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Milí krajania,
srdečne vás pozývame na XXVI. prehliadku krajanských dychoviek, ktorá sa uskutoční 26. augusta t.r. v krempašskom 

amfi teátri. Podujatie sa začne o hod. 12.00 slávnostným sprievodom dychoviek z centra obce do amfi teátra, kde si neskôr 
budete môcť vypočuť koncerty jednotlivých dychových orchestrov.   
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Lapšanka je neveľkou dedinou ťahajúcou sa pozdĺž slo-
vensko-poľskej hranice Lapšanskou dolinou. Začiatky kra-
janského hnutia v tejto obci boli rovnaké, ako aj v iných 
spišských a oravských obciach. Krajania pociťovali potrebu 
zoskupiť sa v nejakej organizácii, aby hájili svoje záujmy, 
preto možnosť byť členmi Spolku naplno využili.   

Povojnové roky pre Lapšančanov neboli ľahké, ako ho-
vorí František Šoltýs, člen Ústredného výboru Spolku, ohro-
zovala ich banda „Ognia” a po ľuďoch, ktorí sa otvorene hlá-
sili k slovenskej národnosti, sa pátralo. Viacerí, aby predišli 
ohrozeniu, utekali na Slovensko, kde boli v bezpečí. Vďaka 
tomu si zachránili životy, ale mnohí z nich sa už nevrátili do 
obce. – Pri pohľade do minulosti našej MS sa vynárajú roky 
aktívnej práce mnohých krajanov, – podotýka F. Šoltýs, – za 
čo im patrí vrúcna vďaka. Práve vďaka ich zanietenosti a ocho-
te prekonať všetky prekážky, ktoré prichádzali do cesty, máme 
dnes MS. Na začiatku činnosti prioritou bola práca s mláde-
žou, organizovanie kultúrneho života obce, vyučovanie sloven-
činy na základnej škole. Dnes treba, žiaľ, konštatovať, že táto 
činnosť ochabla. Aktívna krajanská základňa sa zmenšuje, je 
menej ochotných ľudí do práce na krajanskom poli a slovenčina 
sa už dlhé roky na škole nevyučuje. Môžem povedať, že ju u nás 
zlikvidoval Maciej Sołtys, ktorý vyzýval rodičov, aby prestali 
zapisovať deti na slovenčinu, ktorá im aj tak nebude nikdy po-
trebná. A po nejakom čase dosiahol svoj cieľ. Voľakedy sme mali 
slovenské spevy v kostole. Dnes sa ešte občas niečo zaspieva, ale 
zriedkavo. Kto má záujem o slovenské bohoslužby, chodí do Vy-
šných Lápš, kde majú slovenskú sv. omšu. Dúfajme, že oslovíme 
našu mlaď natoľko, aby sme mali svojich nástupcov.        

Napriek tomu, že MS v Lapšanke vzniká až v roku 
1951, pôsobila tam už od roku 1948 slovenská škola. Medzi 
učiteľmi, ktorí pôsobili na tejto škole boli o. i. Ján Griglák, 
Andrej Chmel a Alžbeta Bizubová, ktorí sa angažovali aj pri 
rozvíjaní kultúrnej činnosti v obci.    

Miestna skupina Spolku v Lapšanke začína svoju pô-
sobnosť 1. januára 1951. Na jej vzniku sa podieľali kraja-
nia: Pavol Ziemba, Jozef Pojedinec, Ludvik Kapolka a Jozef 
Šoltýs. Títo krajania boli zároveň zvolení do prvého výboru 
miestnej skupiny. Pavol Ziemba sa stal prvým predsedom, 
podpredsedom bol Jozef Pojedinec, tajomníkom Ludvik Ka-
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polka, pokladníkom Jozef Šoltýs. Vtedajšia miestna skupina 
mala početnú členskú základňu, ktorá rátala 121 členov. 

Prvá klubovňa sídlila v dome predsedu Pavla Ziembu. 
Krajania sa tam radi schádzali a debatovali. Občas niekto 
hral na akordeóne a spievalo sa. Neskôr ju presťahovali do 
domu Holovcoch. Napokon bola vyčlenená miestnosť v bu-
dove vodovodného spolku, v ktorej dlhšie obdobie bola 
klubovňa a pri nej divadelná krúžok, ktorý viedla Mária 
Šoltýsová (rod. Ziembová). Prvý divadelný krúžok vznikol 
v máji roku 1960 a viedla ho učiteľka Mária Chovancová 
– Glodašíková z Jurgova a Angela Chalúpková – Zarembová 
z Novej Belej. Deti, mládež a aj dospelí ochotne nacvičovali 
divadelné hry, s ktorými vystupovali v iných obciach. Dnes 
už neexistuje klubovňa a krajania sa schádzajú po domoch.      

Dlhoročného predsedu vystriedala začiatkom 80. ro-
kov Mária Holová, ktorá aj dnes vedie MS SSP v Lapšanke. 
Podpredsedom je Jozef Šoltýs, tajomníčkou Mária Šoltýsová, 
pokladníkom František Šoltýs a členmi Ludvik Šoltýs a Šte-
fan Šoltýs. V súčasnosti je v obci dvadsať domácnosti, ktoré 
odoberajú náš časopis. Dlhé roky doručovala Život do kra-
janských rodín v Lapšanke Božena Holová, ktorej patrí úp-
rimná vďaka. Od minulého roka ju vystriedal Jozef Šoltýs. 

Dúfajme, že v Lapšanke sa ešte nájdu aktivisti, ktorých 
snahou bude odovzdať dedičstvo našich predkov nasledujú-
cim generáciám. (aj)  

V LAPŠANKE

e-mail: zivot@tsp.org.pl

  František Šoltýs
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Tentokrát sme sa pri pátraní po histórii miestnych sku-
pín Spolku Slovákov v Poľsku zatúlali do Malej Lipnice. Po-
dobne, ako aj iné miestne skupiny, krajanský ruch sa v obci 
rozvinul po skončení druhej svetovej vojny, keď boli územia 
hornej Oravy a severného Spiša pričlenené k Poľsku. Táto 
situácia dosť prekvapila a zburcovala miestne obyvateľstvo.

Medzi najdôležitejších krajanských činiteľov v Ma-
lej Lipnici istotne patrili František Svetlák, Ľudvik Tokár, 
František Červenka, Vavrinec Vrbiak, Andrej Kubacka, Ján 
Gviždž, Štefan Adamčík a ďalší. Tí sa stretávali a radili sa, čo 
by mohli ďalej podniknúť, najmä v situácii, keď sa neskôr 
dozvedeli o prestrelke pri kostole v Podvlku. Nadviazali kon-
takty aj so zástupcami rozvíjajúceho sa krajanského hnutia 
v okolitých obciach. Chodili na stretnutia taktiež do Jab-
lonky, Podsklia či do Dolnej Zubrice. Nebolo to však príliš 
jednoduché, pretože im po pätách neustále deptala milícia a 
zatvárala tých najaktívnejších. Niektorých si dokonca pred-
volala na komisariát do Jablonky a tu ich vypočúvala. To 
však krajanov neodradilo a pokračovali aj naďalej vo svojej 
práci. Aj keď to bolo naozaj ťažké obdobie, ľudia boli veľmi 
oduševnení, a tak sa krajanskú vec podarilo vyriešiť. V roku 
1947 sa Spolok stal skutočnosťou. Mnohí však ľutovali, že 
sa Orava a Spiš nevrátili k Slovensku. Viacerí sa preto radšej 
rozhodli natrvalo odísť na Slovensko a zanechali tu často 
celý svoj majetok. Mnohí obyvatelia Veľkej a Malej Lipnice 
sa usadili neďaleko Bratislavy v Novej Lipnici, ktorá je dnes 
jednou zo štvrtí Dunajskej Lužnej.

Prvým predsedom MS SSP sa stal Ľudvik Tokár, a po 
ňom predsednícke žezlo prevzal František Svetlák. Ešte v tom 
istom roku sa podarilo krajanom priviesť do dediny sloven-
ských učiteľov a základná škola č. 1 sa stala školou so sloven-
ským vyučovacím jazykom. Napriek tomu, že sa slovenčina 
na ďalších dvoch školách neučila, mnohé deti z krajanských 
rodín dochádzali do dolnej školy, aby sa ju mohli učiť. Ako 
prvý prišiel zo Slovenska Jozef Dobšinský, na ktorého si Ma-
lolipničania dodnes veľmi milo spomínajú. Okrem peda-
gogickej činnosti sa aktívne venoval aj osvete a založil prvé 
ochotnícke divadlo v Malej Lipnici. V divadle neúčinkovali 
deti, ale hlavne starší krajania. Deti im v tom však rady po-
máhali. V tom čase základnú školu navštevovala aj dnešná 
predsedníčka MS SSP v Malej Lipnici Viktória Smrečáková, 
ktorá si veľmi rada spomína na toto obdobie. Keďže mala 
výbornú pamäť a rýchlo sa učila texty, pomáhala ochotníkom 
ako šepkárka. V škole sa zasa pán učiteľ venoval okrem povin-
ného učiva aj spevu, vďaka ktorému si dodnes pamätá mnohé 
známe alebo menej známe slovenské ľudové piesne.

Po Jozefovi Dobšinskom prišli do Malej Lipnice ďalší 
slovenskí učitelia, ako napr. Irena Ladišinská, Peter Potoma, 
Mária Vraňáková a iní. Aj oni sa okrem pedagogickej práce 
venovali aktívne divadelnej činnosti. Ochotnícke divadlo sa 
pomaly, ale isto, rozvíjalo. V päťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia ho začal viesť krajan Ľudvik Tokár a učiteľka 
Zita Medvecká viedla po večeroch slovenské kurzy. Činnosť 
krajanov sa sľubne rozvíjala. Avšak podobne, ako aj v iných 
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V MALEJ LIPNICI

oravských obciach, na prelome 50. a 60. rokov nastal istý 
útlm. Slovenčina prestáva byť vyučovacím jazykom a stáva 
sa len nepovinne voliteľným predmetom. V tom čase už slo-
venčinu vyučuje Zofi a Stašíková, ktorá sa do Malej Lipnice 
vydala z Krempách. 

Krajanský život sa v tomto čase sústreďuje v klubovni, 
ktorá vznikla v roku 1960. Vtedy mala MS SSP v Malej Lip-
nici okolo 60 členov. Výučba slovenského jazyka bola v Malej 
Lipnici trikrát obnovovaná. Naposledy ju začiatkom 90. rokov 
učila Katarína Reisová zo Slovenska. Odvtedy sa medzi malo-
lipnické školské múry nevrátila. Malolipničania však kontakt 
so slovenským jazykom nikdy nestratili, pretože dlhoročným 
kapelíkom dychovky je Dušan Rybár zo Slovenska. Okrem 
toho celý čas aktívne pôsobí FS Kumoratky, ktorého vedúcou 
je Kristína Gribáčová. Tento súbor nadviazal na dlhoročnú 
tradíciu FS Kordoň, ktorého dlhoročnou vedúcou bola pred-
sedníčka MS SSP v Malej Lipnici Viktória Smrečáková. Ve-
novala pozornosť aj detskej speváckej skupine. Vďaka nej sa 
tradičný folklór v tejto obci udržal až do dnešných čias. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

 FS Kordoň z Malej Lipnice. Foto: archív Kristíny Gribáčovej

 Predsedníčka MS SSP v Malej Lipnici Viktória Smrečáková
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Pán Ježiš nás stále vy-
zýva k pokániu a obráteniu. 
Niekoľkokrát sme počuli, 
ako hovoril a vyzýval ľudí 
k pokániu, ktoré je nám 
vždy potrebné. Každý deň a 
najmä večer by sme si mali 
spytovať svedomie a pove-
dať Bohu, aký bol náš deň. 
To nám pomôže lepšie sa 
správať k Bohu a blížnym. 
Evanjelium je dobrá zvesť, 
ale je to zároveň zvesť poká-
nia a obrátenia. To nemôže 
byť strach pred Bohom, ale 
treba, aby to bola láska k 
Bohu. Keď budeme milovať 
Boha budeme mať otvorené 
srdce aj na pokánie a ob-

rátenie. Poďme teda cestou evanjelia, ktorá je cestou poká-
nia. V Druhom liste apoštola Petra čítame: „Pán nemešká 
s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je 
len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa 
všetci dali na pokánie” (2Pt 3, 9). Na kríži Nevinný zaujal 
miesto vinníka, Spravodlivý zastúpil nespravodlivého. Ten-
to veľkorysí čin urobil zadosť požiadavkám zákona za smrť 
hriešnika, a kajúcnikom ponúkol odpustenie, pokoj a uiste-
nie o večnom živote. Kríž nás zbavil odsúdenia, priodial nás 
rúchom Kristovej spravodlivosti a dal nám moc víťaziť nad 
zlom. Nezabúdajme, že blízkosť kráľovstva slávy už neznesie 
odklad. Nesmieme vyčkávať na mocnejšie presvedčenie, na 
lepšie príležitosti či svätejšiu povahu. Z vlastných síl nedoká-
žeme nič. Ku Kristovi musíme prichádzať takí, akí sme. Lebo 
ohavnosť hriešnosti možno poznať len vo svetle kríža. 

12.08.2007  19. nedeľa v období cez rok, Lk 12,35-40 

Pán Ježiš nám dnes hovorí o svojom druhom príchode. 
On naozaj príde. Čakáme ten Jeho druhý príchod s nádejou 
a láskou. Prví kresťania ho čakali každý deň. Žili nádejou, že 
to bude dnes. My, ľudia 21. storočia myslíme inak. Myslíme 
si: Ježiš príde naozaj, len ešte máme čas. Často je to tak, že 
chceme žiť pokáním, obrátením, ale ešte nie dnes. Začnem 
zajtra, pôjdem na spoveď na sviatky, počkám... Pán Ježiš je 
ako Pán nášho domova. On príde, kedy bude chcieť. Príde 
aj vtedy, keď my nebudeme doma.. Čo vtedy? Potešujú nás 
Jeho slova o bdení. Blahoslavený je človek, ktorý s otvore-
ným srdcom čaká svojho Pána. Všetci, čo sa zasvätili Bohu a 
prijali cestu pokánia, stanú sa šíriteľmi svetla. Budú Božími 
služobníkmi, ktorí rozdávajú z bohatstva Pánovej milosti. 
On sľúbil: „Urobím ich a okolie svojho pahorku požehna-
ním, v príhodnom čase spustím dážď” (Ez 34,26 ). Nepo-
chybujme o tom, lebo zasľúbenia sú pre každého kajúcneho 
hriešnika. 

19.08.2007 20. nedeľa v období cez rok, Lk 12, 49-53 

Oheň, o ktorom hovorí Ježiš, je Jeho veľkým volaním 
z kríža „Žíznim.“ Nechcel piť, ale mal vo svojom srdci veľ-
kú lásku k človeku, a preto takto zvolal. On aj dnes chce 
mať každého z nás vo svojom srdci. Ľudia však nechcú. Idú 
opačným smerom a dívajú sa na veci, ktoré ich nevedú do 
Božieho Kráľovstva. Výzva Pána Ježiša ku pokániu bola spo-
jená s premenou srdca, znovuzrodením z Ducha Svätého, 
ktorý pôsobí v Jeho prítomnosti a Jeho prítomnosťou. Všet-
ko, čo Ježiš konal a hovoril, malo viesť ľudí k pokániu. Ho-
vorí: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby 
sa kajali.“ (Lk 5, 32) Pokánie je radikálny obrat, premena 
srdca - podstaty človeka. V Matúšovom evanjeliu je napí-
sané: „Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie” 
(Mt 12, 33). Pokánie je úplným obrátením sa od zlého a od 
všetkého, čo prekáža návratu k Bohu. 

26.08.2007  21. nedeľa v období cez rok, J 2, 1-11

V Poľsku dnes máme slávnosť Panny Márie Čensto-
chovskej. Milostivý obraz Panny Márie poznajú všetci nie-
len na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta. Vždy som sa 
veľmi čudoval, keď som pozeral na ľudí, ktorí niekoľko dní 
šli s pešou púťou na Jasnú Horu. Niektorí z nich mali zvlášt-
ne úmysly. Prosili Boha o rôzne milosti, iní zasa ďakovali za 
to, čo od Boha dostali, a pre ďalších to bola púť - pokánie. 
Zmluva medzi nami a Pánom Ježišom, ak ju chceme prijať, 
ponúka úžasné veci. Na základe Božej milosti sa nám zaru-
čuje odpustenie hriechov. Duch Svätý nám do srdca napíše 
Desatoro a v stave pokánia obnovuje obraz nášho Tvorcu. 
Skúsenosť tejto zmluvy, t.j. znovuzrodenia, prináša skúse-
nostné poznanie Krista, jeho spravodlivosti a ospravedlne-
nia vierou v Neho - viem, komu som uveril... (2Tim 1, 12). 
Výsledná obnova srdca nás premení tak, že budeme prinášať 
ovocie Ducha: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, 
dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (Gal 5, 22-23).
To sa môže stáť aj počas púte. 

02.09.2007 22. nedeľa v období cez rok, Lk 14,1.7-14 

Pán Ježiš dnes prichádza k istému farizejovi. Ide do jeho 
domu. Prečo tam ide? Všetci sa na to pozerali a čudovali sa, že 
prišiel k tomuto človeku. Všetci vedeli, aký je ten farizej. Ježiš 
ide všade tam, kde treba, aby bol. Prináša ponuku svojej lásky 
a človek, ak chce, môže ju prijať alebo sa odvrátiť. Slobodnú 
vôľu sme dostali od Boha a je to aj základ nášho obrátenia 
a pokánia. Jedinou našou nádejou je prijatie Božieho pozva-
nia a vstúpiť do jeho zmluvy milosti. Tento vzťah zaručuje, 
že sme prijatí za Božie deti a spolu s Kristom sme dedičmi 
jeho kráľovstva. Platí, čo je napísané v Liste Galanťanom 2, 
20. Božie Kráľovstvo je pre nás otvorené vždy. Dvere otcovho 
domu sú vždy pootvorené, ako písala sestra Faustína – tak jej 
hovoril Pán Ježiš. Stačí sa rozhodnúť: vojdem. 

Vdp. Pavol Kubani

Horčičné zrnko...



