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V rámci XIV. dní slovenskej kul-
túry v Malopoľsku sa uskutočnili 
viaceré podujatia, ktorých cie-
ľom bolo propagovanie sloven-
skej, spišskej a oravskej kultúry. 
Každoročne sa týchto podujatí 
zúčastňujú viacerí účinkujúci, 
hudobné telesá a folklórne 
súbory. Viac o týchto poduja-
tiach píšeme na str. 16-21. Na 
fotografi i členovia FS Kumoratky 
z Podvlka a Malej Lipnice. Foto: 
M. Smondek. 
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M áme tu leto, teplé dni, slniečko, páľava i dážď či 
búrky, všetko sa to mieša s vôňou dozrievajúceho 
ovocia a lesných plodov, bzukotom a cvrlikaním 

v tráve i žltými lánmi obilia. Kedysi však k tomu všetkému 
neodmysliteľne patrila i namáhavá práca na poli a v druhej 
polovici leta či začiatkom jesene zber úrody, teda najmä 
žatva.

Zber dozretého obilia bol pre roľníka veľmi dôležitým mo-
mentom a vlastne vyvrcholením celého hospodárskeho roku, tak 
nečudo, že žatvu opriadalo viacero obyčajov, povier a predstáv, 

Už sme žitko zožali...

ciach) dávali pod prvý snop 
rastlinky posvätené na Pan-
nu Máriu Zelnú (15.8.) ako 
ochranu pred hlodavcami, 
ale aj pred búrkou a oh-
ňom. V mnohých kútoch 
Slovenska nesmel pri ukla-
daní snopov z prvého voza 
nikto prehovoriť, ba všetci 
sa aj pohybovali čo najtich-
šie, ako len mohli, aby ich 
myši nepočuli.

Na väčších gazdov-
stvách, kde mali žencov, 
bolo povinnosťou gazdinej 
postarať sa o ich stravo-
vanie. Jedlá museli byť 
výdatné, chutné a gazdi-
ná ich mala priniesť vždy 
v zaužívanom čase. Inak 
sa stalo, že ju ženci privítali 
nejakou posmešnou pes-
ničkou, akých bolo veru nadostač. 

Keď sa už žatva chýlila ku koncu, uvili žnice z klasov a poľ-
ných kvetov veniec - Dožinkový veniec. Niekde to bol veniec 
z posledného zožatého obilia, niekde z prvého a inde z takého, 
ktoré bolo najkrajšie, hoci aj zo stredu lánu. Ten potom pokropili 
svätenou vodou a zavesili do komory či na gánok alebo iné 
vhodné miesto, kde visel do jari a neraz až do ďalšej žatvy. 

Nemožno tu však nespomenúť dožinky – slávnosť po 
ukončení žatvy. V dávnej minulosti to boli obrady, ktoré mali 
prispieť k dosiahnutiu dobrej úrody, neskôr nadobudli ďakovný 
charakter. V sprievode na ovenčenom rebriniaku prinášali všetci, 
ktorí sa na žatve podieľali svojou prácou, hospodárovi do dvora 
posledné snopy a za spevu a veršovania mu odovzdali dožinko-
vý veniec, symbolizujúci rozmnožovaciu schopnosť obilia, ale aj 
ich námahu a radosť z dokončenej práce. Nasledoval oldomáš, 
hostina a zábava pre všetkých účastníkov žatvy.

Sprac. Soňa Štangová

ktoré súviseli s jej zdarným koncom a mali zabezpečiť prosperitu 
i v nadchádzajúcej sejbe a úrode.

Keď už teda žitko dozrelo, bol najvyšší čas zožať ho, vymlátiť 
a uskladniť  či už do veľkých nádob na to určených alebo do 
obilných jám v stodole. Gazdovi a jeho rodine vypomáhali pri 
žatve susedia a príbuzní, či najatí ženci a žnice, ktorí za pomoci 
srpov, kosákov a kôs zožínali obilie, zväzovali ho do hrstí a tie sa 
potom viazali slamenými povrieslami do snopov. Prácu si často 
spríjemňovali spevom, či už cestou do poľa, v oddychových pre-
stávkach i večer pri návrate do dediny. V poľnohospodárskych 
oblastiach, kde sa obilia urodilo veľa, sa pri žatve využívali aj 
sezónni robotníci. 

Keďže vydržať celý deň na slnku pri namáhavej práci bolo 
pre žencov i žnice naozaj náročné, snažili sa niekde zabezpe-
čiť si dobrú fyzickú kondíciu už na začiatku žatvy tak, že žnice 
napríklad obviazali prvým povrieslom slivkový strom hovoriac: 
„Nech teba, slivka, kríže bolia, ale mňa nie!“, alebo si toto po-
vrieslo obkrútili okolo drieku. Pri viazaní snopov dávali pozor, či 
náhodou slama nevydáva suchý zvuk podobný pukaniu, pretože 
to považovali za predzvesť búrky.

V niektorých oblastiach Slovenska (napr. na Gemeri) bolo 
zvykom gazdu prvý snop niesť do stodoly obrátený steblami 
dopredu, aby vraj klasy myši nenašli. Inde zas (v oravských ob-

Dožinkový 

veniec 

z Krempách. 

Foto: 

F. Paciga

V JurgoveS
lovenský duch vládol v Jurgove 
od nepamäti. Žiaľ, dejiny neboli 
vždy priaznivé pre toto územie a 
obyvateľov tejto obce. Krajania do 

poslednej chvíle verili, že po prvej sveto-
vej vojne sa Jurgov a okolité spišské obce 
stanú súčasťou československého štátu. 
Mnohí sa vtedy postavili na odpor poľ-
ským úradom, za čo boli prenasledovaní 
políciou a žandármi. Za svoju národnosť 
zahynul v roku 1922 mladý Ján Pavlák 
a Mária Kráľová bola ranená. Viacerí, aby 
sa vyhli perzekúciám, sa skrývali v lesoch 
Pod Okulnom. V takýchto podmienkach 
ani nemohla byť reč o založení krajanskej 
organizácia. Až po druhej svetovej vojne 
sa naskytli podmienky na jej vytvorenie. 

A Jurgovčania neváhali ani chvílu a hneď 
sa zapojili do krajanského hnutia. V po-
vojnových rušných rokoch sa začali prvé 
pokusy o založenie organizácie, ktorá 
by hájila záujmy obyvateľstva, ktoré sa 
hlásilo k slovenskému pôvodu. Už v lete 
1947 mali v Jurgove zvolený prípravný 
výbor miestnej skupiny, ktorý dočasne 
usmerňoval krajanskú činnosť. Krajania 
sa schádzali na rôznych miestach, no 
najčastejším miestom stretnutí bol rodný 
dom dnešného predsedu Spolku Jozefa 

Čongvu. Neskôr v dome krajana Jána 
Čongvu bola zriadená prvá klubovňa, 
v ktorej sa odovzdávali členom legitimácie 
Spolku a vyberali sa tam členské prís-
pevky. Na stretnutiach sa radili, ako ďalej 
rozvíjať začatú činnosť. Prvé schôdze sa 
konali v budove starej školy, kde sa neskôr 
nachádzala materská škôlka. Za predse-
dovania Vojtecha Mačičáka bola  v týchto 
priestoroch zriadená pekná klubovňa, 
ktorú pred rokom zlikvidovala gmina a tak 
dnes krajania v Jurgove ostali bez priesto-
ru, kde by sa mohli schádzať. 

Na organizovaní krajanského hnutia, 
založení miestnej skupiny a rozvoji jej 
činnosti sa podieľali: Martin Tybor, ktorý 
bol prvým predsedom MS, Jakub Rusnák 
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Od roku 1974 pred-
sedom Miestnej skupiny 
v Jurgove je Jozef Voj-
tas. Počas jeho činnosti 
sa pomery všelijako 
menili, ale slovenské 
povedomie si Jurgov-
čania dokázali uchovať 
a prenášajú z gene-
rácie na generáciu. K 
významným činiteľom 
krajanského diania 
v Jurgove určite patria 
Andrej Gomboš a Mária 
Glodašíková, obaja, žiaľ, 
nebohí, ale zanechali po 
sebe bohatý odkaz pre 
budúce pokolenia. - 
U nás sa dodnes zachovalo vyučovanie slovenského jazyka 
na základnej škole, - hovorí Jozef Vojtas, - ktoré navštevuje 
hodne žiakov. Slovenčina je prítomná aj v kostole. Snažíme 
sa, aby naši potomkovia mali záujem o svoj pôvod a chceli 
prijať odkaz svojich predkov a podávať ho ďalej. 

Dlhoročnou doručovateľkou Života v tejto podtatranskej 
obci je Anna Mačičáková. - V Jurgove sme vždy mali veľa 
predplatiteľov nášho krajanského časopisu Život, - hovorí Anna. – Tento rok si v našej 
miestnej skupine predplatili krajania stoštyri kusy Života a šesť do zahraničia. Myslím 
si, že to svedčí o záujme ľudí o krajanské dianie. Záujem mladých ľudí o krajanskú 
tlač je rôzny. Snažím sa osloviť všetkých  záujemcov. Určite to závisí aj od výchovy 
v rodine a zmýšľania mladého človeka. Mojím želaním je, aby tento počet udržal ešte 
mnohé roky.

Jurgovskí krajania si k blížiacej sa šesťdesiatke Spolku želajú predovšetkým veľa 
zdravia, spokojnosti, síl a pevnej vôle v práci na krajanskom poli.  (aj)

– druhý predseda, Vojtech Mačičák – tretí 
predseda, Ján Miškovič, Jakub Vojtas, 
Andrej Vojtas, Andrej Gomboš, Ján Bach-
leda a mnohí ďalší. Vstup do krajanskej 
organizácie bol dobrovoľný a nikoho 
netreba bolo prehovárať. Ľudia sa sami 
ochotne zapájali do činnosti. 

Po vzniku miestnej skupiny bol 
založený divadelný krúžok, ľudová 
kapela a od roku 1968 začal svoju 
činnosť aj folklórny súbor, ktorý sa na 
začiatku sedemdesiatych rokov spojil 
s Novobeľanmi a Krempašanmi a istý 
čas vystupoval ako reprezentačný 
súbor Spolku. 
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Z našich začiatkov. . .

Ľudová hudba z JurgovaStará požiarna zbrojnica 

Anna Mačičáková

V Oravke
Keby domy vedeli rozprávať, istotne by sme o našej histórii vedeli 

toho oveľa viac. So stopercentnou istotou to môžeme povedať o naj-
staršej stavbe v regióne Čiernej Oravy, o oravčanskom kostole sv. Jána 
Krstiteľa. Určite by nám dokázal veľa povedať aj o časoch, v ktorých 
vznikal Spolok Slovákov v Oravke. Nuž ako to bolo?

Ani krajania v Oravke nezostali ľahostajní voči tomu, že sa Orava 
opäť rozdelila medzi dva štáty. Mnohí z nich nedokázali tomu uveriť 
ešte dlhé roky. Nič iné im však nezostávalo. Začali sa spoločne stretá-

vať, a rozmýšľali o svojej budúcnosti. 
Nechceli stratiť svoje národné pove-
domie, ale tie časy boli naozaj ťažké. 
Ak však chceli prežiť tieto útrapy, 
museli sa nejako spojiť. Veľkú nádej 
im do srdca vliala možnosť založiť 
spolok, ktorý by hájil ich záujmy. Aj 
preto sa s radosťou hrnuli do organi-
zovania nového spolku.

Medzi prvých a najaktívnejších 
činiteľov určite patril Peter Jurčák, 
ktorý sa stal prvým predsedom miest-
nej skupiny v Oravke, ale aj bratia 

Jozef a Anton Cegelní, Ján Laciak, Juraj Tisoň, Anton Godala, Ignác 
Kučkovič a ďalší. Ich snahy sa sústredili predovšetkým na obnovenie 
vyučovania v slovenskom jazyku a taktiež na rozvíjanie kultúrnej 
činnosti. Krajanská základňa tu bola silná, takže sa v Oravke krajanský 
život sľubne rozvíjal. Každá obec mala svoju klubovňu, v ktorej sa 
krajania stretávali. Takéto stretnutia sa neraz končili poriadnou zábavou, 
pretože mladí či starší, na veku nezáležalo, si vždy radi zaspievali, 
porozprávali sa o všakovakých zážitkoch, niekedy aj strašidelných, 
zahrali si karty, alebo sa radili medzi sebou, ak mali nejaký problém. 
Druhým v poradí predsedom sa stal Anton Grobarčík a po ňom si na 
starosť miestnu skupinu v Oravke zobral Vladislav Otrembiak. Terajší 
predseda vidí problém v tom, že sa mladí nemajú kde schádzať. Je síce 
pravdou, že mnohí z nich odišli za prácou do cudziny, avšak v Oravke 
je ešte mnoho ľudí, ktorí by sa radi stretli, zahrali a pospievali si, ale 
nemajú kde. Klubovne Spolku medzičasom zanikli skoro v každej 
obci a tak aj mladšie generácie prestali javiť záujem o kultúrnu čin-
nosť. Bolo by treba ich niečím zaujať a pritiahnuť ich ku kultúre, ale 
to bude už asi nemožné. V Oravke majú taktiež problém s doručovaním 
nášho časopisu Život. Na Studžonkach ho poroznáša predseda, ale 
kvôli zdravotným problémom nemôže chodiť po celej Oravke. Preto 
by bolo dobré, aby sa našiel nejaký ochotný človek, ktorý by Životy 
poobjednával a neskôr ich aj doručoval dole v obci. Istotne by sa našli 
aj ďalší noví čitatelia, veď kedysi ich bolo v Oravke vyše 120.

MARIÁN SMONDEK

Predseda MS SSP v Oravke

Vladislav Otrembiak
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Zamagurské 
folklórne slávnosti

Najväčším folklórnym podujatím v podtatranskej oblasti sú Zamagurské 
folklórne slávnosti (ZFS) v Červenom Kláštore, ktoré sa v polovici júna  
konali už po tridsiaty prvý raz. Okolo päťtisíc návštevníkov na poľskej 
i slovenskej strane sa prišlo pozrieť na už tradičné podujatie, ktoré každo-
ročne otvára kultúrne leto v Zamagurí.

V piatok od rána zneli reprodukované pozvánky z miestnych rozhlasov, 
ale aj živé pozvania účinkujúcimi. Tí najprv zašli na Nedecký zámok. Na 
snímke sme zachytili ľudovú hudbu  „Čardáš“ z Čiernej Hory, jednej zo 
štrnástich slovenských dedín na poľskej strane. Po hodine sme ich videli 
pozývať do amfi teátru v Nižných Sromovciach na lávke spájajúcej dva 
hraničné brehy rieky Dunajec z Červeného Kláštora do spomínanej obce 
na poľskej strane, ktorá bola odovzdaná do prevádzky len pred rokom. 
Lávka spájajúca slovenskú a poľskú stranu prispela k tomu, že v oveľa 
väčšej miere, ako to bolo doposiaľ, sa do programu slávnosti zapojili aj 
poľskí folkloristi. V Spišskej Starej Vsi sa konal spoločný sprievod mestom 
všetkých doposiaľ prítomných súborov. A tohto roku sa ich tu zišlo vyše 
päťtisíc členov. Ich zástupcovia pred Domom kultúry položili kyticu kvetov 
k buste ľudového ornamentalistu pochádzajúceho zo Spišskej Starej Vsi 
i tam pochovaného Štefana Leonarda Kostelničáka. Miestni diváci ocenili 
vystúpenia Folklórneho súboru „Śpisoki“ z Nižných Lápš a domáceho FS 
Maguranka, s ktorými sa predstavili v Dome kultúry v Spišskej Starej Vsi.  
Vo večernom  programe v amfi teátri v Červenom Kláštore bol živý koncert 
známej slovenskej  hudobnej skupiny Starmania a Taktici z Bratislavy. 
Ľudová zábava nemala konca ani v hlbokej noci. 

Sobotňajší predpoludňajší program bol ladený v duchu rodinnej pohody. 
Návštevníci si mohli prezrieť, ale i nakúpiť pekné remeselné výrobky, slad-
kostí a deti sa tešili kolotočom, šmykľavkám, hojdačkám a iným atrakciám. 
Na obed zapršalo, napriek tomu nenarušilo atmosféru programu folklórnych 
súborov „Z dvoch strán Tatier“, ktorý sa konal v amfi teátri Poľana Sosna 
v Poľsku v blízkosti Lysej nad Dunajcom. Účinkoval domáci FS Maguranka 
Spišská Stará Ves a  DFS Kelčovan Čadca, ktorý si pripomína 35. výročie 
vzniku s vedúcimi súboru manželmi Pavlom a Amáliou Kužmovcami. Pán 
Kužma prekvapil divákov hrou na fujare – trombitej dlhej 3 m 15 cm. Jeho 
spoluhráčom na pastierskom rohu bol Bartolomej Gernát. Vystúpili aj dva 
súbory z poľskej strany – Majowy Wierch z Kacvína s kapelou z Nižných 
Lápš a Maniowianie. Účinkujúci si užili aj vĺn Dunajca, keď ich pltníci 
splavili do prístaviska Pod lipami. V popoludňajších hodinách sa začal 

otvárací program XXXI. ročníka ZFS pod názvoch „Z dvoch strán Tatier“. 
Vystúpili v ňom FS Maguranka Spišská Stará Ves, FS Magura Kežmarok, 
DFS Kečovan Čadca, FS Majowy Wierch z Kacvina, ĽH Nižné Lapše s FS 
Maniowanie, FS Liedags Ventspils z Lotyšska. O 19,00 hod. sa uskutočnil 
profi lový program FS Vagonár z Popradu pri príležitosti 35. výročia jeho 
vzniku. Nočný program na III. nádvorí kláštora speváčky ľudových piesni  
Moniky Kandráčovej, s ľudovým rozprávačom Jožko – Jožko, za doprovodu 
ĽH O. Kandráča si prišiel pozrieť aj vzácny hosť I. podpredseda vlády SR 
Dušan Čaplovič. Tesne pred polnocou sa v prístavisku pltí začala ľudová 
veselica s diskotékou. 

Nedeľné ráno sa začalo sv. omšou v kostole sv. Antona pustovníka v are-
áli národnej kultúrnej pamiatky kartuziánskeho kláštora, trhom remesiel, 
vyhrávaním ĽH Capkovcov zo Skalitého a na obed programom domácich 
detských folklórnych súborov a účastníkov krajskej súťaže DFS v Rasla-
viciach v amfi teátri. Vystúpili detské folklórne súbory Flisocek Červený 
Kláštor a Lechnica, Pieniny Spišská Stará Ves, Kútniček Spišské Hanušovce, 
Goralik Kežmarok, Jánošíček Svit a Letnička Poprad. Aj záverečnému 
programu, ktorý žiaľ opäť narušil dážď, sa dostalo účasti vzácneho hosťa. 
V nedeľu Pieniny navštívil predseda NR SR Pavol Paška, ktorý si pozrel 
záverečný program XXXI. ročníka ZFS, v ktorom už okrem spomínaných 
súborov vystúpil FS Čardáš z Nedece, FS Lubaň z Kluszkowiec, Kamensk 
Uralsk z Ruska, FS Mostár z Brezna. Hosťom programu bol známy ľudový 
spevák z Břeclavy Jožka Černý s cimbalovou muzikou. V príjemnom teplom 
letnom počasí zotrvali návštevníci do neskorých večerných hodín. 

Do videnia na XXXII. ročníku ZFS. 
Text a foto: Ján Kubáň

Otvorenie ZFS v Červenom Kláštore

Ľudová huba z Čiernej Hory

Trh ľudových remesiel pod Tromi Korunami
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Tento mesiac prinášame na 
stránkach nášho časopisu ži-
votné osudy krajanky Anny 
Prelichovej z Fridmana, ktorá 

onedlho oslávi svoje 80. narodeniny. Stretli 
sme sa s ňou na našich cestách po Spiši a 
porozprávali sa o jej doterajšom životnom 
príbehu.  

Anna Prelichová sa narodila 16. augusta 
1927 vo Fridmane v roľníckej rodine Má-
rie a Karola Novorolských. Mala piatich 
súrodencov: sestru Máriu a bratov Štefana, 
Karola, Jozefa a Jána. Štefan sa oženil do 
Nedece a Ján sa usadil v Bochni, kým ostatní 
súrodenci ostali bývať v rodnej obci. 

Anna napriek vysokému veku a ťažkos-
tiam so zdravím je veselou osobou a veľmi 
rada si žartuje. Keď sme sa jej opýtali na 
detstvo a mladosť, tak hneď si zaspievala 
pesničku Zahučali hory, zahučali lesy, kde 
ste sa podeli moje mladé časy. Neskôr po-
vedala, že rovnako, ako jej vrstovníci, od 
najmladších rokov pomáhala v domácnosti 
a aj na gazdovstve. Absolvovala základnú 
školu v rodnej obci, ale o pokračovaní vo 
vzdelávaní sa nebolo reči, keďže rodičia 
nemali na to fi nančné prostriedky. Ako 
osemnásťročná sa vydala za Antona Prelicha 
a po svadbe sa presťahovala k manželovi. 
Začali spoločne gazdovať. Do manželstva 
im postupne pribudli deti: Žofi a, Anton, 
Anna, Stanislav a Mária. Deti vyrástli 
a každé z nich sa osamostatnilo. - Žofi a žije 
v Kanade, - hovorí Anna. - Anton a Stanislav 
sa usadili v Jaworzne na Sliezsku. Syn Anton 
sa amatérsky zaoberal boxom. V šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia bol aj majstrom 
Poľska v amatérskom boxe v batmanovej a 
mušej váhe. Dcéry Anna a Mária bývajú vo 
Fridmane. Deti ma často  navštevujú a ja ich 
vždy s radosťou uvítam vo svojej domácnosti.      

Anna sa celý svoj život venovala domác-
nosti, starala sa o deti a pracovala na gaz-
dovstve spolu so svokrovcami. Ako hovorí, 
keď si porovná prácu na gazdovstve dnes 
a v minulosti, tak dnes je oveľa ľahšie, keďže 
teraz sú k dispozícií stroje. V minulosti sa 
všetky poľné práce robili ručné, a preto to 
bolo ťažšie a zdĺhavejšie. Keď sa naskytla 
príležitosť prizarobiť si, začala pracovať pre 

Cepeliu. Háčkovala rôznorodé koberčeky 
a rohožky. Anna mala nadanie pre ručné 
práce, pretože si nové vzory vždy osvojila 
veľmi rýchlo. Manžel Anton sa zasa snažil 
prizarobiť si na stavbách. 

Onedlho Anna oslávi 80-te narodeniny. 
A keď hodnotí svoj život, hovorí, že boli 
veselé i smutné chvíle, ale pre všetky z nich 
sa oplatilo žiť. Podarilo sa jej vycestovať 
na pár mesiacov aj do zámoria a takto si 
mohla porovnať životné podmienky tam 
i doma. Nepáčilo sa jej tam, lebo všade je 
dobre, ale doma najlepšie. V súčasnosti je 
na zaslúženom dôchodku a nakoľko vládze, 
pomáha rodine. Ľutuje, že jej manžel, 
ktorý zomrel pred sedemnástimi rokmi, sa 
nedočkal pravnukov. Anna ma teraz viac 
času na prechádzky, čítanie a pestovanie 
kvetín, ktoré sú jej koníčkom. Vždy mala 
rada zvieratá a zvlášť zajace.    

V jej domácnosti odjakživa vládne 
slovenský duch. – Ako dieťa a potom už 
dievča, - podotýka Anna, - som mala prístup 
k slovenskej tlači a knihám, lebo môj otec mal 

brata kňaza, ktorý pôsobil v USA. On posielal 
môjmu otcovi slovenské noviny Slovenská 
obrana, ktoré som si čítavala a vďaka tomu 
som sa naučila čítať po slovensky. Okrem toho 
sme sa vždy zaujímali o krajanské dianie. Môj 
nebohý manžel Anton bol odbojárom. Aj naše 
deti sme vychovávali v slovenskom duchu. 
Každý mesiac netrpezlivo čakám na nové číslo 
časopisu Život, ktoré si vždy rada prečítam. Je 
to pre mňa okno do krajanského diania.          

Deti, ale aj vnukovia a pravnúčatá Annu 
veľmi často navštevujú. Na sviatky sa schá-
dza celá rodina a vtedy je u nej doma naozaj 
tesno, ale, ako hovorí, dobrých ľudí sa všade 
veľa zmestí.  Je im veľmi veselo. Anna má 
dvadsaťdva vnukov a šestnásť pravnúčat, 
z ktorých je najmladšia štvormesačná Olívia 
Mária Brinčková. 

