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25. mája nezabúdajme na naše matky, ktoré 

práve vtedy majú svoj sviatok. Do redakcie 

nám prišla zaujímavá korešpondencia od 

podvlčianskych žiakov navštevujúcich 

vyučovanie slovenského jazyka na tamoj-

šej základnej škole. Oni si veľmi pekným 

spôsobom uctili svoje mamy, a keď sa 

chcete dozvedieť ako, prečítajte si viac 

na str. 20-21. 
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Kedysi, keď ľudia delili rok iba na leto 
a zimu, považoval sa 24. apríl – teda Juraj 
za predel medzi obidvoma časťami. Bol 
to významný termín, ku ktorému sa v tra-
dičnej kultúre viazalo množstvo povier 
a predstáv. Donedávna sme sa mohli a 
ešte na niektorých dedinách môžeme 
stretnúť s názorom, že na Juraja sa zem 
otvára, alebo „do Ďura nerastie nič, aj 
keby kliešťami ťahal zo zeme, a po Ďure 
všetko ide von, aj keby kladivom zatĺkal“. 
Táto predstava dala vznik mnohým prí-
kazom, zákazom a úkonom, ktoré mali 
súvis s rastom, vegetáciou, prosperitou, či 
šťastím v živote i láske.

Viera, že sa až po Jurajovi 
môže na zemi ukázať všetko, 
čo v nej bolo cez zimu scho-
vané, vyvolávala predstavu 
o mimoriadnych vlastnos-
tiach niektorých živočíchov, 
rastlín, ale i prírodných javov, 
s ktorými sa človek stretol 
pred týmto dňom.

Ak niekto náhodne na-
šiel pred Ďurom štvorlístok, 
považoval ho za prísľub 
šťastia, nebolo ho možné 
oklamať a dievča s takouto 
ďatelinkou vraj dostalo za muža toho, 
na koho najviac myslelo. Iné významné 
rastlinky boli tie, čo mali žlté kvietky 
(najmä podbeľ a záružlie). Ženy ich pred 
Ďurom zbierali, aby ich kravy mali mlieko, 
z ktorého namútia žlté maslo.

No nielen rastliny, ale i plazy a oboj-
živelníky idú po tomto dni von zo zeme. 
Hovorilo sa, že kto pred Ďurom vidí hada, 
má ho zabiť, aby mu neodišiel so šťastím. 
Inde zas verili, že stretnutie so živým hadom 
prináša šťastie, ale ak človek pred Ďurom 
našiel zabitého hada, ale i žabu či jaštericu, 
mal byť po celý rok ospanlivý, ba mal i chor-
ľavieť, alebo mu mal niekto z rodiny umrieť. 
Podľa rady z minulých storočí, ak niekto 
pred Jurom vyoral hada, mal si z neho 
uvariť polievku, zjesť ju a to mu zabezpečilo 
výsadu rozumieť reči zvierat.

Dievčatá verili, že ak pred Jurom nájdu 
zabitú a vysušenú žabu, majú jej odtrhnúť 
nožičku a potajomky ňou potrieť mláden-
ca, za ktorým túžia. To malo zaručiť, že 
ten  na inú už nikdy nepomyslí...

Ak sa niekomu podarilo na Ďura chytiť 
motýľa, zašil si ho do šiat, pretože sa 

verilo, že prinesie šťastie. Niektoré ženy 
si ho zase zašívali do plachty, s ktorou 
chodili na trávu, aby ich hájnik nechytil, 
aj keď by žali na cudzom.

Na Juraja sa zvykol vo viacerých ob-
lastiach Slovenska prvý raz vyháňať do-
bytok na pašu, preto sa vykonávali rôzne 
ochranno-magické úkony proti pôsobeniu 
zlých a škodlivých síl na dobytok a tiež na 
podporu dojivosti a kvality mlieka.

Zlé sily bolo treba z chotára vyhnať, 
preto boli na mnohých miestach rozšírené 
jurské ohne. Zhromažďovala sa pri nich 
dospelá mládež, no prišli aj starší. Tí sa 

väčšinou len prizerali, ako sa mládež 
zabáva. Dievčatá spievali obradové, ale 
aj iné – najmä ľúbostné piesne, vili vence, 
z ktorých veštili svoj vydaj, chlapci preska-
kovali oheň. Pri návrate domov sa mladí 
váľali po oziminách, aby lepšie rástli.

Vo viacerých častiach stredného 
a severného Slovenska pripravili mládenci 
počas jurskej noci nejdenému gazdovi 
poriadne prekvapenie. Niektorý si ráno 
našiel brány, čo večer oprel o stajňu, 
vytiahnuté na strome, inému zas rozobrali 
voz a na streche domu ho poskladali, 
alebo dokonca i na strome. A na takomto 
vydarenom kúsku sa posmievala celá 
dedina veru ešte dlho. 

Noc z 30. apríla na 1. mája, nazývaná 
u nás aj ako Filipo-jakubská, bola pova-
žovaná za noc čarodejníc. Podľa starších 
predstáv sa vraj strigy a strigôni stretali na 
určitých vrchoch či krížnych cestách, od-
kiaľ sa rozišli po chotári obce a ničili mladú 
zeleň, od ktorej ľudia očakávali najlepší 
úžitok. Niekde ešte na začiatku 20. storočia 
obchádzali v predvečer 1. mája dedinu 
pastieri a práskali bičmi, aby vyhnali bosor-

ky. Gazdovia dávali ako ochranu na dvere 
a pod strechu domu konáriky z borovice, ba 
zapichovali ich do hnojiska. Na Kysuciach, 
Orave a v Šariši vešali pastieri v prvé májové 
ráno kravám okolo rohov girlandy z kvetov, 
aby ochránili dobytok pred nástrahami 
čarodejníc. Magické účinky mali podľa 
našich predkov i májová rosa a dážď. 
Prvomájovú rosu považovali na celom 
Slovensku za výborný liek a preventívny 
prostriedok proti bolestiam. Ľudia si s ňou 
natierali lišaje, umývali oči a podobne. 
Ak v prvý májový týždeň pršalo, bolo to 
predzvesťou bohatej úrody.

Na celom Slovensku bolo (a do 
súčasnosti v redukovanej podobe aj 
je) rozšírené stavanie májov. Je to zvyk 

veľmi prastarý a korene má ešte 
v dávnej antike. Gréci, Etrusko-
via, Rimania a ďalšie staroveké 
národy dávali pred prvým májom 
na domy a hospodárske budovy 
stromčeky na ochranu pred zlými 
duchmi a chorobami. 

Máj je vysoký ihličnatý alebo 
listnatý strom s kmeňom očiste-
ným od kôry, s korunou ozdobe-
nou stužkami, šatkami, či niekde 
fľašou pálenky. Zvykli ich stavať 
mládenci pred domy dievčat, kos-
tol i verejné budovy v predvečer 
1. mája, alebo pred Turícami. Máj 
postavil buď mládenec dievčaťu, 

o ktoré mal vážny záujem, alebo ich stavali 
mládenci spoločne všetkým dievčatám, 
ktoré sa už rátali za dospelé, alebo ich po-
stavili všetkým dievčatám, no zároveň ak 
malo dievča svojho mládenca, postavil jej 
máj, ktorý sa od iných odlišoval. Stavali ich 
v noci a často za sprievodu muzikantov. 
Na druhý deň alebo neskôr obchádzali s 
hudbou mládenci všetky domy, kde posta-
vili máje, tam ich pohostili pálenkou, alebo 
vínkom, ale i nejakým mäsom a koláčmi. 
Niekde si s dievčatami a ženami, čo našli v 
dome i zatancovali. Odmenou im boli tiež 
peniaze, za ktoré zvykli usporiadať večer 
v krčme zábavu.

Okrem májov, ktoré podľa staršieho 
zvyku stáli nielen pred domami dievčat, 
ale aj pred kostolom, domom richtára, 
krčmára, prípadne učiteľa, ovenčila dedin-
ská mládež tiež mosty. Rovnako si ľudia 
zdobili domy lipovými či inými vetvičkami. 
Dávali ich na dvere, obloky a pod strechy. 
Domy tak mali byť chránené pred búrkou 
a krupobitím, avšak samozrejme, spĺňalo 
to i funkciu ozdobnú a skrášľovaciu. 

Sprac. Soňa Štangová

NA JURAJA SA ZEM OTVÁRA...

Ohrávanie májov v Novej Belej. 

Foto: A. Jendžejčíková
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Začiatky pôsobenia miestnej 
skupiny v Tribši sa spájajú s po-
vojnovými rokmi, kedy sa začína 
organizovať aj krajanské hnutie. 

Rovnako ako v iných obciach aj tam kraja-
nia prejavili záujem o možnosť združiť sa 
v organizácii hájacej ich záujmy a obnoviť 
vyučovanie slovenského jazyka v škole. 
Boli to pre nich najdôležitejšie otázky 
a snažili sa ich realizovať v praxi.  

Po skončení 2. svetovej vojny Tribšania 
verili, že predsa len ostanú pri Slovensku. 
Aj keď boli prinavrátené štátne hranice 
spred roku 1939, spojenie so Slovenskom 
neustalo. Mnohí krajania aj z tejto obce 
museli s nasadením života prechádzať 
hranice načierno, aby sa vyhli prena-
sledovaniu z rúk bandy „Ognia“. Napr. 
František Tomečkovič s rodinou sa kvôli 
tomu natrvalo usadil na Slovensku. Mnohí 
krajania sa obracali o pomoc a podporu 
na  Výbor pre oslobodenie Spiša a Oravy, 
ktorého vedúcim bol učiteľ J. Baďurik. Časy boli dosť neisté. 
Slovákov prenasledovala nielen banda „Ognia“, ale aj vtedajšie 
úrady. Napr. za to, že sa niekto opovážil spievať v kostole po 
slovensky. Táto napätá situácia sa začala stabilizovať až na 

prelome rokov 1946-47. Zároveň 
vznikli podmienky na rozvíjanie 
krajanskej činnosti. To, čo pomerne 
dlho klíčilo v ľudských srdciach, 
sa dostalo k reči a už od začiatku 
roku 1947 sa krajania pohrávali s 
myšlienkou vytvorenia organizácie, 
ktorá by reprezentovala ich záujmy 
na území poľského štátu.   

Podľa slov dlhoročného pred-
sedu MS Spolku v Tribši Andreja 
Vaksmanského, organizačné prá-
ce spojené so vznikom miestnej 
skupiny sa začali v roku 1947. Ako 

začiatok pôsobenia tribšskej miestnej skupiny sa považuje 
október 1947. Na založení skupiny sa podieľali aktívni krajania 
ako Ján Miškovič (prvý predseda MS), Valent Vaksmanský (pod-
predseda), Andrej Milon (tajomník), František Milon (pokladník), 
členovia výboru: Andrej Lojek, Ján Vaksmanský, Andrej Kovalčík 
a ďalší. Nebyť ich obetavej práce v prospech Spolku  v tejto obci, 
nebola by sa rozvinula jej neskoršia pomerne aktívna činnosť. 
Prvý výbor MS SSP v Tribši položil veľký dôraz na vybudovanie 
silnej členskej základne. Nemal s tým žiaden problém, keďže 
väčšina obyvateľov obce sa hlásila k slovenskej národnosti. 

Ďalšou dôležitou otázkou bolo zabezpečenie slovenského 
vyučovania na základnej škole. Vďaka obetavosti členov výboru 
sa podarilo už v roku 1948 obnoviť vyučovanie na slovenskej 
škole, ktorú navštevovalo veľmi veľa detí. Jedným z cieľov 
miestnej skupiny bola starostlivosť o rozvoj slovenskej kultúry 
a najmä udržanie slovenských bohoslužieb vo farskom kostole. 
A s týmto mali asi najviac problémov. Po vojne prišiel do farnosti 
poľský kňaz Wyrostek, ktorý hneď na začiatku zakázal slovenské 
spevy v kostole. Darmo sa Tribšania sťažovali, nepomohla im ani 

V Tribši
metropolitná kúria. Neskôr do Tribša prišiel kňaz Czerwień, za 
ktorým sa vybrala krajanská delegácia z Tribša a Čiernej Hory, 
ktorá bola vtedy súčasťou tribšskej farnosti. Kňaz súhlasil so 
slovenskými spevmi, ale za predpokladu, že si to slovenskí farníci 
budú žiadať. Pripravila sa listina a za farníkmi sa vybrali Andrej 
Gavron a Vojtech Petrášek. Prešli celú obec a pod žiadosťou 
sa im podpísalo vyše 80% veriacich. Túto listinu nechali na far-
skom úrade a na základe toho im kňaz povolil slovenské spevy 
v kostole, ktoré sa v obmedzenej miere udržali dodnes. 

V roku 1956 bol zvolený nový výbor v zložení: Ján Matonog 
(predseda), Andrej Gogola (podpredseda), Andrej Milon (tajom-
ník) a Daniel Pavlica (pokladník). 

Tretí výbor bol zvolený v roku 1961. Predsedom sa vtedy 
stal Andrej Gogola, podpredsedom František Modla, tajomní-
kom Hubert Miškovič a pokladníkom Dominik Pavlica. Členmi 
výboru boli: Daniel Pavlica, František Kovalčík a Andrej Milon. 
Počas tohto volebného obdobia sa podarilo miestnej skupine 
založiť si prvú klubovňu. Keďže časom sa tieto priestory stali 
primalé pre činnosť miestnej skupiny, preto sa rozhodli, aby sa 
klubovňa nachádzala v priestoroch hasičskej zbrojnice, ktorú 

začali stavať koncom 70. rokov. Pri jej 
výstavbe aktívne pracovali aj členovia 
MS. Na začiatku 80. rokov sa odo-
vzdala do prevádzky zbrojnica a tým 
aj nová miestnosť klubovne, ktorá slúži 
krajanom v Tribši dodnes. 

V súčasnosti sa, žiaľ, nevyučuje 
slovenčina na základnej škole. Ako 
sme sa dozvedeli od poslednej učiteľ-
ky slovenčiny krajanky Márie Kačmar-
číkovej, naposledy sa slovenský jazyk 
učil v roku 2001. Neskôr sa vraj už deti 
neprihlasovali, a preto vyučovanie za-
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Ako sme začínali...

Predseda MS SSP v Tribši 

A. Vaksmanský

Krajanka Mária 

Kačmarčíková

Drevený kostolík sv. Alžbety
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niklo. M. Kačmarčíková je doručovateľkou Života do krajanských 
domácností v Tribši. Voľakedy, ako hovorí, mali v Tribši oveľa 
viac predplatiteľov, ako dnes. Avšak k znižujúcemu sa počtu 
predplatiteľov v tejto obci prispelo vo veľkej miere koncom 
minulého storočia početné vysťahovalectvo do USA. 

Podľa krajanky M. Kačmarčíkovej mladá generácia javí 
neveľký záujem o korene svojich predkov a rodičom menej 
záleží na výchove v tomto duchu. Škoda by bolo, aby sa úsilie 
predchádzajúcich generácií krajanov nerozvíjalo ďalej. Pokiaľ 
žije staršia a stredná generácia, pretrváva úsilie zachovania 
národného povedomia. Ale kto odovzdá odkaz mladším poko-
leniam, keď sa pominú? Odpovedať si musíme sami.      

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ 
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Budova zbrojnice a sídlo klubovne

Uprostred obce

Pohľad na celú obec z Litvajovho kopca

Z NAŠICH ZAČIATKOV

KRÁTKO ZO SPIŠA
Prednedávnom oslávili 40. výročie sobáša Anna a Cyril Ma-

jerčákovci  a 30. výročie Anna a Emil Cervasovci z Novej Belej. 
K týmto pekným jubileám prajeme oslávencom veľa zdravia, 
božieho požehnania, rodinnej pohody a radosti z vnukov. 

*  *  *
20. apríla t. r. sa uskutočnilo v Gminnom úrade v Nižných 

Lapšoch stretnutie zástupcov organizátorov kultúrnych podujatí 
v prihraničných oblastiach Poľska a Slovenska. Hlavným cieľom 
stretnutia boli rozhovory o programe podujatia Zamagurské folk-
lórne slávnosti´2007, ktoré sa uskutočnia 15.-17. júna t.r. Časť 
týchto slávnosti sa uskutoční aj na Poľane Sosny v Nedeci.

*  *  *
28. apríla t.r. si sláv-

nostné áno v kostole sv. 
Petra a Pavla vo Vyšných 
Lapšoch povedali  Mária 
Grigláková z Vyšných Lápš 
a Eugén Žolondek z Frid-
mana. Prajeme mladoman-
želom šťastnú púť životom 
a kŕdeľ krásnych detí.  

*  *  *
Bel ianski  ž iaci  sa 

v druhej polovici apríla zúčastnili dvojtýždňového pobytu 
v škole v prírode v Detvianskej Hute na Slovensku. Sprevádzali 
ich učitelia Dominik Surma a Beata Florczyková. Pred odcho-
dom do školy v prírode prišli odprevadiť svoje deti rodičia a aj 
súrodenci (na fotke).

*  *  *
 V Čiernej Hore sa uskutočnili voľby richtára. Obyvatelia obce 

sa rozhodli zveriť richtársku palicu Františkovi Sarnovi.
*  *  *

22. apríl je svetovým dňom Zeme. Žiaci základných škôl 
aj gymnázií práve v tento deň pripravujú rôzne akcie spojené 
s problematikou zemegule. Jednou s akcií, ktorá je úzko spo-
jená s týmto dňom, je tzv. upratovanie sveta. Žiaci upratujú 
nielen okolie svojich škôl, ale aj riek a lesov. Základnou ideou 
je ochrana životného prostredia. 

*  *  * 
Manželom Božene a Pavlovi Ratajovcom z Kacvína sa 25. 

apríla 2007 narodila dcérka Emilka. Šťastným rodičom prajeme 
veľa radosti z dieťatka a Emilke pevné zdravie.

DOROTA MOŠOVÁ
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Pátrajúc po histórii miestnych skupín sme naposledy 
zašli do malej oravskej dedinky, Podsklia. Dianie v obci bolo 
úzko späté s históriou iných oravských obcí, predovšetkým 
Podvlka a Pekelníka. Podobne, ako v iných oravských obciach, 
sa obyvatelia búrili proti opätovnému pripojeniu k Poľsku.  
Najväčším dôkazom odporu slovenského obyvateľstva bola 
prestrelka v Podvlku pri kostole, do ktorej sa zapojili aj niektorí 
krajania z Podsklia. Napriek všetkým snahám sa však situáciu 
nepodarilo odvrátiť a tak mnohí krajania v obave pred pre-
nasledovaním opustili svoj rodný dom a snažili si nájsť svoje 
miesto na Slovensku. Nebolo to však také ľahké. O situácii kra-
janov po druhej svetovej vojne sme sa porozprávali z manželmi 
Jozefom a Štefániou Pytelovcami a Viktorom Pytelom.

Medzi najväčších aktivistov spomedzi krajanov istotne 
patrili Ján Kolodziej, Jozef Hosaňák, Štefan Lopúch, Ján Nedospal, Mária Kráľová, bratia Ján 
a Jozef Jurčašákovci, Ján a Ignác Pytelovci, Jozef Bielak a iní. Keďže ich sen prinavrátiť toto 
územie nebolo možné splniť, aj keď v to krajania ešte dlhé roky verili, začali rozmyšlať nad 
vytvoreným vlastnej organizácie. Všetci vedeli, že sami nič nedosiahnu, preto bolo dôležité 
nejakým spôsobom sa spojiť. Povojnové roky boli pre Slovákov v istej miere náročnejšie 
ako tie vojnové. Na ochranu ich majetkov pred partizánmi a inými zlodejskými skupinami 
vznikla v každej obci slovenská milícia. Tá však po udalostiach v Podvlku musela odovzdať 
zbrane. Aj keď sem prišla poľská armáda a žandári, slovenské obyvateľstvo bolo ponechané 
napospas svojmu osudu. A nielen to. Častokrát bolo napádané zo strany poľských úradov 
a prenasledované. V takýchto nepevných časoch sa krajania stretávali a radili sa, čo robiť 
ďalej. Stretnutia sa samozrejme organizovali tajne, pretože inak by sa všetci dostali väzenia. 
Stretávali sa aj s krajanmi okolitých obcí a predovšetkým s Jánom Kovalíkom a Eugénom 
Kottom z Dolnej Zubrice. Veľkou pomocou boli pre nich rady od československého konzula 
v Katoviciach Mateja Andráša, ktorý ich aj v tomto neľahkom čase navštívil. Jeho návšteve sa 
potešili nielen otcovia, ktorí boli radi, že majú v niekom podporu a isté zázemie, ale aj deti, 
ktorým priniesol hračky a nejaké veci na oblečenie. 

Krajanská organizácia vznikla v roku 1947. Bol to prvý krok v boji za vlastné práva. Ako 
sa však hovorí, papier znesie toho veľa. Aj keď teda mali oravskí krajania svoju ofi ciálnu 
organizáciu, v ktorej sa mohli združovať a vďaka ktorej mohli bojovať za znovuotvorenie 
slovenských škôl v oravských obciach, prenasledovanie zo strany úradov a polície sa 
neskončilo. Príkladom toho môže byť aj osud prvého predsedu MS SSP v Podsklí Jána 
Kolodeja, ktorého na jeseň roku 1950 zatkli a pustili ho až na jar 1951. A pritom celý ten 
čas nemala o ňom rodina žiadne správy. Ďalšími predsedami miestnej skupiny Spolku sa 
stali Jozef Hosaňák, Viktor Rapáč, Marián Pytel a od dlhšieho času predseduje krajanom 
v Podsklí Jozef Pytel.

V roku 1949 sa začalo na miestne základnej škole učiť po slovensky. Na škole učili viacerí 
učitelia zo Slovenska. Prevažne to boli mladí absolventi pedagogického štúdia, ktorí vlastne 
začínali svoju prax ako napr. Viera Kuzmová alebo Vojtech Kortiš. Neskôr tu pôsobili aj 
slovenskí učitelia z okolia ako Mária Slabá, rodáčka z Podvlka, Mária Kuczewská (rod. Rokic-
ká) z Pekelníka, pán Nędza alebo pán Cechura či Halina Kusperová z Podvlka. Vyučovanie 
v slovenskom jazyku pretrvalo do 60. rokov. Dovtedy sa učilo po slovensky v ročníkoch 1-6. 
Siedma trieda bola už po poľsky. Neskôr sa stal so slovenčiny len nepovinný cudzí jazyk. 
Takýto stav pretrval do začiatku 80-rokov, kedy vyučovanie slovenčiny zaniklo úplne. Síce 
bolo ešte niekoľko pokusov o obnovenie slovenčiny, ale vždy sa našiel problém, ktorý bol 
pôvodom neúspechu. 

S rozvojom kultúrnej činnosti to nebolo nič lepšie. Najviac aktivít sa vyvíjalo po založení 
spolku. Vtedy na istý čas začal fungovať aj súbor miestnej skupiny, ale po pár rokoch zanikol. 
Najväčší úspech medzi krajanmi mali zábavy, ktoré MS organizovala v opustenej chalupe na 
Kovaľovke. Tu sa vždy zišlo mnoho ľudí, ktorí sa zabávali niekedy až do bieleho rána. 

MARIÁN SMONDEKMARIÁN SMONDEK

Týždeň pred Veľkou nocou súbor 
Kumoratky precestoval práve celé 
Poľsko, aby sa mohol zúčastniť 

zaujímavého podujatia v obci Łyse v os-
trołęckom okrese. Pozval ho sem miestny 
kurpovský folklórny súbor „Puszcza Zie-
lona“, s ktorým sa FS Kumoratky spoznal 
ešte v roku 2005 na Festivale svadobných 
obradov vo Węgrowe. Spoločné węgrowské 
spevy a tance, ku ktorým vyhrávali kapely 
súborov slovenské a poľské pesničky, 
ich natoľko spojili, že sa vedúci súborov 
dohodli, že nadviažu v rámci svojich 
možností partnerskú spolupráce. Ovocím 
tejto spolupráce bolo pozvanie nášho FS 
Kumoratky na Kvetnú nedeľu do obce 
Łyse, kde sa každoročne usporadúva súťaž 
o najkrajšiu kurpovskú palmu, ktorá je 
spojená s bohatým kultúrnym programom 
a jarmokom. Členovia nášho súboru dora-
zili na miesto v sobotu popoludní. Tu ich 
privítali hostitelia a zaviedli ich do agro-
turistického hospodárstva, v ktorom boli 
naše Kumoratky ubytované. Zorganizovali 
pre náš súbor posedenie pri ohni spojené 
zo spevom a tancami, pri ktorom sa súbory 
ešte viac spriatelili.

Na druhý deň už od rána rozkladali 
v Łysach predavači jarmočné stánky 
a prichystávali pre návštevníkov veci od 
výmyslu sveta. Folklórne súbory sa pomaly 
chystali na svoje vystúpenie a viaceré 
rodiny robili posledné úpravy na svojich 
veľkolepých palmách. Táto tradícia sa 
zachovala v tejto oblasti už len v Łysach 
a Lipnikoch. Ešte pred niekoľkými desia-
timi rokmi palmy vyrábali aj v okolitých 
obciach, ako je Myszyniec, Kadzidło, 
Zalasie či Baranów. V týchto obciach však 
táto tradícia medzičasom zanikla. 

Slávnosť zahájili svojím programom 
dva folklórne súbory, z ktorých jeden pô-
sobí pri základnej škole v Łysach a druhý 
pri základnej škole v Lipnikoch. Po ich 
vystúpení nasledovala sv. omša so slávnost-
nou procesiou, ktorú celebroval łomżycký 
biskup Stanisław Stefanek. Aj keď procesia 
má predovšetkým náboženský charakter, 
každý z účastníkov sa chcel popýšiť svojou 
palmou, ktorú ku tejto príležitosti dlhší čas 
pripravoval. Príprava palmy trvá totižto 
dlhší čas. Základom je prút z liesky alebo 
zo sosny, ktorý sa opletá lesnými rastlina-
mi, takými ako slatina, jalovec, plavúň, 
buxus či tis. Ak je základ palmy zo sosny, 
vrcholec sa necháva s vetvičkami a špeciál-
ne sa ozdobuje rôznymi farebnými kvetmi 
a stužkami z krepového papiera. Kvety 

V Podsklí

Predseda MS SSP 

v Podsklí Jozef Pytel

Ako sme začínali...
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Kumoratky medzi Kurpami
schádzajú veriaci v miestnom kostola 
a prinášajú zo sebou nádherne zdobené 
palmy. Len pre zaujímavosť, do prvého 
ročníka súťaže bolo prihlásených len 25 
paliem, o rok neskôr to však už bolo 95, 
a dva roky neskôr 191. Rekord v počte 
paliem zaznamenali v roku 1987, pretože 
v tom roku sa do súťaže prihlásilo až 377 
paliem. Neskôr sa počet znížil a v posled-
nom desaťročí sa pohybuje okolo 100. 
Smelo môžeme teda povedať, že vďaka 
neúnavnej aktivite sa v priebehu rokov 
z malého lokálneho podujatia stala veľká 
turistická atrakcia, ktorú si prichádzajú 
pozrieť nielen domáci návštevníci, ale aj 
mnohí zahraniční turisti.

Po sv. omši v rámci súťaže začala 
porota hodnotiť prinesené palmy. Na 
spríjemnenie dlhej chvíle sa divákom 
predstavil najprv domáci folklórny sú-
bor „Puszcza Zielona“ a po nich náš FS 
Kumoratky. Tunajšiemu publiku najprv 
predviedol najzaujímavejšie veľkonočné 
oravské zvyky, teda poriadnu šibačku 
a oblievačku. O tom, že si na nej dali 
chlapci naozaj záležať, svedčilo úplne 
mokré pódium. Takto pookriate dievčatá 
potom v rezkom tempe zaspievali viaceré 
slovenské a oravské piesne. Aj keď viacerí s 
vystupujúcich sú novými tvárami v našom 
súbore, vôbec to neprekážalo tomu, aby si 
zaspievali niekoľko nových slovenských 
pesničiek. Takéto spestrenie programu sa 
divákom veľmi páčilo, za čo Kumoratky 
odmenili veľkým potleskom. Ako posledný 
sa predstavil FS Jagodecki zo združenej 
školy v Zaleśí. Posledné slovo dostala, sa-
mozrejme, porota, ktorá vyhlásila výsledky 
XXXVIII. ročníka súťaže o najkrajšiu 
kurpovskú palmu. 

Ak mal niekto záujem, mohol počas 
programu nahliadnuť aj do stánkov 
s ľudovoumeleckými kováčskymi, pe-
kárskymi, košikárskymi, čipkárskymi 
a ďalšími inými výrobkami, prezrieť si 
viaceré zaujímavé publikácie, ktoré vydali 
regionálne vydavateľstvá a taktiež sa zo-
známiť s atraktívnou turistickou ponukou 
agroturistických hospodárstiev. 

Síce sa FS Kumoratky po dlhom lúčení 
so svojimi kamarátmi dostal do svojich 
domovov až pondelok nad ránom, nikto 
si z únavy nerobil ťažkú hlavu, pretože 
každému v nej vírili spomienky na milo 
strávené chvíle medzi Kurpami.

Marián Smondek
Foto: Archív FS Puszcza Zielona

určené na ozdobenie palmy si gazdinky 
začínajú pripravovať od začiatku pôstu. 
Odkladajú ich do košíčkov a týždeň pred 
Kvetnou nedeľou ich začínajú zapletať 
do paliem. Tradičné spôsoby zdobenia 
prechádzajú z pokolenia na pokolenie. 
Svedčí o tom aj fakt, že každá rodina má 
svoje originálne vzory kvetov, ktorými 
zdobí svoje palmy. 

Aj keď tejto tradícii hrozil dlhšie 
obdobie úplný zánik, vďaka ochote a vy-
naliezavosti miestneho správcu farnosti A. 
Pogorzelského pretrvala v Łysach dodnes. 
On totižto patril medzi organizátorov pr-
vého ročníka súťaže, ktorý sa uskutočnil 
ešte v roku 1969. Od vtedy sa každoročne 

Oravské spevy...