6 August 2007

„Ak  dnes má byť niekto kňazom, tak po-
doba s Ježišom Kristom je veľmi dôležitá, ide 
o podobu, ktorá spočíva vo svätosti. Svätosť 
však môže dávať iba ten, kto ju má.“ 

J. Korec

Prípravy na primície v Jablonke sa začali už dávno. Dá 
sa povedať, že v momente, keď sa mladý Krištof Kasprzak 
rozhodol prijať Kristovo pozvanie a nastúpil do kňazského 
seminára v Krakove. Modlitba rodákov ho vždy sprevádzala 
s myšlienkou, že raz príde veľký deň primícií a odmenou 
za modlitbu bude novokňazské požehnanie. A stalo sa tak 
3. júna t. r. Práve v ten deň vládla v Jablonke nesmierna 
radosť, lebo medzi veriacich prišiel ich krajan a novokňaz 
Krištof Kasprzak, ktorý slúžil primičnú sv. omšu spolu 
s inými oltárnymi spolubratmi. 

Pred rodným domom primicianta sa zhromaždila 
rodina, známi a početní Jablončania, ktorí prišli vypreva-
diť svojho rodáka do kostola. Po rodičovskom požehnaní 
sa vo dverách domu konečne ukázal novokňaz, na ktoré-
ho všetci čakali. Od jeho domu sa pohol smerom ku kos-
tolu pestrý sprievod s novokňazom uprostred. Cesta bola 
pekne vyzdobená a sprievodu prihrávala hudba z Krzczo-
nowa, dychovka z Jablonky a oravská ľudová kapela. Pred 
kostolom čakal na primicianta jablonský farár Stanisław 

Górecki, ktorý ho slávnostne privítal a voviedol do far-
ského kostola. Na úvod sv. omše privítali novokňaza aj 
zástupcovia detí, mládeže, dospelých, živého ruženca, mi-
ništrantov, čestnej stráže a farskej rady. Na sv. omši sa zú-
častnili viacerí kňazi z celého dekanátu, farár z Krzczono-
wa, kde bol novokňaz Krištof na diakonskej praxi, bývalý 
jablonský farár Julian Kosek (ktorý pripravil Krištofa na 
I. sv. prijímanie), bývalí jablonskí kapláni Pavol Kubani, Ta-
deusz Mrowiec, ktorý bol pár rokov spovedníkom novok-
ňaza, ako aj ďalší známi a priatelia primicianta. Nasledovala 
slávnostná primičná sv. omša. Kostol bol preplnený veriaci-
mi z Jablonky a okolitých obcí. Na čestnom mieste pri oltári 
sedela šťastná a dojatá rodina novokňaza: mamka, ktorej sa 
jagali slzy v očiach, otec, brat, sestra a krstní rodičia. Ho-
míliu vyhlásil kňaz J. Kosek. Na záver sv. omše novokňaz 
Krištof udelil každému účastníkovi primícií primičné po-
žehnanie a na pamiatku veriaci dostávali sväté obrázky, na 
ktorých bolo motto: Daj mi, Bože, silu, aby som mohol urobiť 
všetko, čo odo mňa žiadaš. A potom žiadaj odo mňa, čo chceš. 
- sv. Augustín. K slávnostnému nádychu primičnej sv. omše 
sa pridali aj prekrásne spevy jablonského zboru. Po sv. omši 
sa všetci hostia premiestnili do spoločenskej sály v Požiar-
nej zbrojnici v Jablonke na pohostenie a ples. Pri vchode 
privítali novokňaza Krištofa jeho rodičia chlebom a soľou, 
ako to býva vo zvyku. Potom bol priestor na komornejšie 
rozhovory aj s primiciantom. 

JABLONSKÝ NOVOKŇAZ
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Krištof Kasprzak sa narodil 15. augusta 1982 v Rabke. Po-
chádza z roľníckej rodiny Anny (rod. Šperlakovej) a Jána Kasprza-
ka. Je najstarším z troch súrodencov. Má sestru Jadvigu a brata 
Róberta. V roku 1989 ho rodičia zapísali do prvej triedy Slo-
venskej základnej školy v Jablonke, ktorú ukončil v roku 1997. 
Už ako malý chlapec pomáhal v domácnosti a na gazdovstve 
(veľmi rád jazdil na traktore). Ako hovoria rodičia, bol spoľahli-
vým, skromným a ochotným dieťaťom. Po prvom sv. prijímaní 
v roku 1991 sa stal miništrantom. Napriek mnohým povinnos-
tiam si Krištof vždy našiel čas zúčastniť sa sv. omše, aj keď mal 
do kostola tri kilometre. Práve v tomto období, keď bol Krištof 
miništrantom, kaplánom v Jablonke bol náš známy kňaz Pavol 
Kubani. Raz sa stalo, že kňaz vyberal miništrantov, ktorí budú 
spolu s ním koledovať po dedine, no Krištofa nevybral, a bol 
z toho veľmi smutný, spomína s úsmevom mama Krištofa. Ale, 
ako sa ukázalo, neodradilo ho to od kňazského povolania.  

Krištof sa zúčastňoval  rôznych púti, niekoľkokrát bol 
na Goralskej pešej púti a raz tiež putoval z ostrova Hel s Ka-

šubmi do Čenstochovy. Dvakrát bol autobusom na púti 
v Ríme. 

Od roku 1997 navštevoval lýceum v Jablonke. Sviatosť 
birmovania prijal z rúk biskupa Kazimierza Nycza 7. mar-
ca 1998. Úspešne zmaturoval v roku 2001. Ďalej jeho cesta 
za vzdelaním viedla do Krakova. Po maturite počúvol hlas 
svojho srdca, ktorý mu napovedal, že chce slúžiť Kristovi a 
cirkvi. Podal si prihlášku do kňazského seminára v Krakove 
a od roku 2001 začal študovať teológiu. Pred nástupom do 
seminára oznámil svoje rozhodnutie rodičom, ktorí boli veľ-
mi prekvapení. Ako povedala matka, to, čo vtedy pocítila, sa 
nedá opísať slovami. Mať dieťa je obrovská zodpovednosť. 
Na svete niet dvoch rovnakých jedincov. Aj keď rodičia majú 
viac detí, žiadne z nich nie je rovnaké, ani telesne, ani du-
ševne. Vďaka tomu, že rodičia sú zapojení do stvoriteľského 
diela, príchodom každého dieťaťa sa vytvára neopakovateľný 
ľudský originál s nekonečnou hĺbkou duše. Dieťa je význam-
nou hodnotou rodiny. Preto sa oplatí investovať do všestran-

ného rozvoja dieťaťa. Práve preto by sme mali 
byť vďační Krištofovým rodičom, Anne a Jánovi 
Kasprzakovcom, že s láskou, príkladom a modlit-
bou pomáhali svojmu synovi, a my sme sa dočkali 
toho krásneho dňa na Orave - primícií. 

V máji t.r. prijal Krištof Kasprzak sviatosť 
kňazstva z rúk krakovského biskupa Stanisława 
Dziwisza vo Wawelskej katedrále. Spolu s ním 
túto sviatosť prijalo sedemnásť diakonov. Už one-
dlho bude novokňaz Krištof Kasprzak hlásať Bo-
žie slovo na svojom prvom pôsobisku v Nedeci, 
kde vystrieda doterajšieho kaplána kňaza Jozefa 
Bednarčíka.

Zo srdca pozdravujeme nášho krajana no-
vokňaza Krištofa Kasprzaka a prosíme, aby Boh 
sprevádzal jeho kroky v službe v Pánovej viníci 
a jeho slová padali na úrodnú pôdu ľudských 
sŕdc. 

Text: GRAŻYNA KOZÁKOVÁ
Foto: archív rodiny Kasprzakovcov

  Cestou do kostola   Jablonský farár víta novokňaza

  Novokňazské požehnanie rodičom



21. júna t.r. v Centre umenia Solvay v Krakove 
známa už naším čitateľom divadelná skupina TEATR 
ON OFF (Divadlo absolutnej psychodelie) predstavila 
premiéru inscenácie na motívoch básní slovenského bás-
nika Ivana Koleniča, ktoré náš Spolok vydal ako súčasť 
antológie slovenskej poézie Boh dal mi slovo v preklade 
Bohdana Urbankowského. Hra má názov Skladačka a jej 
dramatickú štruktúru tvoria prísne a logicky so sebou 
spojené prvky: recitácia, scénická akcia v podaní Anny 
Rakovej a Sáry Zawadzkej, scénografi a s výberom rekvizít 
a symbolov Barbary Piotrowskej v réžii a s výkonom roz-
právača Bartłomieja Piotrowskeho. Výber hudby k tejto 
inscenácii pripravil režisér. Hudba je dôležitým prvkom, 
ktorý navodzuje atmosféru a napovedá divákovi, akým 
smerom sa bude uberať inscenácia. Vypočuť si možno o. i. 
nahrávky z gramofónových platní SATIE, nahrávky Joshuy 
Redmana, roztrhávajúce, expresívne bluesové sólo tenoro-
vého saxofónu zachytené na zvukovom zázname Rafałom 
Drewnianym a napokon personifi káciu lyrického subjektu 
básní v podobe úryvku fi lmu Spisovateľ,  ktorý pripravil Pi-
otr Szyngiera a v inscenácií zosobneným hercom Wojcie-
chom Michnom. Inscenácia bola vyrobená vďaka fi nančnej 
podpore Spolku Slovákov v Poľsku a mecenášovi divadelnej 
skupiny Stanisławovi Grzybowskemu, riaditeľovi fi rmy TAXI 
BARBAKAN. 

Akcie predvádzané Annou Rakovou a Sárou Zawadzkou 
oscilujú pomedzi pantomimickým odkazom a „hrou leitmo-
tívov“ (napr. dvojica nevidiacich, boj a rezignácia osôb uväz-
nených v klietke, animácia marionety, nalievanie z kanvice 
do pohárov, trhanie novín a rozhadzovanie ich okolo seba), 
čo v kontexte obsahu básní tvorí úplne novú konštrukciu, 
doplnenú výberom rekvizít, ktoré sa nachádzali v centre po-
zornosti diváka. Súčasne to boli symboly leitmotívoch, ako 
napr. budík, telefón, presýpacie hodiny, fotoaparát a pod. 
Táto konštrukcia na jednej strane pripomína surrealistický 
zápis senných rojčení (napr. motív míňania sa času, ktoré 

XIV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

PREMÉRA SKLADAČKY

Ivan Kolenič
Ivan Kolenič sa narodil 22. januára 1965 vo Zvolene. Vyštudoval 

Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave. Neskôr pracoval ako 

robotník na archeologických vykopávkach, skladník v knižnici, technik, 

vychovávateľ, výtvarný lektor a redaktor. V súčasnosti sa venuje literatúre 

len okrajovo. Hlavne maľuje. Žije v Bratislave.  

Do literatúry vstúpil kontroverzne a rovnakým spôsobom v nej 

pôsobí dodnes. Jeho prvá zbierka Prinesené búrkou (1986) nielen oživila 

literárny život – tým, že vyvolala kritické diskusie, ale znamenala aj vý-

razný významový posun v mladej poézii polovice osemdesiatych rokov. 

I. Kolenič priniesol nové chápanie citlivosti, s dôrazom na spontánnosť, 

zmyslovosť, intimitu a telesnosť. Jeho zbierka vyjadrovala pocitový svet 

mladého človeka – bohéma, individualistu a outsidera, ktorý odmieta 

spoločenské konvencie a všeobecne platné hodnotové kritériá. Pre jeho 

život sú dôležité láska, sloboda, užívanie si radostí a pôžitkov, hudba 

(prevažuje inšpirácia džezom a blues). Excentrizmus značne štylizovanej 

zbierky vyrastal z deformácií a zveličovania sveta predstáv, vízií, spomie-

nok a snov. Okrem vlastnej imaginácie Kolenič využil aj literárnu inšpi-

ráciu, napríklad amerických beatnikov a surrealizmus. So spontánnos-

ťou priamo súvisela aj improvizovanosť básní. Šokovať mala aj jazyková 

expresivita. V tomto duchu sa nesie celá jeho tvorba aj v nasledujúcich 

zbierkach a prózach.

podvedome pripomína na um Trvanlivosť pamäti Salvadora 
Daliho), na druhej strane myšlienkovú stenografi u typickú 
pre spisovateľov a básnikov Beat Generation: J. Kerouaca, 
L. Fehrlingettiho, A. Ginsberga, rovnako ako roztiahnuté 
na viaceré riadky vety. Nájdeme tu aj invokácie k básnikom 
a spisovateľom predchádzajúcich epochu Beat Generation, 
takých ako kontroverzný (dlhé obdobie opovrhovaný za svo-
ju fascináciu nacizmom) Ezra Pound, buď William Saroyan, 
ktorému venovaná invokácia je mottom celej Skladačky:

Svet? O svete viem všetko.
Samá zlosť, nenávisť a strach,
nečistota a rozklad.
A predsa ho mám tak rád...   

Text: Jerzy Michał Bożyk

8 August 2007
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Posledným z cyklu podujatí v rámci XIV. dní slovenskej 
kultúry v Malopoľsku bola prezentácia nového rozšíreného 
vydania Krajanského spevníka, ktorého autormi sú kňaz Jo-
zef Bednarčík, Dominik Surma, 
Anna Krištoféková, Žofi a Bogačí-
ková a Mária Surmová. Prezentácia 
spevníka sa konala v sídle Spolku 
v Krakove. Na úvod všetkých zhro-
maždených privítal generálny ta-
jomník Spolku Ľudomír Molitoris, 
medzi hosťami boli o. i. konzul SR 
v Krakove Marián Baláž, prof. Jacek 
Kajtoch s manželkou Annou, autori 
spevníka a ďalší. Ako zdôraznil, toto 
vydanie spevníka obsahuje viac pes-
ničiek. Určite si milovníci ľudových 
pesničiek budú mať z čoho vybrať. 
Pesničky vždy boli prirodzenou sú-
časťou života na našich obciach. Ľu-
dia radi a často spievajú, a to pri rôz-
nych príležitostiach o. i. na svadbách, 
krstinách, ľudových veseliciach, na oblátko-
vých stretnutiach a pod. Častokrát je to aj tak, 
že mladšia generácia nepozná všetky pesničky a práve teraz 
dostane do rúk Krajanský spevník, ktorý im umožní zapojiť 
sa do spevu spolu so staršími. 

Iniciátorom myšlienky vzniku takéhoto spevníka bol 
kňaz Jozef Bednarčík. Ako povedal, často chodí s krajanmi 

 Spev autorov sa mocne niesol  Zhromaždení hostia

na púte a počul od nich, že je toľko pekných starých sloven-
ských ľudových pesničiek, ktoré už mladá generácia nepoz-
ná. Rozhodol sa, že by bolo dobre nejakým spôsobom to 

zozbierať a dať tomu knižnú podobu. 
Svojím nápadom sa podelil aj s inými 
krajanmi a krajankami. Obrátila sa 
priamo na Dominika Surmu, Žofi u 
Bogačíkovú, Annu Krištofékovú a Má-
riu Surmovú, aby mu pomohli pripra-
viť takýto spevník. Vydanie spevníka 
sa stretlo so širokým záujmom nielen 
v radoch krajanov. 

Po týchto príhovoroch sa prešlo 
od rečnenia k spevu. Každý z prítom-
ných dostal jeden exemplár spevníka 
a mohlo sa spievať. Na prezentácii boli 
deti, mládež aj dospelí a každý si mo-
hol vyskúšať svoje sily v speve. V pre-
stávke v spievaní sa mohli zúčastnení 

ponúknuť výbornými šalátmi, cukrovin-
kami a dospelí aj slovenským vínom. Spieva-

lo sa až do večera.
Slovenské ľudovky sa veľmi zapáčili našim poľ-

ským priateľom a niektorí sa pokúsili naučiť sa ich spievať.           

Agáta Jendžejčíková

NOVÉ VYDANIE 
KRAJANSKÉHO SPEVNÍKA
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MEDZI KRAJANMI

10 August 2007

Oslavy v Kacvíne
Dňa 25. júna 2007 Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľ-

sku zorganizovala oslavy životných jubileí dvoch kacvínskych či-
niteľov nášho Spolku – Jána Molitorisa, čestného predsedu SSP, 
ktorý sa v tomto roku dožil uctihodného veku 80 rokov, a Ľu-
domíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku, ktorý oslávil 
50 rokov života. Slávnosť sa konala v klubovni za účasti hojného 
počtu kacvínskych krajanov, ktorí prišli zagratulovať oslávencom. 
Oslavu skrášlila pekným koncertom mládežníka dychovka, ktorá 
pôsobí pri Dome slovenskej kultúry v Kacvíne. Oslávenci prija-
li viaceré gratulácie, darčeky a pozdravy. Ústredný výbor Spolku 
Slovákov v Poľsku na slávnosti zastupoval podpredseda SSP Ján 
Špernoga. Prítomný bol taktiež predseda Miestnej skupiny Ján 
Venit a viacerí členovia výboru MS. Slávnosť mala veľmi pekný 
priebeh. Uznanie si zaslúžia najmä rodičia mládeže hrajúcej v dy-
chovke, ktorí podujatie zorganizovali zaistili. (Redakcia)

Krajanské investície
O tom, že Spolok Slovákov v Poľsku veľmi vážne myslí o zais-

tení základne pre kultúrnu činnosť, svedčili doteraz iba informácie 
o výstavbe Domu slovenskej kultúry v Kacvíne, čo sa stretávalo 
v krajanskom prostredí so všeobecnou podporou. Tento rok bola 
na tejto budove vykonaná fasáda a namontované balkónové zá-
bradlia. Táto investícia je už takmer hotová (na fotografi i).

Téma nutnosti výstavby ďalších takýchto kultúrnych stánkov 
ožívala vždy, najmä pred zjazdmi Spolku, keď viacerí sumarizovali 
výsledky svojej štvorročnej činnosti (v súčasnosti päťročnej). V pos-
lednom čase sa tieto očakávania začali napĺňať. Od 15. novembra 
2006 začal Spolok ďalšiu investíciu – výstavbu Centra slovenskej 
kultúry v Novej Belej na Spiši. Reportáž z postupu týchto prác 
vám prinášame na poslednej strane nášho časopisu Život. Tempo 
výstavby je obdivuhodné. Je to okrem iného výsledok podpory, 
akú od  roku 2006 sa nám na tento účel podarilo získať v Odbore 
cirkví, národnostných a etnických menšín MVaŠS PR, ktorý nám  
poskytol 300.000 zlotých a v roku 2007 – 270.000 zlotých. Pod-
poril nás aj Úrad pre zahraničných Slovákov – v roku 2006 nám 
poskytol grant v čiastke 300.000 Sk a v tomto roku 1.000.000 
Sk. Odhad nákladov na výstavbu Centra slovenskej kultúry v No-
vej Belej na Spiši – podľa cien z roku 2006 – je však 3,4 mln. zl 
(cca 34.000.000 Sk). Chýba nám ešte veľmi veľa prostriedkov. Na 
stavbe v Novej Belej pracujú naši krajania a o tom, že výstavba, 
ktorá bola začatá 15. novembra 2006, napreduje, svedčí aj to, že 
stavebná čata končí v súčasnosti deku nad I. poschodím a čoskoro 
začne budovať strechu. Cieľom vedenia Spolku je, aby v mesiaci 
decembri 2007 sa budova mohla čiastočne odovzdať do prevádz-
ky. Ako sa situácia bude ďalej vyvíjať, záleží od fi nančnej pod-
pory. Očakávame taktiež na ďalšie sponzorské dary od subjektov 
podporujúcich slovenskosť vo svete, ako aj na podporu krajanov, 
najmä od roztrúsených po svete Novobelčanov. Náš účet je nasle-
dovný: 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972. Staviame stánok 
národnej kultúry a za každú podporu ďakujeme.