Do ďalších rokov prajeme Anne Preli-
chovej veľa zdravia, pohodlia v početnom 
rodinnom kruhu, božieho požehnania 
a radosti z vnukov a pravnukov. 

Text a foto: 
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ    

USMIATA STARENKA

A. Prelichová s najmladšou dcérou Máriou a najmladšou pravnučkou Olíviou Máriou 
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Už niekoľkokrát ste si mohli 
prečítať na našich strán-
kach niečo o Oravke. 
Aj keď je to veľmi mala 

dedinka na juhu Poľska, neustále sa 
tam niečo deje. Z Oravky je počas 
slnečných dní krásny výhľad na Tatry 
a Babiu horu. Najznámejšou pamäti-
hodnosťou tejto obce je vyše tristo-
ročný kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý 
by bolo hriechom nespomenúť, keď 
práve tam sa to všetko začalo. 

27. mája t.r. o 10.30 hod. sa začala 
požiarnická slávnosť v Oravke.  Sv. omšu 
slúžil  kurát malopoľských požiarnikov 
z Krakova Władysław Kulig spolu so 
správcom farnosti Janom Kotlarczykom. 
Počas bohoslužby vyhrával spojený 
dychový orchester z Malej Lipnice a 
Jablonky. Na slávnosti sa zúčastnili 
požiarne jednotky z celej Oravy a mnohí 
významní hostia, o. i. poslanec snemu 
PR Edward Siarka, oblastný veliteľ 
Štátneho požiarneho zboru z Nového 
Targu Józef Galica, Okresné veliteľstvo 
Štátneho požiarneho zboru zastupoval 

Bogdan Malinowski, ktorý je náčelníkom 
Oddelenia operačných veci, terajší a bý-
valý vojt jablonskej gminy  Antoni Karlak 
a Julian Stopka a ďalší. 

Ďalšia časť slávnosti sa preniesla na prie-
stranstvo pri obnovenej budove požiarnej 
zbrojnice, kde bol zaparkovaný darovaný 
požiarny automobil Star. Požiarnici z Oravky 
dostali tento automobil od Dobrovoľného 
požiarneho zboru z Jablonky. Nie je síce 
nový, ale môže ešte dlho slúžiť. 

Po nástupe požiarnikov sa im prihovoril 
E. Siarka a začala sa slávnostná chvíľa po-
svätenia nového náradia pre oravčanský 
zbor. Bolo toho pomerne veľa: automobil, 
obnovená požiarna zbrojnica a aj zástava 
oravčanského požiarneho zboru, ktorú 
darovala Vodná spoločnosť od kostola.

Nezaobišlo sa aj bez vyznamenaní. A 
tak zlatý odznak za zásluhy dostal Antoni 
Kuczkowicz. Strieborný získali: Jozef Kuc-

zkowicz a Jozef Kracik. Bronzovým odzna-
kom bolí odmenení: Ignacy Kuczkowicz, 
Franciszek Grabarczyk a Jan Scechura. 
Ďalší piati bolí vyznamenaný odznakom 
vzorný požiarnik: Marek Spytkowski, 
Leszek Piecusiak, Jan Otrebiak, Krzysztof 
Kolton a Jan Glusiak. Po vyznamenaniach 
diváci odmenili všetkých potleskom.

Po posviacke sa sformoval dlhý 
slávnostný sprievod, ktorý prešiel od 
zbrojnice až ku rekreačnému stredisku 
Pod Danielkami. Tam sa hasiči a všetci 
pozvaní hostia stretli na obede. Neskôr 
sa čestní hostia, ako aj zástupcovia fi riem 
zúčastnili slávnostného zabíjania ozdob-
ných klincov do zástavy a pritom mali 
možnosť zapísať sa do pamätnej knihy 
zboru a fi nančne podporiť požiarnikov. 
Celú slávnosť zavŕšila ľudová zábava, 
ktorá trvala do bieleho rana. 

GRAŻYNA KOZAKOVÁ

Posviacka v Oravke

Vyznamenania pre najzaslúžilejších členov DPZ Pochod požiarnikov cez obec

Slávnostný nástup a prezentácia novej zástavy Vyhrávala spojená dychovka z Jablonky a Malej Lipnice



8 www.tsp.org.pl        ŽIVOT   jú l  2007    

22. jún 2007 si budú v Podsrní pamätať ešte veľmi 
dlho. V tento deň totižto prišiel medzi Podsrňanov 
kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vmuroval do steny 

stavby podsrnianskeho kostola základný kameň posvätený pred 
rokom pápežom Benediktom XVI. a pamätnú bulu. Táto historická 
udalosť výrazne ovplyvnila históriu tejto neveľkej oravskej obce 
a bude patriť k najvýznamnejším medzníkom v jej histórii.

Podsrňania sa na túto slávnosť pekne pripravili a vyzdobili 
celú dedinu. Už od skorého rána sa na mieste stavby začali 
schádzať ľudia. Veď bolo potrebné ešte raz vyskúšať, či je všet-
ko v poriadku priamo na mieste. Hodinu pred sv. omšou začalo 
prichádzať čoraz viac ľudí, medzi ktorými nechýbali delegácie 
základných škôl a dobrovoľných požiarnych zborov z okolitých 
obcí. K stavbe kostola priviezli kardinála na pekne ozdobenom 
koči. Kardinál všetkých na tomto mieste privítal a pozdravil. Na 
úvod sv. omše ho v Podsrní vítali najprv deti a potom delegácia 
obyvateľov na čele s poslancom Edwardom Siarkom, ktorý po-
ukázal na skutočnosť, že pri príležitosti 25. výročia pontifi kátu 
Jána Pavla II. jeden z obyvateľov obce daroval pozemok, na 
ktorom by mohol byť postavený kostol a vlani počas návštevy 
sv. Otca Benedikta XVI. bol v Krakove posvätený základný ka-

Základný kameň 
podsrnianskeho kostola

meň pod túto novostavbu. Kardinál im poďakoval za privítanie 
a vyjadril veľkú radosť z toho, že práve Posrňania stavajú svoj 
nový kostol. Vo svojej kázni poukázal na to, že základom kostola 
nie sú hlboko vykopané základy, ale naša viera, pretože kostol 
je postavený predovšetkým na viere a nie na kameni. Po kázni 
nadišiel najdôležitejší moment. Správca farnosti Podsrnie – Har-
kabuz Leszek Uroda prečítal nahlas pamätnú bulu, pod ktorou 
sa podpísali kardinál Stanisław Dziwisz, poslanec Edward Siarka, 
vojt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz a ďalší. Následne ju 
vložili do ochranného obalu a spoločne so základným kameňom 
vmurovali do steny stavanej svätyne. 

Omšové spevy pripravil detský spevokol z Podsrnia a hrou na 
orgáne ich sprevádzal Ján Páleník a na gitare Kristián Gribáč. Na 
záver sv. omše sa kardinál s veriacimi nerozlúčil, pretože týmto 
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Vzácneho hosťa vítal poslanec PR E. Siarka Kard. S. Dziwisz podpisuje pamätnú bulu Zamurovávanie pamätnej buly

Slávnostná sv. omša pri stavbe podsrnianskeho kostola
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sa slávnosť nekončila. Všetci sa spolu s ním presunuli k novo-
postavenej telocvični pri základnej škole v Podsrní. Program 
sa mal začať prestrihnutím stuhy, avšak kvôli meškaniu pod-
predsedu vlády Poľskej republiky Andrzeja Lepera sa program 
trochu zmenil. Všetkých hostí pozvala riaditeľka školy Danuta 
Siarková do novej telocvične, v ktorej poprosili najprv kardinála 
Stanisława Dziwisza, aby ju posvätil. On sa však s týmto úkonom 
príliš neponáhľal a najprv žiakom pripomenul, že kvôli zdraviu 
ducha je potrebné zdravé telo. A zdravé telo bude len vtedy, ak 
sa budeme oň dobre starať, cvičiť, udržiavať si kondíciu. Žiaci 
školy získali možnosť rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť v peknej 
novej telocvični, nech im teda slúži pre zdravie. Vo svojom 
príhovore si spomenul aj na časy, keď mnohokrát prechádzal 
ako turista s Karolom Wojtyłom nad Podsrním. Po príhovore sa 
všetci hostia postavili a kardinál S. Dziwisz posvätil telocvičňu. 
Medzi hosťami nechýbal ani školský inšpektor Malopoľského 
vojvodstva Józef Roztworowski, ktorého riaditeľka Danuta Siar-
ková pozvala, aby najlepším žiakom školy odovzdal na záver 
školského roka vysvedčenia a najlepšej žiačke odovzdal cenu 
pre najlepšieho žiaka školy.

Kultúrny program spríjemnili svojím spevom členovia škol-
ského spevokolu Iskierky pod vedením Kristiána Gribáča. Žiaci 
školy si pri tejto príležitosti pripravili zaujímavý program o tom, ako 
dvaja žiaci sa pripravovali na referát o Jánovi Pavlovi II. Nevedeli 
však nájsť vhodný materiál, až nakoniec natrafi li na históriu o jeho 
topánkach a presnejšie o jeho drevákoch, v ktorých veľa chodil po 
Krakove, keď bol ešte mladým učňom. Potom natrafi li na rozhovor 
o svojich zážitkoch s pontifi kátu Jána Pavla II. vatikánskeho okna 
s oknom na krakovskej kúrii, z ktorých sa sv. Otec prihováral 
pútnikom. Čím viac hľadali, tým viac zaujímavých vecí našli, až 
nakoniec tie referáty predsa len urobili.

Po milom programe sa prítomným prihovoril o.i. Józef 
Roztworowski, zástupca Malopoľského vojvodu a ďalší hostia. 
Počas príhovorov sme sa dočkali príchodu očakávaného hosťa, 
podpredsedu vlády A. Lepera, ktorého v podsrnianskej škole 
privítala riaditeľka školy Danuta Siarková. Potom sa slova ujal 
A. Leper, ktorý sa ospravedlnil za svoje oneskorenie a poukázal 
na význam rozvoja vidieckych škôl, vyjadril podporu všetkým 
školským pracovníkom a predovšetkým učiteľom a sľúbil, že sa 
bude snažiť aj naďalej podporovať každú snahu o zvýšenie platu 
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pre učiteľov. Ako dar pre podsrňanskú školu priniesol peniaze 
na vybavenie novej telocvične.

Po ňom sa ujal slova Andrzej Dziwisz a poďakoval všetkým, 
ktorí prispeli svojou snahou k realizácii tejto stavby. Vzácnym 
hosťom odovzdal drevorezby znázorňujúce goralov. Potom 
sa ujal slova kardinál Stanislav Dziwisz, ktorý ako dar priviezol 
obraz sv. Stanislava. Podsrňanci sa mu zavďačili tým, že mu 
venovali starú fotografi u spred mnohých rokov, na ktorej ide 
spolu s Karolom Wojtyłom ako turista neďaleko Podsrnia. Keďže 
program bol zmenený, nakoniec vzácni hostia prestrihli pásku 
pred vstupom do telocvične, odkiaľ pani riaditeľka pozvala 
všetkých na malé občerstvenie.

Kardinál Stanisław Dziwisz sa spolu s podpredsedom vlády 
Andrzejom Leperom na spiatočnej ceste zastavili pri pamätnom 
kameni pri ceste Solidarity otvorenej vlani na jeseň, ktorá vedie 
z Harkabuza do Raby Wyżnej a spája Oravu s Podhalskom. Tu 
si urobili spoločný pamätný záber.

Veľký deň pre Podsrnie sa skončil. Žiakom však zostala 
pekná nová telocvičňa, v ktorej si budú môcť merať svoje fyzické 
sily. Ďalšia veľká slávnosť ich ešte len však čaká – posviacka 
nového kostola, na ktorú už netrpezlivo čakajú.

Text a foto: Marián Smondek

Kardinála tradične priviezli a odviezli na ozdobenom koči Posvätenie telocvične Rozdávanie vysvedčení najlepším žiakom

Pamätný záber pri ceste Solidarity
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„Nezhromažďujte si poklady na 
zemi, ale v nebi“ (Mt 6, 19). Po-
zemské poklady - všetci vieme, 

o čo sa jedná. Môžeme vidieť a dotknúť 
sa nablýskaného športového auta, ele-
gantných večerných šiat, veľkého nového 
domu a všetkého hmotného pohodlia, 
ktoré si môžeme kúpiť za peniaze. V 
porovnaní s neurčitými a 
ťažko uchopiteľnými ne-
beskými pokladmi tieto 
veci vyzerajú skutočne a 
príťažlivo, zvlášť keď ich 
má náš sused. A preto 
túžime mať peniaze, aby sme „to všetko“ 
mali aj my. Prečo nás Ježiš vystríha pred 
týmito pozemskými pokladmi, ktoré na 
prvý pohľad prinášajú šťastie toľkým 
ľuďom? Odpoveď možno vyjadriť dvoma 
slovami - dočasné a krátkozraké. Boli 
sme stvorení pre večnosť, avšak svetské 
poklady nie. Je krátkozraké odovzdať 
svoje srdce veciam, ktoré sa pominú. 
Ježiš vraví, že naveky pretrvajú nebeské 
poklady. Tie sú hodné hľadania, pretože 
sú jediné, ktoré nás skutočne uspokoja 
a pretrvajú naveky. (Slovo medzi nami) 
Máme prázdniny a je to čas, keď je ľahko 
zabudnúť na duchovné veci. 

15.07.2007   
15. nedeľa v období 
cez rok, Lk 10,25-37 

Dnes zreteľne vidíme, čo je najdô-
ležitejšie na svete. Hľadať nebeské, 
duchovné dobrá a mať zrak upretý na 
Boha. Pán Ježiš nám ukazuje, ako sa 
máme správať voči blížnym. To je naša 
úloha na každý deň. Od rána až do veče-
ra sa máme snažiť konať dobré skutky. 
Ľahko sa to hovorí... Vieme, že veľakrát 
nemáme silu, ani chuť, a keď ešte k tomu 
vidíme, že ktosi nás nemá rad. „Nebeské 
poklady, ktoré nám Ježiš prisľúbil, majú 
dva znaky. Prvým je, že sú odmenou, 
ktorá nás čaká na konci vekov. Pri pos-
lednom súde dostaneme odmenu za 
každý skutok lásky a poslušnosti Kristovi 
- za každý pohár vody, ktorý sme podali 
smädnému, za každú hriešnu myšlienku, 
ktorú sme odmietli pre Krista, za každú 
chvíľu, v ktorej sme plnili jeho vôľu. Je-
žiš nám pripravil miesto v prekrásnom 
novom Jeruzaleme, kde nie je temnota, 
choroby, ani bolesť. Tam bude kraľovať 
ako Pán a budeme ho vidieť z tváre do 
tváre!” (Slovo medzi nami) 

Horčičné zrnko.. .Horčičné zrnko.. .

22.07.2007 
16. nedeľa v období 
cez rok, Lk 10,38-42 

Marta a Mária sú dve ženy, ktoré prijali 
Ježiša vo svojom dome, ale každá to urobila 
inak. Jedna sa starala o pozemské veci, 
o jedlo a pod. Druhá sedela pri Ježišovi a 

o nebeskom kráľovstve. Prosíme Pána, 
aby toto Kráľovstvo, o ktorom hovorí sv. 
Pavol, „kráľovstvo svätosti a pravdy, lásky a 
pokoja, kráľovstvo spravodlivosti,” dal nám 
ako nebeský poklad pre našu dušu. Svätý 
Cyprián z Kartága, ktorý žil v 3. storočí, bol 
pred svojím obrátením na vieru úspešným, 
bohatým právnikom. V liste svojmu priate-

ľovi Donatovi sa priznal, že 
pred pokrstením bolo mu 
ťažké uveriť, že by sa niekto 
– zvlášť on sám – mohol 
vzdať starého hriešneho 
spôsobu života a zakúsiť 

pravé vyslobodenie a voľnosť. Jednoducho 
bol presvedčený, že jeho hriechy a „zauží-
vané zlozvyky“ sú súčasťou jeho osobnosti 
a že s nimi musí žiť. Všetko sa však zmenilo 
po jeho krste: „Škvrny predchádzajúcich 
rokov sa zmyli. Do môjho srdca sa vlialo 
svetlo zhora, pokojné a čisté. Potom som 
sa skrze Ducha Svätého druhý raz narodil 
a stal som sa novým človekom. Zrazu som 
si bol istý vecami, o ktorých som kedysi 
pochyboval. Začala sa mi zjavovať pravda, 
ktorá bola dovtedy predo mnou ukrytá. Čo 
sa kedysi zdalo nemožné, zrazu začínalo 
byť možné“ (List Donatovi 5).

05.08.2007 
18. nedeľa v období 
cez rok, Lk 12,13-21 

Pán Ježiš nám znova hovorí o nebes-
kom poklade. Toľkokrát nás Ježiš vyzýva, 
aby sme sa snažili mať ho vo svojom 
srdci. Dnešné podobenstvo hovorí o 
istom človeku, ktorý chcel mať na zemi 
všetko. Ale jedna noc bola rozhodujúca 
v jeho živote. Pán chcel, aby tejto noci 
človek stál už pred Nim. Načo sú nám 
všetky materiálne veci tohto sveta? „Ako 
si môžeme prisvojiť Ježišove slová? Dob-
rým miestom pre začiatok je svätá omša. 
Keď prijímame Ježiša v Oltárnej sviatosti, 
stretávame sa s ním tvárou v tvár. Práve tu 
môžeme vyznať, že všetká dary a talenty, 
ktoré máme, a všetká dobrota v našom 
srdci pramenia len z jeho lásky a moci. Čo 
máme, čo by sme nedostali zadarmo od 
štedrého a milostivého Otca?” (1 Kor 4, 7) 
Čím úprimnejšie uznáme túto skutočnosť, 
tým väčšmi podrastieme v jeho láske. 

Keď pôjdeš zajtra na svätú omšu, opa-
kuj si vo svojom srdci tento výrok viery: 
„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ 
(Gal 2, 20) Toto je ten nebeský poklad. 
(Slovo medzi nami)

Vdp. Pavol Kubani

počúvala. Ježiš povedal, že práve tá druhá 
urobila tak, ako robia tí, ktorí myslia na 
duchovné veci. Čítame v Slove medzi nami: 
„Druhým znakom nebeského pokladu je, že 
ho môžeme prežívať už tu a teraz. Pre tých, 
čo svoj život podriadili Kristovi, život na zemi 
je plný zábleskov neba: oslobodenie od 
skrušujúcej viny, víťazstvo nad opakujúcimi 
sa hriechmi, živý, osobný vzťah so Stvorite-
ľom vesmíru, jasnosť a cieľ života, hlboké 
priateľstvá s bratmi a sestrami v Pánovi, isto-
ta o pravde a jasnosť v tom, čo je dobré a čo 
zlé, schopnosť odpúšťať, sila v slabostiach, 
pokoj v čase skúšok, radosť z poznania 
spásy, nádej do budúcnosti, Božia múdrosť 
v každodenných situáciách, uzdravenie, 
dokonca aj zázraky. Keď o tom uvažuješ, 
ani jedno luxusné auto alebo prepychový 
zámok sa s tým nedá porovnávať!”

29.07.2007 
17. nedeľa v období 
cez rok, Lk 11,1-13 

Keď chceme mať nebeský poklad vo 
svojich rukách, musíme sa modliť. Modlitba 
nie je ľahká vec. Treba sa stále učiť, ako 
sa modliť. Najkrajší spôsob modlitby nám 
odovzdal Ježiš, keď nás učil sa modliť 
Otče náš. Jedna veta tejto modlitby hovorí 

Božia muka pri jurgovskom kostole
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D o prázdnin už deti odrátavali 
posledné dni, keď sa redakcia 
Život vybrala rozdávať odme-
ny z výtvarnej súťaže Ludwika 

Korkoša. Počasie nám prialo a tak sme 
20. júna v skorých ranných hodinách 
vyrazili z Krakova najprv na Oravu. Museli 
sme sa ponáhľať, pretože bol pred nami 
kus cesty a veľa príjemnej práce. Prvý 
úsmev na tvári sme vyčarili Mariuszovi 
Sikorovi v Harkabuze, ktorý dostal Veľkú 
detskú encyklopédiu. Keďže patrí medzi 
usilovných a šikovných žiakov, ako nám 
povedal riaditeľ miestnej základnej školy, 
určite sa mu zíde. Odtiaľ sme sa pobrali 
na druhý koniec Oravy, teda do Veľkej Lip-
nice, kde sme sa museli zastaviť v každej 
základnej škole. Aj tu už deti netrpezlivo 
čakali na náš príchod, pretože odmeny 
z našej súťaže patria istotne medzi tie 
najzaujímavejšie. A to sa aj potvrdilo, veď 
Magdaléna Karkošková z Prívarovky vy-
hrala bicykel, Izabela Habinová kolobežku 
a ani ďalší neodišli naprázdno. Peter 
Matera z Veľkej Lipnice Murovanice získal 
CD-prehrávač s rádiom na diaľkové ovlá-
danie, Patrik Rudnický z Prívarovky stan, 
ale nebudem takto menovať všetkých, veď 
z Veľkej Lipnice zo šiestich škôl k nám do 
redakcie prišlo toľko vynikajúcich prác, 
že sme tu rozdali práve polovicu vecných 
cien. Potom sme sa pobrali do základnej 

školy č. 2  v Malej Lipnici, ktorá sa už dlhé 
roky pravidelne zúčastňuje našej súťaže 
a odtiaľ do ZŠ v Jablonke-Boroch, ktorú 
sme navštívili prvýkrát. Veď sme ju aj chvíľu 
hľadali, pokým sme ju našli niekde na kon-
ci dediny. Tu nás milo privítala riaditeľka 
Mária Pilchová, ktorá zvolala všetky deti na 
rozdávanie odmien. Z tejto školy získala 
v našej výtvarnej súťaži 5. miesto Halina 
Floreková. Deti však boli natoľko šikovné, 
že si stihli obzrieť aj ďalšie odmeny, ktoré 
sme mali ešte rozviezť do ďalších škôl. 
Samozrejme, že najviac ich zaujal bicy-
kel a tak už netrpezlivo čakajú na tému 
ďalšieho ročníka našej súťaže. Na Orave 
sme navštívili ešte ZŠ v Dolnej Zubrici 
a už sme sa ponáhľali do Krempách, aby 
sme odovzdali odmeny deťom na Spiši. 
Najprv sme odovzdali bicykel na Základnej 
škole v Krempachoch, ktorý vyhrala Vero-
nika Petrášková. Potom sme išli potešiť 

aj starších žiakov do gymnázia, taktiež 
v Krempachoch, a odtiaľ sme sa presunuli 
do gymnázia v Białke Tatrzańskej, kde 
bola akurát hodina slovenčiny, ktorú viedla 
Anna Šoltýsová z Jurgova. Aj tu sa kniž-
ným odmenám žiaci potešili. Odtiaľto sme 
sa pobrali do Základnej školy Jurgove, 
ktorá nám každoročne posiela najviac vý-
tvarných prác. A tak bolo aj tento rok, preto 
sa niet ani čomu diviť, že práve táto škola 
získala najviac odmien od našej redakcie. 
Nakoniec sme navštívili zástupcu riaditeľa 
Slovenskej základnej školy v Novej Belej 
Dominika Surmu, pretože deti z Novej Be-
lej sa už posledné dva týždne neučili kvôli 
generálnej oprave školskej budovy. 

Do Krakova sme sa vracali pri zapada-
júcom slnku síce unavení, ale plní radosti, 
že sa nám podarilo opäť vyčariť úsmev 
na detských tvárach.

