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Spolok Slovákov v Poľsku
oznamuje, že
25. mája 2007
sa uskutoční v klubovni vo Vyšných Lapšoch
ďalší ročník súťaže v prednese
slovenskej poézie a prózy.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci
základných škôl a gymnázií zo Spiša
a Oravy, ktorí navštevujú vyučovanie
slovenského jazyka.
Podrobnejšie informácie získate
u vašich vyučujúcich.

V septembri 2006 sme vyhlásili výtvarnú súťaž
Ludwika Korkoša pod názvom Spišské a oravské
ľudové umenie. V tomto čísle Života uvádzame
výsledky súťaže, na ktoré už viacerí žiaci netrpezlivo
očakávajú. Viac informácií o vyhodnotení vašich prác
nájdete na str. 20-21. Repr.: A. Jendžejčíková.
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Veľká noc klope
na dvere
Najvýznamnejším a najočakávanejším ročným obdobím bola pre našich
predkov jar. Na jej príchod sa pripravovali
už od zimy. Stále dlhšie a dlhšie dni, viac
svetla a tepla boli predzvesťou blížiaceho
sa nového zrodu, nového prebudenia
prírody, predzvesťou novej jari...
Pre zabezpečenie úspešného začiatku poľnohospodárskych prác a budúcej
úrody bolo však treba – podľa dávnych
predstáv – tej jari trochu pomôcť. Potrebné ju bolo privolať a súčasne vyhnať
z chotára už nežiaducu zimu. Práve na
tento účel existovali špeciálne obrady,
časovo sa viažuce k Smrtnej či Kvetnej
nedeli.
Na Smrtnú nedeľu (dva týždne pred
Veľkou nocou) alebo na Kvetnú nedeľu
(týždeň pred Veľkou nocou) obchádzali
mladé dievčatá celú dedinu s ženskou
figurínou, zhotovenou z dvoch drevených palíc v tvare kríža, obkrútených
slamou, oblečenou do ženských, zväčša
sviatočných šiat. Symbolizovala zimu
i smrť a nazývala sa Morena, Muriena,
Marmuriena, Kyselica, Hejhana... Dievčatá pritom spievali obradové piesne
a nakoniec Morenu za dedinou spálili,
roztrhali, zahádzali kamením, či hodili
do vody a s krikom bežali späť do dediny.
Zima tak mala byť vynesená z dediny a jar
mohla mať uvoľnenú cestu a uľahčený
príchod. Následne po vynesení Moreny
sa na Kvetnú nedeľu prinášalo do dediny
v niektorých častiach Slovenska (najmä
na západe) „letečko“. Letečko, nazývané aj leto, lesola, májik, bola zelená
halúzka ozdobená stužkami, slamenými
retiazkami a vyfúknutými škrupinami
vajíčok. Pučiaca či olistená vetvička
symbolizovala prebúdzajúci sa život,
predstavovala blížiacu sa jarnú a letnú
vegetáciu a tvorila tak protipól Moreny.
Dospievajúce dievčatá, ktoré chodili s letečkom, prešli so spevom celou dedinou
alebo navštevovali postupne všetky domy
a vinšovali úrodu v hospodárstve, zdravie
v rodine a rozdávali zelené vetvičky.
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Kvetná nedeľa je začiatkom veľkonočného týždňa. Pre kresťanov je to spomienka na deň, keď vstúpil Ježiš Kristus
do Jeruzalema, oslavovaný davom a vítaný palmovými ratolesťami. Na celom
Slovensku sa dodnes pri bohoslužbách
svätia vŕbové prúty, či iné zelené konáriky
(bahniatka, baburence, maňušky, barky,
kozičky, mládniky). Ľudia si po príchode
z kostola zastrčili posvätené halúzky za
obrazy alebo za drevenú hradu na povale,
aby bol dom chránený pred nebezpečenstvom a pri búrke sa hádzali do ohňa, aby
do domu neudrel blesk. Zelenými prútmi
šibali aj statok pri prvom výhone na pašu,
aby bol tučný; zapichovali ich do prvej
brázdy; používal sa ako prostriedok na
predpovedanie budúcej úrody a okiadzali
sa nimi chorí.
Pokrmy konzumované na Kvetnú
nedeľu mali podľa poverových predstáv
magicko-ochrannú silu. Na obed bývali
cestoviny upravené na rôzne spôsoby,
najčastejšie však posypané makom, aby
na obilí narástli dlhé klasy s množstvom
zrna. Niekde varili aj strukoviny, ktoré boli
v jedálnom lístku našich predkov bohato
zastúpené po celý rok, preto bolo pre
každého dôležité, aká bude ich úroda.
Jedlá si v tento deň pripravovali ľudia len
z takých druhov zeleniny, pri ktorých si
želali, aby čím skôr kvitli a naopak, nejedli
napr. kapustu, lebo by vraj nemala hlávky,
ale hneď by vyháňala do kvetu.
Veľkonočný týždeň predstavoval poslednú fázu celého veľkého pôstu, ktorého
vyvrcholením bol Veľký piatok. Významný
z hľadiska kresťanského učenia i ľudovej
viery je však aj Zelený štvrtok. S týmto
dňom boli v tradičnom ľudovom prostredí späté mnohé magicko-ochranné,
očistné a iné úkony. Najčastejším z nich
bolo robenie krížov na dverách stajní – na
ochranu pred strigami, odstrašovanie
nečistých síl hlukom – za pomoci rapkáčov a obradové kúpanie či umývanie sa
na potoku pred východom
slnka, ktoré malo kozme-
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tický, liečebný a zdravotno-preventívny
význam. Umývať sa chodili muži, ženy
i dospelá mládež. Mládenci brodili na
potoku aj kone, aby boli silné a zdravé.
Dievčatá zas verili, že ak sa umyjú v tečúcej vode pred východom slnka, budú
čerstvé ako lastovičky, nebudú mať pehy
na tvári a ak si umyjú vlasy, budú im rýchlejšie rásť. Z toho dôvodu si zvykli ešte po
umytí česať vlasy pod zelenou vŕbou, aby
ich mali dlhé a husté. Chlapcom sa vlasy
na Zelený štvrtok strihali, aby ich mali
pekné, husté a aby im nešediveli. V tento
deň sa večer v kostole na znak smútku
zaväzovali zvony, namiesto ktorých sa
používal len tupý zvuk drevených klepáčov a spievalo sa bez sprievodu organa.
S posledným zvonením sa spájali i niektoré drobné poverové úkony. Napríklad
v okolí Nitry mala gazdiná obísť počas
zvonenia dom so zväzkom kľúčov a silno
nimi štrngať, aby tak zahnala hlodavce. V
okolí Bratislavy zas odháňali z poľa drobných škodcov tak, že gazda udrel cepom
o zem. Na Kysuciach triasli počas zvonenia stromy, aby sa urodilo viac ovocia
a pod. Mnoho povier a zákazov sa týkalo
vykonávania drobných hospodárskych
prác, najmä prác gazdín v domácnosti.
Nesmelo sa pracovať so zemou, aby sa
zabránilo premnoženiu vší a bĺch. Keď
sa v kostole spievalo „Glória“, gazdiné
mali obchádzať dom a tĺcť pokrievkami
z hrncov, aby odplašili od domu hady,
žaby a myši.
Na Zelený štvrtok sa odporúčalo
siať mak, hrach, bôb, tekvicu a uhorky,
pretože tak ako sú v tom čase zaviazané
zvony, zaviažu sa aj kvety na spomínaných rastlinách do plodov. Dobrú úrodu
mala zabezpečiť aj príprava a tradičné
konzumovanie zeleninových jedál, z čoho podľa ľudového výkladu pochádza aj
názov Zelený štvrtok. V tento deň sa varili
najmä prívarky zo špenátu, šťaveľa či z
lístkov mladej žihľavy.
Veľký piatok je smútočný deň veľkonočného týždňa, keď bol Ježiš Kristus
ukrižovaný. Na tento deň je pre katolíkov
i pravoslávnych predpísaný prísny pôst.
V ľudovej kultúre sa k Veľkému piatku
viazali obyčaje, ktoré nadväzovali na
obyčaje vykonávané na Zelený štvrtok.
Opäť sa v nich objavuje magicko-očistná, ochranná,
zdravotno-pre-
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ventívna a vegetatívna funkcia. Ľud
pripisoval tomuto dňu mimoriadnu moc
uzdravovať a priaznivo pôsobiť na rast.
Verili, že i veľkopiatočná tečúca voda má
nadprirodzené vlastnosti, preto sa v nej
– tak ako deň predtým – pred východom
slnka kúpali a umývali s cieľom chrániť sa
pred výražkami, lišajmi, chrastami a inými neduhmi. Voľakedy bola rozšírená
predstava, že v noci zo Zeleného štvrtka
na Veľký piatok sa na krížnych cestách
v chotári stretávajú bosorky, kde mútia
maslo, aby kravám odobrali mlieko. Ak
gazdiná mala podozrenie, že jej kravám
niektorá striga už počarila, mala urobiť
venček zo šípkového prúta a o polnoci
cezeň mlieko precediť. Keď ho hneď
potom začala mútiť, privolala
bosorku, ktorá kravy odčarila.
Na Veľký piatok sa pamätalo nielen na kravy, ale i na
ostatné domáce zvieratá. Všade
tam, kde gazdovia dávali ovce
na salaš, museli ich označiť,
aby si ich na jeseň spoznali aj
vo veľkom kŕdli. Preto im robili
rôzne zárezy a značky do uší.
Toto značkovanie hospodárskych zvierat sa odporúčalo
najmä na Veľký piatok, pretože
rany spôsobené v tento deň sa
podľa ľudovej viery rýchlejšie
hoja. Gazdovia strihali žrebcom
hrivy a skracovali chvosty, aby im narástla
hustejšia hriva a dlhší chvost, strihali tiež
jahňatá a ovce, štepili mladé stromčeky,
aby sa dobre prijali.
Ak sa niekde nedodržoval úplný pôst,
varili sa len veľmi pôstne jedlá, podobné
ako na Zelený štvrtok, ale aj strukoviny,
zemiakové šúľance s makom a konzumovali sa i údené ryby, zemiaky a voda
z kyslej kapusty.
Ďalším dňom veľkonočného týždňa
je Biela sobota. Od rána sa v domácnostiach venovali vareniu a pečeniu
obradných jedál, ktorých prípravu začali
ešte v predchádzajúci deň. Často sa varila
šunka, údené mäso, klobásy a huspenina.
K najstarším veľkonočným jedlám patria
všade vajíčka. Na východnom Slovensku
a čiastočne i na strednom pečú dodnes
z kysnutého bieleho cesta „pasku“, na
Orave a Liptove „babu“, inde piekli „caltu“, či „mrváň“
alebo „osúch“.
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Pripravované jedlá sa konzumovali až
v nedeľu. V sobotu sa na obed jedávala
kyslá polievka z vývaru z údeného mäsa,
zahustená vajcom alebo cestovinou.
Druhým jedlom bývali makové alebo
bryndzové opekance.
Dôležitým cirkevným úkonom bolo
rozviazanie zvonov a príprava na oslavy
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktoré sa
začínajú veľkonočnou vigíliou po zotmení.
Významnú funkciu plnil oheň. V domácnostiach sa roznietil tzv. živý oheň, na ktorom sa pripravovali veľkonočné obradové
jedlá. Tento zvyk súvisel s požiadavkou
novosti na začiatku nového poľnohospodárskeho roka. Do cirkevných obradov
Bielej soboty sa včlenil oheň osobitným

Žiaci zo ZŠ v Novej Belej s morenami

spôsobom a to v podobe „pálenia Judáša“,
zachovaného dodnes. Pred začatím slávenia veľkonočnej vigílie sa pred kostolom
roznietil oheň, v ktorom sa spaľovali zvyšky
starého paškálu a oleja z večného svetla.
Novým – kňazom posväteným ohňom sa
zapáli hlavná svieca – nový paškál i ostatné
sviece. Vyhasnutým uhlíkom a popolu
pripisovali ľudia kedysi magickú ochrannú
silu, preto ich dávali na polia alebo pod
povalu na ochranu pred požiarom.
Na Bielu sobotu plietli mládenci korbáče a dievčatá farbili a zdobili vajíčka,
nazývané kraslice, písanky. Tento deň bol
vhodný na siatie a sadenie.
Vyvrcholením Veľkej noci je Veľkonočná nedeľa, sviatok oslavujúci
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V mnohých
oblastiach Slovenska sa v kostole na
rannej sv. omši svätili veľkonočné jedlá.
Mimoriadny význam sa pripisoval návratu
z veľkonočnej omše. Každý sa
ponáhľal rýchlo domov, lebo kto

vraj dobehol prvý, tomu prvému dozrela
úroda na poli a prvý bol hotový s poľnohospodárskymi prácami. Ak niekto s jedlom na ceste domov spadol, chápalo sa to
ako predzvesť škody, ktorá ho na poliach
mala postihnúť. Po príchode z kostola sa
zasadlo za slávnostne prestretý stôl – pripomínajúci ten štedrovečerný. Pestrosť
a hojnosť jedál mala zabezpečiť sýtosť
všetkých členov rodiny po celý rok. Ako
prvé sa jedlo vajíčko, rozkrojené na toľko
kúskov, koľko bolo členov v rodine, aby
na seba nezabudli, zachovali si súdržnosť,
ale verili tiež, že keď sa niekto dostane do
moci zlého ducha, či už ho mátalo, vodil
svetlonos alebo čokoľvek iné, mal si len
spomenúť, s kým jedol veľkonočné vajíčko a zlé sily stratili nad ním moc.
Omrvinky zo stola si odkladali na
liečenie, do siatin, alebo ich dali
sliepkam spolu s vajíčkom, aby
dobre niesli. Masťou zo šunky
natierali dobytku pysk, aby ich
neuštipol had, škrupiny z vajíčok
a kosti z mäsa položili na polia
medzi oziminu, aby bola chránená pred krupobitím.
Popoludní sa dospievajúce
a dospelé dievčatá schádzali na
moste alebo na väčšom priestranstve, kde sa za spevu hrávali
rôzne hry.
Posledný deň sviatkov Veľkej
noci je Veľkonočný pondelok. V tradičnej kultúre sa s ním spájajú obyčaje
kúpania či oblievania vodou a šibania
dievčat a žien veľkonočným korbáčom,
upleteným z čerstvých prútov. Šibanie
živou čerstvou zeleňou súviselo s vierou
v plodonosnú a životodarnú silu vegetácie, ktorá sa mala takto preniesť na ženy
a dievčatá, oblievanie vodou zas malo
zabezpečiť zdravie, krásu a šikovnosť.
Mládenci už od skorého rána obchádzali
všetky domy, v ktorých mali dievky, kde
ich už čakalo pohostenie – varené vajíčka, klobásky, koláče, víno či pálenka.
Dievčatá ich odmenili maľovanými vajíčkami, s farebnou mašľou na korbáč, ale
i peniazmi. Večer usporiadali mládenci
z vyzbieraných peňazí zábavu, na ktorú
pozvali i dospelé dievčatá. Bola to prvá zábava po dlhom pôste, na ktorú sa mládež
veľmi tešila a túžobne ju očakávala.
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Z NAŠICH ZAČIATKOV
rajanské hnutie sa rozhýbalo v Nedeci hneď po vojne. Vyplývalo to
z prirodzenej potreby ľudí, ktorí sa cítili Slovákmi a otvorene o tom
hovorili. Vtedy sa k slovenskému pôvodu hlásilo 90% obyvateľov
tejto obce. V povojnovom období sa zrušilo slovenské školstvo, s čím
krajania neboli spokojní. Aj v kostoloch sa zakazovalo modliť sa a spievať
v slovenčine. Spôsobilo to, že krajania sa začali stretávať a diskutovali
o nepriaznivej situácií. Výsledkom ich snažení bol vznik Spolku.
V Nedeci sa okrem Slovákov, k českému pôvodu hlásil správca panského majetku Jozef Schlegel, ktorý bol od začiatku pri založení Spolku,
ale žiadal, aby sa organizácia nazývala Spolok Čechov a Slovákov, čo sa
aj stalo. Neskôr sa stal tajomníkom OV SČaS na Spiši.
Miestna skupina v Nedeci bola založená 30. augusta 1947. A jej prvým
predsedom sa stal František Kašický. Na jej vzniku sa podieľali zároveň
aj títo krajania: Michal Kužel, Michal Neupauer, Valent Pojedinec, Jozef
Stronček, Michal Galik, Anna Kašická, Ján Kapolka, Jozef Krempaský, Ján
Pichniarčík, Michal Gronský, Vojtech Reščák, Ján Kužel, Vojtech Fronc,
Jozef Gronský, Ján Ivančák, Jozef Ševčík, Jozef Neupauer, Štefan Madeja,
Anna Bogačíková, Štefan Molitoris, František Neupauer, Jozef Milaniak,
Andrej Milaniak, Anna Froncová, Ján Piontek, Bartolomej Piontek, Jozef
Piontek, Agneša Arendarčíková, Katarína Rusnačíková, František Fronček,
Jozef Fronc a Valent Penksa.
Do činnosti miestnej skupiny sa zapájala takmer celá obec. Vďaka
snaženiam MS v Nedeci a Spolku po roku 1948 do základnej školy v Nedeci prišli opäť slovenskí učitelia a bolo obnovené vyučovanie slovenčiny,
čo všetci krajania veľmi uvítali. Od začiatku činnosti MS sa kládol veľký
dôraz na rozvíjanie kultúrnej činnosti. Do tejto činnosti sa od začiatku
aktívne zapojila Žoﬁa Bogačíková, ktorá v spolupráci s Jozefom Schlegelom začala organizovať divadelný krúžok. Na začiatku to bola skupinka
šiestich osôb, ktoré chceli vystupovať. A už na Vianoce v roku 1947 sa
predstavili divadelnou hrou Ferdo detektívom, ktorá mala veľký úspech.
Ďalšiu hru Pokuta za hriechy nacvičili spolu s Kacvínčanmi. Postupne sa
do tejto činnosti zapájalo čoraz viac nadšencov. Vďaka tomu sa rozrastal
aj repertoár divadelného krúžku, do ktorého patrili hry: Ženích, Kamenný
chodníček, Pytliakova žena, Matka, Rozmarín a ďalšie. Významnú úlohu
v tejto oblasti zohrali slovenskí učitelia, ktorí v roku 1948 začali svoje
pôsobenie v Nedeci. Patrili medzi nich nedecký J. Zvara, V. Kuzmanová
a F. Ištoková z Kacvína. Práve vďaka ním sa zvýšila úroveň ochotníckeho
divadelníctva. Nacvičovali sa nielen slovenské, ale aj poľské hry, s ktorými
sa chodilo na vystúpenia do okolitých obcí a nielen. Divadelný krúžok sa
rozrastal a v istom období pôsobilo v ňom až do tridsať ľudí. V osemdesiatich rokoch táto činnosť ochabla.
Prvú klubovňu mali Nedečania v priestoroch tzv. starej školy (dnes
je tam materská škôlka). Ako hovorí Jozef Ivančák, mali priestor, kde sa
mohli stretávať, robiť schôdze, ktoré sa konávali najmenej dvakrát do
roka a zúčastňovalo sa ich veľa krajanov.
V šesťdesiatich rokoch v dôsledku zmeny štátnej politiky zaniká slovenské školstvo. Dovtedy boli v Nedeci dve školy – slovenská a poľská.
Slovenskú základnú školu som ukončil v roku 1962, - hovorí Ján Kašický. – Mali
sme všetky predmety v slovenčine a poľštinu sme sa učili ako dodatočný jazyk
namiesto ruštiny. V tomto období vedúcim školy bol Vendelín Golak, učiteľkami
Barbara Piontková, Ľudmila Kovalčíková a Mária Šľagová. Neskôr sa slovenčina začala vyučovať ako nepovinný predmet. Takto ostalo dodnes.
Pri MS v Nedeci pôsobí folklórny súbor Veselica, ktorého vedúcou
je Žoﬁa Bogačíková. Tento súbor všetci krajania veľmi dobre poznajú.
Súbor má bohatú tradíciu a repertoár. Od začiatku vyvíjal aktívnu činnosť
na krajanskom poli. Zúčastňoval sa rôznych domácich a zahraničných
prehliadok, festivalov a podujatí, o. i. Zamagurské folklórne slávnosti,
Podpolianske slávnosti v Detve, na ktorých získaval viaceré ocenenia.
Súbor mal svoju ľudovú hudbu, ktorá vedela očariť svojou hrou každé
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FS Veselica v roku 1977

v nedeci

publikum. Starší členovia súboru odovzdávali svoje žezlo do rúk mladších
generácií a často sa stávalo, že súčasne v súbore pôsobili matka, dcéra
alebo otec a syn, ako aj vnučky či vnukovia. – V súbore môžem povedať, že
majú svoju tradíciu mnohé rodiny, - hovorí Mária Krempaská, členka súboru
– v tom aj moja. Postupne sa do činnosti súboru zapojila aj moja dcéra a
vnučky. Dúfam, že táto tradícia v našej rodine nezahynie. Dnes vystupujeme
zriedkavejšie, ale myslím si, že úroveň je taká istá ako voľakedy. Dôležité
je, aby sa do činnosti súboru chceli zapájať mladí ľudia, ktorí sú nádejou na
kontinuitu našej činnosti.
Od začiatku deväťdesiatich rokoch je predsedom MS v Nedeci
krajan Emil Neupauer. Práve jeho sme sa opýtali, aké má vyhliadky do
budúcnosti MS v Nedeci? – V tejto veci veľa závisí od aktivity a ochoty nás
samých. Máme aktívne pôsobiaci súbor Veselica, ktorý stmeľuje krajanov
a organizuje rôzne stretnutia. Práve z jeho iniciatívy sa nám podarilo tento
rok zorganizovať oblátkové stretnutie, čo dúfam prispeje k pocitu súdržnosti
medzi krajanmi. Chýbajú nám vlastné priestory, kde by sme sa mohli stretávať
a súbor by mohol nacvičovať. Vďaka tomu by sa zviditeľnila naša činnosť
a priťahovalo by to viac mladých ľudí.
Otázka začleňovania mladej generácie do krajanského prostredia je
závažnou vecou nielen MS v Nedeci, ale v meradle celého spolkového
diania. Práve od mladej generácie závisí, či bude pokračovať v dedičstve svojich predkov a akým spôsobom, preto ju treba v tomto smere
podporovať.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: archív redakcie
FS Veselica na Fašiangoch – Ostatkoch v Krempachoch
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Z našich začiatkov…

T

entokrát sme sa zaujímali o históriu neveľkej, ale veľmi aktívnej miestnej
skupiny v Dolnej Zubrici. O jej histórii sme sa porozprávali s krajanom
Vendelínom Bosákom, Vladislavou Bogaczovou a bývalým richtárom Eugenom Kulaviakom. Počiatky histórie podrobne zaznamenal na stránkach Života aj
predchádzajúci predseda tunajšej MS Eugen Kott.
Môžeme povedať, že miestna skupina fakticky pôsobí od prvých mesiacov
po vojne. Medzi zakladateľov miestnej
skupiny patrili už spomínaný Eugen
Kott spolu s Jánom Kovalíkom, Ignácom
Kulaviakom – Fajkosom, Ignácom Pavlákom, Františkom Balážom, Ferdinandom
Kubackom, Ignácom Knapčíkom, Eugenom Kulaviakom a ďalšími. S pomocou
im prišla aj mládež, ku ktorej patril aj
dnešný predseda Vendelín Bosák. Pomáhal krajanom organizovať zbierky na
cestovné trovy krajanov, ktorí sa chodili
radiť na československý konzulát do
Katovíc.

v tom čase nepriaznivé okolnosti. Neustále vyjadrovali svoj kladný vzťah ku
všetkému, čo bolo slovenské. Sami si
však pomôcť nedokázali. Preto chodili
na schôdze, na ktorých sa stretávali
zástupcovia krajanov zo všetkých oravských obcí. Takéto schôdze sa konali
zakaždým niekde inde. Keďže si však
z istými otázkami nedokázali poradiť,
obrátili sa s prosbou o pomoc na vtedajšieho československého konzula v Katoviciach Mateja Andráša. Z jednej strany
sa veľmi sklamali, keď sa dozvedeli, že
tieto územia nezostanú prinavrátené
k Slovensku, avšak potešujúcou správou
bolo to, že ako menšina majú svoje práva môžu si založiť vlastnú
organizáciu a starať sa
o zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho
jazyka na základných
školách. V tom čase sa
medzi krajanmi sa organizovali tajné zbierky na cestovné pre
zástupcov krajanov,
ktorí tajne cestovali
do konzulátu v KatoPredseda MS a kultúrny pracovník Eugen Kott (1977)
viciach.