...a tance mali veľký úspech u tunajšieho publika
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V poslednom čase dochádza v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy k snahám rehabilitovať osobnosti, 
ktoré boli v období komunizmu „zaznávané“. Bohužiaľ 

niekedy tieto snahy vedú k druhému extrému – absolútnej 
glorifi kácii týchto osobností. Takýmto prípadom je aj postava 
„podhaľanského partizána“ Józefa Kurasia, ktorý je známejší 
pod pseudonymom Ogień. Prvé nesmelé pokusy z deväťdesia-
tych rokov minulého storočia vyvrcholili postavením pomníka 
v Zakopanom (13. august 2006) a konferenciou v Novom Targu 
(9. – 11. marca 2007), kde bol Józef Kuraś vyhlásený za jedného 
z najväčších poľských hrdinov a bohatierov. Časť súčasnej poľ-
skej historiografi e sa usiluje túto osobnosť „očistiť“ od nánosov 
komunistickej propagandy.1 Bohužiaľ, táto ich snaha sa míňa 
tomu, čo by malo byť jedným z cieľov historickej vedy – objekti-
vite. Odmietajú refl ektovať dôkazy o tom, že po skončení druhej 
svetovej vojny v Európe Ogień so svojou ozbrojenou skupinou 
legalizoval násilie ako vhodnú formu boja proti bezbrannému 
civilnému obyvateľstvu. Keďže jeho aktivity sa týkali aj slovenskej 
menšiny v Poľsku, je žiadúce, aby slovenská historická veda na 
tieto skutočnosti reagovala.

Skôr ako sa dostaneme ku konkrétnej protislovenskej činnosti 
Józefa Kurasia, je potrebné si pripomenúť niekoľko historických 
faktov, ktoré s témou bezprostredne súvisia. Jedným z najdôle-
žitejších je rozhodnutie Najvyššej rady mierovej konferencie zo 
dňa 28. júla 1920. Týmto aktom bolo, okrem iného, trinásť obcí 
severného Spiša pričlenených k Poľsku.2 A to i napriek tomu, 
že na severnom Spiši v tom čase neexistovala väčšia enkláva 
ľudí s poľským národným povedomím a veľká časť obyvateľ-
stva sa pripojeniu k Poľsku bránila.3 Slováci v medzivojnovom 
Poľsku neboli uznaní ani za národnostnú menšinu, pretože ich 
pokladali za „neuvedomelých“ Poliakov, takže nedostali žiadne 
národnostné práva.4 V roku 1938, po tzv. Mníchovskom diktáte, 

1 Na spomínanej konferencii v tomto zmysle vystúpili: Maciej 
Korkuć, Bolesław Dereń, Ewa Kurek, Robert Rubacha, Mariusz 
Mazur, Marek Kurzeja, Michał Maciaszek, Adam Błaszczyk, 
Bohdan Urbankowski, Krzysztof Strauchman, Katarzyna Mle-
kodaj a ďalší.

2 Išlo o tieto obce: Čierna hora, Durštin, Fridman s osadou 
Falštýn, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné 
Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše.

3 V správe Vojtecha Benuša, ktorý v dňoch 7. – 20. mája 
1919 z podnetu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
Vavra Šrobára precestoval severný Spiš sa 17 z 25 obcí vy-
jadrilo za pripojenie k Československej republike, čo potvrdili 
aj spísaním Sľubu vernosti. Šesť obcí z obavy pred pomstou 
poľsko-maďarských légií nepodpísalo, ale obyvatelia prosili, 
aby ich nedali Poliakom. Len jediná obec – Nová Belá by mala 
vôľu k Poľsku z hospodárskych príčin, pričom v škole i úra-
doch žiadali čistú slovenskú reč. Štátny archív v Levoči (ďalej 
ŠA Levoča), Spišská župa, Župan Župy spišskej, Správa zo 
dňa 21. mája 1919, 326/1919 prez. Taktiež jeden z najväčších 
polonizátorov Oravy Ferdinand Machay sa vyjadril: ...nepoznali 
sme vtedy Spiš a nemali sme medzi ľuďmi známych... napriek 
tomu sme v novinách, na zhromaždeniach, či delegáciách vy-
stupovali v ich mene... MACHAY, F.: Moja droga do Polski. 3. 
vyd. Krakov, 1992, s. 122. Bližšie pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Poľ-
ský záujem o Spiš v rokoch 1918 – 1925. In: Z minulosti Spiša. 
Zost.: Chalupecký, I., roč. 13, 2005, s. 173 – 197.

4 CIĄGWA, J.: Slovenská národnostná menšina v Poľsku. In: 
Almanach Slováci v Poľsku III. Bratislava, Krakov : Krajanské 

Poľsko v úplnej zhode s Hitlerovou politikou a napriek veľkým 
protestom obyvateľstva5 obsadilo ďalšie územia severného 
Slovenska.6 Po vypuknutí druhej svetovej vojny na základe 
dohôd podpísaných v Berlíne medzi zástupcom Nemeckej ríše 
Joachimom von Ribbentropom a slovenským vyslancom v Ber-
líne Matúšom Černákom a následným schválením ústavného 
zákona č. 325 z 22. decembra 1939 boli k Slovenskej republike 
pričlenené všetky územia zabraté Poľskom v rokoch 1920, 1924 
a 1938.7 Po skončení vojny v Európe sa však československá 
vláda, najmä kvôli Tešínsku, poponáhľala vyrozumieť poľskú 
i sovietsku vládu s tým, že rešpektuje predmníchovské hranice. 

Preto už 17. mája 1945 bol vyslaný mjr. Milan Polák ako delegát 
Slovenskej národnej rady a československej vlády pre formálne 
odovzdanie spomínaných území.8 O tri dni neskôr bol v Trstenej 
Milanom Polákom, zástupcom novotargského starostu Janom 
Witekom, predsedom okresnej národnej rady v Novom Targu 
Leonom Lejom a zástupcom poľského vojska Janom Chomom 
podpísaný príslušný protokol9 a slovenská pohraničná stráž sa 

múzeum Matice Slovenskej, Spolok Slovákov v Poľsku, 1995, 
s. 9 – 10.

5 V Javorine sa chcelo obyvateľstvo brániť záboru so zbra-
ňou v ruke, predložilo memorandum a 1400 osôb demonštrova-
lo v Tatranskej Lomnici proti pripojeniu k Poľsku. Štátny archív 
v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), fond Okresný 
úrad Kežmarok (ďalej OÚ-K), 2758/1938 prez. Obdobná si-
tuácia bola v Lesnici, kde celá obec prekročila novú hranicu 
a žiadala opätovné pripojenie k ČSR.  Tiež na Orave došlo 
počas delimitácie k viacerým protipoľským incidentom. Pozri: 
ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušovského, predsedu 
delimitačnej komisie československo-poľskej v roku 1938. In: 
Studia Historica Tyrnaviensia, roč. 3, 2003, s. 305 – 333; AN-
DRÁŠ, M.: Zaolzie – Jaworzyna 1938 (2). In: Život, jún 2004, 
č. 6, s. 14.

6 Obce Lesnica, Javorina, Suchá hora, Hladovka i ďalšie 
neobývané územia v okresoch Kežmarok, Spišská Stará Ves, 
Stará Ľubovňa, Čadca, Námestovo, Trstená a Bardejov. ŠAL 
Poprad, OÚ-K, Úprava hraníc medzi republikou Česko-Sloven-
skou a Poľskom z 5. 12. 1938, č. 2758/1938 prez.

7 Dohoda slovensko-nemecká o postúpení územia pričlene-
ného k drievnejšiemu Poľskému štátu r. 1920, 1924 a r. 1938. 
MIŠKOVIČ, A.: Napravená krivda. 2. vyd. Turčiansky sv. Martin: 
Kompas, 1941, s. 200 – 203.

Ústavný zákon zo dňa 22. decembra 1939 o inkorporácii 
územia, ktoré po roku 1918 bolo pripojené k bývalej republike 
Poľskej. Tamže, s. 203 – 204

8 MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie severných 
hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Slovenská archivistika, roč. 
31, 1996, č. 2, s. 23.

9 Protokoł spisany dnia 20 maja 1945 r. w Trstenej w spra-
wie porozumienia co do ponownego ustalenia granic między 
Słowacją a Rzeczpospolitą Polską wg stanu przed rozstrzyg-
nięciem w Monachium. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości 

          PhDr. Milica Majeriková
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stiahla za predmníchovské hranice. Po tomto akte sa vyhrotili 
protesty a antipoľské vystúpenia slovenského obyvateľstva, 
ktoré žiadalo pričlenenie k Československu, a tak poľská 
strana pristúpila k vojenskému obsadeniu znovupripojených 
území. Do 17. júla 1945 bolo územie severného Spiša obsade-
né poľskou štátnou správou a poľským vojskom.10 Argument 
dr. Korkucia: že je správne, ak Józef Kuraś Slovákov zo Spiša 
a Oravy v rokoch 1945-47 raboval, lebo boli obyvateľstvom štátu, 
ktorý bol s Poľskom v konfl ikte11, sa z tohto hľadiska javí ako 
úplne nezmyselný. Treba tiež podotknúť, že zväčša roľnícke 
obyvateľstvo severného Spiša a Oravy ani v jednom roku, keď 

sa rozhodovalo o zmene hraníc, nemalo na tieto rozhodnutia 
absolútne žiadny vplyv.

Vráťme sa však k postave Józefa Kurasia. Ten pod pseudo-
nymom Orzeł a neskôr Ogień pôsobil v rôznych partizánskych 
skupinách počas druhej svetovej vojny na Podhalí. Keďže sa 
výraznou mierou podieľal na protifašistickom odboji, začal si po 
obsadení Podhalia sovietskou armádou v januári 1945 nároko-
vať na veliteľskú funkciu v novotargskom okrese. Od januára 
tri mesiace vykonával funkciu zástupcu šéfa Okresného úradu 
Verejnej Bezpečnosti v Novom Targu (Powiatowy Urząd Bezpiec-
zeństwa Publicznego – ďalej UB). Už v tom čase vyslal „svojich 
ľudí“ na Spiš, ale snaha o jeho obsadenie stroskotala na odpore 
Slovákov.12 Jedným z dôvodov bolo začatie energickej rekvizície 
dobytka, ošípaných a oviec slovenským roľníkom13, pretože v ča-
se „okupácie“ neboli zaťažení kontingentmi.14 Tento argument 
používal Kuraś aj neskôr ako ospravedlnenie bezprecedentného 
okrádania slovenských roľníkov. Keďže nepatril k ľavicovo orien-
tovaným odbojárom, predstavitelia komunistickej strany (Polska 
Partia Robotnicza – ďalej PPR), ktorí sa s pomocou sovietskych 
vojsk postupne dostávali k moci, sa ním cítili byť ohrození a pripra-
vovali na neho zatykač. Keď sa to dozvedel, 11. apríla 1945 ušiel 
do hôr, kde začal organizovať svoju vojnu proti „prisluhovačom 
sovietov“. Je však neodškriepiteľnou skutočnosťou, že obeťami 

słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 1957. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2002, s. 101 – 102.

10 Tamže, s. 13; ANDRÁŠ, M.: K povojnovým trápeniam Slo-
vákov v Poľsku. In: Slováci v zahraničí. Zost.: Bajaník, S. Mar-
tin: Matica slovenská, 2004, s. 78 – 79.

11 Provokácia posvätená štátnymi orgánmi? In: Podtatrans-
ké noviny. roč. 18, 2007, č. 13, s. 9.

12 KOWALCZYK, J.: Spisz podczas II. wojny światowej i w 
pierwszych latach powojennych. In: Terra Scepusiensis. Le-
voča, Wrocław : Slovensko-poľská komisia humanitných vied 
Ministerstva školstva SR, Centrum Badań Śląskoznawczych 
i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 919.

13 MOLITORIS, L.: Społeczne uwarunkowania powstania To-
warzystwa Czechów i Słowaków na Spiszu i Orawie. In: Alma-
nach Slováci v Poľsku VIII. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 
2001, s. 164.

14 KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 46.

jeho vojny sa stalo bezbranné civilné obyvateľstvo, medzi nimi aj 
Slováci, ktorých jediným previnením bolo, že sa otvorene hlásili 
k slovenskej národnosti alebo vlastnili nejaký majetok.15 V rokoch 
1945 – 1947 uskutočnil Ogień so svojou ozbrojenou skupinou vy-
še sto „nájazdov“ na obce severného Spiša a Oravy. Z nich sme 
v ďalšej časti štúdie vybrali tie, ktoré majú dokázateľne lúpežný 
alebo rasový podtext.

Prepady severospišských obcí začali takmer okamžite po 
Ogniovom úteku do hôr. V máji až decembri 1945 poľské lú-
pežné skupiny nočnou hodinou niekoľkokrát vykradli dobytok, 
šatstvo a jedlo slovenským roľníkom v Tribši, Jurgove, Čiernej 
hore, Repiskách, Krempachoch, Osturni, Vyšných a Nižných 
Lapšiach, Nedeci, Novej Belej, Fridmane a Lapšanke. Väčšina 
týchto prepadov bola spojená s fyzickým násilím a počas pre-
padu z 10. októbra v Novej Belej sa banditi neštítili, okrem iných, 
fyzicky napadnúť aj tehotnú ženu Andreja Bednarčíka.16 V noci 
z 10. na 11. októbra 1945 napadli poľské lúpežné bandy obec 
Novú Belú, kde ukradli slovenským roľníkom osem koní, jednu 
ošípanú, tri vozy a úplne vykradli jedenásť obytných domov. Na 
fare Františkovi Móšovi prikázali v budúcnosti odbavovať boho-
služby a kázať v kostole po poľsky.17 Keďže tieto ich požiadavky 
nesplnil, 16. novembra bol fyzicky napadnutý, okradnutý a odve-
zený do Nového Targu a neskôr uväznený v Krakove.18 Slováci 
boli často napádaní pri návrate z jarmokov z Nového Targu. 
Tak tomu bolo 4. októbra 1945, keď za doprovodu nadávok Vy 
švine slovacke! bolo okradnutých a zbitých dvadsať Slovákov 
z Lapšanky, Vyšných a Nižných Lápš. 8. novembra podobne 
dopadli Slováci z Tribša, Vyšných a Nižných Lápš, pričom bol 
zastrelený Ján Kovalčík.19 O osem dní neskôr na ceste z jarmoku 
z Nového Targu boli prepadnutí mužmi v poľských uniformách 
Slováci z Repísk a Čiernej hory s rodinami. Po zistení, že sú Slo-
váci im prikázali ísť do neďalekého lesa, kde ich prinútili ľahnúť 
si na zem, s vyhrážkou, že ak sa pohnú, tak ich postrieľajú... 
a zatiaľ vojaci nám dva kone krásne vypriahli. Potom nám kázali 
vstať a vyzúvať topánky, vyzliekať kožuchy. Prázdny voz nám 
kázali sobrať so sebou... toto všetko len preto, že sme sa narodili 
Slovákmi a že sa za svoje národné presvedčenie nehanbíme...20 

15 Tu treba podotknúť, že Kuraś bol známy aj protižidovskými 
postojmi a za obeť mu padlo mnoho poľských civilov, pričom 
dôvody „rozsudkov smrti“ ich rodinám dodnes nie sú známe. 
Bližšie pozri: ZARĘBCZAN, W.: Silvester 1945 v Gronkove. In: 
Život. 1987, č. 10, s. 5. 

16 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zovrubný prehľad pohanenia a rabovania obča-
nov – Slovákov severného Spiša z 12. apríla 1946.

17 ŠAL Poprad, fond Okresný Národný výbor Spišská Stará 
Ves (ďalej ONV SSV) 1945 – 1946,  Situačná zpráva Povere-
níctvu SNR pre vnútorné veci v Košiciach, hlásenie za mesiac 
september 1945, 58/1945 prez.

18 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva 
Povereníctvu SNR pre vnútorné veci v Košiciach, hlásenie za 
mesiac november 1945, 58/1945 prez.

19 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zovrubný prehľad pohanenia a rabovania obča-
nov – Slovákov severného Spiša z 12. apríla 1946.

20 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zápisnica z 10. januára 1946 s obyvateľom Re-
písk Martinom Groholom a obyvateľom Čiernej hory Jánom 
Mravcom.

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

  ZÁPAL OGNIA
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Prežili sme veľkonočné sviatky. Čo 
ďalej ... Čo budeme teraz robiť? Prečí-
tajme si nasledujúci text a zamyslíme sa 
nad ním: „V ohrade žila sliepka a okolo 
nej veľa kuriatok. Jedného dňa sa medzi 
kuriatkami ocitlo mláďa orla. To však o 
sebe nevedelo, že je orlom. Myslelo si, že 
je kuraťom, a tak jedlo rovnaké jedlo ako 
kuriatka, pohybovalo sa ako oni a lietalo 
len ako kuriatka, ledva do výšky plota.
Raz spozorovalo, ako nad priestorom, 
kde žilo s kuriatkami, krúži mohutný 
orol. Pozrelo sa do výšky a zatúžilo byť 
orlom. Prepadla ho veľká skľúčenosť, 
pretože bolo iba kuraťom. Ale 
orol na orlie mláďa pohliadol a 
zavolal naň: „Vzlietni! Roztiahni 
krídla a leť! Veď ty si orol!“
Ale malý orol odpovedal: „Nie, 
nie, ja som kura.“ A zostal zarmú-
tený, obrátil sa a odišiel za kuriat-
kami. Tak celý svoj život prežil ako 
sliepka, s túžbou byť orlom. Nik-
dy si neuvedomil, že orlom bol.
Boh nás nestvoril ako kurčatá, 
stvoril nás ako orlov. Vložil do 
nás srdce orla. V každom z nás 
je veľa schopností, ktoré nikdy ne-
použijeme. Prečo ? Pretože máme strach. 
Strach, ktorý nás zdržuje od niečoho, čo 
by sme mohli urobiť.“

Úryvok z knihy E. Vellu: Ježiš 
– lekár tela i duše, Karmelitánske 
vydavateľstvo.

13.05.2007, 6. veľkonočná 
nedeľa, J 14,23-29 

Keď čítame slova evanjelia v túto 
nedeľu, počujeme, ako Zmŕtvychvstalý 
Kristus hovorí svojim učeníkom, že príde 
taký čas, keď on už s nimi nebude, lebo 
sa vráti k svojmu nebeskému Otcovi. 
V ten čas oni budú musieť hlásať jeho 
posolstvo svetu. Nebude to ľahké. Mnohí 
ľudia cez celé stáročia, keď počúvali ra-
dostnú zvesť o Pánovom zmŕtvychvstaní, 
hovorili, že radi si vypočujú jeho príbeh, 
ale inokedy, lebo práve teraz sa niekam 
ponáhľajú. A takto často býva aj s nami. 

Evanjelium, ktoré nám Ježiš zanechal, 
ohlasuje vždy radostnú zvesť možnosti 
vstupu do Božieho Kráľovstva. Rovnako 
to uvádza vo svojej knihe Ježiš z Nazareta 
aj pápež Benedikt XVI. Píše v nej: “Božie 

Kráľovstvo je medzi nami a inak to už 
nikdy nebude.“ Áno, ale len vtedy, keď 
sme naozaj verní učeniu cirkvi. Naša viera 
v Božie Kráľovstvo nás dokáže povzniesť 
k oblohe rovnako ako krídla orla, ktorý 
vie lietať. 

20.05.2007, Slávnosť 
Nanebovstúpenia Pána, 
Lk 24,46-53

Pán Ježiš odišiel, ako hovoril: „Musím 
odísť, lebo keď neodídem Duch Svätý 
nepríde k Vám.“ Máj je časom, keď 
v našich farnostiach sa konajú birmov-

je srdce, mimoriadne dary. Učí nás ako 
veriť, pomáha nám riešiť ťažké problémy 
v našom živote, dáva nám vnútorný po-
koj, ktorý celý život hľadáme, odstraňuje 
strach z našej duše. Ježiš nám ho dáva 
ako lásku, ktorú On sám má k svojmu 
Otcovi. Často sa zabúdame modliť k Du-
chu Svätému. Vieme sa modliť k Panne 
Márii, k svätým, ale najskôr by sme sa 
mali modlievať k Duchu Svätému. On je 
prvý, ktorý nám môže pomôcť. Paracle-
tos - Utešiteľ náš príď, umy to, čo nie je 
sväté v nás! 

03.06.2007, Slávnosť 
Najsvätejšej Trojice, 
J 16,12-15

Boh Otec, Syn Boží a Duch Svätý sú 
to tri osoby v jednej podstate. Je 
to tajomstvo, ktoré dnes oslavuje-
me. Človek nikdy nebude v stave 
pochopiť, ako je to, že Boh nás 
stvoril, Ježiš nás spasil a Duch 
Svätý posväcuje. To vieme a malo 
by nám to stačiť, aby sme verili 
v Boha. Pevná viera a dôvera v 
Krista je nám potrebná vo všetkých 
okamihoch nášho života, najmä 
vtedy, keď je nám ťažko. Poďme 
teda dnes za Pánom, ktorý sa nám 
dáva spoznať vo svojom tajomstve 
natoľko, nakoľko náš um je toho 

schopný. Najkratším vyznaním našej viery 
je znamenie kríža, ktoré robíme s veľkou 
úctou a pokorou.

10.06.2007, 10. nedeľa 
v období cez rok,  
Lk 7,11-17 

Vo štvrtok a niekde aj v dnešnú nedeľu 
je slávnosť Božieho tela. Idú cez naše 
mesta a dediny slávnostné procesie. Pán 
Ježiš v oltárnej sviatosti chce byť medzi 
nami všade tam, kde žijeme, pracujeme 
a sme. Chce nás požehnať a pozrieť sa, 
či sme naozaj jeho učeníkmi. Prichádza 
k nám pod spôsobom chleba a chlieb 
je našim každodenným pokrmom. Ježiš 
je nám potrebný k životu ako ten chlieb. 
Dáva nám možnosť prísť do svojho domu 
v nebeskej otčine. Ježiš prostredníctvom 
chleba dáva večný život. 

Keď pôjdeme ulicami našich miest 
a obcí v slávnostných procesiách, mod-
líme sa a prosme Boha, aby nás nikdy 
neopustil, lebo bez eucharistie nedosiah-
neme Božie kráľovstvo. 

vdp. Pavol Kubani

ky. Prichádza medzi nás otec biskup 
a udeľuje mladým svätosť birmovania. 
Keď pozerám na mladých gymnazistov 
pripravujúcich sa na túto veľkú udalosť 
v ich duchovnom živote, mám pocit, že 
väčšina z nich nevie, na čo sa pripravuje. 
Hovoril som jednému mladému človekovi: 
„Spievaj, alebo aspoň sa snaž. On mi však 
povedal: „Nebudem spievať... Nechcem. 
Boha si vymysleli ľudia.“ Bol som smutný. 
Tento mladý človek sa síce všetko naučil, 
urobil skúšku, ale jeho duchovný život sa 
nezmenil... Ako môže prísť Duch Svätý, 
keď dvere srdca sú silno zatvorené... 
Len na pripravenú pôdu ľudského srdca 
môže zostúpiť Duch Svätý, ktorého nám 
Ježiš posiela. 

27.05.2007, Svätodušná 
nedeľa (Turíce), J 20,19-23

Dnes celým srdcom - malým, veľkým, 
slabým či silným – voláme, aby zostúpil 
na nás Duch Svätý tak, ako voľakedy na 
učeníkov vo Večeradle. My ho dnes po-
trebujeme oveľa viac než oni, lebo sme 
slabí. Duch Svätý je tretou osobou Božou. 
A práve ON udeľuje tým, ktorí otvoria svo-
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V takomto duchu sa niesla tretia púť 
rádia Lumen do baziliky Božieho 
milosrdenstva v Lagiewnikoch, ktorá 

sa uskutočnila 28. apríla t.r. Od skorých ran-
ných hodín sa od slovensko-poľskej hranice 
predierali po kľukatých cestách autobusy so 
slovenskými pútnikmi. Niektoré pútnické sku-
piny odchádzali zo svojich domovov ešte v noč-
ných hodinách, aby prišli do Lagiewník na čas. 
Program púte sa začínal o deviatej hodine. Ako 
prví ich privítali moderátori rádia Lumen spolu 
so správcom baziliky Božieho milosrdenstva, 
krakovským pomocným biskupom Janom Zają-
com. Po privítaní predstavila pútnikom sestra 
Benediktína životopis svätice – sestry Faustíny 
Kowalskej. Na slávenie slávnostnej sv. omše, 
ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita 
mons. Aloiz Tkáč spolu s prešovským epar-
chom vladikom Jánom Babjakom a mnohými 
kňazmi, sa prítomní veriaci pripravili modlitbou 
sv. ruženca. Vladika Ján Babjak v kázni vyzdvi-
hol význam Božej lásky a milosrdenstva, ktoré 
potrebuje každý z nás. Nie Božiu spravodlivosť, 
ale Božie milosrdenstvo. 

Po sv. omši počas obedňajšej prestávky 
mohli pútnici navštíviť novú slovenskú ka-
plnku, izbu sestry Faustíny, pomodliť sa pred 
obrazom Božieho milosrdenstva alebo vyjsť na 
vežu baziliky, ktorá ponúka jedinečný výhľad 
na panorámu Krakova. 

Popoludňajší program bol preplnený 
svedectvami veriacich z celého Slovenska. 

Ich výpovede sa striedali s pesničkami 
gospelového speváka Marka Novot-
ného z Trnavy. Pútnici si o.i. vypočuli 
aj svedectvo Petra Mikulu z Čere-
nian, ktorý bol priamym účastníkom 
tragického výbuchu vo Vojenskom 

opravárenskom závode v Nová-
koch. Slovenským pútnikom sa 
prihovoril aj krakovský pomocný 
biskup Ján Szkodoň, ktorý pove-
dal: Drahí pútnici zo Slovenska, 
srdečne Vás vítam. Bratia a ses-

try, pozdravujem vás ako pomoc-
ný biskup krakovskej arcidiecézy. 
Odovzdávam vám slová vďačnosti 

a pastierske požehnanie od kardinála 
Stanisława Dziwisza. S radosťou som 
sa dozvedel, že mottom vašej púte sú 
slová „Rodina – škola Božieho milo-
srdenstva“. Zvlášť sa chcete modliť 
za nenarodené deti a pomáhať im, 
ako aj chorým, umierajúcim a zo-

mrelým. «Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» 
– tieto slová Pána Ježiša nech budú 
pre vás svetlom a zdrojom sily. Viem, 

že chcete vytvárať spoločenstvá, 
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RODINA – ŠKOLA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
ktoré sa budú modliť za nenarodené 
deti v rámci tzv. duchovnej adopcie. 
Tu u nás v Poľsku, najmä v krakov-
skej arcidiecéze, sa v každej farnosti 
modlia a apoštolujú skupinky, ktoré 
majú 10 až 100 a niekedy aj viac 
členov. Každý, kto patrí do také-
hoto spoločenstva, sa zaväzuje, že 
sa bude deväť mesiacov modliť za 
nenarodené dieťa. Ale len Boh vie, 
za ktoré dieťa sa modlí. Obyčajne 
sa denne pomodlí jeden desiatok 
ruženca na tento úmysel. Pritom sa 
odporúča raz mesačne pristúpiť k sv. 
spovedi a k sv. prijímaniu a obetovať 
ho za nenarodené dieťa. Odporúča 
sa podľa možností obetovať niečo 
na pomoc matkám v požehnanom 
stave. Veľa ľudí po uplynutí deviatich 
mesiacov prijíma znovu záväzok 
modlitby za nenarodené dieťa. Je 
to veľká duchovná pomoc pre otcov, 
matky, ako aj pre zdravotníctvo, aby 
chránili život od počatia až po smrť, 
pretože len Boh je Pánom života od 
počatia až po prirodzenú smrť. Zlo 
treba premáhať dobrom, a modlitba 
je veľké dobro. Viac podrobností na 
túto tému poviem v rozhovore vo vašom rádiu 
Lumen. Dnes ráno na Orave v Chyžnom, 
kde som sa narodil, som počúval vaše rádio 
Lumen. Bratia a sestry, žehnám vás a želám 
vám, aby ste sa v tomto sanktuáriu duchovne 
posilnili. Vráťte sa k svojim a prineste im plné 
nádeje slová: Ježišu, dôverujem Ti! Pozdravte 
vašich blízkych a povedzte im, že Pán Ježiš ich 
vyzýva, aby preukazovali milosrdenstvo, hlá-
sali ho a vyprosovali. Nech vás Božia matka 
posilňuje a sprevádza! Pochválený buď Pán 
Ježiš Kristus!