Redakcia

ROZDANIE ODMIENROZDANIE ODMIEN  

z výtvarnej súťaže z výtvarnej súťaže 

Ludwika KorkošaLudwika Korkoša

Výhercovia zo ZŠ 
vo Veľkej Lipnici č.1

Horský bicykel pre Veroniku Petráškovú 

z Krempách 

A. Šoltýsová so žiakmi v Bialke Tatrzańskej Odmeny preberajú žiaci zo ZŠ v Privarovke
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Krempašská dychovka 
oslávila osemdesiatku

Dychová hudba na Spiši je neodlúčiteľne spojená s každou dedinou. 
V minulosti práve dychovka bola nositeľkou miestnej kultúry. Hudba bola 
vždy nemým svedkom striedania generácií, časov dobrých aj zlých, zmieru 
i vojen, biedy aj radosti. Pri tomto všetkom krempašská dychovka bola, 
hrala, všetko prežila a pomáhala prežiť. 

jeho vedením začala dvadsaťšesťčlenná 
dychovka dosahovať prvé úspechy 
a stála sa známou v širokom okolí. Hrala 
všade tam, kde si jej prítomnosť priali. 
Ohrávala popredných obyvateľov obce, 
chodila koledovať a zúčastňovala sa 
rôznych cirkevných a rodinno-spoločen-
ských podujatí v obci a mimo nej. Počas 
vojny činnosť dychovky ochabla a prispel 
k tomu aj fakt, že viacerí jej členovia na-
rukovali na vojnu a zomrel aj kapelník J. 
Kowalczyk. Žezlo kapelníka prevzal po 
ňom Ján Kovalčík a v roku 1946 Valent 
Kovalčík, ktorý viedol orchester až do 
roku 1968. Zameriaval sa hlavne na za-
školenie mladých členov dychovky. Táto 
práca s mládežou sa oplatila, lebo už po 
krátkej dobe sa úroveň hry výrazne zlep-
šila. Dychovka sa začala zúčastňovať na 
oblastných a vojvodských prehliadkach, 
kde získavala popredné miesta a ocene-
nia. V roku 1968 sa novým kapelníkom 
stal Valent Žigmond, ktorý kládol dôraz 
na hudobnú prípravu členov orchestra. 
Pri pomoci vtedajšieho vedenia Miestnej 
skupiny Spolku sa dvojročného školenia 
ujal vynikajúci odborník dychovej hudby 
Jan Sawina z Nového Targu. Pomocou 
mu slúžil aj skúsený hudobník a kultúrny 

Naše začiatky

Podľa najstarších údajov dychovka 
v Krempachoch existovala už v 19. 
storočí. Prvá svetová vojna nazrela aj 
do radov členov dychovky, z ktorých 
sa mnohí už nevrátili z frontu. Opätovne 
sa začína organizovať v rokoch 1925-
1927. O záujemcov, ktorí chceli pôsobiť 
v dychovke, nebola núdza. Medzi za-
kladateľov patrili o. i. Martin Bizub, Ján 
Kovalčík, Jozef Galuš, Andrej Surma, 
Michal Tomaškovič a ďalší. Horšie to bolo 
s hudobnými nástrojmi. K dispozícií mali 
len staré a poškodené nástroje. Preto sa 
začal zápas o obnovenie inštrumentov 
a získanie nových. Najskôr boli opravené 
staré nástroje a chýbajúce si dychovka 
požičala od priateľa J. Kopackého z Ne-
dece. Neskôr vďaka peňažnej zbierke, ale 
aj výdatnej pomoci rodákov zo zámoria, 
si zadovážili chýbajúce nástroje. Zbierku 
v zámorí organizoval kňaz Hric a krajan 
Valent Surma – Tomča. Ako uvádza 
kronika, prvým odborným školiteľom 
dychovky bol učiteľ Pitoniak z Nižných 
Lápš. Prvým kapelníkom Krempašanov 
sa stal J. Kowalczyk, ktorý túto funkciu 
zastaval až do druhej svetovej vojny. Pod 

činiteľ  Karol Slovik. Vďaka nemu sa po-
darilo v pomerne krátkom čase omladiť 
zloženie dychovky. Členovia dychovky 
dostali nové notové knihy a založili fond 
na nákup nových hudobných nástrojov, 
ktoré si zadovážili až v roku 1974. V tomto 
období nadviazali tiež plodnú spoluprácu 
so slovenskými dychovkami v Trste-
nej a Novoti. Takáto kultúrna výmena 
prospela krempašskému dychovému 
orchestru. V roku 1976 paličku kapelníka 
prevzal Ján Kalata, ktorý viedol dychovku 
dvadsaťšesť rokov až do roku 2003. Jeho 
náhly a predčasný odchod zasmútil nielen 
členov dychovky, ale všetkých obyvateľov 
obce, ktorí slávili spolu s dychovkou 
všetky jej úspechy. Počas jeho pôsobenia 
orchester získal viaceré ocenenia a prvé 
miesta na súťažiach dychoviek v gmine, 
okrese, vojvodstve a na celoštátnych 
podujatiach. V roku 1987 sa uskutočnila 
slávnostná oslava 60. výročia činnosti 
dychovky za účasti spriaznenej dychovky 
Oravanka z Trstenej. Pri tejto príležitosti 
boli vyznamenaní viacerí zaslúžilí členovia 
dychovky. V rokoch 2002-2003 školenia 
dychovky sa ujal hudobník Anton Malec 
z Čiernej Hory, ktorý zaviedol do reperto-
áru orchestra najnovšie svetové skladby. 
Pritom zaučil dychovej hudbe pätnástich 
mladých členov. Krempašania sa od 
prvého ročníka Prehliadky krajanských 
dychoviek, organizovanej Spolkom 
Slovákov, aktívne zúčastňovali na tomto 
podujatí.

Po smrti kapelníka Jána Kalatu čle-
novia dychovky zvolili na jeho nástupcu 
Františka Lukáša, ktorý sa podujal pripra-

Pamätný záber jubilujúcej dychovky 

Symbole krempašskej dychovky
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viť dychovku na ďalšie podujatia. Počas svojho štvorročné-
ho pôsobenia vo funkcií kapelníka sa preukázal ako výborný 
organizátor a vedúci dychovky. Zvládol všetky problémy, 
s ktorými sa dychovka počas týchto rokov borila. Terajším 
odborným školiteľom dychovky je Stanisław Wojtaszek 
z Maniów.  Vo svojom bohatom repertoári má krempašský 
orchester všetky žánre dychovej hudby od populárnych 
ľudových melódií až po súčasne moderné skladby.  V súčas-
nosti dychovka pozostáva z 32 členov, v tom štyri dievčatá 
a sedem začiatočníkov.               

samosprávy a činitelia kultúry blahože-
lali jubilujúcej dychovke. Popritom bolo 
odovzdaných niekoľko vyznamenaní 
zaslúžilým členom krempašskej dychov-
ky. Prehliadky sa zúčastnilo štrnásť dy-
choviek, ktoré spolu zahrali i zaspievali 
jubilujúcej krempašskej dychovke.  

Pri tejto príležitosti bol vydaný aj ka-
lendár dychovky a leták, ktorý podporil 
Gminný úrad v Novom Targu, ako aj 
kronika orchestra. Potom nasledovala 
prezentácia jednotlivých dychoviek a kaž-

dá z nich svoj koncert venovala práve 
miestnej dychovke. 

Úcta a poďakovanie patrí našim 
predchodcom, pretože vydržali a uchovali 
krásu, potešenie z hudby. Umožnili nám 
rozvíjať ich odkaz a rozdávať prostredníc-
tvom hudby ľuďom radosť. Počas dlhej 
histórie dychovky sa vystriedalo množ-
stvo kapelníkov a generácií muzikantov. 
Každý z nich vložil do duševnej poklad-
nice hudobného telesa kus samého seba 
a každého hudba odmenila krásnymi 

spomienkami 
na celý život. 
Dúfajme, že 
ešte dlhé roky 
sa bude niesť 
hudba v po-
dan í  naše j 
dychovky až 
do vzdia le-
ných chotárov 
iných obcí.  

Text 
a foto: 

František 
Paciga

Oslava
 80. výročie činnosti našej dychovky 

sme oslávili pri príležitosti XV. Okresnej 
prehliadky dychoviek, ktorá sa uskutoč-
nila 10. júna 2007 v Krempachoch. 

Najskôr však členovia dychovky išli 
na cintorín, kde položili kyticu kvetov na 
hrobe bývalého dlhoročného kapelníka 
Jána Kalatu. Neskôr sa všetky zúčast-
nené dychovky spolu modlili počas 
slávnostnej sv. omše. Po nej sa účastníci 
podujatia presťahovali do amfi teátra, kde 
sa začala prehliadka. Ale skôr, ako sa za-
čal dychový maratón, zástupcovia iných 
dychoviek, miestnej, gminnej a okresnej 

Pochod dychoviek cez obec Zápis do pamätnej knihy

Koncert jubilujúcej dychovky

Vyznamenania pre členov dychovky Najstarší a zaslúžilí členovia dychovky
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V V 
záverečnej fáze druhej 
svetovej vojny sa na poli-
tickú scénu vo vzájomných 
československo-poľských 
vzťahov opäť dostala otáz-

ka severných hraníc vtedajšieho Česko-
slovenska. Na Slovensku išlo o hranice 
na území Spiša a Oravy. Otázke riešenia 
československo-poľskej hranice na 
Slovensku po roku 1945 z viacerých 
dôvodov, predovšetkým z politických, 
nebola venovaná patričná pozornosť. 
Prvý, ktorý sa otázkou hraníc na Slo-
vensku - na Orave a Spiši, zaoberal 
bol kňaz Alojz Miškovič vo svojej práci 
Severné hranice Slovenska, ktorú pod 
pseudonymom Andrej Bielovodský vy-
dala Ústredná správa Slovenskej ligy v 
Bratislave v roku 1946.1 Po oslobodení 
okresu Stará Ľubovňa a Spišská Stará 
Ves jednotkami 107. streleckého zboru 
1. gardovej Červenej armády (ČA), 
prelomením nemeckej obrannej línie 
Kamienka - Veľký Lipník 25. januára 
1945 a prekonaním odporu nemeckého 
vojska pri západných brehoch Dunajca 
pri Spišskej Starej Vsi 27. januára 1945, 
československá fi nančná stráž a milícia 
obsadili slovensko-poľskú hranicu, ktorá 
bola stanovená v roku 1939 po navrátení 
slovenských obcí Slovensku. Onedlho 
po oslobodení navrátených obcí - už za-
čiatkom februára, Poliaci začali akciu za 
znovupripojenie tohto územia k Poľsku. 
Snažili sa obsadiť hranicu ustanovenú 
po Mníchove. Situácia v týchto obciach 
Spiša a Oravy bola napätá. Do jednot-
livých obcí pripojených k Slovensku v 
roku 1939 prichádzali poľskí emisári a 
milicionári a usilovali sa zriadiť poľské 
obecné predstavenstvá - národné výbory 
a poľské milície. Tamojšie obyvateľstvo 
sa však proti tomu postavilo a utvo-
rené slovenské milície podporované 
československou fi nančnou strážou a 
jednotkami ČA zabránili im obsadiť toto 
územie a prevziať obecnú správu. Obce 

1 Od roku 1946 až doposiaľ sa touto 
otázkou vo svojich prácach zaoberali 
iba BORODOVČÁK, V.: Poľský národ 
a národy Československa na dejinnej 
križovatke (1939-1948). Bratislava : 
Veda, vydavateľstvo SAV, 1982, MELNI-
KOVOVÁ, M.: Formovanie slovenských 
hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Od 
poznania do zrozumienia. Rzeszów: Wy-
dawnictwo Wyžszej szkoly pedagogicz-
nej, 1999, ŽUDEL, J.: Utváranie hraníc 
Slovenska. In: Geografi a 1/1993, s. 3-5.

mali rozostavené stráže a len čo sa ob-
javila nejaká poľská jednotka, streľbou 
ju odohnali.2 

Vpády poľských jednotiek do slo-
venských obcí sa množili. Dňa 12. 
februára 1945 poľský richtár Stanislav 
Kuruc a veliteľ poľskej milície v Bukovine 
Stanislav Chovanec prišli do Jurgova s 
25 ozbrojenými poľskými milicionármi 
na rozkaz okresného veliteľa milície v 
Novom Targu podporučíka Karasa, aby 

obsadili Čiernu Horu, Jurgov, Repisko a 
Javorinu. Československým správnym 
orgánom a fi nančnej stráži nariadili odo-
vzdať zbrane a vysťahovať sa. Za spevu 
poľskej hymny vyvesili na budovu Miest-
neho národného výboru poľskú zástavu 
a štátny znak. Rozhorčené obyvateľstvo 
poľské vysostné znaky strhlo a z obce 
ich vyhnalo. Dňa 21. februára 1945 vtrhol 
do Jurgova s poľskou milíciou okresný 
veliteľ milície v Novom Targu podporučík 
Karas. Obec sa mu nepodarilo obsadiť, 
lebo na rozkaz veliteľa ČA musel s jed-
notkou obec opustiť.3 Obyvatelia týchto 
obcí sa hlásili k slovenskej národnosti, 
chceli zotrvať v obnovenej Českoslo-
venskej republike (ČSR) a vynakladali 
všetko úsilie, aby neboli opäť pripojení 
k Poľsku. Už začiatkom februára sa na 
Spiši a Orave uskutočnila podpisová ak-
cia za zotrvanie v ČSR, ktorú organizovali 
národné výbory v jednotlivých obciach. 
V ľudovom referende sa 98% obyvateľov 
prihlásilo k ČSR.4 Tieto súpisy českoslo-
venská vláda predložila v roku 1945 na 
konferencii v Moskve. Poľský delegát 
Goetel, ktorý bol členom rozhraničova-
cej komisie aj v roku 1920, tieto súpisy 

2 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice 
Slovenska. Bratislava: Ústredná správa 
Slovenskej ligy, 1946, s. 31.

3 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice 
Slovenska, s. 31.

4 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice 
Slovenska, s. 21.

na moskovskej konferencii odmietol.5 
Nasledovali deputácie a memorandá 
prezidentovi republiky a vládnym čini-
teľom. Dňa 7. apríla 1945 deputácia z 
Oravy navštívila v Košiciach prezidenta 
ČSR Eduarda Beneša, predsedu vlády 
Zdenka Fierlingera, Vavra Šrobára, 
Rebru a predsedu Demokratickej strany 
Jána Ursínyho, ktorých žiadali, aby obce, 
ktoré boli pripojené k Poľsku na základe 
rozhodnutia Konferencie veľvyslancov 

28. júla 1920, boli pripojené k ČSR. Dňa 
21. apríla 1945 navštívila prezidenta re-
publiky Beneša delegácia spišských obcí 
a odovzdala mu Memorandum, v ktorom 
sa Spiš osvedčuje za ČSR a žiadala ho, 
aby sa pričinil o pripojenie Spiša a Oravy 
k ČSR, čo prezident sľúbil uskutočniť. 
Dňa 26. apríla predložila prezidentovi 
republiky Memorandum s petíciami všet-
kých obcí, aby boli defi nitívne pripojené k 
ČSR, aj delegácia z Oravy. Proti snahám 
poľských úradov a milície o obsadenie 
týchto území, okrem rokovaní s prezi-
dentom republiky a československými 
vládnymi predstaviteľmi, obyvatelia 
hľadali pomoc aj na veliteľstvách ČA. 
Veliteľstvo IV. Ukrajinského frontu (UF) 
ČA, aby zistilo zmýšľanie obyvateľstva a 
jeho národnostnú príslušnosť, koncom 
apríla 1945 uskutočnilo na tomto území 
sčítanie obyvateľstva. Pri tomto sčítaní 
sa 98% obyvateľov prihlásilo k sloven-
skej národnosti a k štátnej príslušnosti 
ČSR a iba 1% sa prihlásilo za Poliakov.6 
Túto skutočnosť potvrdzuje aj správa 
Inšpektorátu fi nančnej stráže v Jurgove-
Podspádoch Okresnému národnému 
výboru (ONV) v Kežmarku, v ktorej ta-
mojší inšpektorát oznamuje, že 27. apríla 
1945 do pohraničného pásma v pries-
tore Jurgov prišli sovietski dôstojníci, 

5 MELNÍKOVÁ, M.: Formovanie sever-
ných hraníc Slovenska v 20. storočí, s. 
153.

6 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice 
Slovenska, s. 20 – 21.

PhDr. Michal Murcko, Dr.

Stanovenie slovensko-poľskej Stanovenie slovensko-poľskej 
hranice po 2. svetovej vojnehranice po 2. svetovej vojne

Po stopách minulosti
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ktorí sa predstavili ako komisia vyslaná 
náčelníkom štábu maršala Malinovské-
ho, ktorá má za úlohu skúmať náladu 
obyvateľstva, pokiaľ ide o sympatie k 
Poľsku alebo Československu. Predseda 
Miestneho národného výboru (MNV) bol 
požiadaný, aby zvolal všetkých obyva-
teľov obce pred notársky úrad, kde im 
bude daná otázka či chcú, aby obec 
prináležala do Poľska alebo do Česko-
slovenskej republiky. Obyvateľstvo sa 
na uvedené miesto zišlo a spontánne 
prehlásilo až na nepatrné výnimky, že 
si praje, aby ich obec prináležala do 
Československej republiky, keďže sú 
oni všetci Slováci. Sovietski dôstojníci 
na to odpovedali, že toto prianie sa bude 
dôsledne rešpektovať a sovietske vojsko 
obsadí štátnu hranicu z roku 1939, čo 
sa i stalo.7 Výsledky sčítania overila aj 
ofi ciálna sovietska delegácia. Na základe 
tohto sčítania veliteľstvo IV. UF uskutoč-
nilo dislokáciu svojich jednotiek. Dňa 8. 
mája 1945 sovietske pohraničné stráže 
odišli z hranice z roku 1939 na hranicu 
z roku 1938.8 O deň neskôr štátny ta-
jomník Ministerstva zahraničných vecí 
(MZV) Vladimír Clementis vydal smernicu 
Predsedníctvu Slovenskej národnej rady 
(SNR), aby „vyrozumela ihneď, dľa mož-
nosti kuriérom, naše pohraničné orgány 
na dotyčných úsekoch, aby sa stiahli za 
predmníchovskú hranicu a vychádzali vo 
všetkom v ústrety orgánom sovietskym.“9 
O stanovisku, že vláda ČSR rešpektuje 
predmníchovské hranice, bola nótou 
informovaná poľská vláda a prostred-
níctvom sovietskeho veľvyslanca v Prahe 
Zorina aj sovietska vláda. Clementis zá-
roveň oznámil, že z príkazu námestníka 
ministra zahraničných vecí Sovietskeho 
zväzu Andreja Vyšinského sovietska vlá-
da na dotyčnej hranici na Spiši a Orave 
nechala nastúpiť sovietsku pohraničnú 
stráž.10 Dňa 17. mája 1945 bol vyslaný 
podpredseda SNR major Milan Polák 
ako delegát SNR a československej 
vlády na formálne odovzdanie tohto 

7 Štátny archív v Levoči (ŠA-L), po-
bočka v Poprade (p. PP), fond ONV 
Kežmarok 120/1945 prez.

8 ŠA-L, p. PP, fond ONV Kežmarok 
120/1945 prez.

9 Dokumenty a materiály k dějinám 
československo-polských vztahů v le-
tech 1944-1948. Praha: Academia, 1985, 
s. 58.

10 Dokumenty a materiály..., s. 58.

územia Poľsku. Protokolárne odovzdanie 
územia Poľsku sa uskutočnilo 20. mája 
1945 v Trstenej, ktorého sa z poľskej 
strany zúčastnil podpredseda ONV v 
Novom Targu, zástupca poľskej armády 
a tlmočník.11 Poľské vojsko v dňoch 17. 
- 19. júla 1945 obsadilo toto územie po 
hranicu stanovenú Konferenciou veľvys-
lancov 28. júla 1920.12 Hranicu z poľskej 
strany do konca júna 1945 kryli 8. a 10 
pešia divízia (pd) a od konca júna 1945 
6. a 8. pd.13

Po zmene hraníc na Spiši a Orave v 
roku 1945 na čiaru z roku 1920 sa situ-
ácia v pripojených obciach podstatne 
zmenila. Po roku 1945 nastal v pripoje-
ných obciach neslýchaný teror. Výrečné 
svedectvá o tomto terore podávajú situ-
ačné správy ONV v Spišskej Starej Vsi a 
v Kežmarku. V situačnej správe ONV v 
Spišskej Starej Vsi Povereníctvu Sloven-
skej Národnej rady pre veci vnútorné, 
expozitúre v Košiciach, zo 14. septembra 
1945 za mesiac august sa okrem iného 
uvádza: „V týchto obciach je úplná anar-
chia a tamojšie slovenské obyvateľstvo 
je vystavené úplnej ľubovôli milicistov... 
Obyvateľstvo slovenskej národnosti je 
bité, najsurovejším spôsobom trýznené, 
okrádané a pokutované bez akejkoľvek 
príčin horibilnými pokutami... pokuty tieto 
vyrubuje poľská milícia... Tunajší ONV už 
niekoľkokrát zakročil proti týmto spôso-
bom na Starostowstve v Nowom Targu i 
u ruských veliteľov...“14 V situačnej správe 
ONV v Spišskej Starej Vsi zo 14. 10. 1945 
sa konštatuje, že „Slovenské obyvateľstvo 
týchto 10 obcí je vystavené neslýchanej 
perzekúcii zo strany Poliakov. V noci z 
3. na 4. októbra 1945 napadli poľské 

11 BORÁK, M. - ŽÁČEK, R.: „Ukra-
dené” vesnice. Český Těšín, 1993, s. 28, 
MELNÍKOVÁ, M.: Formovanie severných 
hraníc Slovenska, s. 154.

12 Dátum obsadenia slovensko-poľ-
skej hranice z roku 192O poľským voj-
skom autori uvádzajú rozdielne. Bielo-
vodský, A. a Borák, M. - Žáček, R. 17. 
júla 1945, Melníková, M. 18. júla 1945. V 
situačnej správe ONV v Spišskej Starej 
Vsi z 1. 8. 1945, je uvedený dátum 19. 
júl 1945 ŠA-L, p. PP, fond ONV Spišská 
Stará Ves (SSV).

13 BÍLEK, J.: Zajímavý dokument o si-
tuaci na slovensko - polské hranici v ob-
lasti Oravy a Spiše v roku 1945. In: Vo-
jenská histórie, 2001, roč. 5, č. 2, s. 78.

14 ŠA-L, p. PP, fond ONV Spišská 
Stará Ves 58/1945 prez.

lúpežné bandy obce Nižné Lapše, Vyšné 
Lapše a Durštín, kde ukradli tamojším 
slovenským roľníkom 8 koní, 1 ošípanú, 3 
vozy a úplne vykradli 11 obytných domov 
tamojších slovenských obyvateľov. Časť 
týchto banditov sa dostavila na tamojšiu 
rímskokatolícku faru a prítomnému sloven-
skému farárovi Františkovi Móšovi priká-
zala v budúcnosti odbavovať bohoslužby 
a kázať v kostole po poľsky. Súčasne bol 
farár vyrozumený, že v najbližšiu nedeľu 
prídu sa osobne presvedčiť, či ich príkaz 
bude naplnený. A prišli - na všeobecné 
prekvapenie dvaja vojaci poľskej armády 
z Nowého Targu. Toto dostatočne ilustruje 
pomery, v ktorých naši Slováci v obsa-
dených obciach Poliakmi žijú. V týchto 
pomeroch, takýmito a podobnými spô-
sobmi sú naši Slováci utláčaní, vykrádaní 
a hospodársky ničení za spolupôsobenia 
poľských úradov a vojska.“15

Po odovzdaní tohto územia Poľsku 
sa 21. októbra 1945 v Spišskej Starej Vsi 
uskutočnilo manifestačné zhromaždenie 
spišsko-magurského kraja, na ktorom 
bola prijatá rezolúcia, v ktorej účastníci 
vyjadrujú presvedčenie, že „bude reš-
pektovaný výdobytok demokracie a to 
vôľa ľudu, a ona sama rozhodne o osude, 
zmýšľaní a konaní slovenského národa na 
Spiši.“16 Dňa 3. januára 1946 reprezentanti 
pripojených obcí Spiša a Oravy k Poľsku 
prijali rezolúciu, ktorú zaslali prezidentovi 
ČSR, československej vláde, Dočasnému 
Národnému zhromaždeniu (DNZ) a Zboru 
povereníkov (ZP).17 10. septembra 1946 
Jozef Maťašovský ml. podal v mene 
Oslobodzovacieho výboru pre Spiš a 
Oravu v USA, v Kanade a jeho odbočiek a 
všetkých slovenských spolkov v Amerike 
so zástupcami Komitétu utečencov zo 
Spiša a Oravy a zástupcov pripojených 
obcí Súrny a posledný apel prezidentovi 
ČSR, predsedníctvu československej 
vlády, československej delegácii na mie-
rovej konferencii v Paríži a predsedníctvu 
Ústavodarného národného zhromaždenia 
(ÚNZ), aby sa riešila pálčivá otázka sever-
ného Spiša a Oravy.18 

POKRAČOVANIE NASLEDUJE

15 ŠA-L, p. PP, fond ONV SSV 58/1945 
prez.