Povojnové časy neboli pre krajanov
ľahké, keďže na nich na každom kroku
striehla milícia. Preto sa museli stretávať
tajne. Najskôr sa schádzali po súkromných domoch, neskôr medzi Dolnou
a Hornou Zubricou pod Kmínovským
kopcom alebo pri rieke Zubrici. Stretnutie bolo zakaždým dohovorené na inom
mieste, aby sa krajania vyhli prezradeniu
alebo prichyteniu. Prvoradým cieľom krajanov bolo prinavrátenie územia hornej
Oravy späť k Slovensku. Krajania sa totiž
nijako nemohli zmieriť s tým, že Orava
a Spiš znova pripadli k Poľsku. Aj preto
sa húfne hlásili k slovenskej národnosti.
V každej dedine na Orave sa vtedy k
slovenskému pôvodu priznávalo nad 90
% občanov. Nehanbili sa za svoju národnosť, neukrývali ju navonok, a vôbec
nebrali ohľad na
panujúce
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Predseda MS SSP v Dolnej Zubrici
Vendelín Bosak

V DOLNEJ
Keďže pripojenie k Slovensku už
nepripadalo do úvahy, celé úsilie vložili
krajania do vytvorenia spoločnej organizácie, čo sa im aj v roku 1947 podarilo.
Jedno stretnutie s konzulom Matejom
Andrášom sa uskutočnilo aj v Hornej
Zubrici v dome Karola Kulaka, kam konzul pricestoval na návštevu. Do prvého
výboru miestnej skupiny v Dolnej Zubrici
boli zvolení: Ján Kovalík - predseda, Ig-

Chvála obce – nový kostol zasvätený Panne Márii Škapuliarskej
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FS z Dolnej Zubríce (1977)

ZUBRICI
nác Kulaviak - podpredseda, Vendelín
Pavlák - tajomník; Eugen Kott - pokladník
a kultúrny pracovník. Členmi výboru MS
boli: Ignác Pavlák, Ján Pavlák, Vendelín
Janiak, Jozef Vengrín, František Čaja a
Ignác Knapčík. Do revíznej komisie boli
v tunajšej MS zvolení: František Baláž
- predseda, Ignác Pavlák, a Johana Polonská - Vickuľa. Mnohí krajania sa však
nedokázali zmieriť s tým, že Slovensko
sa sem už nevráti a pod vplyvom útrap
a nátlakov emigrovali do rodnej vlasti.
Jedným z prvých väčších úspechov,
ktorý krajania hneď po založení miestnej
skupiny dosiahli, bolo obnovenie vyučovania v slovenskom jazyku na miestnej
základnej škole. Bola to pre nich veľká
radosť, keď sa ich deti začali učiť v slovenskom jazyku. Do školy prišli učitelia
zo Slovenska o. i. Ján Kŕč, Michal Ďurán
či Anna Budejová, ktorí sa však nezaoberali výlučne výučbou, ale aj kultúrnou
činnosťou. Pomáhali krajanom v kultúrnoosvetovej práci, nacvičovali rôzne divadelné hry, piesne a tance. Pomáhali pri
zakladaní folklórnych súborov, ľudových
kapiel, ale aj divadelných krúžkov. S nacvičeným programom potom vystupovali
na mnohých podujatiach. Slovenčina
sa na základnej škole v Dolnej Zubrici
vyučovala dlhé roky. Po odchode slovenských učiteľov miesto slovenčinárky
zaujala absolventka Lýcea so slovenským
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vyučovacím jazykom v Jablonke Angela
Kulaviaková.
Prvý ochotnícky divadelný súbor vznikol v Dolnej Zubrici v 1949 roku a viedol
ho Eugen Kott a Vendelín Pavlák. O rok
neskôr sa krajanské hnutie rozvinulo
natoľko, že sa im podarilo otvoriť prvú
klubovňu, ktorú viedol krajan Július Pavlák. Krajania sa od začiatku živo zaujímali
o rozvoj obce. Niet sa čomu ani diviť,
veď dlhé obdobie bol richtárom v Dolnej
Zubrici jeden z krajanov, Eugen Kulaviak,
ktorý sa od začiatku zapájal do činnosti
krajanskej organizácie. Za jeho pôsobenia si Dolnozubričania svojpomocne postavili školu, zaviedli elektriﬁkáciu v obci,
vybudovali požiarnu zbrojnicu a obecný
kultúrny dom, ktorý vznikol z iniciatívy
a za pomoci našich krajanov, členov
miestnej skupiny. Nakoniec si postavili
aj svoj kostol, ktorý zasvätili Panne Márii
Škapuliarskej.
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Stará vlasť tiež na krajanov nezabudla.
Podporovala ich aktivity, vďaka čomu sa v
júni a v júli 1949 vyše stočlenná skupina
krajanských detí z Oravy a Spiša mohla
zúčastniť šesťtýždňového rekreačného
zájazdu do Prahy, Bratislavy a do Bojnej
v okrese Topoľčany. Zo samej Dolnej
Zubrice sa zájazdu zúčastnilo okolo 30
detí.
Láska a pripútanie k Slovensku sa neprejavovala len v rôznych organizačných
snahách miestneho obyvateľstva, ale
taktiež v duchovnom živote. V tom čase sa
napriek rôznym snahám poľského kléru
v kostole spievalo a modlilo po slovensky.
Určitú dobu boli v nedeľu dve omše. V
jednu nedeľu bola poľská sv. omša ráno,
a po nej slovenská, a v ďalšiu nedeľu
zase naopak. Na organe hral vtedy Ján
Mšal (brat Františka) z Hornej Zubrice.
Dolnozubričania v tom čase nemali ešte
svoj kostol a tak chodili do kostola do
Hornej Zubrice.
Ako každá iná skupina, aj v Dolnej
Zubrici pocítili odliv krajanskej mládeže,
ktorá si našla prácu mimo domova. Napriek tomu sa celý čas snažili zorganizovať folklórny súbor starších krajanov, ako
aj detí, ktoré navštevovali miestnu školu.
O neveľkom počte členov svedčí fakt, že
v 70. rokoch minulého storočia ich nebolo
do miestnej skupiny zapísaných viac ako
60. Mnohí z nich však aktívne pôsobili
v obvodnom výbore a zaslúžili sa nielen
o rozvoj krajanského hnutia v obci, ale
taktiež na celej Orave.
Sprac. Marián Smondek
Foto: archív Života

Kultúrny dom stojí teraz nevyužitý
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Obec Lapše
Nižné

T

entoraz sme zašli do Nižných Lápš dozvedieť sa, aké majú novoty. Navštívili
sme tamojšieho richtára Eugena Hatalu,
lebo práve on je najvhodnejšou osobou, ktorá
nám môže poskytnúť informácie týkajúce sa
obce. Funkciu richtára zastáva už tretie volebné
obdobie. Svoje richtarčenie začal v septembri
1994, keďže práve vtedy jeho predchodca
ochorel a vzdal sa funkcie. E. Hatala bol predtým 27 rokov tajomníkom urbáru. V súčasnosti
je aj predsedom Gminnej skupiny Spolku richtárov v Malopoľsku. Tento spolok zorganizoval
18. februára 2007 oblátkové stretnutie, ktoré
sa uskutočnilo v aule Jagellovskej univerzity
v Krakove, na ktorom bol prítomný aj Eugen.
Je zároveň aj členom farskej rady.
Počas týchto niekoľkých rokov jeho pôsobenia sa v obci zaviedli telefóny skoro do
všetkých domácností. Bola to iniciatíva, ktorú
podporovali spolu viaceré obce a vznikol výbor, do ktorého patrili zástupcovia z Vyšných
a Nižných Lápš a Lapšanky. Prvou úlohou
výboru bolo zaregistrovať záujemcov a zozbierať od nich peniaze. Potom sa nakupoval
potrebný materiál. V istom období bol pokus
o zavedenie trhov v Nižných Lapšoch, ale to
sa nepodarilo.
Každoročne sa časť obecného rozpočtu
vyčleňuje na opravu poľných ciest. – Vynakladá sa veľa úsilia, aby poľné cesty boli v čo
najlepšom stave, - hovorí Eugen Hatala. - Po
každej zime sa tie cesty poškodzujú, preto je
potrebná pravidelná starostlivosť o ne. Vcelku
môžem povedať, že u nás sú tie cesty v pomerne dobrom stave. V podstate môžeme po
nich jazdiť aj osobným autom. Okrem poľných
ciest sa v poslednej dobe opravovali aj cesty
v obci. Upravovali sa ich krajnice a priekopy
okolo nich. V Nižných Lapšoch sa tieto práce
robili na úseku 12 km a z obecného rozpočtu
podporili túto investíciu sumou 200 tisíc zlotých,
ktoré dostali z predaja Poľany Sosny. Naďalej
sa v priebehu tohto roka bude opravovať ulica
Lesná a dokončí sa utvrdzovať pod asfalt ul.
Wiśmierskeho. Budú sa taktiež ďalej robiť
chodníky z dlaždíc vedľa ciest. Čo sa tyká iných
prác, spravili sme obecné športové ihrisko,
ktoré by sme chceli odovzdať do prevádzky
ešte v tomto roku. Ostalo nám ešte zarovnať
plochu ihriska, čo je veľmi dôležité, lebo bez
toho nedostaneme súhlas na jeho prevádzkovanie. Preto aj tento rok sme vyčlenili ﬁnančné
prostriedky na dokončenie prác. Ihrisko sa nachádza oproti gymnáziu, na ploche, kde bol voľakedy sklad materiálov na telefonizáciu obce.
Priestor ihriska je oplotený do výšky 6 metrov,
keďže v blízkosti sa nachádzajú obytné domy.
Chceme ešte urobiť bežeckú dráhu. Tento
športový objekt má slúžiť nielen mladým
športov-
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Nižnolapšanský nestor J. Karkoška

Richtár E. Hatala

ČO NOVÉHO
V NIŽNÝCH LAPŠOCH?
com, ale aj požiarnikom. Ďalšou investíciou,
ktorú chcú Nižnolapšania podniknúť, je stavba
amfiteátra, na ktorý sú taktiež vyčlenené
prostriedky z obecného rozpočtu vo výške
100 tisíc zlotých. Amﬁteáter by sa využíval
na rôzne podujatia, veselice a prehliadky
dychových orchestrov. Plánuje sa aj oprava
zdravotného strediska. Je na to určená suma
vo výške 200 tisíc zlotých, z čoho len projekt
opráv bude stať 130 tisíc zlotých. V budúcnosti
by mala prebehnúť renovácia budovy starej
základnej školy, ktorá je pamiatkou. A preto
podali žiadosť o ﬁnančnú podporu na Maršalkovský úrad v Krakove a súčasne aj projekt na
renováciu tejto budovy.
Jedným z dlhodobejších želaní obyvateľov
obce je nový most na rieke. Či sa to podarí
realizovať, závisí od ﬁnančných prostriedkov.
Vecou, ktorá si taktiež žiada dokončenie,
je kanalizácia, ktorá je zatiaľ zavedená len
v časti obce.
V roku 2006 obec Nižné Lapše bola ocenená ako najčistejšia v gmine. Za toto pekné
vyznamenanie dostala peňažnú odmenu, ktorú
určili na nákup tují a vysadili ich na miestnom

cintoríne. Neskôr sa stali Nižné Lapše víťazom gminnej súťaže o najkrajšie upravené
záhradky a za získané ﬁnancie prikúpili ešte
tuje na cintorín.
Eugenovi Hatalovi práce nechýba. Ako
hovorí, pokiaľ sa chce niečo dosiahnuť, musí
sa stále na tom pracovať, vybavovať a zhovárať sa s ľuďmi. Richtár ma veľa povinností, ale
Eugenovi sa to darí všetko zosúladiť. Blížia sa
richtárske voľby a prajeme mu, aby aj tentoraz
mu obyvatelia obce zverili do rúk richtársku
palicu.

Dychovka
s tradíciou
Ako vieme, dychovka v Nižných Lapšoch
má dlhodobé tradície. Pred dvomi rokmi
oslavovala storočie svojho pôsobenia. Presný
dátum vzniku dychovky nie je známy. Odhaduje sa len podľa dátumu na najstaršej fotograﬁi,
ktorá je v archíve dychovky. Je na nej uvedený
rok 1905. V súčasnosti je kapelníkom dychovky
mladý a talentovaný Henryk Kalafut. Pod jeho
vedením nižnolapšanská dychovka koncer-

Priestor športového ihriska
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Moderná telocvična pri gymnáziu

tovala na vlaňajšej Prehliadke krajanských
dychoviek v Podvlku. Voľakedy sa členovia
dychovky stretávali na nácvikoch častejšie.
Teraz ich majú len pred nejakou dôležitou
slávnosťou v obci alebo pred podujatím či
festivalom, na ktorý idú reprezentovať obec.
Minulý rok sa Henrykovi podarilo dohodnúť sa
so všetkými členmi dychovky, aby nacvičovali
častejšie. Podarilo sa mu to, ale nie na dlho. Asi
dva mesiace sa stretávali pravidelne každú
nedeľu. – Keď sa stretávame pravidelne,
viac sa naučíme a zdokonaľujeme sa v hre
na hudobných nástrojoch, - hovorí kapelník.
- Nie vždy sú všetci ochotní prísť na nácvik
a občas nemajú čas. Ťažko je zmobilizovať
všetkých k častejším nácvikom. Zároveň si
musíme uvedomiť, že viacerí z nich cestujú
za prácou mimo obce a sú len zriedka doma.
V tom prípade sa aj ťažko uvažuje o rozšírení
repertoáru či zvýšení úrovne hry muzikantov.
Hra na hudobné nástroje a vôbec hudba
je koníčkom mladého kapelníka, ktorý dokáže
o tom rozprávať celý deň. Sám začal hrať,
keď bol štvrtákom na základnej škole. Najskôr
ho učiť pán Pańszczyk a potom sa učil sám,
preto môžeme povedať, že do istej miery je
samoukom s hudobným nadaním. Hral na
viole, barytóne a súčasne na trubke.
Dychovka hra na rôznych cirkevných,
požiarnických oslavách, zúčastňuje sa prehliadok. Ak si rodina zosnulého praje, hra aj
na pohrebe. Do repertoáru dychovky patria
rôzne skladby. Henryk zaviedol aj zopár nových a v tom dva vo svojej vlastnej hudobnej
úprave Halina Kunicka a Dmuchawce latawce.
Z cirkevných skladieb zaviedol Gaude mater
Polonia a ďalšie.

Z diania u krajanov
Zastavili sme sa aj u krajana Stanislava
Stanka, ktorý sa potešil našej návšteve. Od
neho sme sa dozvedeli, že vlani bola ukončená
nástenná maľba Posledná večera v prikostolnej kaplnke, ktorú posvätil biskup Tadeusz
Pieronek. Keď sme sa opýtali krajana Stanka,
čo je nutné urobiť v obci, povedal: - Treba by
bolo zlikvidovať nelegálne smetiská, dokončiť
kanalizáciu, na ktorú viacerí čakajú a modernizovať chodníky popri ceste a dokončiť opravu
okresnej cesty. V najbližšej budúcnosti budú
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Nový mostík a cesta uprostred obce

v našom kostole namontované nové dubové
lavice. Všetky rodiny vo farnosti dávajú mesačne na tento cieľ 20 zlotých. Vďaka snaženiam
kňaza Mariusza Skotnického bol zriadený dom
smútku.
Krajanská základňa v tejto obcí je malá.
Predsedom je krajan František Kaniuch,
ktorý zároveň doručuje Život do krajanských
domácností.

Prikostolná kaplnka

Na návšteve u
najstaršieho krajana
Ján Karkoška sa narodil 1. januára 1913.
Keď mal dva dni, jeho otec vycestoval za prácou do Ameriky a nikdy viac ho už nevidel. Pracoval tam v bani. Ján vyrastal na gazdovstve a
do základnej školy chodil v Nižných Lapšoch.
Povinná školská dochádzka trvala vtedy sedem
rokov a ôsmy ročník slúžil akoby na upevnenie
učiva. Pamätá sa, ako nosil do školy kamennú
tabuľku a k nej priviazanú ceruzku.
Učil sa v slovenskom jazyku.
Po ukončení školy pracoval na
hospodárstve s matkou. Keď mal
21 rokov, išiel na vojenčinu do Krakova, kde bol dva roky. Po skončení
vojenčiny sa vrátil domov a naďalej
pracoval na roli. Ak chcel si niečo
prizarobiť chodil pracovať do lesa.
Neskôr pracoval tri roky ako robotník
pri sceľovaní pozemkov v Nižných
Lapšoch. V roku 1938 sa oženil
s Ilónou Špyrkovou a spolu
mali tri deti. Po vypuknutí
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druhej svetovej vojny dostal povolávací rozkaz
do armády. Spolu s ostatnými šiel do Nového
Targu. - Poľská armáda nás povolávala a na
to sa ukázalo, že územie Spiša a Oravy bolo
pripojené späť k Slovensku, - hovorí Ján.
– Vrátili sme sa domov a neskôr sme dostali
povolávacie rozkazy aj zo Slovenskej armády.
Myslím si, že vďaka tomu som prežil vojnu.
Narukoval som do Martina. Mal som tam veľmi
dobrého veliteľa, ktorý mi dal priepustku a povedal, aby som sa vrátil domov. Urobil som
tak, ako mi povedal.
Po návrate domov naďalej hospodáril
spolu s manželkou. Spoločný život im
ubehol veľmi rýchlo. Po skoro 65 rokoch
manželstva ho v roku 2003 manželka navždy opustila. Bola to pre Jána veľká strata.
Hovorí, že život bez nej je prázdny.
Veľmi dobre si spomína ako sa organizovali začiatky Spolku v ich obci. Je
dlhodobým nielen členom miestnej skupiny,
ale aj verným čitateľom Života. Ako nám
povedal, prečítal všetky čísla od prvého
až po marcové 2007. Aj keď mu už zrak
neslúži ako voľakedy, naďalej si sám dokáže
prečítať Život.
Krajan Karkoška má 94 rokov, si rad zájde
medzi ľudí a do kostola. Hovorí si, že je dôležité, že sa vie o seba postarať.
Dohodli sme sa s ním, že prídeme za ním
na rozhovor, keď bude oslavovať 100 rokov.
Do ďalších dní mu prajeme veľa zdravia
a veselosti.
Text a foto: Dorota Mošová
Bočný oltár bl. Stanka
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ežišu, dôverujem v teba! V súčasnosti
sa často modlievame týmito slovami.
Od nich sa začína náš náboženský
život. Každý, kto s oddaným srdcom takto
hovorí Ježišovi, je hlboko veriacim človekom. Čo znamená veriť? Niekoľkokrát som
sa to opýtal aj sám seba, či naozaj verím?
To isté robila aj sv. Faustína, ktorá vo
svojom Denníčku napísala veľa pekných
slov o viere. Keď nemala dostatok síl, aby
sa jej viera upevňovala, prosila: ”Ježišu,
večná pravda, posilni moje slabé sily. Ty,
Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie
bez Teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj
sa predo mnou, lebo nemôžem bez Teba
žiť. Počuj volanie mojej duše, Pane, Tvoje
milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak
sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje
milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj
ľudí dohromady a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila
do mora Tvojho milosrdenstva. Viem, že
nesklameš moju nádej. ( Den. 69 )“

22.04.2007 3. veľkonočná
nedeľa J 21,1-19
Cele veľkonočné obdobie, ktoré prežívame, je radostným časom, v ktorom
oslavujeme Zmŕtvychvstalého Krista. On
prichádza k svojim učeníkom a ukazuje
im, že smrť neznamená koniec života.
Ježiš zakaždým začína svoj rozhovor s
učeníkmi od slov: „Pokoj vám!” Je zrejmé,
že Ježiš prináša pokoj, ktorý je pre človeka
znamením milosrdenstva. Obraz Božieho
milosrdenstva z krakovských Lagiewnik
predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa,
ktorý nesie ľuďom pokoj prostredníctvom
odpustenia hriechov, čo dosiahol cenou

10

29.04.2007 4. veľkonočná
nedeľa J 10, 27-30
Znamením Ježišovej lásky k nám je
obraz milosrdného Ježiša. Tento výjav
spoznal už skoro celý svet. Obraz nielenže
predstavuje Božie milosrdenstvo, ale plní
zároveň úlohu znamenia, ktoré má pripomínať o povinnosti kresťanskej dôvery voči
Bohu a činnej lásky k blížnemu. Pod obrazom, podľa Kristovej vôle, sú umiestnené

Horčičné zrnko ....
slová - Ježišu, dôverujem v Teba. - Tento
obraz, - povedal taktiež Pán Ježiš, - ma pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva,
lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je
márna. K takto chápanému kultu obrazu,
ktorý je založený na postoji kresťanskej
dôvery a milosrdenstva, pripojil Pán Ježiš
zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, veľké
pokroky na ceste ku kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti a všetky iné
milosti, o ktoré ho budú ľudia s dôverou
prosiť. „Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu
prístup každá duša. (Den. 570)“

15.04.2007 2. veľkonočná
nedeľa – nedeľa Božieho
milosrdenstva J 20,19-31
„Tomáš, uveril si preto, že si ma videl,
blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.” V
týchto Ježišových slovách je obsiahnutá
celá pravda o Božom milosrdenstve, ktoré
si dnes uctievame. Pán sa zjavil Tomášovi
vo večeradle a sv. Faustíne v kláštore.
Tomášovi ukázal prebodnuté srdce a
Faustíne srdce otvorené, plné lásky k ľuďom. Tomášovi hovoril, že život človeka
závisí od viery. Podobne povedal sestre
Faustíne, že len tomu ukáže svoju veľkú
lásku, kto má pevnú vieru. Sv. Faustína
napísala: ,,Uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú
akoby k požehnaniu a druhou sa dotýkal
odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha
na prsiach vychádzali dva veľké lúče
- jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli
mi Ježiš povedal: „Namaľuj obraz podľa
toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom:
Ježišu, dôverujem v Teba. Aby ten
obraz bol slávnostne posvätený v prvú
nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech
je sviatkom Milosrdenstva.“ Obsah tohto
obrazu veľmi úzko súvisí s liturgiou tejto
nedele. Vo všetkých kostoloch sa číta
evanjelium podľa sv. Jána (Jn 20,19-29) o
zjavení zmŕtvychvstalého Krista vo Večeradle a ustanovení
sviatosti zmierenia.

milosrdenstva, čo je správne, pretože práve vo veľkonočnom Kristovom tajomstve
sa najvýraznejšie zjavila láska Boha k
človeku.

06.05.2006 5. veľkonočná
nedeľa J 13,31-33a,34-35
svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi
a vody, prúdiace zo srdca prebodnutého
kopijou, (ktoré na obraze nevidíme), ako
aj jazvy po ranách ukrižovania, pripomínajú udalosti Veľkého piatku (Jn 19,17-18.
33-37). Obraz Milosrdného Ježiša spája v
sebe tieto dve udalosti z evanjelia, ktoré
odhaľujú nezištnosť lásky Boha k človeku.
Význam týchto dvoch lúčov opisuje sestra
Faustína vo svojom Denníčku takto: ,,
Svetlý lúč znamená krv, ktorá je životom
duší... Šťastný, kto bude žiť v ich tieni:
Eucharystia - teda tieto dva lúče znamenajú sväté sviatosti a všetky milosti Ducha
Svätého, ktorých biblickým symbolom je
voda, ako aj nová zmluva Boha s človekom uzavretá Kristovou krvou.“ Obraz
Milosrdného Ježiša býva často
nazývaný obrazom Božieho

Je ešte jedna vec a veľmi dôležitá,
prostredníctvom ktorej Ježiš chce ukázať
svoju veľkú lásku – korunka k Božiemu
milosrdenstvu. Ježiš povedal sv. Faustíne:“
Modli sa neustále túto korunku, ktorú som
ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť,
dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom
ako poslednú záchranu. Hoci by to bol
ten hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz
pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z
môjho nekonečného milosrdenstva. Túžim
po tom, aby celý svet spoznal moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu
milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné
milosti. (Den. 687)“ Hľa, bratia a sestry,
to je ten spanilý poklad, ktorý nám dáva
Zmŕtvychvstalý Pán. Prijmime ho ešte raz
s radosťou a dôverou.
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Vdp. Pavol Kubani
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PIÉTNA SPOMIENKA
Práve v marci t. r. uplynulo štyridsať rokov od smrti významného jurgovského rodáka prof. ThDr. Alojza Miškoviča, ktorý nikdy
nezabudol na svoj pôvod a bol verný slovenskej reči.
14. marca 1967 bol smutným dňom pre Slovákov na Spiši
i Orave a širokú verejnosť, lebo bol dňom odchodu spomedzi
nás vzácneho rodáka Alojza Miškoviča.
Profesor Alojz Miškovič sa narodil 4. septembra 1902
v Jurgove. Gymnázium ukončil
v Ružomberku v roku 1921.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk
biskupa Jána Vojtaššáka, spišského diecézneho biskupa. Pán
biskup ho odporučil na štúdium
filozofie na UK v Bratislave,
kde získal diplom stredoškolského profesora. Vyučoval
slovenský jazyk a literatúru na
Rímskokatolíckom učiteľskom
ústave v Spišskej Kapitule. Jeho
účinkovanie v tomto ústave
bolo požehnaním pre budúcich
učiteľov. V roku 1939 prešiel do
Spoločnosti pre zahraničných
Slovákov v Bratislave. Od roku
1946 pracoval v Slovenskej lige v Bratislave. Venoval sa národnostnej politike Slovákov doma i v zahraničí, najmä obrane svojich
rodákov v Poľsku. Neskôr sa vrátil za profesorskú katedru ako
docent pre cirkevné dejiny, patrológiu, kresťanskú archeológiu,
cirkevné umenie a staroslovenčinu. V roku 1963 obhájil dizertačnú
prácu na tému Začiatky kresťanstva u Slovákov a stal sa riadnym
profesorom. Počas prvého pričlenenia severného Spiša a Oravy
k Poľsku, v rokoch 1920-1939, prichádzal do Jurgova zriedkavo.
V nedeľu celebroval sv. omšu spojenú s kázňou. Celá obec i ﬁliálky: Repiská a Čierna Hora boli prítomní na jeho sv. omši a kázni.
Bol veľmi dobrým kazateľom a jeho zvonivý hlas i ľubozvučná
slovenčina nám zneli ako orgán. Počuli sme ju už pri jeho zvítaní
sa s nami. Bol pre nás veľkým povzbudením a stálym očakávaním
prinavrátenia tohto územia späť k Slovensku.
V roku 1939, keď sme sa toho dočkali, Alojz Miškovič intenzívne pracoval na povznesení celého pričleneného územia.
Poľská vláda sa nestarala o rozkvet tohto územia. Napr. cesty boli
v žalostnom stave. Posielal k nám najlepších učiteľov – svojich
žiakov, ktorí intenzívne pracovali na povznesení tohto kraja na
každom kroku a najmä kultúrnom poli. Viedli kurzy slovenčiny
pre tých, ktorí navštevovali skôr len poľské školy. Nacvičovali
divadla, usporadovali akadémie pri rôznych štátnych i cirkevných
príležitostiach, zdvíhali úroveň školstva i celého obyvateľstva.
Alojz Miškovič prispel k poznaniu dejín viacerými dielami,
prednáškami, príspevkami do novín. Podieľal sa tiež na tvorbe
školských učebníc. Pre nás je dobrým zdrojom informácii aj kniha
Severné hranice Slovenska, v ktorej sa zaoberá problematikou
prihraničných regiónov a ich vývinu.
Po jeho smrti Poliaci nedovolili previesť telesné pozostatky
prof. Alojza Miškoviča do rodného Jurgova, a preto je pochovaný
na kežmarskom cintoríne, kde očakáva slávne vzkriesenie.
Vďaka Vám, pán profesor, za lásku, starostlivosť, ktorú ste
vynaložili pre tento kraj i rodákov. Nech je Vám ľahkou slovenská
zem, v lone ktorej odpočívate a všetku námahu nech odmení náš
Otec nebeský.
MÁRIA CIBRÍNOVÁ - GOMBOŠOVÁ
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Do tábora
na Slovensko?
Prečo sa na to pýtam? Chcel by som, aby ste sa nad tým zamysleli. Netýka sa to však len rodičov a starých rodičov, ale predovšetkým
Vás mladších, pre ktorých sú tieto tábory organizované. A dúfam, že
si túto informáciu prečítajú aj panie učiteľky, ktoré budú prihlasovať
záujemcov do tábora.

Čo bude staré?
Začnime teda od toho, čo sa príliš alebo skoro vôbec nezmení.
Nezmení sa väčšina vedúcich. Mnohí z nich, ktorí pôjdu tento rok
do táborov, tam boli už aj po minulé roky. Takže ak tam niekto ide
už nie prvý krát, istotne tam niekoho známeho stretne.
Druhá vec, ktorá sa opakuje, je miesto, v ktorom sa tohtoročný
tábor uskutoční. Síce nebude to Môťová ako vlani, ale Belušské
Slatiny, na ktoré si milo spomínajú účastníci spred dvoch rokov.
Samozrejme, že v areáli nebude chýbať ani super bazén, v ktorom
sa dá riadne vyblázniť, a niekoľko ihrísk.
Ďalšou vecou, ktorá isto nebude chýbať, sú zájazdy a výlety, hry
a súťaže, milí a usmievaví vedúci, dobrá nálada, zaujímaví ľudia, nové
dobrodružstvá, kopec zábavy a samozrejme to všetko bude zaznamenané na DVD, a na mnohým fotograﬁách, ktoré si budú môcť účastníci
tesne pred odchodom domov kúpiť na pamiatku.