Po korunke k Božiemu milosrdenstvu sa so 
slovenskými pútnikmi rozlúčil tajomník krakov-
ského pomocného biskupa Jana Zająca, pápež-
ský prelát Franciszek Slusarczyk, ktorý požehnal 
všetky náboženské predmety, ktoré si tu pútnici 
zakúpili. Záverečné požehnanie na šťastnú cestu 
domov udelil vo východnom gréckokatolíckom 
obrade vladika Ján Babjak, všetkým pútnikom 
sa poďakoval za to, že prišli v tak hojnom počte 
a zároveň ich pozval do tohto pútnického centra, 
kde by sa mohli stretnúť opäť za rok.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Autobusy s pútnikmi pri vjazde do Krakova

Do Lagiewnik prišlo zo Slovenska vyše 17 tisíc pútnikov

Slávnostná sv. omša
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I. grantové kolo uzavreté

30. marca 2007 zasadala medzire-
zortná komisia pre schvaľovanie pro-
jektov na pomoc krajanským spolkom 
a organizáciám v zahraničí. Posúdila 
celkovo 438 žiadostí v požadovanej 
výške 65 317 503,-Sk od 153 žiada-
teľov. V tomto roku v rámci rozpočtu 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí bolo vydelených 20 750 000,-Sk 
na granty. V I. grantovom kole komi-
sia rozdelila 17 892 000,- Sk. Zvyšok 
zostáva ako rezerva do II. kola, ktoré 
je plánované na tretí štvrťrok tohto 
roka. Náš Spolok predložil do prvé-
ho kola päť žiadostí, z ktorých boli 
podporené tri. Neuspeli projekty: 
Podpora kúpy budovy pre výstavbu 
Centra slovenskej kultúry v Jablonke 
a Oprava Miestnej klubovne SSP vo 
Vyšných Lapšoch. Dotácie boli pride-
lené na projekty: Letné jazykové tábo-
ry krajanskej mládeže na Slovensku, 
Predplatné na detské časopisy pre 
ZŠ, na ktorých sa vyučuje slovenčina 
a Výstavba Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej na Spiši. (aj)

Zamagurské folklórne 
slávnosti

Priaznivcov folklórnych slávností 
pod Troma korunami upozorňujeme, 
že 31. ročník Zamagurských folklór-
nych slávnosti sa uskutoční 15.-17. 
júna 2007. Organizatorom podujatia 
je Podtatranské osvetové stredisko 
v spolupráci s mestom Spišská Stará 
Ves a ďalšími obcami. (aj)  

Nová budova SND 
v prevádzke

Dňa 14. apríla t.r. bolo slávnost-
ným prestrihnutím pásky preziden-
tom SR Ivanom Gašparovičom, 
ministrom kultúry Marekom Maďari-
čom, predsedom parlamentu Pavlom 
Paškom a generálnou riaditeľkou 
Slovenského národného divadla 
Sylviou Hroncovou ofi ciálne otvorenie 
novej budovy Slovenského národné-
ho divadla (SND). Pred týmto aktom 
všetci štyria podpísali listiny, ktoré 
spolu s vlajkou a plaketou uložili do 

sarkofágu divadla. Po odbíjaní zvo-
nov a odznení prezidentskej fanfáry, 
ceremoniál pokračoval odhalením 
troch pomyselných múz, ktoré pred-
stavovali Činohru, Operu a Balet. 
Súčasne po prvýkrát vytryskol prúd 
vody vo fontáne pred budovou. 
Otvorenie novej budovy, ktorá má 7 
poschodí, 2000 miestností a 3 hlavné 
sály (činohra SND, opera a balet SND, 
štúdio SND) s takmer 1700 kreslami, 
sa oslávilo galaprogramom za účasti 
900 hostí. Slávnostný večer otvorila 
predohra k opere Bedřicha Smetanu 
Hubička, ktorou SND oslavovalo svo-
je založenie v roku 1920. Nasledovali 
ukážky z ďalších známych svetových 
opier a tiež ukážka prvej slovenskej 
národnej opery Eugena Suchoňa 
Krútňava. Prvé predstavenie v novej 
budove sa odohralo na druhý deň a 

siacov. Návrh sprísňuje aj podmienky 
bezúhonnosti, ktorá je pre získanie 
slovenského štátneho občianstva 
nevyhnutná. Rovnako sa sprísňujú 
aj pravidlá preverenia ovládania slo-
venského jazyka. Azylanti, ktorí budú 
chcieť slovenské občianstvo, budú 
musieť žiť na Slovensku aspoň štyri 
roky pred podaním žiadosti. Ani po 
splnení všetkých týchto podmienok 
nemusí byť občianstvo udelené. 
Ministerstvo vnútra SR bude musieť 
udelenie občianstva konzultovať 
s políciou, prípadne tajnou službou. 
Nový zákon by mal byť reakciou na 
narastajúce nebezpečenstvo organi-
zovaného zločinu a medzinárodného 
terorizmu. Novelu zákona ešte musí 
schváliť parlament, kde má však 
vládna koalícia väčšinu. (mm)

Ocenenie Vedec roka

Zväz slovenských vedecko-tech-
nických spoločností už po desiatykrát 
v Bratislave odovzdal ocenenie Vedec 
roka. Vedcom roka 2006 sa stal riadi-
teľ Ústavu anorganickej chémie SAV v 
Bratislave prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 
DrSc., ktorý je odborníkom v oblasti 
progresívnych keramických mate-
riálov. Okrem neho bolo ocenených 
ešte päť ďalších osobností slovenskej 
vedy. (mm)

Zaujímavá poštová 
známka

Informačná kancelária Európske-
ho parlamentu na Slovensku vydala 
pri príležitosti päťdesiateho výročia 
podpísania Rímskej zmluvy pošto-
vú známku v nominálnej hodnote 
desať slovenských korún. Je na nej 
vyobrazený najstarší slovenský hrad 
Devín a logo jubilea Rímskej zmluvy. 
Rímskou zmluvou z 25. marca 1957 
šesť štátov založilo Európske spolo-
čenstvo, ktoré je jadrom európskeho 
integračného procesu. (mm)

Stretnutie ministrov 
obrany V4

V polovici apríla sa v Bratislave 
stretli ministri obrany krajín Vyšeg-
rádskej štvorky. Rokovali o možnom 
vytvorení spoločnej bojovej skupiny v 
rámci Európskej únie, ktorá by mala 
slúžiť na mierové operácie. Hovorilo 

Krátko zo Slovenska

bola ním divadelná hra Tančiareň. Do 
konca sezóny sa tu uskutoční osem 
premiér a uvedú sa aj predstavenia 
z bývalých javísk. Nová budova SND 
v Bratislave sa stavala vyše 20 rokov 
(práce sa začali v apríli 1986), stála 
zhruba 5 miliárd slovenských korún 
a je v súčasnosti najväčším kultúrnym 
stánkom na Slovensku. (mm)

Slovenské štátne 
občianstvo

Podľa novely zákona o štátnom 
občianstve, ktorý schválila vláda, 
budú môcť cudzinci získať slovenské 
občianstvo až po ôsmych rokoch 
trvalého pobytu na Slovensku (do-
teraz bol podmienkou len päťročný 
trvalý pobyt). Lehota potrebná na roz-
hodnutie o žiadosti o občianstvo sa 
predĺži z deväť na dvadsaťštyri me-
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sa tiež o ďalšom rozšírení aliancie. 
Zároveň ministri potvrdili ponecha-
nie vojakov na západnom Balkáne 
a v Afganistane. Slovenská republika 
do roku 2009 plánuje vytvorenie spo-
ločnej jednotky s Českou republikou 
a v roku 2010 by mala byť pripravená 
bojová skupina spolu s Nemeckom, 
Poľskom, Litvou a Lotyšskom.

Podľa novely zákona, ktorú v po-
lovici marca schválil slovenský parla-
ment, výrobcovia alebo obchodníci, 
ktorí budú predávať pokazené alebo 
škodlivé potraviny, budú môcť od 
mája dostať pokutu až do 50 miliónov 
Sk. (mm)

Čo skrývajú slovenské 
jaskyne? 

Už šestnásty ročník speleomítingu 
sa konal 14. apríla vo Svite. Stretli sa tu 
slovenskí jaskyniari, ktorí prezentovali 
výsledky prieskumov jaskýň a krasov 
v SR, ale aj v zahraničí. Účastníci sa 
okrem prednášok mohli zúčastniť 
aj videoprojekcií a výstavy mapovej 
a fotografickej dokumentácie. Na 
území Slovenska je v súčasnosti 
zaregistrovaných vyše 4500 jaskýň, 
ktoré sa rozprestierajú na krasovom 
území s celkovou rozlohou viac ako 
1700 km2.  (mm)

Pamiatke J. Tisu

Dňa 18. apríla uplynulo 60. rokov 
od popravy prvého slovenského pre-
zidenta Jozefa Tisa. Pri tejto príleži-
tosti bol na jeho hrobe na Martinskom 
cintoríne v Bratislave umiestnený 
nový pomník v tvare kríža z čiernej 
švédskej žuly. Taktiež boli do hrobu 
vrátené pozostatky, ktoré boli podro-
bené analýze DNA, aby sa zistilo či 
ide skutočne o Tisovo telo. Objavili sa 
totiž indície, že bolo ešte v minulom 
režime spopolnené. (mm)

Cyklus podujatí 
Euroregiónu Tatry

Stretnutie siedmich kultúr sloven-
sko-poľského pohraničia od Ladisla-
va Mednyanského po Jana Kanteho 
Pawluśkiewicza, to je cyklus podujatí 
organizovaných Euroregiónom Tatry. 
V Novom Targu sa nedávno na túto 
tému konala medzinárodná vedecká 
konferencia. (aj)

Asi začiatkom 13. storočia založil 
obec Jurgov akýsi zbojník menom 
Jurko, ktorý mal 12 pomocníkov. Ži-
vil sa zbojníčením. Peniaze zakopal 
na mačacom /kočím/ zámku v str-
mej skale oproti Jurgovu po ľavom 
brehu rieky Bialky. Peniaze tam vraj 
čert presúša dodnes. Tiež sú vraj 
zakopané pod kostolom /rozumej 
polia pod Kostolom/. Hovorí sa, že 
raz príde veľká povodeň a peniaze 
odkryje. Potom sa z nich postaví 
nový kostol. 

Postupom času zbojníčiť prestali 
a začali klčovať lesy. Na chotári 
dnešnej obce Repiska pásli ovce 
a na košiariskách sadili jedlú repu. 
Z toho vznikol názov obce Repiska. 

Na Čiernej Hore údajne zase 
cigán vyberal mýto, ktorý bol vraj 
zakladateľom dnešnej obce.

Prišli kruté časy tatárskych vpá-
dov a nastal hrozný mor, v dôsledku 
ktorého všetci obyvatelia Jurgova 
vymreli. Na žive ostal iba jeden 
jediný sluha. Po tatárskom vpáde 
sa začala kolonizácia. Do Jurgova 
prišli ľudia z Vyšných Lápš a Os-
turne. V tom čase bolo osadou 
Jurgova aj Solisko, ako aj Pod-
spády a Javorina. Solisko prepísal 
vtedajší riaditeľ panstva Kegel na 
Žida Gerschla. Predtým dal zavo-
lať všetkých obyvateľov a dal im 
podpísať akúsi listinu, o ktorej im 
povedal, že je to ich záväzok, že 
budú ochotne prichádzať na robotu 
do Javoriny za mzdu. V skutočnosti 
to však bola listina, ktorou sa zriekali 
svojho majetku na Solisku. Išlo o 
10-12 gazdov, okolo 50 obyvate-
ľov. Soliščania nevedeli písať ani 
čítať, takže sa podpísali krížikmi 
a o rok ich panstvo vyhnalo z ich 
vlastných majetkov bez náhrady. 
Ostali úplnými žobrákmi. Niektorí sa 
prisťahovali do Jurgova, iní odišli do 
sveta, vtom i do Ameriky. 

Povesť 
o založení Jurgova

Ján Bigos, starý horár spomí-
nal, že v Jaseňaku za mostom 
je kopenec, pod ktorým  vo fľaši 
sú zakopané listiny o spore Jur-
govčanov s panstvom. Bolo už 
tradíciou, že panstvo vyrubovalo 
všetky lesy, v tom aj jurgovských 
majiteľov a dávalo páliť uhlie 
pre hámre v Javorine. Neodp-
racovávali si na panskom svoju 
poddanskú povinnosť, pretože 
mali svoje majetky. 

Z rozprávania Valenta Plučin-
ského (30.10.1966) vieme, že 
v Jurgove bolo 12 tzv. zagrod, ktoré 
boli  rozdelené na 4 štvrtky. Jurgov 
mal teda 48 štvrtiek. Každa z nich 
mala aj svoje pomenovanie ako 
Šoltýsová, Mlynárska a pod. 

Zvon do kaplnky sv. Vojtecha 
vyrobili v javorinských hámroch. 
Kornélia Palochay pri predaji majet-
ku chcela zobrať jurgovské poľany 
a dať im zato časť od Príslopu 
až ku Vojtasovej poľane po ľavej 
strane cesty. Predtým však zobra-
la jurgovské seno z polian, lebo 
si založila veľký majer s ovcami. 
Postavila veľkú „brnčarňu”. Keď 
sa Jurgovčania postavili na odpor, 
dala zavolať pandúrov, ktorí začali 
strielať do ľudí a niekoľkých aj za-
vreli do väznice v Levoči. 

Jurgovský gazda Miškovič mal 
na poľane Medzisteny 200 oviec. V 
tom čase mal každý jurgovský gaz-
da vyše 100 oviec, 10-15 ks statku 
– 2-3 páry volov. Voly a jalovice 
pásli Jurgovčania spoločne v Javo-
rovej doline, jahňata zasa hore na 
Muráni, kde boli veľké priepasti a 
niekedy do nich jahňatá aj spadli. 

Spracovala: 
MÁRIA CIBRÍNOVÁ

-GOMBOŠOVÁ
Poznámky:
1 štvrtka – 14 jutár
1 gbel – 60 litrov   
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NÁHODA 
ČI OSUD?
V tomto čísle Života píšeme o man-

želoch Helene a Karolovi Klimčákovcov 
z Falštína, ktorý oslavujú 51. výročie 
sobáša.   

Karol sa narodil 6. októbra 1935 v 
slovenskej rodine Michala a Heleny (rod. 
Wilmannovej) Klimčákovcov. Bol štvr-
tým dieťaťom v ich rodine. Mal piatich 
súrodencov. Najstarší brat Vincent býval 
v Čechách, Jozef na Slovensku. Obaja už 
dnes nežijú. Brat František si založil vlast-
nú rodinu a žije vo Falštíne. Mladšia sestra 
Alžbeta sa usadila taktiež v rodnej obci a 
Helena sa vydala Nedece. Karol získal 
základné školské vzdelanie vo Falštíne. 
Prvé dva ročníky sa učili v slovenskom 
jazyku a ďalšie štyri v poľskom jazyku. 
Ako si spomína, učila ich učiteľka Natália 
Staszefska z Nového Targu. – Voľakedy 
všetky predmety učil len jeden učiteľ, 
- podotýka Karol. – Napriek tomu sme 
neboli ukrátení o vedomosti.  

Karolova matka bola dvorskou ku-
chárkou baróna Jungenfelda. Zasa Karo-
lov otec bol sluhom na tom istom dvore. 
Po barónovej smrti dvor aj s majetkom sa 
dostal do vlastníctva grófky Salomonovej, 
keďže taký bol barónov závet. Grófka bola 
jeho tetou. 

- Rodičia veľa nezarábali - hovorí Ka-
rol, - ale nejako sa im darilo vyživiť rodinu 
z toho, čo mali. Pamätám sa, že dvor mal 
veľké maštale, v ktorých sa chovalo 45 
až 50 kráv, kone, ošípané a býky. Ľudia 
obrábali 40 ha ornej pôdy. 

Až po druhej svetovej vojne sa pomery 
na Falštíne zmenili. Dvor po prechode 
frontu prestal existovať, lebo všetko, čo sa 
dalo, vyplienili. Po vojne prišla pozemková 
reforma, v rámci ktorej doterajší dvorský 
chotár rozdelili medzi dvorských sluhov 
a pracovníkov. Lesy zasa prevzal do svojej 
opatery štát. Táto záležitosť nebola dobrá 
pre obyvateľov Falštína, lebo nemajú svoje 
lesy. Sluhovia dovtedy bývali so svojimi 
rodinami v prenajatých domoch, ktoré 
patrili barónovi. Po rozpade dvoru ostali 
prakticky s prázdnymi rukami. Dostali síce 
neveľké gazdovstva, ale nemali náradie na 
obrábanie pôdy ani hospodárske zvieratá. 
Museli vynaložiť mnoho úsilia, aby mali 
z toho, čo dostali, osoh.   

Po vojne a vstupe ruskej armády do 
Poľska sa začala celá krajina obnovo-

Jubilanti

vať. Práce bolo veľa a v súvislosti s tým 
potrebovali aj pracovnú silu, napr. na 
výstavbu Varšavy, ktorú stavali prakticky 
od základov, alebo na výstavbu Nowej 
Huty v Krakove. Z Falštína, ale i okolia 
išli viacerí robotníci pracovať na stavby. 
Pritom si niečo zarobili a vďaka tomu si 
aj vylepšili domáci rozpočet. Karol ako 
16 ročný chlapec sa rozhodol taktiež 
odísť do práce na stavby, lebo to bola 
jediná možnosť, ako pomôcť rodičom 
v ťažkej materiálnej situácii po strate 
pracovných miest. V roku 1951 chodil 
po dedine Róm Pompa z Vyšných Lápš, 

ktorý verboval chlapov do práce na 
stavbách. Vtedy sa Karol rozhodol utiecť 
z domu, potichu zbalil veci a odišiel. 
Na stavbách pracoval tri roky t.j. do 
roku 1954. Zarobené peniaze posielal 
domov, kde ich veľmi potrebovali. Doma 
z týchto prostriedkov postupne zveľa-
ďovali gazdovstvo. Najskôr postavili 
hospodárske stavby, poopravovali dom, 
ale aj nakúpili nejaký dobytok. Spoloč-
ným úsilím sa im podarilo dosiahnuť to, 
aby z neveľkého gazdovstva sa mohli 
uživiť. Karol sa musel vrátiť domov po-
máhať rodičom na gazdovstve, keďže 
jeho brat odišiel na povinný vojenský 
výcvik. Po návrate začal pomýšľať aj 
na ženbu. 

Helena Kutarňová sa narodila 21. 
mája 1935 vo Fridmane. Bola štvrtým 
dieťaťom v poradí, ktoré sa narodilo v 
slovenskej rodine Jakuba a Agnesy (rod. 
Barnašovej). Mala šiestich súrodencov. 
Starší súrodenci František, Jozefi na a 
Margita sa usadili so svojimi rodinami v 
Čechách. Dnes žije už len Jozefi na. Mlad-
ší súrodenci Augustín a Agneša si založili 
svoje rodiny a ostali bývať v rodnej obci, 
kým sestra Žofi a sa usadila v Skawinie. 

Helena navštevovala základnú školu 
vo Fridmane. Prvé dva ročníky sa učila 

v slovenčine a ďalšie v poľštine. Posled-
ný ročník už nechodila do školy kvôli 
zlej materiálnej situácii rodiny. Naskytla 
sa príležitosť odísť do služby a tým aj 
fi nančne podporiť rodinný rozpočet, preto 
sa rodičia jednoznačne rozhodli poslať 
dcéru do služby k zubárovi Jungovi do 
Nového Targu, kde pracovala päť rokov 
ako pomocná sila v domácnosti. 

Koncom pekného slnečného letá 
bola dožinková slávnosť vo Fridmane. 
Na tejto slávnosti sa ocitli Helena a aj 
Karol, ktorí prišiel z neďalekého Falštína. 
Na záver osláv sa organizovala ľudová 
veselica. Karolovi sa tento večer zapáčilo 
jedno dievča, ktoré pozval do tanca. Ako 
sa neskôr dozvedel, volalo sa Helena. V 
tanci však čakalo Karola nemilé prek-
vapenie. Keď tak spoločne tancovali, 
stúpil Karol Helene na nohu a roztrhol 
jej sandálu. Helena bola veľmi zlá, veď 
akoby aj nie, keď jej nešikovný mládenec 
pokazil nové sandále. Avšak Karol sa za-
choval ako gentleman a zobral pokazenú 
sandálu, aby ho dal opraviť. Zároveň sa 
to stalo aj výhovorkou pre nasledujúce 
stretnutie. Od toho nešťastného tanca, 
ktorý sa pre Karola stal osudným, ako sa 
neskôr ukázalo, začala sa ich známosť. 
Postupom času sa z tejto známosti zro-
dila láska, ktorú spečatili 13. mája 1956. 
Z ich lásky sa zrodili štyri deti: Jozef, Ján, 
Karol a Milan. Každý z nich má vlastnú 
rodinu. Jozef býva v Spojených štátoch 
amerických,  Ján spolu s rodičmi, Karol 
v Krapkowiciach na Sliezsku a najmladší 
Milan vo Falštíne. Manželia Klimčákovci 
majú deviatich vnukov a dve pravnučky, 
ktoré sú ich radosťou. 

Spoločný život 
Kým Karol pracoval mimo obce, aby 

zabezpečil rodine primerané živobytie, 
Helena sa zaoberala výchovou detí a 
prácou na gazdovstve. Popri tejto práci 
Helena robila pre družstvo „Cepelia“ 
pokrovce. Trvalo to asi desať rokov. 
Takto si aj ona vždy niečo prizarobila. 
Manželia si najskôr postavili drevený 
domček, v ktorom teraz býva najmladší 
syn. Neskôr sa pustili do stavby murova-
ného domu spolu so synom Jánom. Ako 
Karol hovorí, keď sa rozhodol pre stavbu 
domu, súviselo to aj s hľadaním práce 
mimo obce. Dnešní mladomanželia veľmi 
dobre rozumejú tento stav. Keď chcú viac 
zarobiť, musia odchádzať do vnútrozemia 
štátu a najčastejšie aj zahraničia. Nechať 
manželku, aj deti. V súčasnosti aj vo 
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Veľkolipnický 
kostol 

pamiatkou
2. februára t.r. bol veľkolipnický kostol 

zasvätený sv. Lukášovi – Evanjelistovi 
na základe rozhodnutia malopoľského 
vojvodského konzervátora pamiatok 
zapísaný do zoznamu nehnuteľných pa-
miatok malopoľského vojvodstva spolu 
so starým cintorínom a pozemkom okolo 
kostola až po kamenný plot.

Jednak v neďalekej riečke Lipnici 
pretieklo veľa vody, pokiaľ sa tak stalo. Na 
začiatku nemali Veľkolipničania murovaný 
kostol, ale len drevený. Ten tu už stál 
v roku 1627. Postaviť ho dal veľkolipnický 
richtár Michal Smotana. Istý čas v období 
reformácie kostol slúžil evanjelikom. Ka-
tolíci ho získali späť v roku 1727. V tom 
čase však Veľká Lipnica patrila ako fi liálka 
do farnosti Oravka. V roku 1752 sa spolu 
s Malou Lipnicou od Oravky odtrhli a tak 
vznikla na hornej Orave nová farnosť pod 
patronátom sv. Lukáša. Správcom farnosti 
sa stal Vojtech Zubrický, ktorý dosiahol na 
tie časy naozaj veľa. Na stavbu nového, 
murovaného kostola sa mu podarilo zís-
kať peniaze zo Spišskej Kapituly a aj sám 
z vlastných peňazí v istej miere fi nancoval 
túto stavbu. Základný kameň bol polože-
ný ešte v roku 1760 a posvätený bol o 9 
rokov neskôr 7. apríla 1769. Farár Vojtech 
Zubrický zaplatil aj za druhý zvon, ktorý je 
zasvätený sv. Vojtechovi a sv. Donátovi. 
Po smrti ho pochovali v krypte pod pres-
bytériom kostola. Kostol bol postavený 
z kameňa v neskorobarokovom štýle, 
ktorý bol charakteristický hlavne pre Horné 
Uhorsko. Taká je pravda o stavbe kostola, 
ale ľudová legenda hovorí inak. Podľa nej 
ho vraj vybudovali za zbojnícke dukáty. 

Kostol je charakteristický kostolnou 
vežou ukončenou baňatou strechou. 
Zaujímavosťou je aj zachovaný chór 
v tvare charakteristickom pre protestant-
ské zbory. V kostole sa 
o. i. nachádzajú cen-
ná socha sv. Vojtecha 
a Pieta zo 17. stor., ako 
aj kamenná krstiteľnica. 
Na Krížovej ceste zo-
stali slovenské nápisy, 
ktoré sú pamiatkou na 

pôvodne slovenské obyvateľstvo tejto 
obce. V okolí kostola sa nachádzajú hro-
by významných Oravcov a slovenských 
dejateľov, o.i. Štefana Radlinského, brata 
slovenského buditeľa Andreja Radlinské-
ho, ktorý patril medzi zakladateľov Spolku 
sv. Vojtecha a Matice Slovenskej.

Tým pádom, že vo Veľkej Lipnici bol 
postavený murovaný kostol, drevený už 
nebol potrebný a pomaly začal chátrať. 
V roku 1777 bolo rozhodnuté, že drevený 
kostol bude rozobratý a predaný do Chyž-
ného za 150 viedenských fl orénov. Tu bol 
postavený na mieste dnešného cintorína 
a erudovaný v roku 1787.

Kostol vo Veľkej Lipnici slúžil dlhé roky 
nielen Veľkolipničanom, ale aj Malolip-
ničanom. Tí sa ako samostatná farnosť 
odtrhli od Veľkej Lipnice až v roku 1919. 
Každú nedeľu a sviatok putovali veriaci 
z Malej Lipnice, Prívarovky, Kýčor či 
Murovanice do svojho farského kostola 
aj niekoľko kilometrov. Aj vďaka tomu sa 
stal kostol na dlhé roky centrom nielen 
náboženského, ale aj spoločenského 
života, pri ktorom sa ľudia stretávali, roz-
právali sa, radili sa a v ktorom prežívali 
chvíle radosti, ale aj smútku.

GRAŻYNA KOZÁKOVÁ
Foto: archív Života

Falštíne veľký počet chlapov, ale aj žien 
pracuje v zahraničí. 

Karol pracoval voľakedy osem rokov 
v Hydrogeologickom podniku. Z tohto 
podniku bola možnosť dostať sa do práce 
v delegácii. V cudzine boli lepšie zárobky 
a tak aj Karol odišiel do práce do Čiech. 
Mal zmluvu na tri roky. Domov mohol 
chodiť len raz za tri buď štyri mesiace, 
záviselo to vždy od nariadení riaditeľstva. 
Nebol to ľahký život, ale vedel, že takýmto 
spôsobom si trochu vylepšia živobytie. 

Okrem práce sa Karol aktívne za-
pájal aj do spoločenského života obce. 
V rokoch 1966-69 bol predsedom Roľ-
níckeho krúžku. Vďaka jeho úsiliu sa 
nakúpili poľnohospodárske stroje pre 
účely celej obce. Tieto stroje uľahčovali 
Falštínčanom prácu na gazdovstve. 
Každý si mohol požičať od krúžku stroj 
na poľnohospodárske práce. Karolovým 
pričinením prebiehal v obci roľnícky kurz 
a neskôr bol založený Krúžok dedinských 
gazdiniek. Miestni obyvatelia si vážili 
Karola a v rokoch 2000-2004 mu odo-
vzdali do rúk richtársku palicu. Začal od 
modernizácie požiarnej zbrojnice, o čom 
už dlhšie obdobie sníval. Zbrojnicu zmo-
dernizovali tak, aby sa v jej priestoroch 
mohli uskutočňovať svadobné hostiny. 
Dovtedy si museli Falštínčania hľadať 
takéto priestory v iných obciach. Bol si 
vedomý, že táto investícia prinesie osoh 
obyvateľom obce. Ďalšou vecou, do 
ktorej sa pustil, bola výmena strechy na 
miestnom kostole. Počas jeho úradovania 
bola spravená záchytná nádrž prameňa, 
z ktorého obec čerpá vodu. 

V súčasnosti sú už manželia Klimčá-
kovci na zaslúženom dôchodku. Nakoľko 
im sily stačia, natoľko sa snažia pomáhať 
svojej rodine. V ich domácnosti je tiež 
vždy prítomný krajanský časopis Život, 
ktorý so záujmom sledujú. Spoločne 
prežité roky hodnotia ako pomerne dobré. 
A na otázku či poškodená sandála bola 
len čistou náhodou, alebo osudným stret-
nutím, s úsmevom hovoria, že možno aj 
jedným aj druhým. Najdôležitejšie je, že 
sa im dobre žije v kruhu rodiny. Polsto-
ročie manželstva oslávili síce minulý rok 
a boli aj na gminom stretnutí na Nedec-
kom zámku, ale my prinášame ich životné 
osudy práve teraz, keď oslavujú už 51. 
výročie sobáša. Prajeme im veľa zdravia, 
rodinnej pohody a božej opatery. 

DOROTA MOŠOVÁ
Foto: rodinný archív Klimčakovcov
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KULTÚRA SPÁJA
O aktivitách Osvetového strediska v Dolnom Kubíne prinášame 

pravidelné správy na stránkach nášho časopisu. Nemôžeme opo-
menúť ani vrcholný projekt tohto strediska, ktorý sa realizuje tento 
rok s názvom Beskydský kultúrny kruh. Autorom projektu je PhDr. 
Miroslav Žabenský - riaditeľ strediska. Zámerom projektu je vytvoriť 
sieť kontaktov a úzku spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami 
v prihraničnej oblasti Čiech, Poľska a Slovenska. Presnejšie ide o vy-
tvorenie partnerstiev kultúrnych organizácií, obecných i regionálnych 
samospráv a občianskych združení v regiónoch Orava, Bielsko-Biala 
a severná Morava. 

Projekt je rozčlenený do troch časti. Prvá sa uskutočnila už minulý 
rok s podporou Európskych spoločenstiev a jej výsledkom je Centrum 
slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce, ako aj dvojjazyčný katalóg 
prejavov tradičnej ľudovej kultúry Oravy a internetová databáza. 
Tento rok podporila projekt svojim príspevkom Stredoeurópska 
nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen skupiny MOL. 