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku 

Udialo sa
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Investícia do tlačiarne
Hádam všetci naši krajania vedia, že za pestrofa-

rebný obsah nášho krajanského časopisu Život vďačíme 
vlastnej tlačiarni, ktorú Spolok prevádzkuje od apríla 
1993. Pred 14. rokmi sa nám do rúk dostalo prvé číslo 
vytlačené vo vlastnej tlačiarni a prvé čiastočne farebné. 
V súčasnosti je Život plnofarebný, veľmi sa krajanom 
páči, a práve preto kvôli zvyšovaniu kvality sme opäť do 
výroby investovali. 15. júna 2007, po dlhom vyjednáva-
ní, sme podpísali lízingovú zmluvu na nákup zariadenia 
špičkovej technológie Computer to Plate System (CtP) 
– Cobalt 4, a v mesiaci júl sme tento nový systém naplno 
sprevádzkovali. Nová investícia do prípravy tlače zásad-
ným spôsobom zrýchli výrobu, zlacní výrobný proces 
tlače a skvalitní tlač. Lízingovú zmluvu sme podpísali na 
5 rokov. Celková čiastka investície je 301.799,87 zlotých 
brutto a mesačne budeme  splácať po 5.448,20 zlotých. 
Dúfame, že si to všimnú naši krajania a že to ocenia naj-

mä naši zákazníci. (Ľ. Molitoris)

Integračné stretnutie
14. júla t. r. sa uskutočnilo na pozvanie voj-

ta Gminy Jablonka Antonina Karlaka integračné 
stretnutie so zástupcami Spolku Slovákov v Poľ-
sku. Na stretnutie boli pozvaní oravskí aktivisti. 
Príležitostný referát predniesla Grażyna Kozáková 
z Dolnej Zubrice. 

Rozprávalo sa o spolupráci medzi Spolkom 
a gminou. Prediskutovaná bola otázka výstavby 
kultúrneho domu v Jablonke, ktorý by bol síd-
lom oravského obvodu. Vojt podotkol, že najlep-

ším východiskom by bolo asi kúpiť pozemok a postaviť kultúrny 
dom, ktorý by slúžil celej gmine a svoje priestory by tam našiel aj 
oravský obvod. Aké výsledky prinesie toto stretnutie, ukáže blízka 
budúcnosť.      

Stretnutia sa zúčastnil aj generálny konzul SR v Krakove Ivan 
Horský a riaditeľ nadácie „Cepelia“ Jozef Spišiak. (aj)

Zmluva Jablonka – Trstená podpísaná
14. júla 2007 roku, dve hodiny po integračnom stretnu-

tí so zástupcami Oravského obvodu Spolku  Slovákov v Poľsku, 
sa o 18.00 uskutočnilo podpísanie partnerskej zmluvy Jablonka 
– Trstená. Slávnostne ju podpísali Antoni Karlak – v mene obce 
Jablonka a Ing. Jozef Ďubjak – v mene mesta Trstená. Potreba 
užšej spolupráce bola počas príhovorov odôvodňovaná potrebou 
pripravenosti na čerpanie z eurofondov, ktoré poskytnú v rokoch 
2007-2013 veľké možnosti rozvoja oravského regiónu. Slovákov 
žijúcich na poľskej časti hornej Oravy  potešila správa, že v odô-
vodnení podpisu zmluvy sa spomenulo o potrebách slovenskej 
menšiny žijúcej na tej časti Oravy, ktorá sa od roku 1920 nachá-
dza v Poľsku. Slová zmluvy – v mene našich obyvateľov slávnostne 
deklarujeme  našu vôľu upevňovať priateľské vzťahy medzi našimi 
regiónmi pre dobro lokálnych spoločností – sú vskutku potešujúce. 
Dúfame, že pomocou vojta Jablonky Antona Karlaka a primátora 
Trstenej Jozefa Ďubjaka sa nám konečne podarí zriadiť v Jablonke 
Dom slovenskej kultúry. Budeme im držať palce.

Ľ. Molitoris

  Plán Centra slovenskej kultúry v Novej Belej

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Bez odozvy ostala aj interpelácia 
poslancov v DNS ministrovi zahranič-
ných vecí, ktoré 23. januára a 11. júla 
1946 podali slovenskí poslanci, vystú-
penie poslanca Michala Múdreho - Še-
bíka v DNZ 7. marca 1946 a poslanca 
SNR Antona Granatiera 4. septembra 
1946 na plenárnom zasadnutí SNR 
a rokovania predstaviteľov oravských 
a spišských obcí so štátnym tajomní-
kom Ministerstva zahraničných vecí 
(MZV) Clementisom pri jeho návšteve 
v Kežmarku 28. apríla 1946, ktorému 
predložili svoje požiadavky.1 Ani roko-
vanie zástupcov spišských obcí s pod-
predsedom vlády Jánom Ursínym pri 
jeho návšteve Kežmarku 6. septembra 
1946, ktorému odovzdali Memoran-
dum o pomeroch na Spiši a Orave ne-
prinieslo žiadúci výsledok.2 Rezolútne 
stanovisko k riešeniu otázky pripojenia 
obcí Oravy a severného Spiša vyjadrilo 
aj Miestne združenie SVOJPOV v Kež-
marku, ktoré pri príležitosti 2. výročia 
Slovenského národného povstania 29. 
augusta 1946 prijalo rezolúciu.3

Keď otázka prinávratenia sloven-
ských obcí nebola štátnymi orgánmi 
riešená, utvoril sa Oslobodzovací výbor 
pre Spiš a Oravu so sídlom pre Oravu 
v Trstenej a pre Spiš v Spišskej Starej 
Vsi.4 Československá vláda k utvore-
niu Oslobodzovacieho výboru zaujala 
negatívne stanovisko. O postoji vtedaj-
šej československej vlády k tejto otázke 
jednoznačne vypovedá príkaz MZV 
ČSR zo 6. februára 1946 Povereníctvu 
vnútra (PV), aby vyrozumelo Oslobo-
dzovací výbor, že sa má premenovať na 
Komitét pre podporu utečencov z Hor-
nej Oravy a Spiša, ktorí ušli z pripoje-
ných území Poľsku na Slovensko. Prí-

1 Slovo ľudu..., s. 41.
2 Slovo ľudu..., s. 51.
3 Slovo ľudu..., s. 47.
4 MELNIKOVÁ, M.: Formovanie severných hra-

níc Slovenska, s. 154.

PhDr. Michal Murcko, Dr.

STANOVENIE 
SLOVENSKO-POĽSKEJ 

HRANICE PO 2. SVETOVEJ VOJNE
kaz MZV jasne dokumentuje, že vláda 
nemala záujem riešiť otázku Poľskom 
zabraných obcí, ale iba otázku utečen-
cov z týchto obcí. Československo nik-
dy nevznieslo ofi ciálny nárok na poľskú 
časť Oravy a Spiša. Na znovupripojenie 
slovenských obcí k Poľsku reagovali 
mnohé organizácie a predstavitelia Slo-
vákov v zahraničí, najmä Slováci v Spo-
jených štátoch amerických. Uvedieme 
aspoň jeden dokument Amerického 
oslobodzovacieho výboru pre Spiš a 
Oravu v Pittsburghu, adresovaný Oslo-
bodzovaciemu výboru v Spišskej Starej 
Vsi, Trstenej a v Kežmarku, v ktorom 
sa píše: „Celá americká Slovač obdivuje 
Vašu prácu, Vaše strádania a Vaša akcia 
dnes už zasahuje do celého sveta. Výkrik 
ľudu trpiaceho, ktorý Vy zastupujete a za 
ktorý pracujete počujeme aj my v Ame-
rike. Chceme Vám pomôcť a sľubujeme 
Vám, že pre náš ľud slovenský zrobíme 
čo bude v našej moci, pôjdeme tak ďa-
leko jako naše skromné schopnosti nám 
dovolia. Okrem práce, o ktorej už viete 
v posledných dňoch sa vykonalo násle-
dovné: Chicagský výbor mal konferenciu 
s pánom Jánom Masarykom, ministrom 
zahraničia Československej republiky a s 
Dr. Jozefom Lettrichom sme poslali Po-
solstvo Slovenskému národnému frontu. 
Ďalej Chicagský výbor poslal ministrovi 
Molotovovi kábel na loď, na ktorej od-
chádzal z newyorskej konferencie a naše 
zahraničné ministerstvo obdržalo široký 
referát od nášho delegáta J. M. Maťa-
šovského ml., ktorý medzi Vami bol. Ale 
nemôžeme jedno rozumeť: Prečo celý slo-
venský národ sa nedožaduje toho, čoho 
sa dožadujete Vy Spišiaci s Oravcami? 
Totiž pridelenie našich časti k Slovensku 
a ČSR! Žiadajte vládu ČSR o zmenu 
hraníc, ktorá zmena iste príde, ale za 
to sa musí zasadiť každý žijúci Slovák 
a Slovenka. Jako sa hovorí „Klopajte a 
bude Vám otvorené a žiadajte bude Vám 
dané!“ My v posolstve žiadame Slovenský 

národný front, Slovenské kultúrne orga-
nizácie ako aj Slovenskú národnú radu, 
aby ste zostavili sto člennú deputáciu 
a vyslali do Moskvy v záležitosti Spiša a 
Oravy. Očakávame, že aj Vy toho bude-
te požadovať. Keď sa náš delegát od Vás 
vrátil, vo svojej správe napísal toto: Tatry 
už neskrývajú viac plač, bolesť a zverskosť 
našich susedov. Svet sa dozvie a odsúdi. 
Dané na Manifestácii v nedeľu 29-ho 
decembra 1946 v meste Pittsburghu. Jos. 
Maťašovský, v.r., John Kapolka, Karol 
Pisarčík, v.r. John Rusin, v. r.“5

Začiatkom roka 1947 sa usku-
točnili medzištátne rokovania medzi 
oboma štátmi, ktoré boli zavŕšené 10. 
marca 1947 uzavretím Zmluvy o pria-
teľstve a vzájomnej pomoci medzi Čes-
koslovenskom a Poľskom. Integrálnou 
súčasťou tejto zmluvy bol dodatkový 
protokol, v ktorom sa konštatovalo: 
„Vysoké zmluvné strany presvedčené, že 
trvalé priateľstvo vyžaduje vyriešenie 
všetkých otázok, ktoré stoja medzi oboma 
zemiami, sú zajedno v tom, že vyriešia 
na základe vzájomnej dohody najneskôr 
do dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy 
o priateľstve a vzájomnej pomoci všetky 
územné otázky, ktoré sa teraz kladú me-
dzi obomi zemiami, že zaistia Čechom a 
Slovákom v Poľsku a obrátene Poliakom 
v Československu v rámci zákonnosti 
(právneho poriadku) a na základe vzá-
jomnosti možnosti národnostného, poli-
tického, kultúrneho a hospodárskeho roz-
voja (školy, spolky, družstvá na základe 
jednoty družstevnej organizácie v Česko-
slovensku, respektíve v Poľsku).“6 Doho-
da medzi zmluvnými stranami jedno-
značne a jasne stanovovala do dvoch 
rokov vyriešiť všetky územné otázky 

5 ŠA-L, p. PP, fond ONV Kežmarok, 110/ 1947 
prez.

6 Dodatkový protokol k Zmluve o priateľstve a 
vzájomnej pomoci medzi republikou Českoslovens-
kou a republikou Poľskou. In: Zbierka zákonov a na-
riadení č. 154/1947, s. 808.
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medzi oboma krajinami. Žiaľ, i napriek 
vehementným žiadostiam, rezolúciám, 
memorandám obyvateľov obcí Oravy a 
Spiša pripojených k Poľsku, miestnych 
národných výborov, Zväzu vojakov 
povstania (SVOJPOVu), Slovenského 
zväzu mládeže (SSM), Zväzu sloven-
ských žien (SSŽ), Živeny - Spolku slo-
venských žien a ostatných inštitúcií na 
Slovensku, amerických Slovákov, ktoré 
boli adresované prezidentovi republiky, 
vláde, ZP, SNR, Národnému zhromaž-
deniu (NZ), vládnym činiteľom v Čes-
koslovensku a medzinárodným organi-
záciám, obe strany túto pálčivú otázku 
v termíne stanovenom v Dodatkovom 
protokole k Zmluve o priateľstve a 
vzájomnej pomoci nevyriešili. Dňa 
23. septembra 1955 bol podpísaný 
Protokol medzi vládou Českosloven-
skej republiky a vládou Polskej ľudovej 
republiky o vytýčení československo-
poľských štátnych hraníc, v ktorom 
sa konštatuje, že vlády oboch krajín sa 
dohodli na ustanovení československo-
poľskej komisii na vytýčenie hraníc. Tá 
však mala za základ zobrať „prebiehajú-
cu hraničnú čiaru“.7 Práce bez väčších 
revízií daného stavu boli zavŕšené na 
našej strane uznesením vlády ČSR z 5. 
marca 1958 č. 196 o vytýčení česko-
slovensko-poľských hraníc na základe 
dohody československo-poľskej.8 De-
fi nitívne sa o československo-poľskej 
štátnej hranici rozhodlo 13. júna 1958 
vo Varšave podpísaním Zmluvy medzi 
Československou republikou a Poľ-
skou ľudovou republikou o konečnom 
vytýčení štátnych hraníc, s ktorou NZ 
prejavilo súhlas ústavným zákonom č. 
62 Zb. zo 17. októbra 1958.9 Prezident 
republiky ju ratifi koval 20. októbra 
1958. Ratifi kačné listiny boli vymene-
né v Prahe 14. februára 1959.10 Týmto 
aktom sa defi nitívne rozhodlo o osude 
severných spišských a oravských obcí, 
ktoré sa stali časťou územia Poľska.

7 Protokol bol spísaný v Prahe dňa 23. septembra 
1955 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom 
a poľskom. In: Dokumenty a materiály, s. 282-283.

8 MELNIKOVOVÁ, M.: Formovanie severných 
hraníc Slovenska, s. 155.

9 Zmluvu za ČSR podpísal minister zahraničných 
vecí Václav David a za Poľskú ľudovú republiku mi-
nister zahraničných vecí Adam Rapacky. In: Doku-
menty a materiály, s. 469.

10 Zbierka zákonov č. 23/1959, s. 82.

RAJMUND ONDRUŠ SJ 

31 ROKOV 
PROVINCIÁLOM

P. Ján Srna SJ (1909-1984)

Podľa jezuitských rehoľných stanov 
generálneho predstaveného rehole volí 
generálne zhromaždenie delegátov zo 
všetkých provincií, a to na doživotie. 

Iné je to s predstavenými provin-
cií. Tých menuje generálny predstavený 
na tri roky. Toto obdobie často predl-
žuje o ďalšie tri roky, takže provinciálni 
predstavení za normálnych okolností 
zotrvávajú vo svojej funkcií šesť rokov.

Mimoriadne okolnosti a rušné ob-
dobie v druhej polovici 20. storočia na 
Slovensku spôsobili, že tretí predstave-
ný slovenskej jezuitskej viceprovincie 
P. Ján Srna prekročil až päťnásobne 
spomenutú normu. Bol provinciálom 
takmer 31 rokov. 

Dieťa premenlivých čias

Páter Ján Srna sa narodil ako syn 
spišských emigrantov v americkom 
meste Chicagu 11. decembra 1909. 
Pochádzali zo severospišskej obce Čier-
na Hora (Czarna Góra), ktorá je teraz 
v Poľsku, ale do roku 1920 stále patrila 
Slovensku. V r. 1912 sa celá rodina vrá-
tila do obce svojho pôvodu. Tam i v Jur-
gove chodil Janko do základnej školy.

Janko sa dobre učil a rád čítal. 
Pritom bol tichý a nábožný. Rodičia 
uňho vybadali záujem o kňazské povo-
lanie. No malé gazdovstvo, na ktorom 
pracoval aj Janko, neposkytovalo dosť 
prostriedkov na úhradu vyšších štú-
dií niektorého z deviatich detí rodiny. 
Napokon však rodičia predsa umožni-
li schopnému chlapcovi gymnaziálne 
štúdium v Levoči, kde býval v interná-
te otcov františkánov – minoritov. 

Pri štúdiu v Levoči mohol už Jan-
ko vážnejšie myslieť na kňazstvo. Svo-
je predstavy o budúcnosti upresnil po 
prečítaní brožúrky s názvom Chceš byť 
dokonalý? Brožúrka predstavovala život 
v jezuitskej reholi. Po prečítaní knižoč-
ky sa Janko rozhodol pre život v tejto 
reholi. Bez odkladania nadviazal spoje-
nie s jezuitmi. Vtedy končil štvrtú trie-

du gymnázia. Jezuiti mu umožnili po-
kračovanie štúdia v Ružomberku a po 
piatej triede ho 30. júla 1926 prijali 
do noviciátu, ktorý bol vtedy v Trnave. 
Magistrom novicov bol páter Rudolf 
Mikuš. Do jeho rúk skladal 19-roč-
ný Ján Srna svoje prvé rehoľné sľuby. 
Po noviciáte mladý rehoľník dokončil 
gymnaziálne štúdia v Ružomberku, 
kde maturoval v roku 1930. 

Jezuitská rehoľa nemala v tom 
období na Slovensku ani fi lozofi cké 
ani teologické učilište. Mladí rehoľníci 
chodili študovať do zahraničia. Tak aj 
rehoľný klerik Ján Srna šiel po matu-
rite do holandského mesta Nijmegen, 
kde na medzinárodnom jezuitskom 
inštitúte študoval v rokoch 1930-1933 
fi lozofi u. Po jej skončení sa vrátil na 
Slovensko, kde bol v školskom roku 
1933-1934 v Ružomberku prefektom 
mladých rehoľníkov, ktorí si po novi-
ciáte dokončievali gymnaziálne štúdiá. 