16 Slovo ľudu Hornej Oravy a Spiša 
rodákom v Československu a svetovej 
verejnosti. Bratislava: Komitét utečencov 
zo Spiša a Oravy, 1947, s. 33.

17 Slovo ľudu..., s. 34.
18 Slovo ľudu..., s. 55.
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slovenských výtvarníkov. Na husľovom 
dreve nájdeme rôzne námety začínajúc 
prírodou a končiac na človeku. Aj keď 
na husliach už nenájdeme struny, predsa 
len so sebou ladia farbami, námetmi a at-
mosférou, z ktorých plynie jednoduchosť 
slovenského výtvarného umenia. 

Vernisáž výstavy sa konala 14. júna 
t.r. v Galérii slovenského umenia Spolku 
Slovákov v Poľsku v Krakove. Zišlo sa na 
nej mnoho priaznivcov umenia, ktorých 
výstava milo prekvapila. Boli nadšení 
pestrosťou a rôznorodosťou výtvarných 
prejavov slovenských umelcov, ktorí na 
jednoduchý podklad, teda husľové drevo, 
naniesli jedinečné výjavy a obrazy z ob-
klopujúceho nás sveta.

Vernisáž otvoril generálny tajomník 
SSP Ľudomír Molitoris spolu so šéfre-
daktorkou Života Agátou Jendžejčíkovou. 
Ľudomír Molitoris vo svojom príhovore 
poukázal na skutočnosť, že husle tvoria 
základ slovenskej kultúry vôbec. S tón-
mi huslí sa spájal život jednoduchého 
slovenského gazdu od jeho narodenia 
až po smrť. Husle boli nástrojom, ktorý 

Opäť naša zem obehla celé slniečko a našla sa v bode letného slnovratu. 
S dátumom začiatku leta sa spája každoročne veľké kultúrne podujatie, ktoré 
organizuje Spolok Slovákov v Poľsku v Jablonke, Krempachoch a Krakove, 
teda Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku.

Na husličkách maľovanéNa husličkách maľované

spríjemňoval pekné chvíle pri krstinách, 
pri mládeneckých zábavách a veseliciach, 
pri svadbe, ale taktiež zaháňal slzy žiaľu 
pri pohreboch a karoch. Síce husle pre-
zentované na výstave nezahrajú už žiadnu 
pesničku, ale aj svojím novým tvároom 
poukazujú na život človeka, jeho túžby a 
sny, ale aj reálny život. Výstava Na hus-
ličkách maľované je najväčšou výstavou 
zo všetkých, ktoré boli v priebehu rokov 
prezentované v galérii SSP. A pritom ur-
čite je aj tou najpozoruhodnejšou, akú si 
milovníci umenia mohli u nás pozrieť.

Medzi hosťami nechýbal ani konzul 
SR v Krakove Marián 

nisáž spríjemnila Matra Bielawková, ku 
ktorej sa neskôr na klavíri pridal predseda 
MS SSP v Krakove Jerzy M. Bożyk. Na 
záver ofi ciálnej časti vernisáže pozval 
Ľudomír Molitoris všetkých hostí na pre-
hliadku výstavy pri dobrom občerstvení 
a s pohárikom chutného slovenského 
vína.

MARIÁN SMONDEK

Baláž, podpredse-
da Spolku poľských 
spisovateľov Jacek 
Kajtoch s manželkou, 
Martina Danišová zo 
Slovenského inštitútu 
vo Varšave, Maryla 
Papierzová a Vlasta 
Juchniewiczová z Ka-
tedry slovakistiky Fi-
lologickej fakulty Ja-
gellovskej univerzity 
v Krakove. Príjemnými 
tónmi huslí nám ver-

Otvorenie putovnej výstavy

Pri prehliadke výstavy

Milovníci umenia sa započúvali do ľúbezných tónov huslí

Tohtoročné Dni slovenskej kultúry sa začali 
vernisážou veľmi známej a zaujímavej putov-
nej výstavy mnohých slovenských umelcov 
Na husličkách maľované. Hlavným uspo-

riadateľom tejto výstavy je umelecká agentúra Folk 
Slovakia Ltd. s.r.o. z Nitry, ktorá v jednej téme združila 
vyše sto významných slovenských výtvarníkov. Tí sa 
podujali tvorivej práce a farbami, nápadmi i novým 
duchom vdýchli nefunkčným husličkám novú dušu. 
Takýmto spôsobom vytvorili jedinečnú zbierku huslí, 
ktoré sa na jednej strane od seba odlišujú bohatou 
pestrosťou individuálneho autorského prejavu i na 
druhej ich vzájomne zjednocuje tvar huslí. V rukách 
umelcov sa stali základným artefaktom projektu. 
Na tomto tradičnom podklade sa originálnym spô-
sobom predstavili viacerí slovenskí výtvarníci, ktorí 
zastupovali všetky výtvarné žánre a všetky generácie 

XIV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY
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V Jablonke sa priaznivci slo-
venského umenia v rámci Dní 
slovenskej kultúry v Malo-

poľsku stretli 17. júna t.r. Najprv sa zišli 
v klubovni MS SSP v Jablonke, pretože 
v jej priestoroch sa konala vernisáž výs-
tavy známej oravskej maliarky Lýdie 
Mšalovej. Na otvorenie výstavy prišlo 
mnoho jej priaznivcov, ktorí už netrpezli-
vo čakali, čo o svojich obrazoch povie táto 
skromná výtvarníčka a umelkyňa.

Prípravy na výstavu boli veľké a istotne 
boli prínosom a obohatením pre oravských 
krajanov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa na príprave tejto výstavy podieľali. Veď 
vďaka nim si mohli prítomní pozrieť nie-
len krásne obrazy Lýdie Mšalovej, ktoré 
zachytávajú oravskú prírodu, Oravcov pri 
ťažkej práci a ich vzťah k viere, ktorá bola 
v tých najťažších časoch pre nich jedinou 
nádejou, ale aj tradičné oravské náradie, 
kroje a oravské rezby, ktorých autorom je 
Gregor Varťák z Podsrnia.

Úvodného slova sa pri vernisáži ujal 
generálny tajomník SSP Ľudomír Moli-
toris, ktorý privítal našu maliarku v jab-
lonskej klubovni, ako aj ďalších hostí, o.i. 
konzula SR v Krakove Mariána Baláža, 
riaditeľa Oravského osvetového strediska 
v Dolnom Kubíne Miroslava Žabenského 
a Oľgu Žabenskú, riaditeľku Združenej 
školy v Podvlku Alinu Leksander, pod-
predsedu Spolku Slovákov v Poľsku 
Františka Harkabuza, predsedníčku OV 
SSP na Orave Genovévu Prilinskú, pred-
sedu MS SSP v Jablonke Jána Bašistu, 
predstaviteľov gminy Jablonka a mno-
hých ďalších oravských krajanov, ktorí 
prišli na otvorenie výstavy.

Po privítaní hostí prenechal slovo 
autorke obrazov, aby nám svoju tvorbu 
aspoň trochu priblížila. Pani Lýdia Mša-
lová sa vo svojich spomienkach vrátila 
k svojim prvým kontaktom s ceruzkou 
a pastelkami, keď ako malé dievča brá-
vala ich svojim starším bratom a vždy si 
niečo nakreslila. Jej bratia sa potom na ňu 
hnevali, že tie ich pastelky sú stále čoraz 
menšie a menšie, a za chvíľu už ani oni 
nebudú mať čím kresliť, a veď predsa 
oni tie pastelky potrebujú do školy. A tak 
namiesto toho, aby pochválili malú Lyd-
ku, aký pekný nakreslila obrázok, sa na 
ňu hnevali kvôli pastelkám. Najčastejšie 
maľovala vo chvíľach, keď zostávala 
doma so svojimi mladšími sestrami, aby 
ich opatrovala, pokiaľ boli rodičia na poli. 
Kým sestry spali, ona si mohla spokojne 
kresliť. Horšie však bolo, keď sa im spať 
nechcelo. 

Na husličkách maľované
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Obrazy Lýdie Mšalovej 
v Jablonke

Keď trochu vyrástla, pomyslela si, že 
by mohla niečo namaľovať aj na plátne. 
Prvý pokus bol síce neúspešný, ale to ju 
vôbec neodradilo a skúšala ďalej. Začala 
čítať rôzne knihy o maliarstve a o techni-
kách maľovania, vďaka čomu vznikol jej 
debut – obraz pre blahoslavenej Panny 
Márie, ktorý prvýkrát vystavovala práve 
teraz v Jablonke. Ako hlboko veriace 
mladé dievča vychované v náboženskom 
duchu mala veľký sen. Chcela maľovať 
sakrálne obrazy do kostolov. A tento sen 
sa jej aj splnil. Jej obrazy zdobia kostoly 
v Hornej Zubrici, v Pekelníku či v Chyž-
nom. Maliarstvo ako svoju životnú pasiu 
nikdy nezavesila na klinec a napriek 
zdravotným problémom maľuje celý 

čas. Okrem sakrálnych obrazov rada maľuje 
oravskú krajinku, v ktorej sa nachádza veľké 
množstvo prícestných kaplniek. Taktiež rada 
maľuje portréty. Vo svojej domácej zbierke má 
množstvo obrazov, mnohé z nich však zdobia 
domácnosti nielen na Slovensku či v Poľsku, 
ale v celej Európe a dokonca aj v zámorí.

Po príhovore Lýdie Mšalovej povzniesol ge-
nerálny tajomník SSP prípitok a všetci hostia boli 
pozvaní na malé občerstvenie. Počas prehliadky 
prác sa viacerí krajania s radosťou porozprávali 
s Lýdiou Mšalovou, ktorá patrila dávnejšie medzi 
najaktívnejších členov nášho Spolku. Teraz však 
už vzhľadom na svoje zdravie nemôže tak často 
prichádzať medzi krajanov, a tak sa všetci veľmi 
potešili, že prišla opäť medzi nich.

MARIÁN SMONDEK

Na otvorenie výstavy v Jablonke prišiel aj konzul M. Baláž

Maliarka 

Lýdia Mšalová

Debut - obraz preblahoslavenej 

Panny Márie
Hostia vernisáže
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V úvodnom príhovore privítal generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris spolu s predsedníčkou Obvodného výboru 
na Orave Genovévou Prilinskou vzácnych hostí, o.i. konzula 

SR v Krakove Mariána Baláža, tajomníka Úradu gminy v Jablonke 
Andreja Woszczka, riaditeľku Oravského centra kultúry v Jablonke 
Mariu Laciakovú, riaditeľa Oravského osvetového strediska v Dol-
nom Kubíne Miroslava Žabenského, ktorý bol spoluorganizátorom 
tohto podujatia, podpredsedov ÚV SSP Dominika Surmu a Františ-
ka Harkabuza, čestného predsedu OV na Spiši Františka Kurnáta, 
predsedu čestného súdu SSP Jozefa Grapu a iných.

Genovéva Prilinská vo svojom príhovore povedala: - XIV. dni 
slovenskej kultúry v Jablonke sme dnes začali otvorením výstavy 
obrazov maliarky a umelkyne Lýdie Mšalovej. Teraz môžeme 
v obvodnej klubovni SSP v Jablonke vidieť nielen 
pekné obrazy tejto našej maliarky, ale aj mnoho 
zaujímavých vecí, ktoré sa zapísali do histórie života 
oravského ľudu. Iniciátorom Dňa slovenskej kultúry 
bol bývalý predseda OV na Orave Róbert Kulaviak. 
Žiaľ, dnes už nie je medzi nami, ale natrvalo sa zapísal 
do histórie kultúry Oravy. Dni slovenskej kultúry orga-
nizuje Spolok Slovákov v Poľsku už niekoľko rokov. 
Každý rok vynakladá čoraz viac úsilia, ktoré odráža 

JA BLONK A
Po vernisáži výstavy Lýdie Mšalovej 

sme sa presunuli na futbalové ihrisko, 
kde program Dní slovenskej kultúry po-
kračoval. Na úvod ešte pred ofi ciálnym 
otvorením programu prichádzajúcich 
hostí pozdravili melódie mládežníckej 
dychovky z Kacvína pod vedením 
Stanisława Wojtaszka. Obyvatelia 
Jablonky spozorneli, pretože znovu sa 
im naskytla možnosť skvelej zábavy 
a kultúrneho zážitku.

aj v kvalite podujatia. Vystúpenia účinkujúcich na našom podujatí 
však nikto nehodnotí, pretože nezasadá tu žiadna porota. Nikto 
nikoho nepredbieha, ani nikto za nikým nezaostáva. Nikto nikomu 
nemusí závidieť, ale navzájom sa môžeme tešiť z úspechov iných, 
pochváliť ich vystúpenie a pritom sa tu každý rok môžeme stret-
núť nielen so starými známymi, ale aj s novými súbormi. Z jednej 
strany Dni slovenskej kultúry sú každý rok také isté, ale keď sa im 
prizrieme trochu lepšie, uvidíme, že predsa sú len iné, výnimoč-
né. Dnes máme čas na chvíľku sa zastaviť, obzrieť sa dozadu za 
svojimi spomienkami a pohladiť tie, ktoré boli pekné, na ktoré sa 
nedá zabudnúť a dávajú nám silu do ďalšieho života. Zastavme 
sa teda dnes a prežime čaro dnešného dňa, aby nám zostalo 
v pamäti aj do ďalších rokov. Aj osveta je ako živý organizmus. 

Tvoria ju ľudia a je tvorená pre 
ľudí. Záujemcom ponúka mnoho 
možností, ktoré by mohli rozvíjať 
a ktoré prezentujú našu kultúru, 
kultúru Oravy. Cesta osvety nie 
je zahalená do tajomného rúcha, 
ale je jasná a jej cieľ je viditeľný. 
Po tejto ceste kráča mnoho 
kapiel, súborov a ich členov, 
mnoho spolupracovníkov, spon-
zorov a partnerských organizácií, 
ktoré sa priamo alebo nepriamo 
zapájajú do kultúrnej činnosti. 
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Úvodný príhovor G. Prilinskej a Ľ. Molitorisa Dievčatá z FS Spiš vo víre tanca

O dobrú zábavu sa postaralo divadelko Ondrejko

Ľ. Molitoris odovzdáva pamätný pohár 

M. Žabenskému

Prvýkrát sa na scéne predstavili 

tanečnice z Jablonky

XIV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY
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Prajme teda všetci tej našej oravskej osvete, aby po tejto ceste 
kráčala rázne a mnoho rokov.

Po tak peknom príhovore sa nám predstavila ľudová hudba 
Rovňan z Rabčíc, ktorá zahrala a zaspievala rad slovenských a go-
ralských piesní. Ľudovú hudbu vedie primáška Valika Baľáková. 
Trochu mladej vitality vniesli na scénu moderným tancom mladé 
dievčatá z Jablonky navštevujúce kurz tanca, ktoré zorganizoval 
pre tunajšie deti a mládež predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty 
v spolupráci s učiteľom tanca Petrom Pallom z Trstenej. Po jablon-
ských deťoch sa predstavili tancami zo Zuberca a zo Žaškova ďalší 
hostia zo Slovenska - detský folklórny súbor Zuberček zo Zuberca, 
ktorý vznikol pred dvoma rokmi, na jeseň 2005. Vedúcim súboru je 
Bibiana Gonšenicová a deťom do tanca na akordeóne vyhrávala 
Naďa Kľuchťáková. Detský folklórny súbor na scéne vystriedala 
nám už veľmi dobre známa rodinná kapela Kurtulík band z Námes-
tova. Počas svojej osemročnej aktívnej činnosti vystúpili na rôznych 
hudobných podujatiach a festivaloch na Slovensku a v Poľsku. Ro-
dinnú kapelu vedie Karol Kurtulík a na našom podujatí nám zahrali 
z každého rožka troška, teda trochu džezu, trochu rocku, a trochu 
aj spirituálnych skladieb. Kurtulík band vystriedali opäť ďalší hostia 
zo Slovenska, tanečné skupiny Chrobáci z Nižnej, ktoré nám na 
pódiu poriadne zastepovali Kluging, detská tanečná skupina Žabka, 

Po nich sa predstavil 
posledný hosť zo Sloven-
ska, folklórny súbor Fľaj-
šovan z Oravskej Lesnej. 
Vznikol v roku 1991. Jeho 
zakladateľom je výborný 
spevák a heligónkar Viktor 
Chudoba, ktorý je záro-
veň jeho organizačným 
a umeleckým vedúcim. Po 
niekoľkých rokoch tvrdej 
práce sa súbor stal pop-
redným súborom, ktorý 
prezentuje kultúrne bohatstvo hornej Oravy. V jeho repertoári sa 
však okrem oravských tancov nájdu aj tance z Kysúc, Liptova 
a Zemplínu. Počas svojho pôsobenia mladí nadšenci ľudovej kultú-
ry už vystupovali v mnohých európskych krajinách, o.i. v Čechách, 
Poľsku, Chorvátsku, Maďarsku a Holandsku. Hudobné jadro tvorí 
kapela nadaných spevákov a hudobníkov bratov Chudobovcov, 
ktorí si našli záľubu nielen v hre na husličkách, ale aj na píšťalách. 
Už od raného detstva sa mladí majstri spevu spolu so svojím otcom 
tešili veľkej obľube publika, ktoré im aplaudovalo po každom ich 
vystúpení. Primášom ľudovej hudby je Juraj Chudoba, vedúcou 
speváckej skupiny je Anna Chudobová a choreografi u pripravuje 
Pavol Chudoba. Na našom podujatí nám predstavili rad goralských 
a terchovských tancov. Viktor Chudoba zahral na heligónke a za-
spieval viacero oravských a slovenských piesní a program obohatili 
bratia Chudobovci hrou na pastierskych píšťalách. 

Záver patril domácemu FS Kumoratky z Malej Lipnice a Pod-
vlka, ktorí sa prestavili radom slovenských a oravských piesní. 
Síce vidieť, že staršiu generáciu členov súboru pomaly vystriedala 
tá mladšia, avšak treba ich pochváliť za to, že ich hra a spev 
nestratila na úrovni.

Po tak bohatom programe sme sa museli s vystupujúcimi 
rozlúčiť. Neodišli však s prázdnymi rukami. Generálny tajomník 
Ľudomír Molitoris každému súboru odovzdal vázu a pamätný 
diplom. Poďakoval sa všetkým účinkujúcim za ich vystúpenia 
a divákom poprial ešte veľa zábavy, ku ktorej práve začala vy-
hrávať hudobná skupina Kométa.

MARIÁN SMONDEK

ktorá nám zatancovala Ending girls a fľašový tanec a ako tretia v po-
radí sa predstavila tanečná skupina Daisy, ktorá nám zatancovala 
Let’s go a metlový tanec, za ktorý ich publikum odmenilo veľkým 
potleskom. Všetky tri súbory pôsobia pri základných umeleckých 
školách v Trstenej a Nižnej a vedie ich Mirka Malatinková. Aj keď 
naše podujatie nenavštívili po prvýkrát, vždy sa im podarí pripraviť 
si niečo, čo divákom pozdvihne náladu. 

No i konečne prišiel čas na zmenu žánru, pretože sa na 
scéne objavili manželia Prilinskí spolu s Máriou Gajevskou, čo 
znamenalo, že na scénu vyšli členovia krajanského ochotníckeho 
divadla Ondrejko z Podvlka, ktorí nám predviedli scénku Ako sa 
Jano z Ameriky vrátil. Kútiky úst sa mnohým dvíhali už v momente, 
keď herci ešte len vychádzali na scénu. A istotne sa nesklamali, 
lebo nášmu divadielku sa opäť podarilo napísať si síce neveľký 
scenár, a ušitý ako na mieru. Diváci sa išli popukať od smiechu. 
Treba priznať, že to naše divadielko má zmysel pre humor.

Po vydarenom vystúpení prišli na scénu členovia krajanského 
folklórneho súboru Spiš z Novej Belej, ktorí najprv zatancovali 
tradičnú Káričku a neskôr predviedli rad spišských a slovenských 
tancov. Tentoraz treba pochváliť mladé tanečnice, že im úsmev 
z tváre neschádzal a svojím tancom rozprúdili krv v žilách nejed-
nému divákovi.
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Mnohých divákov slniečko pekne opálilo

Takto to vyzeralo v riadiacom štábe

Náš stály hosť podujalia Kurtulík band z Námestova
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K R EMPACHY 
Čaro spišského a oravského folklóru mohli všetci záujem-

covia obdivovať počas XIV. dni slovenskej kultúry v Malopoľ-
sku. Hlavným organizátorom bol Spolok Slovákov v Poľsku 
v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom z Dolného 
Kubína a ON OFF TEATR PSYCHOLDELII ABSOLUTNEJ z 
Krakova. Podujatie bolo usporiadané za fi nančnej podpory 
Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky. 

Krásne slnečné nedeľné popoludnie zhromaždilo v krem-
pašskom amfi teátri veľké množstvo divákov, medzi ktorými 
boli o. i. riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši 
Dr. Ladislav Dráb, riaditeľka ZŠ v Ľubeli Dana Vdovcová spolu 
s učiteľským zborom, pracovníčka Odboru pre národnostné 
menšiny MV PR Agata Żydanowicz, podpredsedovia Spolku 
Ján Špernoga a Dominik Surma, čestný predseda OV SSP na 

Spiši František Kurnát, predsedovia OV SSP na Orave a Spiši 
Genovéva Prilinská a František Mlynarčík, generálny tajomník 
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, farári z Krempách a Novej Belej 
Jan Wróbel a Zbigniew Biskup, kňazi Jozef Bednarčík a Krištof 
Kasprzak, profesorka kežmarského lýcea PhDr. Milica Majerí-
ková a ďalší. 

Na úvod podujatia všetkých zhromaždených privítala dy-
chovka z Krempách a neskôr  moderátori Veronika Surmová 
a Jozef Klukošovský z Krempách. Pozvali na javisko generálne-
ho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, ktorému zablahoželali 
k päťdesiatým narodeninám a dychovka z Krempách zahrala 
Živio... Ľ. Molitoris poďakoval za želania a poprial jubilujúcej 
krempašskej dychovke veľa úspechov. Do rúk kapelníka Fran-
tiška Lukáša odovzdal darček - peknú vázu a pamätný diplom za 
účasť na našich podujatiach. Po týchto slávnostných chvíľach sa 
dostala k hlasu opäť dychovka a jej svižné melódie. Napokon sa 
slova ujali naši hostia zo Slovenska, z Domu Matice slovenskej 
v Liptovskom Mikuláši. V mene Matice slovenskej pozdravil 
všetkých zhromaždených Dr. Ladislav Dráb, ktorý povedal: - Pri 
mojej prvej návšteve v minulom roku na XIII. dňoch slovenskej 
kultúry v Krempachoch som na tomto mieste vyslovil presved-
čenie, že moja návšteva nebude prvá a posledná. Som rád, že 
som slovo dodržal. V dôsledku ochorenia sa mi síce nepodarilo 
priviezť sem celý autobus učiteľov a žiakov zo školy v Ľubeli, 
ale aj napriek tomu sa pokúsime nadviazať spoluprácu medzi 
školami, učiteľskými zbormi a žiakmi a tiež pripraviť spoločné 
podujatia vo forme seminárov, výstav, konferencii, vydávaním 

XIV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY

Príhovor Ľ. Molitorisa

Divadielko Ondrejko v scénke Návrat Jana 

Zhromaždené publikum

Hrá ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného
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spoločných publikácií k významným uda-
lostiam slovenskej histórie a k výročiam 
významných osobností slovenských dejín. 
Myslím si, že ak bude vôľa, dostatok síl 
a čiastočne aj fi nančných prostriedkov, 
nebude núdza o napĺňanie našich myš-
lienok o spolupráci. Chcel by som z tohto 
miesta poďakovať všetkým miestnym 
organizáciám Spolku Slovákov v Poľsku, 
ako aj všetkým miestnym odborom Matice 
slovenskej, či je to tu v Krempachoch 
alebo v iných obciach za prácu, ktorú 
vykonávate na udržiavanie tradícií našich 
otcov a materí a zveľaďovanie slovenskej 
myšlienky vôbec. Zvlášť by som sa chcel 
poďakovať učiteľom slovenčiny, ktorí 
sa starajú o ten najdôležitejší stavebný 
kameň slovenského života a slovenskosti 
vôbec – o našu materinskú reč – o slo-
venčinu. V tejto súvislosti by som chcel 
aspoň morálne oceniť prácu učiteľov 
slovenčiny a niektorým funkcionárom 
Spolku Slovákov v Poľsku odovzdaním 
medailí, diplomov a ďakovných a pa-
mätných listov a kníh: Dominika Surmu, 
Žofiu Chalúpkovú, Annu Krištofékovú, 
Máriu Surmovú, Žofi u Braviakovú, Beatu 
Florczykovú, Žofi u Bogačíkovú, Alžbetu 
Górovú, Annu Šoltýsovú, Jána Petráška 
a Ľudomíra Molitorisa.                 