V rámci tohtoročného programu sa uskutočnia tri semináre 
venované problematike spolupráce v oblasti kultúry a poznávacie 
stretnutia na Orave, v Bielsku-Bialej a na severnej Morave. Neskôr 
zúčastnení partneri budú svoje regióny propagovať na festivale 
v Malatinej na Orave a projekt vyvrcholí vydaním viacjazyčného 
katalógu, v ktorom budú prezentované najvýznamnejšie podujatia, 
kultúrne a historické pozoruhodnosti troch navzájom blízkych, ale 
často pre nás aj neznámych regiónov. 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 21.-22. apríla t.r. v peknom pro-
stredí Západných Tatier v Zuberci pod Roháčmi. Počas dvojdňového 
stretnutia sa hovorilo veľa o kultúre troch prihraničných regiónov 
Oravy, severnej Moravy a Bielska-Bialej. Zástupcovia jednotlivých 
kultúrnych, samosprávnych organizácii a aktívni lídri vo svojich 
príspevkoch hovorili o možnostiach, ktoré poskytujú ich regióny 
a spôsoboch, ako využiť tieto kvality. Dozvedeli sme sa nielen zau-
jímavé veci o regiónoch, ktoré boli pre nás síce povedomé, ale do 
istej miery cudzie. Semináre a rozhovory umožňovali porovnávať 
skúsenosti a debatovať o tom, ako overené postupy prevziať od 
susedov a aplikovať vo svojom okolí, pritom vyzdvihujúc prvky 
príznačné pre svoj región. Nadviazali sa kontakty, ktoré sa istotne 

prehĺbia pri nasledujúcich stretnutiach a pomôžu vytvoriť základnú os 
spolupráce v oblasti kultúry. Okrem teoretických príspevkov a debát sa 
uskutočnili aj zaujímavé zájazdy po Orave. Navštívili sme Múzeum 
oravskej dediny v Zuberci, po ktorom nás sprevádzal jeho riaditeľ 
Richard Janoštín. Prezreli sme si aj expozíciu Malého etnografického 
múzea v Podbieli, ktoré odzrkadľuje život tejto obce. O expozícií 
nám zaujímavo porozprával vdp. Donát Čarnogurský. Skvost gotiky 
- drevený kostolík v Tvrdošíne nás presvedčil o správnej starostlivosti 
o pamiatky na Orave. Neobišli sme ani tvorivú dielnu Ľubomíra 
Hoľmu, ktorý nás v krátkosti zasvätil do keramického umenia. Jeho 
dielna vyrába tradičnú trstenskú keramiku. Osviežením pre telo bola 
návšteva termálneho kúpaliska v Oraviciach. Organizátori pripravili 
aj bohatý kultúrny program, v rámci ktorého sa nám predstavila 
ľudová hudba zo Zuberca a Sihelného. Ľudové melódie podnietili 
nielen k spevu, ale i tancu. 

Druhá časť seminára bola venovaná oživeniu gajdošskej tradície 
na Orave a preniku turistického ruchu a kultúry. Rozvoj kultúrneho 
diania v každom regióne je úzko spojený aj s jej odberateľmi, preto 
nesmieme zabudnúť na vytvorenie priaznivých podmienok pre 
návštevníkov spomínaných oblastí. Ako príklad bola prezentovaná 
Galéria ľudového rezbárstva v Babíne alebo súkromné Múzeum 
gazdovského riadu p. Vranka. Každá z týchto zaujímavých lokalít 
ponúka nielen krásu tradičného umenia, ale aj peknú, očarujúcu 
prírodu. Ukážkou profesionálnej, dobre zorganizovanej kultúrnej 

ustanovizne, podporujúcej umenie a majúcej vo svojich 
zbierkach aj diela insitných tvorcov je Oravská galéria 
v Dolnom Kubíne. Spoločné stretnutie a putovanie za 
kultúrou sa končilo v Oravskej Polhore, kde sa účastníci 
presvedčili o výsledkoch intenzívnej práce s mladou 
generáciou a to na základe živej pozvánky na gajdošský 
festival. Predstavili sa tri generácie gajdošov, ktorých 
hra bola odmenená vrelým potleskom. Zároveň táto 
obec má už vytvorené partnerské vzťahy v oblasti 
kultúry s poľskými obcami. 

Toto prvé stretnutie odštartovalo rodiace sa partner-
stva v oblasti kultúry a jej podpory zo strany samospráv. 
Zrodili sa nové nápady, ktoré sa, dúfajme, budú už 
onedlho naplno realizovať. S organizačnou štruktúrou 
a slovenskou kultúrou boli partneri projektu obozná-
mení. Je len na nich, čo by chceli z toho aplikovať 
u seba. Práve kultúra sa môže stať mostom spájajúcim 
tieto tri regióny.    

              
Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ               
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Účastníci stretnutia v Galérii ľudového rezbárstva v Babíne

Vypaľovacia pec na keramiku Mladá nádejná gajdoška 
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HISTÓRIA 
JE V NÁS

Pri rozhovoroch s krajanmi si ne-
raz vypočujem príbehy z ich života, 
ktoré sú naozaj zaujímavé a niekedy 
priam neuveriteľné. Tieto spomienky 
sú súčasťou histórie jednoduchých 
ľudí, ktorí žijú pokojným životom ni-
čím sa nelíšiacim od života ostatných 
ľudí v obci. A predsa každý z nás nosí 
v sebe spomienky, na ktoré si dlhé 
roky spomína s úsmevom na tvári, 
ale aj také, po ktorých neraz prebehne 
husia koža po chrbte. 

Naposledy sme sa zastavili u man-
želov Ireny a Karola Borovkovcov 
v Podvlku, ktorí nám vyrozprávali svoj 
osud. Irena sa narodila 15. januára 
1932 v Podvlku v slovenskej gazdovskej 
rodine Dominika a Cecílie Grapových. 
Pochádzala zo šiestich detí, mala ešte 
sestru a štyroch bratov. Ako každé dieťa 
v tom čase sa musela od malička priúčať 
rôznym prácam a pomáhať rodičom 
na gazdovstve. Štyri roky sa učila na 
slovenskej základnej škole v Podvlku 
a jeden rok v Jablonke. Učila sa veľmi 
dobre a mala možnosť pokračovať 
ďalej v meštianke v Trstenej, ale tá bola 
príliš ďaleko a vzhľadom na pomery 
tam nešla. Neskôr mala možnosť ďalej 
pokračovať v škole v Jordanowe, ale 
proti tomu sa rázne postavil jej otec, 
ktorý povedal, že do poľskej školy ne-
pôjde. A tak zostala doma a pomáhala 
na gazdovstve svojim rodičom.

Karol Borovka sa narodil 24. júla 
1927 v slovenskej gazdovskej rodine 
Jozefa a Rozálie Borovkovcov, taktiež 
v Podvlku. Detstvo nemal tak isto príliš 

ľahké. Základnú školu navštevoval 
ešte v medzivojnovom období. V do-
spievajúcom veku ho zastihla druhá 
svetová vojna, kedy celá Orava patrila 
k Slovensku. Bol to čas dobrobytu, 
na ktorý starší obyvatelia spomínajú 
len v dobrom. Oravu zastihol front až 
na jar v roku 1945. Bolo to však ťažké 
obdobie, pretože ruskí vojaci zháňali 
po dedine silných mládencov, aby po-
chovávali padlých vojakov. Keďže bola 
vojna a situácia bola veľmi nepríjemná, 
mladíci sa museli podrobiť tomuto roz-
kazu. Ako si Karol spomína, - jedného 
dňa, keď nás opäť zavolali pochová-
vať zabitých vojakov, hodili do jamy 
aj postreleného ruského vojaka, ktorý 
ešte nezomrel a prosil o život. Za trest 
mal byť však pochovaný zaživa. Nikto 
z nás sa ani nepohol a nechcel jamu 
zahrabať. Najprv ruský dôstojník na nás 
kričal, ale keď vytiahol pištoľ, nebolo 
nám všetko jedno. Rozkázal nám, aby 
sme začali zahrabávať, lebo inak nás 
postrieľa a myslel to smrteľne vážne. 
Veď bola vojna a smrť číhala na každom 
kroku. Čo sme teda mali robiť? 

Keď sa front pohol ďalej na západ 
a vojna na Orave sa skončila, všetci si 
mysleli, že nastali pre nich lepšie časy. 
Ako veľmi sa mýlili, sa dozvedeli veľmi  
rýchlo. Ešte v máji bolo územie hornej 
Oravy prinavrátene Poľsku a začalo 
sa prenasledovanie Slovákov. – Keď 
sa horná Orava vrátila k Poľsku, začali 
nás povolávať do poľskej armády. Nikto 
z mladých však nechcel nastúpiť, a tak 
sme sa skrývali po horách. Spočiatku 
sme nemali väčšie problémy, ale keď 
začala polícia robiť po domoch revízie 
a hľadala nás, museli sme sa prestať 
schovávať a dať sa zverbovať. Bolo to 
12. októbra 1948. Odvelili ma do Jarosła-
vi do vojenskej školy, kde som slúžil 11 

mesiacov. Potom ma prevelili 
do Rzeszowa, kde som strávil 
ďalších 14 mesiacov. Za ten 
čas som bol na dovolenke doma 
len raz. Aj keď ma nahovárali, 
aby som sa stal profesionálnym 
vojakom, ja som ním byť nech-
cel, a tak ma po 25 mesiacoch 
prepustili domov. Domov sa 
vrátil koncom roka 1950 a ešte 
v tom roku nastúpil do radov 
dobrovoľného požiarneho zbo-
ru v Podvlku. V tom čase bol ve-
liteľom Jozef Kožana. Onedlho 
vzhľadom na svoje skúsenosti 

a dobrý vojenský výcvik sa stal veliteľom Ka-
rol. Ešte po druhej svetovej vojne sa aktívne 
zapájal do činnosti slovenskej milície, za čo 
ho väznili dva týždne v Jablonke.

Karol sa síce s Irenou poznal už dávnej-
šie, veď predsa bývali len niekoľko domov 
od seba, do oka si padli až neskôr. V kostole 
sv. Martina v Podvlku si prisahali vernosť 
a lásku 19. júla 1955. Po svadbe začali spolu 
gazdovať. Irena pracovala predovšetkým na 
gazdovstve, Karol sa zamestnal v sanatóriu 
v Rabke v Inštitúte matky a dieťaťa. Vedúci 
mu vychádzali mnohokrát v ústrety, pretože 
pri rôznych požiarnických akciách nemohol 
prísť do práce, pretože ako veliteľ mal na 
starosti ostatných členov zboru. Nikdy však 
nemal kvôli tomu nejaké problémy. Po vyše 
50 ročnej službe v dobrovoľnom požiarnom 
zbore mu udelili titul čestného predsedu 
požiarneho zboru v Podvlku. Keď si oblieka 
svoju požiarnickú uniformu, smeje sa, že za 
svoju činnosť medzi požiarnikmi dostal toľko 
odznakov, že sa mu na ňu ani všetky nezmes-
tia. Okrem toho mu ľudia natoľko dôverovali, 
že ho vybrali aj za predsedu urbáru, ktorým 
bol 12 rokov. Karol sa pričinil o to, aby boli 
urobené príjazdové cesty do podvlčianských 
lesov, z ktorých vyvážanie dreva bolo dosť 
problematické a aj nebezpečné. Staral sa 
o lesy a rozumne s nimi hospodáril. Dodnes 
ku nemu prichádzajú ľudia a pýtajú sa o radu, 
keď si nevedia dať rady v urbáre.

Manželia Borovkovci mali počas svojej 
manželskej púte chvíle radostné, ale aj ťažké, 
všetky sa však snažili zvládať so vzájomnou 
podporou a porozumením. Vďaka tomu 
svojou manželskou púťou vo svornosti a lás-
ke. Aj keď sú teraz už na dôchodku, každú 
chvíľu sa niekto u nich zastaví, pýta si radu, 
porozpráva sa, takže sa ani pri odpočívaní 
nenudia. Manželom Borovkocom prajeme do 
ďalších rokov veľa lásky a pohody.

MARIÁN SMONDEK
Foto: Archív rodiny Borovkocov



18 www.tsp.org.pl        ŽIVOT   máj  2007    

Tento článok bude veľmi chutný, 
pretože sa v ňom budeme zaoberať 
jedlom a vôbec stravovaním. Myslím 
si, že každý z nás si rád pomaškrtí 
v jedení. Niektorí sa snažia, aby ich 
jedálny lístok obsahoval zdravú vý-
živu. Znamená to, že v ich strave je 
viac zeleniny, ovocia a kladú dôraz 
na to, aby mäso bolo chudé. Zároveň 
pri každom jedle kombinujú dve z 
týchto potravinových skupín: 

- zemiaky, nelúpanú ryžu, celo-
zrnné cestoviny, strukoviny alebo 
celozrnný chlieb,

- čerstvú zeleninu a ovocie,
- polotučné mlieko a mliečne vý-

robky, chudé mäso, chudé ryby, 
- orechy, klíčky a semená,
- šaláty, surovú stravu. 

V poslednej dobe sa stalo módne 
varenie na pare (vo vodnom kúpeli). 
Takto pripravené jedlo je zdravšie, 
ako napr. vyprážané či dusené. 
Myslím si, že rátanie kalórii nie je len 
trendom, ale nutnou skutočnosťou 
pri zvyšujúcom sa probléme obezi-
ty spoločnosti. Veľakrát počujeme 
výpovede lekárov v médiách, ktorí 
hovoria o následkoch zvýšenej hla-
diny cholesterolu. Počet ľudí, ktorí 
majú takéto problémy, stále rastie. 
Sú pacienti, ktorí dodržiavajú diétu 
pri tomto ochorení, ale je ich málo. 
Ostatným sa ťažko zvyká na zdravé 
stravovanie zvlášť vtedy, keď sa 

o to, čo jedli predtým, vôbec 
nestarali. Sú aj takí, ktorí 
vôbec nechcú počuť o tom, 
aby v ich jedálnom lístku 
pribudlo viac zdravých po-
travín. Nemyslia na to, že si 
zlými stravovacími návykmi 
ohrozujú svoje zdravie. Sú 
však aj ľudia, ktorým záleží 
nielen na zdravom jedle, ale 
aj na estetike servírovaných 
jedál. Pred varením si dobre 
rozmyslia, aké výrobky vy-
brať, aby jedlo bolo farebne 
dobre zladené. Preto aj v 
kuchyni môžeme pozorovať 
isté umenie. 

Na túto zaujímavú tému 
sme sa porozprávali s odborníkom 
v tejto oblasti Zbigniewom  Kapol-
kom, ktorý pochádza z Nedece a je 
kuchárom s viacročnými skúsenos-
ťami. Vyzná sa nielen v regionálnych 
jedlách, ale aj poľskej a slovenskej 
kuchyni. Nás však predovšetkým 
zaujímali rozdiely, ktoré vo svojej 
praci postrehol medzi slovenskou a 
poľskou kuchyňou.

Povolanie kuchára je náročné 
a vyžaduje nielen manuálne zruč-
nosti, ale aj veľa fantázie. Kedy sa 
u Vás prejavila náklonnosť k tomuto 
povolaniu?

- Od najmladších rokov som mal 
možnosť pozorovať mamu v domác-

nosti. Rad som jej po-
máhal. Už na základnej 
škole som skúšal piecť 
zákusky, čo sa mi aj 
darilo. Neskôr som si 
brával kuchársku kni-
hu a podľa naštudova-
ných receptov som sa 
pokúšal upiecť neja-
ké zložitejšie zákusky. 
S varením som začal 
až neskôr. Veľmi ma 
to lákalo, keďže každé 
jedlo sa mi zakaždým 

darilo pripraviť inak a niečo v ňom 
vylepšiť. Pri výbere strednej školy 
som nemal ťažkosti, keďže som bol 
rozhodnutý pre odbor kuchár, ktorý 
som absolvoval v Novom Targu. 
Praxoval som vo viacerých reštau-
ráciách, čo bolo pre mňa prínosom, 
keďže som sa mohol oboznámiť s 
prácou viacerých kuchárov a porov-
nával som si ich spôsoby varenia. 
Po troch rokoch práce vo svojom 
povolaní som absolvoval kurz a získal 
som majstrovský diplom. Dodatočne 
som si urobil aj pedagogický kurz 
a získal som titul majster odbornej 
výchovy, ktorý mi umožňuje školiť 
žiakov v odbore kuchár. 

Kde ste doteraz pracovali a čo po-
važujete za Váš najväčší úspech?

Pracoval som v reštauráciách Du-
najec, WDW – Nedeca Zámok, Gości-
niec Wyrwigrosz, Kaštieľ, U Borzanka, 
a v týchto troch posledných som bol 
šéfkuchárom. Práca bola náročná, 
ale prinášala mi radosť. Mal som rád 
súťaživosť, a preto som sa aj zapájal 
do mnohých súťaží v jedlách. Hádam 
najväčším mojím úspechom bolo 
získanie prvého miesta na celoštátnej 
súťaží za regionálne jedlo tzv. kikla 
- zemiaková jaternica. Bola to súťaž 

SLOVENSKÝ A POĽSKÝ 
JEDÁLNY LÍSTOK

Špecialita - zemiaková jaternica

Na chutné mäso, tečie slinka
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organizovaná Poľskou izbou regionál-
neho a lokálneho výrobku. 

Nejaký čas už pracujete ako 
živnostník a nechýba Vám práca 
v reštauračnom kolektíve?  

- Priznám sa, že nie. Mám síce 
veľa ponúk od reštaurácií, ale mojím 
snom bolo vždy pracovať samostat-
ne. Poskytuje mi to viac priestoru 
na rozvíjanie mojich schopností. 
Pomerne dlho som pracoval na to, 
aby som získal dobrú mienku me-
dzi ľuďmi. Dnes mám veľa ponúk 
a mnohí ľudia si ma vážia za dobrú 
prácu. Do reštaurácie sa nevraciam, 
ale často pomáham novým podnikom 
organizovať kuchyne a prácu v nich. 
Napr. takto som zorganizoval prácu 
v reštaurácii U Borzanka v Novom 
Targu a teraz v poslednom dobe 
v Nedeci-Zámku a U Stopiaka. 

Keďže bývate pri poľsko-sloven-
skej hranici, poznáte stravovacie 
rozdiely v obidvoch krajinách. Poroz-
právajte nám o nich v krátkosti.

- Ako viete, poľská kuchyňa je 
známa tým, že je bohatá na tuky. Po-
liaci veľmi radi konzumujú mäso, bô-
čiky a ďalšie tučné jedlá. Prvý a pod-
statný rozdiel je v tom, že tradičná 
poľská kuchyňa servíruje väčšinou k 
mäsu zemiaky a v menšom rozsahu 
napr. ryžu. Zasa slovenská kuchyňa 
ma to pestrejšie. Tam sa využívajú 
rôzne druhy cestovín a ryže, kým 
zemiakov menej. Nesmieme zabud-
núť ani na slávne knedle. Druhým 
rozdielom sú rôzne šaláty pripra-
vované, napr. z kyslej kapusty a zo 
surovej zeleniny. Slováci skôr volia 
sladké prílohy, ako napr. k mäsu sa 
často servíruje ovocie z kompótov, 
alebo šalát sa pripravuje ako kompót 
z červených ríbezlí spolu s mrkvou 
buď niečím iným. Pre Slovákov nie 
je ničím výnimočným servírovanie 
k mäsu marhúľ, broskýň či hrušiek. 
Ich kuchyňa smeruje viac k sladkým 
chutiam. Pripravuje sa v nej tiež po-
merne veľa múčnych jedál. Poliaci 
dávajú prednosť skôr slaným chu-
tiam, a keď je niečo okorenené, aj 
tak je to menej ostré ako u susedov, 
ktorí veľmi radi používajú štipľavú 
papriku. Na Slovensku sa servírujú 
predjedlá pred hlavným chodom. 
Napr. na svadbách, krstinách či 

stužkových slávnostiach, v Poľsku 
je to veľmi zriedkavé. 

V poslednej dobe v oboch kraji-
nách existuje trend pripravovať čo 
najexotickejšie jedlá podľa receptov 
iných národov. Samozrejme  pris-
pieva to k väčšiemu výberu jedál s 
rôznymi chuťami.  

Povedzte nám niečo o typickách 
poľských a slovenských jedlách.

- Pre poľskú kuchyňu sú príznač-
né polievky ako boršč z uškami alebo 
krokety, žurek s vajcom a bielou 
klobásou či držky a z mäsa bravčový 
rezeň, bravčové so slivkou a dusené 
hovädzie mäso. Poľským národným 
jedlom je tzv. bigos (druh kapustnice 
s mäsom), holúbky s hubovou alebo 
paradajkovou omáčkou, pirohy, z rýb 
je populárny vysmážaný pstruh. Čo 
sa tyká studených jedál, najčastejšie 
sa servíruje sleď pripravený na rôzny 
spôsob, hydinová alebo bravčová 
huspenina, tatársky biftek, plnené va-
jíčka. Nakoľko sa orientujem, typický 
pre Slovensko je segedínsky guláš 
s knedľou, fazuľový alebo hrachový 
prívarok s vysmaženou  klobáskou, 
cesnaková, zemiaková, kapustová, 
fazuľová, šošovicová, hubová poliev-
ka, jedlá z divočiny, sladkovodných 
rýb (zubáč, pstruh, kapor), pečené 
husi a kačice. Národným jedlom sú 
bryndzové halušky, o ktoré je aj u nás 
veľký záujem. 

Ako ste spomínali, pripravujete 
jedla pri rôznych príležitostiach, ale 
najčastejšie sú to predsa svadobné 
hostiny v našom okolí. Čo odporú-
čate pri výbere jedál?

Áno, sú to o. i. krstiny, prvé sv. 
prijímania, príležitostné bankety, 
švédske stoly, vatry, pečenie barana 
alebo prasaťa, opekanie klobás na 
vatre alebo grilovanie, zapekačky v 
liatinovom kotle a svadobné hostiny. 
Pri výbere jedál napr. na svadobnú 
hostinu rozhodujú  mladomanželia. 
Ponukám im jedla aj podľa toho, aké 
je ročné obdobie a či majú mäso 
z domáceho dobytka, či ho budú 
kupovať. Najčastejšie si však volia 
tradičné regionálne jedla. Pripravu-
jem im tzv. tradičný stôl, na ktorom 
sú uložené: kapustnica, ruské piro-
hy, podomácky pripravené paštéty, 

údené šunky, cesnaková omáčka, 
tzv. „moskol“, domáci bôčik, chlieb, 
bryndza a klobása.

Samozrejme, že aj na svadbách 
si zákazníci často želajú nejaké 
slovenské jedlá. Hlavne na Spiši si 
objednávajú knedle s kapustou a k 
tomu nejaký druh mäsa. Občas sa 
mi stáva, že slovenské špeciality si 
želajú aj v iných regiónoch Poľska 
a najčastejšie sú to knedle. Podľa 
mňa čoraz väčšia návštevnosť prihra-
ničných oblastí turistami z vnútroze-
mia Poľska spôsobuje, že slovenské 
jedla sa stávajú obľúbenými aj medzi 
Poliakmi.  

Čo sa podľa Vás osvedčí, keď pri-
pravujeme večeru pre svoju lásku?

- Pokiaľ ide o mužov, chutí im 
pikantné, dobre okorenené mäso 
a neveľké množstvo rôznych šalá-
tov. Zase ženy majú radšej hydinové 
mäso a do toho veľa zeleniny. Môžu 
to byť rôzne šaláty, no najmenej tri 
druhy. A ostatne je to už na vás.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
Zbigniewovi Kapolkovi veľa úspe-
chov v práci a spokojných zákazní-
kov s jeho maškrtami. 

DOROTA MOŠOVÁ
Foto: archív 

Zbigniewa Kapolku 

Zbigniew a jeho kumšt



20 www.tsp.org.pl        ŽIVOT  máj  2007    

Do redakcie nám prišla zaujímavá ko-
rešpondencia od podvlčianskych žiakov, 
ktorí navštevujú vyučovanie slovenčiny na 
tamojšej základnej škole. Ich učiteľkou je 
Grażyna Kozaková. Poslali nám príspevok 
v slovenčine, v ktorom píšu o význame a 
histórii Dňa matiek a k tomu pripojili pekné 
výtvarné práce, ktoré sú ich darčekom 
pre všetky mamy čítajúce náš časopis, 
za čo im veľmi pekne ďakujeme. Keďže 
nám poslali viaceré výtvarné práce na 
uverejnenie, my sme museli vybrať z nich 
len niektoré. Ako nám napísali žiaci, ich 
výtvarné práce sú len maličkým darče-
kom mamám, ktoré vedia vyriešiť každú 
otázku nezávisle od jej ťažkosti a zato 
ich majú radi. 

Príspevok z podvlčianskych žiakov sa 
začína krásnou básničkou Eleny Čepče-
kovej - Mamičke

Maľujem, maľujem 

krásny kvet. 

Taký kvet nevidel

ešte svet. 

Maľujem, maľujem,
ako viem,
mamičke tento kvet
zanesiem. (pošlem)

Tieto maľované kvety z básne Eleny 
Čepčekovej putujú ako najvrúcnejší prejav 
detskej vďačnosti matke. Je to maličkosť, 
ktorá vie osloviť materinské srdce.

Pod’akovanie mame
Práve v tomto mesiaci sa každý z nás ponáhľa s kyticou kvetov, alebo 

nejakým iným darčekom za mamou. Dnešná uponáhľaná doba veľmi dobre 
odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Zriedkavosťou sa 
stáva, aby matka sa venovala len výchove detí, nechodila do práce a bola 
doma. Vynútila si to doba, v ktorej žijeme. Matka musí okrem starostlivosti 
o rodinu, pomôcť manželovi zabezpečiť prostriedky na domácnosť. Súvisí 
s tým aj zmena úlohy žien v spoločnosti. Matka sa už stará nielen o dieťa, 
ale súčasne je aj aktívna v povolaní. Je veľa matiek, ktoré by sa chceli ve-
novať len svojim ratolestiam, ale si nemôžu dovoliť príliš dlhú dovolenku, 
aby nestratili pracovné miesto. Napriek všetkému každé dieťa veľmi dobre 
vie, že na svoju mamu sa môže vždy spoľahnúť a ona mu pomôže a to je 
na našich mamách najkrajšie.     

Váza s kvetmi – Klaudia GribáčováKošík plný kvetov – Darek Skičak

Mojej mame - Marcela Bosaková 

Kvetinové želanie mamke – 

Magdaléna Šlusarčíková
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Z histórie 
Dňa matiek

Ako nám hovoria historické pramene, 
po stáročia sa vyvíjali rôzne iniciatívy, ako 
si uctiť matku. Dnešná podoba Dňa matiek 
sa upevnila v minulom storočí. Poďme sa 
teda pozrieť do starovekých dejín, v kto-
rých sa dá povedať, že boli položené akési 
základy dnešného sviatku. Už v antickom 
Grécku sa oslavoval Deň matiek, ktorý 
vzdával poctu ženám - darkyniam života. 
I neskoršie sa sviatok matiek uznával 
napríklad v Anglicku, kde sa uctievala tzv. 
Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek 
(Mothering Sunday) a slávil sa na počesť 
všetkých anglických matiek v období 
zvanom Lent (tj. Štyridsaťdenné pôstne 
obdobie od Veľkej noci). Myšlienka, aby 
sa tento deň oslavoval medzinárodne a 
pravidelne, vznikla v 20. storočí. Malo 
sa tak diať na počesť Anny Reevers 
Jarvisovej z Philadelphie, matky 11 detí, 
ktorá celý život bojovala za práva matiek. 
To bolo v roku 1907 a o sedem rokov 
neskoršie (1914), vtedajší prezident USA 
Woodrow Wilson vyhlásil prvú ofi ciálnu 
oslavu Dňa matiek na druhú májovú ne-
deľu. Ako symbol poďakovania matkám 
bol určený kvet - karafi át. 

Deň matiek v bývalom Českosloven-
sku sa začal sláviť v roku 1923 na popud 
Alici Masarykovej, ale s príchodom 
komunizmu ho nahradil Medzinárodný 
deň žien. Po roku 1989 sa tento sviatok 
opäť zapísal do slovenského kalendára. 
Dodnes sa na Slovensku oslavuje tento 

sviatok a to v druhú májovú nedeľu. Po ce-
lej zemeguli sa oslavuje tento sviatok, ale 
každý štát má na to určený iný dátum. 

Ako oslavujeme 
na škole?

V Poľsku sa Deň matiek oslavuje 25. 
mája. Práve vtedy sa na školách organizu-
jú umelecké programy venované matkám, 
ktoré sú čestnými hosťami týchto osláv. 
Žiaci sa snažia, aby tento deň bol pre ich 
mamy príjemným a veselým. V našej ško-
le sa usporadúva besiedka s matkami a je 
im venovaný umelecký program. Vyjadre-
ním vďaky za nezištnú materinskú lásku je 
vlastnoručne dieťaťom vyrobený kvietok 
a jednoduché slovíčko ĎAKUJEM, ktoré 
v tento deň má zvláštnu čarovnú silu.   

Je dôležité, aby si na matku spomenuli 
nielen deti v škôlkach a školách, ktoré pre 
ich pripravujú vždy maličké prekvapenia, 
darčeky, besiedky, na ktorých recitujú o 
matkách básničky a pesničky, ale aj vy 
dospelí. Myslíme si, že matka si zaslúži 
úctu od svojho dieťaťa v každom veku, 
preto ani vy, drahí dospelí, nezabudnite 
v tento deň na svoje matky. 

Výstižným poďakovaním za kaž-
dodenne vynakladané úsil ie nech 
bude všetkým čitateľkám Života – 
matkám dvojveršie jednej pesničky:
“Ďakujem ti, mama, za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.” 

Žiaci ZŠ v Podvlku navštevujúci 
vyučovanie slovenského jazyka 

Pestrá kytica pre mamku – Barbara Grobarčíková

Ruža pre mamu – Renata Gajevská

Kytička pre mamu – Aneta Pekarčíková
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Poviedka na voľnú chvíľu

Statočný rytier Roland
Veru, tak sa neraz stáva v živote i v histórii: 

udejú sa dve navzájom akoby nesúvisiace 
udalosti, no po čase sa ukáže, že práve ony 
stáli na začiatku nikým netušenej drámy. Tak 
sa stalo aj kedysi dávno, keď sa písali ešte 
len prvé stránky dejín Spiša: krakovské knieža 
Boleslav sa rozhodol vydať svoju dcéru Annu a 
spišský rytier Roland povstal proti uhorskému 
kráľovi. Kňažnej Anne určili za manžela Kolo-
mana, neposlušného syna uhorského kráľa 
- a Rolandovi sa podarilo dobyť Spišský hrad. 
Áno, práve ten, na ktorý Ondrej II. poslal svojho 
syna ako údelné knieža, aby mu vychladla 
horúca hlava...