A čo bude nové?
Tak túto otázku si kladiete nielen vy, ale aj sami vedúci, ktorí chcú,
aby ste sa v tábore cítili čo najlepšie. Isté veci sa mi však podarilo dozvedieť od hlavného vedúceho a tak ich vám s radosťou prezradím.
Prvá vec, ktorá najviac poteší spachtošov, je to, že nočné hry
budú dobrovoľné. To znamená, že vedúci zobudia na nočnú hru len
toho, kto bude chcieť. Tým pádom sa neprajníkom nočných hier nič
zlé nestane a tí, čo sa radi v noci zabávajú, nebudú o nič ukrátení.
Ďalšou novinkou bude súťažiaci systém. Doteraz sa súťažilo po
skupinách a skupina sa stávala aj víťazom. Smolu mali však tí, ktorí
sa dostali napr. do lenivej skupiny, ktorým sa nič nechcelo, na všetko
nariekali a vlastne ani nič nerobili. Ak sa dostal do takejto skupiny súťaže chtivý jednotlivec, sám nič nezmohol. Jednoducho mal smolu. Aj
keď sa mu vedúci snažili pomôcť tým, že pobádali ostatných k väčšej
aktivite, nie vždy to pomáhalo. Ale s tým je koniec. Tento rok bude
každý súťažiť za seba. Aj keď budú súťaže v skupinách, každý deň sa
budú vytvárať nové skupiny podľa toho, aká hra bude na daný deň
naplánovaná. Členovia víťaznej skupiny dostanú za víťazstvo body.
Víťazom sa stane ten, kto počas pobytu v tábore nazbiera v rôznych
skupinách najviac bodov.
A posledná zmena sa týka veku účastníkov. Keďže mnohí mladí
záujemcovia prekročili vek 16 rokov, ktorý bol stanovený ako horná
hranica a do tábora by sa predsa ešte raz radi vrátili, vedúci sa tento
raz rozhodli, že v treťom turnuse presunú vekovú hranicu o rok
vyššie. Tento turnus by mal byť určený predovšetkým pre starších
a veková hranica pre mladých, ktorí by sa radi zúčastnili tohto tábora,
bola stanovená v rozmedzí od 13 do 17 rokov.

SRDEČNE POZÝVAME!!!
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Ľ. Repaský v rozhovore so slovenskými diplomatmi

Prehliadka výstavy

SLOVENSKÉ UMENIE U LOUISA

Jeho obrazy sú charakteristické istou mierou spokojnosti,
s nádychom melanchólie, všetko sa odohráva akoby vo sne a bohatá
harmónia farieb preplnená erotickými motívmi ich oživuje. Ak by
sme chceli v jeho obrazoch hľadať odpoveď, nájdeme v nich skôr
množstvo zážitkov, pocitov, dokonalú súhru krásy a odpudivej sily.
A v konečnom dôsledku fantáziu, hudbu, zrkadlo života, ktoré opíja
aj klame, vyzýva aj ukrýva. V interiéri umelcovej duše sa skrýva
neustále hľadanie, nekonečný reťazec fantázie. Vie rozhodne prekvapiť a pritom má čo súčasníkom aj povedať.
Výstavu Krakovskému publiku predstavil Lukasz Nitka, odborník na umenie, ktorý poukázal na skutočnosť, že Ľubo Repaský
nadväzuje vo svojich obrazoch vo veľkej miere na impresionizmus.
Klub u Louisa získal touto výstavou nezvyčajný nádych. V atmosfére krakovských pivničiek obrazy priťahujú zrak návštevníkov
vďaka nezvyčajným námetom a erotickému nádychu.
Medzi hosťami tejto zaujímavej vernisáže nechýbal gen. konzul
SR v Krakove Ivan Horský, konzul Marián Baláž, ale ani predstavitelia SSP, predseda Jozef Čongva a gen. tajomník Ľudomír Molitoris. Chvíle vernisáže spríjemnili melódie slovenskej hudobnej
skupiny In Vivo. Na záver pozvali organizátori výstavy všetkých
hostí na čašu dobrého slovenského vína.

Pre krakovských milovníkov umenia pripravil Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci Klubom u Louisa opäť jednu výtvarnú
lahôdku. 17. marca t.r. sa tam uskutočnila vernisáž predajnej výstavy
slovenské maliara Ľuba Repaského. Slovenský umelec nevystavuje
v Krakove po prvýkrát. Záujemcovia o jeho výtvarné diela ich mohli
prvýkrát obdivovať už v roku 2003. Ľubo Repaský má za sebou
mnoho samostatných, ale aj kolektívnych výstav, ktoré absolvuje od
roku 1994. O. i. vystavoval svoje obrazy v rodnej Levoči, Košiciach,
Bratislave, Prešove, Kežmarku, Bardejove a Varšave.
Tento slovenský maliar sa narodil v roku 1971 na Spiši v Levoči.
Ďalej pokračoval v rokoch 1985 -1989 v štúdiu v Košiciach na Strednej umeleckej priemyselnej škole u Zdenky Blonskej-Záborskej
a neskôr študoval výtvarný odbor na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, kde po jej ukončení začal aj pôsobiť. Spolupracuje
s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Venuje sa maľbe, graﬁke,
graﬁckému dizajnu, scénograﬁi a reklamnej tvorbe. Okrem toho sa
vo svojom voľnom čase venuje aj mladým nádejným talentom na
Základnej ume1eckej škole na Námestí Majstra Pavla v Levoči.
Jeho tvorba je zaujímavou mozaikou pestrosti myšlienok a
farieb a nevyčerpateľnou inšpiráciou je žena. Ženu, svoju vlastnú,
považuje za najkrajšiu na svete. Ona je pre neho inšpiráciou, v nej
nachádza tvorivú múzu.
Koncertuje skupina In Vivo
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MARIÁN SMONDEK
Foto: archív GK SR v Krakove
Zhromaždení milovníci slovenského umenia

www.tsp.org.pl

Ž I V OT apríl 2007

SPÄŤ
O TRI ROKY
V tomto článku sa vrátime do minulosti,
presne o tri roky späť, aby sme vám, drahí
čitatelia, predstavili niekoho, kto vlastne už
na to tri roky čaká. Pre Oravcov tento mladý
spisovateľský talent nie je vôbec neznámy,
avšak bolo by dobré, aby sa s nim bližšie
zoznámili aj krajania na Spiši. A o koho
ide? O Bartolomeja Mišinca, syna bývalého
predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Eugena
Mišinca, jedného z najaktívnejších členov
Spolku na Orave.
Pred troma rokmi zasvietilo jedného dňa
nad Oravou slnko, aby prinieslo nielen teplo
na túto ešte zimou objatú krajinu, ale predovšetkým preto, aby prinieslo radosť a veľmi dobrú
správu do jedného z najviac nehostinných kútov
Oravy, do Zimnej Diery, kde býval v tom
čase mladý študent lýcea v Jablonke Bartolomej Mišinec. Táto dobrá správa nebola však
začiatkom príhody mladého autora s rímskou
históriou, ale odmenou za dvojročnú namáhavú
prácu nad románom „Pretorianin“, za ktorú
získal prvú cenu Literárnej prehliadky v kategórii románu XXIV. umeleckého festivalu
mládeže v Krakove. Námahu vloženú do tohto
literárneho diela vo svojich recenziách docenili
o.i. prof. Aleksander Krawczuk, prof. Edward
Dąbrowa, medzinárodný kynologický porotca
Jan Borzymowski a predseda Zväzu poľských
spisovateľov v Krakove Konrad Strzelewicz.
A ako sa začal životný príbeh mladého
Bartolomeja? Prvýkrát uzrel svetlo sveta na
sviatok sv. Mikuláša v roku 1985. O dva roky
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neskôr sa Eugenovi a Genowefe Mišincovým
narodil ešte jeden syn, Bartolomejov mladší
brat, Jakub.
Kultúra a jej rozvoj v každej jej podobe
patrili v rodine Mišincových ku každodennému chlebíčku, pretože jeho otec pracoval dlhé
roky na úrade gminy ako riaditeľ kultúrneho
strediska. Nadanému synovi kultúra prirástla
k srdcu. Predovšetkým knižky, v ktorých sa
písalo o starožitnom Ríme. Tie mal najradšej.
Prečítal hádam každé vydanie, aké sa mu podarilo nájsť. Pomaly sa vhlboval do tajomstiev
tejto veľkej ríše a jej kultúry, ktorá zapanovala
práve nad celým vtedajším poznaným svetom.
Ak poviem, že mladý Bartolomej žil naraz
v dvoch svetoch, teda v jednom reálnom,
v ktorom vyrastal a v druhom historickom,
v ktorom vďaka svojim vedomostiam prerážal
dobrodružné chodníčky, ani veľmi ďaleko od
pravdy nebudem.
Na základnú školu chodil v Hornej Zubrici
– Zimnej diere. Na tejto škole sa však slovenčina nevyučovala. Preto dochádzal na slovenčinu
na ZŠ č. 2. Nie vždy však s tým jeho učitelia
súhlasili, niekedy mu dokonca prekážali.
Po ukončení základnej školy pokračoval
v štúdiu na všeobecnovzdelávacom lýceu
v Jablonke, v triede so špecializáciou na
informatiku. Tu sa začala aj jeho dobrodružná príhoda s pretoriánmi, členmi cisárskej
starorímskej gardy a osudom mladého adepta
Proximusa a jeho verného psa Krotosa. Román napokon vďaka zaangažovaniu riaditeľky
lýcea uzrel svetlo sveta aj v knižnej podobe
a vydal ju náš Spolok za finančnej podpory
viacerých sponzorov. Autor mal v tom čase
19 rokov. Musím sa priznať, že po prečítaní
tohto románu som bol milo prekvapený. Napísaný je naozaj pútavým jazykom, ktorý sa
veľmi dobre číta. Ja osobne nerád čítam knihy
v poľskom jazyku, pretože nie je to vždy pre
mňa najľahšie, ale táto knižka bola výnimkou.
Od prvých riadkov bola natoľko zaujímavá a
dynamická, že som sa od nej nedokázal ani
odtrhnúť. Dej ma jednoducho strhol do víru
príhod a dobrodružstiev, ktoré sa odohrávajú
v prvých rokoch nášho letopočtu na Apeninskom polostrove.
Vráťme sa však k Bartolomejovi. Ten sa po
maturite rozhodol študovať politológiu a spoločenskú komunikáciu na Krakovskej vysokej
škole Andrzeja Frycza Modrzewského. Ani
tu však písanie neodložil bokom. Aktívne
sa zapojil do tvorenia študentského časopisu
Mixer, ktorý vydáva táto vysoká škola. Jeho
nadanie si veľmi rýchlo všimli aj v redakcii
a tak sa onedlho stal šéfredaktorom. O jeho
úspechoch svedčí predovšetkým skutočnosť,
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že sa z dvojmesačníka s nákladom 800 výtlačkov stal mesačníkom s dva a pol väčším
nákladom. Nový šéfredaktor zmenil mesačník
od základu – nový dizajn, nový štýl, otvorené
dvere pre každého študenta, ktorý by chcel
prispievať svojimi článkami a časopis náhle
ožil. Vďaka svojmu talentu si získal pevné
a stabilné miesto, na ktorom môže rozvíjať
pisársky talent. Aktívne sa zapája aj do tvorby
webového portálu nowykrakow.pl, kde taktiež
plní funkciu šéfredaktora a lídra tímu. A okrem
toho všetkého si môžeme jeho články prečítať
aj v takých kresťanských periodikách ako
Niedziela alebo Gość Niedzielny.
Bartek, ako ho jeho kamaráti a fanúšikovia volajú, v poslednom čase pracuje nad
pokračovaním svojho historického románu.
Prvý diel ukončil v takom momente, že všetci,
ktorí prečítali „Pretorianina“, s netrpezlivosťou
očakávajú jeho pokračovanie. Povedal by som,
že bolo to až hriechom skončiť v takom momente, pretože by sme chceli čítať ďalej a ďalej,
a jediné, čo nám zostáva a čo nás môže potešiť,
je len kratučká informácia na konci románu,
že pokračovanie bude nasledovať. A pritom už
prešli tri roky od jeho vydania. Dúfajme však,
že trpezlivosť čitateľov bude čoskoro odmenená
mnohými ďalšími pútavými príbehmi z osudov
hlavného hrdinu, mladého Rimana Proximusa
a jeho verného priateľa Krotosa, ktorí boli na
záver prvej časti náhle od seba odlúčení. Ako
to dopadne, nechajme sa prekvapiť.
Preto by chceli Bartolomejovi na záver
popriať, aby ho tvorivá múza neopúšťala a aby
nás onedlho opäť zatiahol do dávneho sveta
bojov a intríg, ktoré boli na cisárskom dvore
v Ríme každodennosťou.
MARIÁN SMONDEK
Foto: Archív
Bartolomeja Mišinca
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Po stopách minulosti

K

u posledným trom sa farníci nepresviedčajú ani nedonucujú. Od Náboženského fondu cestou pobočky
v Levoči, titulom kongruy 137 zl. 2 gr
Portio equilis = dopravné, cestovné
61 zl. 35 gr.
Cez rok sú ešte tri farské ofery.
Príležitostný príjem pre farára je aj
1 zlatý za spievanú omšu, 30 grajciarov
za tichú.
Stály príjem učiteľa: nevýnosné pole
poniže kostolnej pažite, podľa zápisu v
Historiae domus má výmeru asi 2 bratislavské merice; je ohraničené od severu
priekopou a poľom Ján Michaličku, od východu poľom Jána Bigosa, od juhu a západu
je rieka Bialka; obrába ho sám učiteľ.
Od všetkých obcí má:
Ovsa v bratislavských mericiach
26
Hrudky masla
30
Ľanu funtov
30
Titulom štóly od pohrebu dospelého
1 zlatý 12 gr
Od pohrebu dieťaťa
36 gr
Za spev pri pohrebe dospelého
24 gr
Pri pohrebe dieťaťa
12 gr
Za hru na organe pri spievanej omši 24 gr
Pri tichej omši
12 gr
Od zvonenia
9 gr
Príležitostne dostáva ešte za organovanie
pri spievanej omši, keď je ofera
12 gr, pri tichej 6 gr.
V hotovosti nedostáva nič.
Za vyučovanie detí od každého žiaka týždenne dostáva jedno vajíčko; z
panských lesov mu vozia farníci 9 siah
palivového dreva.
Ročne má ešte tri kantácie (spieva napr.
pri kolede).
Každý z kostolníkov dostáva z kostolnej
pokladnice ročne 2 zlaté.
Odmena hrobára je stála: za vykopanie
hrobu dospelému 1 zlatý, dieťaťu 30 gr.
Odmena babíc: závisí od rodičiek, preto je
len príležitostná.

polonico-slavico). V Jurgove je ľud katolícky, evanjelický a dvaja sú gréckokatolíci.
Súčet: všetkých spolu je 2033, dospelých
1492, detí 513, katolíkov 2003, evanjelikov
11, Židov 19, jedno miešané manželstvo.
Úcta obyvateľov k Bohu, sklon k posvätným veciam sú vo všeobecnosti chvályhodné, aj morálka - okrem niekoľkých
prípadov - je dobrá. Nedele a sviatky sa dôsledne svätia. Zúčastňujú sa omše, kázne,
litánií, katechizmu aj napriek rozptýlenému
osídleniu farnosti. Všetci sa zúčastňujú
veľkonočnej spovede a žiadajú potvrdenie;
aj častejšie v roku sa spovedajú a prijímajú

Niet tu lokalít, ktoré by sa žiadalo vyňať
z farnosti, alebo do nej pričleniť.
Ku vizitácii sú pripojené dva inventáre A)
Zoznam kníh farskej knižnice: ten obsahuje
33 titulov starších kníh a 11 titulov novších.
Medzi staršími knihami je pozoruhodná
Biblia z roku 1569, gotický misál, Molnárove
a Veselého kázne, šesť zväzkov morálnej
teológie od La Croixa, Máčajove Panes
primitiarum (Trnava 1718), Semeno slova
Božího, Encyklopédia (Sentivániho Miscelanea), Kázne Leva I. pápeža (2 zväzky,
Trnava 1766, 1767), Festivale Tyrnaviense
i Concionator polonicus, 4. zv. Z novších

JURGOVSKÁ FARNOSŤ
ROKU 1832
POKRAČOVANIE Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČÍSLA

Eucharistiu. Cirkevné pôsty a abstinenciu
zachovávajú dôsledne. Svojmu pastierovi
dôverujú a preukazujú mu úctu.
Nik nepodlieha zvodom pútí, cestovaniu
po cudzine, vysťahovaniu. Mládež farnosti je
vo všeobecnosti doma i mimo domu skromná, chlapci sú v kostole na chóre, dievčatá v
sanktuáriu; katechézok sa horlivo zúčastňujú,
prijímajú náboženskú náuku i napomenutia.
Podozrivé schôdzky a nočné zábavy sa
nekonajú - nevyskytujú sa ani prejavy samopaše. Vo farnosti niet žijúcich v konkubináte a
bohorúhačov; je tu jedno rozbité manželstvo
- nevedno, kde na nachádza manžel. V obci
niet verejného žalára. Ľud farnosti rešpektuje
to, čo povie farár a učiteľ.

publikácií uvádza zoznam: Spôsob riadiť farnosť (2 zv.), Schenklovu morálnu teológiu,
Traktát o morálnej ﬁlozoﬁi, František Habel:
Nasledovanie Krista (Trnava 1806), Učení
múdrosti, Semeno dobré, Príkladné histórie, Vynaučovaní dítek. Knihy z tlačiarne Trnavskej univerzity boli určené v prvom rade
aj kňazom ostrihomskej diecézy a roku
1776 znej vyčlenených diecéz Spišskej,
Banskobystrickej a Rožňavskej.4
B) Inventár 11 protokolov jurgovskej
farnosti: Súpis duší, Matrika pokrstených,
sobášených, zomrelých od roku 1741, Matrika pokrstených, sobášených, zomrelých
vojakov od roku 1830, Matrika birmovaných
od roku 1824, Matrika miešaných man-

Jurgovský kostol sv. Sebastiana

5. O ľude farnosti
a jeho povinnostiach
Ľud farnosti je poddaný slobodnému
barónovi Ferdinandovi Horváthovi de Paloča, zemepánovi, katolíkovi. Panstvo pomáha materiálom i peniazmi na opravu miestnej školy, ako to upravujú štátne vrchnosti.
Hovoria tu poľsko-slovensky
(Labi est
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Trpké
skúsenosti

Biskup F. Tondra medzi Jurgovčanmi

želstiev od roku 1830, Matrika obrátených
a odpadlíkov od roku 1830, Protokol kráľovských i diecéznych nariadení od roku
1806, Denník a kostolné účty od roku 1806,
Kronika (Historiae Domus) od roku 1781,
Protokol fundačných omší.
Za záver vizitácie je úprava biskupa
farárovi, aby chránil kostolný, farský a školský majetok; akékoľvek transakcie s týmto
majetkom podliehajú súhlasu biskupa. V
prítomnosti zúčastnených, výslovne zástupcu
patróna podpísal, spečatil a vydal zápisnicu
o kanonickej vizitácii v Jurgove 3. júla 1832 .
Okrem biskupa Bélika podpísal zápisnicu aj
jeho kanonik Gašpar Nemešáni de eadem.
Ku zneniu 3. hlavy, § 1. sa ostražito
ozval panský právny zástupca a dopísal
svoj výhrady: Ku vyňatiu jednej sedliackej
usadlosti pre zlepšenie životných podmienok farára by bola potrebná úprava
(regulácia) celého terénu, na čo patróna
žiadnym dôvodom nemožno donútiť; tiež
proti úprave 4. hlavy § l. o voľnom výrube
dreva v obecných lesoch - v Jurgove nie sú
žiadne obecné lesy, jedine panské - potom
sa všetko stáva povinnosťou panstva, na
čo by sa dalo redukovať v zmysle urbáru
aj voľné pasenie i oslobodenie kopaníc od
desiatkov - v mene kostola a farára a potom to chápať ako prijateľné. Toto prehlásenie podpísali: zemepanský právnik Juraj
Gergely, za Spišskú stolicu František Lani a
Anton Juraj Spener a pritlačili svoje pečate.
Toto prehlásenie nie je datované.
K tomuto zaujal stanovisko biskup Bélik:
Keďže predstaviteľ patronátu a panstva pri
tejto vizitácii intervenoval a upozornil, aby
sa nerušili práva panstva, (už vlastne svo4

ZELLIGER, A.: Pantheon Tyrnaviense. Trnava:
SSV 1931.
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jim podpisom vyslovil všeobecnú obavu z
porušenia práv panstva) a ďalšiu obavu ku
textu hlavy 3. § 1. o sedliackej usadlosti pre
zlepšenie existenčných podmienok farára
patronátom a panstvom. To sa prisľúbilo už
roku 1781, ale doteraz sa nerealizovalo. V
hlave 3. § 1. sa jednoducho len vyslovilo,
čo sa v tej veci urobilo? Toto konštatovanie
patronátu a panstvu nič neurčuje; v tejto
zápisnici zástupca nespochybnil ani desiatky z kopaníc, ktoré sa pred časom priznali
kostolu a farárovi, ako aj z tejto vizitácie vyplýva, že okrem jednej lúky z titulu majetku
kostola, kostol a fara nič nevlastnia. A čo sa
týka slobodného výrubu dreva a pasenia,
bolo to priznané jurgovskému farárovi nielen pri súpise roku 1802 - (treba však len
zo svrbenia protestovať, solum e pruritu
protestanti) - ale od počiatku pri založení
kostola a fary záviselo to čisto od dobroty
panstva a túto blahosklonnosť panstva
nemožno spochybňovať a odvolávať sa
na urbárnu reguláciu, keď to v jurgovskej
farnosti platilo tak svedomím patróna a
panstva. Tiež súpis z roku 1802 má verejnú platnosť, nik proti nemu neprotestoval
a podpísal ho aj zástupca panstva. Tieto
kľučky treba zamietnuť a farárovi výrub
dreva a pasenie - čo tak vždy bolo – priznať
aj autoritou vizitátora (biskupa) ako kráľovského komisára. Dané na Spišskej Kapitule
21. apríla 1833. Jozef Bélik, spišský biskup
v. r. a priložená jeho pečať.5
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.

5

Metropolitný archív v Krakove, Canonica visitiatio
parochialis ecclesaie Jurgoviensis, in...comitatu
Scepusiensi...per rev. D. Josephum Bélik, episcopum
Scepusiensem diebus 3tia et 4ta Julii
1832 peracta. 21 str.
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Viackrát sme písali o trpkých skúsenostiach z obdobia druhej svetovej vojny,
ktoré poznačili životy našich krajanov.
Mnohí z nich sa z tejto hrôzostrašnej búrky
národov nikdy nevrátili a položili svoj život
za slobodu tých, čo ostali nažive. Jedným
z tých šťastlivcov, ktorému sa podarilo
vrátiť domov, bol odbojár Jozef Griguš
z Krempách. V jeho pamäti sú stále živé
udalosti tamtých čias a ľudí, ktorí to prežili
je stále menej. V Krempachoch žijú ešte
odbojári Jozef Petrášek, Jakub Kačmarčík a Vojtech Griguš, ktorý sa stal neskôr
kňazom a žije v USA. S Jozefom sme sa
rozprávali o jeho trpkých skúsenostiach
a povojnovej dobe.

Odbojár Jozef Griguš

Jozef sa narodil 27. marca 1922 v slovenskej roľníckej rodine Alžbety (rod. Brížekovej) a Pavla Grigušovcov. Mal jednu
sestru Máriu a dvoch nevlastných bratov
Andreja a Pavla z otcovho predchádzajúceho manželstva. Ako malý chlapec spolu
s vrstovníkmi pásol dobytok. Keď mal šesť
rokov, nastúpil do základnej školy v rodnej
obci. – Voľakedy bola len sedemročná povinná školská dochádzka, - spomína Jozef.
– Ja som sa veľmi dobre učil, ale moji rodičia nemali na to peniaze, aby som sa mohol
ďalej vzdelávať. Ostal som teda doma na
gazdovstve a keď bola príležitosť, šiel som
si prizarobiť. Pracoval som v kameňolome
a aj pri vytvrdzovaní ciest.
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Vojnové útrapy
Jozefov pokojný život sa skončil,
keď ako dvadsaťročný dostal povolávací
rozkaz do slovenskej armády v Spišskej
Starej Vsi, kde aj narukoval na vojenčinu.
Práve koncom roka 1942 povolali do slovenskej armády až dva ročníky brancov
1921 a 1922. Takýto postup bol nutný,
aby kasárne po odchode na front predchádzajúcich brancov neostali prázdne.
Týmto spôsobom mohla armáda doplniť
svoje zloženie a súčasne zaškoliť ďalších
vojakov pre potreby východného frontu,
ktorý rýchlo pohlcoval životy vojakov.
Jozef bol najskôr na krátkom zaškolení
v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ ho preradili
na školenie ženistov do Michaloviec, ktoré
trvalo deväť mesiacov. Po absolvovaní ženijného výcviku všetkých vojakov vyzbrojili.
Neskôr bola Jozefova jednotka sústredená
do Dolného Kubína, kde sa schádzali viaceré roty z okolitých kasárni a pripravovali
sa na odchod na front. V dolnokubínskych
kasárňach strávili tri mesiace. Ako hovorí
Jozef, bolo to obdobie výcvikov, ale cítili
už blížiace sa nebezpečenstvo frontového
života, ktorý bol veľmi neistý. Napokon
29. júna 1943 sa pohli z Dolného Kubína
na front. Čakali ich dlhá a únavná cesta,
z ktorej sa už mnohí nevrátili. Celý prápor
vojska nasadol do vlaku a cestovali sedem
dní. V meste Dnepropetrovsk vystúpili
z vlaku a ďalej išli autami. Ako postupovali
k Čiernemu moru, cestou videli už hrôzu
vojnových zničení. Úlohou ženistov bolo
opravovať mosty, ktoré ruská armáda
vyhadzovala do vzduchu.
Takto sa po dlhom pochode a namáhavej práci dostali až na Kaukaz, kde
strávili pár mesiacov. Podľa slov Jozefa
Griguša, bolo to najťažšie obdobie v jeho
sotva dvadsaťjedenročnom živote. Bolo
to vraj hotové peklo, bojovalo sa takmer
bez prestávky. Veľa práce mali najmä
ženisti, ktorí museli jednak odmínovávať
každý kúsok doby-
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tého terénu alebo mínovať
svoje pozície v obrane
pred protiútokmi. Bolo to
veľmi nebezpečné, keďže
všetky tieto práce robili
za neustáleho ostreľovania. Počas týchto bojov
sa jednotka dostala do
obkľúčenia, z ktorého sa
jej podarilo dostať len s
veľkou námahou. Cena
však bola veľmi vysoká.
Takmer polovica jednotky
padla alebo bola ranená.
Po pár mesiacoch nastal zvrat vo vojne
a pre nich sa začala dlhá ústupová cesta,
ktorá z Kaukazu viedla na západ. Šli pešo,
niekedy sa presúvali s pomocou konských
záprahov, ak sa im nejaké podarilo získať.
Konečne sa dostali na Krym, kde si mohli
krátko oddýchnuť. - Stretol som tam
- podotýka Jozef, - Jána Blachuta a Jozefa Tomáškoviča z Fridmana, Vojtecha
Griguša, Andreja Krišíka a Vojtecha Surmu
z Krempách. Po dlhej dobe som sa mohol
porozprávať vo svojom nárečí s krajanmi.
Spoločne sme si zaspomínali na domovinu
a naše rodiny. Uvedomovali sme si, že
nevieme, či sa ešte takto spolu stretneme
doma. Dozvedel som sa vtedy aj o tom, že
na fronte zahynul môj kamarát Ján Galuš,
čo bola nesmierne smutná zvesť.
Potom cez Odesu pokračovali v ústupe
do Rumunska, odtiaľ do Maďarska, až sa
napokon ocitli na Slovensku. Ženisti po
celý ten čas pripravovali cestu vojakom,
ktorí išli za nimi. Posledné opevnenia robili
v Maďarsku. Tam bol Jozef ranený, ale mal
aj veľa šťastia. Guľka prešla síce cez hlavu,
ale ostali mu po nej len mierne zranenia.
Práve preto bol Jozef odvelený do nemocnice a na zotavenie. A už na Veľkonočné
sviatky prechádzal hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom. Z Miškolca pricestoval
do Košíc a odtiaľ mal už blízko ku svojej
materinskej kasárni.
Aké bolo Jozefovo prekvapenie, keď na Hlavnom košickom
námestí sa ocitol zoči-voči židovke z Novej Belej. Ani mu na
um neprišlo, že by mohol akurát
tam stretnúť niekoho známeho.
Ponáhľal sa prihlásiť sa v kasárni a tam kvôli utrpenému zraneniu ho poslali na dvojmesačnú
zdravotnú dovolenku. Po zotavení ho prepustili domov. Išiel
peši cez hranicu, a keďže bol
veľmi vysilený, noc strávil v istej
domácnosti v Nedeci-Zámku

a až skoro ráno sa pobral domov. Na dvere
rodného domu zaklopal 7. apríla 1945. Bol
to najšťastnejší deň v jeho živote. Za vojnové útrapy bol viackrát významenaný.