V roku 1934 znovu odcestoval do 
zahraničia, tento raz na štúdium te-
ológie. Prvý rok študoval v rakúskom 
Innsbrucku a ďalšie tri roky v belgickom 
Louvaine. Tam bol po treťom ročníku 
teológie vysvätený za kňaza 24. augusta 
1937. O päť dní neskôr slávil primície 
v Jurgove a v Čiernej Hore. V tom čase 
Čierna Hora patrila do dvoch farnos-
ti. Čierna Hora (P. J. Srnu) patrila do 
jurgovskej farnosti a druhá časť obce 
patrila do farnosti Tribš. V tejto časti 
sa nedávno postavil kostol a krakovský 
biskup erigoval novú farnosť.

POKRAČOVANIE NASLEDUJE
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Požiarna ochrana je dôležitým prvkom v živote každej 
spoločnosti. Znamená nielen istotu v prípade požiaru, ale 
aj akéhokoľvek iného ohrozenia. Preto je samozrejmosťou, 
že každá dedina má vo svojich štruktúrach požiarny zbor, 
ktorý vznikol z iniciatívy dobrovoľníkov. 

V júni t. r. v Repiskách – Bryjovom Potoku oslavova-
li polstoročie vzniku Dobrovoľného požiarneho zboru. Pri 
tejto príležitosti sa v Repiskách stretli zástupcovia okolitých 
zborov, medzi ktorými boli čestní hostia o. i. predseda Gmi-
nej rady Bukowina Tatrzańska Stanisław Siuty, tajomník 
Gminy Bukowina Tatrzańska Marian Mikołajczyk, predse-
da Gminej správy DPZ Józef Cikowski, veliteľ Gminej sprá-
vy DPZ Stanisław Goryl, predseda Okresnej správy DPZ 
Jan Hodorowicz, zástupca ŠPZ zo Zakopaného Stanisław 
Galica, kurát požiarnikov Stanisław Łomnicki, farár Józef 
Marek, kaplán Paweł Antolak a ďalší. 

Slávnosť sa začala nástupom delegácií jednotlivých zbo-
rov so zástavami pred zbrojnicou. Sformovaný zástup po-
žiarnikov prešiel do kostola, kde sa všetci zúčastnili sv. omšie 
za požiarnikov a ich rodiny. Po bohoslužbe sa premiestnili 
do priestorov zbrojnice, kde sa konala ďalšia časť slávnosti, 
keďže počasie nedoprialo, aby sa mohla uskutočniť vonku. 

Najskôr všetkých zhromaždených pozdravil predseda zbo-
ru Jakub Milon a predniesol príležitostný referát z histórie 
a činnosti repišskej jednotky.     

Z histórie zboru
V Repiskách-Bryjovom Potoku sa začala písať história 

dobrovoľného požiarneho zboru od požiaru, ktorý vypukol 
v roku 1956 v jednej z domácnosti. Všetci obyvatelia obce 
sa hneď zbehli a začali požiar hasiť vodou, ktorú nosili vo 
vedrách z neďalekého potoka. Vďaka ich okamžitému zása-
hu časť domu zachránili a požiar sa im podarilo zlikvidovať 
skôr, ako prišla privolaná pomoc. Repišťania si veľmi dobre 
uvedomovali, že takýmto spôsobom sa nedá uhasiť každý 
oheň, preto sa rozhodli ešte v tom istom roku založiť vlast-
nú požiarnu jednotku. Hlavnými organizátormi dobrovoľ-
ného požiarneho zboru boli Ján Jurgovian (otec dnešného 
predsedu MS SSP v Repiskách-Bryjovom Potoku) a Ján 
Repiščák (bývalý predseda MS SSP v Repiskách-Bryjovom 
Potoku). Onedlho repišskí požiarnici dostali od Okresného 
požiarneho zboru v Novom Targu ručnú striekačku, ktorú 
používali desať rokov. Potom dostali motorovú striekačku 

POLSTOROČIE REPISŠKÝCH 
POŽIARNIKOV
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M-40. Prvým veliteľom zboru bol Vladislav Šiška a po ňom 
prevzal velenie v roku 1966 Ján Repiščák. Túto funkciu pl-
nil sedemnásť rokov. A za jeho vedenia sa zbor značne zmo-
dernizoval. K jeho výbave pribudla nová striekačka Leopo-
lia M-800. V tomto období vznikla aj pomocná požiarna 
jednotka v susedných repišských Potokoch – Grocholovom 
a Vojtičkovom, ktorá po dvoch rokoch začala fungovať ako 
samostatná jednotka. 

V roku 1983 zvolili v Bryjovom Potoku nového veliteľa 
zboru – Jána Trzopa a Jánovi Repiščákovi udelili doživotný 
titul čestného predsedu. Na začiatku deväťdesiatych rokov 
dostali Repišťania prvé požiarnické auto značky Star. Bolo 
to už staršie vozidlo, a preto sa rozhodli zaobstarať si nové 
auto. Podarilo sa im to v roku 1997, keď zo Slovenska do-
viezli novú Tatru s nádržou na 8 tisíc litrov vody. Súčasne sa 
aj obohatili o novú striekačku M-1200.

S pribúdajúcim náradím bol potrebný aj priestor na 
jeho uskladnenie, preto sa miestni obyvatelia pustili do 
výstavby zbrojnice. Stavbu začali v roku 1977 a po dvoch 
rokoch sa im podarilo zbrojnicu dokončiť. Pri stavbe im po-
mohol aj Okresný požiarny zväz v Novom Targu. Po získaní 
novej Tatry museli k zbrojnici pristaviť časť garáže. Na po-
schodí tejto budovy sa nachádza aj klubovňa miestnej sku-
piny Spolku.     

Prvým predsedom zboru bol Ján Jurgovian a po ňom 
do tejto funkcie nastúpil Ján Šiška. V súčasnosti predsedom 
dvadsaťdvačlenného požiarneho zboru je od roku 1996 Ja-
kub Milon, veliteľom Ján Trzop, pokladníkom Vladislav 
Šiška a tajomníkom Peter Para.

Vyznamenania
Prišla očakávaná chvíľa oceňovania práce najzaslúži-

lejších požiarnikov. Zlatý kríž za zásluhy pre požiarnictvo 
udelený správou DPZ získal Jakub Milon. Zlatú medailu za 
zásluhy pre požiarnictvo dostal Andrej Milon (šofér zboru), 
striebornú medailu Vladislav Šiška ml. a Stanislav Kurčák. 
Odznakom vzorný požiarnik bol vyznamenaný Peter Para 

(šofér zboru). Pamätný diplom za zásluhy pre požiarnictvo 
udelila Gminá správa DPZ a domáca jednotka jednému zo 
zakladateľov a dlhoročnému členovi, čestnému predsedovi 
zboru Jánovi Repiščákovi.  

Po týchto slávnostných chvíľach pozval predseda zboru Ja-
kub Milon všetkých hostí na obed a pohostenie. Vo večerných 
hodinách sa rozprúdila zábava, na ktorú boli pozvaní všetci 
obyvatelia obce a trvala do bieleho rána. K tancu hrala domáca 
kapela „Sami svoji“, ktorej požiarny zbor vyjadruje vďaku za 
ochotu pomôcť a vytvorenie priestoru na dobrú zábavu.

Ako sme sa dozvedeli, požiarny zbor plánuje v budúc-
nosti zväčšiť priestory zbrojnice, ale všetko ako vždy a všade 
závisí od fi nancií. My prajeme repišským požiarnikom ešte 
veľa takýchto pekných jubileí a čo najmenej zásahov proti 
červenému kohútovi.        

Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: JACEK KLUKOŠOVSKÝ        

e-mail: zivot@tsp.org.pl

  Počas sv. omše

  Odovzdávanie vyznamenaní   Medaila pre predsedu DPZ J. Milona
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ZFS. V piatok 15. júna sa živou 
pozvánkou domácich súborov začal 31. 
ročník folklórneho festivalu Zamagurské 
folklórne slávnosti. Okrem pozvania oby-
vateľov slovenskej i poľskej časti Zamagu-
ria, prekročili súbory tento rok lávku cez 
Dunajec a osobne pozvali na slávnosti aj 
našich severných susedov. Okrem zama-
gurských súborov sa na festivale predstavili 
hostia z iných regiónov Slovenska, Poľska, 
Lotyšska, Ruska a Česka. Súčasťou bol tra-
dičný trh ľudových remesiel pod názvom 
Zakliata krása, kde sa predstavil región Ky-
suce a sprievodná výstava Rezané do dreva 
venovaná 60. výročiu narodenia zamagur-
ského rezbára Miloslava Semančíka. (mm)

*  *  *
Summit prezidentov V4. Slovenská 

republika ako predsedajúca krajina Vyše-
hradskej štvorky zorganizovala 18. júna 
v Bratislave summit predsedov vlád krajín 
V4. Hlavnými témami bolo vyhodnotenie 
plnenia ročného programu predsedníctva 
SR a formálne odovzdanie predsedníctva 
Českej republike. Diskutovalo sa predo-
všetkým o ústavnej zmluve EÚ, energetickej 
bezpečnosti, európskej menovej únii, vízach 
do USA a vstupe krajín V4 do schengenské-
ho priestoru. Hosťom bol portugalský pre-
miér José Sócrates, ktorého krajina bude od 
júla predsedať EÚ. Na bilaterálnom stretnutí 

Z DIANIA NA SLOVENSKU

premiérov Slovenska a Maďarska sa hovorilo 
o vytvorení komisie historikov oboch krajín, 
ktorí by vydali spoločnú publikáciu o spor-
ných obdobiach dejín našich štátov. (mm)

*  *  *
Vedecká konferencia na Spiši. Spiš-

ský dejepisný spolok 23. júna zorganizoval 
vedeckú konferenciu Spišské Vlachy v zr-
kadle času. Okrem odborných predná-
šok bol súčasťou konferencie aj kultúrny 
program a v závere sa pre záujemcov usku-
točnila exkurzia po historických pamiat-
kach Spišských Vlách. (mm)

*  *  *
Vyhodnotenie súťaže. V polovici 

júna sa v Nových Zámkoch uskutočnilo 
vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád sloven-
činu, prečo mám rád Slovensko. Do súťaže 
sa prihlásilo 220 slovenských základných 
škôl a Gymnázií s viac ako 880 literárnymi 
prácami. Z toho 77 prác boli práce sloven-
ských študentov z Chorvátska, Maďarska, 
Srbska a Ukrajiny. Víťazom osobne zabla-
hoželal prezident Ivan Gašparovič, ktorý 
nad podujatím prevzal záštitu. (mm)

*  *  *
„Zákon roku”. V posledný júnový 

týždeň slovenský parlament schválil novelu 
Zákonníka práce, ktorú poslanci označili 
za „zákon roku“. Novela výrazne posilnila 

práva zamestnancov a odborov. 
Ak zákon podpíše prezident SR 
bude platiť od septembra t.r. 
(mm)

*  *  *
Kanadské veľvyslanectvo 

v SR. Slovenská republika chce 
zriadiť plnohodnotné kanad-
ské veľvyslanectvo na Slovensku 
a zintenzívniť výmenu študen-
tov medzi oboma krajinami. Aj 
o týchto záležitostiach hovorili na 
historicky prvom stretnutí pred-
seda slovenského parlamentu Pa-
vol Paška a predseda kanadského 
Senátu Noel Kinsell. (mm)

*  *  *
Štruktúra obyvateľstva. 

Podľa Štatistického úradu Slo-
venskej republiky Slovensko 
„stárne“ – deti do 14 rokov tvo-
ria už len 16,4 % obyvateľstva. 
Pribúda starších ročníkov, ľudia 
odďaľujú sobáše a častejšie sa 

rozvádzajú. Prvé dieťa odkladajú páry na 
neskôr, avšak ubúda potratov. Počet oby-
vateľov sa za rok zvýšil o vyše 4000 na 5, 
39 milióna ľudí, čomu však výrazne napo-
mohlo najmä prisťahovalectvo. (mm)

*  *  *
Vyhne - nový vodný raj na Sloven-

sku. Vodný raj odovzdali do prevádzky 
v tejto letnej sezóne. Začali ho stavať pred 
dvoma rokmi s fi nančnou pomocou zo 
štrukturálnych fondov. Akvapark vyrás-
tol na mieste preslávených kúpeľov, ktoré 
po vojne vyhoreli a zanikli. V 50. rokoch 
minulého storočia ich nahradilo termálne 
kúpalisko, ktoré už však potrebovalo opra-
vu. Vyhne dlhé roky patrili k najznámejším 
kúpeľom v Uhorsku. Liečivé pramene ob-
javili náhodne baníci, ktorí si tu liečili svoje 
neduhy. V 19. storočí patrili k najvyhľadá-
vanejším kúpeľom Európy. Liečili sa tam 
choroby tráviaceho traktu, látkovej výmeny 
a ženské choroby. Dodnes sa z toho kom-
plexu zachovalo pár objektov, o. i. kúpeľná 
kaplnka. Areál vodného parku tvoria: 50-
metrový bazén, detský bazén v tváre lode 
s tobogánom, potápačská záhrada, perlič-
kový ostrov, niekoľko športovísk a pod. 
Areál je v prevádzke celý rok. Vyhne sa na-
chádzajú na strednom Pohroní v krásnom 
prírodnom prostredí štiavnických hôr. (aj)
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*  *  *
FF Východná. Na začiatku júla t.r. sa 

uskutočnil 53. ročník Folklórneho festivalu 
Východná. Slávnostné ho otvoril minister 
kultúry SR Marek Maďarič v novom are-
ále. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili 
viacerí členovia vlády a poslanci. Čestným 
hosťom bol prezident SR Ivan Gašparovič, 
ktorý prišiel medzi divákov v širokom ba-
čovskom klobúku. Piatkový program fes-
tivalu spestrilo vystúpenia Lúčnice a sláv-
nostný ohňostroj komponovaný na hudbu 
Svetozára Stračinu Reč pastierska. V sobo-
tu sa prezentovali zahraničné folklórne sú-
bory, o. i. z Rumunska FS Romafest Gypsy 
Ensemble, tanečná skupina z Kamerunu 
Galena Juju a ďalší. Slovenské súbory sa 
prezentovali v programe s názvom Klenot-
nica Slovenska. Nechýbali ani sprievodné 
podujatia, ako napr. tvorivé dielne, živé 
múzeum domácich prác, výtvarné výstavy. 
Organizátormi festivalu sú Ministerstvo 
kultúry SR, Národné osvetové centrum, 
Žilinský samosprávny kraj – Liptovské os-
vetové stredisko a obec Východná. (aj) 

*  *  *
Vydá sa nová kniha. Vydavateľstvo 

KUBKO GORAL získalo fi nančné pros-
triedky z Ministerstva kultúry SR na vyda-
nie knihy JUDr. Mateja Andráša s názvom 
Severné hranice Slovenska. (jk) 

*  *  *
Gorali sa stretli pod Pilskom a Ba-

bou horou. Ďalším z festivalov oravského 
folklórneho leta boli XV. Folklórne sláv-
nosti pod Pilskom a Babou horou. Goral-
ský folklórny festival sa uskutočnil 22. júla 
v  amfi teátri v Sihelnom. Program  začal o 
10.30 h v miestnom kostole svätou omšou 
s účasťou účinkujúcich v krojoch. Najskôr 
bol detský program Z košíčka starej mamy, 
v ktorom sa predstavili detské súbory a ľu-
dové hudby zo Sihelného, Rabčíc, Orav-
skej Polhory, Oravského Veselého, Ostravy 
a Leszna v Poľsku. V programe folklórnych 
skupín s názvom Ozveny hôr ožili piesne, 
tance i zvyky v podaní folklórnych skupín, 
ľudových hudieb a sólistov zo Sihelného, 
Rabčíc, Rabče, Oravskej Polhory a Orav-
ského Veselého. V galaprograme účinkova-
li folklórne súbory Rozsutec so speváčkou 
Helenou Záhradníkovou zo Žiliny, Liepa-
vots Koknese z Lotyšska, folklórne skupi-
ny Praslica z Kozároviec a Povoja z Pieš-
ťan, ako aj detská ľudová hudba Kovalíček 
z Ostravy. Festival pripravila obec Sihelné 
a Žilinský samosprávny kraj - Oravské os-
vetové stredisko. (M. Žabenský)

*  *  *
Dom slovensko-poľského stretá-

vania EUT. 6. júla t.r. bol na Hradnom 
námestí v Kežmarku otvorený nový Dom 
slovensko-poľského stretávania Eurore-
giónu Tatry. Slávnostne prestrihol pásku 
podpredseda vlády SR Dušan Čap lovič 
v spoločnosti štátneho tajomníka minis-
terstva vnútra Vladimíra Čečota a primá-
tora Kežmarku Igora Šajtlavu. Množstvo 
pozvaných hostí zo Slovenska i Poľska si 
potom pozrelo priestory domu, v ktorých 
sa okrem kancelárií Euroregiónu nachádza 
aj konferenčná miestnosť a na oddych i 
neformálne stretnutia miestnosť s barom. 
Súčasťou otvorenia Domu stretávania bola 
i vernisáž výstavy rezbárskych prác jedného 
zo zakladateľov Euroregiónu Tatry a niek-
dajšieho primátora Kežmarku Jána Skupi-
na. Dom bol vytvorený aj vďaka podpore 
mesta Kežmarok. Podobný Dom funguje 
po poľskej stráne v Novom Targu. (Mgr. 
Justyna Chovaňáková)

*  *  *
Matičný festival. V dňoch 1. až 6. 

júla 2007 sa konal Matičný svetový festi-
val slovenskej mládeže vo Vysokých Tatrách 
a okolí. Usporiadateľmi podujatia boli Ma-
tica slovenská, mesto Vysoké Tatry a pre-
šovský samosprávny kraj. Súčasťou festivalu 
bol aj Európsky festival ľudových remesiel - 
EĽRO 2007. Festival sa spája s Cyrilo-me-
todskými oslavami a Dňom zahraničných 
Slovákov 2007. Festivalu sa zúčastnila slo-
venská mládež z celého sveta. Prezentovala 
sa športovými, turistickými, umeleckými 
aktivitami. Mládežníci mali tiež k dispo-
zícii sprievodné podujatia ako výstavy, 
workshopy, besedy a výlety do okolia. Na 
festivale sa predstavili slovenské súbory, 
speváci a ľudové hudby. Boli tiež vystúpenia 
populárnych slovenských hudobných sku-
pín, napr. Desmond, No Name, Gladiator 
a pod. Súčasťou festivalu bolo aj štafetové 
posolstvo z Devína do Tatier. Poslovia pre-
chádzali jednotlivými obcami Slovenska 
a v každej z nich dostali na štafetový kolík 
šerpu, stuhu so znakom tejto obce. 