Anne sa však jej nastávajúci neveľmi 
pozdával: kríval, pri chôdzi nevedno prečo 
namáhavo fučal, nikdy sa ani len neusmial, 
večne bol namosúrený! Ale to by mu hádam 
aj prepáčila, keby sa s ňou aspoň porozprával 
ako človek s človekom. Keby sa jej opýtal, 
čo si myslí o ich sobáši a ako si predstavuje 
spoločný život.

Koloman však vyjednával iba s jej otcom, 
s ním všetko dohodol a Anna sa čoskoro 
dovtípila, že sa stala len obyčajnou postavou 
zložitých plánov a intríg. Neposlušný syn 
chcel odtrhnúť Spiš od kráľovstva svojho otca 
Ondreja a jednoducho potreboval kohosi, kto 
by ho v tom podporil. Krakovské kniežatá 
zase oddávna poškuľovali po tomto bohatom 
kraji a ani Boleslav nebol odchodný. Navyše, 
keď jeho manželkou bola Kunigunda, tiež z 
uhorského kráľovského dvora, čo si rovnako 
robila nárok na Spiš.

Ibaže čo zmohla mladučká Anna? O bu-
dúcnosti každej dcéry rozhodovala vtedy otco-
va vôľa. A otec sa len málokedy pýtal, s kým by 
dcéra chcela prežiť svoj život. Rozhodovali iné 
záujmy - rodiny, cechu, mesta, krajiny...

A tak si aj Anna trochu poplakala, no 
potom prijala svoj osud, ako ho prijali mnohé 
dievčiny pred ňou i po nej.

A spomínaný šľachtic Roland? Kým 
Boleslav a Koloman skrze manželský zväzok 
kreslili novú mapu krajiny, spoľahlivo sa usadil 
na Spišskom hrade, ba ovládol aj kraj pod ním. 
Tak sa stalo, že nádejný svokor zrazu nemal 
kam pozvať vznešený svadobný sprievod, keď 
mal vyraziť z Krakova a odprevadiť nevestu k 
ženíchovi. Všetko už bolo zbalené, každý člen 
sprievodu vychystaný, keď tu na krakovskú 
hradnú bránu zrazu zabúchal posol.

Vraj tak a tak, v uhorskej krajine sa odo-
hrali nečakané udalosti, sám kráľ sa musí nimi 
zaoberať a Koloman, jeho syn a tajný radca, 
nemôže po jeho boku chýbať. Nech sa teda 
Boleslav a jeho dcéra, urodzená Anna nehne-
vajú a ráčia odpustiť, že sa svadba nebude 
konať v dňoch, ktoré boli dohodnuté. Len čo 
to situácia v krajine dovolí, všetko sa dá do 
náležitého poriadku...

Nádejná nevesta si s úľavou vydýchla, že 
sa jej nedobrovoľné zajatie o pár dní odkladá, 
uspokojil sa akosi aj Boleslav. Veď, aha, s 
akým váženým človekom vstupuje do rodiny, 
keď sa tie najdôležitejšie záležitosti krajiny bez 
neho nezaobídu!

Anton Marec

SPIŠSKÝ HRADSPIŠSKÝ HRAD

Prešiel však mesiac, pominul sa druhý, a 
keď ani na tretí Koloman nadával o sebe nič 
vedieť, vyslal Boleslav za ním poslov. Reku, 
čo sa stalo, kedy bude svadba. A zase len 
odkaz: že povinnosti voči kráľovstvu sú veľmi 
naliehavé, Koloman naozaj nevie, kedy a kde 
bude môcť splniť svoje záväzky...

Tentoraz sa kňažná Anna potešila dvoj-
násobne, knieža Boleslav sa však o to viac 
zachmúril!

Akože, veď Koloman ešte nedávno 
sľuboval, že odtrhne Spiš od Uhorska, že 
ostane od otca úplne nezávislý - a tu prekva-
pujúci spoločný záujem o osud krajiny! Ešte 
nedávno sa pýšil, že vlastní najväčší hrad v 

krajine, a tu zrazu niet miesta, kde by mohol 
prijať hostí. Nie hocakých, ale jeho, Boleslava, 
krakovské knieža!

A znova plynul čas: odmeral minulosť, 
odmeriaval prítomnosť, mal odmerať aj bu-
dúcnosť. Budúcnosť? Akú? Vzdialenú - a či 
blízku? Či vari nikdy nenaplnenú, keď nepri-
chádza nijaká správa od Kolomana?

Rozhodol sa teda Boleslav opäť za ním 
vypraviť posla...

- Otec, to sa až takto ponížite? - zvolala 
Anna, keď zbadala, čo sa chystá. -To budete 
toho pobehaja prosiť, aby si ma vzal? Aký to 
potom budem mať s ním život?

Ale Boleslav čoraz menej počúval svoju 
dcéru, lebo bez prestania myslel na to, že 
sa Spiš za každú cenu musí vrátiť tam, kam 
podľa jeho mienky odjakživa patril: do hraníc 
krakovského kniežatstva!

O pár dní sa posol vrátil. Málokto od neho 
čakal dobrú správu, ale že prinesie takú poni-
žujúcu, to sa nikomu ani len neprisnilo! Vraj 
nech sa Anna aj s otcom čo najskôr dostaví na 
Ľubovniansky hrad. Keď bude mať Koloman 
cestu okolo, nájde si čas pozhovárať sa!

- Hádam tam len nepôjdete, otec!? Čakať! 
-vykríkla dcéra, len čo jej doručili odkaz.

Ale Boleslav neodpovedal, nič nedbal ani 
na jej prosby a vzápätí rozkázal, aby sa sprie-
vod rýchlo schystal, lebo hneď nasledujúci 
deň vyrazia na cestu. Neprešli veru ani tri dni 
a kňažná Anna sa ocitla na Ľubovnianskom 
hrade. V najvyššom poschodí jeho veže, od-
kiaľ dovidela na jednu stranu k Podolíncu a na 
druhú zase až kamsi k Plavečskému hradu.

Samozrejme, že po Kolomanovi nebolo 
ani vidu, ani slychu. Veď stratil nielenže 
Spišský hrad, ale načisto ho vyhnali zo Spiša! 
Nemohol sa tam teda ani ukázať, nieto ešte 
svadbu dohadovať. A tak sa skrýval v Budíne 
za chrbtom svojho otca!

Napriek tomu sa rozniesla zvesť, že 
predsa len zavíta na Spišský hrad. Ktohovie, 
možno sa chcel ľubovniansky pán takto 
zbaviť vzácnej, no neveľmi vítanej návštevy. 

Ktohovie, možno nový pán Spišského hradu 
zasa hľadal práve takto príležitosť zoznámiť 
sa s krásavicou Annou, chýr o ktorej už obletel 
kraj. A možno sa stalo všetko presne naopak- 
práve kňažná všetko takto narafi čila.

Isté je, že sa otcovi neprotivila, dokonca 
sama navrhla:

- Čo keby sme to, otec, tentoraz ináč za-
riadili? Čo keby som sa s Kolomanom najprv 
ja porozprávala? A čo keby sme aj svadobnú 
hostinu my s Kolomanom nachystali? Vy by 
ste už len prišli na hotové! Aspoň by som sa 
lepšie zoznámila so svojim nastávajúcim, veď 
sme sa doteraz ani len nevideli!

A knieža Boleslav, napodiv, pristal.

Odvtedy svoju dcéru nevidel! Lebo 
ona naozaj na Spišský hrad prišla, ale tam 
sa zverila pod Rolandovu ochranu a ten ju 
potom statočne chránil proti Kolomanovi aj 
Boleslavovi. Hoci ju vlastne nepoznal a nič o 
nej nevedel, hoci nemal nijakú istotu, že ho 
raz obdarí svojou priazňou a hoci celé tie dni a 
týždne, čo sa skrývala na hrade, mu prinášali 
len samé mrzutosti a patálie.

Ale vraj sa potom do roka naplnilo, o 
čom tento statočný rytier len potajme sníval. 
Keď si vypočul nečakanú Anninu ponuku, 
iba zakoktal:

-Ja? Prečo práve ja... ja sa mám stať... 
stať vaším manželom!

- Lebo ty si si ma naozaj zaslúžil! Tak dlho 
som ti bola vydaná na milosť a nemilosť, no 
ty si to ani raz nezneužil!

Anna a Roland vraj potom celé roky žili na 
Spišskom hrade šťastne a spokojne...

Dvaja na začiatku celkom neznámi ľudia, 
dva celkom odlišne sa začínajúce príbehy, ale 
spojila ich rovnaká túžba slobodne rozhodo-
vať o svojom osude.

Duch Spišského 
hradu

Poharkal sa spišský župan s pánom 
nedeckého hradu. No keby len poharkal! Ne-
decký pán ho zakrátko prepadol na poľovačke 
a župan v sebaobrane zabil jeho syna!

Pána z Nedece veru nemohol zasiahnuť 
na citlivejšom mieste. Preto ten vzápätí prisa-
hal strašnú pomstu.

Nuž, pomstiť ako pomstiť. Mnohí skúšali 
dobyť Spišský hrad, no neúspešne. Župan sa 
viac na poľovačku nevybral a prepadnúť ho 
pri plnení služobných povinností neveľmi pri-
chádzalo do úvahy. Od onoho dňa sa všade 
pohyboval s dobre ozbrojeným sprievodom.

- A čo tak vykonať mu čosi podobné, ako 
on tebe vykonal?! Čo tak uniesť mu dcérku? 
- navrhli raz kamaráti nedeckému pánovi. - To 
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Poviedka na voľnú chvíľu

ledva päťročné dievčatko predstavuje pre 
župana najvzácnejší poklad. Keby ju stratil, 
iste by sa mu aj žiť odnechcelo!

Nedecký pán dlho premýšľal o návrhu, tak 
dlho, až sa mu začal pozdávať. Ibaže ako to 
vykonať, ako uniesť dievčatko z najmocnej-
šieho hradu na Spiši?

- Pravdaže nie útokom! - vysvetľovali mu 
znova tí istí zlodusi. - Niekedy mocnejšia ako 
hrubá sila býva lesť. Musíš svojho človeka 
dostať na hrad! Keď sa ten tam udomácni...

Vyslal teda nedecký pán na Spišský hrad 
kapitána svojej stráže. Ten sa síce vydával za 
obyčajného vojaka, čo uteká domov z prehra-
tej vojny, ale spoznali ho, skončil vo väzení a 
už sa z neho nedostal.

Vyslal potom falošného mnícha. Toho 
však hneď na Kapitule prezradila jeho biedna 
latinčina a skončil takisto v temnici.

Nedecký pán už bol z toho všetkého 
zúfalý, no našťastie sa na hrade znovu zjavili 
jeho poradcovia a tí mu povedali:

- Vojak, mních... na takých sa každý po-
zerá s podozrením! Musíš ta poslať kohosi, 
komu nielen brány otvoria, ale ho ešte aj 
budú vítať!

- Ale veď ja nikoho takého na hrade 
nemám!

- Pravdaže nemáš, lebo ešte vždy držíš 
smútok za synom. Ale až ho ukončil, isto 
zabúchajú u teba kadejakí igrici. Medzi nimi 
hľadaj!

Tak sa aj stalo. Len čo sa skončilo ob-
dobie smútku, zavítali na hrad muzikanti a 
medzi nimi aj taký, čo pristal na starostlivo 
vymyslený plán. 

- No nebudeš tam len na lutne hrať a 
vyspevovať! - poučoval ho nedecký hradný 
pán. - Potrebujem, aby si mi do podrobnosti 
zistil slabé miesta na hrade a vo chvíli, keď to 
budem potrebovať, aj pomohol! 

A igric nato, že nech sa veru neobáva, 
lebo on predtým, ako sa začal takto túlať, 
bol vojakom. Poľahky zistí, kde sú slabiny 
každej pevnosti. Navyše, ako počul, na hrade 
žije krásna Hedviga, ešte stále slobodná, vari 
najlepšia partia nielen na Spiši, ale možno v 
celom Uhorsku...

Veru, tak sa stalo, že sa ten dobrodruh a 
vojak šťasteny potom na Spišskom hrade naj-
viac krútil práve okolo Hedvigy. Spočiatku si 
ho však vôbec nevšímala a všetku pozornosť 
upriamovala na bratovu dcérku, ktorej už roky 
nahrádzala nebohú matku. Čas však plynul a 
pracoval v prospech igrica. Vlastne ho ani veľa 
neuplynulo a už sa Hedvige zdala dlhá každá 
chvíľa, ktorú strávila bez neho.

Jedného dňa sa musel župan vybrať z 
hradu za svojimi úradnými povinnosťami. 
Každému obyvateľovi hradu pripomenul 
jeho povinnosť, Hedvige najmenej desať ráz 
zopakoval, aby z jeho dcérky oka nespustila. 
Až potom sa vydal na cestu. Spokojný, lebo 
takto odchádzal už najmenej stokrát a vždy. 
keď sa šťastne vrátil, hrad aj dcérku našiel v 
poriadku.

Vtedy dostal falošný igric pokyn z Ľubov-
nianskeho hradu. Vraj má všetko tak zariadiť, 
aby sa v noci nepozorovane dostal na hrad 

oddiel jazdcov. O ostatné nech sa už nestará, 
ak to dokáže, o slušnú odmenu sa nemusí 
obávať.

Igric naozaj zariadil, čo sa od neho oča-
kávalo spôsobom, aký mal premyslený od 
samého začiatku - prostredníctvom Hedvigy. 
Hneď večer jej naoko vyznal, čo od neho už 
dávno očakávala, a ona potom nechala na 
oslavu ich vzájomnej lásky vykotúľať z piv-
nice sudy vína. Veď ktoráže žena by odolala 
starostlivo premysleným slovám, sladkým 
ako med?

Pilo sa veru tej noci na Spišskom hrade, 
pilo sa viac, ako hocikedy predtým a rovnako 
divoko sa aj zabávalo. Nikto nemyslel na 
bezpečnosť hradu, nikto nedbal, či si aspoň 
stráže na hradbách plnia svoje povinnosti, 
ba či tam ešte vôbec nejaké stoja! Iba igric 
obišiel všetkých strážcov, každému nalial a 
pri každom ešte cely demižón vína zabudol, 
ba ešte aj tvrdil, že tak koná na príkaz župa-
novej sestry...

A kto by v takú noc pomyslel na dievčatko, 
čo ostalo bez ochrany a opatery? A kto by si 
naň spomenul, keď uprostred noci vtrhli na 
hrad neznámi jazdci? Nikto veru, každý len 
seba ratoval!

A tak ono vydesené utekalo pred nimi po 
chodbách a schodoch, až dobehlo na najvyš-
šie a najstrmšie miesto na hradbách...

Dodnes sa za tmavých nocí ozýva z hĺbok 
pod hradným bralom jeho plač!

Cigánska princezná
Stalo sa to vari dávno-pradávno, ešte v 

dobe, keď si Žigmund, neskorší cisár, vojnou 
vydobyl najprv uhorskú kňažnú Máriu, a po-
tom aj uhorský trón...

Jedného dňa dorazili do Spišského 
Podhradia na vozoch Cigáni, čo vtedy ešte 
voľne kočovali krajinou a nikde nemali stáleho 
sídla. Pravdaže, neboli prví ani poslední, čo 
sa tu zjavili, lebo mesto bolo odjakživa križo-
vatkou kadejakých pútnikov za šťastím - ale 
predsa! Zakrátko sa v meste o ničom inom 
nehovorilo, ako o tejto karaváne! Dôvod? Na 
parádnom koči zastretom zlatom vyšívanými 
záclonami, na koči neustále stráženom dvoma 
mocnými a ozbrojenými mládencami, poctila 
všetkých občanov svojou návštevou cigánska 
princezná.

Princezná? Áno, pretože dovtedy sa vraj 
medzi uhorskými Cigánmi nikdy nenarodila 
žena takej krásy! Preto, práve a jedine preto 
ju odmalička nenazývali a neoslovovali inak 
ako Princezná. A či naozaj mesto svojou náv-
števou poctila? Nuž, ona ani jej súkmeňovci 
vôbec nepochybovali, že jej prítomnosť je 
pre mesto vyznamenaním: podľa nich totiž 
nebol už ďaleko deň, keď si mal princeznú 
za svoju družku vyvoliť niektorý princ či 
dokonca kráľ!

Niektorý... Čerta rohatého niektorý! Prin-
ceznini súkmeňovci vonkoncom neponechá-
vali jej osud na náhodu! Pritiahli do Podhradia 
práve preto, že na hrade mal nadchádzajúce 
Vianoce stráviť práve korunovaný uhorský 
kráľ Žigmund.

Už vtedy sa o ňom vedelo, čo pre dnešné 
časy zachovali stredovekí kronikári: že to je 
muž urastený, s jasným pohľadom, peknou 
tvárou a jemnou bradou, ale aj muž veľkého 
ducha, čo v jedinom okamihu vzplanie pre 
tie najvznešenejšie ciele, no vzápätí na ne 
zabudne, že má rád žarty, ešte radšej víno, pri 
ktorom kadečo nasľubuje, no málokedy svoj 
sľub dodrží, no predovšetkým a najviac zo 
všetkého dáva prednosť krásnym ženám...

- Práve preto nemôže vyjsť tvoja krása 
nazmar! - zdôrazňovali Princeznej už dávno 
predtým cigánsky vajda i jej otec. - Narodila 
si sa, aby si u kráľa Žigmunda vymohla, čo sa 
doteraz nepodarilo nikomu z nás Cigánov!

Princezná načúvala a mlčala. Neveľmi 
chápala, čo to vlastne od nej žiadaj, ale žen-
ský inštinkt jej našepkával, že až príde pravá 
chvíľa, bezpochyby dokáže vykonať, čo sa 
od nej očakáva.

Neprešlo veľa dní a rozchýrilo sa, že 
Žigmund naozaj prišiel na Spišský hrad. A 
uplynul len jeden jediný deň a už pred kočom 
so zlatom vyšívanými závesmi zastal kráľov-
ský posol. Vraj tak a tak, až k jeho kráľovskej 
výsosti sa dostal chýr o nevídanej kráse 
dievčiny, a tak odkazuje, že by sa s ňou rád 
osobne zoznámil.

- Nepredávaj to jediné, čo máš, za lacnú 
cenu! - pošepol vajda Princeznej. - Vyčkaj, 
kým tá stúpne! Určite stúpne!

Princezná poslúchla a posla zdvorilo, no 
rozhodne odmietla. Nepatrí sa vraj, aby sa 
taká mladá dievčina, čo má ledva sedemnásť, 
sama vybrala na hrad. nech ju tam pozýva 
hoci aj sám kráľ.

Nasledujúceho dňa však posol opäť stál 
pred kočom a rázne oznámil.

- Jeho jasnosť naozaj nie je zvyknutá 
pridlho vyčkávať na splnenie svojich želaní!

- Netušila som, že je to príkaz! - Princezná 
na to. - A netušila som ani, že taký gavalier 
získava náklonnosť žien práve takýmto 
spôsobom!

Posol opäť odišiel s dlhým nosom a 
viac sa neukázal. Neukázal, ale ešte tej noci 
prepadli cigánsky tábor kráľovskí jazdci. A na 
ich čele sám kráľ Žigmund. Na vlastnom koni 
uniesol Princeznú na Spišský hrad!

- Nebráň sa! Teraz už musíš ísť! Ale neza-
budni si pýtať, čo osoží nám všetkým! - stihol 
jej ešte povedať otec na rozlúčku.

Čo sa udialo potom na hrade, to sa nikto 
nikdy nedozvedel. Zachovalo sa len, že cigán-
ska Princezná na ňom prebývala dlhé roky a 
že ju kráľ Žigmund navštevoval zakaždým, 
keď mal cestu okolo. A nezabúdal vraj na ňu 
ani potom, keď sa stal cisárom a keď sa popri 
ňom krútili vychýrené krásavice z celej ríše.

Ba rozchýrilo sa, že Princezná naozaj od 
panovníka vymohla, čo od nej očakávali jej 
súkmeňovci: právo natrvalo sa usadiť v Hor-
nom Uhorsku. Vraj preto potom po stáročia 
v takmer každej cigánskej rodine niektorý z 
mužov nosil meno Žigo. Ako pripomienku na 
panovníka, ktorý sa k tomuto pôvodne kočov-
nému národu zachoval tak veľkoryso.

/Spišské povesti, 
Matica Slovenská 2004/
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Dnes si pripomíname 60. výročie 
potupnej smrti prvého prezidenta 
Slovenskej republiky Dr. Jozefa 

Tisu. V rámci tejto spomienky mne 
pripadla úloha zrekapitulovať posledné 
mesiace jeho pozemského života, od jeho 
odchodu do emigrácie až po jeho smrť 
na šibenici. Boli to mesiace najväčšieho 
poníženia nielen Dr. J. Tisu, ale aj celého 
národa, ktorému v rokoch 1939 – 1945 
stál na čele.

V marci 1945, keď sa front približoval 
k Bratislave, prezident a vláda opustili 
hlavné mesto a presťahovali sa do Holíča 
a Skalice. Očakávali, že front sa zastaví 
na obrannej línii pozdĺž Malých Karpát 
a Váhu. Ale postup Červenej armády sa 
už zastaviť nedal a bolo treba ísť ďalej na 
západ do Rakúska. Ich dočasným sídlom 
sa stal starobylý benediktínsky kláštor 
v Kremsmuenstri. Odtiaľ sa prezident 
so svojimi najbližšími spolupracovník-
mi vybral do Mníchova, kde sa chcel 
dať do ochrany kardinála Faulhabera. 
Nechcel sa zachrániť kvôli seba, ale 
kvôli budúcnosti národa. Dúfal, že bude 
môcť pokojne a objektívne predložiť 
víťazným veľmociam slovenskú situáciu, 
vysvetliť im, ako a prečo sa Slovensko 
osamostatnilo, čo sme robili a prečo sme 
tak robili a hlavne zdôrazniť – na základe 
samourčovacieho práva – nezlomnú 
túžbu národa po samostatnom živote vo 
vlastnom štáte.

Ale v tom chaotickom čase po-
sledných dní vojny sa prezidentovi už 
nepodarilo dostať sa do Mníchova. Bol 
prinútený uchýliť sa do kapucínskeho 
kláštora v Altoettingu. Tu ho objavila 
americká pátracia služba. Zaistili ho 
a dňa 14. júna 1945 odvliekli najprv do 
zaisťovacieho tábora v Garmich-Parten-
kirchen a neskôr ho odtiaľ premiestnili do 
Freising. V rukách amerických vojenských 
orgánov bol prezident Tiso vystavený 
fyzickému a psychologickému trýzneniu, 
ktoré navždy ostane hroznou obžalobou 
americkej demokracie a justície. O tomto 
neľudskom zaobchádzaní sa prezident 
Tiso svojmu nemeckému priateľovi vyjad-
ril takto: „Wir haben alles erlitten ausser 
der Kreuzigung – prešli sme krížovou 
cestou až po ukrižovanie“. To ukrižovanie 
ho čakalo doma.

Koncom októbra 1945 americké 
okupačné úrady vydali Dr. Tisu a jeho 
spoločníkov do rúk č.-s. policajných 
orgánov. Dňa 27. októbra ich priviezli 
do Prahy, odkiaľ ich o dva dni neskoršie 

PO STOPÁCH MINULOSTI

eskortovali v putách do Bratislavy. Pre-
zidenta umiestnili vo väznici Krajského 
súdu a tam ho potom vyšetrovali, súdili, 
odsúdili i popravili.

V ponížení svojho prezidenta národ 
videl svoje vlastné poníženie. V svojej 
bezmocnosti sa zmohol iba na niektoré 
protestné a záchranné akcie. Tie však 
nijako neovplyvnili hnev a nenávisť „ví-
ťazných nepriateľov národa, riadiacich 
sa starou pohanskou zásadou „Vae victis 
– Beda premoženým!“

Komunisti a im podobní protivníci 
slovenskej samostatnosti volali po prís-
nom potrestaní prezidenta a jeho vlády 
a nástojili, aby proces začal ešte pred 

Vianocami 1945. Ale, aby konanie Národ-
ného súdu malo aspoň vonkajšie znaky 
justičného procesu, bolo treba pripraviť 
formálnu obžalobu. Príprava procesu sa 
hneď rozbehla, ale jej tempo sa spomalilo 
v prvých mesiacoch roka 1946 v dôsledku 
blížiacich sa volieb. Tie sa mali konať 26. 
mája 1946. Vedelo sa, že voľby vyhrá tá 
strana, ktorej odovzdá hlasy katolícka 
väčšina národa, ktorú dovtedy noví 
vládcovia Slovenska iba zaznávali a pre-
nasledovali. V marci 1946 predstavitelia 
slovenských katolíkov uzavreli s evan-
jelickým vedením Demokratickej strany 
tzv. Aprílovú dohodu, v ktorej za hlasy 
slovenských katolíkov slovenskí evanjelici 
pripustili k účasti na moci aj zástupcov 
katolíckej väčšiny. K zmluve patrilo aj 
ústne uistenie (gentlemen‘s agreement) 
ohľadne procesu s Dr. Tisom: Prezident 
nebude odsúdený a v prípade, že by bol 
– bude omilostený.

Po tomto písomnom a ústnom doho-
vore katolícki biskupi doporučili veriacim 
hlasovať na Demokratickú stranu, ktorá 
potom drvivou väčšinou vyhrala voľby 
a Komunistická strana Slovenska utŕžila 
pokorujúcu porážku.

Proces s Dr. Jozefom Tisom a jeho 
dvomi spoločníkmi (Dr. Ferdinandom 
Ďurčanským a Alexanderom Machom) 
sa začal 2. decembra 1946 čítaním ob-
žalobného spisu, ktorý obsahoval 113 

„zločinov“, z ktorých takmer každý niesol 
so sebou obligatórny trest smrti. Treba 
však dodať, že išlo o retrospektívnu jus-
tíciu. To bolo úplne v rozpore s tradíciou 
európskeho súdnictva, kde platí zásada 
Nullum crimen sine lege – niet viny, keď 
nieto zákona, ktorý bol prestúpený. Ale 
naši ľudovodemokratickí zákonodarco-
via nadekrétovali zákony so spiatočnou 
platnosťou a súdili Dr. Tisu nielen za to, 
čo robil v rokoch 1939 – 1945, ale aj za 
jeho činnosť pred rokom 1938, teda za 
činnosť, ktorú vykonával v medziach plat-
nosti zákonov predmníchovskej Č-SR.

Za predsedu Národného súdu bol 
vymenovaný Igor Daxner a obžalobcami 

boli Ľudovít Rigan, Juraj (Jiří) Šujan, Mi-
chal Gero a Anton Rašla. Obhajcami Dr. 
Tisu boli: Martin Grečo a Ernest Žabkay. 
Súd vypočul asi 200 svedkov, ale nie 
vždy tých, ktorých žiadala obhajoba. 
Mnohí svedkovia, ktorí by mohli svedčiť 
v prospech prezidenta, jednoducho 
neboli pripustení, a viacerí z tých, čo boli 
pripustení, neboli sprisahaní a teda ich 
svedectvo nemalo patričnú váhu. Pri vý-
povediach svedkov predseda súdu často 
nedovolil odpovedať na otázku, ktorú 
obhajoba predložila. Hoci išlo o verejný 
proces, prístup do súdnej siene bol ob-
medzený na 50 osôb a o tom, kto dostane 
povolenie, rozhodoval Dr. Daxner. Správy 
o priebehu súdu, určené pre verejnosť 
boli kontrolované a cenzurované. Slovom, 
išlo tu o zmanipulovaný politický proces, 
o akt politickej pomsty, kde rozsudok bol 
už vopred rozhodnutý. Robilo sa však 
všetko možné, aby vznikol dojem, že 
pred súdom stojí zločinec, ktorým národ 
opovrhuje a žiada jeho potrestanie.

Ale národ sa nedal oklamať a nepoda-
rilo sa oklamať ani cudzinu. Britský konzul 
v Bratislave John A. Grant vo svojich sprá-
vach často poukazoval na túto „travesty 
of justice“ (travestiu [výsmech] súdneho 
konania) a pripomínal: „Ako viete, Slováci 
sú z 80 % katolíci a tí predstavujú mienku 
masy, ktorá je dnes prevažnou mierou na 
Tisovej strane.“

PROF. FRANTIŠEK VNUK

POSLEDNÉ MESIACE ŽIVOTA DR. JOZEFA TISU.
(Prednáška na seminári o Prezidentovi Slovenskej republiky J. Tisovi v Evanjelizač-
nom dome Quo vadis v Bratislave 18. apríla 2007)
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Spomedzi akcií na obranu Dr. Tisu 
osobitnú zmienku si zasluhuje postoj 
slovenských katolíckych biskupov. Už 
v januári 1946, ešte predtým než začal 
proces s Dr. Tisom, Zbor biskupov 
Slovenska adresoval osobitnú žiadosť 
Predsedníctvu SNR, v ktorej – medzi 
iným – pripomína, že „Dr. Jozef Tiso bol 
vždy kňaz horlivý, bezúhonného života. 
Vo svojej rozsiahlej aktivite usiloval sa 
pracovať pre dobro celku a osobne sa 
neobohacoval... Väčšina slovenského 
národa je s nami presvedčená, že úmysly 
Dr. Jozefa Tisu pri verejnej činnosti boli tie 
najlepšie... Celá slovenská verejnosť sle-
duje vývoj udalostí okolo Dr. Jozefa Tisu 
a vo väčšine zaujíma záporný postoj voči 
tým snahám, ktoré chcú vyvolať nenávisť 
voči jeho osobe. Týmto sa len zväčšuje 
neblahé trieštenie národa...“

Predsedníctvo SNR na list neodpove-
dalo. Zbor katolíckych biskupov Slovenska 
však neprestával vyjadrovať svoje obavy 
a znepokojenie nad priebehom procesu 
a nad jeho možnými následkami. Keď sa 
proces skončil a čakalo sa na rozsudok, 
slovenskí biskupi znovu pozdvihli svoj hlas 
na obranu Dr. J. Tisu. V prvých dňoch 
apríla 1947 trnavský apoštolský adminis-
trátor Dr. Pavol Jantausch v mene Zboru 
biskupov sa obracal na prezidenta Beneša 
s takouto prosbou: „Slovutný pán prezi-
dent! Z poverenie Biskupského zboru Slo-
venska a v jeho mene úctivo prosím, aby 
ste ráčili udeliť milosť Dr. Jozefovi Tisovi, 
ak by bol Národným súdom v Bratislave 
na smrť odsúdený... Celý biskupský zbor 
je presvedčený, že Vaša Excelencia svoje 
právo ako hlava štátu použije v dobro 
nášho národného a štátneho života a udelí 
milosť prípadne na smrť odsúdenému Dr. 
Jozefovi Tisovi.“

Ako vieme, ani tento list neobmäkčil 
nenávisťou zatvrdnuté srdcia a nezachrá-
nil prezidenta Tisu. Bol odsúdený a smrť, 
milosť od prezidenta nedostal a bol obe-
sený ako obyčajný zločinec.

