobiť? Pán vždy očaká-
va od nás obrátenie a pokánie. Keď si to 
uvedomujeme, ľutujeme, že sme spáchali 
hriech. A zasa potom sa vraciame opäť k 
našim slabostiam. Vieme, že Pán pri konci 
nášho života sa opýta, akú úrodu sme 
priniesli? Vtedy prinesieme náručia našich 
dobrých skutkov, lásky k ľudom... Sme 
hriešnici a takí budeme, čo neznamená, že 
nemáme na sebe pracovať. Dnes je už tre-
tia pôstna nedeľa. Pán ide do Jeruzalema 
a po ceste hľadá ovocie. Nájde? 

18.03.2007 
4. pôstna nedeľa, 
Lk 15,1-3.11-32

Počuli sme podobenstvo o milosrd-
nom otcovi niekoľkokrát. V pôstnom 
období znie toto evanjelium ešte s väčším 
dôrazom nielen v našich ušiach, ale aj v 
srdci. Ideme životom a pozeráme po celý 
čas k nebesiam, kde je Otcov Dom. Čaká 
nás alebo nie? Áno, vždy sú dvere doň 
otvorené, stále je pripravený prijať nás 
do svojho náručia. To je ten najlepší Otec. 
Dá nám všetko nové v každom okamihu 
dňa a noci. V jeho zozname vždy nájdeme 
naše meno, a nikdy ho nikto vymaže. 
Jeho zoznam je Jeho srdce a zo srdca 
sa nedá vymazať. To je tak ako s nami, 

Horčičné zrnko...Horčičné zrnko...

keď máme niekoho radi, a aj po dlhých 
rokoch ho stále nosíme vo svojom srdci 
a spomíname naň. Rovnako aj Otec v nebi 
nielen si na nás spomína, ale stále čaká 
na našu chuť prísť za ním. 

25.03.2007 5. pôstna 
nedeľa, J 8 1-11

Kameň je symbolom zla. Keď satan 
pokúšal Ježiša na púšti, ukázal Mu kameň 
a chcel, aby ho On premenil na chlieb. 
Jeruzalemský chrám bol postavený z 
kameňa. Obrovské kamene do dnešného 

dňa sú svedectvom Božej veľkosti a lásky 
k ľudom. Dnes ľudia stále hádžu kameňmi 
zlých slov, skutkov... Ježiš povedal, že len 
ten človek si môže vziať do ruky kameň, 
ktorý nemá hriech a má čisté svedomie, 
čiže nikto. Len On jeden môže odpúšťať 
hriechy, lebo sám je čistý. Prečo mám ísť 
na spoveď? – často počuteľná otázka. 
Preto, aby som kamene mojich hriechov 
odovzdal Tomu, ktorý ich môže premeniť 
na chlieb dávajúci večný život. My dáva-
me Ježišovi kameň, On nám odovzdáva 
kúsok najkrajšieho chleba na svete. 

01.04.2007 Kvetná 
nedeľa, Lk 23, 1-49 
Pilát sa opýtal ľudí, ktorí mu priviedli 

Ježiša: „Čo ten človek urobil zle?” a tí 
mali svoje argumenty. Bránili zlo. Krivo 
prisahali. Chceli, aby ich slová boli 
najdôležitejšie. A tak sa stalo. Kalich 

Pánovho umučenia sa naplnil. Stalo sa, 
ako chcel Otec. Ježiš sa predsa modlil 
v getsemanskej záhrade, aby sa vypl-
nila vôľa jeho otca: „Buď vôľa Tvoja...” 
Týmito slovami sa aj my modlievame, 
a často potom hovoríme „Pán Boh ma 
nevypočul.” Hovoríme tak, pretože často 
v našich modlitbách hľadáme svoju vôľu a 
z Boha chceme urobiť svojho sluhu. Pán 
ide na Kalváriu, ale to nie je koniec. To 
nás potešuje a dáva nám nádej. Kalvária 
nie je koniec, ale počiatok nášho života, 
ako hovoria liturgické texty. Tu sa narodil 

nový život pre nás a Otcov dom je už pre 
nás po všetky veky otvorený. 

08.04.2007 Veľkonočná 
nedeľa, J 20, 1-9 

Toto je deň, ktorý dal nám Pán, 
radujme sa a plesajme Aleluja! Pán 
zmŕtvychvstal a žije. Nenašli ho v hrobe. 
Chcem všetkým čitateľom zaželať hlbokú 
vieru v tú najkrajšiu pravdu, aká existuje 
na svete. Hlásajme svojím životom vieru 
v túto pravdu, ktorú vyjadril tak pekne 
boží služobník Ján Pavol II. „ Nezomriem 
celý...“ Nech je s vami zmŕtvychvstalý 
Pán, tak ako bol s učeníkmi vo večeradle 
a dá Vám skrze svoje slova „Pokoj s Vami“ 
opravdivý pokoj sŕdc. Na všetkých vás si 
spomeniem pri veľkonočnej omši, ktorú 
budem na Veľkú noc koncelebrovať s pá-
pežom v Ríme. Aleluja! 

Vdp. Pavol Kubani

Foto: Dorota Siemienkiewicz
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Horčičné zrnko...

Diamantové Diamantové 
jubileumjubileum

Na Spiši sa ešte pomerne veľa 
manželských párov dožíva 
päťdesiateho, ale zriedkavejšie 
šesťdesiateho výročia sobáša. 
Vidíme to aj na stránkach náš-
ho časopisu Život. Vždy sa s 
nami s ochotou porozprávajú 
o spoločne strávených rokoch. 
Sú hrdí na to, že sa im poda-
rilo dodržať manželský sľúb 
a dožiť sa vnukov. Tentoraz 
píšeme o diamantovej svadbe 
vo Vyšných Lapšoch.

5. februára 2007 oslávili 
diamantovú svadbu krajania 
Mária a Pavol Jadamcovci 
z Vyšných Lapš. Rovnako, 
ako si pred 60. rokmi sľubo-
vali lásku, vernosť a poctivosť 
manželskú v kostole sv. Petra 
a Pavla, tak aj teraz ďakovali 
Bohu v spoločnosti rodiny za 
spoločne prežité roky.

Mária sa narodila 29.11.1926 
v rodine Dominika a Heleny Šoltýsov-
cov. Pavol zasa 11.06.1922 v rodine 
Žofi e a Pavla Jadamcovcov. Obaja svoje 
detstvo a mladosť prežili vo Vyšných 
Lapšoch. Ako deti pomáhali svojim ro-
dičom  v domácnosti a na gazdovstve. 
Na základnú školu chodili vo Vyšných 
Lapšoch. Po jej absolvovaní ostali doma 
a pomáhali svojim rodičom. Voľakedy 

nikto nemyslel na to, aby pokračovať vo 
vzdelávaní, pretože ľudia boli chudobní. 
-  hovorí Mária. - Za to, čo sa vypestovalo 
a zgazdovalo, ťažko bolo uhradiť štúdium. 
Nadaní žiaci sa museli zmieriť so svojím 
osudom. Myslím si, že dnes má mládež 
oveľa viac možností a občas to nevie 
využiť vo svoj prospech . V minulosti si 
mládenci hľadali dievčatá najskôr vo 

svojej obci a hovorilo sa, že ten, ktorého 
nechceli dievčatá v obci, si hľadal man-
želku mimo nej. Pavlovi sa zapáčilo jedno 
dievča, ktoré sa volalo Mária. Až keď sa 
uistil, že aj on sa jej páči, išiel za jej rodič-
mi a vypýtal si ju za manželku. Sobášili sa 
vo vyšnolapšanskom kostole sv. Petra a 
Pavla 5. februára 1947. Začali spoločné 
gazdovanie. Narodili sa im tri deti: Jozef, 

Mária a František. Snažili sa, aby sa ich 
deťom ľahšie žilo, aby sa mohli vzdelávať 
a takto si zaistiť lepšiu budúcnosť. Každé 
dieťa má v súčasnosti vlastnú rodinu. 
Synovia so svojimi rodinami vycestovali 
do Spojených štátov amerických a tam 
bývajú a pracujú. Dcéra Mária býva 
s manželom vo Vieličke. Je z povolania 
zdravotnou sestrou a pracuje v Univer-

zitnej nemocnici v Krakove. 
Jadamcovci gazdovanie zane-
chali a sú na dôchodku. Svoj čas 
venujú rôznym záľubám. V ich 
domácnosti nikdy nechýbal ani 
krajanský časopis Život. Dočkali 
sa ôsmich vnukov a jedného 
pravnuka. Napriek vysokému 
veku a rôznym ťažkostiam, 
ktoré im prichádzajú do cesty 
sú veselými a usmiatymi ľuďmi. 
Opýtala som sa ich, ako žiť, aby 
sa dožiť takého krásneho jubi-
lea. Nič špeciálne sme nejedli, 
ani nepili, - hovorí s úsmevom 
Pavol. – Jedálny lístok sme mali 
ako každá domácnosť na dedi-
ne. Myslím si, že v minulosti, aj 
keď ľudia jedli väčšinou zemia-
ky, kapustu či kyslé mlieko, boli 
zdravší. Spolu s manželkou sme 
si svorne nažívali a prajeme aj 

iným párom, aby sa dožili takéhoto 
krásne jubilea.

Jubilanti oslavovali v kruhu najbližšej 
rodiny a známych. Pavol si aj pekne za-
spieval pesničku Hájiku zelený. 

Oslávencom prajeme ešte veľa spo-
ločných chvíľ, aby im uplývali v zdraví 
a božom požehnaní. 

Text a foto: DOROTA MOŠOVÁ  

18.02.2007 sa v Nedeci konala ďakov-
ná sv. omša za 150 rokov manželského 
života – toľko rokov dokopy prežili tri man-
želské pary, ktoré oslávili v ten deň zlatú 
svadbu. Bola som veľmi milo prekvapená, 
keď som sa predstavila a počula som od 
nich, že na mňa čakali. Vidieť bolo v ich 
očiach radosť z toho, že sa spoločne 
dožili zlatej svadby a ochotne sa podelili 
o svoje radosti a starosti. Povedali, že aj 
keď život neprinášal len samé ruže, ale aj 
tŕne, napriek tomu spoločným úsilím sa 

im podarilo všetko prekonať. Človek veľa 
znesie a uvedomí si to, až keď ho niečo 
zlé postihne. 

Helena a František Helena a František 

KuželovciKuželovci
Helena sa narodila 18. novembra 

1936 v roľníckej rodine Márie (rod. 
Kopačkovej) a Jána Pojedincovcov. 
Pochádzala zo šiestich detí a mala ešte 

jedného nevlastného brata. František, 
Helena a mladší brat Ján bývajú s rodina-
mi v Nedeci. Bratia Jozef a Michal, ktorí 
bývajú v Szczawnicy. Najmladší bol Emil. 
-Tým nevlastným bratom bol syn mamkinej 
sestry Ján, ktorý ako štvorročné dieťa 
osirel, - podotýka Helena. - A my sme sa 
potom spoločne vychovávali. Bol pre mňa 
ako brat a stal sa vojakom z povolania z 
hodnosťou majora. Žiaľ, František, Jozef, 
Emil a Ján už zomreli. 

Obaja Helenini rodičia boli poľnohos-
podári. Deti im samozrejme pomáhali, aby 
im uľahčiť ťažkú prácu. - Na gazdovstve 
som vykonávala práce, ktoré mi rodičia 

Jubilanti

Nedeckí zlatí jubilantiNedeckí zlatí jubilanti
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pridelili. Najčastejšie som sa starala o 
mladších súrodencov a domácnosť. Ob-
čas to bolo už neúnosné, až niekedy som 
mala chuť ísť na rolu, - spomína Helena. 
Do školy chodila ako väčšina iba v Nedeci. 
Dva roky do slovenskej školy a po vojne 
už do poľskej. – Povinnej dochádzky bolo 
sedem tried, - podotýka Helena. – O po-
kračovaní v štúdiu som nemohla ani snívať. 
Ľudia na dedine si nemohli dovoliť poslať 
deti ďalej do škôl a to ešte v povojnovom 
období, lebo nemali na to peniaze. 

František Kužel sa narodil 23. janu-
ára 1936 v slovenskej roľníckej rodine 
Michala a Anny (rod. Žembovej). Mal 
piatich starších súrodencov: Michala, 
Máriu, Helenu, Rozáliu a Štefana. Na 
základnú školy chodil v Nedeci. Učil sa 
v slovenčine. 

František nám so slzami v očiach 
rozprával o udalostiach z dňa 12. no-
vembra 1946, aj keď to preňho nebolo 
ľahké. V túto osudnú noc prepadla ich 
domácnosť banda „Ognia“ a odvliekla 
so sebou aj jeho otca. František mal vte-
dy len 10 rokov, ale veľmi dobre chápal 
nebezpečenstvo, ktoré pociťovali ľudia 
z rúk banditov. – Spomínam si ako dnes 
- podotýka František, - keď o 23.15  ho-
dine vtrhla do nášho dvora banda „Ognia“ 
a začala rabovať. Zobrali nám koňa, kravy, 
ošípané, šatstvo, dokonca zo stola zhabali 
aj obrus. V tú istú noc prepadli aj kacvín-
skeho učiteľa Madeju a odvliekli ho spolu 
s mojím otcom. Ich osud bol neznámy. 
Pol roka sme žili v neistote a nádeji, že sa 
mu snáď  podarilo prežiť. Mamka však 
tušila, že nič dobré ho z ich rúk nemohlo 
stretnúť. Chodila a pýtala sa všetkých 
dookola či otca náhodou niekto nevidel 
alebo nepočul o ňom. No vyzeralo to tak, 
akoby sa bol prepadol pod zem. Až jeden 
chlap zbieral drevo pod Tromi Korunami 

od strany Tylki, bola tam uložená kôpka 
suchých haluzí a čečiny. Začal to odhŕňať 
a zistil strašnú vec. V neveľkej jame našiel 
dve mŕtvoly. Ihneď to nahlásil polícii v 
Krościenku. Tí  podali správu nedeckým 
policajtom. Keďže sa vedelo, že pátrame 
po otcovi, ktorý bol skoro pol roka nezvest-
ný, zobrali môjho brata Štefana, aby išiel 
spolu s policajtmi na identifi káciu mŕtvoly. 
A ukázalo sa, že je to otec. Doviezli ho 
miestny cintorín a spravili sme pohreb. 
Od tejto udalosti prešlo veľa rokov. Ja si 
však celý život kladiem otázku: Čím sa pre-
vinil môj otec, že musel byť zavraždený? 
Nenachádzam vskutku nijaký argument. 
Myslím si, že len tým alebo až tým, že sa 
otvorene hlásil k slovenskému pôvodu. 
A Slovák nie je človekom, nemá právo 
existovať aj mimo hraníc vlasti? Nestačilo 
im to, že nám zobrali všetko, čo sa dalo. 
Museli zobrať aj holý život jednoduchému 
roľníkovi, manželovi a otcovi rodiny? Keby 
nám nepomohli dobrí ľudia, tak by sme aj 
my zahynuli hladom. Hanbou je to, že dnes 
týmto zlým ľuďom, násilníkom, ktorí ma 
obrali o detstvo a otca, stavajú pomníky. 
Je to pošliapanie pamäti obetí a utrpenia 
nevinných ľudí. 

V dôsledku týchto udalostí mladý 
František sa snažil čo najskôr osamos-
tatniť a v roku 1953 odišiel do práce na 
stavbu Nowej Huty. Na začiatku pracoval 
ako pomocník murára a popritom si urobil 
murársky kurz. Po absolvovaní toho kurzu 
dostal výučný list a pracoval už ako murár. 
V roku 1955 sa vrátil domov a gazdoval. 
Vždy, keď sa skončili poľné práce, chodil 
si privyrobiť na stavby, aby si prizarobil 
na vlastný dom. Medzičasom spoznal 
Helenu, ktorá sa mu veľmi zapáčila.

Rozhodli sa, že budú kráčať spolu 
životom a 24. februára 1957 sa zobrali. 
Nepobudol dlho s manželkou, lebo ho 

v máji zobrali na vojenčinu. Po 
dvoch rokoch sa vrátil domov 
a spoločne gazdovali. – Bolo 
to pre mňa ťažké. Musela som 
si nejako poradiť, spomína 
Helena. 

Po manželovom návrate z 
vojenčiny, sme začali budovať 
dom. Mali sme vlastné gazdov-
stvo a popritom manžel ešte 
chodil murárčiť.  Do svojho 
vysnívaného domu išli bývať 
v roku 1965. Postupne sa im 
narodili tri deti: Marta, Emil a 
František. Od roku 1973 bol 
František zamestnaný  v bis-

kupskej kúrii a renovoval kostoly do roku 
1981. Chodil tiež súkromne budovať a 
renovovať kostoly. 

V roku 1989 postihla manželov Kuže-
lovcov nehoda. Išli traktorom so synom a 
bratovou sadiť zemiaky. Prívesný voz sa 
prevrátil, privalil Helenu a buchol jej do 
hlavy. - Syna vyhodilo z traktora, ale sa 
mu nič vážneho nestalo, - hovorí Helena. 
- Švagriná neutrpela tiež vážnejšie zrane-
nia. Keď však videli mňa, tak si mysleli, 
že som určite mŕtva. Aj lekári v Novom 
Targu mi nedávali šancu na prežitie. V 
tejto nehode som prišla o oko, mala som 
celkom vytrhnutý nos a otvorenú hlavu. 
Previezli ma do Krakova a tam sa o mňa 
postaral  veľmi dobrý špecialista, ktorý 
bol po stáži  v Amerike a mal skúsenosti 
s takýmito beznádejnými prípadmi. Pove-
dal mi neskôr, že keby neabsolvoval túto 
stáž, tak by asi nevedel pomôcť. A to, že 
žijem, považovali vôbec za zázrak. Dodal 
ešte, že vo veľkej miere mi pomohla viera 
v to, že budem zdravá.

Počas celého života boli starosti, ale 
tá nehoda bola naozaj skúškou života. 
Manželia Kuželovci sa celý život živo zau-
jímali o krajanské hnutie. Každý mesiac 
už netrpezlivo čakajú na nový výtlačok 
Života, aby si mohli prečítať o osudoch 
ľudí, podujatiach a iných zaujímavých 
veciach. Ako hovorili, ďakujú Bohu za 
každý spoločne prežitý deň a tých 50 
rokov spolu pokladajú za darček osudu.

Žofia a Jozef Žofia a Jozef 

TatkovciTatkovci
Žofia sa narodila 02. mája 1933 v 

rodine Anny (rod. Svätyovej) a Františka 
Milaniakovcov. Mala štyroch súrodencov: 
Máriu, Andreja, Michala a Jozefa.

Jozef sa zasa narodil 14. januára 1932 
v rodine Márie (rod. Mladučkej) a Michala 
Tatkovcov. Bol ich najmladším dieťaťom. 
Najstarší brat Ján pracoval v bani a býval 
na Sliezsku, kde aj je pochovaný. Ďalší 
brat Michal býva v Nedeci a sestra Žofi a 
v Krośnicy. Sestra Mária zomrela ako 
dieťa. Mala len 7 rokov. 

Obaja manželia navštevovali sloven-
skú základnú školu v Nedeci. Ich detstvo 
a mladosť sa ničím nelíšilo od osudu 
ich vrstovníkov. Práca bola náplňou 
všedných dní a na sviatky sa stretávali 
s kamarátmi a kamarátkami. 

Sobášili sa 20. februára 1957 roku spo-
lu so Žofi iným bratom Jozefom. Rovnako 

Manželia Kuželovci
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ako dnes mladí ľudia hľadajú zárobok 
mimo obce, tak aj Jozef v minulosti cho-
dil do práce na stavby do vzdialenejších 
miest. Isté obdobie bol aj v zahraničí, aby 
mohol zabezpečiť náležité živobytie rodi-
ne. Spoločným úsilím si manželia Tatkovci 
postavili dom, do ktorého sa nasťahovali 
v roku 1974. Kým Jozef zarábal, Žofia 
hospodárila a vychovávala deti, venovala 
sa domácnosti. Majú dvoch synov Jozefa 
a Františka, ktorí sa už osamostatnili. 
Spolu s nimi býva mladší syn. Staršiemu 
pomohli postaviť dom a býva tam so svo-
jou rodinou. Žofi a a Jozef majú štyroch 
vnukov a jednu vnučku. V ich domácnosti 
je vždy prítomný krajanský časopis Život. 
Jozef sa venuje činnosti MS SSP v Nedeci, 
kde zastáva funkciu pokladníka. 

Manželom Tatkovcom prajeme veľa 
lásky, vzájomného porozumenia a šťastia 
v rodine.  

Anna a Jozef Anna a Jozef 

MilaniakovciMilaniakovci
Anna sa narodila 31.10.1936 v rodine 

Žofi e (rod. Svätyovej) a Jána Kašických. 
Mala štyroch súrodencov. Najstarší brat 
však zomrel ako dieťa. Okrem neho má 
tri sestry: Máriu, Angelu a Margitu. V det-
stve a v mladosti Žofi a aj jej sestry ťažko 
pracovali, pretože mali veľké gazdovstvo. 
Mali 15 hektárov. - Nemali sme brata, tak 
sme všetky museli tvrdo pracovať, - hovorí 
Žofi a. Do školy chodila v Nedeci. Dva roky 
do slovenskej školy a po vojne do poľskej. 
Povinná školská dochádzka trvala vtedy 
sedem rokov. - Nikdy som necestovala 
za prácou, lebo doma jej bolo nadostač, 
- podotýka Žofi a. - Musela som pomáhať 
rodičom s gazdovstvom a zaučiť sa aj do 
prác v domácnosti. Nebolo to nič zvláštne, 

takýto osud mali mladí na 
dedine. Keď sa niekto raz 
narodil na roli, tak ostal na 
nej až do smrti. Ako dieťa 
som vycestovala s rodičmi 
do Bratislavy a neskôr 
Levoče za lekármi, u kto-
rých moji rodičia hľadali 
pomoc v odstránení čer-
venej škvrny z mojej tváre, 
ktorú mám od narodenia. 
Chceli, aby mi spravili chi-
rurgickú operáciu. Žiaľ, 
nepodarilo sa to spraviť a 
dodnes ani neviem prečo. 

Podnikla som také pokusy, keď som bola 
už dospelá a vydatá žena. Chodila som 
za lekármi do Noweho Sącza a Krakova. 
Napriek tomu mi nevedeli pomôcť. Pomys-
lela som si vtedy, že keby malo byť kvôli 
takému zákroku horšie, tak radšej nech 
ostane tak, ako je, predsa si ľudia zvykli 
na to, ako vyzerám.

Jozef sa narodil 5.11.1936 v sloven-
skej roľníckej rodine Anny (rod. Svätyovej) 
a Františka Milaniakovcov. Jozef bol ich 
najmladším dieťaťom. Mal starších súro-
dencov: Máriu, Andreja, Michala a Žofi u. 
Všetci ostali bývať v rodnej Nedeci. Tak 
isto, ako ich rodičia, každý z nich pracuje 
na vlastnom gazdovstve. - Rodičia nás od 
najmladších rokov zaučovali do poľných 
prác, - hovorí Jozef. - Samozrejme tá prá-
ca bola primeraná veku. Najprv sa chodilo 
pásť husi, potom kravy a keď sme boli 
trošku starší, tak tých prác bolo viac, napr. 
kosba, oranie. Postupne sme robili všetky 
práce, ktoré treba vykonať na poli. Ťažko 
sme pracovali, a že sme sa ešte dožili 
zlatej svadby, som milo prekvapený. Keď 
si spomeniem, ako sme chodili boso, ne-
verím, že je to už za nami. A život tak rýchlo 
ubehol. Ako mládenec som sa zoznámil 
s Annou. Páčila sa mi.  Keď sa moja sestra 
začala strojiť na 
svoju svadbu, aj 
ja som sa rozho-
dol, že sa ožením. 
Najskôr som sa 
však presvedčil, 
či by Anna chcela 
takého manžela, 
ako som ja. Keďže 
s tým súhlasila, 
mali sme sobáš 
spolu s mojou 
sestrou 20. febru-
ára 1957.  Jozef 

na vojenčine nebol, lebo sa jeho rodičia 
odvolali, pretože bol jediným živiteľom 
rodiny.