Divákom sa prihovorila aj riaditeľka ZŠ 
v Ľubeli Dana Vdovcová, ktorá hovorila 
o kráse rodnej hrudy slovami básne J. 
Rezníka Pieseň o vlasti. 

Po gratuláciách a oceneniach ja-
visko patrilo folklórnemu súboru Spiš 
z Novej Belej, ktorý pod vedením Jozefa 
Majerčáka previedol dievčenské spišské 
a slovenské tance a spevy. Vystriedal ich 
domáci súbor Zelený javor, ktorého vedú-
cou je Mária Wnęková. V troch vstupoch 
súbor uviedol spišské a slovenské tance 
z viacerých regiónov. O zmenu žánru sa 
postaralo divadielko Ondrejko z Podvlka 
a zahralo divákom humornú scénku Ná-
vrat Jána z Ameriky, ktorý síce doniesol 
svojim príbuzným darčeky, ale zabudol, 
že už aj u nás sa zmenili pomery a hod-
nota jedného dolára značne poklesla. Po 
rozlúčke s divadelníkmi sa na javisku ob-
javila mládežnícka dychovka z Kacvína. 
Výborne zahrala pod vedením Stanisława 
Wojtaszka. V ich podaní sme si vypočuli 
slovenské, poľské a svetové skladby. 
A na záver podujatia sme sa opäť vrátili 
k folklóru. Tento raz sa divákom predsta-
vil oravský súbor Kumoratky z Podvlka 
a Malej Lipnice pod vedením Kristíny 
Gribáčovej. Spev a hudba sa niesla krem-

pašským chotárom ešte dlho potom, ako 
sa skončili vystúpenia. Pamätné diplomy 
a krásne vázy dostali všetci účinkujúci 
a s divákmi sa rozlúčil podpredseda Spol-
ku Dominik Surma a zároveň ich pozval 
na budúcoročné oslavy.    

Hosťujúci FS 
Kamenčan

Ako býva zvykom, na Dňoch slo-
venskej kultúry nesmú chýbať súbory 
zo Slovenska. Krempašské podujatie 
obohatil folklórny súbor Kamenčan 
zo Zákamenného. Priniesli nám svieži 
vánok z domovskej krajiny a potešenie 
z hudby a tanca. Súbor vznikol v roku 
1975 a jeho zakladateľkou a vedúcou do 
roku 1995 bola pani Emília Janoťáková. 
Jej nasledovníčkou bola pani Ľudmila 
Buckulčíková. Od roku 2003 sa súbor 
transformoval do občianskeho združe-
nia Ujut, ktoré sa venuje voľnočasovým 
aktivitám s deťmi a mládežou. Počas 
posledných dvoch rokov sa mu podarilo 
oživiť folklórne tradície v celom regióne 
Bielej Oravy. Súbor pozostáva z detí 
(okolo 30 členov) a mládeže (14 členov). 
Oživil staré tradičné tance a melódie o. i. 
Zákamennskú polku, Šustanú, Dievčen-
ské spevy, tanečnú choreografi u – V tej 
nasej záhradce. Súčasťou súboru je ľudo-
vá hudba Kamenčan, ktorá sa predstavila 
krempašskému publiku v peknej pesničke 
o ľudovej hudbe Kamenčan. V minulosti 
mala hudba veľa zložení a vystriedalo 
sa veľa muzikantov. V súčasností má 7 
stálych členov. Hudba má aj samostatné 
vystúpenia bez tanečnej skupiny na rôz-
nych podujatiach. Hráva pesničky hlavne 
z obce Zákamenné, ale aj iných regiónov, 

napr. Terchová, Východ, Horehronie, 
Liptov. Našim divákom sa vystúpenie sú-
boru veľmi páčilo, keďže prinieslo krásu 
oravských zvykov a tradícií. Poďakovali sa 
účinkujúcim vrelým potleskom.

Text a foto: AGÁTA 
JENDŽEJČÍKOVÁ

XIV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY

Ocenení vedúci súborov

Gratulácie jubilujúcej domácej dychovke

Vyznamenania od MS pre učiteľov 

slovenčiny a spolkových aktivistov 

Strihanie oviec v podaní FS Kamenčan 
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K edysi, ale nebodaj i to už dosť 
dávno, boli dvaja dvorania: 
jeden chudobný a druhý 
bohatý. Chudobný nemal 

iba jedno prasiatko; aj tomu nebolo 
čo podhadzovať, keď na celom bydle 
ako na dlani. Bohatý mal zo desať tých 
ošípaných a často im podhadzoval jač-
meňa, aj na válovci vždy mali čo logať. 
Že to bolo na jednom dvore, prasiatko 
aj tri razy do dňa dobehlo medzi čriedu 
bohatého dvorana a uchytilo si jačme-
ňa, nalogalo sa aj na válovci. Len to raz 
boháča domrzelo, pochytil kyjanicu, 
puk prasa po čele. Hneď sprplilo sa v 
prachu a bolo po ňom.

Chudobný človek šiel sa žalovať 
k stoličnému, aká škoda sa mu stala. 
Bohatý sa bránil, aká i jemu škoda sa 
diala, a nechcel platiť za prasa. Pán 
stoličný nemohol ich porovnať.

„No dobre,“ povie naostatok, 
„obom vám sa stala škoda a toho 
bude vynáhrada, kto z vás zajtra ráno 
vyháda: Čo je najtučnejšie, čo je naj-
rýchlejšie a čo je najčistejšie?“

Oba prišli domov s ovesenými 
nosmi.

Toho bohatého privítala žena:
„No, čože chodíš ako oparený?“
„Ej, daj mi aspoň ty pokoj,“ odvrkol 

jej, „veď by to ani čert nevymyslel! Ešte 
ti nám hádky zahádal, že vraj toho 
bude právo, kto ich uhádne.“

„Nuž, čo za hádanky?“
„Že vraj, čo je najtučnejšie, čo naj-

rýchlejšie a čo najčistejšie?“
„Nuž ale ešte aj na tom hlavu 

lámeš, ty trubiroh, ty?! Veď si si to 
hneď mohol pomyslieť: čože by bolo 
tučnejšie ako naša kŕmnica, ktorú už 
od troch rokov kŕmime; čože by bolo 
rýchlejšie ako naše kone, čo ich každý 
deň obrokujeme; a čože by bolo čistej-
šie ako naša studňa, do ktorej každý 
rok dva centy soli vrhneme!“

„A veru pravdu máš, žena moja!“ 
vyjasnila sa tvár boháčovi, akoby už 
bol aj to právo vyhral, aj ho pán po 
pleci potľapkal, že je múdry človek.

Keď tamten chudobný cez dvere 
dnu šiel, vstala mu od stola v ústrety 
jediná šestnásťročná dcéra a hneď mu 
na očiach čítala, že je to so všetkým 
nie dobre:

„Nuž, čože vám je, apko? Bol by 
to hrom, nie robota, ak by ste boli 
prehrali!“

„Prehrať som ešte neprehral, ale 
ani neviem, čo dohrám,“ rečie otec a 
rozpovie si dcére celú vec.

„Nič nebojte sa, apko, veď ja si to 
do rána premyslím,“ povedala dcérka 
— a s tým potom uložili sa spať.

Ráno dcéra iba voľač pošuškala 
otcovi do ucha a tento šiel priam vyte-
šený pred stoličného.

Tam čakal už aj bohatý a hrdo 
postavil sa prvý do radu. Oj, ale by 
ste boli videli, ako sa utiahol, keď pán 
stoličný na jeho hádanie len to riekol, 
aby mu s takými pletkami ani do domu 
nechodil.

„Nuž a ty že? Čože si vyhútal?“ 
obrátil sa k tomu chudobnému.

„Nuž prosím ponížene pána uro-
dzeného, ja len tak poviem, že najtuč-
nejšia je naša matička zem, lebo z nej 
sa všetci kŕmime, najrýchlejší je ale 
mesiac, bo ten každé štyri týždne zem 
i nebo obehne a najčistejšie je slnce, 
lebo naveky rovnako pekne svieti.“

„Chlap si!“ potľapkal ho pán stolič-
ný po pleci. „Tento tvoj bohatý dvoran 
ani nemal zač, pre trochu toho jačme-
ňa, zabiť tvoje prasiatko. Na vynáhradu 
dá ti tú tučnú kŕmnicu, ktorú už od 
troch rokov kŕmia.”

S tým právo odstalo. A bohatý hrdoš 
odišiel ticho, ani ho čuť nebolo. Nesnilo 
sa mu, že ho pán stoličný tak zahanbia a 
ešte mu aj od tučnej kŕmnice utrú ústa. 
- Ale keď chudobný poďakoval sa za 
právo a akoby už po všetkom odchodil, 
tu pán urodzený zakyvkal ho naspäť, že 
vraj ešte na jedno slovo.

„Ty,“ hovorí mu pán, „ty si to sám 
nevyhútal, čo si mi na tie hádanky 
odpovedal, lebo na tých už mnohí 
múdri ľudia a pani lámali si hlavy a 
nič vyhádať nemohli. Povedz mi hneď 
a zaraz, kto ťa to naučil!“

Chudobný nemal čo tajiť, nuž po-
vedal hneď, že jeho vlastné dievča tak 
si to cez noc premyslelo a ráno mu do 
ucha pošeptalo.

,,No, keď ty máš takú múdru diev-
ku,“ vraví na to pán, „na, zanes jej 
túto žmeň ľanu; just mi ju prvú z poľa 
doniesli. Nech mi ju pod troma dňami 
oriafka, urosí, usuší, vytrie, vyhladí, 
vyčeše, spradie a z priadze plátna 
natká i vybieli. Z toho plátna nech ušije 
pre mňa peknú bielu košeľu na sobáš. 
Ak mi to urobí, ju si povediem na ten 
sobáš. Ak to neurobí, tak budem s ňou 
zachádzať ako s takou, čo miešala sa 
mi do práva a môj súd porušila. A teraz 
poberaj sa mi z očú!“

Ej, veď poberal sa! Radšej by nikdy 
nebol chodil na to právo, alebo prehral 
ho trebárs tri razy. Zo žmene ľanu celú 
peknú pánsku košeľu, a to ešte pod 

troma dňami vyhotoviť! To tiež ešte 
človek neslýchal! — Ale keď doma 
dievčaťu rozpovedal vec, ono nerobilo 
si z toho nič, len odlomilo zo stromu 
jeden jedinký mládniček a podalo ho 
otcovi do ruky:

„Vezmite, apo môj,“ rečie, „choďte 
ešte raz k tomu pánovi, že som mu 
odkázala, že keď mi z toho prútka 
vyhotoví do rána trlicu. kužeľ, vreteno, 
motovidlo, zvíjadlá, krosná, kolovrat a 
čo ešte k tomu treba, nuž mu i ja všetko 
tak vykonám, ako si rozkázal.“

Milý pán iba teraz zvedel, s kým to 
pustil sa do jednačky. Ale už ako hej, 
ako nie, to my nevieme, dosť na tom, 
že on jej to všetko tak vyhotovil, ako 
mu odkázala. Potom už aj ona jemu tú 
sobášnu košeľu na tretí deň poslala.

„Dobre,“ hovorí stoličný otcovi, 
„keďže je tvoja dcéra taká majstrov-
kyňa, nechže už teraz príde na sobáš. 
Ale nech mi príde ani vo dne ani v noci, 
ani pešky ani vezky, ani nie na koni, po 
ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale 
ani nahá, a nech mi pritom donesie aj 
dar aj nie dar!“

Ej, aj toto ešte bolo treba počuť!
Otec na takú robotu krútil hlavou, 

ale dcéra uspokojila ho, aby ešte aj 
toto len na ňu nechal. A ten pán od tej 

Ž E N S KÝ  V T I P
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hodiny ani neodišiel viac od obloka, čo 
ju naveky vyzeral: ba ani dočkať sa jej 
nemohol, lebo vedel, že jej niet rovne 
široko-ďaleko na krásu.

Na tretí deň ráno ešte všetok svet 
spal, bo práve len čo počalo zasvitá-
vať, ale milý pán už stál v otvorenom 
obloku. A vidí, že dievčina mladá ide 
oproti jeho palote, a to veru takto ani vo 
dne ani v noci, lebo bolo na svite. Ide 
si ani pešky, ani vezky, ani nie na koni, 
lebo sedela na capkovi a aj sedela, aj 
nohami ešte dostupovala na zem. Šla aj 
po ceste aj nie po ceste, bo cap kráčal 
koľajou, ani oblečená ani neoblečená, 
lebo mala sak na sebe, prepásaná len 
zásterkou. A na lone mala voľač zakry-
té - a to akiste dar aj nie dar. Hneď jej 
poslal komornice v ústrety s krásnymi 
sobášnymi šatami, aby už len v tých 
priniesla mu dar aj nie dar.

Krásna ako ruža v puku vstúpila mu 
do izby a podávala mu dva holúbky. 
A ako ich chcel do ruky vziať, ona ich 
pustila. Tieto strepotali a uleteli otvo-
reným oblokom do šíreho sveta. Tak 
mu predsa podala dar aj nie dar; lebo 
ich mal, ale hneď nemal.

„No duša moja,“ hovoril pán, „my 
sme od tejto hodiny svoji. Ale práve 
zato. že si ty taká múdra a ja tiež 
mám svoj rozum, sama uznáš, že by 
mne piano išli kolesá, keby aj naďalej 
miešala si sa do môjho práva. Preto 
ti to ešte pred sobášom pripovedám, 
žeby si nikdy nepostarala sa mi do 
práva. Ak by som dač najmenšieho 
zbadal, ešte v ten deň odpravil by som 
ťa z domu.“

Ona na to privolila a tak šli rovno 
pred oltár.

Len akoby sa tieto holúbky boli 
videli v páre, tak si oni žili začas, kým 
ona nepostarala sa mu do richtárskej 
palice. Ale čo stať sa malo, to ne-
vystalo.

Postavili sa raz pred súd dvaja 
pocestní. Jeden hnal z trhu čriedu 
koní, druhý stádo volov a oba nocovali 
popri jednodruhom. V noci koniarovi 
ožrebila sa kobyla a nezbadal. Žriebä 
zatáralo sa medzi voly; voliar našiel si 
ho pod volom a nechcel ho tamtomu 
prepustiť. Pán stoličný prisúdil žriebä 
voliarovi, keď tento, hádam, lepšie 
vedel mastiť.

„Čoby aj takú pravdu všetci čerti 
schytili!“ dudlal sebe pod nos namr-

zený koniar, keď ho pani na dvore 
stretla.

„Čože vám je, dobrý človek ?“ pýta 
sa ho pani.

„Nuž hľa, vidíte, pani moja, prišli 
sme sem na pravdu a tu pravda taká, 
že vôl ožrebil sa a nie kobyla.“

I rozpovedal jej celú vec. 
„No, netrápte sa nič, dobrý člo-

vek,“ vraví mu pani. „Len vy mňa 
poslúchnite, nuž všetko ešte dobre 
bude. Popoludní pôjde môj muž tamto 
na tu lúku vedia potoka na prechádz-
ky. Vy si vezmite sebou kosu a sak. 
Keď on dôjde až k vám, ulapte kosu 
a koste vo vode; potom vyskočte na 
breh a robte tak s tým sakom, ako 
čoby ste po tráve ryby chytali. To 
keď zazrie môj muž, hneď zastane 
sa do vás a vynadá vám do oslov. Vy 
iba toľko povedzte: ,Jaj, pán stoličný, 
skôr to môže byť, že ja vo vode trávy 
nakosím a na tráve rýb nachytám, 
ako to, že vôl ožrebil sa.’ Ako mu to 
poviete, uvidíte sa, že žriebä bude 
vaše. Aleže, preboha, nevyzraďte ma, 
lebo ja by som sa viac v jeho dome 
neobstála a vidíte, že vám len dobre 
chcem a pravdu hľadám.“

Povedala a bežala dnu k mužovi. 
A takou svätou stavala sa, ako čoby o 
ničom nevedela.

K večierku vyšiel si pán na pre-
chádzky. A tu čo nevidí ? Toho koniara 
po vode kosiť a po tráve sak na ryby 
nadstavovať!

„Nuž, čože ty tu robíš naopak 
sveta?“

„A veru,“ odpovedal ten smelo, 
„darmo mne vy, pán stoličný, do 
oslov nadávate. Skôr to môže byť, že 
ja vo vode trávy nakosím a na tráve 
rýb nachytám, ako to vaše, žeby vôl 
ožrebil sa.“

Ako to povedal, hneď rozvidnilo 
sa pánovi, čo ten tu chce; ale mu 
hneď to aj svitlo, kto ho mohol na to 
napraviť.

„Nuž tak?“ hovorí. „Ty opovažuješ 
sa mi moje právo prevracať? To z tvojej 
hlavy nevyšlo! Povedz naraz, kto ťa to 
naučil ?“

„A veď, hľa... pán stoličný... nuž 
hľa... veď sa...“

„No, veď sa už zamoceš! Či nevieš 
hneď von s pravdou? Povedz, bo ináč 
žriebä nedostaneš. Ašak ťa to moja 
žena tak naučila?“

Keď už nemohol von z konopy, 
priznal sa ten človek, že to veru pani 
urodzená tak nasnuvali.

„No vidíš,“ hovoril pán, „mohol si 
ani nešamotiť. Okrem toho hneď som 
to vedel. Teraz iď za tým voliarom, aby 
ti žriebä hneď naspäť dal, že som ja 
kázal, či vieš?“

„Viem, prosím ponížene, pán uro-
dzený,“ a už podskočil si a bežal ura-
dovaný pre svoje spravodlivé žriebä.

Ale pánovi - tomu nebárs veselo 
žilky hrali. Radšej by sa bol dožil ne-
viem čoho ako tohto. Bo svoju milú, 
hrkútavú hrdličku čím ďalej tým radšej 
mal a už neprichodilo mu inak, iba z 
domu ju prepustiť, keď si chcel v slove 
stáť. I veru, ako došiel domov, priam 
jej vypovedal hospodu.

„Vezmi si,“ rečie napokon, „čo naj-
lepšie ľúbi sa ti, a iď mi z domu!”

Ona nič neodvrávala, iba to si na-
posled vyžiadala, aby mu smela pripra-
viť večeru, akú najinakšiu, aby ešte raz 
spolu povečerali. Pán privolil. Večera 
bola chutná a dobré vínko k tomu. 
Sama mu ho nalievala „ešte naostatok,“ 
a milý pán veru podíval sa pintovke až 
na dno - i usnul. Mohol by z neho pásy 
drať, nebol by sa prebudil.

A pani mala koč už napohotove. 
Dala pána posadiť do koča a sama 
sadla si k nemu a kázala zatiahnuť 
rovno na jej otcov dvor. Skočila z koča, 
svoju sedliacku posteľ odpravila a 
muža si do nej uložila.

Ráno mal čo napretierať si oči uro-
dzený pán stoličný, kde je, čo je, že či 
by ozaj jeho panská palota takto za jed-
nu noc bola premenila sa na sedliacku 
chyžu? Tu ona prišla k nemu a riekla:

„Ašak si mi dobre spal, milý môj ? 
Vidíš, dobre sa to spáva aj v sedliackej 
chyži. A veru dobre nám tu bude; tu 
môžeme zostať trebárs aj naveky.“

„Nuž, ale akože to, čože si to poro-
bila so mnou?“

„Nuž, nezabúdaj, milý môj, že len 
včera večer odpravil si ma z domu; 
dovolil si mi iba to vziať, čo najlepšie 
sa mi ľúbi. Vzala som si teba!“

„No, predsa žene nikto cez rozum 
neprejde!“ povedal pán - a bolo zase 
všetko dobre. Vrátili sa. I otca pojali so 
sebou. A pán ešte len teraz viezol hrdo 
svoju nevestu do domu!

Ostrovtipné príbehy i veliké 
cigánstva a žarty, Bratislava 1980
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Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci 
v zahraničí 2007 sa konala v dňoch  27.–28. apríla 2007 
v Kongresovom centre City Hotel Bratislava za účasti 
85 delegátov slovenských spolkov a organizácií z  23 

krajín sveta.
Účastníci s uspokojením konštatovali, že problematika 

vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí 
sa stáva jednou z priorít štátnej politiky Slovenskej republiky. 
Očakávajú, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenských 
vzťahoch bude aj naďalej pokračovať. 

Na záver konferencie boli schválené nasledujúce závery a 
odporúčania:

Slovenské komunity v zahraničí pracujú rôznymi spôsobmi 
v záujme Slovenska: aktívne propagujú Slovensko a pracujú 
na jeho všeobecnom zviditeľnení; prezentujú kultúru Sloven-
ska a vytvárajú veľkú časť spoločnej integrálnej kultúry; bránia 
slovenské záujmy vo vlastnej tlači a v médiách krajín, v ktorých 
žijú; propagujú turizmus; nadväzujú mnohoraké vzťahy, vrátane 
obchodných; organizujú rôzne fi nančné zbierky pre kultúrne, 
náboženské a charitatívne inštitúcie na Slovensku; podporujú 
fi nančne a organizačne rôzne delegácie a študentov, ako aj 
politické a športové návštevy zo Slovenska; spolupracujú s 
konzulárnymi a diplomatickými zastupiteľstvami SR atď., atď. 

Týmito aktivitami Slováci v zahraničí vytvárajú hodnoty 
reprezentujúce stámilióny korún a sú atraktívnymi vyslancami 
Slovenskej republiky a jej záujmov.

Sme preto presvedčení, že podpora aktivít dvoch miliónov 
Slovákov žijúcich v zahraničí na zachovanie ich kultúrnej a 
národnej identity je dobrou investíciou zo strany Slovenskej 

republiky, rovnako ako to, aby vláda Slovenskej republiky 
naďalej obhajovala a podporovala práva a záujmy Slovákov 
žijúcich v zahraničí, aby  prispôsobovala svoju politiku v danej 
oblasti vo vzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa 
podmienok a charakteristík.

Na základe toho odporúčame ako priority:
1.  Pripraviť a prijať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o 

Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 tak, aby zna-
menala významný posun v napĺňaní potrieb a požiadaviek 
slovenského sveta, a to v spolupráci s jeho predstaviteľmi;

2.  Prioritne podporovať oblasť školstva, práce s deťmi a mlá-
dežou a rôzne formy vyučovania slovenského jazyka a v slo-
venskom jazyku, vrátane motivačného štipendijného systému 
v domovských krajinách; aj v krajinách, kde neexistuje slo-
venské školstvo, zvýšenú pozornosť venovať aktivitám, ktoré 
smerujú do prostredia detí a mládeže, aby sa u najmladšej 
generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie a tak 
sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít 
v zahraničí;

3.  Navýšiť formou rozpočtového opatrenia vlády objem 
fi nančných prostriedkov v grantovom systéme Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007 na úroveň 40 mil. 
Sk, schválenú už v minulosti uznesením vlády; v ďalších ro-
koch vyčleňovať v štátnom rozpočte do grantového systému 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí fi nančné prostriedky aj so 
zreteľom na objem grantového systému domácich národ-
nostných menšín pri rešpektovaní príbuzností i rozdielností 

týchto dvoch problematík; 

4. Novelizáciou volebného zákona čo 
najefektívnejšie zjednodušiť mechaniz-
mus hlasovania slovenských občanov 
zo zahraničia a vytvoriť predpoklady na 
možnosť voliť elektronickou formou;  

5.  Efektívne napĺňať dvojstranné 
dohody s Maďarskom a Ukrajinou v ob-
lasti vzájomnej podpory národnostných 
menšín; navrhujeme uzavretie medzi-
vládnych zmlúv s Českou republikou, 
Poľskom a prípadne ďalšími krajinami;

6.  Uzatvárať bilaterálne zmluvy v 
oblasti kultúrnej spolupráce s krajinami, 
kde žijú slovenské komunity; podporovať 
všetky formy kultúrnej výmeny medzi SR 
a krajinami, kde žijú Slováci;

S T Á L A  K O N F E R E N C I A  –
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
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NA KRÍŽOVATKE KULTÚR
V dňoch 9.-10. júna t. r. sa uskutočnilo tretie pracovné 

stretnutie v rámci projektu Beskydský kultúrny kruh, ktorého 
garantom je Oravské osvetové stredisko z Dolného Kubína. 