Dnes však oveľa dôležitejšie je to, že 
v rokoch 1945 – 1947 katolícki biskupi, 
ktorí predstavovali najvyššiu morálnu 
a spoločenskú autoritu v národe, zaujali 
takéto pevné stanovisko, aj keď si uve-
domovali, že bolo politicky nepopulárne 
a pre nich osobne škodlivé. Hovorili 
však ako zodpovední pastieri a tlmočníci 
veriaceho ľudu, ktorému „ľudovodemok-
ratický“ režim zviazal ruky a zapchal ústa. 
Poznali Dr. Tisu, bezprostredne sledovali 
jeho politickú činnosť v ťažkých vojno-

vých časoch, posudzovali ju v kontexte 
súčasných udalostí, vedeli, čo mohol a čo 
nemohol urobiť, čomu zabránil a čomu sa 
nedalo predísť. Vydali o ňom svedectvo, 
ktoré (spolu so svedeckou výpoveďou 
arcibiskupa Kmeťku a biskupa Buzalku 
v Tisovom procese) navždy ostanú žiari-
vým príkladom statočnosti, nebojácnosti 
a pravého kresťanského postoja.

Ako by nám milo padlo, keby aj dnešní 
otcovia biskupi nasledovali príklad svojich 
predchodcov. Keby povstali a na adresu 
ohováračov i nactiutŕhačov v súčasnej 
ofenzívnej kampani proti Dr. Tisovi (ktorá 
je ničím iným ako zahaleným útokom proti 
národu, proti jeho kresťanským tradíciám 
i proti duchovenstvu) zopakovali slová a 
skutky Zboru katolíckych biskupov Slo-
venska z r. 1946 – 1947 a hlasom svojej 
autority sa postavili na obranu pravdy, 
práva a spravodlivosti.

Proces s Dr. Tisom a spoločníkmi 
skončil záverečnými prejavmi obžalobcov 
(13. a 14. marca), kde všetci traja žiadali 
trest smrti povrazom. Po nich  prehovorili 
obhajcovia (15. a 16. marca) a 17. marca 
povedal svoju obhajobnú reč Dr. J. Tiso. 
V deväťhodinovom prejave vykreslil obraz 
svojej životnej činnosti, ktorá sa vždy nies-
la v znamení hesla „za Boha a národ“. To 
bol jeho testament i jeho odkaz.

Dňa 19. marca 1947 Dr. Igor Daxner 
vyhlásil proces za skončený a oznámil, že 
súd sa zíde ešte raz, aby vyniesol koneč-
ný rozsudok. Podľa predpisov rozsudok 
mal byť vynesený do 30 dní po skončení 
procesu.

Priebeh procesu a hysterické hlasy 
obžaloby, najmä krvožížnivá rétorika Dr. 
A. Rašlu, jasne naznačovali, Dr. Tiso bude 
odsúdený na smrť.

Ľudia a zoskupenia so zmyslom pre 
spravodlivosť a ľudskosť zahájili rozma-
nité akcie na záchranu života Dr. J. Tisu. 
Na viacerých miestach Slovenska sa 
odohrali spontánne ľudové demonštrácie 
(napr. Piešťany, Chynorany, Nové Mesto 
nad Váhom, etc.), ktoré však boli políci-
ou rozohnané. Za mierny a ohľaduplný 
rozsudok sa prihovárali rozličné spolky 
a organizácie na Slovensku i v zahraničí, 
intervenovali predstavitelia katolíckej 
i evanjelickej cirkvi, viacerí odvážni jed-
notlivci. Zvlášť pozoruhodné boli akcie 
zo strany Vatikánu, Francúzska a Veľkej 
Británie. I keď to neboli vždy formálne 
diplomatické zákroky (aby sa vyhlo ob-
vineniu, že sa zasahuje do vnútorných 
záležitostí Česko-Slovenska), boli to 

chvályhodné pokusy ovplyvniť príslušné 
úradné miesta, aby sa neprekročila hra-
nica politickej únosnosti, ale radšej sa 
citlivo uplatňovala zásada „justice with 
mercy“ (spravodlivosť so súcitnosťou). 
Je napríklad známe, že britský veľvysla-
nec v Prahe Philip Nichols sa v tejto veci 
obrátil na ministra školstva J. Stránského, 
na ministra zahraničia Jana Masaryka, na 
ministra spravodlivosti Prokopa Drtinu 
i na prezidenta Beneša. Všetci ministri 
súhlasili, že prísny trest, prípadne pop-
rava Dr. Tisu, prehĺbi priepasť medzi 
Čechmi a Slovákmi a medzi katolíkmi 
a evanjelikmi na Slovensku, ale ani jeden 
sa nechcel zaviazať, že sa prihovorí za 
mierne potrestanie, alebo milosť. Prezi-
dent Beneš veľvyslancovi povedal, že sa 
bude riadiť doporučením vlády. Vyjadril 
sa asi v tomto zmysle: „Viem, že trest smrti 
rozdelí národ, či ho už omilostím, alebo 
nie. Ak dostane milosť budú sa búriť tí, 
čo za okupácie trpeli, ak bude popravený, 
budú mi to zazlievať tí druhí.“

Národný súd sa zišiel na svoje záve-
rečné zasadanie 15. apríla 1947. Z troch 
obžalovaných bol v sieni prítomný iba Dr. 
Tiso – Dr. F. Ďurčanský sa skrýval v zahra-
ničí a Alexander Mach bol v nemocnici. 
Ortieľ Národného súdu znel: trest smrti 
povrazom pre Dr. Tisu a Dr. Ďurčanského. 
(Rozsudok nad A. Machom mal byť vyhlá-
sený po jeho prepustení z nemocnice).

Rozsudok Národného súdu je 230-
stránkový dokument a jeho čítanie trvalo 
(s dvomi krátkymi prestávkami) od 9.30 
do 21.00 hod. Po prečítaní sudca položil 
Dr. Tisovi otázku, či bude žiadať milosť. 
Dr. Tiso odpovedal: „Z mravnej povinnosti 
žiadam.“ Jeho obhajcovia mali žiadosť 
už vopred pripravenú a teraz začala 
dramatická reťaz udalostí, ktorá sa však 
skončila neúspešne.  

Žiadosť o milosť sa dostala najprv pred 
Povereníctvo spravodlivosti. Poradný zbor 
Povereníctva v zložení Dr. Pavol Seko, Dr. 
Karol Vagač, Dr. Ivan Vesel a Dr. František 
Satzke sa zišiel 16. apríla za prítomnosti 
povereníka Ivana Štefánika a prezidiál-
neho šéfa Ladislava Udváryho. Po dlhšej 
a vyčerpávajúcej debate sa traja odborníci 
vyjadrili za udelenie milosti, štvrtý, Dr. 
Ivan Vesel, odporúčal milosť neudeliť. 
Výsledok však vyznel v tom zmysle, že 
Povereníctvo spravodlivosti doporučilo 
udelenie milosti, dokonca s varujúcim 
dodatkom, že neudelenie by mohlo mať 
„mnohé neželateľné výsledky“.

Pokračovanie v budúcom čísle
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KRÁTKO 
Z ORAVY

Pri gminnom úrade v Jablonke v prie-
behu niekoľkých mesiacov vyrástla veľká 
stavba. Teraz už vieme, je to veľkoobchod 
Rajski. Otvorený bol 29. marca.

* * *
Na Orave je niekoľko starých obno-

vených zdravotných stredísk, ktoré stále 
trpia nedostatkom zubných lekárov. Od 
maca toho roku sa táto situácia zmenila 
v zdravotnom stredisku v Podvlku, kde 
po dlhej desaťročnej prestávke opäť 
prijíma zubný lekár. Podľa informácií 
v najbližšej budúcnosti chcú ešte kúpiť 
nejaké nové zariadenie, lebo to, ktoré sa 
tam nachádza, je už staré a nefunkčné. 
Všetkým, ktorí sa pričinili k obnoveniu 
stomatologickej ambulancie, patrí veľká 

vďaka. Dúfajme však, že zdravotné stre-
disko sa bude aj naďalej rozvíjať. Veď 
každého z nás už bolel zub a preto je 
takáto ambulancia v obci veľmi potrebná. 
Lekár ordinuje zatiaľ 2 dni v týždni - v uto-
rok a štvrtok od 8.30 do 16.00

* * *
7. marca t.r. o 17.00 hodine sa v aule 

lýcea v Jablonke konala slávnostná 
inaugurácia kurzu hry na husliach, gitare 
a klavíri, ktorou Oravský umelecký spolok 

zahájil postupné organizovanie 
hudobnej školy na hornej Orave. 
Stretnutia sa zúčastnili deti spolu 
s rodičmi, ktoré postúpili a prešli 
talentovými skúškami na jednotli-
vých oravských školách. Skúšky 
neboli žiadnou hračkou, pretože 
spomedzi vyše 500 záujemcov 

možnosť navštevovať hodiny hry na hu-
dobnom nástroji získalo len 78 detí.

Grażyna Kozáková

* * *
11. apríla t.r. sa v Jablonke uskutočnilo 

stretnutie vojta gminy Jablonka Antonieho 
Karlaka s predstaviteľmi kultúry a vedúcimi 
folklórnych súborov na Orave. Stretnutia 
sa zúčastnil aj vojt Veľkej Lipnice Mariusz 
Murzyniak. Hlavnou témou stretnutia bolo 
odrodenie oravskej kultúry, ktorá sa po-
maličky dostáva do zabudnutia. Problém 
spočíva predovšetkým v mladej generá-
cii, ktorá skoro vôbec nepozná tradičnú 
kultúru hornej Oravy. Ďalším problémom 
sú fi nancie, bez ktorých sa len ťažko dá 
fungovať v dnešnom svete. Vojt Jablonky 
sľúbil, že v najbližších rokoch sa bude 
snažiť podporovať kultúrnu činnosť, aby 
sa Orava a jej tradičná kultúra zviditeľnila 
aj mimo jej hraníc. Vojt Veľkej Lipnice zasa 
podotkol, že v tejto oblasti zohráva dôležitú 
úloha škola a regionálna výchova. Najdô-
ležitejšou úlohou bude jednak výstavba 
oravského kultúrneho domu, ktorý by sa 
stal strediskom rozvoja kultúry hornej Ora-
vy. Na záver sa Antoni Karlak poďakoval 
všetkým hosťom stretnutia a za ich návrhy, 
ktoré predniesli v diskusii. (ms)

NA ZAČIATKU BOLA MÚZA...
... ktorá je príčinou a prameňom nielen veľkých diel, ale aj 

tých malých. Samozrejme, že jej sila nemohla chýbať ani mladej 
autorke neveľkej básnickej zbierky „Kobiety mistrza“ Anne Ka-
pustovej. Prvé zoznamovacie kolo s touto básnickou zbierkou 
sa uskutočnilo vo Vojvodskej verejnej knižnici v Krakove v rámci 
vydavateľského salónu 12. apríla t.r. Keďže ju túto zbierku vydalo 
Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku, tak aj náš Spolok do-
stal pri tejto príležitosti, aby predstavil nielen svoju vydavateľskú 
činnosť, ale aj ďalšiu kultúrnu činnosť.

Úvod stretnutia patril klasickej hudbe v podaní nádejného 
krakovského sláčikového kvarteta zo Štátnej hudobnej vše-

obecnovzdelávacej školy II. Stupňa F. Chopina, ktoré navodilo 
príjemnú atmosféru. Po ňom sa slova ujal generálny tajomník 
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý v krátkosti 
predstavil históriu Spolku Slovákov v Poľsku, pomery, v akých 
Spolok vznikal a v akých začal rozvíjať svoju činnosť. Poukázal 
na tragickú históriu dvoch neveľkých regiónov – severného Spiša 
a hornej Oravy, ktoré v priebehu 50 rokov patrili do 4 rôznych 
štátnych zriadení. A pritom tieto zmeny sa diali bez akéhokoľvek 
vplyvu miestnych obyvateľov na ne.

Vo väčšej miere opísal vydavateľskú činnosť nášho Spolku, 
ktorý okrem nášho časopisu Život vydáva rôzne publikácie tlačené 
v neveľkých nákladoch. Takýmto spôsobom podporuje taktiež 
činnosť umeleckej skupiny „Każdy”, ktorú vedie pani Anna Kaj-
tochowa. Tá sa na margo nášho Spolku vyjadrila, že vo väčšine 
prípadov to menšina za mnoho vecí vďačí väčšine, v tomto však 
prípade, v prípade podpory mladých poľských básnikov, väčšina 
vo veľkej miere vďačí menšine. A to hlavne preto, lebo u nás 
môžu vydať svoje zbierky v peknej oprave v neveľkom náklade 
a za neveľké peniaze. 

Potom sa ujala slova autorka básnickej zbierky Anna Kapus-
tová, absolventka poľskej fi lológie a sociológie Jagelovskej uni-
verzity v Krakove, ktorá prítomným priblížila svoju cestu k písaniu 
básní a pohnútky, ktoré ju viedli k napísaniu básní o výnimočných 
ženách v zbierke „Kobiety mistrza“. Stretnutie spríjemňoval ma-
liarsky triptych Satira o múze mladého autora Karola Kosku.

Záver patril spoločným rozhovorom pri poháriku dobrého 
slovenského vína. (ms)
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10.03.2007 – sa uskutočnilo zasadnu-
tie športového klubu Spiš. Zúčastnili sa 
ho hráči a činitelia klubu, ako aj pozvaní 
hostia. Stretnutiu predsedal Valent Pet-
rášek a na úvod všetci zhromaždení si 
uctili minutou ticha nedávno zomrelého 
predsedu klubu Františka Tomaškoviča. 
Okrem výročnej správy si na zasadnutí 
účastníci vypočuli aj plány klubu na naj-
bližšiu sezónu a zvolili nový výbor. Pred-
sedom sa stal Valent Petrášek, podpred-
sedami František Hyła, Dominik Surma, 
pokladníkom František Moš a tajomníkom 
Tomáš Krištofek. Do revíznej komisie boli 
zvolení: Jozef Paciga, Miroslav Kačmarčík 
a Eduard Slovík. Trénermi futbalistov sú 
Jacek Jóźwik a Dominik Surma. Lekárom 
a trénerom volejbalistov je Miroslav Kač-
marčík. Prajeme hráčom a vedeniu veľa 
úspechov v tejto sezóne.          

10.-13.03.2007 – sa uskutočnila 
v Novom Targu konferencia a inscenácia 
spojená s osobou J. Kurasia „Ognia“, 
na ktorú boli pozvaní len priaznivci tejto 
osoby. Počas dvojdňovej konferencie 
neprichádzalo do úvahy, aby okrem 
glorifi kácie padli aj iné názory. Napriek 
protestom nášho Spolku neboli pozvaní 
na túto konferenciu zástupcovia histori-
kov zo Slovenska, ktorí sa venujú tejto 
problematike. 

21.03.2007 – poľská strana prebrala na 
jeden polrok vedenie Euroregiónu TATRY 
a predsedom sa stal Wendelin Haber. Toh-
to stretnutia sa zúčastnil veľvyslanec SR 
vo Varšave František Ružička a generálny 

konzul SR v Krakove Ivan Horský. 
1.04.2007 – na kvetnú nedeľu mali 

Krempašania príležitosť vypočuť si príbeh 
umučenia Krista na slovenskej svätej omši 
v podaní farského spevokolu. Každý rok, 
dva týždne pred kvetnou nedeľou, sa 
schádzajú členovia spevokolu a pripravu-
jú sa. Spevokol je zložený z dvadsiatich 
osôb. Vedúcim je kantor Józef Łukasz. 

***
Po pristúpení Poľska do EÚ nastal 

v krajine stavebný boom. Ukázalo sa, 
že stavebníctvo sa stalo najvýnosnejším 
biznisom. V dôsledku toho v súčasnosti 
sa zvýšili ceny stavebných materiálov, 
napr. vlani jeden kus dutej tehly stal 
1,85 zlotých a v súčasnosti 5,50 zlotých, 
čo je veľký rozdiel. Okrem toho väčšina 
poľských skladov so stavebninami je 
nedostatočne zásobená. Poliaci vykúpili 
aj väčšinu skladov so stavebninami na 
Slovensku a aj v Čechách. Pomaly, ale 

isto ceny stavebných materiálov sa vyrov-
návajú cenám v západnej Európe.  

***
Symbolom jari sú určite bociany a ďal-

šie vtáčence, ktoré sa po zimnej prestávke 
vracajú k nám z teplých krajín. V našej 
obci vždy sídli niekoľko bocianích rodín. 
Väčšinou majú hniezda vysoko nad naši-
mi domami a existuje aj presvedčenie, že 
ich blízkosť prináša dobré správy.   

***

KREMPACHY ´2007

SÚŤAŽ GERBÓCOVA 
LITERÁRNA SNINA

Upozorňujeme záujemcov, že Mesto Snina, Mestské kultúrne stredisko 
v Snine a Dr. Jarmila Gerbócová vyhlasujú 6. ročník autorskej literárnej súťaže 
GERBÓCOVÁ LITERÁRNA SNINA. Je to celoslovenská súťaž, v ktorej začínajúci 
autori prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Súťaže sa môžu 
zúčastniť aj zahraniční Slováci. Táto súťaž sa hodnotí v štyroch kategóriách: 
kategória A – žiaci 1.-4. roč. ZŠ, kategória B – 5.-9. roč. ZŠ, kategória C – študenti 
stredných škôl a gymnázií, kategória D – dospelí bez obmedzenia veku. Práce 
musia byť predložené v slovenčine. Uzávierka  prijímania prác je do 30. júna 2007. 
Rukopisy musia byť napísané čitateľne na písacom stroji alebo počítači a zasla-
né v dvoch exemplároch s údajmi: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, 
kontaktné údaje. Práce posielajte na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Strojár-
ska 2061/96, 069 01 Snina, Slovensko. Viac informácií o tejto súťaži získate na 
www.snina.sk.       

Z DIANIA NA SLIEZSKU
Členovia Miestnej skupiny na Sliezsku sa snažia 

každoročne usporadúvať akcie, ktoré by im pomohli 
upevňovať vzájomné priateľské vzťahy. Zároveň tieto 
stretnutia im poskytujú priestor na rozhovory, spomienky 
na svoje rodné kraje Oravu a Spiš, z ktorých vo väčšine 
pochádzajú. 

22. apríla t.r. sa uskutočnila schôdza MS SSP v Sliez-
sku, na ktorej sa stretol aktív MS a členovia. Na prog-
rame mali výročnú správu z činnosti skupiny, plány na 
najbližšie obdobie a diskutovali o bežných záležitostiach 
miestnej skupiny. Ďalším ich spoločným stretnutím bola 
Rozlúčka so zimou a privítanie leta na Skrzycznom, ktorá 
sa uskutočnila 28. apríla 2007. (aj)    

Na Kultúrnom dome v Krempachoch sa 
objavila nová tabuľa avšak len v poľskom 
jazyku, ktorá vystriedala doterajšiu dvojja-
zyčnú poľsko-slovenskú tabuľu. Nedá sa tu 
hovoriť o náhode, ale o cielenom zámere 
likvidovať slovenský nápis. Je to smutné, 
že v dobe zjednocujúcej sa Európy a mno-
hých poľsko-slovenských iniciatív v oblasti 
kultúrnej spolupráce neexistuje priestor na 
spoluprácu obecnych organizácií.      

Text a foto: František Paciga
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Čitatelia – redakcia

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 4. marca 2007 zomrel v Jurgove 

vo veku 55 rokov krajan

SEBASTIÁN MARIÁN GORNIK
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. 

Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
otec, dedo, švagor, zať a známy. Nech 
odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 10. apríla 2007 zomrel v Jurgove 

vo veku 35 okov krajan

PETER KRIŠTOF VOJTAS
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. 

Odišiel od nás dobrý krajan, syn, brat, ujo 
a známy. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
 Dňa 13. apríla 2007 zomrela v Jurgo-

ve vo veku 82 rokov krajanka

PAULÍNA PAVLAKOVÁ

Zomrela bola členkou Spolku a dlho-
ročnou čitateľkou časopisu Život. Odišla 

od nás vzorná krajanka, dobrá suseda 
a známa. Nech odpočíva  v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove 
*  *  *

Dňa 8. marca 2007 zomrel v Kacvíne 
vo veku 79 rokov krajan 

FRANTIŠEK VIDA 
Zosnulý bol dlhoročným členom Spol-

ku, čitateľom časopisu Život, členom kra-
janského folklórneho súboru a niekoľko 
rokov aj organistom v miestnom kostole. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
otec a dedo. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 27. januára 2007  zomrela v 

Kacvíne vo veku 78 rokov krajanka 

MÁRIA RADECKÁ
Zosnulá bol dlhoročnou členkou 

Spolku a čitateľkou časopisu Život. Odišla 
od nás dobrá krajanka, starostlivá matka 
a stará mama. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 23. mája 2007 sme si pripomenuli 

prvé výročie smrti krajana 

ANTONA MATUSKA, 
ktorý zomrel v Kacvíne 23. mája 2006 

vo veku 69 rokov. 
MS SSP v Kacvíne

*  *  *
Dňa 6. apríla 2007 zomrel v Kacvíne 

vo veku 77 rokov krajan

ANTON PIVOVARČÍK
Zosnulý bol dlhoročným dopisovate-

ľom časopisu Život. Trikrát bol víťazom 
súťaže o Zlaté pero. Do krajanskej čin-
nosti sa aktívne zapájal do roku 1998. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

Redakcia Život 
a OV na Spiši 

*  *  *
Dňa 8. marca 2007 zomrel v Jablonke 

vo veku 67 rokov krajan 

KAROL LITVIAK

Zosnulý bol dlhoročným členom MS 
SSP a čitateľom časopisu Život. Odišiel od 
nás dobrý človek, krajan, starostlivý manžel, 
otec a starý otec. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Jablonke
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18. apríl t. r. bol dátumom veľmi očaká-
vaným vo svete futbalu. Práve v tento deň 
niekoľko minút pred poludním sa rozhodlo 
o tom, ktoré krajiny budú usporiadateľmi 
ME 2012. Veľké napätie vládlo v Taliansku, 
ktoré si bolo skoro isté svojho víťazstva, 
veď spomedzi žiadateľov má najlepšie 
technické podmienky na usporiadanie 
takéhoto veľkého podujatia. Dvojica štátov 
Maďarsko a Chorvátsko mala približne rov-
naké šance, ako Poľsko a Ukrajina, ktoré 
sa tešili, že sa dostali do záverečného kola 
rozhodovania, ale pritom si nerobili veľké 
nádeje. Aké však bolo veľké prekvapenie, 
keď na mestskej radnici v Cardiffe šéf 
UEFA Michel Platini vybral z obálky papier, 
na ktorom bolo napísané Poľsko a Ukraji-
na ME 2012. Nesmierna eufória zavládla 
v oboch krajinách a ľudia svoju radosť 
prejavovali na námestiach a všade, kde ich 

táto zvesť zastihla. Hneď sa začalo hovoriť 
o veľkolepých štadiónoch a ubytovacej 
báze. Zároveň po začiatočnej eufórii prišli 
aj prvé obavy, či sa podarí pripraviť všetko 
v stanovenej časovej lehote. 

Je to prekvapujúci triumf, ktorý sa zrodil 
hneď v prvom kole tajného hlasovania. 
Pritom sa Poľsko spolu s Ukrajinou po 
prvýkrát uchádzali o možnosť organizovať 
takéto podujatie a podarilo sa im, čo vo 
väčšine prípadov je zriedkavosťou. Víťazi 
dostali osem, kým druhé Taliansko len štyri 
hlasy. Tretia kandidátska dvojica Maďar-
sko-Chorvátsko vyšla naprázdno.

Poľsko-ukrajinská kandidatúra pritom 
skončila v prvej fáze voľby dejiska maj-

strovstiev vlani v novembri na Malte až na 
treťom mieste.

Po 36 rokoch sa druhý raz v histórii ME 
sťahujú na východ Európy (Juhoslávia ’76). 
Hovorí sa, že pridelenie šampionátu tejto 
dvojici je športovo-politickým signálom, 
ktorý má smerovať k integrácii východo-
európskeho futbalu.

V Cardiffe si vychutnávali veľké 
víťazstvo prezidenti usporiadajúcich 
krajín Lech Kaczynski a Viktor Juščen-
ko, ako aj ďalšie športové osobnosti 
oboch krajín – fenomenálny žrdkár 
Sergej Bubka, boxer Vitalij Kličko či fut-
balový tandem Andrij Ševčenko – Jerzy 
Dudek. (aj)

FUTBALOVÉ 
MAJSTROVÁ 

EURÓPY 2012

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz zapojil Bronislav Knapčík sumou 700 zlotých. 

Svojím príspevkom podporil činnosť MS SSP v Sliezsku. Srdečne ďakujeme. 
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu:
Zarząd Główny TSP, ul. św. Filipa 7/4, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. III/O Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.
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Záhradkári 
Máj je hlavne obdobím sejby a sade-

nia teplomilnej zeleniny a zberu skorej 
zeleniny. Súčasne okopávame tú zeleni-
nu, ktorá už rastie. Na začiatku mesiaca 
dokončujeme zber reďkovky a hlávko-
vého šalátu. 

Keď už prejde nebezpečenstvo jar-
ných mrázikov, začneme sadiť teplomilnú 
plodovú zeleninu do voľnej prírody. Úrodu 
podstatne urýchľuje balíčkovaná alebo 
črepníková priesada. Lepšie je zalievať 
jamky pred sadením, pri zalievaní po 
sadení sa utvorí prísušok. Ešte sejeme 
uhorky, rebarbore vylamujeme kvetné 
stvoly. Veľmi potrebné je zásobiť domác-
nosť paradajkami, ktoré v tomto období 
vysádzame do našich záhrad. Potrebujú 
dobrú zeminu a slnečné miesto, aby 
plody rýchlo dozrievali. 

Ovocinári
Ovocné stromy a kry v záhradkách sú 

už v plnej vegetácii. Začiatkom mesiaca, 
v čase kvitnutia a odkvitania, je naďalej 
dôležité predchádzať škodlivosti plesňov-
ca sivého. Je dôležité ošetrovať stromy 
a striekať ich vždy po daždi alebo po za-
vlažení. Nezabúdajme na ničenie buriny 
v ovocných výsadbách a na záhonoch, 
kde v jeseni, resp. koncom leta chceme 
vysadiť jahody. 

Stromy s mrazovými trhlinami opatri-
me vhodným spojovacím rámom, okraje 
trhlín zahladíme a zatrieme štepárskym 
voskom. Strom s ožerom po celom 
obvode kmeňa sa pokúsime zachrániť 
premostíkovaním. Na stromoch poško-
dených ožerom iba lokálne miesto po-
škodenia zahladíme a natrieme voskom. 
V ďalších rokoch sa rana zahojí. 

Ešte stále je nebezpečenstvo jarných 
mrazov, preto na určených miestach po-
nechávame dlhotlejúci a dobre dymiaci 
materiál. Ovocné stromy môžeme pred 
mrazom chrániť aj vodou, ktorú rozprašu-
jeme do hmloviny, kým teplota ovzdušia 
nevystúpi opäť nad bod mrazu. Dôležite 
je, aby sme postrekovali nepretržite.  

Chovatelia
Väčšinu mláďat sme už odchovali. 

Začíname ich triediť. Napr. väčšie vy-
liahnuté húsatá, ktorým už dozrelo prvé 
perie a ručné letky krídel sa im na chrbte 
križujú, sú zrelé na prvé podšklbávanie. 

Odchované mláďatá chytíme a každé 
dôkladne prezrieme. Mláďatá s vážnejšou 
chybou z ďalšieho odchovu vyradíme na 
dokŕmenie. Táto prehliadka sa zvyčajne 
robí pri prvom podšklbávaní. Húsatám 
podšklbávame len perie na bruchu a pr-
siach, aj to nie dohola. Po podšklbaní 
húsatá asi týždeň chránime pred pre-
chladnutím a výdatnejšie prikrmujeme. 
Po prvom podšklabaní môže približne 
o sedem týždňov nasledovať ďalšie. 

Vodnej hydine treba umožniť aspoň 
občasné vykúpanie. Ak v blízkosti dvora 
alebo pastviny niet vhodného prírodného 
kúpaliska, vybudujeme plytké umelé 
kúpalisko, v ktorom vodu často vymie-
ňame a znečistenú použijeme na hnojivé 
zavlažovanie.  