Najbližšie hraníc sa konali podujatia 
spojené s Matičným festivalom v Červe-
nom Kláštore. Na programe tam bol splav 
riekou Dunajec, výstup na Tri Koruny 
a prezentácie folklórnych skupín. Na ná-
dvorí múzeá vystúpili folklórne súbory 
zahraničných Slovákov. 

*  *  *
Štátny sviatok SR. Dňa 5. júla sme 

si pripomenuli 1144. výročie príchodu 

Konštantína (Cyrila) a Metoda na územie 
Veľkej Moravy. Títo solúnski bratia prišli 
v roku 863 na pozvanie veľkomoravského 
kniežaťa Rastislava, ktorý sa takto usiloval 
zbaviť franskej nadvlády a upevniť politic-
kú samostatnosť. Misia Konštantína a Me-
toda znamenala veľký prínos pre všetkých 
Slovanov. Na našom území bolo ich záslu-
hou vytvorené prvé slovanské písmo – hla-
holika. S ich pôsobením je spojené tiež po-
volenie slovanskej liturgie a rozvoj kultúry 
i vzdelanosti na Slovensku. (mm)

*  *  *
Most pre peších turistov. Na sloven-

sko-česko-poľskom Trojmedzí odovzdali 
v rámci Dňa bez hraníc predstavitelia slo-
venskej obce Čierne, českej obce Hrčava 
a poľskej obce Istebna do užívania most 
pre peších turistov. Most prechádza ponad 
osemnásťmetrovú roklinu, pričom 35% sa 
nachádza na slovenskej strane. Má slúžiť 
na rozvoj cezhraničnej spolupráce, pod-
nikateľských a hospodárskych aktivít, ale 
tiež na vzájomné zblíženie a premiešanie 
kultúr. V rámci projektu by sa malo pokra-
čovať budovaním miestnych komunikácií 
a cyklotrás. (mm)

*  *  *
Pomoc pre hendikepovaných. Vo 

Vysokých Tatrách sprístupnili prvú zo 
štyroch turistických trás pre hendikepova-
ných ľudí na invalidných vozíkoch a matky 
s deťmi v kočíkoch. Ide o viac ako štvorki-
lometrovú trasu z Hrebienka k Rainerovej 
chate. Okrem toho v centre Starého Smo-
kovca, v budove Horskej záchrannej služby, 
otvorili novú informačnú kanceláriu. Ok-
rem bežných turistických informácií (o po-
časí, ubytovaní, predaji suvenírov) tu bude 
možnosť poistenia v horách, kopírovanie, 
či internet. Do testovacej prevádzky bola 
zavedená aj virtuálna návštevná kniha. Do 
nej sa prostredníctvom SMS bude môcť 
nahlásiť turista, ktorý sa pred odchodom 
zabudol napísať do knihy túr. (mm)

*  *  *
Púť na Mariánsku horu. Ako kaž-

doročne, aj tohto roku sa začiatkom júla 
uskutočnila najväčšia cirkevná púť na 
Slovensku na Mariánsku horu v Levoči. 
Zvláštnu príchuť jej dodávalo, že 2. júla 
uplynulo 760 rokov od začiatku púti na 
Mariánskej hore. Levoča v súčasnosti patrí 
k dvadsiatim najvýznamnejším pútnickým 
miestam Európy spojených s kultom Pan-
ny Márie. Aj tento krát sa jej zúčastnilo 
vyše pol milióna veriacich zo Slovenska 
i zahraničia. (mm)
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USHIRIKIANO
Do tábora sme prišli 15. júla t.r. presne na obed. Po dlhej ces-

te sme vyložili všetky batohy pred hlavnou chatou, kde nás rozde-
lili, ako budeme bývať na chatkách. Potom sme sa spolu s našimi 
oddielovými vedúcimi, ktorí už na nás netrpezlivo čakali, pobrali 
na chatky. Keďže viacerí z nás už boli na Slovensku v tábore, preto 
sa už navzájom poznali. Cez najbližšie dva týždne na nás čakal 
zaujímavý program pod vedením hlavného vedúceho tábora To-
máša Dudíka, ktorému v jeho realizácii pomáhali Danka, Mary, 
sestry Bojka a Jelka, Jakubko, Janka, Beďa, Majko, Simko, Patrik 
a o zdravie všetkých detí sa starala Renátka. 

Po večeroch sme sa schádzali u nás na chatke. Keďže sme boli 
najmladšími účastníčkami tábora, často ku nám prichádzali vedú-
ci, aby nám nebolo smutno, hlavne Danka, ktorá nám zapletala 
vrkoče a dávala na nás pozor a často prichádzal aj Majo, ktorému 
chutili naše cukríky. Rozprávali sme sa s nimi, čo sa nám v tábore 
najviac páči a na čo sa veľmi tešíme. Všetky najkrajšie spomienky 
sme nakoniec zapísali na papier a poslali do redakcie Život.

Dominika Pacigová a Klaudia Surmová z Krempách - Veľmi 
rady sa chodíme kúpať, a tak nás veľmi potešilo, keď sme našli v areáli 
tábora neveľký bazén. Hneď prvý deň sme spolu s kamarátkami boli 
vyskúšať, aká je v ňom voda. Bola dosť studená. Celý deň sme sa vyba-
ľovali, lebo stále sme museli niekam ísť. Najprv na obed, potom sme 
mali zoznamovacie hry, neskôr večera, potom opäť hry, až nakoniec 
prišiel čas ísť spať. Vedúci dávali stále na nás pozor. Keď odbilo desať 
hodín, zaznela uspávanka, po ktorej sme dosť rýchlo zaspali. Vedúci 
nás chodili kontrolovať. Túto noc sme sa však veľmi nevyspali, pretože 
nás náhle v noci zobudili. Také rozospaté, že sme poriadne ani neve-
deli, čo sa deje, sme nastúpili v predsieni, kde už na nás čakal najväčší 
čarodejník Ushirov, ktorý nám povedal, aká je naša táborová misia 
a pasoval nás na rytierov. Museli sme vypiť ešte aj taký čarovný nápoj, 
ktorý nám dá, vraj, rytiersku silu. Dostali sme aj zaujímavý znak, 
každá z nás iný, ktorý sa nám  veľmi páčil a vďaka ktorému sme boli 
zadelení do družín kráľovských rytierov.

Najkrajšie 
spomienky 
z krajiny

August 2007



sa družiny vymenili. Na záver mali všetky deti oblievať striekačkami 
plášte vedúcich a vedúci si ich mali brániť. Starším sa však tie malé 
striekačky príliš nepozdávali a tak sa vrhli na oblievanie rovno s ved-
rami. Ešte šťastie, že slniečko poriadne pripekalo, tak sme sa všetci 
rýchlo usušili. 

Marta Zygmondová z Krempách – Keby som mohla, tak by 
som sa celý tábor hojdala na hojdačke, ktorú sme mali neďaleko chat-
ky. Spolu so mnou tam chodili aj moje kamarátky, ale ja som tam bola 
najčastejšie. Počas hojdania sme sa o všeličom rozprávali. Síce hry boli 
naozaj zaujímavé, a vedúci veľmi milí, najviac mi k srdcu prirástla 
práve táto hojdačka a verím, že raz budem mať takú doma.

Eva Chalúpková z Novej Belej – V tábore sme sa vôbec nenu-
dili. Každé ráno sme mali budíček, a o chvíľu zvolávačku, po ktorej 
bola rozcvička. Po nej sme sa vrátili do chatiek a o chvíľu bola opäť 
zvolávačka na raňajky, potom na slovenčinu, neskôr na doobedňajšie 
hry, potom na obed. Trochu sme si oddýchli cez siestu, a opäť bola 
zvolávačka na poobedňajšie hry, potom na večeru, snem, dielne a keď 
už sme mali chvíľku voľno, zaznela uspávanka a museli sme ísť späť. 
Mne osobne sa páčili všetky hry, najviac ma však bavila tá, v ktorej 
sa traja vedúci prezliekli za únoscov a uniesli jednu našu kamarátku. 
My sme mali za úlohu ju vyslobodiť. Únoscovia nám aj určili miesto, 
kam máme priniesť výkupne. My sme však únoscov chytili, zviazali 
a takto sme ich pritiahli do tábora, kde sme ich nakoniec hodili do 
bazéna. Samozrejme, že našej kamarátke sa nič nestalo a šťastne sme 
ju vyslobodili.

Sprac. Marián Smondek 
Foto: táborový archív

Mariška Ignacoková a Dominika Tętnowska z Krempách 
– Areál tábora bol síce veľmi pekný, nám sa však najviac páčilo na ba-
zéne v Považskej Bystrici a v Púchove. Spolu s kamarátkami sme sa tu 
potápali, plávali, šmýkali sme sa na tobogane, skákali na trampolíne, 
alebo sme sa krútili na kolotoči. Aj keď voda bola dosť studená, vôbec 
nám to nevadilo, pretože slniečko nás vždy rýchlo osušilo a zohrialo. 
Cestou z bazéna sme sa zastavili ešte v obchode, aby sme si doplnili 
zásoby sladkostí a na večeru sme sa opäť vrátili do tábora.

Terezka Petrášková z Krempách – Medzi moje najkrajšie zá-
žitky z tábora patrí určite pasovanie, ktoré sa udialo v prvú noc. Vďa-
ka pasovaniu som sa dostala do družiny, ktorú som mala veľmi rada. 
Našu družinu viedol Kubko. Na začiatku sme sa mu všetci predsta-
vili, aby si nás dobre zapamätal. V družine nás bolo 13. Vedúci nám 
pripravili veľa rôznych hier, z ktorých sa mi najviac páčilo Krstenie 
plášťa. Museli sme na náš družinový plášť nastriekať čo najviac vody 
pomocou striekačiek. V tom nám však bránila ďalšia družina. Potom 



Od skorého rána bolo v Jurgove rušno. Prechádzajúci 
obcou turisti sa čudovali, čo sa deje, že toľko ľudí pobehuje 
po dedine a zo zvedavosti sa aj pýtali okoloidúcich Jurgovča-
nov. Keď sa dozvedeli, že dnes sa v obci chystá svadba, boli 
prekvapení a hovorili, že to musí byť nejaká veľká svadba, 
keď sa na ňu chystá toľko ľudí. Avšak ešte nevedeli, že bude 
pekná krojovaná. Pred poludním mladucha Anna Šoltýso-
vá poslala na zapriahnutých koňmi bričkách svoje družič-
ky po ženícha Róberta Twardowského do susednej Čiernej 
Hory. Veselosť sa niesla od toho šikovného sprievodu široko 
– ďaleko, lebo vyhrávala ľudová kapela z Jurgova. Celú cestu 
lemovali zvedavci, ktorí, veru, dávno v Jurgove ani na blíz-

NA JURGOVSKEJ SVADBE
kom okolí nevideli taký pekný krojovaný sprievod. V Čier-
nej Hore si sprievod vypýtal ženícha a spolu s jeho rodinou 
sa dali na cestu do Jurgova. Museli sa najmenej dvakrát za-
staviť, aby vykúpili brány, ktoré im prišli do cesty. V dome 
mladuchy už netrpezlivo čakali na blížiaci sa sprievod, kto-
rý bolo síce počuť zďaleka, ale nebolo ho vidieť. Keď prišli 
k neveste, ženícha voviedli do jej domu, kde už čakali rodičia 
mladého páru, družbovia, starejší a rodina. Starejší v mene 
mladuchy a mladého pána poprosil rodičov o požehnanie 
a prípadne odpustenie, ak sa niečím previnili voči nim. Po 
jeho príhovore rodičia položili ruky na hlavy detí a žehnali 
ich. Zaujímavé je, že v Jurgove uprostred miestnosti stojí 
stôl prikrytý bielym obrusom a na každom rohu stola je po-
ložený peceň chleba. Mladý pár obchádza stôl trikrát a kaž-
dý peceň chleba pobozká. Potom sa zoradil sprievod a išlo 
sa do kostola. Vpredu išli švárni jurgovskí družbovia s klo-
búkmi vyzdobenými peknými pierkami. Voľakedy takéto 
pierka pripravovali už dva týždne pred svadbou družičky. 
Uviť pierko nebolo jednoduché, lebo pozostáva z viacerých 
husacích pier. A dnes by bol už hádam aj problém nájsť husi 
na dedine. Po ceste sprievod zastavili tzv. brány, ktoré sa ot-
vorili až vtedy, keď ich starejší dobre vykúpili. Nasledovala 
sv. omša, počas ktorej sa konal sobáš. Po skončení bohosluž-
by sa celý sprievod presťahoval do požiarnej zbrojnice, kde 
už na pozvaných hostí čakala svadobná hostina. Tradične 
pred zbrojnicou chlebom a soľou privítali mladomanželov 
rodičia. Neskôr bolo počuť spev a začala tiež hrať hudba 
a takto sa zábava rozprúdila. Jední spievali spišské aj sloven-
ské ľudové pesničky, iní zasa tancovali. Okolo polnoci dru-

August 2007

  Svadobný sprievod prichádza do kostola



žičky a družbovia sa zišli a začali 
tancovať spišské tance a spievať. 
Ženy museli najskôr mladuchu 
kúpiť od družbov. Keď sa im to 
už podarilo, odviedli mladuchu 
na bok a usadili ju na stolici. Pri 
čepčení spievali rôzne pesničky. 
So začepčenou mladuchou tan-
covali rad radom svadobní hostia 
a po tanci vždy podporili mladý 
pár nejakým darom. Nakoniec 
prišiel mladý pán a ten dal naj-
väčší dar a odviedol si nevestu. 
Svadobčania sa výborne zabávali 
až do bieleho rána. V nedeľu sa 
konali takzvané popraviny. 

Táto svadba bola neobyčaj-
ná tým, že nevesta bola v kroji, 
ale aj mladý pán, všetci družbo-
via a družičky, starejší a niektorí 
svadobní hostia. Občas sa ešte 
stretneme v Jurgove na svadbách s tým, že družbovia a dru-
žičky sú v krojoch. V ostatných spišských obciach je to skôr 
zriedkavosť. Práve táto svadba Anny a Róberta v Jurgove 
bola určite raritou a zostane v pamäti nielen Jurgovčanom, 
ale všetkých, ktorí sa jej zúčastnili. Podobná starodávna jur-

govská svadba mala miesto asi pred polstoročím, alebo aj 
dávnejšie. 

Mladomanželom Anne a Róbertovi prajeme veľa lásky, 
zdravia, radosti a pohodlia vo dvojici a požehnania na deťoch.       

Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: archív Šoltýsovcov           
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  Družičky a sprievod čakajú na ženícha

  Slávnostné ÁNO

  Želania novomanželom

e-mail: zivot@tsp.org.pl

  Družbovské tance na svadbe
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V púti za našimi jubilantmi sme sa tentoraz zastavili 
v Novej Belej, kde zlatú svadbu oslávili Katarína a Jozef 
Vojenskovci a 40. výročie sobáša Anna a Cyril Majerčákovci. 
Porozprávali sme sa s jubilantmi o ich skúsenostiach a ži-
votných osudoch.  

V POROZUMENÍ A LÁSKE
Mária, Marián, Jozef, Grażyna a Ján. Svoje deti vychovali 
v slovenskom duchu. Posielali ich na vyučovanie slovenské-
ho jazyka a niektoré boli aj členmi FS Spiš. V ich domácnos-
ti boli vždy aj slovenské knihy a časopis Život. 

Jozef chodil do práce na stavby a Katarína sa venovala de-
ťom, domácnosti a gazdovstvu. Po nejakom čase sa im podarilo 
postaviť nový dom, čo vyžadovalo veľa úsilia a pomohli pritom 
aj deti. Dnes má každé dieťa svoju rodinu. Dcéra Grażyna býva 
vo Vroclavi a Ján v Białke Tatrzańskej. Ostatné deti sa usadili 
v rodnej obci. Spolu s rodičmi býva syn Ján s rodinou. 

Ako hovoria, ani sa nenazdali, kedy ubehlo tých päťde-
siat rokov manželstva. Roky sa míňali a striedali sa radosti 
a starosti. Podstatou však bolo, že si Katarína s Jozefom ro-
zumeli a nachádzali pre seba navzájom pochopenie a dobre 
slovo, čo je veľmi dôležité. Svojim deťom prajú, aby sa aj 
ony dožili takéhoto pekného jubilea. Polstoročie manžels-
tva oslávili slávnostnou sv. omšou spolu s deťmi a vnukmi, 
ktorých majú pätnásť. Neskôr si na uplynulé roky spomínali 
v rodinnom kruhu. Dočkali sa aj pravnuka Tomáška. 

Do ďalších rokov prajeme jubilantom zdravia, veselos-
ti, ďalších jubileí a božej opatery.         

Manželia Majerčákovci
Anna sa narodila 13. júna 1940 v slovenskej rodine Al-

žbety (rod. Halupkovej) a Dominika Klukošovských. Mala 
troch súrodencov: Andreja, Máriu a Angelu. Všetci bývajú 
v rodnej obci. Detstvo a mladosť strávila rovnako ako jej 
vrstovníci. Od najmladších rokov pomáhala na gazdovstve 
a v domácnosti. K jej povinnostiam patrilo pasenie husí, 
oviec a kráv. Pritom však bol aj čas na nejaké detské hry. 
Po absolvovaní povin-
nej školskej dochádzky 
v rodnej obci Anna odišla 
do služby do Nového Tar-
gu. Ako väčšina Beľanov, 
po vzniku obuvníckeho 
závodu v Novom Targu, 
sa v ňom zamestnala. 
Prepracovala tam dvadsať 
rokov. – Bolo to naozaj 
pre mnohých ľudí výhod-
né, – podotýka Anna, 
– že konečne majú v blíz-
kosti väčší závod, ktorý im 
dal prácu. Stovky ľudí zo 
Spiša, Oravy a Podhalska 
denno-denne dochádzali 
do práce. Zárobky boli pri-
merané a vďaka tomu si aj 
mohli dovoliť stavať nové 
domy, rozvíjať gazdovstva 
a investovať do vzdelania 
svojich detí. 

Manželia Vojenskovci
Katarína sa narodila 14. mája 1936 v Novej Belej v slo-

venskej rodine Anny (rod. Bednarčíkovej) a Andreja Bizubov-
cov. Mala štyroch súrodencov: Štefana, Máriu, Helenu a An-
gelu. Štefan sa usadil v rodnej obci, kým Mária sa vydala do 
Kacvína, Helena bývala v Kežmarku a Angela v Novej Ľubov-
ni. Katarína ostala na rodičovskom gazdovstve. Od najmlad-
ších rokov sa zaúčala do tajov domácnosti, ale aj gazdovania. 
Ako mladé dievča chodila pomáhať svojej sestre Márii do 
Kacvína. Tam spoznala aj svojho budúceho manžela Jozefa.