- Prišiel som po svadbe bývať k manžel-
ke. Anna a jej rodičia mali veľké gazdovstvo, 
tak sme sa spolu s manželkou pustili do prá-
ce na ňom. Museli sme sa dobre obracať, 
aby bolo z čoho postaviť dom. Myslím si, že 
každý mladý manželský pár vie, koľko ná-
mahy stojí zadováženie si vlastného bývania. 
Postupne sa im narodili deti: Ján, Eduard 
a Žofi a. Najstarší syn Ján býva s rodinou 
spolu s rodičmi.  Eduard tragicky zahynul 
pri poľných prácach, keď mal len 20 rokov. 
Dlho sa rodičia nemohli z toho spamätať. 
- Prežiť smrť svojho dieťaťa je asi najhoršie, 
čo sa môže prihodiť rodičom, - hovorí Anna. 
Zdalo sa im, že keď prežili túto bolestivú ne-
hodu, už im nehrozí žiadna katastrofa. Ako 
sa mýlili, im ukázal rok 1990. V najmenej 
očakávanom okamihu ich   zasiahol veľký 
požiar, ktorý vypukol v Nedeci. Vyhoreli im 
vtedy stodoly a poľnohospodárske stroje, 
ktoré si celý život zadovažovali. V dome im 
zhorelo prvé poschodie s krovím. Zvyšky, 
ktoré ostali, boli zaliate vodou. – Ťažko 
sa spomína na takúto pohromu, - hovoria 
súčasne manželia. – Nemali sme šancu 
tomu zabrániť a tá bezradnosť spôsobovala 
veľkú ľútosť. Stačil okamih a z celoživotného 
diela nám ostal iba popol. Vďaka pomoci 
dobrých ľudí sme začali opätovne stavať 
hospodárske stavby a opravovať dom.  

Napriek tomu sa manželia Milaniakov-
ci snažili žiť spolu v zhode a láske po celý 
život. Vždy so záujmom sledovali v Živote 
rubriku Naši zlatí jubilanti a tentoraz si 
prečítajú o sebe. 

Všetkým trom jubilujúcim manžel-
ským párom prajeme veľa spoločných 
chvíľ, hlavne veľa zdravia, božích milosti a 
nech ich svorné dlhoročné spolunažívanie 
bude príkladom pre mladé manželstva. 

DOROTA MOŠOVÁ

Manželia Tatkovci

Manželia Milaniakovci
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Keďže sme sa to chceli dozvedieť, vy-
brali sme sa medzi ne. Zašli sme do Pekel-
níka, Harkabuza a Hornej Zubrice. Sami 
posúďte, čo sme sa od nich dozvedeli.

O voľnom čase sme sa porozprávali so sú-
rodencami Natáliou a Danielom Stefkovcami 
z Pekelníka. Najradšej majú leto, pretože sa 
môžu vonku vyšantiť do vôle. Vonku majú 
svoje pieskovisko, v ktorom sa často hrávajú. 
Tu majú aj množstvo hračiek. Radi sa taktiež 
hrajú s loptou, naháňajú sa, v čom im rád 
pomáha aj ich psíček a mačička, alebo jazdia 
na bicykli. Keď sa už cítia unavení, sadnú si 
spolu na hojdaciu lavičku a oddychujú do vôle. 
Pohojdať sa môžu aj na peknom hojdacom ko-
níkovi. Na nudu nemajú vôbec čas. Na dvore 
sa predsa nájde vždy niečo zaujímavé. Natalka 
veľmi rada pomáha mamine v kuchyni. Do-
konca niekedy svojich rodičov prekvapí a urobí 
im raňajky. A jej mladší brat Danko vôbec 
nechce za ňou zaostávať. Natalka teraz chodí 

Deti na Orave

do nultej triedy a ško-
lu má rada. Rada sa 
aj učí, a preto má len dobré známky. O rok 
pôjde do školy aj jej mladší brat. Ak je vonku 
zlé počasie, vtedy najradšej pozerajú rozprávky 
na DVD alebo hrajú videohru u dedka. 

Na našej ceste sme sa zastavili aj u Patrika 
a Daniela Čepeľovcov z Harkabuza. Ako som 
sa od nich dozvedel, úsmev na tvári je ich 
nerozlučným priateľom. Smejú sa stále. Aj keď 
sa hrajú, ale aj keď sa občas bijú. Veď predsa 
si treba občas s niekým zmerať sily. Veľmi 
radi spievajú, veď hudobný talent majú v krvi. 
Dokonca si občas zahrajú aj na harmonike, 
ale zatiaľ majú príliš malé ruky na to, aby sa 

mohli učiť hrať na hudobnom nástroji. Keď 
majú chvíľu voľného času, a vonku akurát 
nie je pekné počasie, najradšej sedia pred 
televízorom a pozerajú rozprávky na DVD. Ich 
najobľúbenejšou je istotne Asterix a Obelix, 
avšak nepohrdnú ani Káčerom Donaldom, 
Šmoulami či Gumkáčmi. Ak ich rozprávky 
už nebavia, zoberú si autíčka a motorky, 
a naháňajú sa s nimi po celej izbe. Stačí však 
chvíľočka, aby slnko vykuklo spoza mrakov 
a už ich doma nenájdeme. Zoberú si loptu 
a idú hrať na dvor futbal, alebo jazdia po ňom 
na bicykloch. Okrem toho majú aj mnoho 
inej zaujímavej práce. Veľmi radi pomáhajú 
dedkovi v maštali alebo jazdia spolu s ním na 
traktore a kosiť. Na poli si vždy dokážu nájsť 
niečo zaujímavé. Od svojho dedka neodchá-
dzajú občas ani na krok, pretože dedko robí 
vždy niečo zaujímavé. Patrik však začal tento 

rok chodiť do nultej triedy, v ktorej 
sa mu páči a ako hovorí, veľmi rád 
trávi v škole svoj voľný čas. Jeho 
mladší brat Daniel ho však už doma 

netrpezlivo čaká, aby sa mohli opäť 
spolu hrať. Veľmi radi sa aj guľujú, ale 

tento rok si toho snehu veľa neužili. Možno 
to bude na ďalšiu zimu o čosi lepšie. Jediné 
však čo ich trápi a čo naozaj nemajú radi, je 
vstávanie z postele.

A ako trávi voľný čas oravská mládež, 
na to som sa opýtal Evy Kubackovej a Mar-
cely Pavlákovej z Hornej Zubrice, ktoré sú 
nerozlučiteľnými kamarátkami. Svoj voľný 
čas najradšej využívajú na spanie. To však 
zakaždým nejde len tak ľahko, preto sa niekedy 
porozprávajú so svojimi známymi cez internet. 
Internet je pre nich veľmi dôležitý, pretože 
okrem množstva známych je tu aj mnoho 
zaujímavých vecí. Občas sa stretnú s kama-

rátmi, aby si len tak medzi sebou poklebetili. 
Vždy si nájdu nejakú zaujímavú tému, ktorú 
potom rozoberajú dopodrobna. Najčastejšie 
sa však rozprávajú o škole. Veľmi radi chodia 
na bazén, alebo si niekam idú zalyžovať. Tieto 
záľuby však nemôžu pestovať každodenne, 
pretože ani bazén, ani vlek v Hornej Zubrici 
nemajú. Pokiaľ im to počasie dovoľuje, veľmi 
radi si zájdu do lesa. Toho je v okolí Hornej 
Zubrice dosť, takže si môžu pravidelne vyberať 
nové miesta, kde ešte neboli. Mladí však 
nemajú príliš veľa možností, kam by si mohli 
ísť sadnúť, pretože väčšina podobných zaria-
dení funguje ako krčma. V Dolnej Zubrici sú 
pravidelne organizované diskotéky, ale ani tam 
príliš často nechodia. V obci však nemajú príliš 
veľa príležitostí a možností, ako tráviť voľný 
čas. Obidve spievajú aj v školskom a v kos-
tolnom spevokole. Prednedávnom bol v škole 
konkurz pre záujemcom, ktorí by sa chceli učiť 
hrať na klavíri, gitare alebo husliach. Avšak 
počet miest je ohraničený do 50 a z celej gmi-
ny sa naň prihlásilo vyše 900 žiakov. Šance 
nie sú v takom prípade príliš veľké. Okrem 
toho sa môžu zapojiť do činnosti folklórneho 
súboru alebo miestnej dychovky. To ich však 
zatiaľ nejako príliš nepriťahuje.

Ako trávia voľný čas deti na Orave…

Aj keď na Orave nie je vytvorené dosta-
točné množstvo možností pre mladých ľudí 
kde by sa mohli aktívne zapájať a rozvíjať, deti 
a mládež sú tu natoľko vynachádzavé, že si 
vždy nájdu niečo pre seba zaujímavé. Občas 
by však bolo vhodné, aby sme im pomohli 
využiť tento voľný čas vhodným spôsobom.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK
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Zlatá svadba patrí medzi najkrajšie jubilea manželov, a je 
akýmsi zadosťučinením za ich vzájomnú lásku, trpezlivosť 
a oddanosť. Jeden z takýchto párov sme naposledy navštívili 
na Orave v Jablonke. Tu sa 14. februára t.r. dožili zlatého 
jubilea manželia Ján a Alžbeta Novákovci.

Alžbeta sa narodila v slovenskej roľníckej rodine Ignáca a Márie 
Kobyľakovcov 20. februára 1934 v Jablonke. Pochádzala zo šies-
tich sestier. Od malička musela pomáhať rodičom, pretože v tom 
čase nebol život na Orave taký jednoduchý. Keď mala šesť rokov, 
začala chodiť do školy. Prvé štyri roky chodila do slovenskej školy, 
po vojne ešte chvíľku do poľskej, ale to už dlho netrvalo. Keď bola 
ešte malá, škola stála aj neďaleko ich domu v Hustých domoch, 
ale pokiaľ dosiahla školopovinný vek, škola vyhorela. Preto musela 
chodiť do školy do centra. Po ukončení základnej školy zostala 
doma a pomáhala matke. Onedlho 
na to, v roku 1949, jej zomrel otec, 
a doma zostali len samé ženy. Nič 
iné im nezostávalo, len sa chytiť do 
roboty a obriadiť celé gazdovstvo. 
Keďže nemali doma žiadneho 
muža, všetky chlapské roboty 
museli robiť ony samé. Chodili 
kosiť, orať s koňom atď. Nebolo 
to ľahké, ale dokázali si poradiť. 
Keď mala Alžbeta 17 ro-
kov, vzniklo v Jablonke 
lýceum so sloven-
ským vyučovacím 
jazykom. Vedúca 
kuchyne v tom 
čase chodila po 
domoch a robila 
spis obyvateľstva. 
Takto sa zoznámila 
aj s mladou Alžbetou, 
ktorej onedlho ponúkla prá-
cu v škole. Tam ráno do deviatej upratovala a neskôr pomáhala 
v kuchyni pri varení obeda. Po nejakom čase ostala pracovať len 
v kuchyni.

Ján sa narodil v slovenskej roľníckej rodine Ignáca a Rozálie 
Novákovcov 24. júna 1929 v Jablonke. Mal ešte piatich súrodencov: 
Máriu a Karola, Štefániu, ktorá, žiaľ už zomrela, Annu a Cecíliu. 
Spolu s rodičmi, podobne ako aj jeho manželka, býval v Hustých 
domoch. Taktiež musel odmalička pomáhať rodičom. Chodil pásť 
husi a kravy. Prvé tri roky chodil do poľskej školy, ktorá však zhorela. 
Ako si spomína, v poľskej škole nedosahoval nejaké výnimočné 
výsledky. Keď však prešiel do slovenskej školy, stal sa z neho 
výborný žiak. Po ukončení základnej školy pokračoval ďalej vo 
vyučovaní v meštianke v Trstenej, tú však nechal po dvoch rokoch, 
pretože chcel gazdovať. Vrátil sa domov a začal pracovať na píle. Tu 
prepracoval tri roky a neskôr sa zamestnal v pekárni. Keďže v tom 
čase už horná Orava opäť patrila Poľsku a Ján dosiahol odvodový 
vek, chceli ho zobrať do poľskej armády. Ján tam však ešte spolu 
s dvoma kamarátmi nešiel a radšej sa skrýval po stodolách a le-
soch. Veľakrát bola uňho doma milícia a vravela jeho otcovi, aby 
sa porozprával so synom a aby ho poslal do armády. Ten sa s nimi 
vždy prívetivo porozprával, vo všetkom s nimi súhlasil, avšak synovi 
nič nepovedal. Raz dokonca Jána skoro chytili v lese. Pri úteku ho 
totiž postrelili do nohy. Ján najskôr padol, avšak rýchlo sa postavil 
a podarilo sa mu ukryť v húštine niekde v lese. Keď však uvidel, že 

mu z topánky vyteká krv, vedel, že to nebude najlepšie. Našťastie 
guľka nezasiahla kosť. Dva dni vôbec nechodil a potom ešte dlho 
kríval. Nakoniec vyhlásili pre tých, čo sa neprihlásili na vojenský 
odvod, amnestiu a vtedy spolu s jedným kamarátom odišli do 
Noweho Targu a prihlásili sa na milícii. Keď všetko vybavili, poslali 
ich domov. Pri odchode sa však jeden zo strážnikov pomýlil a tak 
predsa nakoniec skončili vo väzení. Našťastie len na 15 minút.

Po návrate domov ďalej pracoval v pekárni.
Alžbeta a Ján sa zoznámili na jednej svadbe. Vlastne sa poznali 

už dávnejšie, ale len tak z videnia. Tu si však padli jeden druhému 
do oka a začali sa stretávať. Medzičasom Ján požiadal Alžbetu 
o ruku. Aj keď sa mu život slobodného mládenca páčil, predsa sa 
len rozhodol oženiť sa s Alžbetou. A toto rozhodnutie neoľutoval. 
Sobášili sa 14. februára 1957 v kostole Premenenia Pána v Jab-

lonke. Tento deň sa im hlboko 
vryl do ich pamäti, keď ako 
nastávajúci manželia prechá-
dzali pešo cez celú dedinu 
so svadobným sprievodom 
do kostola. 

Po svadbe sa Alžbeta 
presťahovala k Jánovi do rodi-
čovského domu a začali spo-
ločne hospodáriť. Alžbeta sa 
stala po rozdelení internátov 
na slovenský a poľský hlav-
nou kuchárkou v slovenskom 
internáte. Túto funkciu zastá-
vala 4 roky. Nebolo to pre ňu 
vôbec jednoduché, pretože 
bola ešte mladá a s varením 
pre také veľké množstvo ľudí 
nemala veľa skúseností. Ale 
dokázala to a žiaden študent 

nebol hladný. Potom sa internáty opäť spojili. Dodnes si pamätá 
na prvých maturantov, ktorí maturovali na tunajšom lýceu. Mala ich 
veľmi rada a počas maturity sa o nich bála asi ešte viac ako oni 
sami. Na tento čas si však veľmi milo spomína. Keď odišla pani 
Bukowska do dôchodku, opäť sa stala hlavnou kuchárkou a túto 
funkciu zastávala 20 rokov, až kým sama neodišla do dôchodku.

Medzitým sa manželom Novákovcom narodili tri deti: Jozef, 
Tadeáš a Helena. Keď sa narodil náš prvý syn, – spomína si Ján, 
- musel niekto s ním zostať doma. Tak som zostal ja. Manželka sa 
vrátila späť do práce a ja som sa staral o syna a začal som gazdovať. 
Veď som to aj vždy chcel. Keď som ešte pracoval v pekárni, chceli 
sme si s Alžbetou postaviť dom neďaleko školy, aby sme nemali 
ďaleko do práce. Pekáreň stála totiž oproti škole. Aj sme sa so ženou 
z toho smiali, že ja budem z práce prinášať chlieb a ona niečo ku 
tomu. Nakoniec sme však zostali bývať na rodičovskom a postavili 
sme si svoj dom hneď vedľa. Keď sa deti osamostatnili, jeden syn si 
postavil dom neďaleko nás pekný dom a druhý zostal bývať s nami. 
Bolo nám ho trochu ľúto, lebo ten náš nebol príliš veľký. Preto sme 
ho zbúrali a postavili si na jeho mieste krajší a väčší. 

Ján sa aktívne venuje aj spolkovej činnosti. Plní funkciu podpred-
sedu MS v Jablonke a je aj doručovateľom Života Manželia Novákovci 
sú už na zaslúženom dôchodku. Gazdovstvo odovzdali deťom, len 
Ján občas s úsmevom podotkne, že robota im zostala. Dodnes sa 
snažia pomôcť svojim deťom pri gazdovských prácach. Jubilujúcim 
manželom prajeme veľa zdravia, lásky a božieho požehnania.

MARIÁN SMONDEK

Jubilanti z JablonkyJubilanti z Jablonky

Manželia Novákovci s vnukmi
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F ara je postavená z tvrdého materiálu 
roku 1800 nákladom slobodného 
baróna Jozefa Horvátha z Paloče, má 

dve izby pre farára, jednu pre služobníctvo, 
komoru a pivnicu. Na dvore sú tri stodoly: 
jedna na mlátenie obilia, dve šopy a sýpka 
za farou. Všetko je v dobrom stave. Strechy 
potrebujú opravu, o čo sa stará patronát. O 
menšie opravy sa starajú farníci.

Škola je tu od nepamäti, drevená, na spad-
nutie, o jej znovu postavenie sa usiluje miestny 
farár v zmysle intimátu z 27. novembra 1795, 
č. 24567, načo má prísľub, aby tam bola ešte 
aspoň jedna izba, vhodná komora, chodba, 
šopa, maštaľ, stodola za domom. Škola je vy-
bavená tabuľami, knihami a inými potrebami; 
je triviálna, spoločná pre chlapcov a dievčatá, 
čisto katolícka, dvojtriedna. O palivové drevo 
pre školu z panských lesov sa starajú výslovne 
dediny Repisko a Čierna Hora.

2. O cirkevných osobách
Od pradávna vykonáva patronátne 

právo tunajšej cirkvi rodina slobodných 
barónov Horváth de Paloča, skutočne teraz 
dedičským právom Ferdinand slobodný 
barón de Paloča a teší sa zo všetkých práv 
z toho vyplývajúcich. Je katolík. 

Farárom v súčasnosti je Jozef Dzurilla, 
35 ročný, ordinovaný 3. októbra 1820 spiš-
ským biskupom Ladislavom Pyrkerom a do 
aktuálneho benefícia uvedený ordinárom 9. 
januára 1829. Teologické štúdium absolvoval 
v diecéznom seminári bez gradov. Dva roky a 
dva mesiace sa staral o duše v Dubovciach, 
v Tvrdošíne rok a 4 mesiace, v Kluknave 9 
mesiacov, Hrhove 11, v Chmelnici 3 roky - 
všade tam ako kaplán. Benefi cium má štvrtý 
rok. Kaplána farnosť Jurgov nemá.

Učiteľom je Ján Haber, 21 ročný, slo-
bodný, schopný vykonávať toto povolanie. 
Má vysvedčenie o absolvovaní preparandie 
- učiteľského ústavu. Žije skromne, vzorne, 
s ľuďmi vychádza pokojne, ku žiakom je 
milý a láskavý. Farárovi je poslušný a úctivý, 
dôsledný v povinnostiach. Učiteľ na panstve 
Horvátha de Paloča je menovaný patronátom, 
zachovávajúc právo farára a dekana. Má byť 
absolventom preparandie - čo sa pri tejto 
vizitácii zdôraznilo. Vo fi liálkach niet učiteľa, 
ani iných vyučujúcich; z nich chodí málo detí 
do školy, viac-menej len v zime.

Funkciu syndika (kostolného otca, správ-
cu kostolného majetku) zastáva farár s 
kostolníkmi.

Kostolníci sú dvaja: starší Ján Tybor, druhý 
Šimon Vojtas, prvý 67 ročný, druhý 32 ročný, 
ich život je vzorný, nevie sa o rozporoch me-
dzi nimi, svoje povinnosti poznajú, sú verní v 
službe cirkvi, v rodinných veciach priemerní. 
Vyberá a prepúšťa ich farár.

Hrobárom je tu Gašpar Bednarčik. Spo-
ľahlivý, prijímaný a prepúšťaný v obecnom 
konkurze, žije slušne.

Nie sú tu stále platené babice, ale pri 
každom pôrode hlásia sa viaceré vhodné, 
poučené farárom o krste. Farár sa snaží, aby 
tu bola jedna či viacero stálych volených babíc 
a aby ich poučila župná babica.

Farárovi slúžia: domáca Anna Gurka, 23 
ročná, sluha Matej Petráš, 24 ročný, slúžka 
Roza Schostak, 24 ročná a slúžka Mária Stock-
fi schová, 13 ročná - všetci sú dobrej povesti, 
katolíci a skúsení, službu na fare nevyužívajú 
v svoj prospech, k farníkom sú ľudskí.

3. O povinnostiach 
cirkevných osôb

Osvietený pán patrón povinnosti spojené 
s dotovaním kostola a cirkevných budov si 
plní  dôsledne a je ochotný plniť ich stále. 
Predsa len opakujú sa požiadavky k zlepšeniu 

života farára, prednesené kanonikom Jozefom 
Vitalisom ešte roku 1781.

Povinnosti farára sú: zostávať sústavne 
v úrade, bez súhlasu diecézy na dlhší čas sa 
nevzďaľovať. Nosiť tonzúru a klerický obleky, 
starať sa o cirkev, o čistotu, o kríže, sochy, ka-
plnky, zachovávať určený poriadok bohoslu-
žieb, zaužívaný vo farnosti: okolo 10. hodiny, 
v lete okolo 11. hod. mať spievanú omšu a 
kázeň, popoludní litánie alebo vešpery podľa 
času. V dišpenzované sviatky a vo všedné 
dni recituje sv. omšu. V nedeľu a predpísaný 
sviatok nemôže celebrovať omšu vo fi liálke. - V 
nedele a sviatky musí mať omšu pre farníkov a 
oferu pre apoštolského kráľa. - Sláviť cirkevné 
sviatky, viesť procesie v prosebné dni, na 
sviatok sv. Marka, zaužívané so Sviatosťou 
oltárnou, oznamovať pôsty z kazateľnice, ká-
zať slovo Božie v reči ľudu v nedele a sviatky, 
katechizovať usilovne aj Cigáňov, tulákov, 
hovoriť stále o pravdách viery a mravov; ude-
ľovať krst v kostole - okrem zdôvodnených 
prípadov; starať sa o prijatie sviatosti birmo-
vania u tých, čo ju ešte neprijali a pripraviť ich; 
každý týždeň obnovovať premenené hostie; 
Najsvätejšiu Sviatosť na Božie telo, meno 
Ježiš sláviť v procesii a pod vyložením, ako to 
upravujú diecézne predpisy; vyložiť sviatosť 
ku všeobecnej úcte; prinášať sviatosť chorým  
oblečený v štóle a superpelicei s učiteľom a so 
zvončekom; spovedať vždy v kostole, v zime v 
miestnosti a vždy viacerých (nie naraz, ale aby 
nebol sám);  vydávať potvrdenie o veľkonoč-
nej spovedi, ale dávať pozor na možnosť jeho 
zneužitia;   chorých   navštevovať,   aj   keď   

Po stopách minulosti

JURGOVSKÁ FARNOSŤ 
ROKU 1832

POKRAČOVANIE Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČÍSLA

nie je   pozvaný  a udeľovať  sviatosť  chorých; 
informovať ich o odpustkoch a o pápežských 
absolúciach. Budúce manželstvo, podľa na-
riadenia Tridentského koncilu trikrát oznámiť 
z kazateľnice; často vysvetľovať manželské 
prekážky a povzbudzovať k ich oznámeniu; 
snúbencov poučiť o viere a mravoch a bez  
toho ich nesobášiť; poučiť ich o význame a 
zmysle manželstva; nesobášiť snúbencov z 
inej farnosti bez písomného potvrdenia a vyko-
naných  ohláškach,  predovšetkým cisárskych 
úradníkov a vojakov bez súhlasu veliteľa, 
poddaných bez súhlasu zemepána; sobášiť 
len v kostole za prítomnosti aspoň dvoch 
svedkov a v zakázanom čase len s dišpenzom; 
snúbencov pod 18 rokov a dievčatá pod  16 
rokov odrádzať od manželstva; rozídených 
manželov vhodnými spôsobmi navracať. - 
Školské deti raz týždenne navštíviť a vyučovať 

ich v náboženstve, kontrolovať učiteľa,  či  si  
plní povinnosti;  utešovať bedárov  a trpiacich  
a pomáhať im; patrónom preukazovať úctu a 
česť; zaobstarávať si knihy vhodné pre svoj 
stav. Výkaz kníh, ktoré patria do majetku fary, 
pripojiť k tejto vizitácii.

Farár nech dá pozor, aby nečítal zakázané 
knihy a aby ich nečítali ani iní; vlastné knihy 
nech po smrti  odkáže farskej knižnici. Proto-
koly a matriky farnosti nech vedie starostlivo, 
a nech ich pozorne chráni a v určený čas 
nech ich predkladá dekanovi na kontrolu. 
Kedykoľvek sa určia stretnutia dekanátu, nech 
ide na ne, nech sa zúčastní  konzultácií a nech 
je príkladom zdržanlivosti. Keby sa mu krivdilo, 
alebo by mal nejaké podozrenie, nech hľadá  
riešenie na príslušnom fóre.