V tomto trojnárodnostnom zložení sa stretli pracovníci kultúry 
zo Slovenska, Poľska a Čiech v peknom okolí Bielska-Bialej 
v Poľsku. Dvojdňový exkurzno-diskusný program podnietil medzi 
účastníkmi nielen záujem o poľskú kultúru, jej samosprávnu 
organizáciu, ale aj o spoluprácu, ktorej základy už boli položené 
pri prvom stretnutí. 

Hostitelia presvedčili účastníkov projektu o turistickej atrak-
tivite sliezskeho regiónu, jeho ľudovom a prírodnom bohatstve. 
Zúčastnení si prezreli viaceré zaujímavé miesta a zúčastnili sa 
niekoľkých kultúrnych podujatí. Najzaujímavejšie bolo snáď 
stretnutie s Jozefom Brodom, ľudovým muzikantom, ktorý 
dokázal upútať pozornosť prostredníctvom jednoduchých hu-
dobných ľudových nástrojov a ponoriť našu myseľ do prírody 
a jej zvukov. Stretnutie na trojstyku, turistickom hraničnom 
prechode Jaworzynka - Hrčava Trojmezí - Čierna, kde hraničí 
poľské, slovenské a české územie, bolo symbolickým odra-
zovým mostíkom nadviazania spolupráce medzi zástupcami 
troch kultúr. Vďaka tomuto pracovnému stretnutiu sa umocnili 
nadviazané kontakty a položili základy budúcich spoločných 
projektov. Ako bolo povedané v záverečných príhovoroch, 
kontakt človeka s človekom je nenahraditeľný a neoceniteľný. 
Keďže častokrát si ani neuvedomujeme, aký máme v sebe 
kultúrny potenciál, ktorým oslovíme nášho partnera. A práve to 
zaručuje nadviazanie spolupráce, ktorá vyvrcholí prezentáciou 
kultúry susedských štátov už na festivale v Malatinej. Dôležité 
je, aby takýmto spôsobom osloviť mladú generáciu, ktorá je 
nositeľkou odkazu pre budúce pokolenia. 

Agáta Jendžejčíková         

7.  V procese prípravy medzištátnych dokumentov konzulto-
vať oblasti týkajúce sa života národnostných menšín s ich 
predstaviteľmi;

8.  Zabezpečiť blokové vysielanie vybraných pôvodných prog-
ramov Slovenskej televízie do všetkých krajín, v ktorých 
žijú významné slovenské komunity, zachovať krajanské vy-
sielanie Slovenského rozhlasu, a vytvoriť podmienky, aby 
bol vo verejnoprávnych médiách SR vytvorený primeraný 
priestor na prezentáciu života a dejín slovenských menšín 
a komunít v zahraničí;

9. Zachovať sieť zastupiteľských a konzulárnych úradov vrá-
tane Slovenských inštitútov v krajinách, kde žijú významné 
slovenské komunity; mimoriadnu pozornosť sústrediť 
na vytvorenie nových Slovenských inštitútov v krajinách, 
kde žije zvýšený počet Slovákov; širšie využívať inštitút 
honorárnych konzulov; zvýšiť dôraz na spoluprácu ZÚ 
so slovenskými komunitami a vypracovať na úrovni MZV 
stratégiu pomoci novým vysťahovaleckým vlnám;

10.  Zvážiť možnosť navrhovať a udeľovať štátne vyzname-
nania aj pre cudzích štátnych príslušníkov za propagáciu 
Slovenska a jeho kultúry, ktoré by umožnili oceniť naj-
významnejšie osobnosti spomedzi Slovákov žijúcich v 
zahraničí

11. Podporiť vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahova-
lectva; podporiť zriadenie a prevádzku Stáleho sekretariátu 
Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave;

12. V súvislosti so zvýšením množstva úloh a koordináciou 
činnosti ÚSŽZ vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 
primerane zvýšiť počet štátnozamestnaneckých miest 
a ich zabezpečenie na ÚSŽZ a tiež materiálno-priestorové 
dobudovanie ÚSŽZ.

Zdroj: ÚSŽZ
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Na stretnutí v Prezidentskom paláci
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J ún je mesiacom výletov a rôz-
nych vychádzok do prírody. 
Pravdu povediac, tí, čo celý rok 
ťažko pracovali, si aj zaslúžili 

jeden deň oddychu. Vďaka podpore 
Spolku Slovákov v Poľsku  sa podarilo 
tridsiatim žiakom zo Združenej školy 
v Podvlku, t. j. Základnej školy č. 2 
a Gymnázia, zúčastniť sa 12. júna t. r. 
jednodňového výletu na Slovensko. Nie 
všetci žiaci, ktorí navštevujú vyučovanie 
slovenského jazyka sa mohli zúčastniť, 
lebo niektorí sa len deň skôr vrátili z 
pobytu v škole v prírode. 

Hlavným cieľom exkurzie bola plavba 
vyhliadkovou loďou z prístavu pod ho-
telom Goral  na Slanický ostrov umenia 
a dozvedieť sa čo najviac o Oravskej 
priehrade. 

Niekdajšie časté záplavy v blízkosti 
rieky Oravy sa stali podnetom pre vznik 
myšlienky o jej skrotení. Prvý projekt, 
ktorý sa zaoberal touto otázkou, je známy 
už z roku 1730, no jej vznik sa datuje až o 
viac ako 200 rokov neskôr. Prvé práce na 
tomto obrovskom a významnom projekte 

Plavba po Oravskom jazere
V originálnom, romantickom prostredí 

Slanického ostrova umenia uprostred 
Oravskej priehrady sa nachádza kostol 
Povýšenia sv. Kríža, bývala dominanta 
zatopenej dediny. Postavený bol pôvodne 
ako baroková kaplnka (1769-1776), v ro-
ku 1843 klasicisticky stavebne upravený. 
Okolo kostola sa nachádzajú kaplnky 
krížovej cesty, ktoré neboli dokončené. 
V rokoch 1968-1971 bol adaptovaný na 
výstavnú sieň. Súčasne  je v chrámovom 
priestore umiestnená stála kolekcia 
výstavy ľudového umenia pod názvom 
Slovenská tradičná ľudová plastika a maľ-
ba, diela neznámych ľudových rezbárov 
a kamenárov z minulých storočí. Len raz 
do roka sa slúži v tomto kostole sv. omša. 
Stretávajú sa na nej rodiny zo zatopených 

BLAHOPRIANIE K JUBILEU
20. júna t. r. oslávil 50. životné jubileum generálny tajomník Ústredného výboru 

Spolku Slovákov v Poľsku PhDr. Ľudomír Molitoris, ktorý patrí k popredným činiteľom 
krajanského života. Vďaka jeho obetavej práci v prospech Spolku sa dnes môžeme 
pochváliť nielen viacerými cyklickými kultúrnymi podujatiami, spoluprácou s kultúrnymi 
ustanovizňami na Slovensku a v Poľsku, ako aj inými krajanskými organizáciami po 
celom svete, Galériou slovenského umenia v Krakove, ale aj pekným sídlom, rozsiahly-
mi vydavateľskými aktivitami, pozoruhodnými investíciami a ďalšími projektmi, ktorých 
vymenovanie by nám istotne zabralo všetky stránky nášho krajanského časopisu. 

Generálny tajomník zápasí v každodennej práci s mnohými prekážkami, ale nikdy 
sa nevzdáva a vždy nájde vhodné východisko, aby dosiahol predsavzatý cieľ. 

Pri tejto príležitosti želáme krajanovi Ľudomírovi Molitorisovi veľa životného elánu, 
úsmevu na tvári, zdravia, spokojnosti s dosiahnutými výsledkami a mnoho ďalších 
úspešných rozhodnutí.

Redakcia Život 
a celá krajanská obec 
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sa začali presne 24. júla 1941 a do 
prevádzky bola priehrada pustená 
v roku 1954. Po napustení vody na 
ploche 35 km2 ostali pod vodnou 
hladinou 4 obce - Slanica, Osada, 
Oravské Hámre a Ústie nad Oravou, 
nad hladinou ostal len malý vrch, 
čím vznikol Slanický ostrov nazý-
vaný aj ostrovom umenia. Oravská 
priehrada má plochu 3,5 tisíc hek-
tára a v niektorých miestach hĺbka 
dochádza do 36 metrov. Táto vodná 
nádrž je najvyhľadávanejším  turis-
tickým centrom hornej Oravy. 

domov na výročie zatopenia. V letných 
mesiacoch sa tam usporadúvajú koncerty 
vážnej hudby. Súčasťou expozície je la-
pidárium kamennej plastiky vo vonkajšej 
časti ostrova - Oravská kamenárska tvorba 
18. a 19. storočia.

To všetko sa dozvedeli naši žiaci. Naj-
viac ich prekvapil fakt, že pod Oravskou 
priehradou sa nachádzajú  zatopené 
dediny. Mňa osobne potešilo, že všetci 
účastníci zájazdu jednohlasne hovorili: 
rozumeli sme všetko čo nám hovorila pani 
sprievodkyňa. Výlet sa deťom veľmi páčil. 
Počasie sa vydarilo a žiaci prišli domov 
spokojní s výletom a obohatení novými po-
znatkami. V mene žiakov z Podvlka srdečne 
ďakujeme Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý 
nám  preplatil cestovné trovy. (GK)
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W związku z rozwojem Volvo Business Services Central 
Europe we Wrocławiu, partnera realizującego usługi fi nansowe 
dla Grupy Volvo, poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Administrator ds. Księgowości
Nr ref. PDK/SCz/06.2007

Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości języka słowackiego lub języka czeskiego w 

stopniu komunikatywnym
• znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie na podobnym 

stanowisku będzie mile widziane.

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie 
odpowiedzialna za:
• Obsługę klienta w zakresie zobowiązań i należności, 
• Przygotowywanie płatności i wewnętrznych miesięcznych 

raportów fi nansowych, 
• Bieżącą współpracę z kontrahentami. 

Kandydatom oferujemy interesującą pracę w środowisku 
międzynarodowym, o wysokich standardach i kulturze organi-
zacyjnej, możliwość rozwoju zawodowego oraz stabilne warunki 
zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, 
list motywacyjny), podając w tytule nr referencyjny stanowiska, 
w wersji elektronicznej na adres: 

rekrutacja@volvo.com
lub pocztą na adres: 

Volvo Polska Sp. z o.o. 
51-502 Wrocław,

ul. Mydlana 2

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. 

Krátko z Oravy
Už po siedmykrát sa žiaci z Podvlka 

zúčastnili školy v prírode v Łazoch pri 
Baltskom mori. Sprevádzala ich  riaditeľka 
Združenej školy Alina Leksanderová. Ten-
to rok sa pobytu v škole v prírode po pr-
výkrát zúčastnilo až šesť oravských škôl, 
o. i. Združená škola v Podvlku, Základná 
škola č.1 v Podvlku, ZŠ Jablonka-Bory, 
ZŠ č.1, 2, 3 z Hornej Zubrice. Pobyt trval 
od 01. do 11. júna 2007. Spolu všetkých 
účastníkov bolo 183, z toho 155 žiakov 
- väčšinou to boli šiestaci, 12 vedúcich 
a 16 rodičov. Na správny chod školy 
v prírode dozerali riaditelia zúčastnených 
škôl. Počasie sa vydarilo a aj atmosféra 
bola super. Každá škola mala priprave-
ný nejaký kultúrny program. Deti mali 
možnosť spoznať život a zvyky Indiánov 
v “indiánskej dedinke“ pri Koszaline. Pla-

vili sa loďou po mori a navštívili morský 
maják v Kołobrzegu. Veľkou atrakciou bol 
aj jeden deň strávený vo vodnom parku, 
kde si každý užil, ako len vedel. Pre deti 
z horských oblasti je vždy zaujímavé 
vidieť  more, väčšina z nich ho videla 
prvýkrát, a možno aj posledný. 

Táto desaťdňová rekreácia mala aj 
zdravotný účel. Žiaci sa mohli nadýchať 
jódu, vypočuť si  preventívny program AA, 
ktorý mala pripravený každá škola. Každý 
kto žije na Orave, si uvedomuje, že prob-
lémy s alkoholom sa dotýkajú nejednej 
oravskej rodiny. A preto by sa malo o tom 
hovoriť, aj keď to nie je príjemné.

Finančné prostriedky na zájazd sa 
niektorí žiaci snažili zabezpečiť už od 
začiatku školského roka zbieraním šro-
tu, neskôr koledovaním a vystupovaním 
s jasličkami. Je to dôležité najmä pre 
materiálne chudobnejších rodičov, aby 
dokázali uhradiť potrebnú sumu. Tak-

tiež vojt Gminy Jablonka Antoni Karlak 
neostal ľahostajný a prispel sumou vo 
výške 2000 zlotých, ktorou sa uhradila 
preprava žiakov do Krakova. Peniaze 
pochádzali z prostriedkov Komisie pre 
riešenie problémov z AA.

Všetci žiaci, ale i rodičia a vedúci 
sa vrátili spokojní s pobytom a bohatší 
o nové zážitky. Dúfame, že aj na budúci 
rok sa ďalšie deti zúčastnia pobytu v škole 
v prírode.

*  *  *
Pán vojt Antoni Karlak spolu s pánom 

Adrzejem Woszczkiem a pani Máriou 
Staszkiewiczovou navštívili oravské školy 
pri príležitosti Dňa detí. K ich sviatku im 
popriali všetko dobre, veľa zdravia, dob-
rých známok na vysvedčeniach a krásne 
prázdniny. Želania osladili taškou plnou 
cukríkov. Bolo to ale prekvapenie, a to 
nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

Grażyna Kozáková               
          



28 www.tsp.org.pl        ŽIVOT   jú l  2007    

Čitatelia – redakcia

KRÁTKO ZO SPIŠA
Na Božie telo sa ulice našich obcí 

obliekajú do sviatočného rúcha, pretože 
v tento sviatok veriaci spolu s kňazom 
prechádzajú v procesii celou obcou. 
V Novej Belej sa tento rok procesia usku-
točnila dookola horného konca obce. Pri 
tejto príležitosti mohli Beľania obdivovať 
aj novú kaplnku sv. Jozefa, ktorá vznikla 
vďaka hojnosti všetkých Jozefov, ktorí 
žijú v obci. (aj)

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 7. mája 2007 zomrel v Pekelníku 

vo veku 76 rokov krajan 

JÁN KOTLÁR
Zosnulý bol verným čitateľom časopi-

su Život a členom miestnej skupiny SSP. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
manžel, otec a dedko. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Pekelníku

* * *
Dňa 28. februára 2007 zomrel v  Dol-

nej Zubrici vo veku 95 rokov krajan 

VENDELÍN OMYLÁK

Zosnulý bol zakladajúcim členom 
miestnej skupiny SSP a verným čitateľom 
časopisu Život. Odišiel od nás dobrý 
človek, krajan, starostlivý manžel, otec 
a dedko a pradedko. Nech odpočíva 
v pokoji!

Manželke a rodine zosnulého vyjad-
rujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Dolnej Zubrici

tradícia obliekania sa do spišských tribš-
ských krojov. (fp) 

*  *  *
Hubárska sezóna sa už pomaly 

začína, čomu nasviedčajú jednotlivo na-
chádzané huby v našich lesoch. Pre Jána 
Klukošovského 
z Novej Belej sa 
začala pekne, 
nájdením pr-
vých dubákov 
(na fotke). (aj)   

*  *  * 
Na sv. Antona Padovského (13. júna) 

pripadajú v Tribši hody, na ktoré sa schá-
dzajú nielen obyvatelia obce, ale aj veriaci 
zblízka i zďaleka. V poslednom čase sa aj 
v Tribši oživila medzi staršími i mladšími 

NA SV. JÁNA V ORAVKE
Na sv. Jána je v Oravke vždy veselo. A nebolo tomu inak ani 

tento rok. 24. júna sa pod lyžiarskym vlekom v Oravke stretli mi-
lovníci tradície, kultúry a zábavy na ďalšom ročníku Svätojánskych 

zvykov, ktoré zorganizovalo Oravské centrum kultúry v spo-
lupráci s vojtom gminy Jablonka, Babohorským národným 
parkom v Zawoji a Oravským Etnografi ckým múzeom z Hornej 
Zubrice. Program bol bohatý a každý hosť si prišiel určite na 
svoje. Súťaže chtivé skupiny si mohli zasúťažiť o najlepšie 
pastierske syry, v robení praženice a v stavbe salaša. Súťaž-
né disciplíny neboli vôbec najľahšie, ale súťažiaci si s nimi 
hravo poradili. Po vyhodnotení výsledkov porota uznala, že 
najlepšie si poradila skupinka z Hornej Zubrice, na druhom 
mieste sa umiestnila družina z Oravky a tretie miesto získala 
skupina z Chyžného.

O dobrú náladu sa postarala ľudová kapela Javor, Sku-
barky zo základnej školy v Jablonke-Boroch, folklórny súbor 
Odrowążanie z Odrowąża a Załuczného a známy slovensky 
folklórny súbor Oravan. Nakoniec sa o zábavu postarala hu-
dobná skupina Anonim, pri ktorej pesničkách sa bavili mladí 
aj starší dlho do noci (ms)

Vystúpenie FS Kumoratky v roku 2003. Foto: archív E. Zubrického
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Poľnohospodárstvo

Záhradkári
Medzi základne predpoklady dob-

rej a akostnej úrody konzumnej zele-
niny patrí jej ochrana proti škodlivým 
činiteľom. Pri používaní niektorých 
chemických prípravkov, hlavne herbi-
cídov, sa treba poradiť s príslušnými 
odborníkmi o ochrane rastlín. 

Začína sa hlavné obdobie zberu ze-
leniny. Pravidelne treba zberať uhorky 
a fazuľové struky, lebo prezrievajúce 
plody brzdia nasadzovanie nových. 
Súčasne dozrieva cibuľová zelenina 
a cesnak. Oba plody musíme vybrať 
z pôdy a dosúšať ich na vetrateľnom 
mieste. V tomto mesiaci môžeme 
ešte siať niektoré druhy zeleniny pre 
jesenný zber.   

Ovocinári
V júli prevažuje suché obdobie, 

preto musíme dbať na výdatné zavla-
žovanie ovocnej záhradky. Výhodnej-
šie je výdatné zavlažiť raz za týždeň 
ako zavlažovať každý deň nedosta-
točne. Zalievame ráno, pred zohriatím 
pôdy slnečným žiarením, najlepšie 
odstátou vodou. V daždivom období 
povrch pôdy často kyprime. 

V ovocnej škôlke robíme prebierku 
a rez silného obrastu. Pri stromčeko-
vých tvaroch ríbezlí a egrešov odstra-
ňujeme bočný obrast na  konárový 
krúžok. Keď sme na očkovancoch 
ponechali podporné čapíky, zrežeme 
ich a zatrieme voskom.  

Chovatelia
V tomto mesiaci bývajú najväčšie 

horúčavy. Počas nich okná i dvere na 
kurínoch zacláňame tak, aby v nich 
slnečné lúče cez deň vzduch veľmi 
nezohrievali. Vo veľmi prehriatom 

Kôpor  (poľ. koper) – čaj sa pije pri 
nadúvaní a pri brušných kŕčoch.

Rasca (poľ. kminek) – čaj pomáha pri 
nadúvaní a žalúdočných problémoch.

Levanduľa (poľ. lawenda) – uvoľňuje 
kŕče.

Majorán (poľ. majeranek) – podpo-
ruje trávenie a potenie, je vhodný pri 
prechladnutí.

Petržlen (poľ. pietruszka) – pôsobí 
močopudne, obsahuje veľké množstvo 
vitamínu C.

Mäta pieporná (poľ. mięta pieprzowa) 
– pomáha pri žalúdočných a črevných 
ťažkostiach pri nevoľnosti a vracaní. 
Dobre účinkuje pri kolikách a žlčníkových 
problémoch. 

Baza čierna (poľ. bez czarny) – po-
máha proti chrípke, prechladnutiu, posil-
ňuje obranyschopnosť organizmu.

Tymián (poľ. macierzanka piaskowa ) 
– účinný je proti kŕčovitému kašľu.

Fenykel (poľ. fenkel) – má upokojujúci 
a protikŕčový účinok, pomáha pri hnačke 
a zažívacích poruchách. 

Harmanček (poľ. rumianek) – pôsobí 
protizápalovo a pomáha pri žalúdočných 
ťažkostiach. 

Skorocel (poľ. babka lancetowata) 
– pomáha pri bronchitíde.

Žihľava (poľ. pokrzywa) – čaj slúži 
k prečisteniu krvi, je močopudný. 

Kozlík lekársky (poľ. kozłek lekarski) 
– upokojujúci prostriedok.

Lipa (poľ. lipa) – osvedčený prostrie-
dok proti prechladnutiu.

Púpava (poľ. mniszek lekarski) – čaj 
pomáha pri reumatizme, dne, chronic-
kých ochoreniach kĺbov a žlčníkových 
ťažkostiach.

Podbeľ (poľ. podbiał pospolity) 
– prostriedok proti kašľu.

RebríčekRebríček (poľ. krwawnik pospolity) 
– tlmí kŕče pri menštruačných ťažkostiach 
i žalúdočných problémoch.

Šalvia (poľ. szałwia) – má protizá-
palový účinok, vhodná je pri zápaloch 
v ústach, hltane i hrtane. Tiež sa používa 
proti poteniu.

Trezalka (poľ. dziurawiec zwyczajny ) 
– čaj pomáha proti depresiám. (aj) 

prostredí sa hydine v noci zle odpočíva. 
Okrem toho prehriate chovné priestory 
sú priaznivým prostredím pre rozmnožo-
vanie vonkajších parazitov. Preto v lete 
bojujeme proti nim energickejšie ako 
inokedy. Najväčšie úspechy dosiah-
neme udržiavaním čistoty a poriadku 
a používaním  vhodných prípravkov. 

V horúčavách prijíma hydina menej 
potravy a viac vody. Musíme teda pitnú 
vodu častejšie vymieňať, aby bola 
čerstva a studená. Napájadlo pred na-
liatím čerstvej studenej vody dôkladne 
vypláchneme. Kŕmidlá a napájadlá majú 
byť umiestnené tak, aby do nich nemali 
prístup vrabce.   

Včelári
V júli sa končí včelársky rok. Včelej 

paše rapídne ubúda. Na mnohých 
miestach je už bezznáškové obdobie. 
V horských oblastiach môžu ešte medo-
vať lúky a v jedľových lesoch sa môže 
vyskytnúť bohatá znáška medovice. 

Vývoj včelstva po letnom slnovrate 
má klesajúcu tendenciu. Množstvo 
vajíčok, ktoré matka denne nakladie, sa 
sústavne zmenšuje. Včelstva postupne 
slabnú. V bezznáškovom období by bez 
zásahu včelára prestala matka plodovať. 
Tomu musí včelár zabrániť. 

Začiatkom júla dokončievame vý-
menu matiek, aby si včelstvo vychovalo 
silnú generáciu mladých včiel na zimu. 
V silnejších včelstvách doznieva ešte 
rojová nálada. Likvidujeme ju tým, že 
včelstvu odoberieme 2-3 plásty so 
zaviečkovaným plodom aj so včelami 
a utvoríme z nich odloženec s vlastnou 
matkou. Pôvodne včelstvo zostane bez 
matky. Na 10. deň odloženec prezrieme, 
nastavané materské bunky zničíme 
a pridáme mladú oplodnenú matku. Tým 
zabránime vyrojeniu včelstva. (aj)       

Z kalendára na júl BYLINKOVÁ 

POMOC
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Bludisko
Pomôžte hladnej myške Danke dostať sa k syru.

JANA BODNÁROVÁ

PONÍK JANÍK
V parku stojí fontána. Ľudia ju volajú 

Krásna Jolana. Jej kvapôčky vyletujú do 
výšky ako lietadielka zo skla, a potom 
padajú dolu ako sklené parašutistky. 
Okolo fontány rastú stromy a kry, na 
ktorých voňajú pestrofarebné kvety. Na 
cestičkách sa hrajú deti a psy, na lavič-
kách sedia starenky. 