Život po vojne
Po skončení vojny 16. septembra 1945
sa oženil s Máriou Bizubovou. Spoločne
prežili výše päťdesiat rokov a vychovali päť
deti: Jána, Blažeja, Emíliu, Annu a Jozefa.
Každý z nich si založil vlastnú rodinu.
Jozef dúfal, že v povojnovom období
nastane mier a ľudia budú pokojne žiť.
Naopak, pre Spišiakov a Oravcov, ktorí
sa hlásili k slovenskému pôvodu, nastalo
obdobie prepadania a terorizovania ich
domácnosti bandou „Ognia.“ – Prichádzali
v noci, - hovorí Jozef. – Brali všetko, čo im
prišlo do ruky. Chlapi sa museli skrývať
z obavy o svoj život. Čím zavinili títo ľudia,
že boli prenasledovaní? Slovenským pôvodom? Žiadne iné vysvetlenie nevidím.
Jozef sa vždy poteší návštevám svojich vnukov, ktorých ma devätnásť a desiatim pravnukom. Celý život gazdoval
a okrem toho ešte pracoval v Roľníckom
družstve v Krempachoch, kde bol 25
rokov predsedom. V roku 1982 prešiel
do dôchodku.
Má veľa záujmov. Veľmi rad číta knihy
a časopisy. Rád majstruje a pracuje popri
dome. Stretáva sa s kamarátmi a známymi.
Ako spomína, mal trinásť vrstovníkov v obci a dnes sú už len traja. Vždy so záujmom
sledoval dianie v krajanskom hnutí a čítal
časopis Život. Aj jeho deti sa aktívne zapájajú do činnosti MS v Krempachoch.
Jozef veľmi často rozpráva svojim
vnukom o vojne a praje im, aby sa nikdy
nedožili takýchto trpkých skúsenosti. Zároveň si uvedomuje, že mal veľké šťastie,
lebo mnohí jeho spolubojovníci padli na
fronte a ich rodiny ani nevedia, kde majú
svoje miesto odpočinku.
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a poslednej prechádzke po Čiernej
Hore od Jurgova sme sa zastavili u
krajana Jána Krišíka, ktorý pochádza
z Vyšných Lápš, ale natrvalo sa usadil práve
tam. V súčasnosti je už na zaslúženom dôchodku, avšak predtým pôsobil ako učiteľ.
Učil na základných školách v Pekelníku,
Krempachoch a Gronkove. Okrem toho, že
mal rád svoje učiteľské povolanie, mal ešte
jednu veľkú záľubu, a to umenie. Jeho vášeň
sa začala od fotografovania. Fotograﬁou sa
začal zaoberať, keďže to potreboval k svojej
záverečnej práci pre ukončenie učiteľského
štúdia. Jeho záverečná práca bola o obci
Krempachy (jedna časť bola z geológie a
druhá obsahovala odevy a ornamentálne
motívy). Časť jeho práce musela obsahovať
samozrejme prílohy v podobe fotograﬁí,
ktoré boli dokreslením teoretickej práce.
Po nejakom čase sa však Ján začal viac
venovať technike fotografovania a snažil
sa v tom zdokonaľovať. Od fotografovania
prešiel k maliarstvu – k olejomaľbe. Taje tejto
techniky spoznával postupne. Naštudoval
si knihu Ludvika Lososa Technika maľby
a skúšal sám bez odbornej prípravy maľovať. Zistil, že prvé obrázky sa mu celkom
vydarili a páčili sa aj jeho známym, preto
v maľbe pokračoval. Témou väčšiny jeho
obrazov bol náboženský motív a okolitá
príroda. Rovnako ako pri fotograﬁi aj pri
maliarstve si postupne zdokonaľoval svoje
vedomosti a schopnosti.
V roku 1975 sa presťahoval s rodinou
do Čiernej Hory, kde si postavili dom. Práve
tam sa dostal do kontaktu s istým chlapcom,
ktorý sa venoval rezbárskemu umeniu. Často sa rozprávali o umení a zvlášť o rezbách,

ktoré chlapec vyrezával. Jánova manželka
Mária, ktorá bola taktiež učiteľkou, si všimla,
že manžel javí záujem aj o rezbu. Povzbudila
manžela k tomu, aby sa aj on pokúsil niečo
vyrezať. Vedela, že má vzťah k drevu a vie
z neho vytvoriť rôzne veci pre domácnosť.
Hovorila mu preto, aby svoje nadanie začal
využívať aj v tomto smere a takto môže tráviť
aj voľný čas.
Ján chvíľu rozmýšľal o tom, čo mu
povedala manželka. Po nejakom čase išli
spolu objednať prvé dláta do Poronina.
A takto nebadane sa začala jeho veľká
záľuba vyrezávanie. Začal sa tým zaoberať
až po štyridsiatke. Zdalo by sa, že je to už
trochu neskoro, ale jeho práce hovoria, že
práve v čas. Sochy predstavujú väčšinou

Nadaný rezbár
a maliar
motív domova. Táto sochárska práca ho
fascinovala viac ako maľba a to preto, lebo
je trojrozmernou prácou. Pre Jána je väčšou
výzvou vyrezávanie ako maľovanie.
Ján bol niekoľko rokov členom Klubu
amatérskych výtvarníkov, ktorý pôsobil pri
Mestskom kultúrnom stredisku v Novom
Targu. Jeho práce spolu s inými výtvarníkmi
boli prezentované na vernisážach, ktoré sa
uskutočňovali v tomto kultúrnom stredisku.
Okrem rezieb robil aj basreliéfy. To bol jeho
najväčší koníček.

Goralská kapela

Tešil sa, keď mohol zobrať do rúk dláta a
kúsok lipového dreva a niečo z neho vytvoriť.
Z jeho prvých prác mu doma neostala ani
jedna, lebo, ako náhle niečo skončil vyrezávať, hneď bol to záujem. Viaceré rezby
predal. Podobný osud zdieľali aj jeho ďalšie
práce, ktoré boli vystavované na viacerých
vernisážach. Okrem toho, že bol samoukom
v rezbárskej technike, chodil aj na stretnutia
s inými výtvarníkmi - amatérmi a diskutovali
tam o svojich prácach, porovnávali ich a delili
sa svojimi dojmami a uvažovali o tom, čo na
nich vylepšiť. Dá sa povedať, že to bol istý
druh pracovných dielni. Stretávali sa tiež s
profesionálnymi umelcami, ktorí prichádzali
Panna Mária s dieťatkom v náručí

Strom života
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Maľba Nedeckého zámku
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VEĽKONOČNÉ
PRIPRAVY

Panna Mária s dieťatkom v náručí
– basreliéf

z Krakova. Konzultovali s nimi svoje práce so zreteľom na umelecké hodnoty
a formy. Boli to pre Jána profesionálne
pokyny a pomáhali mu v ďalšom umeleckom pôsobení.
Rezby Jána Krišíka boli často
oceňované, čo bolo dôkazom toho, že
jeho manželka mala pravdu ohľadne
jeho umeleckého nadania. Ján spojil
svoje nadanie s pôžitkom pre milovníkov umenia. Vďaka tomu mnohých
obohatil svojou tvorbou. Uveďme
aspoň pár výstav, na ktorých boli
prezentované Jánove práce, o. i. posúťažná výstava v Okresnom múzeu
v Novom Sączi – III. súťaž súčasnej
ľudovej rezby poľských Karpát 1977;
v rokoch 1981-83 výstavy prác amatérskych výtvarníkov v Novom Targu,
v roku 1995 výstava Rezba a basreliéf
na Sabalowych bajaniach v Bukowine
Tatrzańskej.
Jeho zbierka prác je dosť bohatá.
Uňho doma sa nachádzajú práce,
ktoré si ponechal pre seba a rodinu.
Zároveň si robil záznamy o svojich
dielach na základe výstrižkov z novín.
Má aj zbierku knižných reprodukcií
obrazov, rezieb a basreliéfov významných umelcov. V súčasnosti už nie je
aktívnym umelcom. Teraz sa venuje
čítaniu kníh a časopisov o umení, ale aj
časopisu Život, kde nachádza zaujímavé články o umelcoch a výstavách.
- Medzi deťmi a mládežou je veľa
nadaných umelcov, len treba - hovorí
Ján, - aby ich niekto povzbudil, podporil a pomohol im rozvíjať umelecký
talent. Ja som mal takúto podporu
v manželke a rodine.
Text a foto:
DOROTA
MOŠOVÁ
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Veľkonočným sviatkom predchádza šesťtýždňový pôst. Je to čas na to, aby sme sa zamysleli
nad svojím životom a vierou, ako aj nad tým, čo
by sme chceli v ňom zmeniť. Voľakedy sa ľudia
na tieto sviatky pokoja dôslednejšie pripravovali.
Ako spomína krajanka Agneša Kalatová z Novej
Belej, na popolcovú stredu vyvarili hrnce, aby
neboli mastné, ako aj všetko ostatne náradie,
ktoré sa používalo v domácnosti. - Cez celý
post sa nejedlo mäso, ani nič mastné, - hovorí
Agneša. - Bolo to obdobie bez zábav, svadieb či
krstov. Pôstilo sa v stredy a piatky. Dodržiavalo
sa to prísne v každej domácnosti. Snažili sa
o každodennú účasť na sv. omši a duchovných
cvičeniach a po nich na spovedi. V piatky sme
chodili na pobožnosť krížovej cesty. Nesmelo sa
spievať doma, lebo rodičia nás hneď upozornili,
že je pôst a mali by sme uvažovať o Kristovom
umučení. Opýtali sme sa jej tiež, ako vyzerali
prípravy v ich domácnosti na Veľkú noc. - Tesne
pred sviatkami každá gazdiná robila veľké jarné
upratovanie. Okopávala záhradku, piekla chlieb
a koláče. K najčastejším patrila bábovka, tzv.
tvorožnik. Pred sviatkami sa v každej domácnosti
robila zakáľačka, aby sme mali mäso a údeniny
na Veľkú noc. Deti zdobili vajíčka a pripravovali
nejaké veľkonočné ozdoby a vajíčka cibuľových
šupkách, aby mali peknú oranžovočervenú farbu. Na svätenie do košíčka sa dávala soľ a ešte
zemiak, aby bola dobrá úroda. Vo veľkonočnú
nedeľu sa navštevovalo len rodinu. V domácnosti
sa robili len tie najnutnejšie práce. V pondelok
bola oblievačka. Dievčatá sa na ňu tešili, aj keď
mládenci mali občas rôzne prešibané nápady.
Agnešou Kalatová (rod. Monková) sa
narodila 13. januára 1919 v Novej Belej. Ako

KRÁTKO Z ORAVY
13. marca t.r. sa začal v Jablonke kurz
tanca. Uskutočňuje sa v priestoroch gymnázia a klubovne SSP v Jablonke. Účastníci
sú spokojní s kurzom. Dúfajme, že sa nielen
naučia niečo nové, ale aj príjemne strávia
voľný čas. S návrhom zorganizovať kurz
tanca prišiel predseda MS v Jablonke Ján
Bašisty a je jednoznačne jasné, že to bol
dobrý nápad. Neoceniteľnou pomocou pri
organizovaní kurzu je aj predsedova dcéra
Monika. Na kurz je prihlásených viac ako 70
účastníkov. Dve detské skupiny sa stretávajú
v priestoroch gymnázia a jedno stretnutie trvá
dve hodiny. Podvečer okolo 19.30
sa uskutočňuje v klubovni kurz

hovorila, časy, v ktorých jej prišlo žiť, boli
najmä v mladosti dosť pohnuté. Jej detstvo
padlo do medzivojnového obdobia. A vtedy
pomery na dedine neboli najlepšie. - Detstvo
v dnešnom chápaní voľakedy nebolo, lebo už od
najmladších rokov treba bolo pracovať na gazdovstve, - podotýka Agneša. – Každá pracovná
sila bola potrebná, keďže skoro všetky práce
sme robili ručne. Často bývalo, že na celý deň
musel vystačiť jeden krajec chleba s maslom.
O sladkostiach nebolo reči, keďže sme nemali
navyše peňazi. Navštevovala len základnú školu.
Chodila spolu s otcom do lesa a pomáhala mu
píliť stromy, zbierať raždie a nakladať drevo na
voz. Život dedinského dievčaťa nebol ľahký.
Od najmladších rokov sa zaúčala do prác v domácnosti i na gazdovstve. Starala sa o mladších
súrodencov. - Keď si porovnávam svoje detstvo
s detstvom mojich vnukov - hovorí Agneša, - zdá
sa mi, akoby som ho ani nemala. Dnes majú deti
veľa výhod, hračiek, pekného oblečenia. Nedá sa
to porovnať, my sme mali jedny šaty do kostola
a druhé na bežný deň.
Ako mladá deva chodila na zábavy, ktoré
boli na nejaké sviatky. Nemala však prístup
k takým šatám či topánkam a vonkoncom prípravkom a mejkapovým prostriedkom, ako majú
jej vnučky. Voľakedy šťastím dievčaťa bolo, keď
sa rýchlo a dobre vydalo a stalo sa tak statočnou
ženou a gazdinou. Agneša sa vydala za Vojtecha
Kalatu a spoločným úsilím vychovali tri dcéry
Máriu, Helenu a Annu. Jej manžel bol aktívnym
členom požiarneho zboru. Deti, ako aj vnukov,
vychovali v slovenskom duchu. V súčasnosti
Agnešu navštevujú mnohí vnuci a pravnuci.
Nedávno v rodinnom kruhu oslávila krásne
88. narodeniny, ku ktorým jej všetci priali veľa
zdravia, radosti a božieho požehnania. K týmto
prianiam sa ja my pripájame.
Text: Dorota Mošová

pre mládež. Prvého stretnutia sa zúčastnilo
len šesť párov, ale mládeže stále pribúda.
Nacvičuje ich Peter Pallo z Trstenej.
* * *
Jar ožíva a s ňou aj nádej na nový začiatok. V Podvlku, ako aj na iných školách na
Orave deti privítali prvý jarný deň 21. marca.
Niektorí žiaci pochodovali s morenou za
obec a utopili ju v rieke, iné sa zasa venovali športovým hrám. Keďže v Podvlku na
základnej škole sú len dvaja učitelia - muži,
ktorí majú mnohé pracovné povinnosti,
využili 21. marec na zmeškanú akadémiu
k oslave MDŽ a pripravili ju v spolupráci
so šiestakmi.
Grażyna Kozaková
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Jubilanti

SMARAGDOVÁ
SVADBA
Akáže je to svadba? Najčastejšie píšeme
predsa len o tej zlatej a často oslavujeme aj tú
striebornú. Ale aká je ta smaragdová? Hneď
vám na to odpovieme, pretože takéhoto manželského jubilea sa dožili manželia Vendelín
a Ludvika Bosákovci z Dolnej Zubrice, ktorí
uzavreli sviatostné manželstvo 21. februára
1952 v hornozubrickom kostole sv. Michala,
teda pred 55 rokmi.
Ludvika sa narodila 28. januára 1928 v
gazdovskej rodine Ignáca a Augustíny (rod.
Knapčíkovej) Pajonkovcov v Dolnej Zubrici.
Pochádzala zo siedmich sestier, avšak štyri
z nich ešte v ranom detstve zomreli. V tom
totiž čase panovala na Orave veľká bieda.
Keď Ludvika trochu vyrástla, začala chodiť na
základnú školu. Päť rokov chodila do poľskej
školy a počas vojny ešte dva roky do slovenskej
školy. Po ukončení zostala, podobne ako väčšina detí, doma a pomáhala svojim rodičom na
gazdovstve. Z materskej lásky sa však netešila
dlho. V roku 1949, teda keď mala Ludvika 21
rokov, zomrela jej matka. Začala teda gazdovať
spolu s otcom. Ako bolo vtedy zvykom, mladé
devy súce na vydaj sa schádzali na páračkách,
kde bolo vždy kopec zábavy. Na jednej z nich
sa zoznámila z Vendelínom.
Vendelín sa narodil 1. februára 1930 v
Dolnej Zubrici v chudobnej roľníckej rodine
Jozefa a Rozálie (rod. Kubackovej) Bosákovcov. V tom čase mala jeho sestra Emília už
päť rokov. Biedu, akú Vendelín pociťoval
od detstva, ešte viac prehĺbila otcova smrť.
Mal vtedy len štyri roky. Otcovi nedokázali
pomôcť, pretože nemali jednoducho peniaze na

lieky. Ťažký osud trápil Vendelína od malička.
Už ako malý chlapec musel ísť do služby
k bohatému gazdovi a okrem toho pracovať
na neveľkom hospodárstve, ktoré mali. Jeho
matka tvrdo pracovala a snažila sa ušetriť, kde
len mohla, aby mohla svoje dve deti vyživiť.
Situácia sa trochu zlepšila, keď sa Orava vrátila
k Slovensku. Slovensko sa snažilo povzniesť
hospodársky predovšetkým tie regióny, v ktorých panovala najväčšia bieda. Viacerí muži
z obce však narukovali, a osud ich na mnoho
rokov odvial ďaleko od domu. Celá ťarcha a
starostlivosť o deti, dom a hospodárstvo boli
potom hlavne na pleciach žien a starých ľudí,
ale nesťažovali sa.
Po vojne sa začali krajania organizovať
a radili sa, čo môžu urobiť pre to, aby Orava
zostala pri Slovensku. O radu sa chodili pýtať
aj do Katovíc do Československého konzulátu.
Aj mladý Vendelín sa snažil priložiť ruku k
dielu, ako len vedel. Preto chodil domov ku
krajanom a zbieral peniaze potrebné na cestovné pre zástupcov krajanov. Keď mal 16 rokov,
vzhľadom na nepriaznivú situáciu nielen doma,
ale vôbec na Orave, sa rozhodol odísť za prácou
do Československa. Najskôr začal pracovať v
Štítine pri Opave i v Ondřejoviciach Zlatých
Horách. Tu pomáhal na píle, zvážal drevo robil
ešte mnohé iné pomocné práce. Veľmi rád si
spomína na tento čas, pretože tu poznal mnoho
dobrých ľudí, ktorí ho mali veľmi radi. Neskôr
sa však dozvedel o práci v Brne, kde v tom
čase pracovalo už mnoho krajanov z Oravy.
Z peňazí, ktoré zarobil, sa snažil pomôcť aj
matke, ktorá zostala doma. Domov sa vrátil
na Vianoce 1949.
Po jeho návrate domov už Spolok fungoval
naplno, rozvíjala sa krajanská činnosť, slovenčina sa vrátila na základnú školu. To ho veľmi

... a dnes
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Manželia Bosákovci v deň svadby...

potešilo. Začal pomáhať matke na gazdovstve
a začal taktiež myslieť na ženbu. Na jedných
páračkách sa bližšie zoznámil s Ludvikou,
s ktorou sa onedlho zosobášil
- Náš svadobný deň - doplňuje Ludvika
- si veľmi dobre pamätám. Bola vtedy hrozná
zima, že až prašťalo. Do kostola sme išli na
saniach a svadobný sprievod tvorilo až 11 saní.
Vendelín sa po svadbe presťahoval k Ludvike,
ktorá bývala so svojím otcom, aj so svojou
matkou a tu začali všetci spoločne gazdovať.
Onedlho však Vendelínova matka zomrela.
Zostali teda s Ludvikinym otcom, ktorého
doopatrovali až do jeho smrti v roku 1968.
Ako každá mladá rodina, aj Bosákovci si
chceli postaviť svoj dom. Síce stavebný materiál
už mali dlhší čas, stavať začali až v roku 1957.
Spolu s manželkou vychovali štyroch synov
– Jozefa, Vendelína, Czeslava a Bohuslava.
Všetci sa už oženili a založili si svoje rodiny.
Manželia Bosákovci gazdovali na neveľkom
hospodárstve, preto Vendelín privyrábal na
živobytie rodiny tesárstvom. V roku 1953
sa stal členom miestnej požiarnej jednotky.
Okrem toho pôsobil 17 rokov ako pokladník v
urbárskom spolku, a dodnes je čestným členom
miestneho požiarneho zboru.
Roky plynú a manželia Bosákovci odovzdali gazdovstvo svojim deťom. Život krajana
V. Bosáka je stále previazaný so starostlivosťou
o rodinu a krajanskou činnosťou, ktorej zostal
verný dodnes a už dlhé roky plní funkciu
predsedu MS v Dolnej Zubrici. Viackrát bol
delegovaný na zjazdy Spolku a jej aj nositeľom
medaily Za zásluhy. Aktívne sa podieľal na
krajanskom kultúrnom živote v obci, ktorá
bola akoby druhým centrom krajanského
hnutia na Orave.
Text a foto:
MARIÁN SMONDEK
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V záhrade – maľba na skle Xénií Kramarzovej (4.tr.) z Veľkej
Lipnice (ZŠ č. 3)

Drevenica – práca Magdalény Wesolovskej (6.tr.)
z Veľkej Lipnice (ZŠ č. 2)

Vyhodnotili sme ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, na čo iste
netrpezlivo čakali naši mladí čitatelia zo základných škôl a gymnázií. Preto
kým zverejníme mená víťazov a odmenených, najprv niekoľko poznámok
na margo súťaže.