Povinnosti učiteľa v kostole sú: vo všed-
né dni otvárať a zatvárať kostol, cez omšu 
hrať na organe, predspevovať ľudu, naprá-
vať chyby detí, zapaľovať sviečky, kľúče 
od kostola priniesť na faru. - Mimo kostola: 
zvoniť na Anjel Pána, zvoniť na bohoslužby 
a na pohreby, sprevádzať farára pri návšte-
vách chorých; ako učiteľ v roku 10 mesiacov, 
v týždni 5 dní, denne 4 hodiny vyučovať 
čítanie, písanie, počty a náboženstvo. Počet 
žiakov je okolo 50, niekedy 20 i menej, ako 
dovolia výkyvy počasia; tí, čo majú knihy 
potrebné do školy, nech sú čisto katolícke, 
zdôrazňujúce čistotu a solídnu zbožnosť, 
nech nie sú v nich podozrenia a bludy. V 
nedele učí ľud spievať, tiež vo všedné dni 
pred a po bohoslužbách; v pôste pomáha 
farárovi učiť katechizmus; je zároveň notá-
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rom obce, čo ho nemá rušiť v prvoradých 
povinnostiach učiteľa.

Povinnosti syndika vykonáva farár a 
každoročne 1. novembra predkladá účty 
Biskupskému úradu.

Povinnosti kostolníkov: v nedele a dni 
sviatočné otvárajú a zatvárajú kostol a kľúče 
prinášajú na faru. Pred omšou zažíhajú svieč-
ky, pomáhajú kňazovi obliecť a vyzliecť sa. 
Obchádzajú kostol; mimo kostola: na Božie 
Telo pripravujú k procesii oltáriky a iné veci, 
pripravujú svätý hrob. Bohoslužobné veci držia 
v čistote.

Povinnosti hrobára: Spo-
čívajú v kopaní hrobu na hĺbku 
jednej siahy, v každodennom 
čistení kostola a v doručovaní 
listov dekanátu.

Povinnosti babíc: Sú 
povinné chudobným rýchle 
pomôcť, narodenie oznámiť 
čo najskôr farárovi, dieťa tiež 
čo najskôr priniesť na krst, v 
prípade potreby ho pokrstiť, 
rodičke a dieťaťu venovať zvý-
šenú pozornosť, sprevádzať 
rodičku do kostola k vádzke. 
Nech rovnako svedomito slú-
žia chudobným i bohatým.

4. O príjmoch 
cirkevných osôb

Odpradávna, od vzniku 
má kostol majetok v poliach a 
v kapitále: želiarsky dom, ktorý 
ročne vynáša 2 zlaté a kapitál titulom inkolátu 
(štátna príslušnosť, domovské právo).

Lúku blízko Tatier, na mieste zvanom 
Roztoky, na 11 meríc ovsa - na východ od nej 
je les a pasienok, z juhu je lúka a pasienok 
Jána Karnafeľa, sedliaka a na západe je rieka 
Bialka a lúka Antona Gurku, od severu je les 
a pasienok - je najneúrodnejšia, sotva na 
jeden voz sena, zarastená kríkmi a smrekmi. 
Aby sa tento majetok kostola nezmenšoval, 
podľa úprav vrchností a Biskupského úradu 
prostredníctvom verejnej súdnej dražby a 
z nedostatku iných poľností a lúk platí od 
nepamäti len 1 zlatý a 30 denárov ročne. Od 
tu spomínaných polí nič sa neplatí.

Aktívny kapitál kostola je 350 zlatých WW3 
je oslobodený od poplatkov:

a) 150 zlatých WW dňa 6. marca 1798 č. 
oblig. 3941 požičaných štátu s ročným úrokom 
2 zlaté a 30 denárov (grajciarov).

b) 100 zlatých WW uložených u   Andreja 
Horvátha de Paloča na 6 % úrok (30. dec. 
1810), čo sa prenieslo na pokračovateľa rodu 
Ferdinanda Horvátha de Paloča.

c) 100 zlatých uložených  31. okt.  1823 

u Ferdinanda Horvátha de Paloča na 6 %; 
potvrdenky sú uložené v pokladnici kostola 
podľa predpisov vrchností, intabulované 
vážnosťou Spišskej stolice a majú dostatočnú 
hypotéku.

Kostol nie je zaťažený žiadnymi pasívnymi 
ťarchami.

Ani farár, ani kostolníci, ani ktokoľvek 
nemôže manipulovať s majetkom (árenda?) 
kostola i s kapitálom v svojom mene, jedine 
so súhlasom Biskupského úradu.

Okrem toho kostol získava z pohrebov pri 

každom zvonení 12 grajciarov, od spievanej 
omše z Iibera tiež 12 grajciarov, od lampy 6 
gr., od sviečky 6 gr. a od lampáša 3 gr.

Zámok otvárajú pred farárom kostolníci. 
- Niekedy získava kostol darom loj do lámp.

Všetok príjem a kostol je zverený do 
starostlivosti farára a akékoľvek transakcie s 
ním potvrdzujú aj kostolníci, panský úradník, 
predstavitelia obce svojím podpisom v dvoch 
exemplároch a predkladajú Biskupskému 
úradu.

Príjem kostola sa uschováva v sakristii v 
skrini s dvoma kľúčmi, jeden je u farára, druhý 
u kostolníkov; uhrádzajú sa z neho bežné 
potreby; na sumy prevyšujúce 10 zlatých, je 
treba súhlas Biskupského úradu.

Stály príjem farára je z farskej záhrady v 
rozlohe asi na ½ merice ovsa; okrem toho 
nemá farár žiadne nehnuteľnosti.

Miešaného obilia má od obce Jurgov od 
12 usadlostí po urbárnej regulácii:

bratislavských meríc
Biedneho jačmeňa     2
Ovsa    24
Hrudky masla   24
Ľanu (funtov)   18
Kurčiat    12
V hotovosti   24 zl
Z fi liálky Repisko od 17 usadlostí:

Raži (pšenice?) v bratislavskej merici    1
Jačmeňa            ‚‚    1
Ovsa           ‚‚  17
Hrudky masla   15½
Ľanu (funtov)   28
V hotovosti       2 fl  30 den

Z fi liálky Čierna Hora od 17 usadlostí:
Raži (pšenice) v bratislavskej merici   1
Jačmeňa                         „     1
Ovsa                         „  11
Hrudky masla   9½

Ľanu (funtov)  16
V hotovosti  1 zl a 42 den

Z fi liálky Solisko od kuria-
listov: 
Ovsa bratislavských meríc 2 
Hrudky masla         2
V hotovosti         0 fl  12 den 

Farár má benefícium dreva 
v obecných lesoch pre potreby 
domácnosti tak v siahách, ako 
aj v zbere  padnutých  stromov,  
čo  rúbu a dovážajú  farníci.  
Čo  sa týka  stavebného dreva 
potrebného na opravu farských 
budov, nebolo doteraz problé-
mom dostať ho od zemepána. 
Pásť môže bez obmedzenia v 
celom teréne.

Jestvuje tiež vklad (kapitál) 
20 zlatých uložených Šebastiá-
nom Grochoľom, obyvateľom 
Repiska u Tomáša Krempas-
kého, tiež obyvateľa Repska 

1. júna 1828 na ročný úrok 1 zl., 12 den. na 
výročnú omšu za živých a mŕtvych rodičov, z 
čoho patrí 1 zl. farárovi a 12 den. organistovi 
za doprovod omše. Je o tom potvrdenka obce 
Repisko, uložená v pokladni kostola.

Príjem farára zo štóly bol určený Révajov-
skou vizitáciou a súpisom roku 1802, potvrde-
ný pri tejto vizitácii, je nasledovný:
Od sobáša  3 zlaté, 00 gr.
Od ohlášok  36 gr.
Od vádzky nevesty  12 gr.
Od vádzky rodičky  24 gr.
Za pohreb dospelého so spievanou omšou  
   3 zlaté, 00 gr.
Za pohreb dieťaťa so spievanou omšou‚ 
   1 zlatý, 12 gr.
Stolové poplatky vo fi liálke Javorina:
Za pohreb dospelých 4 zlaté, 00 gr.
Za pohreb detí  2 zlaté, 24 gr.
Od sobáša  6 zlaté, 00 gr.
Od ohlášok  1 zlatý, 12 gr.
Od výročnej spomienky 2 zlaté, 00 gr.
Za pohrebné obrady 2 zlaté, 00 gr.
Za pohrebnú kázeň  3 zlaté, 00 gr.

Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.  

POKRAČOVANIE V BUDÚCOM ČÍSLE

Hlavný oltár v jurgovskom kostole

* WW = viedenskej valuty, po Štátnom bankrote 
bola 1811 zavedená táto valuta aj v Uhorsku.
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Ťažké roky sa na Orave začali už na 
jeseň  roku 1944. Predovšetkým v prihra-
ničných obciach. A v takých sme obaja s 
manželkou bývali, – spomína si Eugen. 
– Ja pochádzam z Harkabuza a Mária 
z Podvlka. Na tieto obce totižto najčas-
tejšie napádali rôzne bandy, či to už bola 
banda „Ognia“, či rôzne partizánske 
skupiny alebo len obyčajní zlodeji. Všet-
kým išlo predovšetkým o jedno, ukradnúť 
všetko, čo sa len dá. Zo začiatku to boli 
hlavne zlodeji, ktorí prichádzali do Har-
kabuza najčastejšie zo Spytkowic. Na 
Orave sa v tom čase žilo neporovnateľne 
lepšie ako na Podhalí, a preto sa mnohí 
obyvatelia utiekali ku krádežiam hneď za 
zelenou hranicou. Nebolo to až také ťažké 
dostať sa sem, pretože pod prikrývkou 
noci a lesa sa bez problémov dostali až 
k samej hranici. Odtiaľto najčastejšie 
kradli kravy pre svoju poživeň. Podob-
ne riešili situáciu so stravou aj poľskí 
partizáni, ktorí bojovali práve v týchto 
horách. Zo začiatku to boli len krádeže, 
neskôr sa však tieto bandy stávali čoraz 
nebezpečnejšie, pretože začali napádať na 
ľudí a začali rabovať domy. Koncom roka 
1944 začalo to byť naozaj nebezpečné. 
Napríklad v jeden deň vyrabovali ozbro-
jení banditi hneď niekoľko gazdovstiev. 
Neprichádzali už pod rúškom noci, ale 
poobede za dňa a vôbec sa nebáli. Raz 
prišli do Bielakovcov, kde zobrali dva 
kone, aj všetko čo sa dalo. Keď už toho 
nahabali dosť, tak domácim oznámili, že 
ich teraz zato vyplatia a začali biť a ko-
pať Martina Bielaka. Aj keď sa ho snažil 

jeho otec brániť, proti tak veľkej presile 
nič nezmohol. 

Onedlho prišli do obce opäť a prepad-
li dom Michala Smiecha. Tu tiež zobrali 
všetko, čo im prišlo do ruky. V ten deň 
prišli aj ku nám. Musel som ísť s jedným 
z nich do komory a tam som mu dával 
všetko, ako diktoval. Ak sa mu hodilo 
niečo viac, tak si to jednoducho zobral. 
Okrem toho mi zobrali zimný krátky ka-
bát a sestre skoro všetky jej veci. Nikto 
nemohol nič proti tomu urobiť. V ten deň 
vyplienili aj ešte dom richtára Smiecha. 
S lupom potom išli hore dedinou ďalej do 
hôr. Podobne dopadli aj ďalší slovenskí 
gazdovia bývajúci v Harkabuze, ako napr. 
Jozef Moždeň, Tymoniakovci, Balážovci 
alebo Sýkorovci.

Tieto bandy si príliš trúfali a dovoľova-
li. Na hody v Podvlku 11. novembra 1944 
prišli rovno na zábavu, ktorá sa konala u 
Valachovcov. Chlapov postavili do radu 
a každému z nich kázali niečo doniesť. Ak 
to nestihnú priniesť na určenú hodinu, tak 
potom bude s nimi zle. Eugen mal priniesť 
mäso. Musel utekať domov z Podvlka do 
Harkabuza a späť. Našťastie bolo po zabí-
jačkách, tak zobral kus baraniny. 

Pri jednom takomto prepade začal 
zvoniť v harkabuzskej zvonici na poplach 
mladý 15 ročný mládenec Jozef Migač. 
Obyvateľom obce síce pomohol, ale sebe 
samému poriadne priťažil. Keď ho banditi 
dolapili, z pomsty tak ho tak ubili, že one-
dlho na následky zranení zomrel. 

Nebezpečenstvo na Orave pretrvávalo 
naďalej aj v roku 1945 a čoraz viac sa 

stupňovalo. Na jar prepadli dom Zonze-
lovcov v Podsrní, kde jedného človeka 
dokonca zastrelili. V ten istý deň chytili 
Štefana Jagu a Františka Divalca z Harka-
buza a spolu ešte s jedným Podvlčancom 
ich vliekli cez Spytkowice, kde ľudia 
na nich pľuli, hádzali do nich kamene 
a nadávali im, ďalej do Noweho Targu, 
odkiaľ ich pretransportovali až niekam 
k Varšave. 

Situácia sa zlepšila až v momente, 
keď sa začali vracať domov muži zo Slo-
venského národného povstania a z frontu. 
Keďže viacerí z nich mali aj zbraň, mali 
aj väčšiu šancu brániť sa pred rôznymi 
bandami. Začala vznikať slovenská mi-
lícia, v ktorej boli jednoduchí obyvatelia 
jednotlivých obcí. Každú noc sa niekoľ-
kí z nich striedali na stráži a v prípade 
nebezpečenstva mali biť na poplach. 
Obyvatelia sa mohli aspoň trochu cítiť 
bezpečnejšie. 

Ako si spomína Mária, vo februári 
zastal na Orave front a obyvateľov ohro-
zených oravských obcí ako Zubricu, Jab-
lonku, Veľkú a Malú Lipnicu evakuovali 
do Podvlka, Oravky a okolitých obcí. Na 
Veľkú noc prišli všetci do kostola. Kostol 
bol tak plný, že sa do neho nemohli ani 
všetci pomestiť. V tom čase prišiel z Veľ-
kej Lipnice aj kňaz Karol Machay, ktorý 
si na tento sviatok zadovážil spevákov zo 
Spytkowic. Počas slávnostnej kázne, kto-
rú prednášal v poľštine, jedna účastníčka 
sv. omše zakričala: „Po slovensky!“ 
Kňaz však na to nebral ohľad a kázal 
ďalej po poľsky. Ľudia na protest začali 
tak hlasno kašlať, že už nebolo počuť ani 
jedno slovo z kázne. Napätie vyvrcholilo 
v momente, keď začali speváci spolu 
s organistom spievať po poľsky. Ľudia 
začali do toho spievať Základ cirkvi je 
na skale tak hlasno, že nakoniec prestal 
hrať aj orgán a oni túto slovenskú pieseň 
dospievali bez orgánu. V tejto situácii 
zasiahol v poslednom momente kaplán 
Viktor Lompard, ktorý povedal, že zatiaľ 
spravuje túto farnosť on, vyznačil pesnič-
ky, ktoré sa budú spievať ďalej a doslúžil 
sv. omšu. 

Po tomto incidente sa situácia ešte viac 
vyhrotila. Bandy ako aj poľskí milicionári 
prichádzali do domov ľudí hlásiacich sa 
k slovenskej národnosti, nadávali im do 
fašistov, bili ich a odvádzali na vypočúva-
nie. Ako sa previnili títo jednoduchí ľudia, 
ktorí vlastne ani dobre nevedeli, čo sú to 
tí fašisti, nevedno.

SPOMIENKY 

  na ORAVU
Tentokrát sme za oravskými krajanmi vycestovali ďaleko mimo Oravu, až 

na Hornú Nitru, do dedinky v horách - Tužiny. Navštívili sme tam rodákov 
manželov Eugena a Máriu Smiechových, ktorí na Slovensko odišli ešte v roku 
1966. Podelili sa s nami spomienkami z najťažšieho obdobia ich života a všet-
kých obyvateľov hornej Oravy - Slovákov, ako aj spomienkami na udalosti 
z konca druhej svetovej vojny a prvých povojnových rokov.

Eugena a Márie Smiechových
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Koncom apríla 1945 priviedli poľ-
ské vojská k harkabuzskému richtárovi 
Ignácovi Bielakovi Ondreja Harkabuza, 
Eugena Chovanca, Karola Gloviaka 
a Františka Lacha a odtiaľ ich deportovali 
do Raby Wyżnej a stadiaľ do Gronkowa 
a ďalej na Sibír, kde strávili niekoľko 
rokov. Keď sa vrátili, nikdy sa nevracali 
k svojim spomienkam na tento čas. Všetci 
menovaní patrili k aktívnym účastníkom 
Slovenského národného povstania. Kto 
ich udal a komu až tak veľmi záležalo na 
ich odstránení, nevedno. Ako však vidieť 
na tomto príklade, ťažký život mali aj tí, 
ktorí sa aktívne zapojili do boja proti fa-
šizmu. Vyplýva z toho, že tento boj nebol 
teda zameraný proti fašistom, ale výlučne 
proti Slovákom. 

Po odovzdaní území v máji 1945 späť 
Poľsku napätie vyvrcholilo. Poľské úrady 
previezli hraničnú rampu do Chyžného, 
avšak Slováci ju v noci previezli späť do 
Podvlka. Otvorene sa bránili proti obsa-
deniu týchto území Poliakmi. Najväčší 
boj nastal 4. júla 1945. Poľská milícia 
obsadila dva dni pred tým budovu školy 
a kostola. Stretlo sa so silným odporom 
miestneho obyvateľstva. Tento boj mani-
festáciou národného cítenia, keďže proti 
40 miliónovému Poľsku povstalo do boja 
niekoľko tisíc obyvateľov Oravy. Na tento 
neúprosný boj si Mária veľmi dobre pa-
mätá, keďže bývala hneď pri kostole. - Asi 
tristočlenná skupina Slovákov obkľúčila 
návršie kostola zo všetkých strán a od 
lesa sa postupne približovala. Neustále 
sa ozývalo strieľanie čoraz viac sa pri-
bližujúcich Slovákov, ako aj brániacej sa 
poľskej milície. Chýr o boji v Podvlku sa 
rýchlo rozniesol po celej Orave a poma-
ly sa začali schádzať posily aj z ďalších 
oravských obcí. Poľská milícia sa ukryla 
nakoniec v kostolnej veži. Zrazu niekto 
vykríkol, aby nestrieľali, lebo vo veži sú 
vraj naši. Ak teda povedia heslo, tak do 
nich prestanú strieľať, Heslom bolo slovo 
„Bratislava“, oni ho však nevedeli. Preto 
boj pokračoval ďalej. Bojovalo sa až do 
samého poludnia, kedy sa Poľská milícia 
vzdala. Aj keď sa boj skončil, celý čas 
prichádzali nové a nové slovenské posi-
ly. V boji bolo veľa ranených a všetkých 
priniesli ku Karolovi Morongovi. Keďže 
som mala doma dosť obväzov, išla som 
tam pomáhať raneným. Keď som tam 
prišla, akurát sa strhla nejaká bitka. 
Ja som však pomáhala najprv ošetriť 
českého čatára, takže ani neviem, ako sa 

stravovať do poľskej jedálne. Odtiaľto 
k nám prichádzali neustále sťažnosti, že 
naši slovenskí študenti tu robia celý čas  
neporiadok a rozbíjajú taniere, -  spomína 
Eugen na svoje pôsobenie v Jablonke. 
- Každú chvíľu som tam chodil na kon-
trolu ja, pani učiteľka Pilníková či pán 
prof. Melicháč. Nikdy sme sa tam však 
nestretli s problémom zo strany našich 
študentov. Nakoniec to vyvrcholilo tým, 
že Karol Páleník, predseda rodičovského 
združenia zvolal rodičov študentov zo 
Spiša a Oravy, kde sa dohodli, že na in-
ternáte vytvoria vlastnú jedáleň. A tak sa 
aj stalo. Na tomto rozhodnutí sa uzniesli 
rodičia, avšak potom mňa Poliaci obvinili 
zo šovinizmu, pretože som vraj vytvoril je-
dáleň pre slovenských študentov. Pravda 
bola však taká, že sa im zmenšil príjem 
z vydávania obedov. V našej jedálni sme 
nikdy nemali problém z našimi študentmi 
a dokonca naša jedáleň výborne varila.

Po roku pôsobenia v Jablonke preložili 
Eugena do Skrzypného a odtiaľ do Gron-
kova, kde pôsobil tri roky. Medzičasom 
sa oženil s Máriou, ktorá taktiež pôsobila 
ako učiteľka v Podsrní. Potom už pôsobili 
spolu. Po troch rokoch dostal ponuku na 
miesto riaditeľa v Leśnici, kde pôsobili 
spolu s manželkou šesť rokov. Podarilo 
sa im zmodernizovať školu, zaviesť do 
školy telefón. Podľa svojich možností 
pomáhali modernizovať aj obec. Tam sa 
im narodili dvaja synovia. Pri nejakom 
stretnutí si školský inšpektor dovolil 
voči Eugenovi poznámku, že už tak dlho 
pôsobí na Podhalí, že istotne zabudol na 
svoj slovenský pôvod. To sa Eugena tak 
veľmi dotklo, že sa spolu s manželkou 
rozhodli odísť na Slovensko. Vybavili si 
všetky formality a po ukončení školského 
roku sa presťahovali na slovenskú Oravu. 
V tom čase mali podľa poľských zákonov 
možnosť dostať výplatu za prázdniny 
dopredu. A preto sa Eugen vybral do 
školského inšpektorátu v Nowom Targu 
za inšpektorkou Gynickou, aby požiadal 
o výplatu. Od nej sa však dozvedel, že 
pravdou je síce, že ju môžu dať vopred, 
ale taktiež nemusia, a oni berú do úvahy 
práve túto druhú možnosť.

Takto sa manželia Smiechoví spolu so 
svojimi deťmi dostali na slovenskú Oravu 
začiatkom leta 1966 úplne bez peňazí 
a tam museli začať všetko od začiatku.

Sprac. MARIÁN SMONDEK

vlastne skončila a kto sa s kým bil. Bol 
tam aj jeden Poliak Wrona, ktorý bol 
prepásaný košeľou. Mal prestrelené pľúca 
a prosil o pomoc, aby sme ho zachránili, 
pretože má doma tri deti. Na to mu však 
odpovedali: „Prečo si prišiel nás biť? 
Prečo si nešiel biť Nemcov, tých, ktorí vás 
prenasledovali, ale nás, čo sme vám nikdy 
nič neurobili?“ Začal sa brániť, že bol 
partizánom, čím si však situáciu ešte viac 
pohoršil, pretože poľskí partizáni často 
okrádali slovenských gazdov. Ja som to 
už nemohla vydržať, lebo som mu chcela 
veľmi pomôcť, ale sa nedalo. Neskôr som 
sa dopočula, že si dal zavolať k sebe kňa-
za. Vyspovedať ho prišiel podvlčiansky 
kaplán Viktor Lompard, ako však zomrel, 
to už neviem. Hovorilo sa vtedy, že ho 
zastrelil Albín Slabý, veliteľ slovenskej 
milície v Podvlku. Poľské úrady ho aj 
obvinili. Keďže je to môj bratranec a pri 
jednom našom stretnutí sme si spomínali 
aj na tieto ťažké roky, dozvedela som sa 
od neho, že on ho nezastrelil. 

Situácia sa natoľko skomplikovala, že 
kaplán V. Lompard sa už dlhšie nemohol 
zdržiavať na fare v Podvlku, lebo by si 
poňho prišli Poliaci. Ešte v ten deň odišiel 
so skupinkou veriacich, ktorí ho chránili, 
do Podsrnia a odtiaľ ho previedli v noci 
na Slovensko. V tú noc si poňho na faru 
prišli, ale ho tam už našťastie nenašli.

Po tomto boji prišlo na Oravu poľské 
vojsko a horná Orava natrvalo pripadla 
Poľsku. Slováci mali ohromné ťažkosti. 
Žiakom po slovenských meštiankach 
nedovoľovali w nowotargských školách 
prechádzať z ročníka do ročníka, pretože 
vraj nevedia po poľsky. Mária odišla na 
strednú školu do Chrzanowa, a tu taký 
problém vôbec nemala. Aj keď poľštinu 
neovládala najlepšie, diktáty písala na jed-
notky vďaka tomu, že poznala slovenčinu. 
Ak si s niečím nevedela poradiť, učitelia 
jej radi pomáhali. Dá sa povedať, že tak 
bolo všade, okrem Noweho Targu, kde 
šovinisticky nastavení učitelia strpčovali 
život na školách svojím postojom sloven-
ským deťom. Takto sa voči slovenským 
žiakom nesprávali ani v Zakopanom, ani 
v Krakove, tu sa skôr snažili pomôcť.

Eugen získal vysokoškolské pedago-
gické vzdelanie v Krakove. Istý čas pô-
sobil ako slovenský učiteľ v Harkabuze. 
Odtiaľ odišiel do Jablonky, kde pôsobil 
ako riaditeľ internátu lýcea so slovenským 
vyučovacím jazykom. - Keďže sme nemali 
vlastnú jedáleň, naši študenti sa chodili 
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JURGOVSKE 
FAŠIANGY
Fašiangové veselice, zábavy, 

plesy a melódie už dozneli. Avšak 
vráťme sa ešte aspoň na krátku 
chvíľu do tohto obdobia.    