Včelári
Mohutnejúce včelstvo potrebuje 

priestor. Je na včelárovi, aby ho podľa 
situácie úmerne zväčšoval. Ak je nek-
tárová znáška čo aká malá, rozširujeme 
včelstvá pridávaním medzistien. Využíva-
me tak prácu mladých včeliek staviteliek 
a aj nimi vytvorený vosk. Po vyplnení 
plodiska miesto v medníku postupne 
uvoľňujeme. 

V tomto mesiaci sa objavuje vo včels-
tvách aj rojivý pud. Začína sa stavbou 
trúdieho diela, pokračuje zaplodovaním 
jeho buniek a výchovou trúdov, silnie 
výstavbou materských buniek a ich 
zaplodovaním a vrcholí vyletením roja. 
Rojenie včiel je pred hlavnou znáškou 
nežiaduce, preto vznik rojivého pudu 
musíme zámerne tlmiť. Jeho prepuknutie 
vo včelstve brzdíme pravidelným rozši-
rovaním úľového priestoru, pridávaním 
medzistien, odoberaním plástov od sil-
ných včelstiev a používaním stavebného 
rámika. (aj)   

ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu 

liečivú bylinu nechtík lekársky (lat. 
Calendula offi cinalis L., poľ. nagietek 
lekarski).

Je to jednoročná bylina s 30-50 cm 
vysokou stonkou. Listy má striedavé, 
sediace, dolné lopatkovité a celis-
tvookrajové, horné podlhovasté, tiež 
celistvookrajové alebo riedko zúbkaté. 
Koncové úbory sú oranžovožlté. Majú 
dvoj- alebo trojradový lúč jazykovitých 
samičích kvetov s nenapuchnutými 
čnelkami a disk rúrkovitých obojpohlav-
ných kvetov s čnelkami napuchnutými 
pod ramenami. Tyčiniek je päť, piestik 
je vrchný. Plod je ohnutá nažka bez 
chocholca. 

Predmetom zberu sú sýtooranžové 
kvety vytrhávané z úborov bez zvyšku 
zákrovov (kalichov) a niekedy aj kvet 
so zákrovom. Rastlina sa pestuje v záh-
radkách. 

Z KALENDÁRA 
NA MÁJ
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Nechtík lekársky je súčasťou rôz-
nych prípravkov, ktoré majú vonkajšie 
použitie. Na homeopatické účely sa 
pripravuje esencia z čerstvej kvitnúcej 
vňate a aplikuje sa vnútorne aj zvonka 
na zle sa hojace rany a opuchnuté, za-
tvrdnuté žľazy. V medicíne sa používa 
ako prostriedok proti kŕčom, zvyšuje 
vylučovanie žlče a znižuje potenie. Veľmi 
často nechtík lekársky je súčasťou rôz-
nych mastí, zásypov, ktoré sa používajú 
najmä na zle sa hojace rany, preležaniny, 
udreniny, pri zápaloch kože, pri vredoch 
predkolenia a pod. (aj)  

Poľnohospodárstvo
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Mladým – mladším – najmladším

Peter s Aničkou sa vracali domov, 
keď tu zrazu z vysokej trávy sa oz-
valo slabé: mňau. Peter rozhrnul 

trávu a našiel v nej schúlené mačiatko. 
- Kocúrik, maličký kocúrik, - potešila 

sa Anička. 
Peter vzal mača na ruky a rozbehol sa 

dolu ulicou, od domu k domu. O chvíľu 
boli všetky deti na ich dvore. Kocúrik 
bol umazaný, strpatý a taký vychudnutý, 
že mu kostičky trčali z kožúška. – Aký 
muchuľ umazaný, - vyhŕklo z Kuba. 

– Áno, je to muchuľ. Bude sa tak 
volať. Muchuľ, - rozhodli deti a hneď 

sa rozbehli domov po maškrty: mlieko, 
salámu, koláče...

Lucka sa dokonca zriekla aj svojej 
zmrzliny, len aby mal Muchuľ to naj-
lepšie. 

– Dedko povedal, že mačky zmrzlinu 
nejedia, že ich z nej rozbolí bruško, a aha, 
ako mu chutí, - povedala Anička. 

Muchuľ  sa s deťmi hrával, behal za 
nimi ako psík, a len sa kŕmil a kŕmil... 
Čoskoro sa zaguľatil, už za deťmi toľko 
nebehal, už nevládal, a napokon zaľahol, 
ani sa nepohol.

Deti zosmutneli. 
– Muchuľ asi umrel, - pomysleli si 

a uložili ho na čistú trávu a ozdobili 
kvetmi, takže to vyzeralo ako hrobček. 
Práve vtedy vyšla na dvor mama s ved-
rom v ruke a nič netušiac, vyliala vodu 
na hrobček. Deti zdúpneli, ozvalo sa však 
zakvílenie a spod kvetov vyletel Muchuľ 

tak rýchlo, že sa mu možno ani labky 
zeme nedotýkali. 

Deti zvýskli od radosti sa začali 
prekrikovať, takže nebolo rozumieť ani 
slovko. Radosť však bola krátka – prešiel 
deň, prešiel aj druhý, a Machuľa nikde. 
Stratil sa. 

EMÍLIA BRANKOVÁ

O kocúrikovi MuchuľkoviO kocúrikovi Muchuľkovi
– Darmo je, deti majú svoju stravu 

a mačky svoju, - povedal ocko Petrovi 
a Aničke. 

– To kvôli nám ochorel a už sa 
nevráti? 

Ale predsa len všetci čakali. Čo keby 
sa Muchuľ objavil? Asi o mesiac, v jeden 

deň podvečer, sa spoza 
plota ozvalo ustráchané 
mňau-mňau. Deti stíchli – 
neuverili. Uverili, až keď sa 
znova ozvalo mňau-mňau! 
To už vykukla aj strapatá 
mačacia hlava.

- Muchuľ! Muchuľ sa 
vrátil! Je celý, ale aký vy-
chudnutý! Tulák jeden!

Deti sa rozbehli po 
dobroty ako na začiatku. 
Tentoraz však už len po 
tie mačacie, aby Muchuľovi 
neublížili.

/Včielka 5/2004/  

Lístoček dubový,          Lístoček z javora,   Lístoček z agáta,
nepadaj do vody,         nepadaj do dvora,  nepadaj do blata, 
vzala by ťa voda,         vzala by ťa voda,   vzala by ťa voda,
bolo by ťa škoda,         bolo by ťa škoda,  bolo by ťa škoda, 
lístoček dubový.           lístoček z javora.   lístoček z agáta.

Lístoček dubový
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Mama ma pokarhala,

že som penivý.

Pekár napísal 

recept, na ktorý 

nám v pekárni 

vydali lieky.

Keď sa 

aj roztopil 

aj posledný had, 

prišla jar. 

Janka si krášli

Nechty makom.

Trieska v Dunčovej babke

Spôsobila, že kríval.

/Adamko 5/2006/ 

VESELO 
SO ŽIVOTOM

 Jožko kráča po záhrade a zrazu 
zakričí na otca: 

– Otec, je tá studňa hlboká... 
boká...á á á á á á...?

*  *  *
V obchode: - Prosím si glóbus. 
- Nech sa páči. 
- A v inej farbe nemáte?

*  *  *
V škole: - Prečo sa stavajú mosty, 

žiaci? 
– Aby pod nimi mohli spať 

bezdomovci.
*  *  *

– Vstávaj, Milanko, kohúti už 
dávno kikiríkali!

– A čo je ma do toho?! Vari som 
ja sliepka?

*  *  *
Učiteľ sa pýta žiakov: - Deti, kto 

mi povie, čo je to balzam? 
Prihlási sa Ondrík a vraví: - 

Prosím, to je masť, ktorou natrú 
mŕtveho, aby dlho žil.
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MAĽUJTE S NAMI!
Milí mladí priatelia, tento raz vašou úlohou je vyfarbiť obrázok podľa návodu a zistíte, čo 

skrýva podmorská ríša. Z posledných prác sme odmenili: Izabelu Barnašovú z Pekelníka 
a Jakuba Šoltýsa z Vyšných Lápš. 

Popletené vety

O kocúrikovi Muchuľkovi

Mladým – mladším – najmladším
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Šport a hudba

LIETAJÚCI 
BASKETBALISTA 

Za jedného z najlepších basketba-
listov v histórii vôbec je považovaný 
Michael Jeffrey Jordan, ktorý sa narodil 
17. februára 1963 v New Yorku. Mal troch 
starších súrodencov brata Rolanda, Lar-
ryho a sestru Deloris a mladšiu sestru 
Roslyn. Jeho otec pracoval v elektrárni 
a matka v banke. Jordan od najmladších 
rokov prejavoval záujem o šport. Postup-
ne sa jeho túžba stať sa profesionálnym 
športovcom začala napĺňať. Ako školák 
hrával basketbal s otcom a starším bra-
tom na ihrisku, ktoré si spravili za domom. 
Keďže oni boli od neho starší a silnejší, 
vždy s nimi prehrával a už vtedy si zau-
mienil, že ich presvedčí o tom, že ja on 
dokáže vyhrávať. Na škole hral súčasne 
v troch tímoch: basketbalovom, volejbalo-
vom a footbolovom. Až na strednej škole 
sa rozhodol jednoznačne pre basketbal. 
Neskôr sa dostal so Chicago Bulls a tak 

sa začala vyvíjať jeho kariéra a prišli ús-
pechy, ktoré potvrdili, že je sebavedomý 
a vie vyhrávať.     

Michael Jordan bol nepochybne naj-
lepším basketbalistom, aký kedy hrával v 
NBA. Päťkrát ho vyhlásili za najužitočnej-
šieho hráča, šesťkrát vybojoval s tímom 
Chicago Bulls titul a v roku 1992 získal s 
„Dream teamom“ USA na Olympijských 
hrách v Barcelone zlato. Svoju vrcholovú 
časť kariéry odohral v teame Chicago 
Bulls, neskôr sa stal spolumajiteľom 
Washingtonu Wizzards a nečakane 
zaň v roku 2001 nastúpil ako hráč. Svoj 
team doviedol šesťkrát do fi nále NBA 
(1991, 1992, 1993, 1996, 1997 a 1998), 
vo všetkých šiestich prípadoch Bulls 
vyhrali. Patrí mu prvé miesto v historic-
kých tabuľkách NBA za najlepší priemer 
30,12 bodov na zápas. Jordan si vďaka 
svojim fantastickým umiestneniam 
lopty v koši vyslúžil prívlastok lietajúci 
basketbalista. 

V roku 1989 sa oženil s Juanitou, 
s ktorou má tri deti: synov Jeffreya 
a Marcusa a dcéru Jasmine. Avšak po 

Mladá, slovenská nádejná speváčka 
sa narodila 14. marca 1981 v Prešove. 
Mala iba pätnásť rokov, keď začala spie-
vať s IMT Smile. Od roku 1997 pôsobí ako 
speváčka a líderka skupiny Peha v zložení 
Katka Knechtová - spev, Martin Migaš 
- bicie, Ďuro Ondko - klávesy, Marek Be-
lanský - basa, Kajo Sivák - gitara. 

Skupina PEHA sa objavila na slo-
venskej scéne v roku 1997. Zo začiatku 
spolupracovala s vydavateľstvom Škvrna 
records, s ktorým mali Katka a Martin 
podpísané zmluvy ešte z časov pôsobe-
nia IMT Smile. Avšak nádej na vydanie 
akéhokoľvek albumu bola veľmi malá. V 
roku 1998 skupina Peha podpísala zmlu-
vu s fi rmou Sony Music Bonton. V januári 
roku 1999 vznikla a do rádií a televízií sa 
dostala pieseň Diaľkové ovládanie, ktorá 
sa stala po dva mesiace najhranejšou 
piesňou na Slovensku. Ďalším úspešným 
singlom bola pieseň To sa Ti len zdá a 
v septembri roku 1999 bol vydaný prvý 
hudobný album Niečo sa chystá. 

V lete roku 2000 skupina koncertova-
la na turné so skupinou Nocadeň a po 
ňom začala pripravovať vydanie druhého 
albumu. Na ten si museli fanúšikovia 
počkať až do jari 2001 a nesie názov 
Krajinou. Pilotným singlom sa stala 
pesnička Hlava vinná, telo nevinné. V 
tom istom roku dostala Katka Knechtová 
ocenenie Aurel 2001 v kategórii najlepšia 
speváčka. V roku 2003 bol vydaný album 
Experiment, v ktorom pilotným singlom 
bola skladba Naoko spím a veľkú pozor-
nosť si vyslúžili i zamyslenejšie skladby 
Len tak ísť, Hypnotická alebo Slnečná 

balada. Ďalší v poradí už štvrtý album 
bol vydaný v roku 2005 v spolupráci s 
novým vydavateľstvom Universal Music 
a názvom Deň medzi nedeľou a pondel-

kom. Za tento album a úvodný singel Za 

Tebou získala hudobná skupina Peha 4 
sošky Aurel 2005 v kategóriách najlepšia 
speváčka, najlepšia pesnička, najlepší 
album a najlepšia kapela. Za tento 
album získala Peha na Slovensku Pla-

tinovú dosku a v Čechách dosku Zlatú. 
V novembri roku 2006 vyráža kapela na 
koncerty v rámci Rubikon tour so skupi-
nou Kryštof. Tomuto turné predchádza 
vydanie retrospektívneho albumu Best 

Of u bývalého vydavateľa Sony BMG. 
Záver roku 2006 je korunovaný výraz-
ným prílivom českých fanúšikov kapely. 
A pritom sa albumy Deň medzi nedeľou 

a pondelkom a Best Of držia v predaj-
nosti v českých rebríčkoch IFPI okolo 15. 
miesta a skladba Spomaľ deväť týždňov 
nepretržite vedie rebríček najhranejších 
skladieb v českých rádiách. (ms)

sedemnástich rokov manželstva sa vlani 
rozviedli.

V roku 2003 ukončil aktívnu kariéru, 
ale populárny je aj teraz vo veku 43 ro-
kov. Je idolom mnohých mladých ľudí na 
celej zemeguli. V súčasnosti žije a býva 
v Chicagu. (aj)  

Katka Knechtová a Peha
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VESELÝ ČLOVEK
Miroslav Noga je slovenským her-

com, humoristom a spevákom. Narodil 
sa 25. októbra 1959 v Bratislave. Už od 
14 rokov sa amatérsky venoval divadlu 
a pôsobil v divadelnom súbore LUDUS. 
Po absolvovaní stredoškolského štúdia 
sa rozhodol pre divadlo. V rokoch 1980-
1984 študoval herectvo na VŠMU v Bra-
tislave. Bol v ročníku u K. L. Zacharu. 
Počas štúdia na VŠMU sa začal zaoberať 
kabaretom a stal sa aj spoluzakladate-
ľom a členom kabaretnej skupiny Stra-
patí gentlemani (revue Fujarová show, 
Rýchlokurz geniality, Show mix). Od roku 
1985 je členom činohry Novej scény. Od 
roku 1990 – divadlo Astorka Korzo ’90 
– až dodnes. Popri angažmáne hosťuje 
v Štúdiu S, v divadle West, či chodí na 
zájazdové a koncertné projekty so Šte-
fanom Skrúcaným po celom Slovensku 
a Českej republike. Medzitým natočil 

množstvo TV inscenácií, rozprávok, fi l-
mov, seriálov a TV kabaretov vo dvojici 
so Štefanom Skrúcaným na Slovensku 
v STV a v TV Markíza, ale aj v Českej 
republike. Spolu so Štefanom Skrúca-
ným vydali 4 hudobné albumy (Keby 
som bol detským kráľom, Bomba kšeft, 
Molotov koktejl, No Problem). V roku 
1977 vydal Noga sólový hudobný album 
Hra na telo. 

Kariéra Mira Nogu sa rozbehla priro-
dzene. Popularita prišla už po ukončení 
VŠMU v roku 1984. Priazeň divákov si 
získal kabaretnými vystúpeniami, nasle-
dovali rozprávky Polepetko, Loktibrada, 
fi lm Rivers of Babylon a komediálny seriál 
Bud Bindy.  V Čechách si Noga zahral v 
známom seriáli Ranč u Zelené sedmy. 
Popri starostlivosti o svojich dvoch synov 
z prvého manželstva - Olivera a Marka, 
stihol Miro chodiť napríklad s herečkou 
Gabikou Škrabákovou. Teraz jeho bok 
zdobí priateľka Janka. Zdobia ho však 
aj ocenenia NOS´98, Kukoskar alebo 

Zlatá slučka ’99.
Najväčšej popu-
larite sa tešil v 
deväťdesiatych 
rokoch.  Vtedy 
valcoval televízie 
spolu so Števom 
Skrúcaným, naj-
mä politickou sati-
rou. Okrem iného 
ste ho mohli vidieť 
aj v divadle Astorka Korzo´90 v hre Letní 
hostia a Keby som sa ešte raz narodil... 
Miro Noga, keby mal ešte raz vyberať svoju 
profesiu, určite by to bolo herecké remes-
lo, lebo kto ho raz okúsi, zostane mu verný.
Stále máte možnosť pozrieť si Mira na 
Novej scéne a v divadle Astorka Kor-
zo´90. Stretnúť ho ale môžete aj v uliciach 
Bratislavy, kde sa rád preháňa na bicykli. 
Miro totiž veľmi dbá na svoju fyzickú kon-
díciu. Okrem toho k jeho záľubám patrí 
jazda na koni, tenis, plávanie, lyžovanie 
a auto. (aj) 

Film a moto

HONDA Civic 5D
Aj keď sme v poslednom čísle pred-

stavili športové vozidlo Honda S2000, 
opäť sa vraciame k tejto značke. Ten-
tokrát by sme vám chceli predstaviť 
vozidlo, ktoré doslova len pred ne-
dávnom vyrazilo dych fanúšikom tejto 
automobilovej značky. Prvýkrát si ho 
mohli záujemcovia z blízka pozrieť na 
autosalóne v Ženeve 2005. 
Smerovanie dizajnérov sa 
dalo predpokladať už na 
základe predchádzajúcich 
modelov, avšak Honda Ci-
vic 5D je skvostom vozidiel 
v tomto rade.

Je to vozidlo pre každého 
vodiča, pre každú cestu a pre 
akékoľvek podmienky. Nič z 
toho, čo tu bolo doteraz, sa 
s ním nemôže porovnávať. 
Inžinieri Hondy boli vždy 
priekopníkmi konštruktérskej 
dokonalosti, ale teraz vytvorili vozidlo, 
ktoré kombinuje špičkovú motorovú 
technológiu s dômyselnou konštrukciou 
a s dosiaľ neobvyklou funkčnosťou v 
celosvetovom merítku. Nebolo nutné robiť 
žiadne kompromisy – ani jeden z kon-
štrukčných prvkov nemal prednosť pred 
iným. Hlavným cieľom konštruktérov bolo 
dosiahnutie správnej vyváženosti celej 

konštrukcie. Výsledkom je vozidlo, ktoré 
prináša elegantné a zároveň športové 
prevedenie interiéru aj exteriéru, vysokú 
kvalitu a celkovú spoľahlivosť. A nielen to. 
Civic dosiahol novú úroveň praktickosti, 
ktorá nie je na úkor dokonalého elegant-
ného dizajnu.

Hneď na prvý pohľad je nám jasné, 
že dizajnéri a konštruktéri prerobili toto 
zaujímavé vozidlo úplne od základu. Jeho 

silný a účelný vzhľad podporuje pod-
saditá spodná časť karosérie, ktorá sa 
takmer dotýka vozovky, znížená mriežka 
pripomínajúca včelí plást a kompaktné 
zoskupenie predných a zadných svetiel. 
Vozidlo má úplne integrovaný výfukový 
systém a spoiler mu dodáva výrazný špor-
tový nádych. Elegantné prevedenie inte-
riéru zaisťuje maximálnu priestrannosť, 

pohodlie a účelnosť. Vo vnútri nového 
Civica bolo prevedené množstvo zmien 
v usporiadaní interiéru. Všetky hlavné 
kontrolné a ovládacie prvky sa nachá-
dzajú pohodlne v dosahu okolo volantu. 
Ojedinelý dvojzónový prístrojový panel 
prináša všetky podstatné informácie do 
Vášho zorného poľa, takže nepotrebu-
jete odvracať pozornosť od situácie na 
ceste. Veľmi kompaktná vaňa motora a 

palivová nádrž boli posunuté 
dopredu, čím sa zväčšila 
kabína a vznikol tak veľký 
priestor pre nohy cestujúcich 
na zadných sedadlách, ktorý 
v prechádzajúcich modeloch 
často chýbal. 

V ponuke sú tri druhy mo-
torov s maximálkou do 205 
km/h. Benzínový 1,4 i-DSI s 
hnacou silou 83 koní  ponúka 
jeden z najvyšších výkonov 
pri najlepších hodnotách 
spotreby paliva vo svojej 

triede. Ďalší benzínový motor 1,8 i-VTEC 
s hnacou silou 140 koní ponúka zaujíma-
vú dynamiku jazdy s neveľkou spotrebou. 
Zlatým klincom programu je „nafťák“ s 
obsahom 2,2 litra s hnacou silou 140 koní, 
jeden z najtichších a najprepracovanej-
ších motorov, s ktorým sa môžete vôbec 
stretnúť, ponúka bezkonkurenčný výkon 
a nízku spotrebu paliva. (ms)
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PORADY
FIZJOTERAPEUTY

ČO NA OBED
Zapekačky „Pozdrav jesene“

3 bagety (veľké rožky), 2 až 3 poliev-
kové lyžice oleja, 1 veľká cibuľa, 400 g 
očistenej tekvice, 2 červené papriky, 
2-3 paradajky, 2 polievkové lyžice para-
dajkového pretlaku alebo kečupu, soľ, 
čerstvo zomleté čierne korenie, troška 
vegety, cukor, ocot podľa chuti, 1 ba-
líček toastového alebo topeného syra, 
bazalka, prípadne iné čerstvé bylinky.

Najprv si pripravíme zeleninu: Na oleji 
speníme cibuľu, pridáme papriky pokrá-
jané na rezance, tekvicu pokrájanú na-
drobno a nakoniec pokrájané paradajky. 
Udusíme domäkka, pridáme paradajkový 
pretlak alebo kečup, posolíme, okorení-
me, dochutíme vegetou, cukrom, octom, 
a necháme ešte krátko prejsť varom. Mie-
šame, aby nám zmes neprihorela. Bagety 
(veľké rožky) rozrežeme v strede a ešte 
prekrojíme napoly, aby neboli veľmi dlhé. 
Na každú polovičku primerane navrství-
me udusenú zeleninu, navrch rozložíme 
kúsky syra a v predhriatej rúre zapečie-
me. Zapekačky podávame teplé, štedro 
ozdobené bazalkou alebo inými čerstvými 
bylinkami. Kto má rád pikantné, môže do 
zmesi pridať posekanú čili papričku.

Kurča na tekvicovej smotane
1 stredne veľké kurča, trochu 

citrónovej šťavy, 3 polievkové lyžice 
oleja, 1 cibuľa, 1 polievková lyžica 
mletej červenej papriky, 500 g očistenej 
tekvice, 1 téglik šľahačkovej smotany, 
1 polievková lyžica horčice, soľ, čierne 
mleté korenie, 1 kocka číreho alebo 
slepačieho bujónu.

Kurča umyjeme, osušíme a naporciu-
jeme na menšie kúsky. Každý kúsok jem-
ne potrieme citrónovou šťavou, posolíme, 
okoreníme, potrieme olejom, poukladáme 
do misy, prikryjeme a odložíme na 2 až 
3 hodiny do chladničky. Na zvyšných 
dvoch lyžiciach oleja speníme nadrobno 
pokrájanú cibuľu, opražíme kúsky kurča-
ťa, posypeme ich paprikou a podlejeme 
troškou horúcej vody. Dusíme takmer 
domäkka. Očistenú tekvicu pokrájame na 
väčšie kúsky, dáme do hrnca, podlejeme 
vodou a uvaríme s kockou bujónu nie 
úplne domäkka. Polovicu tekvice pokrá-

jame na kocky a pridáme ku kurčaťu, 
zvyšnú aj s vývarom rozmixujeme. Zmie-
šame so smotanou, horčicou, vlejeme 
ku kurčaťu, premiešame a necháme len 
krátko prevrieť. Do chutíme a podávame 
s cestovinou.

Vyprážaná tekvica so syrom
Asi 700 g očistenej tekvice, soľ, 

čierne mleté korenie, trochu vegety, 
3 vajcia, hladká múka, strúhanka, asi 
70 g tvrdého strúhaného syra, 1 po-
lievková lyžica posekanej petržlenovej 
vňate, olej na vyprážanie.

Do mikroténového vrecka dáme asi 4 
až 5 lyžíc hladkej múky, trochu mletého 
čierneho korenia, vegety, vrecko uzavrie-
me a dobre pretrasieme. Zmes vysypeme 
na tanier. Očistenú tekvicu pokrájame 
na podlhovasté rezne, jemne posolíme 
a obalíme v pripravenej ochutenej múke. 
Potom ich namočíme do rozšľahaných 
vajec a strúhanky zmiešanej so syrom a 
posekanou petržlenovou vňaťou. Vyprá-
žame na rozohriatom oleji z oboch strán 
dozlatista. Podávame s tatárskou alebo 
jogurtovou omáčkou, rôzne pripravený-
mi zemiakmi a čerstvým zeleninovým 
šalátom.

Dobrá rada: Na vyprážanie je najv-
hodnejší repkový olej, ktorý znesie vyššie 
teploty. Aby sa neprepaľoval, vložíme do 
neho počas vyprážania kúsky očistenej 
mrkvy.

ZÁKUSKY
Jablkové pité

600 g hladkej múky špeciál, 250 g 
rastlinného masla Hélia, 3 celé vajíčka, 
1 vrecúško prášku do pečiva, 200 g 
práškového cukru.

Všetky prísady zmiesime a vypracu-
jeme hladké, vláčne cesto. Rozdelíme na 
2 diely. Jeden diel rozvaľkáme, dáme na 
vymastený plech, navrstvíme naň plnku a 
zakryjeme druhým dielom. Vrch potrieme 
rozšľahaným vajcom, posypeme kryštálo-
vým cukrom (stačí za hrsť) a dáme piecť 
do vyhriatej rúry. 

Plnka: 1 kg ošúpaných jabĺk zbave-
ných jadrovníkov pokrájame na plátky, 
pridáme 150 g kryštálového cukru (kto má 
rád kyslejší koláč, môže dať aj menej) a 
udusíme. Nakoniec zamiešame 1 lyžičku 
mletej škorice. Ak máme orechy, môžeme 
pomletými posypať plnku a v tom prípade 
ešte aj troškou cukru. V zime pečieme pité 
s dusenými zaváranými jablkami.
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RWA KULSZOWA - ischias czyli zapale-
nie nerwu kulszowego.

Nerw kulszowy jest najdłuższym i naj-
grubszym nerwem organizmu człowieka. 
Jego przekrój równy jest przekrojowi małego 
palca dłoni. Powstaje z połączenia kilku ko-
rzeni rdzeniowych, które opuszczają kanał 
rdzeniowy poprzez otwory międzykręgowe 
u podstawy kręgosłupa i łączą się w jeden 
duży nerw, który przebiega między mięś-
niami pośladka, a następnie zdąża po tylnej 
stronie uda w dół. Mija dół podkolanowy, 
gdzie dzieli się na kilka części unerwiających 
mięśnie łydki oraz mięśnie stopy. 

Zapalenie nerwu kulszowego może być 
jednostronne lub dwustronne. Najczęstszą 
przyczyną rwy kulszowej jest ucisk korze-
nia nerwowego przez uszkodzenie krążka 
międzykręgowego – przepukliny jądra 
miażdżystego lub pojawienie się narośli 
kostnych na kręgach tzw. osteofi tów - zmiany 
zwyrodnieniowe. Rwa kulszowa może być 
spowodowana każdą inną przyczyną draż-
niącą korzonki nerwowe np.: przeziębienia, 
zapalenia, nowotwory kanału kręgowego i 
narządów w miednicy mniejszej, choroby 
zakaźne, cukrzyca.

Rwa kulszowa zaczyna się przeważnie 
ostro, często po dźwignięciu ciężaru, wysiłku 
związanym z nagłym ruchem kręgosłupa lub 
po przeziębieniu. Silny ból promieniuje od 
okolicy lędźwiowej przez pośladek do tylnej 
powierzchni uda lub do łydki albo stopy. 
Zwykle towarzyszy temu uczucie osłabienia 
siły mięśniowej i drętwienia. Czasem bóle są 
tak mocne, że chory nie może się poruszać 
w obrębie łóżka. Niekiedy jednak początek 
jest powolny, bóle nasilają się stopniowo, są 
tępe i występują po wysiłkach lub pracy w 
pozycji pochylonej.

Charakterystycznym objawem rwy 
kulszowej jest narastający ból podczas pod-
noszenia kończyny dolnej w czasie leżenia 
na plecach lub przy pochylaniu z pozycji 
stojącej. Objawy te należy skonsultować ze 
swoim lekarzem. 

W warunkach domowych najważniej-
szym, najbezpieczniejszym i najprostszym 
sposobem postępowania w tym przypadku 
jest leżenie w odpowiedniej pozycji ułożenio-
wej. Pozycję ułożeniową w zasadzie należy 
dobierać indywidualnie, kierując się założe-
niem  poszukiwania takiego położenia ciała, 
w którym ból jest najmniejszy. U większości 
chorych korzystne jest ułożenie na plecach 
z nogami zgiętymi w stawach biodrowych, z 
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Dla kogo zapomoga 
od kwietnia

W bieżącym roku nie było waloryzacji 
świadczeń emerytalno-rentowych. Dla-
tego najskromniej uposażeni dostana 
zapomogi. 