T

éma súťaže znela: Spišské a oravské ľudové umenie. Poskytovala viaceré možnosti zobrazenia.
Uviedli sme aj niekoľko pomocných
námetov, z ktorých sa viaceré našli aj vo
vašich prácach. Súťaže sa zúčastnilo 250
autorov z 15 základných škôl a 5 gymnázií, ktorí nám poslali 267 prác. Tešíme
sa, že záujem o našu súťaž bol pomerne
veľký. Pochvalu si zaslúžia školy, ktoré
do súťaže pravidelne posielajú veľké
množstvo prác, najmä Jurgov (56), Veľká
Lipnica č. 4 (36), Kyčory (28) a gymnázium z Veľkej Lipnice (26).
Cieľom tejto súťaže je vzbudiť záujem
žiakov o výtvarníctvo a podnietiť ich k
umeleckému prejavu, čo sa nám aj darí.
Svedčí o tom záujem žiakov a pomerne
vysoká úroveň. Preto nie div, že porota
v zložení František Kolkovič a Jolanta
Dziedzicová mala pri hodnotení veľa
práce. Porota zohľadňovala nápaditosť
autora, výtvarnú techniku, zručnosť v
narábaní štetcom, pastelkami či ceruzkou, samostatnosť pri tvorbe práce,
dodržanie témy súťaže, celkový estetický
dojem, ako aj kompozíciu práce. Porota

upozornila na to, aby práce vykonávali
ich autori a rodičia či učitelia pomáhali
radou. Takýmto spôsobom pomáhame
žiakom rozvíjať ich výtvarné nadanie.
Autori pri spracovaní témy používali rôzne
techniky, čo spestrilo zobrazenie každého
námetu. Najviac bolo kresieb a malieb,
ale nechýbali ani koláže, maľby na skle
a plátne, dreve, práce z cesta, plastelíny,
priestorové kompozície, vystrihovačky
atď. Viacerí účastníci nás presvedčili o
tom, že majú bohatú predstavivosť a
fantáziu, vedia používať rôzne výtvarné
techniky, majú cit pre výber farieb a pod.
Námety prác boli rôznorodé, o. i. drevenice, kroj, ľudové ozdoby vyrábané rôznymi
technikami, maľby na skle, dreve, tradičný
výstroj spišskej či oravskej izby, ﬁguríny
postáv v ľudovom kroji a pod.
Ostáva nám len poďakovať všetkým
účastníkom súťaže a aj ich učiteľom, ktorí
im boli nápomocní pri spracovaní témy.
Výhercom blahoželáme a už dnes pozývame všetkých na novú súťaž Ludwika
Korkoša, ktorú vyhlásime septembrovom
čísle nášho časopisu.
REDAKCIA

VÍŤAZI
Mladšia skupina (Od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Veronika Petrášková (4.tr.) z Krempách za prácu
Spišský kroj

Súťaž Ludwika
uzav
2. Karolína Wnęková (2.tr. ZŠ č. 1) z Veľkej Lipnice
za maľbu Oravský pár v kroji
3. Peter Matera (4.tr. ZŠ č. 1) z Veľkej Lipnice za
maľbu Ľudové jasličky
4. Klaudia Wierzbiaková (4.tr. ZŠ č. 2) z Malej
Lipnice za prácu Košikár pri práci
5. Halina Floreková (4.tr.) z Jablonky – Borov za
maľbu Pasenie oviec
6. Peter Haniaczyk (4.tr.) z Jurgova za prácu
Vlnená ponožka
7. Mariusz Mikłusiak (6.tr. ZŠ č. 2) z Veľkej Lipnice
na maľba na skle Ľudové jasličky
8. Magdaléna Dluhá (3.tr.) z Novej Belej za prácu
Váza
9. Ivona Gombošová (4.tr.) z Jurgova za prácu
V spišskej izbe
10. Margita Michalaková (3.tr. ZŠ č. 1) z Veľkej
Lipnice za prácu Drevená zvonica
11. Anna Chovancová (3.tr.) z Jurgova za maľbu
Jurgovský kroj
12. Xénia Kramarzová (4. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej
Lipnice za maľbu na skle V záhrade
13. Kamila Bigosová (3.tr.) z Jurgova za maľbu
Jurgovský kroj
14. Anna Lojeková (3.tr.) z Novej Belej za maľbu
Zdatný ľudový sochár

Jurgovská
koliba – práca
Petra Dudzika
(3.tr.) z Jurgova
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Na salaši pod Babou Horou
– práca Patrika Rudnického
(1.tr. gimn.) z Veľkej Lipnice
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Jurgovská koliba – práca Kamila Šoltýsa (5.tr.) z Jurgova

15. Peter Dudzik (3.tr.) z Jurgova za prácu Jurgovská drevená pastierska koliba
Ďalších 15 účastníkov súťaže porota odmenila
slovenskými knihami:

Korkoša ’2006
retá
1. Marcelína Wnęková (4.tr.) z Krempách za prácu
Ľanová košeľa
2. Paulína Kačmarčíková (4.tr.) z Krempách za
maľbu Štrikovanie
3. Klaudia Surmová (2.tr.) z Krempách za prácu
Ľudový umelec pri práci
4. Daria Šoltýsová (4.tr.) z Jurgova za maľbu
Jurgovský kroj
5. Izabela Silanová (4.tr.) z Jurgova za výšivku
Jurgovský mládenec
6. Lukáš Vojtas (2.tr.) z Jurgova za maľbu Jurgovská drevená pastierska koliba
7. Helena Šoltýsová (2.tr.) z Jurgova za maľbu Jurgovská drevená pastierska koliba pod Tatrami
8. Katarína Braviaková (3.tr.) z Novej Belej za
maľbu Maselnica
9. Margita Kurnátová (3.tr.) z Novej Belej za maľbu
Zdobená truhlica
10. Dávid Woźny (4.tr.) z Dolnej Zubrice za maľbu
Rezbár Jano pri práci
11. Agneša Wziąteková (4.tr. ZŠ č.3) z Veľkej
Lipnice za prácu Môj kroj
12. Kamila Klozyková (4.tr. ZŠ č.4) z Veľkej Lipnice za prácu Mlyn
13. Kinga Jasiurová (4.tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice
za výšivku Jarná servítka

Koledníci z Lipnice – práca Magdalény Karkoškovej (1. tr. gimn.)
z Veľkej Lipnice

14. Ivona Plaszczaková (1.tr. ZŠ č.1) z Veľkej
Lipnice za maľbu Oravci v krojoch
15. Dominka Żywczak (1.tr. ZŠ č. 4) z Veľkej
Lipnice za maľbu Pri drevenici
Staršia skupina (Od 5. tr. ZŠ do 3. tr. gymn.)
1. Magdaléna Karkošková (1.tr.gymn.) z Veľkej
Lipnice za prácu Koledníci z Lipnice
2. Magdaléna Tatajová (2.tr. gymn.) z Čiernej
Hory za prácu Jurgovský kostol
3. Izabela Habinová (6.tr. ZŠ č.4) Veľkej Lipnice
za maľbu Oravci
4. Agneša Bigosová (6.tr.) z Jurgova za obojstrannú maľbu Jurgovského kroja
5. Magdaléna Petrášková (6.tr.) z Krempách za
prácu Šikovný kováč vo vyhni
Patrik Rudnický (1.tr. gymn.) z Veľkej Lipnice
za prácu Salaš pod Babou Horou
6. Kamil Šoltýs (5.tr.) z Jurgova za prácu Jurgovská drevená pastierska koliba
7. Izabela Zubrická a Evelína Martyniaková (6. tr.)
z Dolnej Zubrice za prácu Slamený pavúk
8. Gabriela Wojtusiaková (6.tr. ) z Kýčor za maľbu
na skle Kvetná nedeľa
9. Monika Omylaková (1.tr. gymn.) z Veľkej Lipnice za maľbu Ľudové jasličky
10. Magdaléna Wesolovská (6. tr. ZŠ č. 1) z Veľkej
Lipnice za maľbu Drevenica
11. Natália Dziadoňová (1.tr.gymn) z Repísk – Bryjového Potoka za maľbu na skle Vatra
12. Dominika Wneková (2.tr.gymn.) z Krempách
za maľbu Sv. Valentín
13. Evelína Adamczyková (6.tr. ZŠ č.2) z Veľkej
Lipnice za prácu Pasenie oviec
14. Patrícia Majerčáková (5.tr.) z Novej Belej za
prácu Maselnica
15. Magdaléna Hetmańska (5.tr. ZŠ č.1) z Veľkej
Lipnice za prácu Pasenie oviec

Vlnená ponožka – práca
Petra Haniaczyka (4.tr.)
z Jurgova
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16. Mariola Bandyková (6.tr.) z Veľkej Lipnice za
prácu Oravská izba
Ďalších 15 účastníkov súťaže porota odmenila
slovenskými knihami:
1. Mariusz Sikora (5.tr.) z Harkabuza za maľbu na
skle Oravská zima
2. Lukáš Zlahoda (6.tr.) z Jurgova za maľbu
V dielni rezbára
3. Magdaléna Čongvová (5.tr.) za prácu Spišský
kroj
4. Matej Maršalek (6.tr.) za maľbu V dielní lutnistu
5. Bartolomej Izdebský (1.tr. gymn.) z Jurgova za
maľbu Mužský jurgovský kroj
6. Margita Šoltýsová (6.tr.) z Novej Belej za maľbu
Truhlica
7. Daniela Dluhá (6.tr.) z Novej Belej za prácu
Drevenica
8. Kamil Omylak (5.tr.) z Dolnej Zubrice za maľbu
Oravská drevenica
9. Monika Bašistová (6.tr.) z Jablonky – Borov za
maľbu na skle Jasličky
10. Justína Novaková (6.tr.) z Jablonky – Borov
za maľbu Sv. rodina
11. Renáta Mikusiaková (6.tr. ZŠ č.2) z Veľkej
Lipnice za maľbu na skle Ľudové jasličky
12. Natália Surowczyková (2.tr. gymn.) z Veľkej
Lipnice za prácu Drevenica
13. Sara Węgrzynová (5.tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice za maľbu na skle Krojovaní Oravci
14. Kamil Plaszczak (5.tr. ZŠ č. 1) z Veľkej
Lipnice za maľbu na skle Drevenica pod
Babou Horou
15. Izabela Luková (5.tr.) z Kýčor za prácu
Koberček

Porota
pri práci
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Poviedka na voľnú chvíľu

K

eď zomrel môj brat Jano, zanechajúc syna Jana a ženu Anču na
tomto svete celkom bezradných,
mal som osemnásť rokov a študoval
som na strednej škole. Ančina matka sa
presťahovala k dcére, opatrovala vnuka a
varila. Anča bola učiteľka v hudobnej škole, istý čas som k nej chodieval na hodiny
klavíra aj ja. Moje spory s rodičmi neboli
obyčajné. Otec hovorieval, že skončím
na šibenici. Za posledné dva roky som
nevyviedol nič zvláštne, ale teraz, po
bratovej smrti som dostal nápad, že sa s
Ančou ožením. Pravda, nemohol som jej
to navrhnúť len tak zhurta, aby sa neurazila. Vedel som, že istý čas musím s ňou
„chodiť“. Inak som k nim mohol chodiť
kedykoľvek, synovec ma obdivoval, a
Anča si hocikedy predo mnou vylievala
zlosť na našu rodinu. Keďže som cynik,
neustále som sa usmieval a provokoval
Anču k ďalším nadávkam. Po vyučovaní
som vbehol do ich domu, poutieral som
mokrou handrou dlážku, vyniesol som
smeti vo vedre, namastil som pánty a
podobne. Anča si na mňa už dávno zvykla, pobehovala po byte a dávala rozkazy
matke, ženúc ju z roboty do roboty; syna
nechávala na pokoji. Asi rok po bratovej
smrti sa začali zjavovať v dome prví
nápadníci. Boli to zväčša muzikanti. Ich
návštevy bývali pre mňa užitočné, lebo
som si zakaždým mohol vypočuť nejakú
hodnotnú hudobnú skladbu, alebo som
si vypočul zasvätenú diskusiu o hudbe.
Jeden takýto muž začal na mňa žiarliť a
vymáhal si, aby som odišiel z miestnosti
počas diskusie. Anča mu povedala, že
vôbec nepočúvam a že som celkom
neškodný, lebo si nič nezapamätám. Ale
muž sa chcel s Ančou objímať, a ako
som sa dozvedel neskôr, bol to známy
bratislavský sukničkár, nepriateľ platonickej lásky. To sa mu vypomstilo, lebo
raz, keď zašiel priďaleko, Anča nahlas
zavzdychala a do miestnosti vošla jej matka. Muž sa urazil a pobral sa preč. Anča
poukladala noty a išla do spálne prečítať
sedemročnému synovi rozprávku. Ten
bol večer veľmi zlý. Niekedy potrhal aj
perinu, len aby mohol spať vedľa mamky.
Môj otec mi povedal, že takým chlapcom
treba dávať na zadok hneď v detstve,
inak ich čaká šibenica. Keď bola Anča
so synom niekedy v nedeľu u mojich
rodičov, otec len čakal, aby mohol vnuka
chytiť a dať mu
na zadok niekoľko miernych
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výchovných úderov. Otca to upokojovalo, lebo mal strach, že Janova dobrota
privedie jeho syna na zlé chodníčky, čím
môj otec, starý pytliak, myslel hlavne na
pytliačenie a zakázaný rybolov. Teraz, po
bratovej smrti, sa otec neodvážil vnuka
vyplácať, lebo Anču mal vo veľkej úcte,
i keď neuznával jej výchovné metódy,
spočívajúce v tom, že Anča vynadala
synovi ako dospelému chlapovi. Janko,
žmurkajúc na mňa a zadržujúc slzu v oku,
čakal, kedy mamka skončí, aby mohol
ísť na dvor, kde by sa začal hrať novú
tichú hru, končiacu tak či tak v nejakom
lotrovstve. Niekedy mi teda napadlo, či by
som nemal synovca, keď už sme rodina,

a vypýtal si tri koruny na veľmi veľkú
zmrzlinu. Ančina matka, trasúca sa od
zvedavosti na náš ďalší rozhovor, nechala
chlapčeka ísť samého k zmrzlinárovi. Bol
tam dlhý rad, chlapec nie a nie dostať sa
dopredu. Janko vystúpil z radu a vracal
sa späť. Ančina matka sa zdvihla a išla
zmrzlinu kúpiť sama. Videli sme, ako
čosi hovorí človeku, čo stal pred Jankom.
Anča povedala: „Prečo nemáš frajerku?“
Povedal som, že som mal, ale sme sa
duševne nezhodli, lebo mala celkom
iné záujmy, V krátkosti som Anči popísal
nejestvujúcu frajerku, jej precitlivenosť
a podobne. Potom sa Anča rozhovorila
o mojom bratovi - jej nebohom manže-

Rudolf Sloboda

Moja švagriná
vyplatiť po zadku, čo by ma možno zblížilo s Ančou v smere, ktorý som nemohol
medzi nami dvoma začať raziť, totiž v
smere myšlienok o budúcnosti.
Po prázdninách, keď už som bol zrelý,
to jest maturant, a čakal som, ako bude
vyzerať vysoká škola, sme raz išli do
zoologickej záhrady, prezrieť si tamojšie
zvieratá, ale hlavne nadýchať sa vzduchu.
Po dlhom chodení sme si sadli a Anča
si odo mňa vypýtala cigaretu. Jej matka
poznamenala, že ženy by nemali fajčiť,
a to nespomínam preto, žeby som chcel
o tomto názore diskutovať, ale preto,
aby som ukázal, že Ančina matka sa do
všetkého miešala. Podal som Anči cigaretu a zápalky. Ona povedala, aby som
jej zapálil. Zápalky niekoľko ráz zhasli.
Anča povedala: „Čo si ešte nikdy nikomu
nepripaľoval?“ „Nie,“ odpovedal som.
Anča sa usmiala a dostala dobrú náladu.
Pravda, ja som v tom okamihu nechápal,
akú komplikovanú myšlienku som v nej
zobudil. No zachytil som nový, predtým
nevidený pohľad jej čiernych očí, pohľad,
ktorý má človek, čo po dlhom hľadaní
zbadá na nebi bodku - lietadlo, ktoré
už minútu počul hučať. Anča sa ma po
chvíli pýtala: „Ty sa holíš žiletkou?“ Matka
pozorne načúvala, čo odpoviem. Anča
doložila, aby som nemusel odpovedať:
„Nechaj si narásť bradu.“
Janko, ako to býva zvykom malých
detí, keď vidia, že rodičia a príbuzní sú v
dobrej nálade, prišiel vyťažiť zo situácie

lovi. Ten ju týral takým spôsobom, aký
nie je zvyčajný u mužov, čo týrajú svoje
manželky - nebol vôbec žiarlivý. Dával
jej všetky peniaze, po dlhšom odlúčení
vždy doniesol kvety, zväčša ruže, darčeky, vybozkával ju aj matku, a vzal ich na
večeru do Carltonu. „Neviem,“ povedala
Anča, „či to všetko nebolo iba divadielko
na zastieranie nevery. Mal plno príležitostí.
Na takých jemných letia.“ Ja som Anču
ubezpečil, že som brata nemal rád, hoci
neviem, či som ho mal rád alebo nie. Vtedy sa vrátila Ančina matka a Anča povedala: „Že sa podobá veľmi na Jana? Len je
trocha černejší.“ Matka odpovedala: „Aký
černejší?“ - mysliac si, že Anča to chápe
len ako lichôtku, ktovie prečo vyslovenú, a
ani jej nenapadlo, že ma Ančina poznámka trocha urazila. V tom okamihu Janko
zhodil veľmi zmrzlinu na Ančinu sukňu.
Anča zhíkla, jej matka odtiahla Janka od
miesta činu, ja som vstal. Anča si vyhrnula
sukňu a začala ju žmoliť medzi prstami, za
čo ju matka karhala, a ja som odvrátil zrak.
S týmto emblémom sme nemohli zostať v
zoologickej záhrade, bol to fľak ako dlaň.
Išli sme domov. Janko olizoval kornútik a
ani nemukol. Potľapkal som ho po pleci
a vstúpili sme do autobusu. Matka stále
čakala, že Janka potrestáme, ale Anči sa
opäť vrátila dobra nálada a zavolala ma
k nim na večeru.
Kým vzorná Ančina matka nosila na
stôl príbory a taniere - čo ju veľmi unavovalo - Anča nahlas čítala programy kín a
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Poviedka na voľnú chvíľu
pri každom názve sa ma vypytovala na môj
názor. Ja som mal názor na všetky ﬁlmy,
lebo moji kamaráti mi referovali, a keď nereferovali, domyslel som si podľa nadpisu.
„Už som dlho nebola v kine,“ vyhlásila
Anča na záver a chytila lyžicu. Janko sa
ozval, že ani on nebol už dlho v kine a
aby sme ho vzali. „Idete do kina?“ pýtala
sa matka. „Ale to dieťa nemôže s vami,
je šokované z tej zmrzliny.“ Anča navrhla
matke, aby išla do kina ona. Matka odmietla a povedala, že jej je milší spánok, aby
sme išli my dvaja. Po týchto slovách sme
začali večerať a vonku zahrmelo. Chvíľu
pršalo a do izby prúdil čerstvý vzduch.
Anča mala vo zvyku rozdávať našej rodine
veci po nebohom - otec si nakoniec na to
tak zvykol, že za nezdvorilejšie považoval
prísť len tak, ako priamo vypýtať si niečo,
o čom vedel, že jeho nebohý syn vlastnil.
I teraz išla Anča do spálne a vytiahla
sivé sako a podala mi ho, aby som si ho
vyskúšal. V otvorenej skrini viseli kravaty.
Jednu si vzal malý Janko a stojac vedľa
mňa v zrkadle, skúšal si ju ako dospelý
chlap. Potom vyhlásil: „Dobre, nejdem
do kina, ale babka mi urobí gogl-mogl.”
Mal to byť vajcový žĺtok s cukrom. Ihneď
som išiel do kuchyne a urobil som ho zo
štyroch vajec. Janko si odniesol gogl-mogl
do svojej izbičky.
Vyšiel som v bratovom saku, a vedľa
mňa Anča, spomenul som si, že o pár
minút ide autobus k mojim rodičom.
Povedal som: „Poďme k nám, povieme
rodičom, že sme sa zasnúbili.“
Otec práve dopozeral futbalový zápas
a bol veľmi spokojný. Prehodil som s ním
niekoľko slov o futbale a oznámil som mu,
že si beriem Anču za ženu. Otec povedal:
„A to chcete tu teraz spať? Nemohli ste
byť doma?“ Bol rád, že odídem z domu.
Hoci bolo len sedem alebo osem hodín,
vliezli sme do mojej postele.
Počul som, ako sa vo vedľajšej izbe
otec radí s matkou o našej budúcnosti.
Matka to už nemohla vydržať a zaklopala na
naše dvere. Povedala: „Ale Anička, - však
čo sa tam zakutávate ako nejaké myši, poďte sem, otec pôjde kúpiť víno. Poďte sem.“
Vyšli sme, rodičia si nás akosi nesmelo
prezerali, stále kamsi bokom pozerali. Nakoniec matka povedala: „A ja som to stále
tušila, že medzi vami niečo je. Už dlho vás
pozorujem, mne nič neujde.“ Otec sa spýtal: „Prečo ste nám nič neoznámili vopred?
Mohli sme urobiť hostinu.” Matka sa rozhovorila o nebohom bratovi a otec jej dával za
pravdu vo všetkom. O chvíľu sa dozvedeli,
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že Ančina matka o ničom nevie, a tak sme
sa všetci pobrali k Anči. Otec zobudil Ančinu
matku a vyhlásil, že sme ďalej rodina a že
zlá zelina nevyhynie. Potom povedali, že to
sako, čo na mne videl, je mi veľké a obliekol si ho sám. Svoje sako prevesil matke,
svojej žene, cez koleno a povedal, aby ho
dala do čistiarne. Ančina matka zdesene
vyskakovala zo stoličky pri každom šume,
bojac sa, že bas môjho otca zobudí Janka.
Napokon rodičia išli domov a ja som išiel
spať s Ančou do jej izby. Noc sa niesla v
znamení našich zásnub, ak sa smiem vyjadriť Ančiným nejasným slovníkom, ale ráno
bolo múdrejšie. Anča povedala: „Ale ako sa
môžem za teba vydať, keď ešte študuješ?
Len ti pokazím budúcnosť. Si odo mňa o
päť rokov mladší. Ty si ma chceš vziať?“
Vzniesol som námietku, že moji rodičia
považujú vec za hotovú a že by sme nemali
sklamať ich dôveru. „Čo tam po dôvere,“
povedala Anča, „čo je ich po našej svadbe!
Mne sa nechce vydávať.“ „Dobre,“ povedal
som, „tak budeme žiť len tak načierno.“ Ale
to sa Anči nepáčilo. Povedala: „Musíme sa
schádzať tajne. Možno sa vyskytne nejaký
solídny muž, ktorý by Jankovi nahradil otca,
čo ak to ty nedokážeš?“
Išiel som domov, do večera som sa
motal po dome a večer som zase išiel
k Anči. Anča povedala: „Kto to vlastne
začal? Ty. Ty si ma volal, aby sme išli k
vám na tie zásnuby. To je nehoráznosť.
A vôbec, môžeš si ty mňa podľa zákona
vziať? Nie je to trestné?“
Keď som sa uvelebil do kresla, Anča
mi doniesla pivo a povedala: „Dnes naposledy!“ Zapla televízor a po chvíli sa jej
začalo zívať. Janko počúval ustarostený
babkin hlas, čítajúci rozprávku, chvíľami
stíšený, keď babka bola zvedavá na
rozhovor v našej izbe. „Eventuálne,“
povedala Anča, „môžeš u mňa bývať
ako podnájomník.“ S tým som súhlasil.
Anča začala zoširoka rozprávať o prvom
manželstve. Zanietene opisovala môjho
mierumilovného brata ako slabocha,
ničomníka, žrúta a povaľača - darebáka.
Jej matka urýchlene dokončila rozprávku
a prišla si zasadnúť vedľa nás. Vyjadrila
sa, že niečo také, čo zažila v tieto dni,
nezažila za celý svoj život a že je to nielen
prejav mojej hrubosti a pubertálnosti, ale i
trestné a že ona má advokáta, ktorý by mi
všetko dokázal. Zničil som Ančino dobré
meno a šokoval som nadosmrti Janka,
ktorý odteraz asi bude nenávidieť rodinný
život. Moji rodičia v jej očiach vyzerajú ako
úplne hlúpi ľudia bez citu. Ženy sa čoraz
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viac rozohňovali a moje mlčanie ich utvrdzovalo v názore, že som prasa. Ja som
vypil svoje pivo a chcel som odísť, ale Ančina matka ma chytila za lakeť a požiadala
ma, aby som sa kajal a aby som písomne
vyhlásil, že sa tu viac neukážem. Doniesla
i pero a papier a ja som formuloval svoju
vinu. Napísal som najprv dátum. Text,
ktorý o chvíľu vznikol, pôsobil nejasným
dojmom. Obe ženy súhlasili s hojnými
prívlastkami, ktorými som zneuctil vlastnú
osobu, ale nesúhlasili s tým, aby sa môj
zločin pomenoval presne, lebo by to
Anču ukazovalo v zlom svetle. Keď som
navrhol, aby sme to odložili na zajtra,
Anča sa rozplakala a dala mi päsťou po
nose. Hoci ma úder bolel, bolo mi to veľmi
smiešne, lebo medzitým sa spotená Anča
vyzliekla a stála plačúca len v priliehavej
kombinačke. Povedal som: „Moji rodičia
chystajú všetko na svadbu. Anča zdedí
záhradu - to otec včera povedal - možno
už sedí u notára a záhradu prepisuje na
ňu, tak čo chcete?“ „Ja ťa nechcem!“
povedala Anča a otvorila okno, kričiac, že
ak hneď neodídem, skočí dolu. Matka ju
sňala z okna (s mojom pomocou; a pritom
som si povedal, že sa Anči nevzdám) a
uchlácholila ju. „Ale na jedno sme zabudli,“ povedala po chvíli vážne matka,
„čo ak budete mať dieťa? Ako to urobíte,
ha?” Anča zase začala plakať, ale jej nové
pokusy dať mi po nose som ráznou obranou znemožňoval, takže rozbila mixér. Do
izby vošiel Janko. Matka ho hneď vzala
do náručia a niesla preč. Janko vyhlásil:
„Ja chcem spať so strýkom.“ Niekoľko
minút si ešte poplakal, napokon jeho veta
prešla do spevu, spieval si ju podľa svojej
vlastnej melódie, pokým nezaspal.
Keď som sa vrátil domov, otec sa ma
spýtal, kedy bude svadba. Rozpovedal
som mu pravdivo celý príbeh. Otec povedal: „Ty skončíš na šibenici!“ Po rokoch
sa na svadbu zabudlo, ale Anča, keď
mala dobrú náladu, sa ma pýtala: „Už
ťa ten nos nebolí? Ach, keby som bola
mladšia, hneď by som sa za teba vydala.
Ale kvôli synovi som to nemohla urobiť,
pochopiteľne, ten ťa neznášal.“ Anča sa
bola totiž vydala za akéhosi muzikanta,
ktorý bol neznesiteľne žiarlivý a Janka
cvičil denne na klavíri, čím dokazoval
svoju lásku k nemu i k mojej švagrinej,
dodávam, bývalej.
Mesto príbehu,
Bratislava 1995
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KRÁTKO ZO SLOVENSKA
Stála konferencia SR a zahraniční Slováci. V dňoch 27.28. apríla sa uskutoční v Bratislave Stála konferencia Slovenská
republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007, na ktorej sa bude
rokovať o otázkach Slovákoch žijúcich v zahraničí, ich organizácií a misií. Rokovania budú prebiehať v oblasti: kultúrnej,
výchovno-vzdelávacej, mediálnej, informačnej, náboženského
života a vzájomnej komunikácie a spolupráce so slovenskými
orgánmi. (aj)
* * *
Valné zhromaždenie SDS. V Spišskej Novej Vsi v Redute
sa 10. marca konalo jubilejné pätnáste valné zhromaždenie
Spišského dejepisného spolku. V odbornej časti sa členovia
i hostia oboznámili so životom a dielom hudobného skladateľa
Jána Móryho. Po odznení správ o činnosti a hospodárení SDS
sa rozprúdila diskusia k rôznym témam. Jednou z nich bola
otázka množiacich sa nepravdivých informácií o Spiši u našich