Po dvojročnej prestávke sa v nedeľu 
4. februára v požiarnej zbrojnici v Jurgove 
uskutočnilo fašiangové stretnutie členov 
miestnych skupín z Jurgova, Čiernej Hory 
a Repísk. Doposiaľ tieto stretnutia organi-
zovala a viedla už nebohá krajanka Mária 
Glodašiková, ktorá nám veľmi chyba. 

Podujatia sa zúčastnili starší a mladší 
členovia miestnych skupín. V sprievode 
rodičov prišli aj tie najmenšie deti. Pozva-
nie na fašiangy prijal aj miestny farár Józef 
Marek, ktorý aj týmto spôsobom mal 
príležitosť stretnúť sa so svojimi farníkmi. 
Posedenia sa zúčastnili taktiež poľovníci 
z Varšavy, ktorí trávili zimne prázdniny v 
našej obci. Fašiangový program spestrili 
poľovníckymi signálmi, ktoré zazneli z 
ich trúbok. Poľovnícke tradície v Jurgove 
sú bohaté. Do radov poľovníkov patrí aj 
jurgovský rodák Andrej Šoltýs.  

Kultúrny program na toto podujatie 
pripravili aj žiaci zo základnej školy, ktorí 
predviedli staré fašiangové zvyky a po-
rekadlá. Za pekné vystúpenie ich diváci 
odmenili potleskom. 

Cele poobedie fašiangovú atmosféru 
spríjemňovala jurgovská ľudová kapela, 
pri melódiách ktorej si krajania zaspievali 

slovenské a spišské ľudové piesne. 
Pre krajanov to bola jedná z mala 
možností spoločne sa stretnúť a po-
rozprávať sa. Šikovné jurgovské 
gazdinky pripravili aj niečo pre pook-
riate tela. Veselá beseda sa niesla po 
celom chotári.  

Pri hudbe a speve ľudia aspoň na 
chvíľu zabudli na každodenný zhon 
a odpútali sa od starostí, ktoré život 
denno-denne prináša. Odchádzali 
domov veselší, s nádejou v srdci na 
budúcoročné stretnutie. Veselosť 
je predsa liekom prajúcim zdraviu 
a soľou pre život. Dúfajme, že toto 
fašiangové stretnutie ostane v mysli 
jeho účastníkov ako príjemná spo-
mienka. 

Text a foto: ANNA ŠOLTÝSOVÁ

Vyhráva domáca ľudová kapela

Krajania besedujú... .... a spievajú

Na úvod zaznel poľovnícky signál
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ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Radlinskeho 13, 817 80 Bratislava 15

Vážený pán
Jozef Čongva
Predseda Spolku Slovákov v Poľsku
ul. św. Filipa 7
31-150 Kraków
Poľsko

Vážený pán predseda,

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za pozvanie na podujatie Ostatki 
- Fašiangy Krempachy 2007, ktoré organizujete 3.-4. februára 2007.

Veľmi rada by som sa zúčastnila Vášho podujatia, žiaľ, momentálne 
zdravotné problémy mi to neumožňujú.

Veľmi si vážim každoročnú vysokú úroveň tejto kultúrno-spoločen-
skej akcie, na ktorej prezentujete krásu slovenských ľudových piesní, 
ako i slovenského folklóru. Pevne verím, že o rok budeme mať príležitosť 
stretnúť sa na ďalšom ročníku.

Aspoň touto formou listu chcem popriať organizátorom bezprob-
lémový priebeh podujatia, účinkujúcim úspešné vystúpenia a divákom 
príjemný umelecký zážitok.

 S pozdravom
PhDr. Vilma Prívarová

predsedníčka 

Staré slovenské príslovie hovorí, že každej piesni býva koniec. 
Aj tej fašiangovej. Stáročná tradícia založená predkami, keď sloven-
skými obcami za zvukov muziky prechádzal pestrofarebný krojovaný 
sprievod, ktorý pozýval občanov na fašiangovú veselicu, sa naďalej 
pestuje v niektorých oblastiach Slovenska. Fašiangová veselica 
vyvrcholila tradičným pochovávaním basy, ktoré znamenalo, že na 
40 dní bude so zábavami koniec. V minulosti sa rozšanteného  fa-
šiangového sprievodu obcou zúčastňovali najmä chudobnejšie 
vrstvy obyvateľov. Tí sa radovali nielen z podarúnkov, ktoré dostali 
v bohatších domoch, kde chodili pozývať gazdov na fašiangovú 
zábavu, ale tiež z toho, že sa čoskoro skončí krutá zima a vystrieda 
ju očakávaná jar. Samotná fašiangová zábava mala v minulosti aj 
peknú ľudskú pointu. Počas nej sa opäť udobrili na seba nahnevaní 
susedia, sľúbili si vrátiť dlhodobo požičané veci a medziľudské 
vzťahy nadobudli aspoň na určité obdobie opäť ten správny rozmer. 
Tento starý zvyk by bolo dobre uplatňovať aj v súčasnosti.

Spišské a oravské fašiangové tradície sa snažíme udržiavať 
prostredníctvom podujatia Fašiangy - Ostatky, ktoré organizuje 
Spolok Slovákov v Poľsku. Je to cyklické podujatie a tento rok sa 
konal v dňoch 3.-4. februára v Kultúrnom dome v Krempachoch 
jeho XIII. ročník. Podujatie sa uskutočnilo za fi nančnej podpory 
Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky a v spolupráci 
s MS SSP v Krempachoch. 

Prehliadka inštrumentalistov a spevákov
Na dva dni sa brány krempašského kultúrneho domu otvorili pre 

účinkujúcich a divákov, ktorí prišli obdivovať ľudové zvyky Spiša a 
Oravy. Na úvod sa zhromaždeným prihovorili moderátori sobotňaj-
šieho večera Magdaléna Petrášková a Jakub Surma z Krempách. 
Pozdravili početné publikum a privítali čestných hostí, o. i. vedúcu 
Odboru pre národnostné menšiny MV PR Ewu Głowacku–Mazurovú, 
pracovníčku Odboru pre národnostné menšiny Agatu Żydanowi-
czovú, riaditeľku Gminného kultúrneho strediska v Łopusznej Józefu 

Kuchtovú, starostu Novotargského okresu Krzysztofa Fabera, pos-
lanca novotargského okresu Mirosława Kaczmarczyka, poslankyňu 
gminnej rady Annu Krištofékovú, čestného predsedu Spolku Jána 
Molitorisa s manželkou, podpredsedov Spolku Dominika Surmu 
s manželkou, Jána Špernogu a Františka Harkabuza, generálne-
ho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, predsedníčku OV na 
Orave Genovévu Prilinskú, predsedu MS v Krempachoch Jána 
Petrášeka, richtára Krempách Jana Kalatu s manželkou, riaditeľku 
ZŠ v Krempachoch Lidiu Kamońovú, riaditeľku Kultúrneho domu 
v Krempachoch Máriu Krištofékovú, miestneho správcu farnosti 
Jana Wróbla, kňaza Jozefa Bednarčíka a ďalších. 

Prehliadka inštrumentalistov a spevákov sa začala vystúpením 
Evy Bendikovej z Novej Belej, ktorá spievala o tom, ako by rada 
tancovala, keďže sa fašiangové obdobie končí. Malú rezkú Spi-
šiačku vystriedal Eduard Prilinský z Podvlka s humornou scénkou 
Idem sa Vám predstaviť. Pre zmenu javiskom zavládla jurgovská 
ľudová kapela, ktorá zahrala a zaspievala spišské a slovenské 
melódie a piesne. Po inštrumentalistoch sa divákom predstavili 
malí Podvlčania, ktorí rezko a veselo zaspievali slovenské pes-
ničky. Nedali sa zahanbiť spevom ani malé Podvlčanky. Zmenu 
žánru prinieslo vystúpenie členov divadielka Ondrejko Eduarda 
Prilinského a Terézie Gajevskej so scénkou Diéta. Samotný názov 
naznačuje dôležitosť témy a to nielen pre ženy. Avšak po prešetrení 
rôznych diét dospeli účinkujúci k záveru, že predsa najlepšou dié-
tou je nič nejesť. Slovenské a spišské ľudové pesničky zaspievali 
aj malé dievčatka z Krempách zo súboru Mravec. Za odvahu ich 
publikum odmenilo vrelým potleskom. Žiačky zo základnej školy 
v Novej Belej sa prezentovali nielen v pekných spišských krojoch, 
ale aj rezkými slovenskými ľudovými pesničkami. Z dospelých sa 
tradične zúčastnili prehliadky Mária Majerčáková z Novej Belej 
a Mária Gribáčová z Podvlka. Tentoraz patrili medzi najstarších, 
ale aj najskúsenejších účastníkov podujatia. Veľmi pekný spev 
zaznel v podaní Anny Gribáčovej a Barbary Mastelovej-Frajcarzovej 
z Podvlka. Zaspievali: Slovenská rodná dedina a Tam okolo Podvlka. 
Huslista Jacek Petrášek je známy nášmu publiku svojím hudobným 
nadaním a pekným hlasom. Na Fašiangoch zahral a zaspieval 
spišské a slovenské pesničky. Jacek je aj členom ľudovej kapely, 
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Pozdrav od prezidenta SR I. Gašparoviča
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ktorá sa taktiež predstavila výbornou hrou. 
Zriedka sa už môžeme stretnúť s hrou na 
heligónke. Túto tradíciu ako posledný na 
Orave pestuje podpredseda Spolku Franti-
šek Harkabuz, ktorý tomuto umeniu zaučuje 
aj svojich vnukov. Na Fašiangoch veselo 
zahral v ich spoločnosti. 

Náš hosť zo Slovenska
Sobotňajší maratón uzavrelo vystúpenie 

hosťujúceho folklórneho súboru Jánošík 
zo Svitu. Naši diváci s netrpezlivosťou oča-
kávali na jeho vystúpenie. Každú možnosť 
pozrieť si tento súbor vždy uvítajú. 

FS Jánošík vznikol v roku 1956. Prvýkrát 
sa súbor predstavil verejnosti 26. apríla 1957 
v Nižnej Šuňave pri príležitosti slávnostného 
otvorenia nového Jednotného roľníckeho 
družstva. V tom čase existovali vo Svite 
viaceré folklórne skupiny so zameraním 
na ľudový tanec a spev. Po ich zániku na 
prelome 50.-60. rokov sa viacerí ich členovia 
pridali k FS Jánošík, a tým vznikol jeden 
dobre obsadený folklórny súbor. Úvodné 
roky fungovania súboru boli veľmi úspešné. 
Súbor dosahoval úspechy na súťažných 
prehliadkach folklórnych súborov. V tomto 
období sa súbor rozčlenil na tanečnú a spe-
vácku zložku a orientoval sa prevažne na 
regióny Liptov, Spiš a Zamagurie, Zemplín, 
Podpoľanie a Horehronie. Od roku 1962 
súbor nacvičuje v priestoroch Kultúrneho 
domu vo Svite. V roku 1966 pri príležitosti 
10. výročia založenia súboru sa mu podarilo 
zorganizovať prvý zahraničný zájazd do vte-
dajšej Nemeckej demokratickej republiky, 
do mestečka Eisenach. Neskôr nasledovali 
ďalšie úspešné zájazdy do NDR, Francúz-
ska, Anglicka, ZSSR, Rakúska a Talianska. 
V roku 1988 zomrel zakladateľ a dlhoročný 
vedúci súboru Ing. František Pristač. Ďalším 
vedúcim súboru sa stal Ing. Dalibor Králik. 
Pod jeho vedením v roku 1995 sa podarilo 
súboru vycestovať na dlhší zájazd do Špa-
nielska. Všetka snaha o záchranu súboru 
vyvrcholila 21. - 22. júna 1996 úspešným 
programom k 40. výročiu založenia súboru. 
Nová kapitola folklórneho súboru Jánošík sa 
začala koncom roku 1996, kedy na podnet 

Krempachy
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vtedajšieho manažéra a tanečníka Slavomíra 
Bednarčíka - súčasného riaditeľa, sa súbor 
stáva samostatným právnickým subjektom 
- občianskym združením. Keďže každým 
rokom sa počet nových členov znižoval, 
v tom istom roku sa rozhodlo o založení 
Detského folklórneho súboru Jánošíček, 
ktorý zabezpečuje pravidelný prísun taneč-
níkov. Vedúcou DFS sa stala bývalá členka 
súboru Vlasta Horňáková. V roku 1997 sa 
členovia ľudovej hudby - Marta Ištvaniková, 
Ján Fronc, Ján Hurajt a Pavol Šivec prvýkrát 
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J. Lorenc a L. Lukášová M. Gribáčová M. Majerčáková Podvlčanskí chlapci

Veľké množstvo divákov

Porota

Odovzdávanie cien

Prípravy vrcholia

Sestry Kurnátové

z Novej Belej
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zúčastnili prezentácie Slovenska na MS v 
lyžovaní v Taliansku v tzv. „Slovenskom 
dome“ a v nasledujúcich rokoch aj na 
letných a zimných olympijských hrách. 
Začiatkom roka 2002 sa nadviazala spolu-
práca s mladým choreografom Lukášom 
Cabalkom z Bratislavy. Jeho skúsenosti z 
účinkovania v umeleckom súbore Lúčnica, 
podporené štúdiom choreografi e na VŠMU, 
položili základ súčasného umeleckého sme-
rovania súboru, ktoré vyvrcholilo 17. - 18. 
novembra 2006 slávnostným programom 
k jubilejnému 50. výročiu založenia Folklór-

OSTATKY ’2007OSTATKY ’2007
členovia FS Spiš z Novej Belej. Súbor vedie 
Jozef Majerčák. Obdivovali sme aj detské 
folklórne súbory z Krempách a Fridmana, 
ktoré pripravili programy spojené s hrami 
deti na pasienku.

Kým porota v zložení Mária Kačmar-
číková, František Lukáš a Marek Bryja 
hodnotila vystúpenia, divákom skrátil čas 
očakávania na výsledky niekoľkými slo-
venskými pesničkami predseda MS SSP 
v Krakove J. M. Bożyk a FS Zelený javor. 
Tento rok sa porota rozhodla, že nebude 
udeľovať umiestnenia, ale každého účin-
kujúceho odmení nejakým darčekom. Deti 
a mládež odmenila vecnými cenami, diplo-
mami a peknými vázami. Dospelí účinkujúci 
a folklórne súbory dostali zasa fi nančné 
ceny. Porota konštatovala, že s úrovňou 
vystúpení bola veľmi spokojná. Nedostatky, 
ktoré postrehla, povedala priamo vedúcim 
súborov a umeleckých krúžkov.

Na záver podujatia sa zhromaždeným 
prihovoril generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, ktorý poďakoval všet-
kým za hojnú účasť na podujatí a členom 
krempašskej miestnej skupiny za pomoc pri 
zorganizovaní podujatia. 

Fašiangy-Ostatky´2007 v Krempachoch 
dozneli a nám už len ostáva pozvať všet-
kých na budúcoročné podujatie.

Text a foto: 
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

neho súboru Jánošík vo Svite. Počas svojej 
dlhoročnej činnosti sa členovia súboru 
a ľudovej hudby zúčastnili na význam-
ných podujatiach doma i v zahraničí, kde 
s úspechom prezentovali vysokú úroveň 
slovenského folklóru. Ďakujeme súboru za 
jeho pekné vystúpenia, ktoré sa vždy nadlho 
zapisujú do pamäti našich divákov. 

Stretnutie s folklórom 
Nedeľňajšie poobedie patrilo folkloris-

tom, ktorí pripravili pre publikum zaujímavé 
programy. Folklórne súbory sú neodlúči-
teľnou súčasťou nášho života. Obradový 
folklór je zdrojom tém pre vystúpenia sú-
borov na Fašiangoch. Siahajú doň nielen 
dospelé, ale aj detské súbory. Stretnutie 
s folklórom moderovali Lucia Lukášová a 
Jozef Lorenc z Krempách. Rezkými tancami, 
pôsobivými dupakmi, spevom z viacerých 
regiónov Slovenska a samozrejme aj nášho 
Spiša sa predstavil krempašský FS Zelený 
javor pod vedením Márie Wnękovej. Pozor-
nému divákovi neušlo, že každý región bol 
prezentovaný aj v príslušnom preň kroji. 
Tento súbor sa prezentoval vo viacerých 
vstupoch. Zase oravské pesničky a tance 
predstavil FS Kumoratky, ktorý nacvičuje 
Kristína Gribáčová z Podvlka. Tento súbor je 
veľmi dobre známy všetkým divákom, keď-
že veľmi často zastupuje Spolok na rôznych 
podujatiach. Spišské a slovenské pesničky 
zaspievali a k tomu si aj rezko zatancovali 
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B
olo horúce júlové popoludnie a 
Bred Pool sedel, ako zvyčajne, 
za pultom vo svojej predajni. 
„Obchody idú čoraz horšie,“ 

pomyslel si znechutene. Zbytočne, lebo 
žiadni zákazníci neprichádzali. Cez poot-
vorené dvere, podopreté hrabľami, ktoré 
sa mu od vlani nepodarilo predať, pozeral 
na dve benzínové pumpy a pustý asfalt 
starej cesty. Predajňa bola plná tovaru. Po 
oboch stranách pultu boli chladiace boxy 
s pivom, mliekom a ovocnými šťavami, 
vedľa nich regály s cukríkmi a zemiako-
vými lupienkami a oproti zasa to, čo Bred 
nazýval „haraburdím“ - lopaty, špagáty, 
nafukovacie matrace, mapy a kadečo iné. 
Pokúsil zahnať nudu čítaním novín, ale 
márne. Odtisol nedočítané noviny nabok 
a náhle si uvedomil, že sa už dávno necítil 
tak mizerne ako dnes.

Siahol do zásuvky pod pultom, v 
ktorej mal uložené dodacie listy, účty a 
starú štyridsaťpäťku, vojenskú pištoľ, 
ktorú zdedil po otcovi. Čistil ju každý deň. 
Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Od 
minulého leta, keď dokončili tú prekliatu 
autostrádu, sa tu turisti zastavovali veľmi 
zriedkavo. Bred si raz dal tú námahu, že 
prešiel svojím starým fordom po novom 
úseku cesty a zmeral čas: autostrádou 
to trvalo o desať minút kratšie. Je tam 
toho! Vláda premrhala zopár miliónov 
na to, aby si turisti ušetrili desať minút a 
Bred Pool sa môže dať vypchať. To vôbec 
nie je fér. Rovnako nie sú fér mnohé iné 
veci. Napríklad to, že je tu taký strašne 
osamelý. Ktovie, čo by sa mohlo stať, 
keď sa tu zastaví nejaké auto... Zvonku sa 
ozvalo dvojité zatrúbenie. Bred si prihladil 
rednúce vlasy, nasadil okuliare a pomaly 
vyšiel von.

Cestou si spomínal na všetkých tých 
turistov, ktorí sa tu zastavovali, kým nebo-
la dokončená autostráda, turisti, ktorí od 
neho kupovali pivo a smažené lupienky 
a jeho príručná pokladňa neprestajne 
cengala. Ľahko oblečení muži v šortkách, 
odhaľujúc chlpaté nohy, veľakrát aj bez 
trička. A ženy... ich oblečenie ho niekedy 
nútilo cudne odvrátiť zrak.

Pri čerpadle stál starý buick žltej farby. 
Za volantom sedela žena a na zadnom 
sedadle na hromade prikrývok sa mrvili 
tri deti.

- Koľko? - spýtal sa Bred.
Žena mala dlhé čierne očividne špi-

navé vlasy.

- Za dva doláre, pán Pool, - pove-
dala.

Bred odskrutkoval vrchnák nádrže a 
vtedy si spomenul na jej meno: Jackie 
Doleová. Vydala sa za Marka Hudsona, 
primitíva, ktorý pracoval len keď musel a 
pil zakaždým, keď mal príležitosť. Prešlo 
iba niekoľko rokov odvtedy, čo ju zvolili za 
kráľovnú krásy v kraji, a hľa, čo sa z nej 
stalo: zanedbaný zovňajšok, kruhy pod 
očami a tri uvrieskané decká na krku.

Nalial do nádrže benzínu za štyri 
doláre, od ženy vzal dva a vrátil sa do 
predajne. Žene sa po niekoľkých po-
kusoch podarilo naštartovať a auto o 
chvíľu zmizlo v kúdole prachu. Bred sa 
ani neunúval vložiť tržbu do pokladne. 
Už aj tak meškal vyše mesiaca s platbou 
benzínovej spoločnosti. 

Popoludnie sa nekonečne vlieklo. 
Občas okolo prefrčalo auto alebo kami-
ón, ale žiadne sa nezastavilo. Zrejme aj 
preto, že je tu tak pusto, pomyslel si Bred. 
Ľudia sa jednoducho boja zastaviť pred 
prázdnou predajňou. Cítili by sa istejšie, 
keby tu stáli dve-tri autá. Vreckovkou si 
prečistil sklá na okuliaroch a znovu sa 
začítal do novín.

Natrafi l na článok, od ktorého mu 
zovrela v žilách krv. Písali tam o nejakom 
násype, do ktorého vláda investovala šesť 
miliónov dolárov a odborníci odhadujú, že 
v čase, keď ho dokončia, bude celkom 
zbytočný. Šesť miliónov dolárov! Keby tak 
on mal iba jednu stoti..., horkýže, tisícinu 
tejto sumy, bol by zabezpečený na celý 
život. Nemusel by sa viac sužovať kvôli 
autám, ktoré sa tu nezastavujú alebo nes-
plateným účtom a upomienkam vo svojej 
poštovej schránke. A nemusel by sa veru 
starať ani o svoj starý revolver.

Pretrel si oči. Do predajne sa predierali 
lúče popoludňajšieho slnka, zvýrazňujúc 
špinavé škvrny na dávno nevymaľova-
ných stenách i hrubú vrstvu prachu na 
regáloch. Toto povolanie i obchod zdedil 
Bred od svojho otca, ktorý ho do tajov 
remesla zasvätil iba krátko pred smrťou. 
Nejaký čas sa mu celkom dobre darilo - až 
dovtedy, kým sa na ceste neobjavili žlté 
bagre a rýpadlá, ktoré navždy rozvrátili 
jeho život...

Nejaké auto začalo spomaľovať, až 
sa napokon zastavilo. Dodávateľ. Mladík 
v kombinéze, asi dvadsaťročný, vynášal 
z auta kartóny s plechovkami kokakoly, 
praženými lupienkami a cukríkmi. Ešte 

minulého leta sem prichádzal ako víchor, 
pobehoval medzi dodávkou a predajňou a 
prenášal plné a prázdne kartóny. Občas si 
otvoril plechovku koly a posedel s Bredom 
na verande, pretriasajúc obľúbené témy: 
ženy a politiku. To však bolo vlani.

Mladík vstúpil do predajne, pozrel 
na Breda a potom začal mlčky vyberať z 
regálov starý, nepredaný tovar a ukladať 
na jeho miesto nový. Bred sa tváril, že 
číta inzeráty. Keď bol chlapec s prácou 
hotový, pristúpil k pultu a položil naň 
súpis dodaného tovaru. Keď odchádzal, 
Bred vzal papier a vložil ho pod pult do 
otvorenej škatule od topánok. Ani sa 
neunúval skontrolovať, či zoznam súhlasí 

s dodaným tovarom. Jedného dňa, a to 
už bude čoskoro, príde tento mladík bez 
nových kartónov, aby iba odniesol to, čo 
v predajni zostalo.

Slnko sa už pomaly blížilo k horizontu, 
ale páľava vonku neklesala. Bred cítil, ako 
mu po chrbte steká pot, a tak vyšiel von 
na verandu, dúfajúc, že ho tam ovanie 
svieži vánok. Skrížil ruky na prsiach a 
zahľadel sa na prázdnu cestu. Iba kŕdeľ 
vrán zosadol obďaleč, hľadajúc medzi 
odpadkami nejakú obživu. „Nemám veľmi 
na výber,“ pomyslel si. Mohol by predať 
obchod, ale ak sa aj nájde nejaký kupec, 
čo potom?

Spomenul si na fi lm, ktorý pred časom 
videl v televízii: Majiteľ továrne pred ban-
krotom je posadnutý myšlienkou zapáliť 
fabriku, aby získal peniaze od poisťovne. 
Bred si už nedokázal spomenúť, ako sa 
ten fi lm skončil, ale na tom vlastne teraz 
ani nezáležalo.

Dolu v pivnici bola hromada starých 
novín a iného haraburdia, ktoré by vydrža-
lo nejaký čas horieť. Keby k tomu došlo, 
miestne hasičské družstvo by za príčinu 
požiaru označilo chybu na elektrickej 
inštalácii, tým si bol celkom istý. Poistku 
by mu určite vyplatili.

Bredan DuBois 
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Poobzeral sa okolo seba. Minulé leto, 
keď sa tu prehnal uragán, musel vymeniť 
obe okná s výhľadom na cestu. Pár rokov 
predtým dal urobiť novú strechu. Do 
čerta, prelial tu veľa potu, aby to len tak 
chladnokrvne podpálil. Nie, toho jednodu-
cho nie je schopný, hoci je proti požiaru 
poistený. Vlastne, keď sa to tak vezme, 
mal sa dať poistiť nie voči požiarom, ale 
voči nesplateným dlžobám.