Nie jest to nowość, ale zmieniły się 
zasady wypłaty zapomogi. Nie trzeba 
składać wniosku w tej sprawie, bo dostaną 
ja wszyscy mający niskie wypłaty z ZUS, 
KRUS lub innego organu rentowego. Nie 
mają znaczenia inne dochody własne ani 
rodziny a tylko to co wypłaca ZUS, KRUS 
itd. Liczy się wartość świadczenia brutto 
(emerytura, renta, świadczenie lub zasiłek 
przedemerytalny) na 31 marca bieżącego 
roku, wraz z przysługującymi dodatkami (np. 
pielęgnacyjnym). Zapomoga wyniesie: 420 
zł – dla osób otrzymujących do 600 zł; 310 
zł – dla tych z wpływami miedzy 600-800 zł; 
180 zł – gdy ktoś dostaje powyżej 800, a do 
1000 zł; 140 zł – jeśli ZUS wypłaca więcej niż 
1000 zł, ale nie więcej niż 1.200 zł. 

Ukryte koszty 
kredytów

 Jeśli decydujesz się na kredyt, 
sprawdź dokładnie ile cię on będzie 
kosztował. Coraz częściej spotykamy się 
z nieoprocentowanymi kredytami. Może 
zdarzyć się, że faktycznie nie zapłacisz 
odsetek od zaciągniętej pożyczki, ale 
poniesiesz dodatkowe koszty (np. pro-
wizję od dokonanej transakcji). Jest to 
nic innego jak jednorazowa wpłata, jaką 
przekażesz bankowi za przyznanie kredy-
tu w momencie jego zaciągania. Ważne 
jest sprawdzenie całkowitej rocznej stopy 
oprocentowania, ponieważ często „raty 
0%” dotyczą tylko pewnego okresu. Jeśli 
np. zdeklarujesz się spłacić zaciągniętą 
pożyczkę w ciągu pół roku i w tym czasie 
wywiążesz się z obietnicy danej bankowi, 
nie zapłacisz żadnych odsetek. Problem 
będzie wtedy, gdy złamiesz obietnicę. 
Wówczas będziesz musiał zapłacić 
prowizję i karne odsetki. Należy także 
bardzo uważnie przeczytać umowę, którą 
podpisujesz. Niejednokrotnie są ważne 
dla klienta informacje zapisane drobnym 
drukiem. Następnym ważnym dla klienta 
punktem zawieranej umowy z bankiem 

jest ubezpieczenie kredytu. Jest to forma 
zabezpieczenia zarówno dla banku jak 
i dla ciebie. Bank deklaruje w umowie 
przejęcie obowiązku spłaty rat (np. na 
wypadek utraty przez ciebie pracy). 
Wartość ubezpieczenia jest uzależniona 
od wartości kredytu. O ubezpieczeniu lub 
nie kredytu decyduje bank.

Warto wiedzieć
Do tej pory małżonkowie, którzy de-

cydowali się na rozdzielność majątkową 
czy też rozszerzenie albo ograniczenie 
wspólności, musieli fi skusowi za każdym 
razem płacić podatek od czynności cywil-
no-prawnych. Od 1 stycznia tego roku już 
to nie obowiązuje. Można więc w trakcie 
małżeństwa zawrzeć umowę majątkową 
lub ją zmienić i nie płaci się tego podatku. 
Trzeba jednak ponosić koszty spisania 
owej umowy przed notariuszem, bo tylko 
w tej formie ma ona moc prawną. 

Choroba a urlop
Jeśli podczas urlopu zachorujesz i 

dostaniesz zwolnienie lekarskie, twój urlop 
zostanie wówczas zawieszony. Firma odli-
czy ci  dni, które wykorzystałeś przed zwol-
nieniem. Te, podczas których chorowałeś, 
będziesz mógł wykorzystać później. 

Gdzie można 
regulować rachunki

Sposób płacenia za rachunki mo-
żemy wybrać sami. Na poczcie zapłata 
rachunku za gaz czy telefon kosztuje 2,5 
zł (powyżej 1000 zł – 0,5 proc. od wpła-
canej sumy). W supermarketach Leclerc, 
Real, Albert, Stokrotka, Globi, Carrefour, 
Champion, Leader Price, Elea oraz na 
stacjach benzynowych PKN Orlen i Statoil 
można płacić rachunki za pośrednictwem 
sieci VIA – moje rachunki lub Unikasy. 
W VIA za rachunek za telefon w TS SA 
zapłacisz 0,99 zł, a za pozostałe rachunki 
(gaz, prąd, telefony komórkowe i telewizje 
kablowa) 1,99 zł. W Unikasie za rachunek 
za telefon w TP SA zapłacisz o grosz mniej 
niż w VIA, a za pozostałe rachunki od 1,85 
do 1,99 zł. W sklepach Żabka można 
płacić dzięki usłudze „Drobne rachunki w 
Żabce” za prąd, gaz lub telefon zapłacisz 
0,99 zł (jeśli rachunek będzie  wyższy niż 
500 zł – 0,3 proc. wpłacanej sumy). W 
punktach sieci Trans-Kasa (m.in. sklepy 
osiedlowe, kioski, saloniki prasowe z 
logo Trans-Kasa) opłacenie rachunkow 
kosztuje 1,75 zł. (aj)   

podudziami opartymi na taborecie lub pufi e. 
Jeżeli istnieją trudności ze znalezieniem 
pozycji bezbólowej, należy sprawdzić na 
stojąco, jaką pozycję samoistnie przyjmuje 
kręgosłup chorego, aby ból był jak naj-
mniejszy. Następnie układa się chorego 
tak, aby zachować ustawienie kręgosłupa 
z pozycji stojącej. Posłużyć się można przy 
tym różnego rodzaju klinami, wałkami czy 
poduszkami. Częstotliwość przerw i zmian 
takiej pozycji chory reguluje samodzielnie.  
Pozycję ułożeniową  stosujemy przez 2-3 
dni i bezwzględnie przyjmujemy zalecaną 
przez lekarza dawkę leków przeciwbólo-
wych i przeciwzapalnych. Należy ograni-
czyć aktywność ruchową a w przypadku 
ostrych dolegliwości toaletę i spożywanie 
posiłków chory wykonuje w łóżku. Pomimo 
ograniczenia poruszania, potrzeba zmusza 
czasem do opuszczenia łóżka i przejścia 
kilku metrów po domu. Najlepiej wtedy 
skorzystać z kul pachowych lub łokciowych 
albo można wykorzystać fotel biurowy na 
kółkach, podpierając się o oparcie można 
względnie bezpiecznie wędrować po pokoju, 
nie nasilając bólu. Jeżeli lekarz prowadzący 
zadecyduje, można stosować zabiegi fi zykal-
ne: światłoterapię, elektroterapię, krioterapię, 
magnetoterapię, laseroterapię, kinezyterapię 
i masaż. W przewlekłych  stanach zalecane 
jest leczenie balneologiczne, gimnastyka 
lecznicza oraz noszenie gorsetu ortope-
dycznego, a w uzasadnionych przypadkach 
leczenie operacyjne. 

Nigdy nie należy lekceważyć bólu. Jest 
sygnałem, że coś się źle dzieje. Trzeba 
więc poważnie traktować ten sygnał i nie 
dopuszczać, by bóle się powtórzyły. W 
tym celu należy przede wszystkim spać na 
równym materacu, zdrowo się odżywiać, 
codziennie gimnastykować mięśnie kręgo-
słupa i brzucha, nie siadać na mokrą trawę 
lub zimny kamień. Należy unikać  zbędnego 
i przedłużonego zginania, prostowania i 
skręcania tułowia.
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NÁŠ TEST

Máte ozajstných priateľov?
1. Ako by sa k vám mal správať človek, ktorého 

pokladáte za svojho skutočného priateľa?
a) Mal by mi porozprávať úplne všetko; b)nemal 
by ma zaťažovať svojimi problémami; c) mal by 
mi povedať len to, čo uzná za správne.

2. Čo si myslíte o svojich priateľoch?
a) sú to milí ľudia, ale ja mám, pokiaľ ide o ro-
zum, navrch; b) zväčša sú inteligentnejší než ja; 
c) sú to pre mňa partneri v každom ohľade.

3. Poznáte tajomstvo svojej priateľky. Čo s ním?
a) porozprávam ho iným priateľkám, veď to 
zostane len medzi nami; b) porozprávam ho aj 
ostatným, ale nepoviem, o koho ide; c) doká-
žem držať jazyk za zubami.

4. Vašej priateľke sa z ruky vyšmykol vzácny 
pohár, ktorým ste sa jej práve chceli pochváliť. 
Po koberci sa váľajú črepy...
a) očerveniem od zlosti, určite priateľke poviem 
aj pár teplých slov na adresu jej nešikovnosti; 
b) požiadam ju, aby mi v starožitníctve zohnala 
podobný pohár; c) viem, že za to nemôže, a tak 
jej poviem, že ten pohár bol už aj tak veľmi starý 
a črepy predsa prinášajú šťastie. 

5. Aj naši priatelia majú svojich priateľov. A vy viete, 
že jeden z nich sa stýka s človekom, ktorého vy 
nemôžete vystáť...
a) dám priateľovi na výber – buď sa bude 
kamarátiť s tým človekom, alebo so mnou; b) 
nepoviem nič, ale začnem sa tomu človeku 
vyhýbať; c) nezaujímam sa o to, lebo ma do 
toho nič nie je.

6. Vaša priateľka si našla partnera, s ktorým 
– podľa vášho názoru – nemá ani najmenšiu 
šancu byť šťastná. Čo s tým?
a) začnem sa jej vyhýbať, aby sa napokon ten 
obrovský škandál pri ich rozchode nedotkol aj 
mňa; b) nehovorím s ňou o tom, tvárim sa, že 
sa ma to vôbec netýka; c) otvorene jej poviem, 
prečo si myslím, že jej nový vzťah nemá žiadnu 
perspektívu.

HODNOTENIE: 
Najviac odpovedí „a“ – Myslíte si, že ľudia okolo 
vás sú zlí a že práve preto nemáte veľa priateľov. 
Tá zloba je však vo vás. Oveľa viac sa zaujímate 
o seba než o druhých, presadzujete len vlastné 
záujmy. A len ak sa vám dakto hodí do vašej hry, 
urobíte si z neho priateľa. O to ale stojí málokto, 
a tak ste často sama. 
Najviac odpovedí „b“ – Vo vašom okolí je veľa 
ľudí, ktorých pokladáte za svojich priateľov. 
Vnímate ich však tak akosi automaticky – prišiel, 
porozprával, odišiel. Zišiel z očí, zišiel z mysle. 
Práve preto vaše priateľstva nebývajú vždy trvácne. 
Chýba vám porozumenie, chuť vžiť sa do situácie 
toho druhého, úsilie pomôcť mu. Pre vás je však 
priateľstvo skôr kratochvíľa.  
Najviac odpovedí „c“ – Viete, čo chcete, viete 
to povedať a pritom nikoho neuraziť. Ak vám na 
niekom záleží, poviete mu to. Ak máte výhrady, 
neváhate a vravíte. Ľudia, ktorí sa ocitnú vo vašej 
blízkosti, vedia, na čom sú, a sú vám za to vďační. 
A keďže oni vedia, že sa dá spoľahnúť na vás, 
dávajú vám najavo, že sa aj vy môžete spoľahnúť
    na nich. (aj) 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak podnikáš, tvoj zisk bude 
horší ako v predchádzajú-
com mesiaci. Čaká ťa veľa 

práce, pretože budeš musieť urobiť aj 
to, čo robil doteraz niekto iný. Budeš 
mať málo času pre seba aj pre rodinu. Pri 
takom návale práce nezabúdaj na svoje 
zdravie. Dostaneš zaujímavý darček.

RAK (22.6.-22.7.)
Prvá polovica mesiaca bude 
veľmi priaznivá. Nájdeš nových 
známych, a ak hľadáš prácu, 

dostaneš zaujímavé ponuky. V rodine 
bude vládnuť láska a neha. Možno získaš 
aj viac peňazí. A dokonca možno nájdeš 
aj svoj byt snov. V druhej polovici mesiaca 
budeš mať málo času.

LEV (23.7.-23.8.)
Aj keď nebudeš mať vždy 
dostatok sily, budeš so sebou 
spokojný. Tvoj partner bude 

voči tebe vnímavejší ako doteraz. Aj 
v podnikaní ťa čakajú lepšie časy. V prvej 
polovici mesiaca sa môže objaviť niekoľ-
ko nepriaznivých dní, ale druhú prežiješ 
bez problémov.

PANNA (24.8.-23.9.)
Máš v sebe veľa sily. Aj keď 
veríš, že tvoja budúcnosť je 
skvelá, budeš sa musieť v jej 

prospech trochu napracovať. A najbližší 
mesiac bude pre teba naozaj pracovitý. 
Budeš musieť dobre hospodáriť s ča-
som, aby si si našiel aspoň chvíľku na 
oddych. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Máš talent v hodnotení si-
tuácie a si naozaj bystrý. Aj 
keď tvoja situácia nie je príliš 

priaznivá, to, čo teraz urobíš, prinesie ti 
v budúcnosti ovocie. Ak keď tvrdo stojíš 
za svojimi rozhodnutiami, tvoja neochvej-
nosť sa tento mesiac trochu zachveje. 
Ťažké chvíle rýchlo prekonáš.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Rád rozmýšľaš na každou 
drobnosťou. Nezabúdaj, 
že samotné premýšľanie 
o problémoch však nikdy 

nič nevyriešilo. Aj keď to nie je také 
jednoduché, urob si poriadok so svojimi 
myšlienkami relaxom alebo meditáciou. 
Inak bude mesiac pre teba pozitívny.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká ťa priaznivý mesiac. Prvý 
týždeň bude podľa tvojich pria-
ní. Máš šancu skončiť veci, kto-

ré dlhodobo nemôžeš ukončiť. V druhej 
dekáde by si si mal dať pozor na jazyk. 
Hľadáš si partnera? Možno ho nájdeš. 
Koncom mesiaca sa na teba usmeje šťas-
tena – možno aj po fi nančnej stránke.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvom týždni ťa čaká mnoho 
peňažných výdavkov, ktoré 
si však plánoval. Budeš mať 
dosť práce. Aj keď sa v druhej 

dekáde môžu objaviť neporozumenia 
s najbližšími, snaž sa to rýchlo urovnať. 
Koniec mesiaca sa bude niesť v pozitív-
nom duchu – budeš plný sily a energie.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Čaká ťa priemerný mesiac. 
Dávaj si pozor na zdravie. Väč-
šie výdavky ti môžu zhoršiť ná-

ladu. Začiatkom druhej dekády sa ti však 
opäť polepší. Doma sa však nebudeš cítiť 
najlepšie, preto by nebola na zahodenie 
nejaká cesta. Koncom mesiaca sa naozaj 
šetri a neprepracovávaj sa. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Pomaly vchádzaš do priazni-
vého obdobia. V prvom týždni 
získaš rôzne výhody. Budeš 

spokojný aj v podnikaní. Dostaneš nové 
zaujímavé nápady. Aj partner ťa obdarí 
množstvom nehy a lásky. Sila do práce 
ťa nebude opúšťať. A možno sa ti podarí 
vyriešiť aj staré rodinné problémy.

BARAN (21.3.-20.4.)
Na začiatku mesiaca nebudeš 
ani vedieť, kde ti hlava stojí, 
toľko budeš mať práce. Budeš 

mať problémy sám so sebou. To našťas-
tie však rýchlo ustúpi. Začne sa ti trochu 
viac dariť nielen v práci, ale aj v súkrom-
nom živote. Príliš však nediskutuj, aby si 
sa zbytočne s niekým nepohádal.

BÝK (21.4.-20.5.)
Na začiatku mesiaca ťa čaká 
množstvo práce, s ktorou 
nebudeš natoľko spokojný, 

ako by si očakával. Druhý týždeň me-
siaca bude veľmi dobrý. Pokoj ducha 
ťa nebude opúšťať. Bude sa ti dariť aj 
v podnikaní. Druhá polovica mesiaca 
bude taktiež vydarená. (ms)
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Čo prezrádza tvoje meno?
ZUZANA – je to obyčajne štíhla a vysoká blondína, občas 

aj hnedovláska, so šedými, zelenými, modrými a niekedy aj 
hnedými očami, milou, zľahka pozdĺžnou a stále mladou tvárou. 
Povahove je mimoriadne pokojná, priam fl egmatická, preto nič 
ju nedokáže vyviesť z rovnováhy. Od detstva sa vychováva 
v dobrých podmienkach, dalo by sa povedať – v blahobyte. 
Učí sa dobre, má umelecké a humanistické nadanie. Pochádza 
najčastejšie zo vzdelaneckej rodiny, niekedy aj robotníckej, 
a máva obyčajne jednu, mladšiu sestru. 

Zuzana nemá príliš veľa priateliek, možno vinou rodiny, 
najmä matky, ktorá dcéru trochu izoluje. Väčšinu času venuje 
hre na klavíri a štúdiu cudzích jazykov. V škole je usilovná, býva 
dobrou športovkyňou – ľahkou atlétkou, aj keď nikdy nedosahuje 
nejaké oslnivé výsledky, najmä pre nedostatok času na tréning. 
Ako usilovnú žiačku s dobrým prospechom ju učitelia dávajú za 
vzor iným žiakom. Po základnej škole Zuzana pokračuje v štúdiu 
na gymnáziu, ktoré absolvuje bez problémov. Na strednej škole 

prežíva svoju prvú veľkú lásku. Je veľmi ctižiadostivá, ale nikdy 
neprejavuje navonok svoje city. Žije vo vlastnom svete, uzavretá 
často stenami rodinného domu. Spočiatku sa neveľmi stará 
o zovňajšok, ale po vyštudovaní sa oblieka až príliš elegantne. 
V zamestnaní si ju cenia ako znamenitú pracovníčku. Pomerne 
rýchlo získava vedúce funkcie, pocty a slávu. 

Zuzane osud nikdy nedáva spoznať, čo je to nedostatok. 
Keďže je schopná a ambiciózna a navyše rodičia jej pomáhajú 
– rýchlo dosahuje to, na čo iní čakajú celé roky. Vydáva sa po-
merne neskoro za človeka, ktorý máva úspech u žien. Vychovaná 
v inom svete nevie vždy nájsť spoločný jazyk so svojím manže-
lom. Najšťastnejšie obdobie v jej živote pripadá medzi 20. a 30. 
rokom. Neskôr máva hodne starostí, aj keď vždy sa vie ovládať 
a prechádza životom s vysoko pozdvihnutou hlavou. Stáva sa, že 
život jej uplýva dlhší čas osamote. Ľudia si ju vážia, ale ju nemajú 
príliš radi. Ako šéfka je prísna, ako žena príliš studená, ako matka 
však veľmi dobrá, ktorá sa až prehnane stará o svoje deti. Máva 
najčastejšie dve – syna a dcéru. Všeobecne možno povedať, že 
Zuzana je typom veľmi hodnotného človeka, nadaného, aj keď 
nie vždy chápaného. (aj)  

SNÁRSNÁR

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: 

Vrabce, mnoho ich vidieť – skaza; 
strieľať – čaká ťa niečo užitočné; vidieť 
lietať – dostaneš plané sľuby; chytať 
– neočakávané stretnutie; počuť švitoriť 
– niekto ťa ohovára.

Vred na nohe – prídeš o peniaze; na 
chrbte – zvíťazíš nad nepriateľom.

Vresovisko zelené – máš vyhliadky do 
budúcnosti; uschnuté – tvoje vyhliadky 
miznú; kvitnúce – tvoje nádeje sa splnia.

Vši na iných vidieť – povznesenie; sám 
mať – nepríjemnosti sa menia na dobro; 
veľké vidieť – bohatstvo. 

Vata – pripravuješ sa na novoty.
Výhľad, krásny – šťastie a spokojnosť; 

obmedzený – v živote mnoho prekážok. 
Výpredaj – utrpíš stratu.
Vysvedčenie dostať – počuješ pravdu 

o sebe; rozdávať – získaš priateľa. 
Zámok, bývať v ňom – získaš veľkú 

sumu peňazí; vidieť – splní sa ti prianie; 
vidieť horieť – dobré výsledky tvojho 
počínania. 

Zatmenie slnka – prechodné utrpenie; 
mesiaca – nevera. (aj)  

Mladomanželia vyjdú po sobáši z 
kostola. Okoloidúci chlapci sa na sebe 
zaškeria a jeden z nich povie: 

- Vystrašíme ich? Druhy neváha, roz-
behnú sa k nim a kričia: Ahoj, oco...!

* * *
Ide Róm do obchodu so zbraňami. 

Predavač vraví:
- Cigáňom nepredávame!
Cigáň sa pýta:
- Čo máte proti cigáňom?
- Všetko, čo tu vidíte!

* * *
Áron žiada o ruku svojej vyvolenej:
- A koľko máte peňazí? - pýtajú sa ho 

rodičia nevesty.
- Prečo sa pýtate? Ja si chcem Júliu 

vziať, nie kupovať!

* * *

Obchodník s autami presvedčuje 
zákazníka:

- To auto je pre vás ako stvorene, spot-
rebuje iba lyžicu benzínu na 100 km.

- Polievkovú alebo kávovú?
* * *

Na hraničnom priechode sa pýta muž 
colníka:

- Pane, je možné vyvážať zlato do 
Francúzska?

- Samozrejme. No v primeranom 
množstve - odpovie colník.

- A stodesať kilogramov je primerané 
množstvo?

- Tak to určite nie!
- V tom prípade - obráti sa muž k man-

želke - zlato moje, zostávaš doma.
* * *

- Pán doktor, čo mi odporučíte na 
moje vrásky na krku?

- Rolák, milá pani.
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Vakcíny proti chrípke. Výroba očkovacích 
látok proti chrípke v bunkách húseníc, namiesto 
tradičnej a neefektívnej metódy s použitím slepačích 
vajec, sa ukázala nielen bezpečná pre ľudí, ale aj 
účinná. Americkí vedci tvrdia, že ich zistenia by 
mohli skrátiť čas potrebný na výrobu vakcín proti 
sezónnej chrípke. John Treanor z Rochesterskej 
univerzity, ktorý štúdiu viedol, verí, že takto bude 
možné vakcíny vyrábať rýchlejšie a jednoduchšie. 
Dala by sa tak vytvoriť väčšia zásoba vakcíny 
proti chrípke a jej možným budúcim pandémiám. 
V súčasnosti nie je dostatok vakcín, aby bol každý, 
kto chce, zaočkovaný. Každý spôsob, ako zásoby 
doplniť, je preto vítaný. Jeho tím testoval vakcínu 
známu ako FluBI0k. Vypestovali ju v skupine buniek 
húsenice druhu Spodoptera frugiperda. O výskume 
informoval v časopise Journal of the American Me-
dical Association. Tretina z dobrovoľníkov dostala 
malú dávku vakcíny, ďalšia tretina väčšiu dávku a 

zvyšná tretina dostala dávku neúčinného placeba. 
Vakcína sa ukázala ako účinná v 86 percentách 
prípadov, čo je porovnateľný výsledok s bežne 
dostupnými vakcínami. V skupine ľudí s malou 
dávkou vakcíny sa objavili dva prípady ochorenia 
na chrípku a v skupine s vyššou dávkou dokonca 
nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia. Odbor-
níci veria, že výroba vakcín metódou ich pestovania 
v bunkách je najlepším spôsobom, ako zlepšiť 
súčasnú výrobu vakcín. V súčasnosti sa každý rok 
vyrábajú nové vakcíny účinné proti trom tradičným 
typom chrípkového vírusu. Najprv ho musia získať 
z ľudí a vakcínu vyprodukovať v slepačích vajciach. 
Tento proces je veľmi zdĺhavý a nemusí sa vždy 
vydariť. Pestovaním vakcíny v bunkách sa čas 
výroby môže skrátiť o jeden až dva mesiace. Ak 
by sa objavila nová pandémia chrípkového vírusu, 
spoliehať sa na výrobu vakcín z vajec nie je podľa 
Treanora najlepší nápad. (PRAVDA)

Volebná kampaň.  Členka mestskej rady andalúzskeho mestečka Lepe María Dolores 
Jimenez pózovala takmer nahá na obálke miestneho spoločensko-politického magazínu 
Interviú. Tridsaťpäťročná Španielka pritom nezhodila šaty prvýkrát, podobné fotenie (ale 
v čiernobielych záberoch) absolvovala už pred pár mesiacmi. Ako uviedla otvorene María 
v rozhovore pre magazín, nevidí problém, ak sa má vyzliecť. Práve naopak, robí to veľmi 
rada. Zároveň sa poďakovala vedeniu časopisu, že jej pomohol objaviť moc, ktorú už roky 
hľadala – „moc erotiky“. Neprajníci odvážnej dámy však tvrdia, že tak urobila, pretože 
sa blížia voľby do mestského zastupiteľstva a ona si chce udržať priazeň voličov. Isté je, 
že doteraz sa jej to darilo a Jimenezová patrí k populárnym miestnym predstaviteľom. 
A pritom sa netají ani odvážnymi ambíciami stať sa starostkou. (Pravda.sk)

Stratení v džungli. Dvaja turisti sa 
stratili v hustej džungli Francúzskej Gu-
yany. Týždne tak boli nútení jesť jedinú 
stravu, ktorú mali k dispozícií: chrobáky a 
iný hmyz, žaby a pavúky. Podľa spomie-
nok Pilloisa na výlet vyrazili 14. februára 
a keď sa o 14 dní neskôr nevrátili domov, 
ich rodiny upovedomili úrady. Chceli sa 
dostať do Saulu, ale keď tam nedorazili 
ani po 12 dňoch, pochopili, že sa jedno-
ducho stratili. Dúfali, že ich niekto bude 
hľadať, tak sa zastavili na jednom mieste. 
A na ňom čakali tri týždne. Keď počuli nad 

Štvortýždňový branec. Nemecká armá-
da poslala povolávací rozkaz štvortýždňovému 
chlapcovi menom Lucio a nariadila mu, aby sa 
do desiatich dní hlásil do služby. Až potom si 
uvedomila, že urobila chybu. Hovorca armády 
uviedol, že rozkaz armáda poslala na základe 
chybných údajov, keďže úradník z mesta 
Aubstadt v južnom Nemecku zle zapísal dátum 
chlapcovho narodenia. Bol to jednoducho 
omyl. Niekto naťukal zlé číslo do počítača. 
Nikomu sa ale nič nestalo. Vojsko si uvedomilo 
chybu ešte v ten deň a upozornilo rodinu, aby 
rozkaz vyhodila, keď k nim dorazí. (SITA)

Taxíkom cez celú Ameriku. Nie je nič 
zvláštne na páriku, ktorý si v New Yorku 
objednal taxík. Teda iba v prípade, že sa 
nerozhodne cestovať do Arizony. Dô-
chodcovia Betty a Bob Matasovci presne 
to urobili, aby sa odviezli 4 000 kilometrov 
do nového domova, keďže sa báli, že ich 
dve mačky by mohli v prepravnom pries-
tore v lietadle zamrznúť. Taxikár Douglas 
Guldeniz súhlasil, že vypne taxameter a 
rovno si vypýtal v prepočte 75-tisíc korún 
plus náklady na cestu. Ak by Matasovci 

Pokutoval sám seba. Dennis Kocken, 
šerif Brown County v americkom štáte 
Wisconsin, dal pokutu sám sebe, hoci to 
nemusel urobiť. Podľa neho to bol správny 
krok. Sám hovorí, že ako šerif je najvyšším 
predstaviteľom policajných zložiek - Ako 
môžem brať na zodpovednosť svojich dôs-
tojníkov, pokiaľ sa otázka zodpovednosti 
netýka aj mňa samého? Som spokojný, že 
som urobil správnu vec, - povedal Kocken. 
Šerif si udelil sám pokutu po tom, čo spô-
sobil dopravnú nehodu. Sledoval osobný 
automobil, aby zmeral jeho rýchlosť, keď 
ho v jeho pruhu spomalil odhŕňač snehu. 
Šerif chcel pomalé vozidlo obísť, vošiel do 
iného jazdného pruhu a zozadu narazil do 
vodiča, ktorý brzdil. Keďže ho to trápilo, 
nakoniec sa rozhodol vypísať si pokutu. 
Pokutový lístok bol vo výške 160 dolárov 
(v prepočte zhruba 4 000 slovenských 
korún) a šerif ho mieni zaplatiť. (SITA)

postupovali podľa newyorského preprav-
ného protokolu, prepitné pre taxikára by 
sa pohybovalo od 11 do 15 tisíc korún. 
Guldeniz uviedol, že bol šťastný, že sa 
mohol zúčastniť na jednej z najdlhších 
jázd taxíkom v histórii. Ako hovoril, mával 
milých a dobrých zákazníkov. Jeho dote-
rajšia najdlhšia cesta merala 250 kilomet-
rov do štátu Pennsylvania. (SITA)

hlavami prelietať helikoptéry, uvedomili 
si, že sa musia zviditeľniť. Vyrúbali teda 
okolité stromy a urobili oheň. Neďaleko 
tiekla rieka, kam sa chodili umývať a piť 
vodu. Jedli semiačka zo stromov, žaby 
a tarantuly, chytali i chrobáky. Pillois 
sa nakoniec vydal hľadať mesto Saul 
sám, pretože jeho kolegovi prišlo zle. 
Osamelý Pillois našiel Saul podľa zvuku 
odlietajúcich lietadiel, zavolal pomoc a 
vďaka jeho popisu záchranný tím priletel 
helikoptérou po Guilhema. (SITA)
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Dňa 21. apríla t.r. sa konala svadba Jána Galiňaka a Kataríny Kolkovej z Kežmarku, vnučky Kataríny a Michala 
Kolkovcov pôvodom z Kacvína, ktorí sa museli v roku 1945 vysťahovať kvôli prenasledovaniu Slovákov bandou 

„Ognia“. V tom čase odišlo z Kacvína 21 rodín, dovedna 88 osôb. Foto: Ľ. Molitoris
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