Jozef Vojenský sa narodil 7. marca 1933 v Čiernej 
Hore od Tribša v rodine Alžbety (rod. Ježerčákovej) a Jána 
Vojenskovcov. Mal ôsmych súrodencov. Bratov: Vojtecha, 
Andreja, Františka, Stanislava, Jakuba a Jána a sestry Annu 
a Alžbetu. Každý z nich si založil vlastnú rodinu a okrem 
Andreja, ktorý bol v Kacvíne a Jakuba v Krempachoch, sa 
usadili v rodnej obci. Jozefove detstvo bolo vyplnené prácou 
na gazdovstve. Popritom chodil do základnej školy v obci. 
O pokračovaní vo vzdelaní nebolo reči, keďže treba bolo ísť 
do práce. Najskôr to boli príležitostné sezónne práce a ne-
skôr väčšinou na stavbách. Svoju budúcu manželku Kata-
rínu spoznal, keď bol na návšteve u brata v Kacvíne. Ona 
tam mala vydatú sestru, ktorej chodila pomáhať. A tak sa 
postupne dali dokopy. V roku 1957 pred Božím telom mali 
svadbu. Po nej sa Jozef presťahoval do Novej Belej a začali 
spolu gazdovať. Postupne im do manželstva pribudli deti: 

   Jubilanti Anna a Cyril

  Katarína a Jozef s rodinou
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V mladosti Anna spolu s kamarátkami chodila na 
priadky, páračky a pritom vždy bolo veľa dobrej zábavy. 
V zime chodili spolu s chlapcami na sánkovačku. Napriek 
tomu, že nemali veľa času na zábavy, aj tak ho vedeli dob-
re využiť. Keď sa organizovali zábavu, v radoch mládeže sa 
vždy našli nadaní hudobníci, ktorí hrali a už sa spievalo, 
tancovalo a bolo veselo. Zábavy sa najčastejšie končili okolo 
polnoci, lebo v pondelok ráno už každý šiel do práce. Anna 
poznala Cyrila od detstva, keďže vyrastali v jednej obci. Spo-
lu cestovali do práce a pracovali v tom istom podniku. A to 
prispelo k tomu, že sa do seba zaľúbili a rozhodli sa spojiť 
svoje osudy.     

Cyril sa narodil 24. februára 1943 ako najmladší syn 
v slovenskej roľníckej rodine Alžbety (rod. Vicherkovej) 
a Jozefa Majerčákovcov. Mal šiestich súrodencov. Štyroch 
bratov: Andreja, Jozefa, Jána a Františka a dve sestry: Ľud-
milu a Alžbetu. Okrem Alžbety, ktorá sa usadila v Čiernej 
Hore, ostatní súrodenci bývali v rodnej obci. 

Cyrilovi sa ťažko spomína na detské roky, ktoré boli 
veľmi biedne. Keď mal sotva deväť mesiacov, zomrela mu 
matka a vychovávali ho jeho sestry Ľudmila a Alžbeta. Ako 
dieťa chodil pásť kravy a pomáhal na gazdovstve. Jeho otec 
chorľavel a onedlho aj zomrel. Cyril mal vtedy len osem 
rokov. Od skorej mladosti sa snažil privyrobiť si, preto sa 
najímal do rôznych príležitostných prác. Pracoval najmä 

na stavbách. Keď vznikol obuvnícky závod v Novom Tar-
gu, zamestnal sa tam. Prepracoval tam desať rokov. V tomto 
období začal stavbu domu a onedlho sa aj oženil s Annou. 
Sobáš mali 29. apríla 1967 v Novej Belej. Po svadbe dokon-
čili vlastné bývanie a presťahovali sa doň. Postupne im do 
manželstva pribudli deti: Marián, Anna a Mária. Rodičia sa 
snažili, aby sa ich deťom žilo ľahšie ako im voľakedy. Svoje 
deti vychovávali v slovenskom duchu, ktorý bol v ich rodi-
nách vždy prítomný. Cyrilov otec Jozef patril medzi zakla-
dateľov MS SSP v Novej Belej a bol zároveň aj jej druhým 
predsedom a aktívnym činiteľom. Manželia Majerčákovci sa 
vždy zaujímali o krajanské hnutie a ich vnučky sú členmi 
FS Spiš. V ich domácnosti nikdy nechýbala slovenská tlač 
a knihy. Každý mesiac si ochotne prečítajú správy, ktoré pri-
nášame na stránkach Života.  

Ako hovoria, v ich spoločnom živote prišli rôzne chvíle, 
ale najdôležitejšie bolo to, že sa vedeli navzájom podporo-
vať. Tešia sa, že sa im podarilo prežiť tých štyridsať rokov 
spolu. Dnes sú už na zaslúženom dôchodku a radosti im 
prinášajú aj piati vnukovia. 

Do ďalších spoločných dní prajeme jubilantom Anne 
a Cyrilovi veľa zdravia, opatery Sedembolestnej Panny Má-
rie a veselosti v rodinnom kruhu. 

Agáta Jendžejčíková       

Takúto otázočku by sme mali skôr položiť žiakom, ako 
učiteľom, a tobôž už nie cez prázdniny. Jednak som roz-
hodol inak a v strede prázdnin som navštívil učiteľov slo-
venského jazyka na Orave – Grażynu Kozákovú z Dolnej 
Zubrice a Macieja Rutkowského z Jablonky. Opýtal som sa 
ich na uplynulý školský rok, ako sa im učilo, ako sa deti 
zapájali, na čo sa hlavne zameriavali a tiež, aké majú plány 
so slovenčinou na ďalší rok.

Ako prvú som navštívil Grażynu, ktorá vyučuje sloven-
činu v Podvlku a od nej som sa dozvedel, že najlepšie sa učili 
tí najmladší žiaci. Naučiť ich jazyk je jednoduchšie. Men-
ší žiaci sa učia hlavne básničky a pesničky, vďaka ktorým 
si rýchlo a „bezbolestne” obohacujú novú slovnú zásobu. 
Mladšie deti sú aj aktívnejšie. Jednoducho ich učenie baví 
omnoho viac ako tých starších. Staršie deti už nemajú tak 
rady pesničky a básničky. Aj preto sa pani učiteľka rozhodla, 
že ich skúsi naučiť niečo zo slovenskej gramatiky. To však 
bola naozaj náročná úloha pre deti. Slovenský pravopis je asi 
pre nich najťažším materiálom. Síce sa aj trochu snažili, ale 
príliš im to nešlo. Tento rok najstaršia skupinka prechádza 
do gymnázia. V Združenej škole v Podvlku sa podľa plánu 
vytvoria tri skupinky detí, ktoré sa budú učiť slovenský ja-
zyk. Prajeme im, aby sa im po pobyte v tábore učila sloven-
čina omnoho ľahšie ako doteraz.

Maciej Rutkowski sa tento rok k slovenskému jazyku 
dostal tak trochu náhodou. Totižto po prvom polroku od-

AKO BOLO NA SLOVENČINE?
išla kvôli zdravotným problémom na maródku pani učiteľ-
ka Anna Lenčovská z Chyžného, ktorá vyučovala slovenský 
jazyk na všeobecnovzdelávacom lýceu v Jablonke, a Maciej 
musel nastúpiť už na idúci vlak. Jeho najdôležitejšou úlo-
hou bola dotiahnutie do konca prípravy maturantov zo slo-
venského jazyka k maturite, čo sa mu aj podarilo, o čom 
svedčia aj výsledky tohoročných maturantov. Okrem toho 
učil aj prvákov a druhákov. Druháci sa taktiež pomaly začali 
pripravovať na maturitu zo slovenského jazyka, avšak ešte 
nevedno, aká bude situácia na druhý rok. Podľa neho by sa 
dalo deti učiace sa slovenský jazyk v lýceu rozdeliť do troch 
skupín. Prvou skupinou sú istotne tí, ktorí sa na slovenčinu 
prihlásili preto, že sa ju chcú naozaj učiť a títo žiaci si robia 
aj domáce úlohy a pravidelne sa pripravujú na hodiny slo-
venčiny. Druhá skupina žiakov taktiež rada navštevuje ho-
diny slovenského jazyka, na ktorých sa snaží rozvíjať nejakú 
aktivitu, avšak už sa doma vôbec nepripravuje a nerobí si 
domáce úlohy. Do tretej skupinky žiakov by sme mohli za-
rátať študentov, ktorí sa na slovenský jazyk prihlásili asi len 
preto, že si mysleli, že tu jednoducho nebudú musieť nič 
robiť. Aj keď slovenčina nie je príliš ťažkým jazykom, predsa 
len treba vynaložiť trochu úsilia, pokiaľ sa ju žiaci naučia. 
Na budúci rok by mala učiť slovenčinu na lýceu opäť Anna 
Lenčovská. Učiteľom a študentom lýcea prajeme, aby im 
v budúcom roku nechýbali ani sily, ani chuť do učenia.

Marián Smondek
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V posledný májový týždeň strávilo približne desať čle-
nov  ZO Matice slovenskej štvrtého bratislavského obvodu 
v Karlovej Vsi a s nimi niekoľko príbuzných a známych, týž-
deň v príjemnom prostredí Vzdelávacieho a doškoľovacieho 
zariadenia Ministerstva fi nancií SR v Tatranskej Lomnici. 
Podarilo sa to vďaka tomu, že jedna z členiek, pani Bulová, 
pracuje v spomínanej inštitúcii. Medzi raňajkami a večerou 
bolo dosť voľného času, ktorý všetci trávili podľa svojich 
možností. Najaktívnejšími turistami sa javili manželia Vr-
bovci a Bobokovci (predsedníčka ZO MS v Karlove Vsi), 
ale aj pán Marček, ktorí zvládali náročné turistické trasy na 
Štrbskom Plese, či na Skalnaté pleso. S pani Milkou Tirše-
lovou sme sa venovali našej stálej činnosti -  ako Hrebenda 
v minulosti predaju kníh v knižniciach a v závere školské-
ho roka v školách. Večere patrili spoločným posedeniam a 
diskusiám. Nechýbal štvrtkový výjazd do Nového Targu na 
známe trhy, prehliadka Nedeckého zámku a vodnej nádr-
že na Dunajci a návšteva novopostaveného Domu Spolku 
Slovákov v Kacvíne. Výmenu skúseností a názorov medzi 
domácimi a matičiarmi otvoril čestný predseda Spolku Slo-
vákov v Poľsku Ján Molitoris. O živote Slovákov na odtrhnu-
tých územiach severného Spiša a hornej Oravy informoval a 
oboznámil bývalý šéfredaktor spolkového mesačníka Život 
Ján Špernoga. Pani Sidónia Boboková odovzdala našim kra-
janom cca 50 kníh - dar Vydavateľstva Spolku slovenských  
spisovateľov. Potom nasledovala prehliadka súkromného 
múzea poľnohospodárskeho a domáceho náradia, spôso-

Karloveskí matičiari na návšteve 
Slovákov v Poľsku

bu bývania a života našich ľudí v 
Nedeci u pána Ivančáka. Bývalý 
dobrý roľník, gazda, ktorý zozbie-
ral množstvo poľnohospodárskeho 
a domáceho náradia, sa s vervou 
ujal postavenia domáceho pána. 
V upravených priestoroch stodoly 
a maštale sa návštevníci popasovali 
s pamäťou, oboznámili sa s množ-
stvom náradia, ktoré sa používalo 
na dvore, či na poli, pri dorábaní a 
spracovávaní poľnohospodárskych 
produktov. Po prehliadke múzea 
všetkým dobre padlo posedenie 
vo dvore u pani učiteľky a vedúcej 
folklórneho súboru Veselica Žofi e 
Bogačíkovej. Prítomný bol aj pred-
seda MO MS a MS SSP v Nedeci 
Emil Neupauer, ktorý zastáva túto 
čestnú funkciu od začiatku deväť-
desiatych rokov. Synček domácej 
pani Mirko Kvasnovský bol ozdo-
bou súboru už pred cca siedmimi 
rokmi, keď ako trojročný vyhrával 

na harmonike a prinášal dobrú náladu. Predstavil sa aj na-
šim matičiarom, tým že nám zahral niekoľko slovenských 
pesničiek. Spomínanie na štyridsiate roky prvého Sloven-
ského štátu obohatili aj dve pekné staršie dámy - mamka a 
teta pani Bogačíkovej, taktiež bývalé učiteľky. Bolo to pekné 
a milé stretnutie Slovákov.  

Ján Kubáň, foto: autor               

August 2007

  Matičiari pod Nedeckým zámkom

  Knižný dar pre kacvínsku knižnicu



25

Štátnu cestu cez Hont som skoro ani nepoznal. O jej 
výhodnosti ma presvedčil známy, ktorý býva v Sebechle-
boch. Výhodnosť je v tom, že od Nitry smerom do Zvolena 
nie je taká frekventovaná, ako na Zlaté Moravce, či Žiar nad 
Hronom. Región Hont nemôžeme porovnávať čo do veľ-
kosti, s takými  slovenskými oblasťami, ako je Spiš, Liptov, 
Orava, či Zemplín. Je druhým najmenším, po regióne Abov. 
Patria do neho okresy Krupina, Banská Štiavnica, časť okre-
sov Veľký Krtíš a Levice, zasahuje do Maďarska. 

Ladislav Cázer, sčítaný starý mládenec, vlastní vo vinoh-
radníckej osade 3 km nad Sebechlebmi na južnom pohorí 
Štiavnických vrchov vinohrad. O Starej Hore sú prvé písom-
né záznamy zo 16. storočia, ako vinné pivnice, vyhĺbené do 
sopečného kameňa, nad ktorými si obyvatelia postavili vinné 
domčeky, zvané „chyžky“. V čase tureckých nájazdov boli Se-
bechleby viackrát napadnuté a odohralo sa tu viac bojov ako 
nárazníková zóna k Banskej Štiavnici. V čase prepadov Turka-
mi sa  domáci obyvatelia  ukrývali v pivniciach. Prvý písomný 
záznam o vinohradoch v tejto oblasti je z roku 1219, ako tretí 
najstarší dátum na území Slovenska. 

Osada je pamiatkovo chránená oblasť ako rezervácia ľu-
dovej kultúry vinohradníckych domčekov. Dva razy do roka 
sa tu konajú odpusty a omše v kaplnke zasvätenej  sv. Urba-
novi (25. júna) z roku 1743. V tomto malebnom prostredí 
je možnosť oddychu a posedenia pri domácom víne. Dom-
čeky sú vynovené a poniektoré slúžia aj na ubytovanie ako 
penzióny. Penzionovaná pani učiteľka Helena Roziaková si vo 
svojom domčeku zriadila múzeum tunajších zvykov a oblie-
kania, ktoré je sprístupnené verejnosti. Neďaleká vodná nádrž 
poskytuje možnosť kúpania a rybolovu. Oddychové prostre-
die v letnom období láka na pešie turistické výlety na Sitno 
a Počúvadlo. Veľmi obľúbená je cykloturistika s možnosťou 
navštíviť kúpele Dudince, zámok Bzovík, Banskú Štiavnicu 
a okolité jazerá. Toto zázemie atraktivít veľmi účinne využí-
va rakúsky podnikateľ, ktorý do hotela Topky na Počúvadle 
priváža rakúskych dôchodcov a poskytuje im tu oddych. Raz 
týždenné ich dovedie aj na Starú Horu, kde okrem Ladislava 
Cázera a jeho mamy ďalší štyria majitelia „chyžiek“ pripravia 
pohostenie v podobe obložených chlebíčkov, jednohubiek, 

a samozrejme vínka, každý po svojsky. Turisti vystriedajú 
pohostenie u jednotlivých hostiteľov, zaspievajú si za zvukov  
harmoniky, na ktorej vyhráva bývalý pán učiteľ. Dôchodcovia 
sú nadmieru spokojní a odchádzajú s presvedčením, že takýto 
výlet poradia aj svojim známym. 

Ján Kubáň                                                             

SEBECHLEBY – STARÁ HORA

e-mail: zivot@tsp.org.pl



Remeslo má zlaté dno... Toto porekadlo platilo už od 
praveku, keď sa od roľníkov odčlenila skupina ľudí, ktorí sa 
zaoberali výlučne remeslami. Zlatým vekom ručnej remesel-
nej výroby bol však stredovek, kedy sa remeselníci jedného 
remesla začali združovať do tzv. cechov. Likvidačne na nich 
začal pôsobiť až vznik manufaktúr, ale najmä priemyselná 
revolúcia, kedy sa ručná výroba začala nahrádzať strojovou 
a preniesla sa do tovární. Domáci remeselníci už ťažko moh-
li konkurovať lacným továrenským výrobkom.

Kežmarok v stredoveku patril medzi ekonomicky roz-
vinutejšie uhorské mestá a v čase najväčšieho rozmachu tu 
bolo okolo štyridsať cechov. Medzi nimi napríklad cech 
ihlárov, kde vyrábali najviac ihiel na Slovensku, cech tašká-
rov, ktorý bol jedným z dvoch svojho druhu v krajine alebo 
cech súkenníkov, patriaci medzi vôbec najstaršie cechy na 
Slovensku. Kvalitou svojej práce boli známi stolári, zlatníci, 
modrofarbiari, tkáči, garbiari, hrnčiari, klobučníci, či kováči. 
Kežmarskí murári a kamenári vytvorili nejednu stavbu na 
Spiši. Mesto malo právo usporadúvať trhy i výročné jarmoky, 
o čom okrem iného svedčí i samotný názov, ktorý v preklade 
znamená syrový trh (Käse – syr, Markt – trh). Zaujímavos-
ťou je, že počas týchto trhov bola v strede námestia klada, do 
ktorej zatvárali nielen zlodejov, ale aj opitých ľudí. Začiat-
kom 18. storočia bolo v Kežmarku až 263 remeselníckych 
dielní, čo bolo po Košiciach najviac na Slovensku.

Na tieto tradície začali nadväzovať organizátori fes-
tivalu Európskych ľudových remesiel (EĽRO), ktorý sa 
konal v Kežmarku vo víkendových dňoch 6. – 8. júla už 
po sedemnásty krát. Tento rok bol venovaný cechu tká-
čov ľanového plátna, ktorých artikuly sú zachované z roku 
1587. Okrem tkáčov sústredených v okolí hradu, sa festi-

Európske Ľudové Remeslá 
v Kežmarku Eľro 2007

valu zúčastnilo vyše 300 remeselníkov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska a Poľska. Tak mohli návštevníci oceniť prácu a 
obdivovať šikovné ruky medovnikárov, pekárov, hrnčiarov, 
drotárov, stolárov, kolárov, korytárov, obuvníkov, kováčov, 
mydliarov, sklárov, šperkárov, čipkárov, ale i maliarov, báb-
karov, hudobníkov, hercov, šermiarov, či lukostrelcov. V are-
áli hradu svoju zručnosť prezentovalo 60 žiakov stredných 
odborných učilíšť so zameraním na remeslá. Zaujímavou 
atrakciou bol salaš s ukážkami výroby ovčieho syra alebo 
opekanie vola pred hradom.