severných susedov a gloriﬁkácie osoby Józefa Kurasia – Ognia,
ktorý v rokoch 1945 – 1947 vraždil a terorizoval obyvateľov
slovenskej národnosti na severnom Spiši. Členovia sa zhodli,
že spomínané skutočnosti nemôžu ostať bez reakcie a pripravili
oﬁciálny protest SDS. Na zasadnutí sa prezentoval tiež nový
zborník Z minulosti Spiša XIV., ktorý je venovaný 750. jubileu
mesta Poprad. (mm)
* * *
Nová letná sezóna. Otvorenie letnej turistickej sezóny v Červenom Kláštore pripadne tento rok na 28. apríl. Okrem tradičného
„odomykania“ vôd Dunajca a posvätenia pltí, bude slávnostne
otvorený a sprístupnený verejnosti zrekonštruovaný kostol na nádvorí kartuziánskeho kláštora. To všetko by malo byť doplnené
pestrým kultúrnym programom, kde sa okrem iného predstaví
zbor zo Spišskej Kapituly, či tradičná goralská muzika. (mm)
* * *
Bude nová diaľnica. Za účelom zabezpečenia prepojenia
severu a juhu Európy v rámci medzinárodných cestných koridorov bola koncom februára medzi ministrami dopravy Slovenskej
a Poľskej republiky podpísaná medzirezortná dohoda o výstavbe
diaľnice Žilina – Skalité a rýchlostnej komunikácie Bielsko-Biała
– Żywiec – Zwardoń. Slovensko-poľská hranica je dlhodobou slovenskou prioritou v ob-
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lasti rozvoja cestnej infraštruktúry. Využívanie tejto komunikácie
bez obmedzenia by malo byť možné v roku 2014. (mm)
* * *
Nebudeme jazdiť na zapnutých svetlách celý rok. Vodiči
na Slovensku zatiaľ budú musieť mať zapnuté svetlá len od
polovice októbra do polovice marca, a nie po celý rok, ako to
pôvodne určoval návrh novely zákona o cestnej premávke. Tú
totiž odmietol podpísať prezident Ivan Gašparovič a vrátil ju na
prerokovanie do parlamentu. Poslanci novelu opätovne neschválili, čo však neznamená, že v budúcnosti nebude celoročné
svietenie aktuálne, pretože Ministerstvo vnútra už pripravuje
vlastnú novelu spomínaného zákona. (mm)
* * *
Stretnutie archivárov. Začiatkom marca sa v Poprade stretli
predsedovia spolkov archivárov z krajín Vysegrádskej štvorky.
Dohodli sa na vzájomnej spolupráci pri vzdelávaní a využívaní
prostriedkov z fondov Európskej únie najmä na spracovávanie
a reštaurovanie archívnych materiálov. Keďže máloktorý štát má
také komplexné zbierky od 13. storočia ako Slovensko, povstáva
akútny problém digitalizácie starších archívnych dokumentov,
čím by sa šetrili pred priamym poškodením. (mm)
* * *
Matica podporí Martin. V boji o titul Európske hlavné mesto
kultúry v roku 2013 podporí Matica slovenská kandidatúru Martina. Keďže tento rok bude zároveň aj stopäťdesiatym rokom
jej založenia, do Martina sústredí všetky významné akcie, ktoré
usporiada. O podporu zároveň požiada všetkých zahraničných Slovákov. Na celoslovenskom výbore MS sa hovorilo aj
o príprave desiateho Matičného svetového festivalu slovenskej
mládeže a prvého európskeho kongresu Matíc slovanských
národov v Martine. (mm)
* * *
Národný poklad. Zbierka Národný poklad, ktorú vyhlásila
pred 14 rokmi Matica slovenská, dosahuje už hodnotu takmer
31 miliónov slovenských korún. Výnosy sú použité na podporu
rozvoja kultúrnych aktivít, ktoré majú pozdvihnúť národné
povedomie Slovákov, šíriť tradície slovenského národa a informovať o Slovensku v cudzine. Taktiež slúžia na ocenenie
osôb za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, vedy
a techniky, ochrany ľudských práv a prínosu k slovenskému
národnému životu. (mm)
* * *
Nová investícia. V Trenčíne by mal vzniknúť vedecko-technologický park, ktorý by ponúkol prácu vysokokvaliﬁkovaným
odborníkom a dal im dôvod ostať žiť na Považí. Za týmto účelom vzniklo Regionálne inovačné centrum Trenčín. Financie na
budovanie by mali byť poskytnuté z európskych fondov a štátu,
know–how by mala poskytnúť univerzita. (mm)
* * *
Slovenská púť do Krakova. Dňa 28. apríla 2007 sa uskutoční 3. slovenská rozhlasová púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Organizátorom tejto púte je rádio Lumen.
Spolu s pútnikmi prídu do krakovských Lagiewnik aj viacerí
slovenskí kňazi a biskupi. Viac informácií nájdete na www.
lumen.sk. (ms)
* * *
Dušan Čaplovič v Poľsku. 24. marca 2007 podpredseda
vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič navštívil
Poľsko pri príležitosti 65. výročia prvého transportu židovských
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občanov zo Slovenska do koncentračného tábora v Ošvienčime.
Podpredseda vlády spolu s Editou
Grosmanovou, jednou z mála obetí,
ktoré prežili pobyt v tomto tábore, si
uctili pamiatku vyvraždených židov.
Táto pietna spomienka sa uskutočnila aj za účasti veľvyslanca SR v
Poľsku Františka Ružičku, vicekonzula Mariána Baláža z Generálneho
konzulátu SR v Krakove, poradkyne
podpredsedu vlády SR a politologičky Marcely Gbúrovej z Prešovskej univerzity, riaditeľa Múzea
židovskej kultúry v Bratislave Pavla
Mešťana, skupiny popradských
stredoškolákov, ako aj zástupcov
poľských samosprávnych orgánov,
o. i. vojvodu Malopoľského vojvodstva Macieja Klimu, Malgorzaty
Zaluskej z Kancelárie prezidenta
PR, primátora mesta Oswienčim
Janusza Marszaleka, vedúceho
Kancelárie maršalkovského úradu
Malopoľského vojvodstva Alberta
Bartosza, ako aj vedúceho Medzinárodného centra vedy o Auschwitz
a holokauste Andrzeja Kacorzyka.
Na spiatočnej ceste sa podpredseda Čaplovič zastavil v Krakove,
kde sa stretol s historikom Julianom
Kwiekom. Rozprávali sa o kontroverznej postave Jozefa Kurasia
„Ognia“ a nedávnej „konferencii“,
ktorá sa uskutočnila k tejto téme
v Novom Targu. (aj)
* * *
Otázka slovenského vysielania STV do zahraničia. Dňa 20.
marca 2007 predsedníčka Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vilma Prívarová rokovala na Ministerstve kultúry SR so štátnym tajomníkom Ivanom Sečíkom. Témou
rozhovoru boli otázky súvisiace
so zabezpečovaním starostlivosti
Slovenskej republiky o Slovákov
žijúcich v zahraničí – satelitné televízne vysielanie pre krajanov, programy o slovenských menšinách a
komunitách v zahraničí pre slovenskú verejnosť, sprostredkovanie
informácií o dianí na Slovensku
pre Slovákov žijúcich v zahraničí
prostredníctvom TASR, záchrana
kultúrneho dedičstva, štátna politika
starostlivosti o Slovákov žijúcich v
zahraničí a iné. (uszz)
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KRÁTKO
ZO SPIŠA
18. marca t. r. sa uskutočnili v gmine
Nižné Lapše richtárske voľby. Na nové
volebné obdobie sa richtárskej palice
ujali: vo Falštíne Stefan Dudas, Fridmane
Jozef Prelich, Kacvíne Józef Szweczyk,
Nižných Lapšoch Eduard Hatala, Vyšných
Lapšoch Antoni Sołtys, Lapšanke Franciszek Swoczyk, Tribši František Milon,
Nedeci Jan Nowak a Nedeci – Zámku
Józef Jezierczak. (dm)
* * *
Dom slovenskej kultúry v Kacvíne
nadobúda nový vzhľad. Na našom zábere

Krempašská knižnica je určite jednou
z najnavštevovanejších v okolí, o čom svedčí aj veľký počet požičaných vlani kníh. Za
každým, keď sa prídeme pozrieť do knižnice, je tam veľa čitateľov, ktorí si prišli práve
požičať novú knihu na čítanie. V knižnici je
aj oddelenie so slovenskými knihami, ktoré
už nie sú najnovšie, ale vždy je o nich záujem. Z rozhovoru s knihovníčkou Alžbetou
Klukošovskou vieme, že by uvítala nové
slovenské knihy pre deti a mládež, ktorí sa
stále pýtajú, či budú nejaké nové slovenské
knihy, lebo tie z knižničného fondu si už
dávno prečítali. Ako sme počuli, uvítajú
každú iniciatívu. (aj)
* * *
Dňa 28. februára 2007 sa narodila
krajanom Renáte a Jánovi Griglákovcom z
Vyšných Lápš dcérka. Šťastným rodičom a
ich dcére prajeme veľa zdravia. (dm)
* * *
Každoročne žiaci zo základnej školy z
Vyšných Lápš robia veľkonočné tzv. „palmy“. Aj tento rok pripravili pekné farebné
„palmy“. Niektoré palmy sú až tri metre vysoké a prezentujú ich celej obci na procesii

na plné obrátky pracuje stavebná ﬁrma,
ktorá robí vonkajšiu omietku budovy.
(aj)
* * *
Veľkou radosťou babičky Emílie Kovalčíkovej z Krempách je jej najmladšia
vnučka Júlia Pacigová (na našom zábere mala len týždeň), ktorá je druhým
prírastkom v rodine Moniky a Jozefa

Pacigovcov. Prajeme malej Julke a jej
rodine veľa spoločných a radostných
chvíľ. (aj)
* * *
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na Kvetnú nedeľu. Ich prácu usmerňuje
učiteľka Stanislava Grigláková. (dm)
* * *
23. apríla 2007 oslávili Oľga a František Krišíkovci a Mária a Pavol Švarcovci
z Vyšných Lápš 30. výročie sobáša. Touto
cestou im chceme popriať všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, božieho požehnania, aby ešte dlho mohli slúžiť pomocou
a radami svojím rodinám. Prajeme im, aby
sa spolu dočkali zlatej svadby. Blahoželanie zasielajú dcéry,
zaťovia a vnuci.
(dm)
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ZASADNUTIE
ÚV SSP
17. marca 2007 sa uskutočnilo v Krakove zasadnutie ÚV SSP, ktoré viedol
podpredseda Spolku Ján Špernoga. Na
úvod stretnutia si členovia ÚV vypočuli
výročnú správu z činnosti Spolku za rok
2006, ktorú predniesol tajomník ÚV SSP
Ľudomír Molitoris. Hovoril v nej o zvolanom
vlani mimoriadnom zjazde Spolku, na ktorom sa upravilo znenie stanov a umožnilo
to získanie nového registračného čísla na
Celoštátnom súdnom registre. Venoval tiež
viac priestoru otázke získania postavenia
verejno-prospešnej organizácie. V tejto
veci bola síce predložená žiadosť na súd,
ale nebola zatiaľ schválená. V súvislosti
s tým ešte nevyšiel preklad stanov v knižnej podobe. Ďalej hovoril o kultúrnych
podujatiach, ktoré boli usporiadane Spolkom vlani, o. i. Prehliadka krajanských
dychoviek, súťaž Poznaj Slovensko vlasť
tvojich predkov, recitačná súťaž slovenskej poézie a prózy, Fašiangy –Ostatky,
Dni slovenskej kultúry, výstavy v Galérii
slovenského umenia v Krakove, ako aj
podujatia, ktorých sme sa zúčastnili ako
pozvaný hosť. Naše folklórne súbory
a dychovky zastupovali Spolok na rôznych
podujatiach. Najviac vystúpení mal FS Kumoratky z Podvlka a Malej Lipnice, čo bolo
vyzdvihnuté. Niektoré miestne skupiny si
zorganizovali oblátkové a fašiangové stretnutia, o. i. Nedeca, Jurgov, Vyšné Lapše,
Kacvín. V oblasti vydavateľskej činnosti sa
podarilo vydať dvojjazyčnú knihu Vrabčí
kráľ Júliusa Paľko.
Na činnosť Spolku boli získané dotácie z Poľskej a Slovenskej republiky, ktoré
sa využívali na príslušné úlohy realizované
v priebehu celého roka. Na prázdninový
pobyt v tábore na Slovensku išlo vlani
96 deti. Zároveň to bol prvý rok, kedy sa
podarilo zabezpečiť dostatočný počet
prostriedkov na zaplatenie tábora bez
účasti Spolku. Vlani sa začala nákladná
investícia renovácie a prestavby belianskej klubovne. Prostriedky na tento účel
sú zabezpečené z dotácie z MV PR. Zatiaľ
boli spravené základy novej časti a spevnené v starej budove. Od apríla t. r. sa
bude pokračovať so stavebnými prácami.
V Podvlku bola
prenajatá budova
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starej školy pre účely klubovne tamojšej
skupiny a súboru. Budova bola opravená
a uvedená do prevádzky. Vo Vyšných
Lapšoch sa taktiež sprevádzkovala
klubovňa a vytvára sa tam terénne pracovisko redakcie Život. Podobne je to
v priestoroch jablonskej klubovne, ktorej
prevádzkovaním je poverená krajanka
Grazyna Kozaková. Zároveň je spolupracovníčkou redakcie. Malo by to prispieť
k početnejším správam z terénu. Dom
slovenskej kultúry v Kacvíne je sprevádzkovaný pre účely miestnej skupiny a dychovky. Poslednou investíciou, ktorá bola
spravená je vonkajšia fasáda budovy.
Ďalším bodom zasadnutia boli otázky
spojené s fungovaním redakcie Život. V súvislosti s odchodom do dôchodku šéfredaktora Jána Špernogu bola na jeho miesto
vymenovaná Agáta Jendžejčíková, ktorá
bola doteraz poverená touto funkciou.
Na najbližšie obdobie prijali členovia
ÚV uznesenie, že prvoradou úlohou vedenia bude otázka kúpy budovy v Jablonke
pre účely miestnej skupiny a OV na Orave.
Debatovalo sa aj o tohtoročných podujatiach, ktoré plánujeme usporiadať.
V diskusií sa krajania vrátili k skôr
nastolením otázkam. Krajan Jozef Krišík

vyjadril svoju spokojnosť so sprevádzkovaním vyšnolapšanskej klubovne, do ktorej majú teraz prístup všetci záujemcovia.
Podpredseda Spolku František Harkabuz
upozornil na nutnosť kúpy budovy v Jablonke pre potreby OV na Orave a miestnej
skupiny. Podľa neho je to nevyhnutný krok
k zabezpečeniu kontinuity krajanského
hnutia na Orave. Poukázal aj na príklad
Podvlka, kde od istého času funguje
klubovňa a prichádzajú do nej mnohí
krajania. Jeho požiadavku podporila aj
predsedníčka OV na Orave Genovéva
Prilinská. Zase krajan Bronislav Knapčík
nastolil požiadavku vydelenia ﬁnančných
prostriedkov na zavedenie pevnej linky
a telefónu do klubovne na Sliezsku. Hovorilo sa aj o možnosti prejatia materskej
škôlky v Nedeci, ktorá bude prevádzkovaná len do konca tohto školského roka.
Téma Jozefa Kurasia „Ognia“ a konferencie na túto tému, ktorá sa uskutočnila
v Novom Targu vzbudila medzi krajanmi
veľmi živú diskusiu. Jednoznačné odsúdili
jeho počínanie, veď viacerí z nich osobne
zažili nočné prepady ich domácnosti.

www.tsp.org.pl

Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: MARIÁN SMONDEK
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SVET V OBRAZOCH

LÝDIE MŠALOVEJ
V piatkový večer 9. marca t. r. ponúkol krakovský Klub súčasnej hudby
Malwa koncert pri príležitosti Dňa žien
spojený s vernisážou výstavy tvorby Lýdie Mšalovej. Toto podujatie usporiadali
Klub súčasnej hudby Malwa v spolupráci
so Spolkom Slovákov v Poľsku. Podujatia
sa zúčastnili: konzul SR v Krakove Marián
Baláž, predseda Spolku Jozef Čongva
a generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír
Molitoris.
Neveľká sála hudobného klubu bola
preplnená milovníkmi operného spevu
Jana Migału, ktorý zaspieval niekoľko ľúbostných árií a serenád. Jeho krásny spev
spôsobil, že diváci si vytlieskali ešte jednu
peknú ľúbostnú pieseň, ktorú si spoločne
Prehliadka výstavy

Príhovor Ľ. Molitorisa...

... a J. Baryłu

zaspievali s umelcom Krakovskej opery.
Celý koncert sprevádzala výbornou hrou
na klavíri Renata Żełobowska-Orzechowska. Napokon sa
zhromaždeným prihovoril generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý oboznámil
prítomných so životnými
osudmi a tvorbou Lýdie Mšalovej. Odovzdal
im jej pozdrav a ospravedlnenie za neúčasť.
Neskôr bol priestor na
prezretie výstavy a ponúknutie sa výborným
slovenským vínom, ako
aj rozhovory v menších
skupinkách. (aj)

J. Migała a R. Orzechowska prijímajú
gratulácie

B L A H O P R I A N I E Vážená redakcia!

Prajem mojej dcére Márii Naczkovej
z Fridmana pri príležitosti jej narodenín
veľa zdravia, ktoré veľmi potrebuje, úsmevu na tvári a božieho požehnania. Pamätaj
si dieťa, veľmi Ťa potrebujeme!
Mama Anna Prelichová
a celá rodina

ŽIVOT apríl 2007

Ako verná čitateľka vášho časopisu Život
chcem sa vám srdečne poďakovať za vašu svedomitú prácu a veľmi zaujímavý časopis, ktorý
sa nám dostáva aj na Slovensko cez vášho člena
pána Jána Venita z Kacvína. On ho nám každý
mesiac donáša do našich domácnosti.
Hoci je to starší pán a má podlomené zdravie, rád a s ochotou nám vždy doručí časopis,
pretože odberateľov je tu viac.
Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za krásne čítanie o našich krajanoch
a o ich živote. Prajem vám veľa úspechov
v ďalšej práci.
Prostredníctvom vás ďakujem tiež nášmu
doručovateľovi pánu Jánovi Venitovi za jeho
ochotu rozdávať radosť z tohto časopisu naším
rodinám.
Verná čitateľka
Mária Gancarčíková z Matiašoviec

www.tsp.org.pl

POZDRAV
Milá redakcia časopisu Život,
Srdečne Vás pozdravujem. Veľmi rada
si v každej voľnej chvíli zalistujem v Živote.
Myslím si, že máme naozaj pekný časopis, ktorý nám prináša informácie nielen
zo Spiša a Oravy, ale aj zo Slovenska.
Páčia sa mi články kňaza Pavla Kubaniho,
ktoré sú pre mňa zdrojom zaujímavých
myšlienok a námetov na rozmýšľanie.
Chcela by som mu poďakovať za tie povzbudivé myšlienky, ktoré obohacujú náš
každodenný život. Prajem mu veľa božieho požehnania v pastoračnej činnosti
a dúfam, že jeho myšlienky si budem
môcť naďalej čítavať v Živote.
Čitateľka Života
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SPOMIENKA NA
ANDREJA GOMBOŠA
Pri odchode človeka si uvedomujeme,
aké hodnoty vniesol do života ľudí, ktorí
ho obklopovali. Pozastavujeme sa nad
jeho životom a odkazom ostávajúcim
po ňom. Smrťou krajana ANDREJA
GOMBOŠA sme stratili ľudového umelca,
aktivistu Spolku a úprimného človeka.
Zanechal však po sebe bohaté dielo,
ktoré prináša radosť a bude svedectvom
jeho existencie.
Dňa 8. februára 2007 zomrel v Jurgove
vo veku 86 rokov krajan Andrej Gomboš.
Odišiel od nás aktívny člen Spolku, ktorý
sa po celý svoj život angažoval do činnosti
nielen Miestnej skupiny, ale aj Obvodného a Ústredného výboru. Bol človekom
skromným, ale veľmi činným a plným
energie a životného elánu. Jeho najväčším
koníčkom bolo rezbárstvo. Práve jemu
venoval najviac času. Jeho cit a nadanie
pracovať s drevom vidieť na každej jeho
rezbe. Bol uznávaným insitným umelcom
nielen vo svojej obci, ale aj v zahraničí.
Jeho práce zdobia mnohé domácnosti
a ich majitelia sú na to pyšní, že majú
také skvosty. O tom, že sa dokázal podeliť
svojím talentom s blížnym, svedčí fakt,

ODIŠLI
OD NÁS
Dňa 1. marca 2007 zomrela v Novej
Belej vo veku 90 rokov krajanka

IRENA POLTORAKOVÁ

že z vlastnej iniciatívy priučil viacerých
chlapcov a dievčatá vyrezávať. Neskôr
to dostalo pomenovanie tzv. Gombošová
akadémia. Jej začiatky boli v roku 1960,
keď krajan Andrej Gomboš našiel v Jurgove niekoľko nádejných chlapcov, ktorých
zasvätil do rezbárskeho umenia. Naučil ich
vyrezávať, najskôr pekné soľničky, črpáky,
lyžičky a neskôr precízne vypracované

Foto: archív Života

ﬁgúrky bačov, pastierov, gajdošov, zbojníkov. So svojimi žiakmi sa Andrej Gomboš zúčastnil viacerých výstav doma, na
Slovensku i v zahraničí. Jeho útulná dielňa
sa stala liahňou nových jurgovských rez-

babka, prababka a teta. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

bárov. Od polovice sedemdesiatich rokov
Gombošovú školu si všimla aj tzv. „Cepelia“ (ÚĽUV) a viaceré výrobky z jeho dielne
putovali do obchodov ľudovej výroby po
celej krajine. So svojimi prácami chodil
na trhy ľudového umenia, medzinárodné
festivale remesla, o. i. Európske ľudové
remeslo v Kežmarku.
Jeho práce predstavujú svojrázne
a bohaté dedičstvo ľudovej tvorby, ktorá
sa vďaka A. Gombošovi prenáša z pokolenia na pokolenie a zachováva si pravú
podobu a čaro zo života Jurgovčanov
a obklopujúcej ich prírody.
Majster Andrej Gomoboš prežil spolu
s manželkou Karolínou vyše šesťdesiat
rokov. Vychovali tri dcéry Martu, Máriu
a Helenu. Každá z dcér dostala do
vienka umelecké nadanie. Helena sa
zaoberá drevorezbou, Marta maľuje na
skle a Mária má nadanie pre folklór. Učila
v jurgovskej škole, o. i. slovenčinu, a bola
vedúcou detského súboru Malé Podhalie.
Rodičia svoje deti vychovali v slovenskom
duchu. Veľkou radosťou starých rodičov
bola ich vnučka Izabela.
Rodina, príbuzní, známi, vedenie
Spolku, vďační žiaci a celá obec povedali
posledné zbohom krajanovi Andrejovi
Gomobošovi na jurgovskom cintoríne 10.
februára 2007. Nech majstrovi drevorezby
bude ľahkou jurgovská zem!

* * *
Dňa 16. marca 2007 zomrel vo
Vyšných Lapšoch vo veku 74 rokov
krajan

JOZEF DRONŽEK

* * *
Dňa 5. marca 2007 zomrel v Repiskách - Grocholovom Potoku vo veku 70
rokov krajan

BRONISLAV MAZUREK

Zosnulá bola jednou z najstarších
obyvateliek obce a dlhoročnou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá matka,
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Zosnulý bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý manžel, otec
a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Zosnulý bol dlhoročným členom
Spolku a čitateľom Života. Odišiel od
nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Repiskách –
Grocholovom Potoku

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

www.tsp.org.pl
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Poľnohospodárstvo

BYLINY
Z KALENDÁRA NA APRÍL ZBIERAME
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú
Záhradkári
Netrpezliví záhradkári už v apríli majú
veľa práce. Začína siatie skorých zelenín.
Niektoré druhy, najmä tie, čo sú otužilejšie
alebo majú dlhšie vegetačné obdobie, sejeme skoro na jar, samozrejme v závislosti
od stavu pôdy. Prednosťou skorej sejby je,
že sa využíva zimná vlaha a dobrá pôdna
štruktúra, preto sa vzídené rastliny dobre
zakoreňujú. V jarných termínoch by sme
mali používať len kvalitné osivo s vysokou
klíčivosťou. Záhradkári si osivo zväčša
kupujú, zriedkavejšie si ho pripravujú z
vlastných zdrojov. Pri kúpe si všímame rok
balenia alebo platnosti a vyberáme osvedčené odrody. Skoro na jar vysievame hlavne
koreňovú zeleninu, cibuľu, kôpor, hrášok a
mak. Napr. semena mrkvy začínajú klíčiť už
pri teplote 3 až 4 °C, korene sa plne vyvíjajú
pri optimálnej teplote 18 až 20 °C. Hoci
mrkve podmienky miernej klímy vyhovujú,
najlepším predpokladom na pestovanie sú
teplejšie polohy s pravidelnými zrážkami.
Vyššie teploty majú vplyv na skracovanie
koreňov a na bohatší obsah látok, napríklad
cukru či karoténu. Mrkvu vysievame väčšinou koncom marca a začiatkom apríla, ak
už pôda preschla. Sejeme plytko, do riadkov
vzdialených asi 30 cm. Semeno vzchádza o
3 – 5 týždňov. Vo fáze štyroch listov porast
jednotíme na vzdialenosť 3 – 5 cm. Na skorú
jarnú sejbu sú vhodné hlavne odrody karotky. Zasa petržlen sejeme do jemne pripravenej pôdy čo najskôr vzhľadom na jeho dlhé
klíčenie, ktoré trvá niekedy aj štyri týždne
a dlhé vegetačné obdobie. Sejeme plytko
do hĺbky 1,5 cm, na vzdialenosť riadkov 30
cm a zľahka pritlačíme. Jednotenie vo fáze
tretieho a štvrtého listu na vzdialenosť 5 až
10 cm je predpokladom rovných koreňov,
ktoré sa môžu riadne vyvinúť. Reďkovka je
predovšetkým zelenina typická na rýchlenie,
ale úspešne sa pestuje aj jar na záhonoch.
Osivo sejeme do riadkov širokých 15 až 20
cm od druhej polovice marca. Po vytvorení
klíčnych lístkov husté porasty jednotíme na
vzdialenosť tri centimetre. Má krátke vegetačné obdobie, preto skoro prináša úrodu
a nenapádajú ju škodce. Reďkovku často
používame pri sejbe inej koreňovej zeleniny
ako značkovaciu plodinu. V riadkoch ju môžeme ponechať až do konzumnej zrelosti,
lebo ju zberáme skôr ako hlavnú plodinu.

ŽIVOT
ŽIVOT apríl
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Cibuľu vysievame čo najskôr na jar do riadkov
na vzdialenosť 30 – 40 cm. Sejeme asi 2 cm
hlboko. Cibuľa vzíde o 21 až 28 dní, za priaznivého počasia vzíde asi sedemdesiat percent,
za sucha len okolo štyridsať percent vysiatych
semien. Len čo rastliny zosilnejú, vyjednotíme
ich na vzdialenosť 4 – 7 cm.

Ovocinári
V apríli väčšinou vysádzame ovocné
stromčeky, kry a jahodové priesady. Škôlkujeme odrezky ríbezlí, štepíme a preštepujeme
ovocné stromčeky.
Pri jarnom sadení ovocných stromčekov
a krov namočíme korene na 2-3 hodiny do
vody. V takom prípade sa na ne pôdne čiastočky lepšie prijmú. Po vysadení dôkladne
zalejeme a zaliate miesto prikryjeme okolitou
zeminou. Tým zabránime praskaniu pôdy
a strate vlahy. Urobíme hneď povýsadbový rez
korunky a rezné plochy zatrieme štepárskym
voskom.
Po zime si prezrieme stav ďalších ovocných
stromov a krov. A urobíme potrebné rezy.

bylinu kotúč poľný (lat. Eryngium campestre
L., poľ. mikołajek polny).
Trváca, 30-50 cm vysoká bylina s priamou
stonkou, ktorá je bohato rozkonárená, jemne
ryhovaná a holá. Mladé rastliny majú prízemné listy jednoduché, celistvé, podlhovasté
a pichľavo zúbkaté. Dolné listy dospelých
rastlín majú dlhé stopky a sú jednoducho alebo
dvojite perovito strihané a hrubo ostnato zúbkaté, horné listy sú sediace, menšie a postupne
sa menia na listene. Vrcholíkovité súkvetia sa
skladajú z jednoduchých vajcovitých hlávok
a majú tŕňovité listene obalov, kvety sú obojpohlavné a päťčlenné, kalichy ostro končisté,
koruny biele alebo zelenkasté. Celé rastliny sú
sivozelené a pichľavé. Plody sú dvojnažky.

Chovatelia
V tomto mesiaci sa ešte naďalej venujeme
odchovu mláďat, ktoré už pomalý začíname
púšťať na pašu. Musíme dávať na ne veľký
pozor, aby nezmokli a neprechladli. Aj dospelá
hydina už trávi väčšinu času vo výbehu alebo
ju púšťame do voľnej prírody, keď máme
takúto možnosť. Čas pobytu hydiny vonku
treba využiť aj na čistenie chovného priestoru
a znáškových hniezd. Do pokrmu pridávame
hydine zelené. Môžeme použiť objavujúce sa
púpavy, mladý pýr a bodliak.