Cez okno zbadal, že k obchodu pri-
chádza nejaký chlapec na bicykli. Mohol 
mať tak asi desať rokov. Na sebe mal 
zaplátané džínsy, špinavé tenisky a biele 
tričko. Zdvihol hlavu a žmúriac proti slnku 
oslovil Breda:

- Máte otvorené, pane?
- Pravdaže. Poď ďalej... Ty si odtiaľto?
- Áno. Bývam s mamou na ulici Or-

lando.
- Ako sa volá tvoja mama?
- Alison Sulivanová. Ja som Bernie.
- Teší ma, Bernie.
Alison Sulivanová chodila do školy 

o dva ročníky vyššie ako Bred. Vtedy 
sa ešte volala Alison Stoneová. Mala 
dlhé plavé vlasy a stále bola do niečoho 
zapletená.

Chlapec si vzal plechovku kokakoly a 
položil ju na pult. Potom vybral z vrecka 
niekoľko kovových mincí. Bred ich spo-
čítal. Štyridsaťtri centov.

- To je všetko čo máš?
Bernie mlčky prikývol.
- Kokakola stojí šesťdesiat centov.
- Vonku je strašne horúco, - podotklo 

chlapča skrúšene a zahryzlo si do spod-
nej pery.

- Áno, máš pravdu, - súhlasil Bred. 
Potom vzal ceruzku a na kúsok papiera 
napísal: „Dlhujem sedemnásť centov. 
B. Sulivan.“ Natiahol ruku k Berniemu a 
podal mu papier.

-Tu je tvoj dlh, - povedal. - Keď sa ti 
o par dní podarí dať dokopy sedemnásť 

centov, prinesieš mi ich. Ale daj si pozor! 
Viem, kde je ulica Orlando, takže ťa náj-
dem, keď nezaplatíš.

Chlapec vážne prikývol. Potom 
schmatol plechovku a papierik a vybehol 
z predajne. Bred sa pousmial. „Teš sa 
zo života, kým si malý,“ pomyslel si. „O 
pár rokov si budeš želať, aby si nemal 
väčšie starosti, než je dlžoba sedemnásť 
centov...”

Hodiny ukazovali šesť hodín, čas, 
keď zvyčajne zatváral predajňu. Malý 
Sulivan bol posledným zákazníkom. 
Bred vyšiel na verandu. Opäť sa zahľadel 
na cestu, premýšľajúc, či tu takto o rok 
ešte bude. Ak nie, kde inde by bol? Toto 
je jediné miesto, ktoré pozná a občas, 
keď je horúco a hlava mu ide prasknúť 
od bolesti, ako teraz, vie, že by urobil 
všetko na svete, len aby svoju predajňu 
udržal.

Práve sa chystal zatvoriť a ísť na 
svoje obvyklé večerné pivo, keď sa spoza 
zákruty vynorila svetlomodrá limuzína 
a začala spomaľovať. Mala poznávaciu 
značku štátu Massachusetts a Bred zažia-
ril spokojnosťou, keď auto zastalo pred 
jeho pumpou. V aute sedeli muž a žena. 
Žena mala na kolenách roztvorenú mapu. 
Očividne turisti, ktorí zablúdili. Napadlo 
mu, že im iba kvôli tomu natankuje plnú 
nádrž benzínu zadarmo.

Mladík vystúpil z auta. Na sebe mal 
tričko s veľkým nápisom a šortky, na 
nohách sandále. - Dobrý deň, - povedal. 
- Plnú nádrž, prosím. Bred obišiel auto a 
prešiel na tú stranu, kde sedela žena. Bola 
približne rovnako stará ako jej partner. V 
lone držala drahú videokameru, mapu 
odložila na vedľajšie sedadlo. Žena bola 
blondínka, oblečené mala biele šortky 
a horný diel čiernych plaviek, na očiach 
veľké slnečné okuliare. Bred si stihol 
všimnúť aj hrubú zlatú retiazku na jej krku. 
Za taký parádny kúsok by v Smithovom 
zlatníctve utŕžil pekné peniaze. Pomaly 
odskrutkoval vrchnák z nádrže. Keď vkla-
dal hadicu do otvoru, triasli sa mu ruky 
a trochu benzínu sa vylialo na zem. Od 
benzínových výparov ho rezalo v očiach. 
Snažil sa sledovať naskakujúce čísla za 
prasknutým sklom, ale jeho pohľad sa 
stále vracal k žene v aute. V ústach mu 
vyschlo. Cesta bola stále prázdna. Nikde 
nikoho, iba kŕdeľ vrán...

Do nádrže sa zmestilo asi štyridsať 
litrov benzínu. Bred sa vrátil do predaj-

ne. Mladík stál pri pulte, na ktorý vyložil 
dva kartóny piva a tri balíčky pražených 
lupienkov. „Skvelý pohľad!“ pomyslel si 
Bred celý bez seba od radosti, že títo dva-
ja prišli a míňajú uňho peniaze. Vlani by to 
boli preňho iba dve tváre v dave. Rovnako 
ako tá dvojica spred troch týždňov. Ako sa 
tie časy menia! Pokladňa zacengala.

- Spolu to bude dvadsaťdeväť dolárov 
a päťdesiat centov, - povedal.

Mladík vytiahol peňaženku. Bola plná 
a jeho nedočkavé prsty sa chvíľu preberali 
hrubým zväzkom bankoviek. Napokon 
našiel, čo hľadal: jednu dvadsať a jednu 
desaťdolárovú bankovku.

- Nech sa páči. Drobné si nechajte, 
neznášam, keď mám plné vrecká mincí.

- Kam máte namierené? -  opýtal sa 
Bred a vložil peniaze do pokladne.

- Do Palmer Lake. Kamarát mi tvrdil, 
že táto cesta vedie k jazeru.

- Váš kamarát mal pravdu, ale iba do 
konca minulého leta. Teraz totiž vedie 
autostráda priamo až do Palmer Lake.

- Do čerta, už meškáme, -  povedal 
muž namrzene, keď sa pozrel na náram-
kové hodinky. Náhlivo zobral nákup z 
pultu. Bred s rukami vo vreckách a očami 
upretými na zem ľahostajne podotkol:

- Poznám skratku...
A po chvíli doložil: - Nie je jednoduché 

vysvetliť ju, ale práve som sa zberal na 
odchod, keď ste prišli.

- Skratku? Naozaj?
- Naozaj, - pritakal Bred a utrel si 

ruky o nohavice. - Do Palmer Lake sa 
dostanete aj z druhej strany, popri starom 
opustenom kameňolome. Ak chcete, 
môžete ísť za mnou.

- To by bolo skvelé! Ďakujem vám.
- Niet za čo. Iba minútku počkajte, len 

čo zamknem predajňu.
Mladík uložil plechovky piva a lupienky 

na zadné sedadlo, posadil sa za volant a 
čakal. Bred zatiaľ poodnášal do predajne 
vrecia s kompostom a zemiakmi a odložil 
hrable, ktoré podopierali dvere. Potom 
pristúpil k pokladni a zamkol ju. Už bol 
takmer vo dverách, keď sa vrátil, akoby 
si v poslednej chvíli na niečo spomenul. 
Siahol rukou pod pult, vytiahol pištoľ a za-
strčil si ju za opasok pod košeľu. Vzduch 
sa medzitým už trochu ochladil, dokonca 
aj hlava ho prestala bolieť. „Panebože!” 
vzdychol si v duchu, keď zamykal dvere. 
„K čomu všetkému nás život donúti...“

(International 24/98)
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Rok J. M. Hurbana. Národná rada 
Slovenskej republiky vyhlásila rok 2007 
za rok Jozefa Miloslava Hurbana. Urobila 
tak pri príležitosti 190. výročia narodenia 
prvého predsedu prvej Slovenskej národ-
nej rady, založenej v roku 1848 vo Viedni. 
Okrem tejto funkcie sa J. M. Hurban (1817 
– 1888) podieľal na uzákonení spisovnej 
štúrovskej slovenčiny (1843), ktorou 
s malými úpravami hovoríme a píšeme 
dodnes. Bol básnikom, spisovateľom, 
literárnym kritikom, historikom a v pohnu-
tých revolučných časoch viedol slovenské 
dobrovoľnícke výpravy do boja proti Ma-
ďarom. Kancelária NRSR sa v spolupráci 

Krátko zo SlovenskaKrátko zo Slovenska

s Trenčianskym samosprávnym krajom 
bude podieľať na príprave kultúrnych 
podujatí a vo vstupnej hale parlamentu 
bude expozícia historických dokumentov 
a artefaktov týkajúcich sa Hurbanovho 
života.

*  *  *
Výročie narodenia Dr. Vojtecha 

Alexandra. V tomto roku si pripomíname 
140. výročie narodenia kežmarského 
rodáka a priekopníka uhorskej röntge-
nológie Dr. Vojtecha Alexandra. Pri tejto 
príležitosti sa na pulty predajní dostala 

v tomto slovenskom regióne. Ich snaha 
súvisí s tvrdením Poliakov, ktorí sa chcú 
v Európskej únii zaregistrovať ako po-
vodní výrobcovia korbáčikov, pričom už 
zaslali aj potrebnú dokumentáciu.

*  *  *
Stretnutie matičiarov. V januári sa 

už 15-krát stretli matičiari a vlastenci na 
levočskom Kohlwalde. Tu si symbolicky 
pripomenuli stretnutia mladej štúrov-
skej generácie, ktorá v roku 1844 na 
protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra 
odišla z lýcea v Bratislave do Levoče, 
kde chcela vytvoriť nové centrum slo-
venského národného hnutia. Pri tejto 
príležitosti zložil Janko Matuška text 
hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, 
ktorá je v súčasnosti hymnou Slovenskej 
republiky. (mm)

*  *  *
Tragédia v Novákoch . 3. marca t.r. 

postihla malé mestečko na Hornej Nitre 
tragédia. Akého rozsahu bola, dokážu 
miestni obyvatelia ohodnotiť až v prie-
behu najbližších mesiacov, obávam sa 
však, že budú hrozivé. Vo Vojenskom 
opravárenskom podniku explodovala totiž 
delaboračná budova určená na likvidáciu 
munície. Svedkovia tragédie zaznamenali 
tri výbuchy, z ktorých tretí bol najsilnejší. 
O sile výbuchov svedčí nielen kráter so 
šírkou vyše 20 metrov, ktorý po výbuchu 
zostal, a úplne zničená delaboračná bu-
dova, ale aj stovky rozbitých okien v No-
vákoch a okolitých mestách a dedinách 
vzdialených od epicentra výbuchu do 10 
km. Pri výbuchu zahynuli štyri osoby a 
ďalšie s nezvestných. Je však malá prav-
depodobnosť, žeby tento výbuch prežili. 
Čoraz častejšie sa totiž hovorí o tom, že 
nezvestní sa nachádzali priamo v centre 
výbuchu, v ktorom podľa odborníkov 
teplota vystúpila až na 3000°C. Preto je 
minimálna šanca, aby sa vôbec našli 
nejaké ľudské pozostatky. Tlaková vlna, 
ktorá po výbuchu nastala, poškodila aj 
statiku mnohých domov. Jeden neobýva-
ný dom sa už dokonca zrútil. A práve táto 
skutočnosť môže mnohonásobne zväčšiť 
tragické následky, pretože okrem Vojen-
ského opravárenského podniku sa v No-
vákoch nachádzajú aj chemické závody, 
elektráreň a baňa. Nakoľko tento výbuch 
poškodil niektorú z prevádzkových budov 
alebo skladov, to ukáže len čas. (ms)

zaujímavá publikácia člena Spišského 
dejepisného spolku Milana Chomu (na 
fotografi i pri krste knihy). Túto významnú 
osobnosť predstavuje nielen ako lekára, 
ale odhaľuje i jeho doteraz málo známu 
básnickú tvorbu. Kniha je zaujímavá 
svojím osobitým formátom a množstvom 
fotografií zo života tohto významného 
kežmarského rodáka.

*  *  *
Nový predseda správnej rady Ústa-

vu pamäti národa. Koncom januára NR 
SR pristúpila k voľbe predsedu Správnej 
rady Ústavu pamäti národa, ktorý skúma 
zločiny z čias komunizmu a druhej sve-
tovej vojny. Ústav počas svojej činnosti 
zverejnil protokoly bývalej Štátnej bezpeč-
nosti a zoznam likvidátorov židovského 
majetku z vojnového obdobia (www.upn.
gov.sk). Vzhľadom 
na delikátnosť pred-
metu záujmu tejto 
inštitúcie, bol post 
predsedu neobsade-
ný od minuloročnej 
tragickej autonehody 
prvého šéfa disidenta 
Jána Langoša. Po 
viacerých neúspešných pokusoch sa 
nakoniec predsedom Správnej rady stal 
tridsaťročný historik Matice slovenskej 
Ivan Petranský (na fotografi i), ktorý sa 
doteraz odborne venoval najmä per-
zekúcii katolíckej cirkvi komunistickým 
režimom.

*  *  *
Novela zákona schválená. Na svo-

jom februárovom zasadnutí NRSR schvá-
lila aj novelu zákona o premávke na 
pozemných komunikáciách. Podľa tejto 
novely budú musieť motoristi na území 
Slovenska svietiť počas celého roku. 
Okrem tejto povinnosti sa zvýšila mini-
málna rýchlosť na diaľnici zo súčasných 
50 km/hod. na 70 km/hod.

*   *   *
Budú syrové korbáčiky pôvodný 

slovenský výrobok? Obyvatelia Zázri-
vej hľadajú zmienky o výrobe syrových 
korbáčikov, zbierajú potrebnú dokumen-
táciu, fotografi e, články, potvrdenia, či 
živnostenské listy, ktorými by dokázali, 
že syrové korbáčiky sa začali vyrábať 
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Ctení krajania,
dovoľujeme si vás informovať o možnosti zapojiť sa do kurzu 

dištančnej výučby slovenského jazyka cez internet pod názvom 
Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý je realizovaný Metodickým cen-
trom SAS (Studia Academica Slovaca), výskumno-pedagogickým 
pracoviskom Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave na internetovej stránke http://www.fphil.uniba.sk/sas. 

Kurz slovenského jazyka je umiestnený na stránke www.
e-slovak.sk. Pre úspešné spustenie programu použite prehlia-
dač MOZILLA Firefox, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z 
internetu. Prehliadač Internet Explorer môže spôsobiť nesprávne 
spustenie obrázkov.

V súčasnosti je pre vás pripravená úroveň A1 (úplný začia-
točník) a A2 (začiatočník) v rozsahu 70 hodín, pričom v blízkej 
budúcnosti budú na webe doplnené aj ďalšie stupne B1 (mierne 
pokročilý), B2 (stredne pokročilý), C1 (pokročilý) a C2 (vyššie 
pokročilý). Tieto stupne sú plánované v rozsahu 100 hodín s 
následnou certifi káciou. Stupne A1 a A2 prebiehajú v kontaktnej 
forme, čo znamená priamu komunikáciu s lektorom i ďalšie 
možnosti napr. chat s pracovnou skupinou.

Ak chcete využiť tento spôsob výučby, je potrebná najprv 
sa prihlásiť: po vyplnení nového konta sa budete môcť za-
registrovať prostredníctvom svojho mena a hesla. V pravom 
hornom rohu si z ponuky môžete vybrať jazyk, v ktorom sa 
chcete zaregistrovať. Následné vám tútor zašlé kľúč - heslo, 
na základe ktorého sa dostanete do kurzu. Kurz je momentálne 
dvojjazyčný, v slovenskom a anglickom jazyku. Čoskoro však 
budete mat možnosť študovať aj v španielčine. Takáto forma 
výučby slovenského jazyka je zatiaľ bezplatná, uvažuje sa však 
o jej spoplatnení pravdepodobne od septembra 2007. 

Ďalšou možnosťou štúdia slovenského jazyka je Letná škola 
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorej 
43. ročník sa uskutoční 5.8.-25.8.2007 v Bratislave. Podrobnejšie 
informácie nájdete na stránke SAS-u uvedenej vyššie. 

Výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku tiež 
zabezpečuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí a pre zahraničných študentov v 
Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete na stránke http://www.
umb.sk/index.php?module=articles&id=469. Ak by mal niekto 
s krajanov záujem o tento kurz slovenského jazyka, nech sa 
kontaktuje na Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý 
naň môže vyslať v rámci svojich možností dvoch záujemcov.

Ďalšou z možností štúdia slovenského jazyka je ponuka 
Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študen-
tov (UJOP), ktorý má vo svojej ponuke jazykovú a odbornú 
prípravu vysokoškolského štúdia, intenzívny 10 mesačný 
kurz slovenského jazyka a letný kurz slovenského jazyka. 
Viac informácií nájdete na stránke http://www.cdvuk.sk/index.
php?s=64&studijne_programy_slovenciny.

Slavic network je projekt v rámci programu Socrates Lingua 
1 a je dielom šiestich univerzít. Na ich spoločnej internetovej 
stránke http://www.slavic-net.org/ nájdete moduly, dialógy a 
vybrané texty zachytávajúce jazykové a kultúrne špecifi ká kra-
jín, ktoré sa na projekte zúčastnili (Slovensko, Česko, Poľsko, 
Slovinsko a Bulharsko).

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa kontaktujte 
s jednotlivými inštitúciami zodpovednými za vyššie uvedené 
projekty. 

Mgr. Martin Štrbka

SLOVENČINA PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOVSLOVENČINA PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Deň starých rodičov
Podobne ako aj v iných školách, aj 

v Podvlku zorganizovali malí žiaci so 
svojimi pani učiteľkami milé prekvapenie 
pre starých rodičov. Na Základnej škole 

č. 2 v Podvlku sa vnúčaťa so starými 
rodičmi stretli 8. februára 2007. Milé stret-
nutie otvorila riaditeľka Alina Leksander, 
ktorá vyzdvihla úlohu starých rodičov vo 
výchove malých vnúčatá. Ich postoj voči 
deťom je iný ako postoj rodičov, pretože 
v modernej dobe mladí ľudia vedú upo-
náhľaný život, ale starí rodičia si nájdu 
viac času pre svoje ratolesti. 

Ako prví sa predstavili tretiaci s pred-
stavením o dvanástich mesiačikoch. 
Potom prišli na radu druháci s veľmi mi-
lým a zábavným divadielkom Ako dedko 
a babka repu ťahali. Predstavenia sa 

babičkám a dedkom veľmi páčili 
a svojich vnukov odmenili vrelým 
potleskom. Ako ďalší sa predsta-
vili žiaci, ktorí sa učia slovenčinu 
a spolu s hosťami sa preniesli 
späť do vianočného obdobia 
spred 2000 rokov do čias, keď sa 
v betlehemskej 
maštaľke narodil 
malý Ježiško. Ich 
číra a ľubozvuč-
ná slovenčina 

prekvapila nielen starých 
rodičov, ale aj mňa samé-
ho. Vidieť, že deti urobili 
za jeden a pol roka veľký 
krok a veru by som ani už 
nepovedal, že sa ju učia 
len tak krátko. Na záver 
sa básňou za všetkých 

vnukov a vnučky starým rodičom poďa-
kovala za ich lásku a námahu Patrycja 
Szyszková. Po ukončení programu sa 
malí žiaci pobrali spolu so svojimi starými 
rodičmi na malé občerstvenie, ktoré na 
nich už čakalo. 

Pookriati na duši neodchádzali zo 
školy len starí rodičia, ktorí v kútiku svojho 
srdca ďakovali lásku svojim vnúčatám, ale 
ruka v ruke s nimi aj ich malí nezbedníci, 
ktorí už opäť striehli na to, kde by mohli 
vyparatiť nejaké šibalstvo. (ms)
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1. januára 2007, v deň štátneho sviatku 
SR, bol profesor Ústavu dejín Trnavskej 
univerzity - spectabilis prof. PhDr. Jozef 
Šimončič, CSc. vyznamenaný Pribinovým 
krížom na Bratislavskom hrade. Spolu 
s ním si najvyššie štátne vyznamenania 
(Pribinov kríž; Štefánikov kríž) prevzali 
z rúk prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča 16 občania SR. Prof. 
Šimončič bol jediným predstaviteľom 
slovenského archívnictva a vedy, ktorý 
dostal tento rok toto vyznamenanie. Táto 
veľkolepá udalosť sa konala za prítom-
nosti premiéra, členov slovenskej vlády, 
poslancov Národnej rady, veľvyslancov, 
nuncia Svätej stolice kardinála Henryka 
Novackeho a iných ctených predstavite-
ľov verejného života na Slovensku. Podľa 
správ, ktoré priniesla slovenská tlač z 2. 
januára 2007, pán profesor Šimončič 
prevzal Pribinov kríž za 40 rokov služby 
v štátnom archíve v Trnave, za založenie 
a organizáciu moderného slovenského 

Štátné vyznamnenanie 
pre profesora Jozefa Šimončiča

archívnictva a regionálnej historiografi e, 
za knihu o Slovensku a francúzskej re-
volúcii, za štúdium dejín kláštorov a iné 
vedecké publikácie. 

Naša krajanská čitateľská obec dobre 
pozná články prof. Šimončiča, ktoré sú 
uverejňované  v časopise Život. V našom 
krajanskom periodiku vyšli Profesorove 
články, venované napríklad Trnavskej 
univerzite, urbárom spišských obcí, 
mestečku Nová Belá, Tribš, ktoré si, a to 
nie bez príčiny, najviac obľúbil z celého 
Spišského Zamaguria, a naposledy 
kanonickej vizitácie spišského biskupa 

Jozefa Belika v jurgovskej farnosti 3.-4. 
júla 1832. 

Akt slávnostných vyznamenaní vysie-
lala, skoro poldruhej hodiny, slovenská te-
levízia TA3. Keďže náš styk s domovinou 
nie je bezproblémový, nemáme možnosť 
odberu signálu vysielania STV. A to je 
vlastne príčinou našich oneskorených 
blahoželaní. 

Veľavážený pán  Profesor, drahý 
spišský krajan (po manželke, de domo 
Kačmarčíkovej, z Tribša), príjmite naše 
úprimné gratulácie k tejto vysokej štátnej 
pocte. Sme veľmi radi, že Vaša práca 
našla vysoké ocenenie u najvyšších 
predstaviteľov štátnej moci. 

Vedenie Spolku Slovákov  
v Poľsku a redakcia Život

PLATBY NA 
DAĽNICIACH SR
V roku 2007 sa na slovenských rých-

lostných cestách a diaľniciach vyberajú 
poplatky vo výške: za osobné auta do 
3,5 tony – ročne 1100 Sk, mesačne 300 
Sk, týždenne 150 Sk. Za automobily, 
ktoré majú od 3,5 do 12 ton platíme ročne 
13 500 Sk, mesačne 2600 Sk, týždenne 
1100 Sk a jednodňový poplatok je 260 
Sk. Za automobily, ktoré majú viac ako 
12 ton: ročne 28 000 Sk, mesačne 3000 
Sk, týždenne 1200 Sk a za jeden deň 300 
Sk. (jb)    

Blahoželáme
Blahoželáme Kataríne Klukošov-

skej z Novej Belej a Pavlovi Zagatovi 
z Gronkova, ktorí 17. februára t.r. uzav-
reli manželstvo v kostole sv. Kataríny 
v Novej Belej. Prajeme novomanželom 
veľa zdravia, lásky a pekných spoloč-
ných chvíľ.

 

3.-4. februára – sa v Kultúrnom 
dome konalo podujatie Fašiangy-Ostat-
ky´2007, ktorých usporiadateľom bol 
Spolok v spolupráci s MS SSP v Krem-
pachoch.   

14. február – je  v Krempachoch 
sviatkom sv. Valentína, patróna chorých 
a zamilovaných. V tento deň sú v našej 
farnosti hody, na ktoré prichádzajú 
ľudia z okolitých obcí. Slávnostnú slo-
venskú sv. omšu celebroval kňaz Jozef  
Bednarčík spolu s bývalými farármi 
v Krempachoch a v Novej Belej Jackom 
Wieczorkom a Kazimierzom Koniorczy-

KREMPACHY ’2007
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KRÁTKO Z ORAVY
Dielňa košikárstva. Chcete sa naučiť 

vyrábať košíky, opálky či veľkonočný 
korbáč? Ak áno, tak práve pre vás je určená 
tvorivá dielňa, ktorú v spolupráci s obecným 
úradom, základnou školou a Výskumným 
ústavom lúk a pasienkov v Krivej pripravilo 
Oravské osvetové stredisko. Celodenné 
tvorivé stretnutie, ktorého lektormi budú 
majstri košikári, sa uskutoční 31. marca 
od 9.00 hodiny v Základnej škole v Krivej. 
Účastníci si musia so sebou priniesť ostrý 
vreckový nožík, záhradnícke nožnice, dre-
vený lopár a špagát. Organizátori poskytnú 

kvalitné vŕbové prútie. Záujemcovia sa môžu 
kontaktovať na tel. čísle: 00421-43-5864978 
do 27. marca t.r. (MŽ)

***
Nová richtárka v Harkabuze. Po pos-

ledných komunálnych voľbách vystriedala 
v Harkabuze na richtárskom kresle Teofi la 
Kondysa krajanka Helena Sączeková. K tomu-
to úspechu jej srdečne gratulujeme a prajeme 
jej, aby sa jej darilo v práci v prospech oby-
vateľov tejto malej oravskej dedinky a v jej 
zveľaďovaní. (ms)

***
Gminné lyžiarske preteky. Gminné 

lyžiarske preteky o pohár vojta Jablonky 

kom a kňazom Tadeuszom Dybelom z 
Maniów, ktorí práve v tento deň oslávili 
25. výročie kňazstva. 