Pre deti bol pripravený ručne poháňaný drevený kolotoč 
so štvoricou ramien a rovnakým počtom veľkých prútených 
košov i ďalšie modernejšie atrakcie a hry v detskom mestečku. 
Medzi návštevníkmi sa pohybovali rozprávkové bytosti, ktoré 
všetkých pozývali na rozprávku do kežmarského hradu. Pre 
dospelých divákov boli v priestoroch hradu ľubickým divad-
lom ex-Teatro až do ranných hodín prezentované Krvavé de-
jiny, odhaľujúce temné stránky kežmarskej minulosti. O kul-
túrny program sa staralo vyše 800 účinkujúcich zo Slovenska, 
Česka, Poľska, Grécka, Srbska, Belgicka, Lotyšska, Talianska 
a Ruska, na dvoch pódiách, v 68 blokoch programov.

Tohtoročné EĽRO začalo tradičným dobýjaním hra-
dieb, po ktorom primátor Kežmarku Igor Šajtlava odovzdal 
na tri dni kľúč od mesta remeselníkom. Tohto aktu sa zú-
častnili i najvyšší politickí predstavitelia Slovenskej repub-
liky prezident Ivan Gašparovič, podpredseda vlády Dušan 
Čaplovič, niektorí poslanci Národnej rady SR, slovenský 
veľvyslanec z Fínska, nórsky veľvyslanec na Slovensku, pri-
mátori a starostovia blízkych slovenských miest a obcí i part-
nerských miest z Poľska. Festival vyvrcholil voľbou Kráľa 
remesiel. Prvý krát o ňom nerozhodovali návštevníci, ale pre 
túto príležitosť zložená komisia. Kráľom remeselníkov sa 
stal bratislavský sklár Peter Fiala. Celkovo festival Európ-
skych ľudových remesiel v Kežmarku počas víkendu navští-
vilo okolo 55 000 divákov. EĽRO je v súčasnosti najväčším 
festivalom tohto druhu v Európe.

Text a foto: PhDr. Milica Majeríková

  Prezident SR v Kežmarku

26 August 2007
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NIŽNOLAPŠANSKÝ NESTOR
V radoch našich 

krajanov sa nezriedka 
stretneme s takými, 
ktorí stáli pri zrode 
nášho Spolku a patrili 
k zakladajúcim členom 
miestnych skupín. Jed-
ným z takýchto kra-
janov je aj Ján Timek 
z Nižných Lápš, ktorý 
17. mája t. r. oslávil 
svoje významné 90. 
narodeniny. 

Vychoval tri dcéry 
a jedného syna. V mla-
dosti sa zaoberal ko-
váčstvom a popritom 
aj gazdoval. Keď sa 

kováčska práca stala menej výnosnou, prešiel len na gazdo-
vanie. Ako hovorí, od začiatku existencie Spolku bol jeho 
členom a neskôr sa stal aj predplatiteľom časopisu Život. 
Dodnes si ho rád prečíta. Vo svojom živote mal radosti i sta-
rosti, ale vždy sa to snažil nejako zosúladiť. V súčasnosti je 
už na zaslúženom dôchodku a gazdovanie odovzdal do rúk 
mladšej generácie. Je usmiatym, veselým človekom, plným 
životného elánu.   

Do ďalších rokov prajeme krajanovi Jánovi Timkovi 
veľa zdravia, božieho požehnania a úsmevu, s ktorým život 
je ľahší. 

František Kaniuch  

KRÁTKO Z ORAVY
3. júna 2007 sa uskutočnilo už po šiestykrát kultúrne 

podujatie pod názvom Orava deťom Afriky. Usporiadateľmi 
boli: ZSM (Združenie saleziánskej mládeže) Mladí Svetu, 
Gmina Jablonka, Gmina Veľká Lipnica, ako aj fi rma Kartex. 
Podujatie sa konalo ako vždy, v nedeľu, a tak v každej dedine 
na sv. omšiach si veriaci vypočuli slovo misionárov. Po sv. 
omši každý veriaci mohol venovať milodar do plechovky. 

Po obede nasledovalo pokračovanie, ale už trošku 
v zmenenej atmosfére. Konala sa veselica, na ktorej účastníci 
spoznávali zvyky africké a oravské tradície. Bola pripravená 
výstava fotografi í z Afriky – bolo na nich vidieť, aká je to 
chudobná  krajina. 

Na úvod, ako vždy, vystúpil folklórny súbor Malé Pod-
halie, potom detský súbor Božie Nôtky a skupiny Good 
Religion a Matena Africa (Srdce Afriky), ktoré hrali na bub-
noch a tancovali africké tance. Na koniec zahrala a zaspievala  
skupina De Press. Maškrtníci si mohli pochutnať na tradič-
ných afrických a našich jedlách. Boli tiež pripravené rôzne 
zaujímavosti pre deti. Za celý deň sa vyzbieralo 31802,69 
zlotých. Peniaze sú určené pre mládež v Sierra Leone. (gk)

*  *  *

Blahoželáme Mariuszovi Kozakovi (na snímke), ktorý 
21. júla t. r. oslávil svoje tretie narodeniny a prajeme mu 
veľa zdravia, veselosti a nech samu splnia všetky sny. Ako 
sa nám pochválil, je fanúšikom motorizmu, ale zatiaľ skúša 
svoje sily len na bicykli. (aj) 

*  *  *
27. júna t.r. jablonský farár Stanisław Górecki oslávil 

zlaté jubileum kňazstva. Oslavy s tým spojené sa začali počas 
slávnostnej hodovej sv. omše o 10.45 v kostole Premenenia 
Pána v Jablonke. Jubilantovi pri tejto príležitosti gratulovali 
delegácie farníkov. Na túto sv. omšu prišli aj kňazi zo Slo-
venska. Na koniec sv. omše jubilant udelil všetkým slávnost-
né kňazské požehnanie a pozval svojich hostí a rodinu na 
obed do Svadobného domu. Tento deň bol zároveň aj dňom 
rozlúčky s farárom Stanisławom  Góreckim, ktorý pôsobil 
v Jablonke od roku 1997 a mal na starosti nielen farský kos-
tol, ale aj fi liálku - kostol sv. Brata Alberta. (gk)

GRATULUJEME!
Prednedávnom sme dostali do redakcie milú správu, že 

10. júla 2007 bola Monika Majerčáková z Novej Belej sláv-
nostné promovaná v Aule Univerzity Komenského a bol jej 
udelený titul magister v odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelá-

vacích predmetov – slo-
venský jazyk a literatúra 
a anglický jazyk a litera-
túra. 

Monika, titul zdo-
bí tvoju snahu, fantá-
ziu, talent, um. Ak si 
vyberieš správnu dráhu, 
budeš šťastná. 

Čerstvej magister-
ke Monike Majerčáko-
vej prajeme veľa úspe-
chov, vysnívanej práce 
a realizáciu plánov, na 
ktorých jej záleží.

Redakcia Život

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čitatelia – redakcia
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ZLATÁ SVADBA
11. augusta 

2007 oslávili He-
lena (rod. Kurna-
tová) a František 
Ščurekovci z Novej 
Belej zlatú svadbu. 
Obaja pochádza-
jú zo slovenských 
roľníckych rodín. 
Spoločné „áno” si 

povedali 11. augusta 1947 v belianskom kostole. Vychovali 
v slovenskom duchu tri deti: Moniku, Máriu a Cyrila. Deti 
si založili vlastné rodiny a žijú v zámorí. Manželia Ščurekovci 
zavesili gazdovstvo na klinec a prednedávnom odišli za deťmi 
a vnukmi, ktorých majú desať. František je talentovaným ľu-
dovým hudobníkom a svoju záľubu - hru na husliach - všte-
pil do sŕdc svojich detí. Hrával nielen na zábavách či pri ro-
dinných oslavách, ale aj na oblátkových stretnutiach a spolu 
s ľudovou hudbou folklórneho súboru Spiš. Aj jeho deti boli 
členmi súboru a neskôr paličku prebrala vnučka Anna, ktoré 
isté obdobie bola sólistkou belianskeho súboru. 

Heleninej a Františkovej domácnosti nikdy nechýbali 
slovenské knihy a časopisy. Obaja sú vernými čitateľmi ča-
sopisu Život i tam v zámorí. 

Do budúcich spoločných dní prajeme zlatým jubilan-
tom veľa zdravia, radosti, úsmevu na tvári, pohody v rodin-
nom kruhu a nech Vás Sedembolestná Panna Mária naďalej 
má vo svojej opatere.

Želania zasielajú deti, vnukovia a sestra Ľudmila s rodinou

*  *  *
20. februára t. r. oslávili 50. výročie sobáša krajania Má-

ria a Ján Šiškovci z Repísk. K tomuto významnému jubileu 
prajeme oslávencom veľa zdravia, božích milosti, úsmevu na 
tvári a čo najviac radosti v rodinnom kruhu. Želanie zasiela-
jú dcéry s manželmi, syn s manželkou a sedem vnúčat.

KRÁTKO ZO SPIŠA
16. júna t.r. bola slávnostne otvorená a odovzdaná do 

prevádzky telocvičňa v Nedeci. Je to najnovší športový ob-
jekt v gmine Nižné Lapše, ktorá na tento cieľ vynaložila veľa 
vlastných, ale aj získaných z fondov prostriedkov. Odteraz 
telocvičňa bude slúžiť deťom, mládeži i dospelým v udržia-
vaní telesnej zdatnosti.

*  *  *
8. júla t.r. sa konali v Nedeci požiarnické preteky. Zišli 

sa tam všetky požiarne jednotky z celej gminy Nižné Lapše. 
Hosťovali aj hasiči z Hanušoviec. Putovný pohár vojta Gmi-
ny Nižné Lapše získali požiarnici z Kacvína, druhé miesto 
obsadil požiarny zbor z Tribša a tretie umiestnenie mali fal-
štínski požiarnici. 

*  *  * 
21. júla t.r. v kostole sv. Kataríny v Novej Belej uzavre-

li manželstvo Danka Cervasová a Marek Lojek (na snímke). 
Novomanželom na ich 
spoločnej púti životom 
prajeme, aby ich láska 
a vzájomná úcta sprevá-
dzali v každom okami-
hu života. 

*  *  *
31. júla t.r. He-

lena a Ján Griglákovci 
z Vyšných Lápš oslávi-
li 58. výročie sobáša, 
ku ktorému im deti, 
nevesty, zaťovia, vnu-
kovia a pravnuci prajú 
veľa zdravia, božieho 
požehnania, radosti 
a spokojnosti v rodinnom kruhu. 

*  *  *
Prednedávnom 30. výročie sobáša oslávili Katarína 

a Jozef Lojekovci a Anna a Ján Bednarčíkovci z Novej Belej. 
Jubilantom prajeme zdravia, vzájomnej podpory, božieho 
požehnania a pohody v rodinnom kruhu. (aj)  

GRATULUJEME
13. júna 2007 sa 

našej kolegynke, redak-
torke Dorote Mošovej 
z Novej Belej, narodil 
syn Albert. Novoro-
deniatku prajeme veľa 
zdravíčka a šťastným 
rodičom radosti z no-
vého člena rodiny. Al-
bert je druhým prírast-
kom v rodine Doroty 
a Marka Mošovcov.    

August 2007

Čitatelia – redakcia
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 29. marca 2007 po ťažkej a dlhej chorobe zom-

rela v Nedeci vo veku 76 rokov krajanka

IRENA ARENDARČÍKOVÁ
(rod. Strončeková)

Zosnulá bola vnučkou Valenta Strončeka, ktorý tra-
gicky zahynul počas plebiscitu v roku 1920 ako verný 
Slovák a vtedajší richtár Nedece. Bola dlhoročnou člen-
kou Spolku a čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka, babička a prababička, dobrá 
suseda a priateľka. Nech odpočíva v pokoji! 

Dňa 12. júna 2007 po ťažkej a dlhotrvajúcej chorobe 
zomrela v Nedeci vo veku 82 rokov krajanka

ROZÁLIA KAŠICKÁ
(rod. Kuželová)

Zosnulá bola dcérou Michala Kužela, ktorý tragicky 
zahynul z rúk bandy „Ognia“ v roku 1946. Odišla od nás 
vzorná krajanka, ktorá patrila medzi zakladajúcich členov 
Miestnej skupiny SSP v Nedeci. Bola dlhoročnou čitateľ-
kou Života. Odišla od nás dobrá a milá krajanka, starost-
livá matka, babička, prababička a sestra. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

NAPÍSALI NÁM
Keďže sa prázdniny začali daždivo a nebola možnosť 

chodiť von, rozhodli sme sa so sestrou, že Vám niečo nakres-
líme a boli by sme veľmi rady, keby ste to aj publikovali. 

Moja sestra sa volá Johana Kašpraková a po prázdninách 
bude žiačkou druhého ročníka základnej školy v Jablonke. 
Nakreslila, ako sa na Orave chodí opekať na vatre klobásky, 
najmä teraz v lete. Ja sa volám Anastázia Kašpraková a po 
prázdninách budem žiačkou druhého ročníka gymnázia 
v Jablonke. Nakreslila som, ako sa naša mačka hrá s klbkom 
vlny. Je to výsledok môjho pozorovania. 

Prístup k slovenským časopisom a k Životu máme vďa-
ka našej babičke Márii Kašprakovej, ktorá je jednou z mno-
hých doručovateliek Života na Orave a pozdravujeme ju. 

Prajeme všetkým deťom veselý a slnečný koniec prázdnin. 

Sestry Kašprakové z Jablonky     OPRAVA
V Živote č. 7/2007 v článku Z našich začiatkov v Jurgove 

na strane č. 4 sme uviedli, že od roku 1974 predsedom Miestnej 
skupiny v Jurgove je Jozef Vojtas, čo nie je pravda. Za túto chybu 
sa krajanom v Jurgove ospravedlňujeme. 

Koncom februára 1974 zomrel jurgovský predseda Vojtech 
Mačičák a vedením miestnej skupiny bol poverený mladý kra-
janský aktivista Ján Vojtas, syn Jakuba, ktorý dovtedy zastával 
funkciu podpredsedu MS Spolku. Aj v nasledujúcich dvoch vo-
lebných obdobiach mu jurgovskí krajania zverili funkciu predse-
du. Terajší predseda MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas je predsedom 
až od konca roku 1983. 

Redakcia 

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čitatelia – redakcia



Tomáško je malý chlapček.
Taký malý, že ešte nevie povedať všetky slovíčka. 

Vie iba mama, auto... Možno, že Tomáško bude raz sláv-
ny hudobný skladateľ, lebo sa ešte naučil hovoriť aj slo-
vo hudba. Stalo sa to takto. Teta Kamila, ktorá sa o To-
máška stará, kým jeho mama lieči v nemocnici chorých 
ľudí, raz zaklopala kľúčikom na dvere výťahu. 

- Dá, da, da, dááá, - zanôtil Tomáško, čo počul. Tetu 
Kamilu to tak prekvapilo, že podala chlapčekovi svoje 
kľúče. Tomáško začal klopať o kovové tyče na schodis-
kovom zábradlí.  

- Di, di, di diiií, - spieval hudbu, ktorú objavil. Potom 
utekal k potrubiu, ktorým prúdi do našich bytov voda. 

Ukázal nám, že okrem vody prúdi obyčajnou rúrou aj 
hudba: 

- Dú, dúúú, dúúú, - spieval Tomáško ostošesť. Vzá-
pätí sa rozbehol k mojím dverám a vyklopával na kovovú 
zárubňu čosi ako: Cililí... cili... lí... lí... lilililílííí.

- To je predsa hudba! – povedala som. 
- Hu-dba. Hu-dba. Hudba, - opakoval Tomáško 

a tlieskal ručičkami. A odvtedy vie povedať aj slovo 
hudba.

A nás Tomáško naučil, že náš panelák je plný po-
skrývaných zvukov. 

Včielka 11/2006

U K R Ý V A N K AU K R Ý V A N K A
Čo sa objaví na obrázku? Najskôr vyfarbite políčka bez bodky žltou farbičkou, a potom políčka s bodkami. 

Každý obrázok inou farbičkou.
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JANA BODNÁROVÁ

Ako Tomáško našiel hudbu



Úloha pre vásÚloha pre vás
Milí mladí priatelia, tentoraz sme pre vás pripravili bodkokreslenie. Keď pospájate čísla, uvidíte, čo sa skrýva na obrázku.  

ŠŤASTNÝ ROHÁČ
Potešil sa starý roháč,

stal sa z neho veľký boháč.
Vyhral súťaž práve dnes,

už o tom vie celý les. 

USILOVNÝ SVRČEK
Svrkot svrčka počuť v tráve,
nové piesne skladá práve.

Keď bude tých piesní dosť,
spraví koncert pre radosť.

VESELO SO ŽIVOTOM
Chlapček stretne starú pani susedku 

a hovorí: 
- Teta, vy ste ako z rozprávky.
- Naozaj? - čuduje sa polichotená pani.
- Áno, vyzeráte ako ježibaba.

*  *  *
- Mamička, videla si našu babku, 

dala si urobiť trvalú!
- Na jej staré kolená?
- Nie, na hlavu.

*  *  *
Mama sa pýta Evy: 
- Eva, prečo má ten šalát takú čudnú 

chuť? 
- Neviem, mami, veď som ho aj myd-

lom umyla.

*  *  *
- Pani, vy máte šesť detí? Iste ste 

šťastná.
- Momentálne.
- Prečo momentálne?
- Lebo všetky spia!
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Mitsubishi Lancer 
V roku 1973, kedy Mitsubishi Lancer zvíťazil v Austrá-

lii vo svojej prvej rallye, zrejme si len málokto vedel pred-
staviť, aká skvelá budúcnosť čaká tento model. Odvtedy 
Lancer získal veľa víťazných vavrínov. Rok 2002 a zmena 
vozidiel pre svetové majstrovstvá zo skupiny A na skupinu 
WRC znamenali, že sa muselo pripraviť úplne nové vozidlo. 
A tak sa zrodil Lancer Evolution IX. Ten začal svoju kariéru 
vo svetových majstrovstvách WRC v roku 2004 s cieľom 
nadviazať na predchádzajúce vynikajúce úspechy. 