Včelári
Apríl je bohatý na zdroje včelej paše,
väčšinou peľovej. Problémom je len vrtkavé
počasie. Bohatá znáška peľu a teplejšie
počasie priaznivo vplývajú na plodovanie
včelstiev. Rozloha plodu na plástoch rapídne
narastá. Začína sa prejavovať i stavebný pud.
Rást včelstva sa čiastočne zastaví v druhej
polovici mesiaca, keď hromadne vypadávajú
včely jesennej generácie. Úlohou včelára je
reagovať na všetky prejavy rozvíjajúceho sa
včelstva. Zároveň je značná spotreba zásob.
Ak by zásoby klesli pod 3-5 kg, treba ich
doplniť vo forme hustého cukrového sirupu
vo veľkých dávkach. (aj)

www.tsp.org.pl
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Druh je teplomilný. Znáša dobre aj uležané pôdy s malou vzduchovou kapacitou a s extrémami vo vlhkosti, ale aj väčšie sucho. Žije
najmä na neobrábaných, dobre osvetlených
pozemkoch s lúčnymi zárastmi, pri komunikáciách, na kamenistých pasienkoch, medziach
a skalistých stráňach, najmä v nížinách a na
pahorkatinách.
Touto liečivou rastlinou sa liečili nadúvania
všetkého druhu.
Predmetom zberu býva v júli až v septembri zbieraná vňať a v septembri – októbri
vykopávaný koreň. Vňať sa trhá v rukaviciach,
lebo listy sú pichľavo zubaté a koreň treba
a dobre očistiť a zbaviť nadzemných častí
a bočných korienkov. Materiál sa suší na tienistých a vzdušných miestach; koreň sa zvyčajne
dosúša umelým teplom. V lekárstve sa používa
ako zložka prípravkov proti kašľu. V ľudovom
liečiteľstve sa uplatňuje hlavne ako diuretikum, ďalej ako „krv čistiaci“ prostriedok a na
niektoré kožné ochorenia. Kotúč podporuje
menštruáciu, účinkuje proti kŕčom, vodnatieľke, močovým a iným kameňom, pri ochoreniach pohlavných
orgánov a pod.
(aj)
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Mladým
Mladým –– mladším
mladším –– najmladším
najmladším

O začarovaných krasliciach
V prekrásnom zámku uprostred veľkého parku žila kedysi spanilá princezná
Annamária. Ráno na veľkonočné sviatky
vybehla do parku a hľadala v kríkoch
a kvetinových záhonoch ukryté kraslice.
Dlho nemohla nič nájsť, až nakoniec
medzi tulipánmi uvidela také krásne
maľované vajíčko, že sa ho až bála vziať
do ruky. Jemnými žiarivými dúhovými
farbami pripomínalo vzácnu morskú
lastúru. Princezná ho opatrne zobrala
do rúk a vajíčko sa rozletelo na tisíc
drobných kúskov. Princezná vyľakane
odskočila a uvidela, ako sa zo škrupinky
vykotúľal malý usmievavý škriatok. Mal
červený kabátik, bielu bradu a v očiach
veselé iskričky smiechu. Poklonil sa, zložil
čiapočku z hlavy, elegantne ňou omietol
špičku topánočky a povedal: „Mala si
šťastie, princezná. Zvolila si si to správne
vajíčko. Zlá čarodejnica Gundula na teba
nastražila dve kraslice, no ty si najskôr
našla tú šťastnú. Keby si vzala druhé vajíčko, tebe i tvojej ríši by sa prihodilo niečo
hrozné. Teraz ťa už môžem ochrániť.“
Škriatok odrhol najkrajší tulipán a zdvorilo ho podal princeznej. Tá sa veselo
rozosmiala. Prišlo jej smiešne, že škriatok, ktorý horko-ťažko zlomil cez koleno
stopku tulipánu, chce byť jej ochranca.
Vzala škriatka do zámku a celé dva dni sa
s ním zhovárala. Sama nevedela, prečo
sa s ním cíti tak dobre.
Raz zámocká kuchárka čistila zeleninu, ktorú priniesla z trhu. Zrazu medzi
petržlenovou vňaťou zbadala krásne
veľkonočné vajíčko. Len čo ho vzala
do ruky, rozprsklo sa na malé kúsočky,
ako keď fúkneš do bielej gule púpavy.

Vzápätí stál v zámockej kuchyni hrôzostrašný drak. Zablýskal žltými, zlými
očami, otvoril tlamu a vypustil z nej dlhý
plameň. Kuchárka zvreskla a vybehla na
chodbu. A drak za ňou! Jej krik prilákal
služobníctvo a nakoniec aj princeznú so
škriatkom. Len čo drak uvidel princeznú,
zamieril rovno k nej a chystal sa ju spáliť
ohnivým dychom. Vtom sa pred Annamáriu postavil škriatok, mávol rúčkou
a vyriekol zaklínadlo v zvláštnej, cudzej
reči. Znelo ako krik dravých vtákov. Drak

zagúľal očami, skrútil sa, akoby dostal
smrteľný úder, a zmizol. Všetci ostali stáť
ako sochy, každý stuhnutý od strachu
a prekvapenia. Prvá sa pohla princezná.
Vzala škriatka do dlaní a pobozkala ho
na tvár. V tej chvíli sa škriatok premenil
na krásneho princa a ďakoval Annamárii
za vyslobodenie. Onedlho bola svadba
a odvtedy žili spolu šťastne až do konca
svojich dní.

Letí, letí roj

Letí, letí roj,
ponad milej dvor,
/: sadol na stromienko,
zahral na okienko,
rozveselil dom. :/
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/Macko Pusík 4/2004/
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Anička milá,
Janík ťa volá,
/: že či nie je pyšná,
či by zaňho nešla,
sama jediná? :/
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Mladým – mladším – najmladším

František Rojček

Lúčne
koníky

Banán

Jednou lúkou,
druhou lúkou,
kúzlia skoky
do oblúkov.
Preto v lete
všetky lúky
bohaté sú na oblúky!

Prv než sa nám
v ústach stratí,
musíme mu
Vyzliecť šaty...

ž
á
D

i
dn

k

Je mu smutne na duši!
Von je zlý čas:
Neprší!

Mláka
Ako vzniká
povodeň

Vždy keď prší,
dobre sa jej vodí.

Keď plače rybia
rodina,
v potoku stúpa
hladina.
Keď roní slzy
celý deň,
v potoku vznikne
povodeň.

Vždy keď prší,
rastie ako z vody!

ÚLOHA PRE VÁS
Milí mladí priatelia, vašou úlohou je pomôcť malým zvieratkám dostať sa
späť k ich mamičkám. Vezmite si pastelky a ukážte im cestu. Z posledných
prác sme odmenili: Karolínu Zborkovú z Jablonky a Katarínu Żukowskú
z Murzasichla.

VESELO SO ŽIVOTOM
- Dežko, povedz nám, ktorá látka sa
chemickou cestou mení na plyn?
- Prosím, to je hrach a fazuľa, pani
učiteľka.
* * *
- Pani, vy máte šesť detí? Iste ste
šťastná.
- Momentálne.
- Prečo momentálne?
- Lebo všetky spia!
* * *
Ocko a Ferko sa pozerajú von oknom
a Ferko sa pýta ocka: - Ocko, myslíš si,
že je na tej hviezde život?
A ocko mu odpovie: - Jasné, že áno
veď vidíš, že sa na nej svieti.
* * *
- Mami, je to pravda, že keď človek
zomrie, tak sa zmení na prach?
- Áno, miláčik.
- Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí.
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Šport a film

Poľský orol z Wisly
ADAM MAŁYSZ ukončil svoju púť za
štvrtým veľkým glóbusom a vyrovnaním
méty „lietajúceho Fína“ Mattiho Nykänena impozantným spôsobom - víťazným
hetrikom a po štvorročnej prestávke
opäť vystúpil na skokanský Olymp.
Na začiatku tejto sezóny si fanúšikovia,
ale aj samotný majster skokanov želali,
aby sa opätovne dostal na vrchol skokanských rebríčkov. Predpokladalo sa,
že dokáže vyhrať aspoň tri – štyri súťaže
SP a veľa nádeje sa vkladalo do olympskej sezóny. No nevydarená olympijská
sezóna trochu zmiernila ich želania, ale
naďalej dúfali, že sa poľský orol z Wisly
dostane zo začiatočnej krízy a opäť začne
valcovať svojich súperov. Nepomýlili sa.
Už na MS v Sappore potvrdil stúpajúcu
formu ziskom zlata na strednom mostíku,
vďaka triumfom v Kuopiu, v Lahti a Oslo
vyhral tzv. severské turné. Vtedy všetci
jeho fanúšikovia so zatajeným dychom
sledovali každú súťaž a výsledky jeho
skokov na lyžiach. Nielen mu držali palce
pred obrazovkami, ale aj v hojnom počte

chodili za ním do stredísk, kde sa tieto
súťaže uskutočňovali, aby ho podporili.
Posledné tri súťaže boli rozhodujúce
pre jeho postup na vrchol rebríčka SP.
Vo finále SP v Planici Małysz nikoho
nenechal na pochybách, že je majstrom

ZUZANA KRÓNEROVÁ
Hoci z nej srší humor, vie vyvolať aj erotickú náladu. Vie,
skrátka, stále prekvapovať. Reč je o známej slovenskej ﬁlmovej
a divadelnej herečke Zuzane Krónerovej.
Narodila sa 17. apríla 1952 v Martine. Je dcérou jedného z najvýznamnejších slovenských
hercov Jozefa Krónera a Terézie HurbanovejKrónerovej. Môžeme o nej povedať, že herecký talent dostala do vienka. Pôvodne chcela
študovať filológiu, ale absolvovala štúdium
herectva na VŠMU v Bratislave. V roku 1974
nastúpila do Divadla pre deti a mládež v Trnave.
Neskôr pôsobila na bratislavskej Novej scéne
a pritom hosťovala na rôznych scénach doma
i v Čechách. Jej domovskou scénou od začiatku
90. rokoch sa stalo Divadlo Astorka Korzo ´90.
Počas svojej hereckej kariéry stvárnila množstvo
divadelných a ﬁlmových postáv. Je jednou z najvýraznejších hereckých osobností slovenského
kultúrneho života. Obsadzovaná je často aj
českými režisérmi. V roku 2001 sa stala držiteľkou Českého leva za vedľajší herecký výkon
vo filme Divoké
včely. Hrala vo
via-
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skokanského športu, keď vyhral piatkové, sobotňajšie i nedeľňajšie lety. Týmto
významným hetrikom dokázal svoju
výbornú formu a odvahu bojovať. Stal
sa takto nielen víťazom poslednej súťaže SP v tejto sezóne, ale sa aj postavil
na čelo celkového poradia SP. Poľský
skokan na lyžiach Adam Malysz získal
po štvrtý raz v kariére veľký glóbus za
celkové prvenstvo vo Svetovom pohári
a vyrovnal rekordný zápis legendárneho
Fína Mattiho Nykänena. Predtým získal
toto významné celosezónne ocenenie
trikrát za sebou v rokoch 2001-2003.
Ako svetový majster v skokoch na lyžiach
sám povedal, bola to preňho sezóna ako
z rozprávky. V Sappore získal titul majstra
sveta, v Planici na najväčšom „mamute“
na svete vyhral prvé tri lety v živote a do
svojej zbierky pridal štvrtý veľký glóbus.
Dokázal tým, že vie vyhrávať nielen na
stredných mostíkoch. Napokon aj udržal
134-bodový dištanc od svojho rivala v boji
o celosezónne ocenenie Nóra Andersa
Jacobsena, ktorý dlhšie obdobie bol
prvým v rebríčku SP.
Určite zásluhu na úspechoch Adama ma
aj fínsky tréner Hannu Lepistoe, ktorý tento
rok pripravoval poľský tím skokanov. (aj)

cerých ﬁlmoch, napr.: Nevera po slovensky, Čarbanice, Smrť
pána Golužu, Keď hviezdy boli červené, Lea, Divoké včely,
Pupendo, Štěstí a pod. V Astorke sme ju mohli vidieť v hrách:
Romeo a Júlia, Macocha, Cintorín slonov, Pred odchodom na
odpočinok, Tichý dom. Veľký úspech dosiahla monodrámou
Shirley Valentine, ktorú hrá po väčšine v Čechách. Je držiteľkou ceny DOSKY´2003,
ktorú udeľuje každý rok Asociácia súčasného divadla spolu s Asociáciou Divadelná
Nitra. DOSKY sú divadelným ocenením
sezóny v oblasti profesionálneho divadla
na Slovensku. Zaoberá sa aj dabingom.
Okrem toho svoj čas venuje aj činnosti
v prospech detí. Je patrónkou nadácie
Rozum a Cit, ktorá pomáha opusteným
deťom. Zuzana je vydatá a má dve deti.
Podľa nej sa rodina má dobre vtedy, keď
jej členovia majú svoje povinnosti a nikto
nikoho k ničomu nenúti.
Zuzana Krónerová má rada hry, v ktorých cítiť hlboko ľudský, človečí pohľad na
svet alebo komplikovanú životnú situáciu.
Postavy, ktoré stvárňuje sa divákom páčia, lebo do každej z nich sa snaží vcítiť
a hľadá príčiny ich konania neuspokojac
sa len s ich zovňajškom, čo je veľmi dôležité. (aj)
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Moto a hudba

Honda S2000
Typická kombinácia vlastností športových automobilov – pohon zadných kolies,
dvojmiestny kabriolet s motorom vpredu
– a moderná technológia vyvinutá pre
pretekárske autá, teda extrémne tuhý rám
a silný dvojlitrový motor VTEC s výkonom
240 koní vybavený šesťstupňovou prevodovkou, urobili z automobilu Honda S2000
veľmi žiadaný automobil na celom svete.
Svetová premiéra sa uskutočnila v januári
1999 v Detroit. Európski automobiloví
priaznivci ju mohli prvýkrát uvidieť
v Ženeve o pár mesiacov neskôr. Svojím
dizajnom natoľko nadchla odborníkov
automobilového priemyslu, že jej udelili titul Najkrajší kabriolet ženevského
autosalónu. Vo svojej kategórii porazila
aj také hviezdy ako sú Mercedes SLK i
Porshe Boxster.
HONDA S2000 v sebe spája špičkové jazdné vlastnosti, najmodernejšiu
technológiu, veľký komfort i ohľaduplnosť
k životnému prostrediu. Samozrejmosťou
je plnenie najprísnejších bezpečnostných
štandardov. Práve preto bol tomuto mo-

delu plným právom pridelený titul „Cabrio
of the year“.
V základnej výbave tohto neveľkého
športového vozidla nájdeme klimatizáciu,
elektronicky ovládaný posuv bočných
okien, diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania, imobilizér, elektricky ovládanú
skladajúcu strechu, ktorá sa sklápa za
necelých 6,5 sekundy, vyspelý hliníkový
16 V motor 2.0 l, s neveľkou pre športové
autá spotrebou 9.9 l/100 km, manuálnu
šesťstupňovú prevodovku, diferenciál s

obmedzeným preklzom, ABS + EBD, dva
airbagy, kotúčové brzdy, posilňovač riadenia, výbojkové svetlomety či ochranné
rámy za sedadlami.

Katarína Hasprová
Katarína Hasprová, úspešná slovenská speváčka, sa narodila 10.9.1972 v
Bratislave v rodine divadelného a ﬁlmového režiséra Pavla Haspru a herečky Soni
Valentovej. K umeniu mala od malička
blízko, pretože talent dostala do vienka po
svojich rodičoch. Už počas štúdia účinkovala v muzikáli A.L.Webbera a T. Ricea
Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktorý
uvádzala bratislavská Nová scéna. Muzikál si získal veľkú obľubu medzi divákmi.
Pod vedením režiséra Jozefa Bednárika
stvárnila v tomto muzikáli hlavnú ženskú
rolu rozprávačky. Po absolvovaní Jonáčkovej akadémia múzických umení v Brne,
odbor muzikál, odišla do Prahy, kde stvárnila dvojrolu kňažny Adriany a Sandry v
známom muzikáli Drakula. Potom prišla
úloha Portoričanky Anity v klasickom
muzikáli West Side Story v Brne a hneď
na to hlavná ženská úloha v rockovom
muzikáli Vlasy, opäť v Prahe.
V roku 1997 sa stala víťazkou medzinárodného festivalu populárnej piesne
Bratislavská lýra, čím odštartovala svoju
sólovú spevácku kariéru. Okrem Zlatej
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lýry získala s piesňou J. Lehotského a K.
Peteraja Jedno zbohom aj cenu novinárov.
Vďaka tomuto víťazstvu reprezentovala
Slovensko v roku 1998 na prestížnej súťaži
Eurovízie „Eurosong contest“ v anglickom
Birminghame s piesňou Modlitba. V roku
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S takouto výbavou sa maximálka
vyšplhala na úroveň 240 km/h. Vyskúšať si túto rýchlosť na poľských
cestách však považujem za smrteľne
nebezpečné.
Aj keď je už od svojho uvedenia
model Honda S2000 známy vynikajúcou
pevnosťou svojej karosérie, konštruktéri
ju v priebehu času spevnili ešte viac,
aby prispela k celkovému zlepšeniu
dynamiky podvozku. Zlepšenia zahrňujú
novú konštrukciu vzpery medzi prednými
koncami rámu a predkom chladiča: k tomu pribudlo ešte prídavné vystuženie
podpier ramena predného zavesenia,
priestoru zadného blatníku, priehradky medzi kabínou, batožinovým priestorom a prednej priečky. Raﬁnované
zmeny zadného zavesenia zahrňujú
spevnené puzdrá horných ramien.
V neposlednom rade treba spomenúť ľahší a modernejší systém ABS,
vybavený softwarom, ktorý sa oveľa
účinnejšie a inteligentnejšie než doposiaľ vyrovnáva so situáciami, keď
sa priľnavosť jedného kolesa k povrchu
vozovky líši od iného kolesa, a tým prispieva k zlepšeniu stability vozidla. (ms)

1999 vyšiel jej prvý sólový album pod jednoduchým názvom „Katarína Hasprová“.
Krstným otcom a zároveň režisérom klipu
k pilotnému singlu, piesni Izabel, bol Filip
Renč. Popritom naďalej účinkovala v muzikáloch ako Kráľ Dávid, kde hrá hlavnú úlohu kráľovny Betsabé, v muzikáli Pomáda v
úlohe Rizzo, ďalej Cigáni idú do neba, kde
stvárňuje v hlavnej úlohe cigánku Radu. V
roku 2001 začala spolupracovať s autorom a producentom Vašom Patejdlom na
novom albume. V tom istom roku získava
„Bronzového slávika“ za tretie miesto v
obľúbenej ankete popularity, rovnako jej
patrí umiestnenie v prvej trojke ankety
„Osobnosť TV“. V prvej polovici roku
2002 vydáva svoj druhý sólový albumu s
názvom Chvíľu so mnou leť.
Katarína vo svojej doterajšej kariére
účinkovala v mnohých prestížnych akciách, televíznych prenosoch, účinkovala
v mnohých CD projektoch svojich kolegov ako hosť, a vďaka svojmu talentu a
neprehliadnuteľnému ženskému šarmu
sa našla na titulných stránka viac než 30
renomovaných časopisov. (ms)

33

Naša poradňa

ČO NA OBED

ku odložíme nabok a po 10 minútach
vmiešame po kvapkách citrónovú šťavu
(pridávame ju podľa chuti). Vhodnou
prílohou sú zemiakové krokety a opekané
zemiaky.

Dyskopatia

Vajcia s kaparovou omáčkou

ZÁKUSKY

8 vajec, 40 g masla, 40 g múky, 1/8 l
bieleho vína, 1/8 l šľahačky, korenie, 3 lyžice kapár, 1 a 1/2 lyžičky cukru, soľ.
Vajcia varíme 7 minút. Zahrejeme
maslo, za stáleho miešania prisypeme
múku a uvaríme bledú zápražku. Pridáme
do nej po častiach víno i šľahačku, varíme
na miernom ohni 5 minút, potom pridáme
kapary, dve lyžice kaparového nálevu,
okoreníme, osladíme i osolíme. Ošúpané
prekrojené vajcia podávame s touto chutnou omáčkou a so zemiakovým pyré.

Florentínky na chrumkanie

Vyprážaný zeler plnený šunkou
3 zelery (hmotnosti celkove asi
2 kg), soľ, 6 hrubších plátkov šunky
(celkove 250 g), 6 plátkov tvrdého syra,
napr. goudy (celkove 250 g) a 6 plátkov
iného syra, napr. eidamu (celkove 250
g), 3 vajcia, 150 g strúhanky, olej.
Zelery umyjeme a varíme v slanej
vode 45 minút. Necháme ich vychladnúť,
ošúpeme a každú hľuzu prekrojíme na štyri
hrubšie plátky. Medzi dva kúsky zeleru
vložíme zakaždým plátok šunky, eidamu i
goudy. Jednotlivé porcie ponoríme najprv
do rozšľahaných vajec, potom do strúhanky. Pomáhame si pritom drevenými či
plastikovými lopatkami. Zelerovo-syrovošunkový „burger“ napokon vysmažíme v
rozohriatom oleji do zlatohneda. Podávame so šalátom a kečupom.

Morčací steak so šunkovošampiňónovou omáčkou
600 g morčacích pŕs, 1 lyžičku soli,
štipku čierneho korenia, 10 g hladkej
múky, 15 cl oleja, 200 g šunky, 200 g
čerstvých očistených šampiňónov, 50 g
masla, 10 cl vývaru, 4 lyžice šľahačky,
šťavu z pol citróna.
Umyté a osušené morčacie prsia jemne
naklepeme, osolíme a opečieme na rozpálenom oleji. Mäso vyberieme a odložíme
na teplý tanier. Do výpeku pridáme maslo,
Šunku nakrájanú na pásiky a očistené šampiňóny nakrájané na plátky. Všetko spolu
orestujeme, podlejeme vývarom a zahustíme hladkou múkou. Pred dokončením
omáčku zjemníme šľahačkou.
Omáč-
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PORADY
FIZJOTERAPEUTY

80 g posekaných vlašských orechov, 80 g posekaných mandlí, 90 g
masla, 160 g kryštálového cukru, 160 g
kandizovaného alebo sušeného ovocia,
1 téglik šľahačkovej smotany, 120 g polohrubej múky, 100 g tmavej čokolády
na varenie, 100 g bielej čokolády.
Postup: Kandizované ovocie posekáme
nadrobno, pridáme posekané orechy a
mandle, cukor a preosiatu múku. Do vodného kúpeľa dáme nádobu s maslom, smotanou, sirupom a miešame, až sa začnú tvoriť
bublinky. Pridáme ovocie s múkou a cukrom
a za stáleho miešania chvíľu povaríme (4 až
5 minút). Odstavíme, necháme vychladnúť,
potom mokrou lyžicou naberame kúsky cesta, ukladáme na plech vystlaný papierom na
pečenie a tvarujeme stredne veľké kolieska.
Dáme ich do predhriatej rúry piecť asi na 15
minút. Keď vychladnú, polejeme ich najprv
z jednej strany roztopenou tmavou čokoládou, vidličkou urobíme do nej vlnovky,
po stuhnutí obrátime a polejeme tým istým
spôsobom bielou čokoládou. Do roztopenej
čokolády môžeme dať po neplnej lyžici oleja, poleva sa bude pekne lesknúť.