V jeden deň prišiel ku fontáne malý 
koník. Namočil si do vody kopýtko, za-
triasol hrivou a zaspieval:

Som poník Janík,
Nejem deti, iba ovos.
Ak si smutný, hneď sa povoz,
Hijo, hijo, hou!
A potom sa vypytoval detí: - Nikto 

dnes nie je smutný? Nie si smutná, 
Martina, že ti spadla zmrzlina? Vilko, 
nerozbil si si čielko? Božka, nepokazila 
sa ti kolobežka? 

Poník sa vypytoval, ale žiadne z detí 
si na jeho chrbát nesadlo. Iba malá Sára 
sa nebála: 

- Ty si koník trpaslík? – opýtala 
sa smelo. 

- Nie! Nie som trpaslík! Som 
poník Janík!

Poník Janík ju už veľmi starý. 
Hoci je malý. A pretože veľa vi-
del a zažil, vôbec sa nehneval 
na to smelé dievčatko.

- A ty si Sára, ktorá veľa 
tára, - zaerdžal veselo. Potom 
sa zohol, aby sa Sára mohla 
vyškriabať na jeho chrbát. 

Niekoľko ráz sa s ňou prešiel okolo 
fontány. Pomaly, opatrne, akoby niesol 
lesnú vílu, ktorú by mohol odfúknuť aj 
slabý vánok. Vtedy sa osmelili aj ostatné 
deti. Jedno po druhom chodili k poníkovi 
a žalovali sa:

- Ja som Zdeno, rozbil som si koleno. 
Ja som Klára, ktorá málo spáva. Ja som 
Soňa a bojím sa koňa. Ja som Beta, kri-
čala na mňa teta...

Toto a všeličo iné rozprávali deti po-
níkovi, len aby sa mohli povoziť na jeho 
chrbte. Poník Janík vôbec nebol unavený. 
Vozil všetky deti okolo fontány ako v cir-
kuse pod holým nebom. No a deti vyzerali 
ako cirkusoví krasojazdci. 

Fontána Jolana im k tomu vyhrávala 
na svojich bubienkoch, píšťalkách a zvon-
čekoch. A keď ste, deti, teraz náhodou 
trochu smutné, skúste si zaspievať poní-
kovu pesničku. Melódiu nech si vymyslí 
každý sám. 

Som poník Janík,
Nejem deti, iba ovos.
Ak si smutný, hneď sa povoz,
Hijo, hijo, hou! 

/Včielka 5/2004/
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VESELO SO ŽIVOTOM
Janko príde domov a mama sa ho pýta:
- Ako bolo prvý deň v škole?
- Je to podvod. Na dverách je napísané 1. 

trieda a vnútri samé drevené lavice...
*  *  *

- Prečo plačeš, Jurko? 
- Stratila sa mi zelená guľôčka. 
- Neplač, pomôžem ti ju pohľadať. 
- Netreba, urobím si novú! 

*  *  *
Počas povodne vo vode pláva klavír a ihla. 

Klavíru, vďaka vode, pekne brnkajú struny, 
a preto sa pýta ihly: - Počuješ, ako pekne 
hrám? 

- Nepočujem, mám vodu v uchu.
*  *  *

Prečo si nosia policajti zo sebou soľ?
– Aby mohli soliť pokuty. 
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Mladým – mladším – najmladším

ÚLOHA PRE VÁS
Milí mladí priatelia, keď sa chcete dozvedieť, čo je na obrázku, vymaľujte všetky 

okienka správnou farbou podľa čísiel. Z posledných prác sme odmenili: Moniku 
Radeckú z Kacvína a Natáliu Bosákovú z Podvlka. 

MOKRÉ TOPÁNKY
Vzal si motýľ topánky,
vyletel von zaránky.

Zmáčali ich kvapky rosy,
preto teraz lieta bosý. 

ŠIKOVNÝ KRTKO
V utorok si vŕtal krtko

štyri diery celkom vrtko.
Jeden, dva, tri, štyri diery,

vrtko spravil po večeri.  
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FORD MONDEO
Po dlhšom čase sa vrátime späť k eu-

rópskym autám. Priblížime si najnovší mo-
del Forda Mondeo. Zvonku určite zaujmú 
nové disky kolies z ľahkých zliatin, nový 
predný nárazník a mriežka chladiča. Nový 
tvar predných hmlových svetlometov, 
zadné združené refl ektory a rafi nované 
pochrómované detaily pomáhajú zdôraz-
niť a vyzdvihnúť štýlovosť vozidla. Roz-
šírila sa ponuka motorov a prevodoviek 
a vytvorená bola taktiež nová dynamická 
verzia Sport a exkluzívny Titanium ako 
vrchol luxusu.

Pri Forde Mondeo si môžeme vybrať 
zo širokej ponuky verzií. Každá z nich je 
navrhnutá tak, aby poskytla jedinečný 
pôžitok z jazdy. Tri rôzne typy karosérie 
umožňujú vybrať si medzi prepracovanou 
limuzínou, dynamickým hatchbackom a 
univerzálnym kombi. 

V každom Forde Mondeo nájdete vý-
konný a spoľahlivý motor. Nový dieselový 
motor 1.8 l Sci (výbava Ghia) spája v sebe 
nízku spotrebu paliva a nízku hladinu 
emisií vznetových motorov s precíznou 

v ktorej začal spievať piesne Raya Charlesa, 
rhythm and blues a soul. Ďalej nasledovali 
Blues Five (1968-69), Orchester Gustáva 
Offermana (1969-71), v ktorom Peter pôsobil 
ako spevák a gitarista. Neskôr to bol Revival 
Jazz Band (1972-77), Hej (1977-79), Combo 
Petra Lipu (1977-90) a iné. 

Medzi najzaujímavejšie kapely, v ktorých 
tento významný slovenský jazzman pôsobil, je 
Visegrad Blues Band. Táto kapela je dôkazom 
toho, že politika môže do hudby zasiahnuť 
aj pozitívne. Visegrad Blues Band tvorí zmes 
veľmi známych hudobníkov z krajín V4, teda 
Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďar-
ska. Hlavnými hviezdami súboru sú jednak 
slovenský spevák Peter Lipa a vynikajúci poľ-
ský gitarista Leszek Cichonski. Okrem nich sú 
ozdobami kapely poľský klávesista Zbigniew 
Jakubek a český harmonikár Ondřej Konrád. 
Rytmika je však úplne maďarská, ktorá má 
korene siahajúce až k legendárnym kapelám 
Locomotiv GT a Hobo Blues Band, to zname-
ná, že bubeníkom je Janos Solti a basistom 
Egon Poka. Repertoár tohto viac-menej príle-
žitostného zoskupenia tvoria predovšetkým 
originálne zaranžované bluesové štandardy 
i niekoľko pôvodných inštrumentálnych 
skladieb Cichonského. Podľa slov Ondřeja 
Konráda hlavný význam Visegrad Blues Bandu 
spočíva v stretnutí sa hudobníkov, ktorí spolu 
bežne nehrajú. (ms)

poroty International Jury, ktorá každoročne 
udeľuje ceny European jazz prize. V súčas-
nosti spolupracuje s Českým rozhlasom 3 
a Slovenským rozhlasom Devín na príprave 
jazzových Helci.

Počas svojej umeleckej kariéry vystriedal 
niekoľko hudobných skupín. Nebolo vôbec 
výnimkou, že pôsobil v dvoch hudobných 
skupinách naraz. Prvou jeho formáciou bola 
skupina Struny, v ktorej pôsobil v rokoch 1963-
66. V tejto skupine hrali študenti architektúry 
a stavebnej fakulty SVŠT. Neskôr prešiel do 
ďalšej študentskej skupiny Istopolitana, 

Peter Lipa 
Peter Lipa je najvýznamnejšou osobnos-

ťou slovenského jazzu. Je to známy spevák, 
skladateľ, moderátor, manažér jazzového 
diania, dlhoročný dramaturg a propagátor 
popredného európskeho festivalu Bratislavské 
jazzové dni. Jeho jazzová tvorba vychádza 
predovšetkým z bluesu, soulu a klasického 
mainstreamového idiómu. Netají sa tým, že 
jeho tvorbu výrazne ovplyvnili také svetové 
hviezdy ako Jimmy Rushing, Ray Charles, Al 
Jarreau, Joe Cocker či Bobby McFerrin. 

Peter Lipa sa narodil 30. 5. 1943 v Pre-
šove, kde v rokoch 1949 - 1959 skončil jede-
násťročnú strednú školu. Po nej sa zapísal 
na nadstavbové štúdium na zememeračskú 
priemyslovku v Košiciach. Medzičasom 
rozvíjal svoj umelecký talent v prešovskom 
amatérskom divadle. V roku 1962 prichádza 
do Bratislavy, kde vyštudoval Stavebnú fakultu 
SVŠT. Po jej ukončení pracuje s prestávkou 
ako redaktor v Československom rozhlase 
(najskôr v redakcii vedy a techniky, neskôr 
rediguje hudobné relácie). V rokoch 1975 - 76 
absolvoval postgraduálne štúdium žurnalisti-
ky. Od r. 1977 sa živí slobodným povolaním, 
čo bolo na časy komunizmu dosť nezvyčajné 
a taktiež riskantné. V roku 1989 sa stáva 
prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti 
a od roku 2001 je členom medzinárodnej 

citlivosťou zážihových motorov. Systém 
priameho vstrekovania paliva SCi pomá-
ha zabezpečiť vyšší výkon pri nižšej spot-
rebe paliva ako bežné zážihové motory. 
Ford Mondeo sa vyznačuje rýchlo radia-
cou prevodovkou, precíznym, presným 
riadením a živým správaním. V ponuke je 
široký výber prevodoviek. Všetky zážiho-
vé motory, vznetové motory TDdi a motory 
TDCi s výkonom 115 k sú vybavené ľahko 
ovládateľnou 5-stupňovou manuálnou 

prevodovkou a hydraulickou spojkou. K 
dispozícii je aj nová 6-stupňová manuálna 
prevodovka, ktorá je v štandardnej výba-
ve pre vozidlá so zážihovým motorom 
1.8i SCi a vznetovým motorom TDCi s 
výkonom 130 k. 

IVD je unikátny systém zaistenia 
jazdnej stability, ktorý vyvinul Ford pre 
svoje vozidlá. Systém posúva hranice 
fyziky v nebezpečných situáciách, ako 
je náhle vyhýbanie sa na šmykľavom 
povrchu, prudké brzdenie či akcelerácia. 
Vďaka IVD vozidlo spoľahlivo ovládate aj 
v nezvyčajných situáciách. Nezávislé za-
vesenie kolies Quadralink vytvára systém 
kratších a dlhých ramien. Výsledkom je 
polonezávislé zavesenie zadných kolies, 
ktoré zabezpečuje vysoko spoľahlivé 
vedenie kolies v zákrutách s miernym 
samonatáčacím efektom. Pritom sa iba 
minimum hluku z kolies prenáša do 
kabíny vozidla.

Nové Mondeo poskytuje posádke 
toľko priestoru, koľko potrebujú všetci 
cestujúci. Šírka interiéru zaručuje veľ-
korysý pocit každého pasažiera, pritom 
batožinový priestor pojme nezvyčajné 
množstvo kufrov, tašiek, dovolenkovej 
výbavy alebo čohokoľvek iného. Nielen 
kombi, ktoré je priam stvorené na rodinné 
dovolenkové cestovanie, ale aj liftback či 
sedan vynikajú priestrannosťou a kvalitou 
interiéru. (ms)
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Farby boli oddávna takisto aj sym-
bolmi. Označoval sa nimi stav duše i tela 
a tiež farbistá pestrosť krojov nemá svoj 
pôvod len v ľudovom zmysle pre krásu. 
Farby na krojoch mali svoj hlbší význam, 
ktorý z nich zotrela až doba a vývoj. Far-
by, ako symbol, sa často používajú ešte 
aj dnes. Vidíme napríklad, že zelená je 
všeobecne uznávaným symbolom ná-
deje. Neskôr tiež prebudením zmyslov, 
prebudením prírody a plodnosti. Farbou 
radosti bola zas červeň – symbol životnej 
sily, krvi. Preto červená farba prevládala 
všade tam, kde sa oslavoval život a kde 
bolo veselo. Aj na svadbách dominovala 
červená s bielou. 

Biela farba bola symbolom neporu-
šenej nevinnosti a detstva. V 14. storočí 
sa s obľubou používala pre milencov 
kombinácia červenej so zelenou, čo 
znamenalo horúcu lásku. Symbolom za-
ľúbeného muža bola vždy farba červená, 
milujúcej ženy farba zelená. Tiež cudnosť 
panny mala svoj symbol. Nebola to farba 
biela, ktorá symbolizuje skôr nevinnosť 
dieťaťa, ale belasá farba. Panny na vydaj 
nosievali belasé stuhy vo vlasoch a belasé 
zástery a v niektorých končinách bolo zvy-
kom, že dievča, ktoré sa chcelo vydávať, 
vyvesilo na dvere svojho domova belasú 
zásteru. Modrá farba bola tiež smútočnou 
farbou, ale iba vtedy, keď zomrelý bol 
mladý a slobodný. 

Dvojitú úlohu mala žltá farba. Tá 
vo väčšine prípadov platila ako symbol 

dá povedať, že sú oveľa zdravší ako druhé 
dva typy ľudí. Svetlovlasí a rusovlasí sú čas-
tejšie obeťami reumatizmu ako bruneti.

Okrem toho je známe, že pokožka 
všetkých ľudí dokáže meniť farbu. 
U svetlovlasých ľudí prevláda farba žltá 
a zelená, u tmavovlasých červená a mod-
rá. Asi aj naozaj na tom niečo je, keď sa 
o blondínovi povie, že od ľaku zozelenel, 
kým o brunetovi, že od zlosti zmodral.

...a kvety
 Pôsobia na našu náladu a pohodu. 

Samozrejme, i tu svoju úlohu zohráva 
ich farebnosť. Biele kvety vnášajú jas 
a veselosť. Sú symbolom nevinnosti 
a čistoty. Červený kvet vyjadruje lásku, 
oheň, vášeň. Tmavá červeň pôsobí vážne, 
dôstojne, kým jasná červená vyjadruje 
temperament. Žlté kvety predstavujú 
svetlo, krásu, životný elán a veselie, ale 
tiež úctu k starobe. Oranžové kvety, to je 
pôvabná a nevtieravá krása, ktorá prináša 
sviatočnú atmosféru, radosť a teplo slnka. 
Zelená farba je celkovým doplnkom kytice 
kvetov, zjednocuje a upokojuje. Vyjadruje 
nádej, pokoj a túžbu po mieri. (aj)

závisti a zloby. Ale v ľudových poverách 
chránila pred vplyvom zlých mocností 
a démonov, preto sa ňou natierali dvere 
domov a zhotovovali žlté časti odevov. 
Ale po čase sa význam tejto farby zotrel 
a zmiešal s červenou, takže žltá mohla 
byť aj symbolom lásky.

...a povahové 

vlastnosti 
Americký vlasový odborník zistil, že 

svetlovlasý človek má na hlave priemerne 
150 tisíc vlasov, brunet 130 tisíc a človek 
s takzvanými tizianovými vlasmi len 25 
tisíc vlasov. 

Od rozdielov vo farbe vlasov môže-
me dospieť aj k povahovým rozdielom. 
Podľa tohto amerického vedca svetlovlasí 
ľudia dokážu oveľa vášnivejšie nenávi-
dieť i milovať a vôbec prežívajú každý 
druh starosti a radosti hlbšie ako ľudia 
tmavovlasí. Oproti tomu tmavovlasí ľudia 
majú od prírody sklon k zádumčivosti 
a k väčšiemu uvažovaniu. O rusovlasých 
ľuďoch sa dá povedať, že ľahko a rýchlo 
vzkypia v hneve, ale práve tak rýchlo 
vychladnú a zabudnú. 

Farba vlasov má tiež vplyv na sklon 
k určitým chorobám. Ľudia svetlovlasí 
a rusovlasí od prírody majú chúlostivú 
pleť a ľahko dostávajú rôzne kožné cho-
roby. Svetlovlasí ľudia tiež trpia častým 
prechladnutím. Tmavovlasí ľudia majú 
väčšinou zdravé zuby a vôbec sa o nich 
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ZESPÓŁ
BOLESNEGO 

BARKU 
(zbb) lub phs 

(łac.periartritis 
humeroscapularis)
Przyczyn bólu barku  może być wiele 

i mogą być one bardzo różne. Niekiedy 
mogą je spowodować urazy, upadki i 
przeciążenia, a także nieroztropne upra-
wianie rekreacyjnego sportu np. zbyt 
intensywne zajęcia aerobiku, a nawet 
forsowna gimnastyka poranna. Wywołać 
je może nagły wysiłek fi zyczny np. dźwig-
nięcie ciężkiego przedmiotu albo dłu-
gotrwały bezruch. Do takiej dolegliwości 
przyczynia się niekiedy zmieniająca się 
wraz z wiekiem nieprawidłowa postawa 
ciała i siedzący tryb życia, co powoduje 
osłabienie mięśni, a szczególnie obręc-
zy barkowej. Zmiany chorobowe barku 
może wywołać osłabienie układu odpor-
nościowego (często spowodowane m.in. 
długotrwałym, silnym stresem),oraz stan 
zapalny, np. przeziębienie czy wychło-
dzenie całego organizmu lub samego 
barku. Na te dolegliwości narażeni są 
kierowcy i pasażerowie, którzy podczas 
jazdy trzymają rękę tuż przy otwartym 
oknie samochodu. Zespół bolesnego 
barku może być efektem przeciągu lub 
długotrwałego siedzenia w domu przy 
oknie. Zdarza się także wtedy, gdy szybko 
zmieniamy temperaturę pomieszczenia, 
w której się znajdujemy, a więc np. prze-

ČO NA OBED
Husacia polievka

Husacie trupy, masť, cesnak, cibuľu, 
soľ, koreniny, múku, smotanu na varenie, 
vajce, koreňovú zeleninu.

Trupy osolíme a posypeme rascou, 
zabalíme do alobalu a na pekáči opečie-
me. Po opečení vyjmeme pľúca (obsa-
hujú piesok), rozsekneme a dáme variť. 
Po 90 min. pridáme zeleninu a varíme 
do mäkka. Scedíme, pridáme posekané 
mäso a zeleninu, zatrepeme smotanou a 
múkou, dochutíme a zavaríme haluškami 
z vajec a hr. múky a trocha husacej masti 
(dá sa zobrať z výpeku).

Baraní pilaf
400 g baranieho mäsa, 40 g masti, 1 

cibuľa, mletá červená paprika, tlčená ras-
ca, postrúhaný ďumbier, soľ, 200 g ryže, 
20 g postrúhaného syra, 2 veľké lyžice 
rajčiakového pretlaku, hlávkový šalát.

Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame 
na drobné kocky. Na rozpálenej masti 
opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu, 
keď je už zlatistá, pridáme mletú pap-
riku, tlčenú rascu, postrúhaný ďumbier 
a osolené pokrájané mäso. Podlejeme 
horúcou vodou a dusíme do polomäkka. 
Potom pridáme umytú a sparenú ryžu, 
osolíme a zalejeme vriacou vodou. Spo-
lu dusíme na miernom ohni do mäkka. 
Hotový baraní pilaf dávkujeme tak, že ho 
naplníme do naberačky, ktorú vkladáme 
za každým do horúcej vody a vyklopíme 
na tanier. Jednotlivé porcie posypeme 
postrúhaným syrom, ozdobíme rajčia-
kovým pretlakom a obložíme listami 
hlávkového šalátu.

ZÁKUSKY
Čokoládové 

rozprávkové rezy
Na jedno cesto: 6 vajec, 6 poliev-

kových lyžíc práškového cukru, 40 g 
kakaa, 2 polievkové lyžice hrubej múky, 
na koniec noža prášok do pečiva - toto 

je množstvo na jednu piškótu (piškóty 
upečieme tri).

Na krém: 2 dl mlieka, 100 g kakaa, 100 
g varovej čokolády, 250 g kryštálového 
cukru, 375 g masla.

Poleva: 100 g čokolády, 70 g stuže-
ného tuku Cera.

Na ozdobenie: lieskové oriešky.
Pri spracovaní cesta najprv vymieša-

me žĺtky s cukrom do penista, pridáme 
kakao, múku, prášok do pečiva a opatr-
ne primiešame tuhý sneh z bielkov. 
Upečieme. Po vychladnutí natrieme 
polovicou krému prvú piškótu, priložíme 
ďalšiu piškótu a natrieme druhou polo-
vicou krému, priložíme tretiu piškótu a 
povrch natrieme ríbezľovým džemom 
/prípadne si odložíme trochu krému 
a aj povrch piškóty natrieme tenkou 
vrstvou/ a polejeme čokoládou. Po stu-
hnutí pokrájame na úhľadné rezy a do 
stredu každého dáme lieskový oriešok. 
Krém robíme takým spôsobom, že mlie-
ko uvaríme spolu s cukrom, čokoládou, 
kakaom na hustú kašu. Po vychladnutí 
vyšľaháme s maslom na krém.

Varovú čokoládu polámeme na 
kúsky a spolu so stuženým tukom Cera 
na miernom ohni za stáleho miešania 
rozpustíme.

ŠALÁTY
Flambovaný ovocný šalát 

s ľadovými bonbónmi
1 škatuľa ľadových bonbónov, 1 

konzerva ovocnej zmesi, 1 lyžica cukru, 
2 lyžice pomarančovej šťavy, 2 lyžice 
citrónovej šťavy, 2 malé poháriky rumu, 
20 g masla.

Bonbóny na peknom tanieri prikry-
jeme a uložíme do chladničky. Ovocnú 
zmes scedíme, necháme odkvapkať 
a upravíme do misky. Šťavu v hrnci 
vyvaríme na malé množstvo, premieša-
me so šťavou z citróna a pomaranča a 
nalejeme do kanvičky. Všetky suroviny 
si pripravíme na menší stolík vedľa 
stola. Zapálime plameň na fl ambovanie, 
rozohrejeme panvicu. Dezertné tanieriky 
zohrejeme a pripravíme si bonbóny. Na 
panvici roztopíme maslo s cukrom a so 
šťavou krátko povaríme. Pridáme ovocie, 
zalejeme rumom a zapálime. Ovocie 
naporciujeme na tanieriky a podávame 
s bonbónmi.
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PORADY
FIZJOTERAPEUTY

chodzimy z dobrze nagrzanego pokoju do zimnego 
korytarza. Dzieje się to dlatego tak, ponieważ tkanki 
miękkie barku są szczególnie bogato wyposażone w 
receptory bólowe ( wolne zakończenia nerwowe)i nawet 
niewielki bodziec (lekki ucisk, nieznaczny ruch, fala 
zimnego powietrza) może wywołać ból. Istnieje kilka 
postaci zespołu bolesnego barku. Wyróżnia się je ze 
względu na sposób powstawania:

- przerwanie pierścienia mięśni rotatorów (ścięgien 
krótkich mięśni obracających ramię)

- odkładanie złogów wapniowych w ścięgnach 
mięśni odpowiedzialnych za ruch 

w stawie barkowym
- zapalenie kaletki podbarkowej (struktura odpo-

wiedzialna za zmniejszenie tarcia)
- zapalenie pochewki ścięgnistej
- przerwanie ścięgna
- bark zamrożony
Bóle barku powodują ogromne utrudnienia w co-

dziennym życiu, uniemożliwiają ubieranie się, czesanie 
i mycie. Pacjent nie może spać w nocy, szczególnie 
wtedy, gdy śpi na chorym boku. Po tygodniach trwania 
dolegliwości zaczynają być widoczne zaniki mięśnia 
naramiennego. Unoszenie ramienia w płaszczyźnie 
ciała i obracanie na zewnątrz nasila ból .Chory unika 
wykonywania czynności chorą ręką w związku z czym 
ograniczenie ruchów narasta. Ostatecznie kończyna 
przyjmuje następującą pozycję:

- ramię opuszczone
- zrotowane do wewnątrz
- zgięte w stawie łokciowym
- ręka na klatce piersiowej.
W tej pozycji może nastąpić zesztywnienie barku i 

rozwija się wtedy kliniczny obraz tzw. barku zamrożo-
nego czyli dużego ograniczenia ruchomości stawu spo-
wodowanego zwłóknieniem tkanek okołostawowych.