18. februára – sa uskutočnili v na-
šej obci v priestoroch základnej školy 
richtárske voľby. Prvýkrát to bolo tajné 
hlasovanie. Krempašania volili spomedzi 
dvoch kandidátov: Jozefa Petráška a Va-

lenta Griguša. Súčasne aj volili členov 
richtárskej rady. Doterajšieho richtára 
Jana Kalatu, ktorý zastaval túto funkciu 
cez tri volebné obdobia 1994-2006, 
vystriedal Valent Griguš. Súčasne bola 
zvolená aj nová richtárska rada v zlože-
ní: Emanuel Brzyzek, Jozef Kalata, Jan 
Krzysztofek, Julian Łukasz, Jozef Paci-
ga, Valent Petrášek, Jozef Tazik. Nové 
vedenie obce sa stretlo s obyvateľmi na 
obecnej schôdzi 4. marca 2007.  

***
Tohtoročná zima je mierna a to pro-

spieva lesným prácam. Obyvatelia našej 
obce zvážajú drevo a nechávajú ho v blíz-
kosti píly a potom dávajú spracovať. 

***
Neveľké množstvo snehu je asi 

najväčšou starosťou detí, ktoré nemali 
túto zimu príliš veľa možností sánkovať 
sa a lyžovať. Niektoré to riešia hrami 
s rovesníkmi alebo psíkmi. Ako napríklad 

malá Justínka, ktorej verným priateľom 
je jej psík Ares.  

F. Paciga
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v alpskom lyžovaní sa uskutočnili 3. marca t.r. v ly-
žiarskom areáli v Oravke. Zúčastnilo sa ho 110 prete-
károv, medzi ktorými najlepšie umiestnenia v rôznych 
kategóriách získali:

Melania Udzielová z Podvlka, Rafał Męderek z 
Oravky, Iwona Skóbelová a Marek Skóbel z Dolnej 
Zubrice, Alicja Gaceková z Oravky, Damian Kawalec 
z Jablonky, Karolina Gaceková z Oravky, Patryk 
Machaj z Jablonky, Aneta Bałaśová z Gymnázia v 
Hornej Zubrici, Kamil Cymerman z Veľkej Lipnice, 
Iwona Drobná z Hornej Zubrice, Paweł Palenik z 
Jablonky, Agata Gaceková z Oravky, Jerzy Palenik 
z Jablonky a Henryk Grobarczyk z Oravky. Víťazom 
srdečne gratulujeme. (OCK)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 19. januára 2007 zomrela vo 

Falštíne vo veku 88 rokov krajanka

MÁRIA FINDUROVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
Spolku a čitateľkou Života. Odišla od 
nás vzorná krajanka, starostlivá man-
želka, matka a babička. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Falštíne

*  *  *

Dňa 29. januára 2007 zomrela v Jur-
gove vo veku 95 rokov krajanka

ANNA CHOVANCOVÁ

Zosnulá bola jednou z najstarších 
krajaniek a čitateliek Života. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, babka 
a prababka. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Jurgove  
*  *  *

Dňa 8. februára 2007 zomrel v Jurgo-
ve vo veku 86 rokov krajan

ANDREJ GOMBOŠ

Zosnulý bol dlhoročným aktívnym čle-
nom MS SSP v Jurgove, ako aj činiteľom 

Obvodného a Ústredného výboru Spol-
ku. Bol nadaným rezbárom a ľudovým 
umelcom, ktorého práce zdobia steny 
mnohých domácnosti a nielen v Jurgove. 
Do rezbárskeho umenia zasvätil viacerých 
talentovaných mladých ľudí. Odišiel od 
nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec 
a starý otec. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove, OV SSP na 
Spiši, ÚV SSP a redakcia Život  

*  *  *

Dňa 21. januára 2007 zomrel v Tribši 
vo veku 80 rokov krajan

FRANTIŠEK BIZIAK

Zosnulý bol čitateľom Života a čle-
nom dychovky, ktorá voľakedy pôsobila 
v Tribši. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo a pradedo. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť. 

MS SSP v Tribši 
   *  *  *

Dňa 28. septembra 2006 zomrela v Dol-
nej Zubrici vo veku 97 rokov krajanka 

Emília KNAPČÍKOVÁ

Odišla od nás vzorná krajanka, ktorá 
patrila medzi zakladajúcich členov MS 
SSP v Dolnej Zubrici, a stála čitateľka 
Života. Odišla od nás starostlivá matka, 
babička a prababička, ktorá svoje deti 
vychovávala v slovenskom duchu a vlie-
vala im do srdca lásku k svojmu rodnému 
kraju. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Dolnej Zubrici

FAŠIANGY, 
FAŠIANGY…

Už sa skončilo obdobie zábav a rado-
vánok ako každý rok. A tak sa skončili aj 
Fašiangy-Ostatky´2007, ktoré každoročne 
organizuje v Krempachoch ako dvojdňové 
podujatie Spolok Slovákov v Poľsku. Do 
tohto podujatia sa zapájajú mnohí ľudia, 
ale poďakovanie patrí predovšetkým gene-
rálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľudomírovi 
Molitorisovi. Verím, že takéto pekné podu-
jatie, ktoré šíri a propaguje zvyky a tradície 
našich predkov, pretrvá ešte mnoho liet 
a túto skutočnosť nezmení žiadna doba. 
A taktiež dúfam, že sa vždy nájdu ochotní 
vystupujúci a publikum, ktoré si ich rado 
pozrie. Všetkým tvorivým autorom prajem, 
aby ich elán ešte dlhé roky neopúšťal. Teší 
ma, že každý, kto prejaví záujem o vystú-
penie, sa môže prezentovať. Vďaka svojim 
vystúpeniam sa stávame súčasťou tvorivej 
činnosti zameranej na rozvoj kultúry.

Toto podujatie prináša nám, účinku-
júcim, ako aj divákom mnoho radosti. 
Môžeme sa tam stretnúť so zaujímavými 
ľuďmi, ktorí sa o svojej amatérskej kul-
túrnej činnosti vyjadrujú nielen slovom, 
ale aj skutkom. Myslím si, že takáto 
možnosť, kde sa môže stretnúť viac 
ochotníckych súborov, je osožná pre 
každého ochotníka. Je tam priestor na 
rozhovory a vzájomnú výmenu skúse-
ností. Na Fašiangoch-Ostatkoch ožíva 
bohatstvo tradičnej kultúry, ktoré sa sna-
žíme prístupným spôsobom predstaviť 
súčasnému divákovi. 

Dnešná doba ponúka mladým ľuďom 
veľa atraktívnych možností  na strávenie 
voľného času. Tento výber mnohokrát 
ovplyvňuje aj ich rebríček hodnôt. Preto 
záleží predovšetkým na nás, nakoľko 
dokážeme našu tvorivú činnosť predsta-
viť a ponúknuť ju aj mladým. Rovnako 
vzbudiť u nich záujem o tvorivú činnosť, 
aby naša staršia generácia mala komu 
odovzdať štafetu. Z toho dôvodu ma 
naozaj teší, že sa na tohtoročnom podu-
jatí predstavili aj mladí žiaci zo Základnej 
školy v Podvlku s krásnymi slovenskými 
pesničkami. Touto cestou by som sa 
chcela poďakovať ich učiteľke Grażyne 
Kozákovej, ktorá vkladá do vyučovania 
slovenského jazyka mnoho úsilia. 

Genovéva Prilinská
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ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu 

očianku rostkovova (lat. Euphrasia rostkoviana Ha-
yne, poľ. świetlik łąkowy). 

Je to jednoročná bylina s 10-30 cm vysokou, 
priamou alebo vystúpavou, páperistou a na uzloch 
stopkatou žľaznatou stonkou, s protistojnými, takmer 
sediacimi podlhovastými alebo vajcovitými, hrubo 
zúbkatými listami. Listene sú listovité, chlpaté, na 
okrajoch stopkato žliazkovité. Koncové strapce sa 
skladajú zo súmerných obojpohlavných kvetov so 
zvonkovitými kalichmi, dvojpyskovitými, lievi-
kovitými bielymi alebo slabofialovými korunami 
s plochými spodnými pyskami z troch lupienkov 
a pílkovitými vrchnými pyskami zrastenými z dvoch 
lupienkov. Štyri tyčinky sú dvojmocné, semenník je 
vrchný, plod tobolka. 

Druh žije na vlhkých lúkach všetkých výškových 
pásem, zriedkavejší býva na pasienkoch a na okrajoch 
lesov. Znáša aj kremičité pôdy. 

Liečivosť očianky bola dobre známa už aj v mi-
nulosti. Používala sa najmä pri očných ochoreniach. 
Kneipp okrem vymývania boľavých očí odvarom 
z očianky odporúčal čaj z listov ako posilňujúci 
žalúdočný liek. Očianka je ľudové – zvonka i znút-
ra – obľúbeným prostriedkom pri očných zápaloch 
a slabostiach, pričom slúži na výplachy alebo obklady 
pri zápaloch spojoviek, mihalníc, slzového vaku, 
dúhovky a pod., ktoré sa prejavujú slzením, svet-

Záhradkári 
Marec je mesiacom, v ktorom sa pomaly po zimnej prestávke začína 

práca v našich záhradách. V tomto mesiaci sejeme väčšinu druhov ko-
reňovej a strukovej zeleniny. Do debničiek alebo poloteplého pareniska 
sejeme teplomilnú plodovú zeleninu, napr. paradajky, šalátové uhorky, 
papriku. Takisto si môžeme do debničiek zasiať kaleráb, karfi ol, kapustu. 
Usilujeme sa o to, aby boli do polovice apríla priesady vhodné na vysa-
denie do fóliovníka a neskôr voľnej prírody.  

Ovocinári
Je vhodný čas na hnojenie ovocných výsadieb. Môžeme použiť na 

to prirodzené alebo priemyselné hnojivá, ktorých na trhu je veľké množ-
stvo. Tento mesiac je vhodný aj na vysadenie ovocných stromčekov, 
kríkov a jahôd, keď sme to nestihli na jeseň. Za pekného počasia sadíme 
stromčeky, kríky a priesadu ihneď zalejeme vodou. Vysadené stromčeky 
priväzujeme ku kolíkom až po uľahnutí pôdy. 

Chovatelia
V marci sa liahnu mláďatá alebo si ich zaobstarávame jednodňové 

nákupom. Najskôr však musíme pripraviť vhodné prostredie pre chov 
týchto mláďat. Najdôležitejšie je, aby mláďatá mali zabezpečené teplé 
miestnosti, najmä v prípade, keď nemajú prirodzenú kvočku. Najnároč-
nejšie na teplotu vzduchu v prvých týždňoch chovu sú morčence. Musia 
mať od 22°C do 26°C. Pri umelom odchove prvé 3 dni musíme mláďatám 
nepretržite svietiť, aby našli krmivo, vodu a priestor, kde odpočívajú a spia. 
Neskôr im stačí 16-hodinový alebo prirodzený svetelný deň. Vtedy už 
majú dosť času na prijímanie krmiva i na napájanie. Mláďatám nesmieme 
krmivo sypať na dlážku, kde by ho mohli pošliapať a znečistiť vlastným 
trusom. Kŕmidla pre mláďatá musia byť opatrené mriežkou, aby nemohli 
do nich vojsť a znečisťovať krmivo.        

Včelári
Začiatkom marca sa ukazujú prvé príznaky blížiacej sa jari. Dni sa 

predlžujú, slnko zohrieva pôdu a vzduch. Objavujú sa aj zároveň prvé 
kvety – snežienky a podbeľ. Neskôr rozkvitajú liesky, jelše, rakyty a vŕby 
– objavuje sa tak aj prvá paša pre včely. Zvyšujúca sa teplota ovplyvňuje 
aj život včiel v úľoch. Včely sa hrnú z úľov a dochádza k tzv. očisťova-
ciemu preletu, počas ktorého sa včely zbavujú obsahu výkalového vaku, 
kde sa cez zimu nahromadili nestrávené látky. Zároveň po návrate do 
úľa vynášajú z neho mŕtve včely a melivo. Pre včelára sa začína obdobie 
intenzívnej práce vo včelíne. Ešte pred prvým preletom včiel musí z úľov 
povyberať podmetové podložky a kontrolovať let včiel. Včelstva, ktoré 
cez zimu uhynuli, treba zlikvidovať. Zasa bezmatkovému včelstvu hneď 
pridáme matku, alebo ak nemáme zásobnú, spojíme ho s iným, slabším 
včelstvom. Každému včelstvu ponecháme v úli len toľko plástov, koľko 
včely skutočne husto obsadia. Ak má včelstvo málo zásob, vsunieme 
mu namiesto prázdnych plástov odviečkované nahriate zásobné plasty 
s medom. Po skončení prehliadky a úprave plodiska voľné miesto v kaž-
dom úli vyplníme utepľovacím materiálom. Letáčový otvor zúžime podľa 
sily včelstva. (aj)   

Z KALENDÁRA Z KALENDÁRA 
NA MARECNA MAREC

loplachosťou a únavou, ďalej 
pri ochoreniach slizníc 
dýchacích ciest s ťažko 
sa rozpúšťajúcim za-
hlienením, pri chrapote, 
ďalej ako stomatikum, 
pri slabostiach žalúd-
ka, tráviacich ťažkos-
tiach, nechutí do jed-
la, žltačke, zle hojacich 
sa ranách a konečne 
ako prostriedok mier-
niaci kŕče, upokojujúci 
pri zvieravých bolestiach 
hlavy, hystérii alebo nespa-
vosti. Ľudovo sa odporúča aj 
pri duševnej únave.  

Predmetom zberu je vňať. 
Zber sa robí na začiatku kvit-
nutia v júli až v septembri. Od-
rezávajú sa olistené a kvitnúce 
časti bez koreňov a zdrevnate-
ných spodných častí bylí. (aj)  
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V jednom paneláku, ktorý mal deväť 
poschodí, žilo malé dievčatko a domov 
chodilo práve na deviate poschodie. 
Samozrejme, že nie pešo. Vozilo sa výťa-
hom. Samozrejme, že nie samo. Vozilo sa 
výťahom s mamou alebo ockom.

A ocka sa raz opýtalo: - Kto ten výťah 
s nami tak pekne vyťahuje?

- To ja dobre viem, - povedal ocko. 
Lebo on vždy všetko dobre vedel. – Vý-
ťah s nami vyťahuje pán Vyťahováčik. 
Žije za doštičkou s gombíkmi. Má obuté 
čižmičky vyrobené z plechu aj plechový 
klobúčik, a keď niekto na doštičke stisne 
gombík, už fujazdí s výťahom tam, kde 
má. No keby naňho niekto ešte aj pekne 
zavolal, on by s výťahom určite fujazdil 
fujas-matias!

Toto povedal ten ocko dievčatku. 
Lebo on si aj rád vymýšľa, niekedy to 

LIBUŠA FRIEDOVÁ

ROZPRÁVKA ROZPRÁVKA 
O PÁNOVI VYŤAHOVÁČÍKOVI

môže byť aj pravda. A pravda bola, že 
v tom paneláku za doštičkou výťahu 
naozaj žil, a výťah hore-dole poťahoval 
– pán Vyťahováčik. Potom nečudo, že 
keď na druhý deň to dievčatko do doš-
tičky pekne zavolalo: - Pán Vyťahováčik, 
prosím láskavo na deviate poschodie! 
– pán Vyťahovačik už naozaj fujas-matias, 
fujazdil na deviate poschodie.

Takto krásne, fujas-matias, vyťahoval 
potom dievčatko na deviate poschodie 
každý deň. No raz! Raz to dievčatko ces-
tou k paneláku počulo od ocka, že niekto 
výborne bežal sto metrov. Potom plával 
sto metrov, potom váľal sudy sto metrov. 
No sto. A sto. A sto.

A preto, keď nastúpilo s ockom do 
výťahu, popletené zavolalo na pána Vy-
ťahováčika: - Pán Vyťahovačik, prosím si 
veľmi láskavo stodeviate poschodie!

- Čože? Stodeviate? – vstali pánovi Vy-
ťahovačikovi za doštičkou vlasy tak rýchlo 
a dupkom, že mu až spadol plechový 
širáčik. Potom, ale odvážne zadupkal 
plechovými čižmičkami – bringbang! 
A povedal si popod nos: - Hrom do toho, 
dobre viem, že keď si niekto dobrý niečo 
veľmi láskavo želá, to ho potom nesmie-
me sklamať. Keď stodeviate, tak stode-
viate! A hneď nie jeden fujas-matias, ale 
tri fujasy-matiasy fujazdil pán Vyťahováčik 
s výťahom na deviate poschodie! Odtiaľ 
škrrrk! cez strechu paneláku do vzduchu. 
A vo vzduchu stále vyššie a vyššie, k tomu 
si pán Vyťahováčik rátal na prstoch až do 
stodeviatich. A tam, vysoko vo vzduchu, 
akože na stodeviatom poschodí, výťah 
zastavil, až to zvláštne hrklo. Hrk!

- Ďakujem, pán Vyťahováčik, - slušne 
šepkalo dievčatko. – No teraz láskavo 
odvyťahuj výťah nazad na deviate, lebo 
som sa pomýlilo. No čo ako to pán Vyťa-
hováčik skúšal – výťah nič. 

- Hrom do toho! Ten výťah sa tu – hrk! 
– zasekol. Hneď by som doňho kopol! 
A naozaj už kopal plechovými čižmič-
kami odzadu do doštičky, bring-brang 
aj brong!

Ktovie, možno by ten výťah až doteraz 
trčal vysoko vo vzduchu nad panelákom, 
akože na stodeviatom poschodí, keby 
našťastie okolo neho neletel jeden ho-
lúbok.

- Vrkú, vrkú, - zaradoval sa holúbok. 
– Tu nám niekto vo vzduchu postavil pek-
ný holubník, - a pristál na výťahu. Ďobol 
práve tam, kde bol výťah zaseknutý.

- Fíííííí – hneď mal pán Vyťahováčik 
úžasnú náladu! A fujazdil nazad do 
paneláku. Krásne zastavil na deviatom 
poschodí a povedal: - To by sme mali! Od 
tých čias sa to dobré dievčatko, ktoré sa 
volalo Natalka alebo Barborka, stále po-
zerá na všetkých holúbkov, lebo sa chce 
veľmi poďakovať tomu pravému. Ak sa jej 
to podarí, bude to veľmi spravodlivé.

/Včielka 3/2005/ 
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Mať moja, mať moja, za dvoma horami, 
už ma hlávka bolí, čo plačem za vami.

Hlavička ma bolí, len tak pobolieva, 
že ste ma, mať moja, mladú odumrela.

Čierna zem, čierna zem, vydaj mi mamku len, 
nech sa svojej mamke horúčava vyžalujem.

Dievka moja milá, čože za krivdu máš, 
keď mi v čiernej zemi odpočinku nedáš?
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MAĽUJTE S NAMI
Milí mladí priatelia, vašou úlohou 

je uvedený obrázok pekné vymaľovať 
a poslať nám ho naspäť do redakcie.  
Posledných prác sme odmenili: Davida 
Kasprzaka z Jablonky a Michala Moša 
z Novej Belej. 

VESELO SO ŽIVOTOM
Po pralese ide mravec, a za ním ide 

slon. Slon mravca čoraz viac doháňa, až 
sa mravec naštve a rozkričí sa na slona.
-To sa ti ide, keď som ti vyšliapal cestu!

*  *  *
Mama umýva dlážku a Jožko sa divá 

na telku. Mama hovorí: - Jožko, zdvihni, 
prosím ťa, nohy, aby som mohla umyť 
dlážku. A Jožko hovorí: Vidíš mami, bezo 
mňa ani dlážku neutrieš.

*  *  *
- Jožko, už viac nechcem počuť, že 

sa s bratom bijete! 
- Dobre mami, prosím ťa, zatvor 

dvere...
*  *  *

Jeden pilot hovorí druhému: 
- Povedz parašutistom, aby prestali 

vyskakovať. Ešte sme nevzlietli! 
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Nikto by to nečakal – 
biely LAK je čierny KAL!
Ak si teraz, bratku, ľahneš,
stopro budeš ležať v bahne.

Z taniera SYR rýchlo zjedz,
lebo hrozí vážna vec!
RYS na teba zuby cerí,
túži ťa mať na tanieri.

A čo také slovko TAK?
Prečítaj ho naopak!
Strašný KAT chce tvoju hlavu,
prichystaj sa na popravu...

Uznaj, že to nie je dobré,
máme totiž veľký problém.
Keďže nám je život milý,
bežme, čo nám stačia sily.

/Slniečko 7/2003/  

FRANTIŠEK ROJČEK 

PREKVAPIVÉ SLOVÁ
Odzadu sa slová menia,
prinášajú prekvapenia.
Niektoré sú ozaj hrozné,
samozrejme, je to rôzne:

Pozorne sa pozeraj!
JAR opačne je vždy RAJ.
Na jar býva ako v raji,
mám na mysli lásku v máji.

Slovko DAR má každý rád,
jeho opak je však RAD.
Ak na ten dar čakáš v rade,
hneď môžeš mať po nálade.
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Šampiónka 
v plávaní

Výborná slovenská plavkyňa MARTI-
NA MORAVCOVÁ sa narodila 16. januára 
1976 v Piešťanoch v plaveckej rodine. 
Pretekárskemu plávaniu sa venovali jej 
otec Karol Moravec, aj mama Darina. 
Plávanie si obľúbil aj jej mladší brat Karol. 
Pod vplyvom Martininho príkladu sa na 
túto cestu vydali aj viaceré deti zo sídliska, 
na ktorom vyrastala. Plávať začala ako 
šesťročná na piešťanskom kúpalisku Eva. 
Od útleho detstva až dodnes je členkou 
plaveckého klubu Kúpele Piešťany. Jej 
prvou trénerkou bola mama, potom deväť 
rokov Viera Čamborová. Už počas tohto 
obdobia sa mladá Martina prebojovala 
medzi najlepšie pretekárky ČSFR. V roku 
1991 získala dve medaily na juniorských 
majstrovstvách Európy v Antverpách 
a vyhlásili ju za najlepšiu plavkyňu kra-
jiny. O rok neskôr ako šestnásťročná 
debutovala už na vrcholnej súťaží medzi 
dospelými – na olympijských hrách v Bar-
celone, kde bola najmladšou účastníčkou 
reprezentácie.

V roku 1993 sa Martina Moravcová 
prebojovala do širšej svetovej špičky 

a na majstrovstvách Európy v Sheffi elde 
získala svoju prvú medailu z vrcholnej 
súťaže – striebro na 100 m voľný spôsob. 
Za tento a ďalšie tituly získala, v rokoch 
1993, 1995, 1998, 2000 a 2001, titul najús-
pešnejšej športovkyne Slovenska. 

Od vstupu na svetovú scénu mala 
jej plavecká kariéra takmer nepretržite 
stúpajúci trend. Martina sa zaradila me-
dzi najvýznamnejšie svetové plavecké 
osobnosti svojej doby. Počtom úspechov 
patrí medzi najúspešnejšie plavkyne  sve-
tovej histórie. Zvyčajne sa vracia domov 
z pretekov s dvoma, tromi, ba aj štyrmi 
cennými kovmi. 

Martina ukončila v Dallase bakalárske 
štúdium manažmentu informačných 
systémov a o dva roky neskôr magister-
ské štúdium aplikovanej ekonómie. Za 
výborné študijné výsledky sa dostala na 
čestnú listinu SMU.

Počas štúdia v USA sa výnimoč-
ným spôsobom presadila v amerických 
vysokoškolských súťažiach. Stala sa 
líderkou univerzitného tímu SMU Lady 
Mustangs, ktorého tréner Steve Collins 
ju vedie nepretržite od septembra 1995 
až podnes. Po ukončení štúdia sa stala 
profesionálnou plavkyňou. 