ŠALÁTY
Tuniak s avokádom
2 veľké avokáda, 1 konzerva rozkúskovaného tuniaka v oleji, šťava z 1 citróna, 3 polievkové lyžice majonézy,
2 polievkové lyžice sladkej smotany,
soľ, čierne mleté korenie.
Avokáda pozorne rozpolíme a vykrojíme kôstky. Citrón rozrežeme napoly a
odstránime jadierka. Avokádovú dužinu
vydlabeme lyžicou a pokvapkáme šťavou
z jednej polovice citróna. Potom ju pokrájame na kocky alebo roztlačíme vidličkou
a pokvapkáme šťavou z druhej polovice
citróna. Šupku nezahodíme. Rozkúskovaného tuniaka z konzervy necháme na
sitku odkvapkať, potom ho dáme do misy
a primiešame k nemu avokádovú dužinu.
Majonézu posolíme, okoreníme, rozšľaháme so smotanou a zalejeme tuniaka
s avokádom. Všetko dobre premiešame
a naplníme avokádové šupy.
(ms)

Kręgosłup stanowi oś naszego ciała.
Cierpimy, kiedy jego precyzyjna konstrukcja
ulegnie uszkodzeniu. Najczęściej dochodzi
do uszkodzenia krążków międzykręgowych
popularnie określanych „wypadnięciem
dysku”. W rzeczywistości dysk nie wypada,
ale ulega stopniowemu zużyciu w wyniku
procesu starzenia i uszkodzeniom w wyniku
długotrwałego, nieprawidłowego obciążenia czyli ulega „dyskopatii”.
Krążki międzykręgowe zbudowane
są z pierścieni włóknistych, które można
porównać do plastrów cebuli. W środku
każdego krążka międzykręgowego znajduje się położone centralnie galaretowate
jądro. Krążek działa na zasadzie gąbki w
wodzie a jednocześnie jego pracę możemy porównać z „przegubem” w czasie ruchu. Wobec tego, aby gąbka była dobrze
nasączona, musi być gnieciona. Dzieje
się to wtedy, gdy dokonujemy ciągłych
zmian w postaci obciążenia i odciążenia
kręgosłupa. Stanowi to podstawę dobrego odżywienia krążka. Wynika z tego
, że dla naszego zdrowia pożądane są
zmiany pozycji ciała. Ciągłe utrzymywanie
złej pozycji ciała, na przykład podczas
siedzenia w wygodnym fotelu, gdy plecy
stają się okrągłe, prowadzi do nierównomiernego nacisku na krążek międzykręgowy. Powoduje to przesuwanie się
jądra galaretowatego do tyłu, wywołując
obciążenie pierścienia włóknistego.
Krążek międzykręgowy uwypukla się
wtedy w kierunku rdzenia kręgowego,
co określa się jako wypuklinę dysku
(protruzję). Protruzja dysku to osłabienie
pierścienia włóknistego, w którym włókna
zostają naciągnięte, ale nie zerwane. Przy
bardzo dużym obciążeniu może dojść
do naderwania pierścienia włóknistego
i wypadnięcia części galaretowatego
jądra określanego jako przepuklinę dysku
(prolapsu). Rezultatem tego jest stan bólowy, nazywany „wypadnięciem dysku”.
W przypadku ostrego bólu zalecany jest
1-2 dni odpoczynek w pozycji leżącej,
nie wywołującej bólu, okłady zimne przez
2 dni a potem ciepłe, delikatny masaż
z zastosowaniem maści o działaniu
przeciwbólowym i rozluźniającym. W
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Naša poradňa

PŁATNOŚĆ
ZWIERZĘCA

łóżku wykonujemy ćwiczenia – leżąc na
plecach podciągamy kolana do klatki
piersiowej, obejmując nogi przyciągamy
do siebie na kilka sekund i wracamy
do pozycji wyjściowej (powtarzamy 2-3
razy).Ostatecznie należy wziąć tabletkę
przeciwbólową.
Nie zwlekamy z wizytą u lekarza, gdy
mamy kilka lub choćby jedną z wymienionych dolegliwości:
- gdy ból kręgosłupa jest bardzo silny
bez wyraźnej przyczyny,
- towarzyszy mu np. gorączka, bóle
brzucha, bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu,
- nie zmniejsza się po 2-3 dniach
mimo odciążenia kręgosłupa,
- narasta wolno i trwa dłużej niż 2
tygodnie,
- promieniuje wzdłuż nogi do kolana
lub stopy.
Dyskopatia dotyczy najczęściej odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Występuje u większości osób
dojrzałych. Najczęstszymi przyczynami
są: niedostatek ruchu, wykonanie nieodpowiedniego ruchu, niewłaściwy przebieg
określonych ruchów i zbyt długie unieruchomienie ciała.
Człowiek ma wiele ulubionych przyzwyczajeń. Nawet wtedy, kiedy wie, że
bardziej mu one szkodzą niż pomagają,
ciężko mu te przyzwyczajenia zmienić i
inaczej ułożyć dzień.
Starajmy się wygospodarować choć
pół godziny dziennie na spacer. Do
spacerów najlepszy jest teren naturalny
– park, las, droga gruntowa, trawnik.
Kręgosłupowi służy też jazda na rowerze
(ale nie na górskim) i pływanie stylem
grzbietowym. Dbajmy o swój kręgosłup i
unikajmy niepotrzebnych przeciążeń.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii
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W połowie marca bieżącego roku została ogłoszona informacja o nowej płatności dla producentów rolnych, która jest
wprowadzona od 2007 r. przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Chodzi o tzw. płatność zwierzęcą.
Wniosek o przyznanie płatności
zwierzęcej można składać na tym samym
formularzu, co o dopłaty do gruntów rolnych. Stawka nowego wsparcia wyniesie
ok.100 euro/ha i jest ona zależna od
powierzchni trwałych użytków zielonych
kwaliﬁkujących się do płatności zwierzęcych zadeklarowanych we wszystkich
wnioskach w 2007 r. Płatność będzie wypłacana razem z pozostałymi dopłatami
powierzchniowymi.
Płatność zwierzęca przysługuje do
trwałych użytków zielonych, na których prowadzona jest uprawa roślin
przeznaczonych na paszę. Płatności te
przysługują rolnikom, którzy w okresie
od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006
r. byli posiadaczami bydła lub owiec lub
kóz lub koni, które w tym okresie były
wpisane lub zostały zgłoszone przez
tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru
koniowatych. Rolnik ponadto musiał we
wniosku o przyznanie płatności w 2006 r.
zadeklarować trwałe użytki zielone, które
zostały zakwaliﬁkowane do płatności.
Kolejny warunek, jaki musi być spełniony do przyznania nowych płatności
dotyczy minimalnej obsady zwierząt: nie
może być ona mniejsza niż 0,3 dużej

Rodzaj zwierząt
Bydło płci męskiej
Bydło płci męskiej
Bydło płci męskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
i męskiej
Kozy
Owce płci męskiej
Owce płci żeńskiej
Owce płci męskiej
Owce płci żeńskiej
Owce płci żeńskiej
i męskiej
Konie

Wiek
powyżej 2 lat
powyżej 1 roku do 2 lat
powyżej ½ do 1 roku
powyżej 18 miesięcy
powyżej 1 roku do 18 miesięcy
powyżej ½ do 1 roku

Współczynnik przeliczania
sztuk rzeczywistych na DJP
1,4
0,8
0,3
1,0
0,8
0,3

do ½ roku

0,15

wszystkie
powyżej 1 ½ roku
powyżej 1 ½ roku
powyżej 3 ½ miesiąca do 1 ½ roku
powyżej 3 ½ miesiąca do 1 ½ roku

0,15
0,12
0,1
0,08
0,1

do 3 ½ miesiąca

0,05

wszystkie

0,8

(Informacje sporządzone
na podstawie portalu
informacyjnego ARiMR)
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jednostki przeliczeniowej (DJP) na jeden
hektar trwałych użytków zielonych. Powierzchnia, do jakiej może być przyznana
płatność zwierzęca nie może być większa
niż powierzchnia trwałych użytków zielonych, która została zakwaliﬁkowana do
płatności w 2006 r.
O płatność zwierzęcą mogą się również ubiegać rolnicy, którzy w poprzednich latach nie ubiegali się o płatności
obszarowe i w 2007 r. po raz pierwszy
składają wniosek. Warunkiem jest, by
od 15 września roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku do 14 marca roku,
w którym składają wniosek byli posiadaczem bydła lub owiec albo kóz lub koni i
mieli w tym okresie te zwierzęta wpisane
lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru
koniowatych.
Płatności zwierzęce, podobnie jak pozostałe krajowe płatności uzupełniające,
są ﬁnansowane z budżetu krajowego. Ich
wprowadzenie nie spowoduje, że stracą
pozostali producenci rolni, gdyż nie
zmniejszają się inne obowiązujące płatności powierzchniowe. Jest to nowa forma
płatności, która wspiera producentów wykorzystujących trawy uprawiane na trwałych użytkach zielonych jako paszę dla
zwierząt. Jest to także rekompensata dla
producentów bydła mlecznego za wejście
w system kwotowania produkcji mleka i
wprowadzeniu opłat wyrównawczych za
nadprodukcję mleka, bowiem wysokości
kwot mlecznych wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym przed wejściem Polski
do UE są niskie i nie zapewniają rozwoju
produkcji mleka.
Poniższa tabela prezentuje współczynniki przeliczenia zwierząt na duże
jednostki przeliczeniowe (DJP)
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Psychozábava – humor
NÁŠ TEST
BÝK (21.4.-20.5.)
Si naozaj statočný a odvážny. Nič ťa nedokáže vyviesť
z rovnováhy. Nadchádzajúci
mesiac bude pre teba dosť zaujímavý
a spoločensky bohatý. Avšak s tým súvisia aj väčšie výdavky. V prvej dekáde sa
môžeš cítiť trochu horšie, ale sa to rýchlo
zmení. S partnerom sa radšej nehádaj.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa veľmi dobrý mesiac.
Ak máš nejaký zaujímavý
nápad, je čas, aby si ho zrealizoval. Zmeny, aké nadídu,
nebudú namáhavé, ale skôr príjemné.
Priatelia ti pomôžu. V láske sa ti bude taktiež
dariť. Nakoniec mesiaca nadídu síce malé
nepríjemnosti, ale nebude to nič vážne.

RAK (22.6.-22.7.)
Hviezdy budú stáť v apríli po
tvojej strane. Objavia sa pred
tebou nové možnosti zárobku.
Ak podnikáš, tak istotne zarobíš
tento mesiac viac ako v minulom mesiaci.
Ak hľadáš lásku svojho života, nie je vylúčené, že ju nájdeš. Ak sa zúčastníš nejakej
súťaže, naisto vyhráš.

LEV (23.7.-23.8.)
Zbieraj v sebe sily, lebo v prvej
polovici mesiaci si od práce veľmi neoddýchneš. A ku tomu sa
pridajú aj malé neporozumenia
v rodine. Reaguj však s rozumom. S nikým
sa radšej nehádaj a dávaj si pozor na svoje
zdravie. Našťastie, druhá polovica mesiaca bude neporovnateľne lepšia.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac nie je vhodný na
dôležité rozhodnutia. Radšej
ich prelož na neskôr. Prvá
polovica mesiaca bude nepríjemná a namáhavá. Druhá bude o čosi lepšia. V rodine zavládne harmónia a láska.
Dostaneš zaujímavý darček od partnera.
Na koniec mesiaca ťa čakajú výdavky.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Opäť nadišiel pre teba priaznivý čas. Budeš môcť uskutočniť
to, čo si si naplánoval. Nebudeš mať žiadne problémy so
zdravím a pokoj v srdci ťa nebude opúšťať. Čaká ťa zaujímavá a vydarená cesta.
Tento mesiac budeš mať viac peňazí, ako
si očakával, čo ťa
príjemne poteší.
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ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Aj keď ťa čaká dobrý čas, drž
sa zdravého rozumu. Budeš
mať veľa energie do práce
a so zdravím nebudeš mať
problémy. Finančne však príliš neriskuj.
V práci dostaneš pochvalu za svoju usilovnosť. Nebuď však príliš tvrdohlavý.
Na koniec mesiaca ťa čakajú krásne
a zaujímavé dni

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ak chceš niečo dosiahnuť, budeš musieť nad tým ťažko pracovať. Ak podnikáš, prvý týždeň
bude dosť náročný a nestabilný.
V rodine môžu nastať konﬂikty, pretože
každý z partnerov si bude chcieť presadiť svoje. Druhá polovica mesiaca bude
omnoho lepšia v porovnaní s prvou.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Prvý týždeň bude v pohode.
Celkom to ujde. Druhý bude
o trochu horší. V polovici mesiaca ťa čaká ťažká práca, ktorú
sa ti nebude chcieť príliš robiť. Neboj sa,
pretože onedlho príde aj chuť do práce.
Dávaj si však pozor na svoje zdravie, hlavne ak plánuješ nejakú dlhšiu cestu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Aj keď veríš v to, čo robíš,
najlepšie bude, ak to budeš
robiť svedomite. Pretože len
to ti môže pomôcť. Prvé dva
týždne budú pre teba priaznivé. Všetky zanedbané záležitosti hravo
vybavíš. Budeš sa cítiť veľmi dobre. Ak
hľadáš prácu, nevzdávaj to a naisto ju
tento mesiac nájdeš.

RYBY (19.2.-20.3.)
Bude sa ti dariť nielen v práci, ale
aj v láske. Dokonca sa ti môže
splniť aj sen o životnej láske.
Ak niekde pracuješ, nebudeš
mať príliš veľa práce a bude sa ti v nej dariť.
V podnikaní to bude podobne. Najťažšie
budú prvé dni druhej dekády, avšak druhá
polovica mesiaca bude ako z rozprávky.

BARAN (21.3.-20.4.)
Dávaj si na seba veľký pozor.
Budeš mať veľa práce, preto
by bolo najlepšie, keby si si
našiel aj čas na oddych a relax,
aby si sa neprepracoval. Práce bude veľa,
zárobky sa nezmenia a výdavky budú, žiaľ,
väčšie. Ak hľadáš prácu, je dosť
možné, že sa ti v tom nebude
príliš dariť. (ms)

Hasíte, čo vás nepáli,
alebo ste taktný?
1. Máte vo zvyku upozorňovať ostatných na ich
chyby?
a) ani náhodou – 2; b) ak je to potrebné – 4; c) len
výnimočne – 3; robí vám to radosť – 1.
2. Na chodbe nad vami niečo buchlo:
a) nevšímate si to – 2; b) hneď tam bežíte – 4; c) počúvate za dverami – 1; d) zvoníte u susedov – 3.
3. Do vášho susedstva sa nasťahovala nová
rodina:
a) nevšímate si ich – 2; b) idete si požičať soľ – 4; c)
predstavíte sa – 1; d) sledujete, čo sú zač – 3.
4. Po prvýkrát navštívite nejakú reštauráciu alebo
kaviareň, čo si objednáte?
a) to, čo ostatní – 2; b) špecialitu – 1; c) niečo lacné
– 3; d) to najdrahšie – 4.
5. Rubrika v novinách o slávnych ľuďoch:
a) je vašou obľúbenou – 4; b) nie je pre vás – 1; c)
vás poburuje – 3; d) je vám ľahostajná – 2.
6. U kaderníka, holiča alebo u lekára obvykle:
a) podriemkavate – 2; b) čítate noviny – 1; c) sledujete
rozhovor – 4; d) počúvate rozhlas – 3.
7. Keď niekoho vidíte po prvýkrát, zaujíma vás:
a) kde býva – 3; b) kde pracuje – 1; c) koľko zarába
– 4; d) akú má povahu – 2.
8. Stáva sa vám, že občas zaklamete?
a) asi ako každý – 2; b) žiaľ, áno – 1; c) bránite sa
tomu – 4; d) vylúčené – 3.
9. Stáva sa vám, že sa pristihnete ako počúvate
rozhovor, kolegov, ľudí v autobuse a pod.?
a) je to zábavne – 2; b) len podvedome – 3; c) keď
hovoria hlasne – 1; d) možno útržkovite – 4.
10. Dokážete nadviazať hovor s cudzím človekom?
a) s ťažkosťami – 2; b) nerobíte to – 3; c) keď chcete,
áno – 1; d) bolo by vám to trápne – 4.
11. Váš priateľ prežíva nejaký románik:
a) dožadujte sa podrobností – 2; b) ignorujete to – 1;
c) sledujete ho – 4; d) čakáte, čo vám povie – 3.
12. Zo susedovej poštovej schránky vypadol
rozlepený list:
a) pozriete doň – 3; b) dáte ho späť – 1; c) prečítate
si ho – 4; d) necháte ho ležať – 2.
HODNOTENIE:
12-24 bodov: Len si to priznajte, sú chvíle,
keď vás niektoré veci zaujímajú viac, ako by bolo
zdravé. Jednoducho neodoláte a nastražíte uši.
Našťastie pre vás, ide len o obyčajnú zvedavosť.
To, čo sa náhodou dozviete, si necháte pre seba
a už vám vôbec nezíde na um, aby ste sa plietli do
cudzích vecí.
25-37 bodov: Záujem o to, čo sa deje okolo je
jedna vec, ale vaša snaha dať udalostiam správny
smer, aspoň podľa vašich predstáv, druhá a veľmi
nebezpečná, hlavne pre vás. Ako ste si už neraz
zistili, sú chvíle, keď ľudia o cudziu pomoc a rady
nestoja! Myslite na to a držte sa vzadu!
38-48 bodov: Váš dojem, že vašu snahu a
záujem o cudzie záležitosti nikto neocení, je veľmi
správny. Ak si nedáte povedať, budú mať vaši
príbuzní, známi a priatelia dojem, že im nevyberane
zasahujete do súkromia a dajú vám to náležite na
svedomie. Či sa vám už niečo páči, alebo nie, mlčte,
hlavne neraďte a nehrajte sa na sudcu.
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Čo prezrádza tvoje meno?
KRIŠTOF – jasné, krotké a dokonca trochu romantické
meno. Všeobecne možno povedať, že človek s týmto menom
je spravidla veľmi pracovitý, vynaliezavý, úslužný a zdvorilý. Vyrastá v chudobných, skromných podmienkach, preto
už v mladom veku musí pracovať. Keďže je veľmi vytrvalý
a usilovný, pomerne rýchlo dosahuje blahobyt a tak isto aj
duševnú a spoločenskú vyspelosť. V škole býva dobrým, disciplinovaným žiakom, učí sa dobre a bez väčších problémov
získava maturitné vysvedčenie. Keďže má vyvinutý zmysel pre
spravodlivosť, dokáže skoro vždy správne hodnotiť ľudí a veci.
Treba pritom zdôrazniť, že Krištof je mimoriadne náročný voči
sebe a iným.
K najpríznačnejším črtám skoro každého Krištofa patrí priam
neobvyklá presnosť, tak v práci, ako aj v osobnom a rodinnom

živote. Je neobvykle solídny a poctivý, skrátka typ človeka,
ktorý si vzorne plní všetky povinnosti. Práve preto si ho veľmi
vážia a obľubujú jeho spolupracovníci a predstavení. Má veľa
priateľov, voči ktorým je veľmi úprimný a oddaný. Každému,
kto to potrebuje, sa snaží pomôcť. Neznáša ľahkomyseľnosť,
neúprimnosť a neporiadok.
Krištof sa zaujíma o film a divadlo, rád číta knihy
a priam zbožňuje tanec a hudbu – nielen zábavnú, ale
aj vážnu. Najčastejšie sa uplatňuje v takých povolaniach
ako učiteľ, novinár, prekladateľ, hudobník, ale aj technik,
strojár a pod.
Väčšina mužov s týmto menom sa žení pomerne neskoro,
spravidla s milou a hospodárnou ženou. Manželstvo je veľmi
vydarené. Krištof býva dobrým manželom a otcom, starostlivým o celú domácnosť. Obyčajne máva 2-3 deti, ktoré priam
zbožňuje a venuje im veľa času. Krištof sa dožíva pomerne
vysokého veku. Teší sa mienke šľachetného človeka. (aj)

SNÁR

Slabučký, vysilený deduško leží v nemocrrr
nici a volá na sestričku.
Viete, ako sa povie po poľsky zajac poľný?
- Sestra, sestra, je tu pavúk!
Pobehaj rolowy.
- Ale deduško, ja mám teraz veľa práce,
rrr
malý pavúčik vám predsa neublíži. A navyše
Adam a Eva sa rozprávajú v raji:
pavúčiky prinášajú šťastie.
- Adam, povedz, miluješ ma?
O malú chvíľu sa z izby slabučkým, vysile- A koho iného by som mal asi milovať?
ným hláskom ozve:
rrr
- Kam ma to ťaháš, ty potvora!
Róm pred novinovým stánkom.
rrr
„Toprý ten, máte Slovenku ?”
- Aký je rozdiel medzi ženou a slivovicou? „Slovenku nemáme. Vezmite si život.”
Žiadny. Čím je staršia, tým je z nej väčšia opica.
„Ta ty si fesmi šifot ty koza sprosta...”
rrr
rrr
Ruský lyžiar prefrčí cieľovou rovinkou v
Rozprávajú sa dvaja študenti na intráku:
rekordnom čase na jednej lyži. Okamžite sa „Počúvaj, chovajme prasa”, hovorí prvý.
za ním rozbehnú novinári:
Druhý na to:
- Ako to, že máte len jednu lyžu?
„Si normálny? Špina, bordel, smrad.”
- Pretože sovietske lyže nemajú vo svete
A prvý na to:
páru...
„To nič, ono si zvykne.”
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Veríte snom? Nie? Ani my neveríme,
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie
do snára, aj keď to pokladá za predsudok
našich babičiek. Je to predsa zábava.
A čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak
teda, keď sa vám snívalo:
Včelín – príjmy, veľmi vysoký zisk.
Vidly – šťastie a bohatstvo.
Vináreň – s tvojou striedmosťou nie je
najlepšie.
Vínový sud – budeš mať hostí; rozbitý
– veľké nešťastie.
Vínny ocot – hádka a nepríjemnosti.
Vosk žltý – niekto ťa podvádza; biely
– pevné zdravie; hniesť – budeš dobrou
manželkou, manželom; vidieť sa topiť
– utrpíš škodu; vidieť horieť – smútok.
Voskové ﬁgúry – stretnutie s múdrymi
ľuďmi; sviece vidieť horieť – dostaneš
sa do zaujímavej spoločnosti; sviece
kupovať – dobrá práca ti prinesie sľubné
výsledky.
Voz, padnúť z neho – musíš zmeniť plány;
prevrhnúť sa s ním – veľké starosti; cestovať pekným vozom – blahobyt; so senom
– veľké šťastie; riadiť – čaká ťa vybavovanie úradných záležitostí; vidieť iných
cestovať vozom – akási slávnosť; detský
vozík na voze – šťastné manželstvo;
s mnohými koňmi – tvoje prianie sa splní;
vidieť sa prevrhnúť – blízke nešťastie;
naložený obilím – dobrá
situácia v práci.
(aj)
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Zaujímavosti
Čo všetko urobíme pre svoje zdravie??? V nemocnici skončil tridsaťpäťročný Srb
po tom, ako sa pokúšal o sexuálny styk s ježkom. Poradila mu ho miestna ľudová liečiteľka,
za ktorou muž prišiel s problémom predčasnej
ejakulácie. Zoran Nikolovič vypovedal na polícii, že žena mu poradila práve túto praktiku,
aby sa konečne upravil jeho sexuálny problém,
ktorý mu spôsoboval komplexy a neúspech
u žien. Všetko sa však skončilo s odretým a
dopichaným penisom a pre silné bolesti musel
muž vyhľadať lekársku pomoc. Podľa hovorcu

Svetový úlovok. Novozélandskí rybári
ulovili vo vodách pri Antarktíde mohutného
kraka hamiltonova (Mesonychoteuthis hamiltoni), ktorý váži približne 450 kilogramov
a meral desať metrov. Je to zrejme najväčší
ulovený bezstavovec v histórii. Podľa vyjadrenia novozélandského ministra rybárstva
Jima Andertona bol krak pri vytiahnutí na
palubu rybárskej lode stále živý a požieral
rybu, ktorá sa tiež zachytila v sieti. Členovia
posádky museli po spozorovaní vzácneho
úlovku na dve hodiny prestať s navíjaním
siete. Snažili sa kolosálneho kraka vmanévrovať do siete, pomocou ktorej ho vytiahli na
palubu. Kraka následne zmrazili a odviezli
na Nový Zéland na vedecké pozorovania.
Kraky hamiltonove, ktorým sa hovorí aj
kraky kolosálne, aby ich bolo možné odlíšiť
od krakov obrovských, sú jednými z najzáhadnejších stvorení hlbokých oceánov.
Nevie sa o nich veľa, ale zrejme dorastajú
do dĺžky dvanásť až štrnásť metrov. Anderton uviedol, že kraka nafotia, odmerajú,
odoberú mu vzorky tkaniva a uchovajú ho v
neporušenom stave. Výskum tohto giganta
pomôže rozlúštiť niektoré záhady hlbokých

belehradskej nemocnice, kde Zorana ošetrili,
ježko prežil túto skúsenosť bez ujmy, no muž
dopadol omnoho horšie, pretože penis mu
musia liečiť a je možné, že bude potrebovať
aj plastickú operáciu. (Pravda)

Voňavé uniformy pre políciu. Polícia v západoindickom štáte Gudžarát začne nosiť nové
uniformy napustené vôňou kvetov a citrusových plodov, aby tým zlepšia svoj imidž na verejnosti. Niektorí policajti sa nových uniforiem nevedia dočkať. Podľa Somesha Singla, návrhára
z Národného inštitútu dizajnu v Ahmedabade, ktorý vytvoril nové uniformy na požiadanie vlády,
väčšina policajtov vyzerá neupravene a sú spotení, keď prichádzajú na miesto činu. Policajti
určite nepatria k ľuďom, s ktorými sa verejnosť rada stretáva. Keď však budú dobre a sviežo
voňať, ľudia k nim budú pristupovať inak. Nové uniformy by mal vyše tristotisícový policajný
zbor dostať už v nasledujúcich mesiacoch. Okrem vône obsiahnutej v látke budú nové uniformy
vybavené špeciálnym tkanivom, ktoré v noci svieti a tak ľahko policajtov rozoznať. Uniformy
zostanú voňavé aj po opratí, keďže vôňa je priamo obsiahnutá v bavlnenej látke. (SITA)

Nepríjemná záležitosť. Predstavení
jedného z policajných úradov v austrálskom Melbourne zostali poriadne
prekvapení, keď si v e-mailovej pošte
otvorili obrázky svojej obnaženej kolegyne. Zábery mladej policajtky boli určené
pre jej priateľa a omylom sa dostali aj k
jej šéfom na polícii. Mladá policajtka mala
smolu. Stal sa totiž klasický omyl, ktorý sa
stáva pri posielaní mailov. Pri preposlaní
pošty si nevšimla všetky mená, ktoré
mala predvolené v zozname adresátov.
Mladá Austrálčanka je na záberoch zachytená v rozopnutej policajnej uniforme
s čitateľnou menovkou, má stiahnutú
podprsenku a s odhalenými prsiami sa
provokatívne pozerá do objektívu. Prípad
pobúril vrchných predstaviteľov polície.
Za nerozvážnosť a zneváženie postavenia
jej hrozí vysoká ﬁnančná pokuta a dokonca aj výpoveď. Momentálne je žena z
výkonu svojej funkcie
suspendovaná.
(Pravda)

Zobudil sa vedľa nebohej. Brit Paul
Trinder zostal mimoriadne šokovaný, keď sa
počas letu prvou triedou spoločnosti British
Airways zobudil vedľa nebohej ženy. Ako
uviedol 54-ročný obchodník, posádka lietadla
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presunula telo staršej ženy na sedadlo vedľa
neho z turistickej triedy, kde zomrela krátko po
štarte. Zosnulú pripútala posádka k sedadlu a
obložila ju vankúšmi, avšak ani to nepomohlo,
aby sa pod vplyvom turbulencii neposúvala
stále čoraz nižšie. Dcéra zosnulej ženy sa
do prvej triedy presunula spolu s matkou a
celých deväť hodín letu z indického Naí Dillí
do Londýna nahlas preplakala. Spoločnosť
British Airways sa ospravedlnila všetkým
cestujúcim, ktorých táto udalosť
zasiahla. (Pravda)

oceánov. Dnes ľudstvo nedokáže odpovedať ani na základné otázky o maximálnej
dĺžke tohto stvorenia alebo akého veku sa
môže dožiť. Podľa novozélandských médií
prvé odhady naznačujú, že chytený krak je
o celých 150 kilogramov ťažší ako najväčší
jedinec tohto druhu, ktorý sa kedy podarilo
uloviť. Odborník na kraky Steve O’Shea z
Aucklandskej univerzity uviedol, že ak by sa
krak upravil v kuchyni na spôsob kalamárov,
mali by jeho prstence veľkosť pneumatiky z
traktora. Kraky kolosálne žijú vo vodách pri
Antarktíde a nie sú príbuzné krakov obrovských, ktoré tiež dorastajú do dĺžky dvanásť
metrov, ale nie sú také ťažké. (Pravda)

Zvláštna pošta. Zvláštny poštový balíček
dostalo niekoľko rodín v Spojených štátoch,
ktorým omylom doručili časti ľudského tela
určené pre laboratórium. Pečeň a časť hlavy
poslali z Číny. Franck a Ludivine Larmandeovci našli balík pred svojimi dverami. Na ich
veľké prekvapenie bola v prvom balíku pečeň.
Keď pri otváraní druhého videli ľudskú hlavu,
s hrôzou zavolali políciu. Nadporučík Roger
Parent priznal, že ešte na ďalších 20 rodín čaká
podobný šok. Zároveň ale dodal, že majitelia
týchto netradičných balíkov nie sú ohrození
vlastného zdravia.
V súčasnosti prebieha
vyšetrovanie celej
záležitosti. Hovorca
kuriérskej služby
DHL Robert
Mints, ktorá balíky
doručila,
zatiaľ ešte
presne nevie,
kde sa stala chyba.
(SITA)
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Slamený pavúk –
práca I. Zubrickej
a E. Martyniakovej (6.tr.)
z Dolnej Zubrice
Kvetná nedeľa – maľba G. Wojtusiakovej
(6.tr.) z Kýčor

Spišský kroj – práca Veroniky Petráškovej
(4.tr.) z Krempách

Váza – práca
M. Dluhej (3.tr.)
z Novej Belej

Oravský pár v kroji – maľba K. Wnękovej
(2.tr.) z Veľkej Lipnice

Sv. Valentín – maľba D. Wnękovej (2.tr. gimn.) z Krempách

Chutné maškrty nedeckých gazdiniek. Foto: MK
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