Leczenie
Na ogół stosuje się leczenie zachowawcze w skład 

którego wchodzi stosowanie leków przeciwbólowych i 
przeciwzapalnych, niekiedy dostawowe lub okołosta-
wowe z użyciem leków znieczulających miejscowo 
i kortkosteroidów (blokady) oraz fizjoterapia (tzn.
kinezyterapia, fi zykoterapia, masaże i balneoterapia). 
Ponadto stosuje się czasami naukę prawidłowych i 
bezpiecznych wzorców ruchowych w codziennych 
czynnościach samoobsługowych i w pracy oraz instruk-
taż dotyczący urządzenia przestrzennego stanowiska 
pracy.

Józefa Pieronek

Bezpieczny 
dom w wakacje

Rozpoczął się sezon urlopowy czyli wyjazdy w góry, nad 
morze i w świat. Spokojni mogą być ci z nas, którzy mogą zosta-
wić kogoś w domu do pilnowania „dobytku” (kochane teściowe i 
babcie). Gorzej gdy planujemy wspólny wyjazd i nie mamy niko-
go z bliskich kto przypilnowałby naszego domu, podlał kwiatki, 
odebrał korespondencje itp. Wakacje to niestety najlepszy okres 
dla złodziei i włamywaczy. Co należy zrobić, aby móc spokojnie 
rozkoszować się wypoczynkiem? Oto kilka rad. 

Dziś podstawą bezpieczeństwa zwykłego Kowalskiego jest 
system alarmowy czyli elektroniczne zabezpieczenie domu 
(mieszkania) przed włamaniem. Jest to już usługa ogólnie 
dostępna i niedroga. System alarmowy dobrej klasy to wy-
datek rzędu 1500 - 3500 zł. w zależności od wielkości domu 
(mieszkania). Zapewnia on bezpieczeństwo i odstrasza poten-
cjalnych włamywaczy i złodziei. W dużych miastach i większych 
miejscowościach działają agencje ochrony, które oferują tzw. 
monitoring systemów alarmowych czyli poprzez stacje monito-
rowania działające w agencji „nadzorują” nasz dom (mieszkanie) 
wysyłając w razie alarmu grupę interwencyjną. Taka usługa 
kosztuje miesięcznie od 60 do 150 zł. 

Nie wszystkich jednak stać na system alarmowy bądź nie 
zdążyli się jeszcze w niego zaopatrzyć przed wyjazdem. Co 
w takiej sytuacji należy zrobić? Powoli zaczyna działać tzw. 
straż sąsiedzka czyli zorganizowana grupa sąsiadów pilnująca 
okolicy osiedla, domów i współpracująca z Policją i strażą miej-
ską (gminną). O szczegóły należy pytać radnych i miejscowe 
komisariaty. 

Wyjeżdżając na wakacje należy powiadomić najbliższą 
rodzinę, przyjaciół. Niech zaufany sąsiad zabiera nam korespon-
dencję ze skrzynki pocztowej - rozrzucone reklamy pod miesz-
kaniem i pełna skrzynka ofert pobliskich pizzerii to informacja dla 
włamywacza, że nie ma nikogo w domu. Zostawmy zapalone 
światło i włączone radio, ale nie za głośno - niech słychać i wi-
dać, że ktoś jest w domu. Energooszczędna żarówka to niewielki 
wydatek a może nas uchronić przed przykrymi konsekwencjami 
włamania. Należy wyłączyć telefon stacjonarny z sieci na okres 
wyjazdu, nie dostaniemy obniżki abonamentu za to u operatora 
sieci, ale często złodzieje dzwoniąc sprawdzają czy ktoś jest w 
domu (mieszkaniu) - tzw. głuchy telefon. 

W domach (mieszkaniach) wyposażonych w rolety an-
tywłamaniowe nie należy ich opuszczać do końca, a osoby 
mieszkające w blokach na parterze powinny starannie zasunąć 
fi ranki (nie zasłony), aby nikt postronny nie interesował się za 
bardzo co jest w środku. 

Złodzieje i włamywacze wychodzą z założenia, że im sta-
ranniej zabezpieczysz dom (mieszkanie) poprzez kraty, rolety 
antywłamaniowe, system alarmowy tym trudniej będzie im 
się do niego dostać a czas dla włamywacza czy złodzieja jest 
najistotniejszy i decydujący tak jak dla nas święty spokój na 
wakacjach. Życzę udanego wypoczynku. 

Szymon H.
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Psychozábava – humor

LEV (23.7.-23.8.)
Ak by si rád prežil nejakú zme-
nu vo svojom citovom živote, 

prišiel na to vhodný čas. Hviezdy ti budú 
naklonené. Zmena však nemusí prísť 
hneď, hlavne ak máš problémy v pracov-
nom živote. Drž sa pevne svojich plánov 
a nech srdce riadi tvoj život.

PANNA (24.8.-23.9.)
Máš čoraz viac síl. Slnko osve-
cuje stále viac a viac na tvoju 
kariéru. Nájdeš si nových zná-

mych a čakajú ťa zaujímavé, možno aj 
dosť ďaleké cesty. Budeš môcť úspešne 
ukončiť všetky veľké plány. A popri tom 
všetkom šťastena neopustí tvoj dom, ani 
tvoju rodinu.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Ak chceš získať väčší rešpekt 
v práci alebo medzi svojimi 
známymi, nadišiel na to ten 

správny čas. Budeš však musieť vynaložiť 
nielen veľa vlastnej energie, ale aj peňazí. 
Buď si však istý, že všetko sa ti onedlho 
vráti. Vďaka dobrým vzťahom v rodine si 
môžeš dovoliť aj zariskovať.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Stojíš na prahu pred zaujíma-
vými udalosťami a pozitívny-
mi zmenami. Onedlho budeš 
musieť podrobne prehodnotiť 

svoj vzťah s najbližšími, ako aj s pracovný-
mi partnermi. Budeš sa musieť zamyslieť 
nad tým, čo im ponúknuť. Ťažké rozhod-
nutia odlož na koniec mesiaca.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Aj keď si si teraz príliš istý, že 
ti ide všetko hladko, daj si pozor, 
lebo tieto dni sa môžu rýchlo 

skončiť. Úspechy dosiahneš len vtedy, ak 
si budeš na 100 % istý, čo vlastne chceš 
a ak budeš mať dôkladne premyslený 
plán. Vďaka svojej popularite budeš mať 
vydarený vzťah.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Konečne sa prestaneš za-
oberať svojimi problémami 
a sústrediš sa na partnerovi, 
na spolupracovníkoch a iných. 

Je to vhodný čas na posilnenie vzťahov 
s kamarátmi. Budeš mať viac času na 
rozhovory, diskusie a spoločné riešenie 
problémov. 

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Konečne sa ti podarí vyrie-
šiť dlhoročné problémy vo 
vzťahoch, ktoré ťa už trápia 

niekoľko rokov. Odteraz sa to zmení na 
lepšie. Vo vzťahoch s inými ľuďmi sa ti 
začne dariť. Musíš si len začať dôverovať 
a vyhrať boj sám so sebou, aby staré skú-
senosti neboli tieňom v budúcnosti.

RYBY (19.2.-20.3.)
Budeš sa lepšie cítiť. Konečne 
nájdeš zem pod nohami a tvo-
ja životná situácia sa výrazne 

ustabilizuje. Vyhliadky tvojej budúcnosti 
sú natoľko úžasné, že škoda by bolo ich 
hneď odrazu pokaziť nejakými unáhle-
nými činmi. Poriadne si to ešte premysli 
a riaď sa hlavou.

BARAN (21.3.-20.4.)
Čo by si chcel? Cestovať nie-
kam ďaleko, nájsť lásku svojho 
života, postaviť dom? Všetko je 

ešte pred tebou, ale všetko naraz sa nedá 
zrealizovať. Vďaka svojmu entuziazmu 
máš veľkú šancu, že sa ti podarí vyces-
tovať niekam s partnerom. Ak nie, bolo 
by treba niečo zmeniť.

BÝK (21.4.-20.5.)
Máš šancu do niečoho dobre 
zainvestovať. Môžeš kúpiť 

byt, dom, pozemok alebo sa nejakým 
iným spôsobom obohatiť. Neboj sa ťaž-
kých rozhodnutí, určite nájdeš tú správnu 
cestu. Ak si mal doteraz nejaké problémy, 
už sa končia a ty vychádzaš na výslnie.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Tento mesiac môže byť pre 
teba najplodnejším mesiacom 
za celý rok. V najbližších 

týždňoch sa preveria vzťahy s tvojimi 
najbližšími. Isto sa nájde niekto, kto ťa 
zarmúti a vyvedie z miery. Avšak partner-
ské vzťahy sa vďaka tomu vykryštalizujú. 
Využi poriadne svoju šancu.

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoja životná situácia sa zlepší, 
ustúpia problémy, ktoré ťa celý 
čas znepokojovali. Dôveruj 

svojej intuícii, pretože ťa čakajú výrazné 
zmeny. Nové povinnosti budú pre teba 
nielen záťažou, ale aj novým zdrojom 
ziskov. Ak sa nevystrašíš práce, dosiah-
neš veľa.

NÁŠ TEST

Máte sklon 
k povrchnosti?

1. Ste štedrejší v sľuboch ako v ich plnení?
a) ak mi to pomôže, dokážem sľúbiť čo-

koľvek – 8; b) snažím sa, aby bol sľúb 
splniteľný – 3; c) sľubujem spravidla viac, 
ako dokážem splniť – 6; d) čo sľúbim, to 
aj splním – 1.

2. Dávate prednosť starším?
a) je to pre mňa samozrejmosť – 1; b) ne-

považujem to za nemenné pravidlo – 6; c) 
iba v mesiaci úcty k starším – 8; d) snažím 
sa ich uprednostňovať – 4.

3. Vyhovuje vám zásada cól sem, cól tam? 
a) rád si niečo zľahčím – 6; b) trvám na 

presnosti vo všetkom – 1; c) pravidlá 
treba dodržiavať – 3; d) často povolím 
viac ako cól – 8.

4. Dokážete rozlíšiť prísnosť od šikanova-
nia?

a) prísnosť je nevyhnutnosť a nie šikanovanie 
– 1; b) prísnosť môže byť aj skrytá forma 
šikanovania – 6; c) prísnosť neznamená 
šikanovanie – 3; d) zdrojom šikanovania 
je vždy veľká prísnosť – 8. 

5. Sú aj také pravidlá, ktoré sa nemusia 
dodržiavať?

a) pravidlá by sa mali porušovať len výni-
močne – 4; b) obchádzať pravidlá treba 
vedieť – 7; c) všetky beriem s rezervou – 8; 
d) žiadne by sa nemali obchádzať – 1.

6. Dokázali by ste nechať priateľa v kaši? 
a) za nijakú cenu – 1; b) ešte mu aj do nej 

pomôžem – 8; c) občas áno, nech sa 
trochu potrápi – 7; d) priateľovi ochotne 
pomôžem – 2.

7. Ako hodnotíte striktné trvanie na dochvíľ-
nosti?

a) ako príležitosť potrápiť podriadených – 7; 
b) je to úplne správna zásada – 1; c) ak sa 
pritom sám môžem uliať, tak dobre – 5; d) 
považujem to za samozrejmosť – 2.

8. Meníte svoje rozhodnutia aj bez vážnejšej 
príčiny? 

a) bez príčiny rozhodnutia nemením – 3; 
b) áno, veľmi často – 8; c) rozhodnutia 
prijímam laxne, a tak to aj dopadá – 6; 
d) rozhodujem sa po zrelej úvahe, preto 
nemusím nič meniť – 1.

Hodnotenie:
8-18 bodov: Povrchnosť v práci i v každo-
dennom živote nie je pre vás charakteris-
tická. Okolie vás hodnotí ako spoľahlivého 
človeka.
19-23 bodov: Dokážete sa správať prime-
rane zodpovedne. Nemáte sklon k povr-
chnosti. 
33-48 bodov: V prekonávaní sklonu k povr-
chnosti máte určité rezervy. Nie ste bez šan-
ce zlepšiť sa. Všetko je vo vašich rukách.
49-60 bodov: Iste ste sa už sám presved-
čili o tom, že povrchnosť sa nevypláca. Ak 
chcete sklon k povrchnosti prekonať, začnite
    s pestovaním vytrvalosti. (aj)
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S n á r
Veríte snom? Nie? Ani my neverí-

me, ale predsa každý z nás sa niekedy 
pozrie do snára, aj keď to pokladá za 
predsudok našich babičiek. Je to pred-
sa zábava. A čo, keď sa vám dobrý sen 
splní? Tak teda, keď sa vám snívalo:

Báseň čítať – veľmi príjemná správa.
Bavlnu priasť alebo tkať – veľký zisk alebo 
nejaká výhra. 
Berla – veľké nepríjemnosti v práci; vidieť 
ju – budeš žiadať cudziu pomoc; zlomiť 
ju – zdravie, prospech.
Bežať (sám) alebo vidieť niekoho bežať 
– dostaneš peniaze; a nemôcť sa pohnúť 
z miesta – budeš dlho čakať na výsledky 
svojej práce; a dosiahnuť cieľ – šťastie 
v práci; a predbehnúť niekoho – zažiješ 
dobré časy. 
Blúdiť – čaká ťa  mnoho ťažkostí.
Bonbón jesť – zanedlho sa do niekoho 
zamiluješ.
Borievky vidieť – skromná domácnosť; 
jesť – nemoc, hádka s príbuznými; hľadať 
– veľká namáha; nájsť – ľahký zisk. 
Bozkávať niekomu ruku – máš pred sebou 
pekné vyhliadky; pekné dievča – skorá 
svadba; muža – nevera; chcieť a nemôcť 
– veľké starosti; zem – starosti, problémy; 
zadané osoby – hádka, nepríjemnosť; 
deti – veľa radosti  v živote. (aj) 

Čo prezdrádza tvoje meno?
EMÍLIA – jasné, milé, vierohodné meno. Najčastejšie je 

to brunetka alebo vôbec tmavovláska s čiernymi buď modrými 
očami, okrúhlou tvárou a hnedou, akoby opálenou pleťou. Oby-
čajne je dosť vysoká buď stredného vzrastu, štíhla, živá a svižná. 
V detstve ju všetci poznajú ako veľmi energickú, pohyblivú 
a výrečnú. Máva niekoľkých súrodencov, ale ako najmladšia je 
matkiným miláčikom a v rodine má vždy posledné slovo. Mož-
no o nej povedať, že je veľmi bystrá a nadaná, má vynikajúcu 
pamäť, ale v škole sa učí len priemerne, aj keď túži po štúdiu na 
vysokej škole. Má sklon k prírodným vedám, ale len zriedkavo 
sa jej podarí vyštudovať. Najčastejšie je učiteľkou matematiky, 
zdravotnou sestrou, úradníčkou a pod. Teší sa úcte kolegov 
i kolegýň a predstavených.

Emília obyčajne vie, čo chce, a zväčša vytýčený cieľ dosiahne. 
Hovorí pravdu a vždy dodržiava dané slovo. Uznáva len konkrétne 

činy a neznáša plané rečnenie. Ako osoba plná elánu a životnej 
energie venuje sa často širokej spoločenskej činnosti, v ktorej 
dosahuje hodne úspechov. Ľudia ju majú radi, podrobujú sa jej, 
aj keď nie vždy dokážu oceniť jej nezištnú povahu. Osud nie je 
voči nej príliš láskavý, ale napriek tomu si Emília vždy dokáže 
poradiť a nájde správne východisko. Žije intenzívne, akoby ju 
niekto neustále náhlil a veľmi skoro sa stáva samostatná. 

Emília sa často vydáva za príbuzného alebo priateľa ses-
trinho manžela. Hoci je to manželstvo celkom dobré a pokojné, 
jednako chýba v ňom hlbší citový vzťah. Lásku vlastne ani 
nepozná. Emília máva najčastejšie dve alebo tri deti, ktorým 
je veľmi dobrou, citlivou a starostlivou matkou. Najšťastnejšie 
obdobie v jej živote je medzi25. a 35. rokom. Keďže Emília má 
dobrú a citlivú povahu, dojíma ju každá ľudská krivda. Preto je 
večne zaneprázdnená pomáhaním svojim blížnym a riešením 
ich problémov. Žiaľ, poďakovania a uznania sa skoro nikdy 
nedočká. Ale taký je už dnešný svet. Žije dlho, nechorľavie, 
a až do konca svojich dní je aktívna a energická. (aj)     

Ten pohľad, ako sa z nej stanú dve... to 
je jednoducho niečo strašné...

* * *
Jeden chlapík má trabant, a chodieva 

veľmi rýchlo. druhého to už naštve, a 
tak si kúpi octaviu. Vyhliadne si toho na 
trabante, a poďho za ním. Ale dobehnúť 
ho nemôže. To ho naštve ešte viac, a tak 
si kúpi porsche. Znovu si ho vyhliadne, 
a poďho za ním. Ale zas ho nemôže do-
behnúť. Tak už totálne naštvaný si kúpi 
ferrari, vyhliadne si trabanta a poďho 
za ním. Keď ho už predbieha, cez okno 
zakričí: 

- A čo urobíš teraz?
A ten z trabanta: 
- Hodím dvojku.

Poručík si zvolá nováčikov a pýta sa ich:
- Je medzi vami niekto, kto sa rozumie 
elektrine?

- Ja, pán poručík, - prihlási sa vojak 
Šmarc. - Mám elektrotechnickú priemy-
slovku.

- Výborne, vojak. Tak na izbe dohliad-
ni, aby bolo o desiatej večer zhasnuté!

* * *
- Zažil si už niekedy čierny humor v 

športe?
- Áno, raz. Keď maratóncom na trid-

siatom kilometri oznámili, že štart sa bude 
pre technickú chybu opakovať.

* * *
Hovorí jeden alkoholik druhému:

- Nerád pijem v prítomností manželky. 
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Divoká jazda. Divokú jazdu života zažil 21-ročný hendikepovaný mladík na inva-
lidnom vozíčku, ktorému sa na prechode pre chodcov zakliesnili držadlá jeho vozíčka 
do masky chladiča nákladného auta. Totiž vo chvíli, keď sa nachádzal pred čakajúcim 
kamiónom, dostali autá na semafore zelenú. Vodič veľkého ťahača na invalidný vozíček 
nevidel a pridal plyn. Pri náraze sa rúčky vozíčka dostali do mriežky masky na kapote 
auta a „divoká jazda“ sa mohla začať. Kamión ho po vyštartovaní tlačil pred sebou 
zhruba päť kilometrov rýchlosťou asi 80 km/h. Našťastie išli práve v protismere policajti, 
ktorí nič netušiaceho vodiča kamiónu zastavili. Carpenter ostal nezranený a aj jeho 
vozíček bol takmer neporušený, až na úplne zodraté gumy na kolesách. Myslel som 
si, že už nezastaneme a pôjdeme snáď 100 kilometrov, povedal po udalosti šťastný 
Carpenter. (SITA)

Pozor na čierne autá! Automobily čiernej farby 
sú častejšie účastníkmi dopravnej nehody a biele 
autá sú bezpečnejšie. Vyplýva to zo štúdie Monashs-
kej univerzity v austrálskom Melbourne. Vedci skú-
mali súvislosti medzi nehodovosťou a sedemnástimi 
rôznymi farbami automobilov na základe policajných 
správ z dvoch austrálskych štátov. Ukázalo sa, že 
medzi oboma faktormi skutočne existuje výrazná 
súvislosť. Niektoré farby môžu byť spájané so zvýšeným nebezpečenstvom nehôd. Sú 
to všeobecne tie farby, ktoré majú nižší index viditeľnosti, ako je čierna, modrá, šedá, 
zelená, červená a strieborná, alebo tie farby, ktoré len slabo kontrastujú s kľúčovými 
vizuálnymi prvkami pri šoférovaní. Vedci dospeli k záveru, že nebezpečenstvo nehody 
počas dňa je v prípade čierneho auta o dvanásť percent vyššie ako u bieleho. Po čier-
nych vozidlách nasledujú v nehodovosti šedé, strieborné, modré a červené. Štúdia sa 
opiera o policajné údaje o 855 258 nehodách v rokoch 1982 až 2004. (ČTK)

Nasypte mi do pohára pol deci. Piati 
holandskí študenti vynašli alkohol v prášku. 
Najnovšia inovácia na opojenie pod názvom 
Booz2Go je dostupná v dvadsaťgramových ba-
leniach za cenu jeden až 1,50 euro. Najväčšia 
výhoda? Dá sa predávať aj mladistvým. Harm 
van Elderen vynašiel alkoholický prášok spolu 
so štyrmi spolužiakmi ako súčasť ročníkovej 
práce na Helicon Vocational Institute. Keď 
sa obsah vrecúška 
Booz2GO zmieša 
s vodou, vznikne 
sýtený farebný ná-
poj s trojpercentným 
obsahom alkoholu. 
Keďže tento alkohol 
nie je v tekutej for-
me, dá sa predávať 
aj ľudom, ktorí majú menej než šestnásť 
rokov. V Holandsku je od tohto veku povo-
lená konzumácia alkoholu a fajčenie cigariet. 
Podľa študentov sa o ich produkt zaujímajú 
aj veľké spoločnosti. Výrobou podobného 
nápoja v prášku by sa totiž dali obísť dane za 
alkohol. Nápad vyrobiť alkohol v prášku tu 
však nie je po prvý krát. V Nemecku sladké 
alkoholické nápoje po uvedení na trh spôsobili 
pobúrenie. Alkoholový prášok považovaný za 
ochucovadlo sa v Spojených štátoch predával 
asi pred tromi rokmi. (Reuters)

Toto sa zíde sa aj v Tatrách. Istý 73-
ročný Švéd Tord Forsberg sa kameňmi 
ubránil pred útočiacim medveďom, ktorý 
ho napadol počas nedeľňajšej prechádz-
ky lesom. Medveď, ktorý bol podľa Fors-
berga takmer dospelý samec, sa najprv 
k dôchodcovi priblížil, potom odišiel, 
opäť sa vrátil a zasa odišiel. Až na tretí 
raz sa zhruba päť metrov od dôchodcu 
postavil na zadné nohy a pripravoval sa 
na útok. Starší pán bol taký vydesený, že 
zo zeme zobral za hrsť kameňov a hodil 
mu ich do ňufáku. Zabralo to, medveď sa 
otočil a zmizol v lese. Incident sa odohral 

Alergici, pozor! Posledné lekárske 
výskumy tvrdia, že užívanie marihuany 
pomáha zmierniť príznaky alergie a 
porúch imunity, ku ktorým dochádza, 
keď imunitný systém zaútočí na vlastné 
telo. Vedci z Univerzity Bonne používali 
tetrahydrocannabinol (THC), aktívnu 
zložku marihuany, na liečbu myší a všimli 
si zlepšenie alergických prejavov na koži. 
Užitím THC sa podráždenie kože zlepšilo 
u myší o viac ako polovicu. Vedci však 
neodporúčajú ľuďom trpiacim porucha-
mi imunitného systému, aby svojvoľne 
užívali marihuanu, práve pre jej vedľajšie 
účinky. (SITA)

v lese neďaleko Strandforsselu na severe 
Švédska. (SITA)

S guľkou v hlave. Čínska farmárka Guangying Jin, ktorá sa celých 64 rokov sťa-
žovala na bolesť hlavy, zostala v šoku, keď jej doktori povedali, že zdrojom jej bolesti 
je japonská guľka zavŕtaná v mozgu. Sedemdesiatsedemročná roľníčka na dôchodku 
vedela, že ju pred 64 rokmi zranil výstrel počas japonskej invázie do Číny, ale všetci 
predpokladali, že guľka nezostala v jej hlave. Po šiestich desaťročiach vážnych bolestí 
hlavy až nedávne röntgenové snímky odhalili, že náboj zostal v mozgu a žena podstú-
pila operáciu na jeho odstránenie. Chudobná roľníčka si musela požičať peniaze na 
röntgenové snímky. Keď sa zistilo, že guľka je súčasťou dedičstva japonskej invázie, 
nemocnica jej operáciu a liečenie preplatila. Jin sa podľa informácií po operácii rýchlo 
zotavuje. (SITA)
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Hrá ľudová hudba Rovňan z Rabčíc Tancujú deti z DFS Zuberček zo Zuberca

Spievajú dievčatá z FS Spiš z Novej Belej

Vo víre tanca FS Zelený 

javor z Krempách

Chlapci z FS Kumoratky z Malej 

Lipnice a Podvlka

Pišťale z FS Fľajšovan z Oravskej 

Koncertuje Mládežnícka dychovka z Kacvína 

Oravské tance v podaní FS Kamenčan zo Zákamenného
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Už sa sienko suší vo veľkolipnickom chotári. Foto: M. Smondek 
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