V máji 2001 sa Martina Moravcová 
v Piešťanoch vydala za Martina Valka, 
Slováka tiež študujúceho v USA. Na 
obdobie pokračovania plaveckej karié-
ry si naďalej ponechala dievčenské 
meno. Žije síce v Dallase, ale počas 
roka vždy trávi niekoľko týždňov na 
Slovensku v Piešťanoch. Svojou vý-
nimočnou a dlhotrvajúcou športovou 
kariérou bez väčších výkyvov sa stala 
jednou z najvýznamnejších športových 
osobností v doterajšej histórii Slovenskej 
republiky. Jej úspechy v športe ocenili 
viacerými poctami. Jej kolekcia víťaz-
stiev je bohatá. Je držiteľkou viacerých 
rekordov: troch svetových, šestnástich 
európskych a dvesto troch slovenských 
seniorských. (aj)

V roku 1995 po absolvovaní prvého 
ročníka Ekonomickej univerzity v Bratisla-
ve odišla študovať na SouthernMethodist 
University (SMU) v texaskom Dallase. 
Plavecké štipendium jej pokrylo celé 
náklady na štúdium v USA. Na jar 1998 

Šport a moto

„MALUCH”
Toto malé autíčko, ktoré si našlo mno-

ho priaznivcov predovšetkým v Poľsku, 
ale taktiež v Taliansku, by sme mohli 
nazvať ôsmim divom, pretože motoristom 
slúži podnes. A pritom prvý Fiat 126 uzrel 
svetlo sveta už pred 35 rokmi tj. v roku 
1972. 

Máloktorý typ auta sa vyrábal 28 
rokov. Maluch, ako ho nazvali šoféri 
a neskôr aj výrobca, to s malými vylep-
šujúcimi zmenami v priebehu tých rokov 
dokázal. Ako je možné, že auto, ktoré sa 
kazilo na každom rohu a každej druhej 
zákrute, bolo až tak populárne. Najväčšou 
výhodou bola nízka spotreba paliva, aj 
keď sa odborníci v tom príliš nezhodujú. 
Niektorí hovoria, že spotreba bola privy-
soká. Z mojich skúseností to vyzeralo asi 
tak, že v trase bola spotreba paliva 4,75 
l/100 km a v meste 6,5 l/100 km. Ďalšou 
výhodou bolo to, že jeho konštrukcia ne-

bola príliš skomplikovaná, preto väčšinu 
porúch dokázali opraviť sami majitelia 
za neveľké peniaze a náhradné časti 
boli naozaj lacné. Výhodou bola aj dĺžka 
auta o trochu viac ako 3 m, vďaka čomu 
sa dalo s týmto autom zaparkovať práve 
všade a ku tomu prispievali ešte výborné 
manévrové schopnosti. Nebolo treba veľa 
miesta, aby sme ho otočili. Vzhľadom na 
rozmery a konštrukciu auta však o bez-
pečnosti pasažierov nemôžeme príliš 
hovoriť. Aj najmenší karambol ohrozoval 
ich zdravie a životy. Rýchlo sa exploato-
vali mnohé časti motora, brzdového sys-
tému, polosi, prevodovka, každú chvíľu 
odniekiaľ kvapkal olej atď. Hrdzu sme po 
istom čase našli práve všade. Podľa tech-
nického preukazu bolo toto auto určené 
pre štyroch ľudí, ak sa však tam chceli 
pomestiť, nebolo to také jednoduché. 
Zato žiaden majiteľ nenariekal na jeho 
vnútorný rozmer pri prevážaní práčky. Tá 
sa sem zmestila bez väčších problémov. 
Stačilo len vyhodiť prednú sedačku. Ako 

si spomínajú niektorí pamätníci, občas 
sa do tohto neveľkého autíčka zmestilo 
aj sedem ľudí. Ako sa sem zmestili? 
Nevýhodou bol aj príliš hlučný motor, 
nestabilnosť pri väčšom vetre, citlivosť 
na nerovnosti terénu, čo sa pri kvalite 
poľských ciest odrážalo aj na kvalite ces-
tovania. Ak by sme si ho chceli zadovážiť 
v dnešných časoch, mali by sme si najprv 
uvedomiť, že zrýchlenie z 0 na 100km/h 
trvalo len 56 sekúnd a maximálka podľa 
technického preukazu dosahovala 105 
km/h. Pravdiví piráti ciest jazdili na ňom 
však aj 130 km/h. Stačilo sa len rozbehnúť 
dole kopcom. Či to však bolo bezpečné, 
o tom radšej nemyslíme. (ms) 
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Narodil sa 11. mája 1939 v Očovej ako 
tretí z piatich detí. Keďže ho mohli nájsť 
všade, kde bola voda, obzvlášť rád chytal 
v potoku ryby, dostal prívlastok Mrenica. Už 
v rannom veku sa stal polosirotou. Tesne pred 
koncom vojny mu zabili aj matku, po ktorej 
zdedil hudobné nadanie. Jeho prvé vystúpenia 
doplňoval práve jej prekrásny spev. 

Hudbu Ján Berky vždy vnímal ako dar. Už 
ako sedemročný si privyrábal vyhrávaním pod 
oknami bohatých gazdov vo svojom rodisku. 
Prvé husle dostal od chudobnej vdovy. Keďže 
doma bola bieda, musel zabudnúť na štúdium 
hry na husliach a dať sa na zaučenie do neja-
kého povolania. Odišiel teda študovať do SOU 
v Partizánskom. V učilišti založil hudobnú 
skupinu, s ktorou hrával na večierkoch a na 
vystúpeniach pre iné učilištia. 

Ako výnimočný talent urobil skúšky na 
bratislavské konzervatórium, ktoré neskôr 
absolvoval diaľkovo. Vždy sníval o hudbe 
a tento sen sa mu podarilo naplniť. Oženil 
s Evou, ktorá bola taktiež hudobníčkou, ale 
obetovala svoju hudobnú kariéru a venovala 
sa rodine. Spolu vychovali tri deti, ktoré sa 
úspešne uplatňujú. Dcéra Anka je pracovní-

kom štátnej služby, syn Ján je huslista 
a hrá v orchestri Diabolské husle 
a najmladšia dcéra Evka skončila 
konzervatórium a pôsobí vo Viedni, kde sa 
aj vydala. 

Výborný muzikant preslávil nielen svoju 
rodnú Očovú, ale aj celé Slovensko v 52 
krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľu-
dových piesní. Ako koncertný majster pôsobí 
v Slovenskom ľudovom umeleckom kolek-
tíve vyše tridsať rokov. Chodil tiež spolu so 
SĽUK-om a ľudová hudba pod jeho vedením 
vedela osloviť nejedného diváka. Splnili sa 
mu viaceré sny. Popri koncertných turné po 
viacerých krajinách sa mohol obohacovať 
o poznatky z oblasti kultúry. Vyvrcholením 
jeho tvorivého snaženia bolo založenie špičko-
vého hudobného telesa – orchester Diabolské 
husle, s ktorým koncertoval na pódiách doma 
i v zahraničí a pre ktoré doteraz komponuje 
a hudobne upravuje skladby. Je hlavným tvor-
com folklórnej časti repertoáru tohto telesa. Aj 
keď v roku 1997 kvôli zdravotným problémom 
diabolské husle stíchli v jeho podaní, teší 
sa, že jeho syn prevzal po ňom žezlo. Jeho 
prejav je iný, ale naďalej sa rómska pieseň 

a hudba šíri. Hudobné 
teleso Diabolské husle 
je špičkovým interpre-
tom skladieb rôzneho 
žánru, a v ich repertoári 
sa premieta slovenský, 
maďarský, ruský, ru-
munský, židovský a ci-
gánsky folklór. Tento 

orchester spolupracuje aj s renomovanými 
spevákmi a inštrumentalistami: K. Haspro-
vá, bratia Dvorskí, M. Babjak, D. Hulka, P. 
Habera a ďalší. 

Mal vždy rád obyčajných ľudí, od ktorých 
čerpal múdrosť, čestnosť, krásny a vrelý vzťah 
k ľudovej piesni. Dostal mnohé vyznamenania 
a ocenenia, ale ako hovorí, ľudia by sa mali 
vnímať podľa schopnosti a činov, a nie na 
základe toho, že sú iní. Pokladá za pekne to, 
že ma pokračovateľov a jeho hudba naďalej 
rozdáva radosť.

V súčasnosti už nekoncertuje. Jeho plány 
do budúcnosti sa museli razantne zmeniť kvôli 
mozgovej príhode. Choroba však nespravila 
z neho zatrpknutého človeka. Vynašiel sa v 
úprave hudobných skladieb. Napísal knihu spo-
mienok Veselo s husličkami po svete a spolu 
s dcérou Annou knihu Rómske piesne a múdre 
slová, ktorou chcú zdôrazniť patričnú úroveň 
rómskej kultúry. Vydal dvanásť dlhohrajúcich 
platní, štyri CD, podieľal sa na mnohých tele-
víznych a hudobných reláciách. (aj)            

Hudba a film

NEPOKOJNÁ DUŠA
Je to rockerka s tetovaním na brušku, pre-

šla závislosťou od drog a nemá zábrany fotiť 
erotiku. Pôsobí chladne a nevyspytateľne. A 
pre ľudí je veľkou záhadou. Hoci pôsobí ako 
umelý produkt popkultúry, niektoré jej aktivity 
znepokojivo odkrývajú jej skutočný talent. 
Píšeme o Asii Argentino, ktorá ovláda anglič-
tinu, francúzštinu, taliančinu, píše poviedky 
pre prestížne talianske časopisy, má za sebou 
prvý publikovaný román Milujem ťa, Kirk a 
účinkovanie v niekoľkých fi lmoch renomova-
ných režisérov. A taktiež režírovala dva doku-
mentárne fi lmy a jej celovečerný scenáristický 
a režijný debut SCARLET DIVA, v ktorom 
stelesnila hlavnú postavu, jej na Williamsburg 
Brooklyn festivale vyniesol hlavnú cenu! 
Rodným menom sa volá Asia Aria Anna Maria 
Vittoria Rossa Argento. Narodila sa 20. sep-
tembra 1975 v Ríme. Jej otcom je režisér Dario 
Argento a matkou herečka Daria Nocolodi. Jej 
otec je už v Taliansku uznávaným hororovým 
maestrom (jeho fi lmy OPERA a INFERNO). Je 
natoľko uznávaným, že jeho fi lmy dnes dispo-
nujú kultovým statusom a po celom svete vy-

chádzajú v nových a nových DVD reedíciách. 
Asia videla prvý oteckov fi lm už v šiestich 
rokoch a zhodou okolností išlo práve o horor 
DEEP RED, ktorý Dario nakrútil v roku jej 
narodenia a v ktorom hrala aj jej mama. O tri 
roky neskôr, v deviatich rokoch, debutovala 
čoby herečka v talianskom sitcome „Sny a 
túžby“. So svojím otcom natočila prvý fi lm v 
roku 1983, keď už bol celosvetovo etablova-
ným fi lmárom a mali oňho záujem aj v Ame-
rike. Film TRAUMA, dostupný aj v našich 
videopožičovniach, bol taliansko-americkým 
mysterióznym thrillerom o mladej anorektičke 
(Asia), ktorá utečie zo psychiatrickej liečebne 
a uteká pred sadistickým vrahom. Osemnásť-
ročná Asia predviedla vo fi lme herecké nada-
nie nielen ako nádherne vrieskajúca obeť, ale 
aj ako psychicky labilné dievča bez rodinného 
zázemia. Preto jej bola krátko na to ponúknutá 
rola v snímke PERDIAMOCI DI VISTA! 
(1994), kde si podobný charakter zopakovala. 
A to natoľko kvalitne, že za svoj výkon do-
stala cenu Davida di Donatella za najlepšiu 
taliansku herečku roka. Po tomto úspechu už 
mala Asia len krôčik k roličke vo fi lme, akým 
bola (a dodnes je) koprodukčná KRÁĽOV-

NÁ MARGOT (1994) s Isabellou Adjani a 
ďalšou francúzskou hereckou špičkou. Tento 
historický fi lm, ako isto viete, bol najospe-
vovanejším európskym fi lmom roku 1994. 
V júni  2001 porodi la  dcérku Annu 
Lou,  ktorú má s  hudobníkom Mar-
com Castoldim z kapely Bluvertigo. 
V Taliansku bola Asia odjakživa celebritou. 
A tento jej status sa každým rokom len a len 
posilňoval. V Amerike sa ňou stala až od 
momentu, keď sa jej podarilo prebojovať do 
castingu krkolomného akčáku XXX (2002).
Okrem všetkého ešte režíruje hudobné vi-
deoklipy. Asia vždy bola a je ctižiadostivá, 
cieľavedomá, kreatívna a vo svojej brandži sa 
vie obracať ako ryba vo vode. Je to proste ten 
typ človeka, ktorým patrí dnešný svet. (aj)
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GDY BOLI NAS 
W KRZYŻU

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa określa-
ne terminem „ból krzyża” stanowią typową 
chorobę przeciążeniowa współczesnego 
człowieka. Na ból krzyża uskarża się aż 80% 
społeczeństwa. Jest to typowa dolegliwość 
nie tylko babć czy dziadków, ale  także ludzi 
młodych a coraz częściej dzieci. Odcinek 
lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa to najbar-
dziej ruchoma jego część. Pracuje przy każdej 
niemal wykonywanej czynności: siadaniu, wsta-
waniu, schylaniu się i chodzeniu. Sprawność 
krzyża krążki międzykręgowe – dyski – oraz 
sieć więzadeł z mięśniami grzbietu i brzucha. 
Jednak, by te struktury mogły spełniać swoje 
zadanie muszą być elastyczne i mocne. Zwiot-
czałe lub stwardniałe czy trwale przykurczone 
mogą powodować silne bóle przy każdym 
ruchu. Najczęstszą przyczyną bólu krzyża 
jest uszkodzenie krążka międzykręgowego 
czyli dyskopatia oraz zmiany zwyrodnieniowe 
kręgów. Niestety sami jesteśmy sobie winni. 
Nasz siedzący tryb życia, brak ruchu i nadwaga 
oraz nadmierne przeciążenia, nieprawidłowa 
postawa w codziennych czynnościach, zimna 
aura i stres powodują stan bólu przewlekłego. 
Ale pocieszeniem jest to, że w wielu przypad-
kach możemy sami wpłynąć na złagodzenie 
dolegliwości bólowych.

- Leżenie i spanie zajmuje człowiekowi 
1/3 życia i powinno mu służyć do wypoczynku 
i regeneracji. Łóżko nie powinno być zbyt 
twarde ani zbyt miękkie. Materac położony 
na twardym stelażu ma być sprężysty – wtedy 
dopasowuje się do kształtu ciała, a kręgosłup 
przyjmuje właściwą pozycję. Moment poran-
nego wstawania z łóżka bywa często dla krę-
gosłupa najbardziej przeciążająca czynnością 
w ciągu doby. Wskazane jest przed porannym 
wstaniem z łóżka, kilkudziesięciosekundowe  
poprzeciąganie się, potem należy obrócić się 
na bok ze zgiętymi nogami, podeprzeć się 
rękami i jednocześnie opuszczać stopy na 
podłogę przechodząc do pozycji siedzącej. Z 
tej pozycji podbierając się rękami o krawędź 
łóżka można bezpiecznie wstać do pionu. 
Nigdy nie należy zrywać się ,,na równe nogi” 
z pozycji leżącej na plecach. 

- Szczególną ostrożność należy zachować 
podczas wykonywania czynności higieny 
porannej.

- Mycie zębów wykonywać stawiając nogę 
na małym stołeczku, podpierając się jedną ręką 
o umywalkę

ČO NA OBED

Vajíčková tlačenka
1 a pol polievkovej lyžice želatíny, 2,5 dl 

vody, 1 polievková lyžica vegety, 4 vajcia, 
1 sladkokyslú uhorku, 1 uvarenú mrkvu, 100 g 
šunkovej salámy, malú konzervu sterilizovaného 
hrášku a kukurice, 1 väčšiu fľašku majolky, 
podľa chuti čierne mleté korenie, štipku cukru, 
1 polievkovú lyžicu nadrobno posekanej petrž-
lenovej alebo zelerovej vňate.

Do vody zmiešanej s vegetou dáme napu-
čať želatínu. Medzitým natvrdo uvaríme vajcia, 
posekáme ich nadrobno, tak isto i mrkvu, kyslú 
uhorku a šunkovú salámu. Všetko zmiešame v 
mise s napučanou želatínou, majolkou a pose-
kanou vňaťou, prichutíme a vylejeme do formy 
„srnčí chrbát“, vyloženej mikroténovou fóliou. 
Necháme v chladničke stuhnúť, najlepšie do 
druhého dňa, a podávame ako predjedlo alebo 
ako súčasť studených mís.

Kalerábová polievka
1 menší gigant alebo polovicu väčšieho, 

1 polievková lyžica masla, 2- 3 polievkové lyžice 
rímskej krupice, po troške vegety, soli, rasce, 
čierneho mletého korenia a petržlenovej vňate, 
asi 1 l vody.

Kaleráb gigant očistíme, zbavíme drevnatej 
časti, pokrájame na malé kocky a opražíme 
na masle. Zasypeme detskou krupicou, po-
solíme, pridáme koreniny a zalejeme vodou. 
Premiešame a varíme do zmäknutia. Nakoniec 
do uvarenej polievky pridáme ešte posekanú 
vňať.

Zemiakové knedle plnené 
údeným mäsom

400 g zemiakov uvarených v šupke, 100 g 
polohrubej múky, 100 g detskej krupice, 1 celé 
vajce, 1 polievkovú lyžicu zmäknutého masla, 
trošku soli, asi 200 g vareného údeného mäsa, 
1 cibuľu, 2 polievkové lyžice oleja.

Uvarené zemiaky ošúpeme, postrúhame, 
posolíme a spracujeme s ostatnými surovinami 
na cesto. Rozvaľkáme, pokrájame na štvorce, 
plníme nadrobno posekaným údeným mäsom 
a vyformujeme knedličky, ktoré dáme do 
vriacej osolenej vody. Varíme ich asi 7 minút. 
Knedle podávame teplé, s udusenou kyslou 
kapustou a posypané cibuľkou opraženou na 
oleji dozlatista.

ZÁKUSKY

Tvarohové rezy s čokoládou
Cesto: 250 g polohrubej múky, 2 dl mlieka, 

2 celé vajcia, 200 g kryštálového cukru, 2 po-
lievkové lyžice oleja, 1 vrecúško prášku do 
pečiva, 4 polievkové lyžice kakaa.

Plnka: 500 g tvarohu, 150 g práškového cuk-
ru, 200 g masla, 1 vrecúško vanilkového cukru.

Poleva: Čokoláda na varenie.
Žĺtky s cukrom vyšľaháme alebo vymieša-

me na hustý krém, pridáme mlieko, olej, múku 
zmiešanú s práškom do pečiva a kakaom. Dob-
re premiešame a nakoniec opatrne vmiešame 
tuhý sneh z bielkov. Upečieme na vymastenom 
plechu vysypanom hrubou múkou alebo v tor-
tovej forme. Medzitým šľahačom spracujeme 
tvaroh s cukrom, maslom a vanilkovým cukrom 
na hladký krém. Hotový krém natrieme na 
vychladnuté cesto, necháme v chlade stuhnúť 
a polejeme roztopenou čokoládou na varenie. 
Zdobíme podľa fantázie. 

ŠALÁTY
Zelerový šalát šunkou

1 približne 750-gramový zeler, 500 g štan-
gľového zeleru, 2 jablká, 200 g šunky, 100 g 
vlašských orechov, 3 lyžice jemného octu, 
4 lyžice olivového oleja, korenie (čierne korenie, 
bazalku, cayennské korenie), cukor, niekoľko 
lístkov zeleru.

Hľuzu umyjeme a varíme 45 minút v slanej 
vode. Ošúpeme, nakrájame na pásiky. Na 
pásiky nakrájame tiež jablká i šunku a pridáme 
vlašské orechy. Všetko spojíme zálievkou, 
ktorú si pripravíme z octu, oleja a korenia. Šalát 
ozdobený lístkami podávame s chrumkavou 
bagetou natretou maslom.

Ryžový šalát s marhuľami
100 g cukru, 1/5 dl vody, 500 g zrelých 

marhúľ alebo marhuľového kompótu, biely 
jogurt Danone Vitalinea, 1/8 l smotany na 
šľahanie, 1 vrecúško vanilkového cukru, 75 g 
cukru, 350 g uvarenej bielej ryže.

Čerstvé marhule odkôstkujeme. Vodu 
povaríme so 100 g cukru na sirup. Do sirupu 
rozdrvíme pripravené ovocie a na miernom 
ohni všetko chvíľu varíme. Hmotu necháme 
vychladnúť, potom ju rozdelíme do štyroch 
sklenených pohárov. Ak použijeme kompót, 
nevaríme ho a do pohárov dáme kompótové 
marhule. Šľahačku ušľaháme so 75 g cukru a 
s vanilkovým cukrom. Pridáme jogurt a zmes 
vyšľaháme do penista. Premiešame s ryžou a 
nalejeme na marhule v pohároch. Podávame 
vychladené. (ms)
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W jakiej walucie wziąć 
kredyt?

Jeśli kredyt ma być zaciągnięty 
na krótko (poniżej dziesięciu lat), 
wówczas bardziej opłaca się go 
wziąć  w złotówkach. W takiej sytuacji 
oszczędności wynikające z niższego 
oprocentowania będą zbyt małe, by 
warto było narażać się na ryzyko 
wzrostu kursu franka. O złotówkach 
powinny pomyśleć też osoby, które 
nie wiedzą, jak działa kredyt walutowy 
i będą w związku z tym podejmować 
niekorzystne decyzje finansowe, 
np. o zmianie waluty kredytu, gdy 
frank zdrożeje o kilka lub kilkanaście 
groszy.

Pracująca matka
Jeżeli masz dziecko, które jeszcze 

nie ukończyło 4 lat, pracodawca nie 
może nakazać ci pracy w nocy, nad-
godzin albo wyjazdu w delegację. 
Może cię o to poprosić, ale ty masz 
prawo odmówić. Podobnie jak pracy 
w przerywanym systemie (gdy musia-
łabyś robić przerwy niewliczane do 
czasu pracy). Podstawa prawna art. 
178 kodeksu pracy.

Jednorazowe 
odszkodowanie

Jeśli miałeś wypadek przy pracy 
lub masz chorobę zawodową i jesteś 
ubezpieczony przysługują ci różne 
świadczenia, np. zasiłek chorobowy, 
świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek 
wyrównawczy, jednorazowe odszko-
dowanie, renta (także szkoleniowa) 
z dodatkami, pokrycie kosztów 
leczenia z zakresu stomatologii i 
szczepień ochronnych oraz zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne, 
od pracodawcy odszkodowanie za 
utratę lub uszkodzenie przedmiotów 
osobistego użytku oraz niezbędnych 
do wykonywania pracy (nie dotyczy 
auta i pieniędzy). 

Jednorazowe odszkodowanie 
należy się za stały lub długotrwały 

- Mycie włosów wykonywać stojąc pod 
prysznicem, ewentualnie nad umywalką w 
pozycji siedzącej lub ostatecznie klęcząc przy 
wannie. Należy bezwzględnie unikać pochyla-
nia tułowia przy wyprostowanych kolanach.

- Poranną kąpiel wykonywać pod pryszni-
cem w pozycji stojącej lub siedząc w wannie na 
specjalnie zainstalowanym siedzeniu.

Zakładanie na siebie ubrania jest czyn-
nością, którą wykonujemy co najmniej raz 
dziennie. Wykonywana nieprawidłowo może 
być źródłem  znaczących przeciążeń kręgo-
słupa. Wkładanie rzeczy przeznaczonych na 
dolne części ciała należy zawsze wykonywać 
w pozycji siedzącej lub  z oparciem tułowia 
np. o ścianę.

Wykonując jakąkolwiek czynność staramy 
się maksymalnie odciążyć kręgosłup. Choć 
siedzenie nie wydaje się męczące, naraża jed-
nak krzyż na znaczne obciążenia. Prawidłowa 
pozycja do siedzenia to taka, która wypycha 
odcinek lędźwiowy nieco do przodu.  Powinno 
się więc dobierać krzesło, które wymusza taką 
pozycję albo podkładać za plecami w okolicy 
lędźwiowej wałek lub poduszkę. Należy unikać 
długotrwałych pozycji. Po godzinie siedzenia, 
wstać i przejść się po pokoju a w przypadku 
długiego stania schylić od czasu do czasu.

Unikamy bezruchu i jak najczęściej zmienia-
my pozycję. Przy odkurzaniu, ścieraniu podłogi 
i innych czynnościach stosujemy tylko takie 
urządzenia domowe, których długi trzonek 
pozwala nam stać wygodnie  z wyprostowa-
nym tułowiem. Jeżeli mamy długo zmywać lub 
prasować przysuwamy sobie mały stołeczek  i 
stawiamy na nim raz jedną, raz drugą stopę.

Gdy podnosimy coś ciężkiego, zawsze 
uginamy kolana, nigdy nie zginamy pleców 
przy prostych kolanach  i nie wykonujemy 
ruchów obrotowych jak np. przy wyjmowa-
niu zakupów z samochodu. Zawsze nosimy 
przedmiot blisko ciała. Najlepiej rozkładać 
ciężar na dwie ręce np. przy zakupach. Nie 
podnosimy zbyt ciężkich przedmiotów. Ko-
bieta nie powinna podnosić naraz więcej niż 
20 kg, a mężczyzna 50 kg. Przy przestawianiu 
sprzętów domowych podkładać podkładki 
poślizgowe ciągnięcie przedmiotu bardziej 
przeciąża kręgosłup niż pchanie

W życiu codziennym, w pracy, w każdej 
sytuacji gdzie tylko możliwe, należy starać 
się wykorzystywać urządzenia wspomagające 
dźwiganie i odciążające kręgosłup. Jedno-
cześnie należy pamiętać, że kręgosłup ma 
dwóch podstawowych wrogów: pierwszym 
jest siedzący tryb życia i brak ruchu, a drugim 
– nadwaga. Każdy nowy kilogram masy ciała to 
dla odcinka lędźwiowego 7 kg, przy nadwadze 
10 kg powodujemy dodatkowe obciążenie  
kręgów lędźwiowych 70 kg!!!

Nie zwlekaj więc i zacznij dbać o swój 
krzyż, by nie był dla ciebie „krzyżem’’.

JÓZEFA PIERONEK, 
mgr fi zjoterapii

uszczerbek na zdrowiu. Określa go 
lekarz-orzecznik ZUS. Od i kwietnia 
2006r. do 31 marca 2007r. wynosi 
ono: 452 zł – za każdy procent sta-
łego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu,  452 zł – za każdy pro-
cent zwiększonego uszczerbku na 
zdrowiu, jeśli wzrośnie o co najmniej 
10 punktów procentowych, 8.331 zł 
– przy orzeczeniu całkowitej niezdol-
ności do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji (także przy orzeczeniu o 
pogorszeniu się stanu zdrowia).  

Dzień wolny w pracy
Przepisy przewidują, że z powo-

du zgonu i pogrzebu rodzeństwa, 
teściów, dziadków oraz innej osoby, 
którą pracownik utrzymywał lub się 
nią opiekował, należy się 1 dzień 
wolny, płatny. 

Nie musisz płacić 
za skutki wichury

Nie musisz płacić odszkodowania 
jeżeli na twojej posesji rosło drzewo, 
które wskutek wichury przewróciło się 
i np. zniszczyło ogrodzenie sąsiada 
lub wyrządziło jakąś inną szkodę na 
jego posesji. Jest tylko jeden warunek 
– drzewo nie mogło być zaniedba-
ne, czyli np. spróchniałe. Zgodnie 
z kodeksem cywilnym, gdy rzecz 
należąca do ciebie będzie przyczyną 
szkody, która wynika m.in. z działania 
siły wyższej (za taka uznajemy silny 
wiatr) nie ponosisz za tę szkodę od-
powiedzialności. 

Komornik a długi
Jeżeli masz rentę lub emeryturę, 

komornik może w razie długów zająć 
tylko jej część. W przypadku zobo-
wiązań alimentacyjnych może zabrać 
60 proc. świadczenia, nieziszczonych 
opłat za pobyt w zakładach opiekuń-
czo-leczniczych 50 proc., a gdy w 
grę wchodzą  inne długi – jedynie 25 
proc. emerytury lub renty. Komornik 
musi tez pozostawić tzw. kwotę wolną 
od zajęcia, czyli 50 proc. najniższej 
renty lub emerytury (nie dotyczy to 
świadczeń alimentacyjnych). Obec-
nie najniższa renta wynosi 459,57 zł, 
a emerytura 597,46 zł. (Dz. U. nr 162, 
poz. 118 ze zm.). (aj)    
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NÁŠ TEST

Bojíš sa neznáma?
1. Už dlhší čas máš pozvanie na významnú 

oslavu k známym. Darček máš kúpený, 
len práve tesne pred návštevou, kedy 
sa treba chystať a „nahodiť sa“, nemáš 
jednoducho čas sa preobliecť. To, čo máš 
na sebe, sa skôr hodí na výlet do prírody. 
Ako sa zachováš?

a) pôjdem v tom, čo mám na sebe – 0; b) 
predsa len zájdem domov a preoblečiem 
sa – 5; c) telefonicky sa ospravedlním, že 
mám horúčku – 10.

2. Nemáš žiadne záväzky k nikomu a ne-
čakajú ťa ani žiadne povinnosti. Na 
poslednú chvíľu ti ponúknu zahraničný 
zájazd, ktorého sa dotyčný nemôže 
zúčastniť. Odchod je o niekoľko hodín. 
Prijmeš ponuku?

a) nie, aj keď s troškou ľútosti – 10; b) bez 
veľkého rozmýšľania – 0; c) záleží to od 
mnohých okolností – 5.

3. Myslíš si, že existujú víly a škriatkovia?
a) neexistovali ani neexistujú – 0; b) možno 

len v rozprávkach – 5; c) možno aj niekde 
sú – 10.

4. Chcel by si žiť v meste medzi mrako-
drapmi?

a) určite áno – 0; b) v žiadnom prípade – 10; 
c) áno, ale len so svojimi známymi a pria-
teľmi – 5.

5. Aký obraz by sa ti páčil?
a) pohľad na mesto s mrakodrapmi – 0; b) stôl 

s vázou a veľkou kyticou ruží – 10; c) nočná 
ulica so svietiacou lampou – 5.

6. Dom, v ktorom žiješ, je celý v plameňoch. 
Ako sa zachováš?

a) vybehnem von a zachránim si holý život – 0; 
b) rozhodnem sa, čo urobiť najskôr – 10; 
c) pokúsim sa zachrániť drahé a užitočné 
veci – 5.

Hodnotenie:
0-15 bodov: Ty rozhodne strach z neznáma 
nemáš. Nerobí ti problémy prispôsobiť sa 
novému prostrediu a ľuďom. Dokonca nemáš 
obavy ani z dôsledkov svojho vlastného sprá-
vania, pokiaľ vôbec pripustíš, že si niekedy 
urobil nejakú poriadnu chybu. Tvojím heslom 
v živote je – Odvážnemu šťastie praje!
20-40 bodov: Nedá sa povedať, že by si mal 
práve strach, ale keď už absolvovať niečo 
nové a neznáme, tak potom radšej s niekým. 
Nemusí to ani byť blízky človek, pokojne to 
môže byť neznámy s podobným osudom. 
Napokon, aj ty máš pravdu, keď tvrdíš, že: Vo 
dvojici to ide lepšie!
45-60 bodov: Niekedy by ti mohol odvahu 
závidieť Dávid, čo porazil Goliáša, alebo 
súčasní hrdinovia akčných fi lmov. Inokedy 
sa zas stiahneš do samoty a svet pre teba 
akoby prestal existovať. Neznamená to však, 
že príčinou je tvoj strach – len zbožňuješ staré, 
dobré a osvedčené veci. Novinkám modernej 
doby sa síce nebrániš, ale dôkladne zvažuješ 
pre a proti. No a tvoja rozvaha nie je na za-
hodenie. Riadiš sa starou pravdou: Dvakrát
     meraj a raz rež!  

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac si musíš dávať 
pozor. Ľahko ťa totiž vyvedú 
z rovnováhy nielen iní, ale ty sám. 

Dokonca aj malichernosti. Výdavky sa o čosi 
zvýšia. Ak podnikáš, najlepšie sa ti bude dariť 
v polovici mesiaca. Rodina ti bude oporou 
a v jej kruhu sa budeš cítiť naozaj dobre.

BÝK (21.4.-20.5.)
Najbližší mesiac bude pre 
teba naozaj dobrý, pretože 
sa ti bude dariť v podnikaní, 

budeš môcť rozšíriť si svoje vedomosti 
v rôznych vedách. Ani kontakty z inými 
ľuďmi nebudú najhoršie. Ak sa však budeš 
musieť rozhodnúť v nejakej dôležitej veci, 
nechaj to radšej na neskôr.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Planéty budú v najbližšom 
mesiaci pozitívne vplývať na 
tvoj život. Budeš sa dobre cítiť 
medzi svojimi priateľmi, ako 

aj v rodine. Ak náhodou študuješ, tak ťa 
istotne potešia výsledky v tomto mesiaci. 
Tvoj partner bude voči tebe prívetivý a na-
ozaj milý. Výdavky však trochu vzrastú.

RAK (22.6.-22.7.)
Vďaka vynaloženej námahe 
a trpezlivosti dosiahneš úspech. 
V druhej polovici mesiaca sa 

tvoj život otočí smerom k lepšiemu. 
Dokonca je možné, že dostaneš lepšiu 
pracovnú ponuku. Rodinný život bude 
naďalej stabilný. Najviac sa ti bude dariť 
začiatkom tretej dekády. 

LEV (23.7.-23.8.)
Najbližší mesiac ti nebude príliš 
po vôli, budeš mať dosť veľké 
problémy so sebou samým. 

Na lepšie časy si budeš musieť chvíľku 
počkať. Priatelia ti však pomôžu. Aj keď 
vzniknú problémy v rodine, podarí sa 
ti ich rýchlo vyriešiť. Dávaj si pozor na 
svoje zdravie.

PANNA (24.8.-23.9.)
Si naozaj odvážny, podnikavý 
a statočný. Aj veľmi ťažké situ-
ácie dokážeš vyriešiť s chlad-
nou hlavou. Tento mesiac ťa 

čaká veľa práce. Staraj sa o svoje zdravie 
a pravidelne oddychuj. Vďaka tomu nebu-
deš tak unavený a budeš sa cítiť lepšie. 
Rodinné konfl ikty nebudú trvať dlho.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V najbližšom mesiaci dosiah-
neš viac úspechov. Podarí sa 
ti zrealizovať tvoje plány. Zač-
neš sa sústrediť na plánované 

zmeny. V prvej polovici mesiaca ťa čaká 
zaujímavá cesta. Dávaj si však pozor na 
jazyk, pretože nerozvážne slová môžu byť 
príčinou nepríjemného konfl iktu.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Prvý týždeň bude radostný 
a spokojný. Zato druhý už 
bude o čosi horší. Snaž sa 
žiť v súlade so svojím partne-

rom. Tretí týždeň bude o čosi priaznivejší 
a budeš sa aj lepšie cítiť. Zdravie ti bude 
našťastie slúžiť. Je šanca, že dostaneš 
zaujímavú a výhodnú pracovnú ponuku.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Aj keď planéty sú ti naklonené, 
nedosiahneš až také úspechy, 
ako by si očakával. Predovšet-

kým prvé polovica mesiaca môže byť 
náročnejšia. Preto sa radšej nevrhaj na 
nové veci. Druhá polovica mesiaca bude 
omnoho lepšia. Trpezlivosť ti môže pri-
niesť bohaté ovocie.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvej polovici mesiaca sa 
budeš cítiť šťastný, a podarí 
sa ti naplniť aj plány. To ťa na-
plní ešte väčším entuziazmom 

a optimizmom do práce. Občas však treba 
byť realistom. Druhá polovica mesiaca 
bude o čosi horšia, náladu ti zhoršia pre-
dovšetkým konfl ikty z partnerom.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca sa 
vlastne nič nezmení. Môžeš 
mať však isté problémy, na-
príklad nedostatok peňazí. 

V druhej polovici sa to však výrazne zmení. 
Splnia sa ti isté plány a v rodine si získaš 
dôveru a úctu. Vďaka tomu sa ti podarí 
vyriešiť dlhodobé spory v rodine.

RYBY (19.2.-20.3.)
Sústreď sa predovšetkým na 
upevnenie svojej psychiky. Na 
začiatku mesiaca si dávaj pozor 
hlavne na rodinné hádky. Môže 

sa stať, že ťa niekto ukrivdí, ale neber si to 
k srdcu. Ak vydržíš ťažkosti na začiatku 
mesiaca, istotne dostaneš za to odplatu 
v druhej polovici. Buď však trpezlivý. (ms)
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- Prečo ma do chrbta tlačí stolička, keď sa opaľujem???

3737

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: 

Vedro naplnené vodou – úspech 
v zamestnaní; prázdne – výhra v lotérii; 
ísť s ním k studni – tvoja práca bude 
odmenená. 

Veniec z lístia – česť a sláva; z kvetín – 
neúspech v ľúbostných dobrodružstvách; 
zlatý – príjemný život; myrtový – šťastie 
v láske, svadba; viazať – zblížiš sa so svo-
jou láskou; palmový – budeš mať dobré 
deti; na hrobe – dedičstvo; dva spojené 
– dvojčatá; niesť – česť a šťastie. 

Vesta – chceš zavádzať novoty.
Veterná smršť – čaká ťa nepriaznivý 

osud. 
Vetva zelená – šťastie a požehnanie; 

suchá – nešťastie.
Veverička, vidieť ju – neočakávaná 

radosť; jesť ju vidieť – rodinné šťastie; 
chytať – dostaneš sa do nebezpečenstva; 
byť ňou pohryzený – čakajú ťa nepríjem-
né chvíle kvôli mužovi alebo deťom. 

Veža, vystupovať na ňu – prospech, 
výhoda; krásna a vysoká – prekonáš ťaž-
kosti, ktoré ťa v najbližšom čase čakajú; 
padajúca – budeš olúpený o slobodu. 
(aj) 

LAURA – úprimné, svetlé, šľachetné meno. Laura je naj-
častejšie jedináčka, prípadne je jednou z dvoch detí. Jej staršia 
alebo aj mladšia sestra je obyčajne hysterická, menej schopná 
a neveľmi pekná, ale napriek tomu, a možno preto, je miláčikom 
Laurinej matky, ináč dobrej, pracovitej, ale nie veľmi spravodlivej 
ženy. Keď je Laura jedináčka, vtedy je všetko v poriadku.

Laura je najčastejšie vysoká a štíhla s peknou, súmernou 
postavou. Všeobecne je veľmi šikovná, múdra a atraktívna žena. 
Má pekné tmavé oči a husté tmavé vlasy, ktoré si češe spravidla 
jednoducho, čo jej aj tak veľmi sluší. Niekedy bývajú Laury 
slabšieho zdravia, ale vždy veľmi statočne a duševne silné. Hoci 
navonok pôsobia dojmom jemných a slabých bytostí, vždy z nich 
vyžaruje veľká vnútorná sila. Laura je dosť ambiciózna a svedo-
mitá vo všetkom, čo robí. Napriek prechodným ťažkostiam je 

vždy optimistická a dobromyseľná. V spoločnosti nikdy navonok 
neprejavuje svoje problémy. Učí sa dobre, často končí vysokú 
školu a v zamestnaní nachádza dobré uplatnenie. Ak má Laura 
slabšie zdravie, končí najčastejšie len strednú školu, ale napriek 
tomu je v práci oveľa lepšia a solídnejšia ako jej kolegyne. 

Hoci je Laura realistka a vcelku moderná žena, má trochu 
romantickú dušu. Váži si dobré tradície. Miluje prírodu, umenie, 
dobrú literatúru, poéziu a hudbu. Neznáša grobianstvo, opilstvo, 
vulgárnosť a chrapúnstvo. Dobre sa vyzná v ľuďoch a nezriedka 
im dokáže povedať pravdu do očí, čo prijímajú bez protestov, 
lebo si ju vážia a v prípade mužov sú do nej platonicky zaľúbení. 
Laura je v práci veľmi bystrá a dobrá organizátorka. Dbá o svoj 
zovňajšok. Má rada kvalitné veci, v ktorých je veľmi elegantná, 
akoby len pred chvíľou vyšla z módneho salónu. Vydáva sa 
rozumne a z lásky, čo sa môže zdať paradoxné. Jej manžel je 
dobrý a šľachetný človek, ktorý pre Lauru urobí všetko. Mávajú 
jedno najviac dve deti, ktoré sa ponášajú na rodičov. Vcelku je 
Laura typom dobrého a poctivého človeka. (aj)    

Dedko sa pozerá z balkóna a krúti hlavou: 
- Tí študenti sú dnes takí chudobní, že piati 
fajčia jednu fajku a ešte sa tomu aj smejú.

* * *
Visia tri netopiere na bidle, prostredný 

sa zrazu postaví a jeden visiaci sa pýta 
druhého visiaceho: 

- Počúvaj, nevieš čo sa mu stalo? 
- Ale, zase odpadol.

* * *
16. storočie. Taliansko. Cremona. 

Na jednej ulici sa usadili tri rodiny, ktoré 
vyrábali husle. Pred obchodom Arma-
tiovcov stála veľká tabuľa s nápisom: 
- Najlepšie husle v Taliansku. 

Vedľa, pred domom Guarnierovcov, 
bolo na ceduli zlatým písmom napísané: 

- Najlepšie husle na svete. 
Na konci ulice bola dielňa Antona 

Stradivariho a na jej dverách malá ceduľka 
s nápisom: 

- Najlepšie husle v ulici. (ms)

Sedí Jožko smutný na kameni, príde k 
nemu kamaráť a pýta sa ho: 

- Jožko, prečo si taký smutný? 
- Ale vieš, vyhodili ma z roboty. 
- A prečo ťa vyhodili, čo si robil? 
- Vraj som veľmi pomalý. Mal som dať 

korytnačkám žrať, otvorím klietku a frrrrnk 
korytnačky mi ušli.

* * *
Sedia lev a býk v reštaurácii a popíjajú 

rum. Vtom levovi zazvoní mobil. Priloží si ho 
teda k uchu a vraví: 

- Áno, drahá, už idem! - Potom vysvetli 
býkovi: - Už sa musím pobrať. Žena ma 
čaká. 

- Čo to vidím? - čuduje sa býk. - Ty, kráľ 
zvierat nevieš povedať vlastnej žene, kde je 
jej miesto. To tá moja smerom ku mne ani 
len nepípne! 

- To vieš, - konštatuje lev, - ja mám za 
ženu levicu a ty kravu...

* * *
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NOVÝ REKORD TGV. Francúz-
sky rýchlovlak TGV vytvoril koncom 
februára t.r. na trati medzi Parížom a 
Štrasburgom nový svetový rýchlostný 
rekord medzi koľajovými vlakmi, keď 
dosiahol rýchlosť 553 km/h! Predchá-
dzajúci rekord (515,3 km/h) zazname-
nalo TGV pred vyše 15 rokmi, ešte 18. 
mája 1990. Rekord dosiahla upravená 
experimentálna súprava  pri testovacích 
podmienkach. Pri takýchto vysokých 
rýchlostiach sa musí riešiť napríklad 
ošetrenie zberačov, podobne aj trakčné 
vedenie sa musí chrániť pred vertikálnymi 
vibráciami. Testy majú pokračovať až do apríla 
2007, kedy chcú francúzske železnice (SNCF) 
a spoločnosť Alstom, ktorá vlaky vyrába, 
dosiahnuť rýchlosť 560 - 570 km/h. Pokusné 
jazdy majú za účel zvýšiť bezpečnú pravidelnú 
prevádzkovú rýchlosť TGV na 360 km/h. 
Nový rekord by sa tak potenciálne priblížil k 

absolútnemu svetovému rýchlostnému vlako-
vému rekordu (581 km/h), ktorý drží japonská 
experimentálna súprava magnetického vlaku 
JR-Maglev MLX01. Na expresnej trati TGV 
Est medzi Parížom a Štrasburgom sa bežná 
prevádzka začne 10. júna. Expresy novej 
generácie TGV po nej budú údajne jazdiť až 
spomínaných 350 - 360 km/h. TGV tak po-
tvrdí svoj primát najrýchlejšieho pravidelného 
koľajového vlaku na svete. (ČTK)

POPRAVA VODIČA. Na trest smrti 
sťatím šabľou odsúdili v Saudskej Arábii be-
zohľadného vodiča, ktorý spôsobil smrť troch 
mladých ľudí. Odsúdený námorný dôstojník 
zobral k sebe do aut a mladíkov, aby im ukázal 
„nebezpečný kaskadérsky kúsok“, informovali 
noviny Arab News. Ten spočíval v tom, že 
v rýchlosti 120 km/h zatiahol ručnú brzdu. 

Ako sa neskôr ukázalo, muž mal u dopravnej 
polície 66 záznamov o porušení dopravných 
predpisov, za čo dostal varovanie. Najvyšší 
trest za takýto prečin je v Saudskej Arábii 
veľmi zriedkavý. Väčšinou sa tam popravujú 
podľa islamského práva vrahovia, páchatelia 
sexuálnych trestných činov, pašeráci drog 
a lupiči. V pondelok sťali v Rijáde štyroch 
lupičov, ktorí zranili niekoľko ľudí, ale nikoho 
nezabili. Išlo už o 15. popravu v tomto roku. 
Vlani v Saudskej Arábii popravili 38 osôb. 
(TASR) 

NAOMI CAMPBELLOVÁ GULIAR-
KOU? Sudca manhattanského tribunálu 
Robert Mandelbaum ju odsúdil na 50 
hodín tréningu s olympijským guliarskym 
ženským tímom USA. Tridsapäťročná 
Campbellová stratila reč po tomto ver-
dikte, ale potom ho označila za krutý a 
nezvyčajný. Jej právnici mienili podať od-
volanie, ale previnenie bolo také jedno-
značné, že nemali šancu. 
A čo také Naomi vy-
viedla? Napadla 
zamestnancov v 
nemenovane j 
reštaurácii a há-
dzala rôzne 
p redme-
ty,  č ím 
ohrozo-
vala ich 
zdravie. 
(SITA)

NAPADOL SUSEDA PRI PORNE. Samozvaný záchranca so šabľou v ruke skončil v 
rukách polície po tom, čo vtrhol do bytu muža, ktorý pozeral pornofi lm, v domnienke, že 
niekto volá o pomoc. Jamesovi Van Iverenovi zo štátu Wisconsin zneli prosby o pomoc z fi lmu 
natoľko autenticky, že reagoval úplne inštinktívne a chcel zachrániť “obeť znásilnenia”. “Počul 
som kričanie ženy o pomoc,” uviedol 39-ročný Van Iveren v rozhovore pre časopis Milwaukee 
Journal Sentinel. Spolu so svojou matkou počúval hudbu, keď započul opakované volanie o 
pomoc. Vzal do rúk meter dlhú šabľu, rodinné dedičstvo, vystúpil po schodoch a vylomil dvere 
na byte muža, pred ktorým začal mávať so svojou šabľou a pýtať sa ´kde je?´. Sused sa polícii 
sťažoval, že Van Iveren bol čoraz agresívnejší a začal otvárať skrine, či v nich násilník neskryl 
svoju obeť. Van Iveren sa pre noviny vyjadril, že to nebolo až také dramatické a sotva zistil svoju 
chybu, odišiel. “Cítim sa ako hlupák,” zdôveruje sa Van Iveren, ktorého obvinili zo vstupu na 
cudzí pozemok, poškodenie majetku a výtržníctvo. Hrozí mu až 33-mesačné väzenie. (SITA)

NA STOLE ŽIJE VIAC BAKTÉRIÍ AKO 
NA WC. Na kancelárskom stole žije asi 400-
krát viac baktérií ako na záchodovej mise. 
Vyplýva to zo štúdie profesora Charlesa 
Gerbu, ktorý analyzoval a porovnal povrch 
kancelárskych stolov a toaliet na niektorých 
pracoviskách v New Yorku, Los Angeles, 
San Franciscu a Washingtone. Príčinou je 
to, že kým záchodové misy a celé toalety sa 
dezinfi kujú niekedy aj niekoľkokrát denne, 
pracovné stoly si zamestnanci takto pedant-
ne upratujú iba málokedy. Ukázalo sa aj, 
že na pracovnom stole ženy sa nachádza 
štyri razy viac baktérií ako na stole muža. 
“Bol som presvedčený, že je to opačne,” 
povedal Gerba. Príčinou je, že ženy majú 
na rozdiel od mužov v zásuvkách stola veľa 
nepotrebných vecí,” konštatoval a dodal, 
že do zásuviek ženy často odkladajú rôznu 
kozmetiku alebo potraviny. (SITA)

POTRAT. Rozruch v Rakúsku spôsobil 
prípad dievčaťa, ktoré po nežiaducom teho-
tenstve podstúpilo vo viedenskej nemocnici 
interrupciu. Ošetrujúci lekár po zistení, že 
dievča má len jedenásť rokov, upovedomil 
políciu. O prípade informoval denník Ku-
rier. Dievčina z Dolného Rakúska uviedla 
ako možného otca svojho dieťaťa hneď 
troch kandidátov – dvoch šestnásťročných 
mladíkov a jedného 28-ročného muža. Po 
vyhodnotení testov DNA nenarodeného plo-
du, bol za otca označený jeden z mladších 
chlapcov, ktorý teraz bude čeliť obžalobe 
zo zneužitia neplnoletej. Do úvahy však 
podľa policajtov nepripadá obvinenie zo 
znásilnenia, pretože dievča sa evidentne 
oddáva sexu dobrovoľne a s väčším počtom 
mužov. Podľa policajného hovorcu je vina 
páchateľov sporná preto, lebo dievča sa 
vyjadrovalo ako dvadsaťročné a vyzeralo 
minimálne na šestnásť. Šéf krajského úra-
du pre mládež Reinfried Gänger k prípadu 
dodal, že dievčina pochádza z celkom nor-
málnej rodiny, v ktorej nedošlo ku žiadnym 
mimoriadnym udalostiam. Konštatoval, že 
slečna ešte zrejme nebola zrelá na to, aby 
si plne uvedomila, o čo ide. (ČTK)
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