Spoločnosť Mitsubishi Motors priebežne prenáša všet-
ky svoje poznatky a skúsenosti zo súťaží aj na vozidlá bež-

Tento známy slovenský spevák sa narodil 12.04.1962 
v Brezne. Síce vyštudoval ekonómiu, avšak profesionál-
ne sa začal venovať hudbe. V osemdesiatych rokoch 
hral s rôznymi skupinami. Kariéru začínal v kapele Avi-
on. Od roku 1987 pôsobil v skupine Team, vďaka kto-
rej sa dostal do povedomia poslucháčov. Nepatril síce 
k zakladateľom tejto skupiny, avšak v relatívne krát-
kom čase sa stal najvýznamnejšou osobnosťou skupiny. 
V deväťdesiatych rokoch sa rozhodol pre sólovú kariéru. V 
roku 1991 sa stal Zlatým slávikom a vydal svoj prvý sólový 
album s názvom Pavol Habera. 

Aktuálne pôsobí nielen ako spevák, ale zároveň aj ako 
skladateľ. Skladá hudbu pre svoje vlastné piesne, ale aj pre 
iných interpretov (napr. pre Karla Gotta - Když muž se 
ženou snídá). Naspieval pesničky k fi lmu Fontána pre Zu-
zanu 2, ku ktorým spolu s Vašom Patejdlom zložil hudbu. 
Okrem toho vystupuje v divadle Broadway v roli D´Artagnana 
v muzikále Traja mušketieri a patrí aj medzi porotcov známej 
hudobnej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. 

Vo svojej hudobnej kariére vydal mnohé sólové hudob-
né albumy, ako napr. To sa stáva (2006), Fontána pre Zuza-
nu - Najväčšie hity (2002), Zlaté Hity (2001), Koniec dob-

rý, všetko dobré II (2000), 
Boli sme raz milovaní (2000), 
Habera‚ 97 (1997), Svet lás-
ku má (1996), Výber (1995), 
Zhasni a svieť (1995), Fontá-
na pre Zuzanu 2 (1993), Ha-
bera 2 (1992), Pavol Habera 
(1991)

Najčastejším Habero-
vým textárom je Daniel He-
vier. Pavol Habera žil istý 
čas aj v USA, momentálne 
býva v Prahe. Jeho životnou 
partnerkou je česká model-
ka Daniela Peštová, s ktorou 
má dcéru Elu. K poslednému 
albumu mu však texty do 
piesní uložil mladý nádejný 
textár Andy Ďurica. Z jeho 
dielne je aj pesnička Kým vieš 
snívať, hymna súťaže Super-
Star. (ms)

nej produkcie tak, aby aj zákazníci mohli maximálne ťažiť 
z výhod vozidiel, ktoré sa radia medzi najvýkonnejšie a naj-
spoľahlivejšie na svete. Mitsubishi pripravila pre zákazníkov 
Lancer EVO IX v „civilnej“ verzii. O pohon vozidla sa stará 
zážihový motor 2,0 litra s turbom, ktoré umožňuje vozidlu 
zrýchlenie z 0 na 100 km/hod. za 5,7 s a poskytuje maxi-
málnu rýchlosť 250 km/hod. Niet divu, veď pod kapotou 
vozidla je spútaných 280 koní. K dispozícii je 6-stupňová 
manuálna prevodovka s precíznym radením. Pri takýchto 
možnostiach vôbec neudivujú hodnoty spotreby paliva. 
Priemerná spotreba v meste narastá do 14,6 l/100km, na 
cestách mimo miest je to výrazne lepšie, len 8,2 l/100km, to 
však závisí od toho, akú ťažkú nohu má vodič počas jazdy.

Mitsubishi Evo IX je neobyčajné vozidlo pre neobyčaj-
ných ľudí. Už iba pohľad na stojace vozidlo vám patrične 
zvýši tep. A čo až, keď si sadnete do tohto vozidla. Naj-
prv pohodlne zapadnete do športových sedačiek RECARO, 
potom zovriete pevne volant MOMO, do očí vám padnú 
združené prístroje, ktoré nemajú ďaleko od kokpitu prete-
kárskeho vozidla a potom naštartujete. 

Motor, prevodovka aj systém pohonu všetkých kolies 
sú odvodené od súťažného špeciálu WRC. Aktívny centrál-
ny diferenciál ACD umožňuje vodičovi, aby podľa povrchu 
vozovky operatívne nastavil jeden z troch režimov - asfalt, 
štrk alebo sneh. K mimoriadnym jazdným vlastnostiam 
prispieva aj systém aktívneho riadenia bočnej stability AYC, 
ktorý umožňuje až o 10% rýchlejší prejazd zatáčkou. Stra-
nou nemôžu zostať ani mohutné a vysoko účinné brzdy 
Brembo. Výsledkom použitia tejto špičkovej techniky je 
skvelé ovládanie a bezpečná kontrola nad vozidlom v kaž-
dom okamihu. (ms)

Moto a hudba

Pavol Habera
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Poľnohospodárstvo

Z kalendára na August
Záhradkári

V auguste je dôležitý zber zeleniny, napríklad plodovej 
a cibuľovej, a sejba plodín, ktoré sa budú zberať na jeseň. 
V tomto mesiaci dozrieva cibuľa a je vhodná na vytrhávanie. 
Vytrhanú cibuľu poukladáme do riadku na záhon, necháme 
vyschnúť a dozrieť. Za nepriaznivého počasia ju rozprestrie-
me na vzdušné miesto pod strechou. Vňať odstránime ne-
skoršie, lebo urýchľuje pozberový proces. 

Cesnak má relatívne bohatú koreňovú sústavu. V ťaž-
ších a zlievavých pôdach s horšou štruktúrou sa preto musí 
niekedy vyrýľovať. Pôdu zo strúčikov odstránime hneď pri 
zbere, nie však vzájomným otĺkaním o seba. Mechanicky 
poškodené strúčiky strácajú trvanlivosť. Korene odstránime 
a za pekného počasia necháme cesnak ležať na hriadke. Asi 
o týždeň spravíme z neho viazanice, ktoré zavesíme pod stre-
chu na hambálok. Cesnak pri zbere nikdy nehádžeme na 
kopu, aby sa nezaparil a nestratil trvanlivosť.   

Ovocinári

Ťažiskom prác v záhradke je oberanie viacerých druhov 
ovocia. Značnú pozornosť musíme ešte venovať chemickej 
ochrane stromov, najmä proti obaľovačovi jablčnému a sliv-
kovému. Pri dlhšie trvajúcich suchách zavlažujeme záhrad-
ku. Štepíme ríbezle a egreš. Pri skorších kultivaroch jabloní 
a hrušiek dobre vyvinuté plody oberáme a opadané ovocie 
spracujeme na šťavy, marmelády, alebo sušíme. 

Na tvarovaných a voľne rastúcich stromoch urobíme 
posledné zaštipovanie letorastov, čo napomôže lepšie mu vy-
zretiu dreva. Ukončíme sadenie jahôd, záhony po vysadení 
dobre zalejeme. Porasty staršie ako tri roky zrušíme. V mali-
nisku vylamujeme vyrodené prúty. 

Chovatelia

Pri väčšine chovaných malých zvierat sa skončila chovná 
sezóna. V chovoch hydiny, okrem vyčlenenia zvierat na vý-
menu, predaj alebo výstavu, sa začína výkrm vodnej hydiny. 
Kým kačice možno nútene dokrmovať bez ohľadu na teplotu 
prostredia, husi sa musia premiestniť do chladnejšieho a za-
tieneného prostredia. V každom prípade husi i kačice treba 
počas dokrmu chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
ktoré spolu s vysokými teplotami by mohlo vyvolať srdcovú 
porážku vykrmovaných zvierat alebo zlé využívanie krmiva. 
Nezabudnime na dostatok vody a riečneho štrku. Bez nich 
by nútene dokrmované kačice a husi zle trávili a využívali kr-
mivo. 

Včelári

August je prvým mesiacom nového včelárskeho roku. 
V ňom včelstva budujú základy kvality zimujúceho včelstva 
i jeho úspechov v budúcom roku. Včelej paše je už málo, 
na mnohých miestach je nedostatok peľu. Včelstva, ktoré 
sme v júli podnecovali, sa pekne rozplodovali. Tento trend 
musia udržať aj v tomto mesiaci. Včely, ktoré sa v druhej 

polovici mesiaca vyliahnu, tvoria jadro zimujúceho včelstva. 
Dôležité je, aby tieto včely boli dlhoveké. Preto aj v tomto 
mesiaci predstierame znášku podávaním cukrového roztoku 
a zaisťovaním peľu, prípadne podávaním peľu alebo peľo-
vých náhradiek v cukrovomedovom ceste. 

Začiatkom mesiaca likvidujeme oplodniačky. Včely 
z nich pozmetáme do rojnice. Potom ich môžeme použiť na 
posilnenie slabších včelstiev alebo po pridaní oplodnenej mat-
ky vytvoríme zásobné včelstvo a staráme sa oň ako o ostatné. 

V poslednej dekáde mesiaca prestaneme včelstvá pod-
necovať. Musíme ich pripraviť na zazimovanie. Je to dôležitá 

Zbierame byliny
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu – lus-

káč lekársky (lat. Cynanchum vincetoxicum, poľ. ciemężnik 
białokwiatowy). 

Je to trváca bylina s 30-80 cm vysokou listnatou ston-
kou. Má sediace protistojné (alebo po 3 praslenovité) listy 
s kopijovitou alebo až srdcovito – vajcovitou celistvookrajo-
vou čepeľou. Vrcholíky na dlhých stopkách sú z pravidelných 
obojpohlavných päťpočetných kvetov so zrastenolístkovým 
kalichom, zelenkasto slonovinovobielou zrastenolupienkovou 
korunou, s pakorunkou tyčinkovitého pôvodu. Tyčinky sú tri. 
Ich peľ tvorí hruštičkovité brylky. Vrchný semenník je z dvoch 
samostatných plodolistov, ktoré majú spoločnú čnelku. Plody 
sú blanité mechúriky. Semená majú chocholce. 

Rastlina sa ľudovo nazýva ja lastovičník. Toto meno má 
pôvod v staroveku, keď rastlinu volali lastovičou bylinou 
vzhľadom na to, že plodové mechúriky sa po dozretí rozpoltia 
a pripomínajú chvost lastovičky. 

Predmetom zberu sú čerstvé listy, z ktorých sa v home-
opatii pripravuje esencia. Používajú sa aj  podzemky s koreň-
mi. Tvoria súčasť rôznych príprav-
kov. 

Z doterajšieho používania je 
overený potopudný, diuretiacký 
a emetický účinok. Okrem toho 
sa ľudovo traduje ako prostrie-
dok pri ochoreniach obličiek, 
metabolický, preháňavý a pri 
menštruačných ťažkostiach. 
Používa sa aj zvonku na staré 
udreniny. Homeopatia pou-
žíva esenciu predovšetkým 
ako potopudný a močo-
pudný prostriedok. Po-
zor: je to jedovatá rast-
lina a treba ju dávkovať 
opatrne. (aj)     



Zuzka Varí

ČO NA OBED
Blesková polievka

1,5 dcl oleja, 100 g detskej krupice, 1ci-
buľku, soľ, vodu, vegetu, petržlen. vňať, 1-2 
vajcia.

Do rozpáleného oleja dáme krupicu, 
krátko popražíme, pridáme vajíčka, mieša-
me-popražíme, aby sa z toho urobili také 
haluštičky, zalejeme vodou, pridáme ostat-
né suroviny, privedieme do varu. Povaríme 
3-5 min, dáme pertržlén. vňať a odstavíme 
zo sporáka.

Grilované teľacie rezne
600 g teľacieho mäsa zo stehna, soľ, mle-

té čierne korenie, 50 g oleja, 4 plátky šunky, 
80 g údeného syra, kečup, rôzna zelenina.

Odležané mäso vcelku zbavíme loja, 
opláchneme a pokrájame na hrubšie rezne, 
ktoré zľahka naklepeme, osolíme, oko-
reníme a pokvapkáme olejom. Necháme 
odležať na chladnom mieste. Grilovací 
rošt dobre zohrejeme, odležané rezne naň 
poukladáme a na jednej strane grilujeme 4 
minúty. Potom rezne obrátime, potrieme 
olejom a znovu grilujeme 4 minúty. Gri-
lovací rošt s rezňami vytiahneme, na každý 
rezeň položíme plátok šunky, nasypeme po-

strúhaný syr a ešte grilujeme 2 minúty. 
Hotové rezne upravíme na misu, ozdo-
bíme kečupom a bohato obložíme zele-
ninou

Grilované stehná
1 polievková lyžica polohrubej múky, 

1 čajová lyžička mletej papriky, 1 čajová 
lyžička mletého čierneho korenia, 1 čajová 
lyžička sušeného cesnaku, 1-2 rozdrvené 
čili papričiky, 1 čajová lyžička sušeného 
tymiánu, 8 spodných kuracích stehien bez 
kože, 1 polievková lyžica olivového oleja, 
petržlenová vňať na ozdobenie, soľ. 

Gril rozohrieme na strednú teplo-
tu. Do igelitového vrecka dáme múku, 
mletú papriku, sušený cesnak, čili pap-
ričky, korenie, tymian a štipku soli. Ob-
sah vrecka dobre pretrasieme. Do každé-
ho stehna urobíme 2 zárezy a potrieme 
ich olejom. Po jednom ich vkladáme do 
vrecka s ochutenou múkou, v ktorej ich 
obalíme. Nadbytočnú múku otrasieme 
a stehná uložíme na grilovaciu mriežku. 
Grilujeme 25 minút a často ich obracia-
me.

ZÁKUSKY
Banánove rezy

Cesto: 6 vajec, 200 g práškového cuk-
ru, 125 g Solamylu, 1/2 balíčka prášku do 
pečiva

Krém: 250 ml mlieka, 1 lyžica cuk-
ru, 1 balíček vanilínového cukru, 1/2 
balíčka krémového prášku so Zlatým kla-
som, 1 zarovnaná lyžica hladkej múky, 
2 žĺtky, 250 g Flóry, 150 g práškového 
cukru, marhuľový džem, 4-5 banánov
Sneh: 6 bielkov, 300 g práškového cukru

Celé vajcia vymiešame s cukrom a 
potom šľaháme nad parou do zhustnutia. 
Necháme trošku vychľadnúť, pridáme So-
lamyl a prášok do pečiva. Rozotrieme na 
vymastený, múkou posypaný plech a upe-
čieme. V mlieku rožmiešame pudingový 
prášok, cukor, vanilkový cukor, múku a je-
den žĺtok a uvaríme hustý puding. Nechá-
me ho vychľadnúť. Tuk vymiešame s cuk-
rom a s druhým žĺtkom a spolu s celkom 
vychladnutým pudingom vyšľaháme na 
jemný, hladký krém. Na vychladnuté ces-
to natrieme džem a naň polovicu krému. 
na krém poukladáme kolieska banánov, na 
ne natrieme druhú polovicu krému a na-
koniec sneh (nad parou ušľaháme bielky s 
cukrom). (podľa www.recepty.sk).
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ŁOKIEĆ  TENISISTY
Pod tą sportową nazwą kryje się 

dolegliwość, która może przytrafi ć się 
każdemu. Przeciążenie stawu łokci-
owego zwane  „łokciem tenisisty” spo-
wodowane jest naderwaniem i stanem 
zapalnym ścięgien po stronie bocznej 
stawu łokciowego. Narastający, utrud-
niający zginanie ręki ból w okolicy łok-
cia to właśnie typowy objaw zapalenia 
bocznego nadkłykcia  kości ramiennej 
– miejsca przyczepu mięśni prostowni-
ków i zginaczy palców i nadgarstka. 
Ból pojawia się najczęściej następnego 
dnia po wysiłku fi zycznym. Zazwyc-
zaj staje się on tak silny, że utrudnia 
– a czasem uniemożliwia wykonywanie 
codziennych czynności. Każda rzecz, 
przy której odwracamy przedramię 
lub prostujemy łokieć przypomina o 
nadwerężonych ścięgnach. Ból odc-
zuwalny może być przy strzepywaniu 
wody z rąk, podawaniu dłoni przy po-
witaniu, naciskaniu klamki, chwytaniu 
poręczy, trzymaniu kierownicy samo-
chodu, noszeniu bagaży czy wyżyma-
niu ściereczki. Do nadwerężenia i pr-
zeciążenia mięśni dochodzi nie tylko 
po zbyt długiej i nieumiejętnej grze w 
tenisa, ale także po grze w badmintona, 
ping-ponga, jak również po długim pi-
saniu na klawiaturze komputera, pracy 
krawieckiej, czy grze na skrzypcach. Na 
„łokieć tenisisty” skarżą się też bardzo 
często młode mamy, które po wiele go-
dzin noszą dzieci na rękach. Sumujące 
się mikrourazy w czasie wykonywania 
pracy zawodowej , polegającej na mo-
notonnej, powtarzającej się czynności 
zginania i prostowania ręki prowadzą 
do urazu w obrębie stawu łokciowe-
go, który może być synonimem wielu 
schorzeń np.: entezopatii przyczepu 
mięśni prostowników, zespołu ciasnoty 

Jozefa Pieronek

August 2007

Naša poradňa



Nadpłata podatku
Jeśli w twoim rozliczeniu podat-

ku  dochodowego okazało się, że masz 
nadpłatę, fi skus powinien ci ją zwrócić 
w ciągu 3 miesięcy. Jeśli zrobiłeś korek-
tę zeznania podatkowego, trzymiesięc-
zny termin biegnie od daty jej złożenia 
w urzędzie skarbowym.  

Prawo dziecka
Wszystkie dzieci do 18. roku życia 

mogą korzystać z państwowej służby 
zdrowia. Nawet jeśli żadne z ich ro-
dziców nie jest ubezpieczone w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia. Opieka 
lekarza rodzinnego, pobyt w szpitalu 
albo wyjazdy do sanatorium są dla 
dzieci bezpłatne. Takie samo prawo do 
opieki lekarskiej mają kobiety w ciąży, 
a także w czasie połogu (czyli w okresie 
kilku tygodni po porodzie). (podstawa 
prawna Dz. U. nr 210, poz. 2135 z 
późniejszymi zmianami)

Zakupy przez internet
Gdy robisz zakupy przez inter-

net, masz 10 dni na ich zwrot (od daty 
otrzymania). Nie musisz podawać po-
wodu dlaczego chcesz zwrócić zakup. 
Wystarczy, że je odeślesz (na własny 
koszt) i wyślesz sprzedawcy pisemne 
oświadczenie o rezygnacji z zakupu. 
Najlepiej to zrobić listem poleconym. 
Warto zaznaczyć w nim informację w 
jaki sposób sprzedawca może zwrócić 
ci pieniądze. Jego obowiązkiem jest 
zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od 
otrzymania tego oświadczenia. Przepis 
ten obowiązuje tylko wtedy gdy kupu-
jemy coś od fi rmy. Jeśli sprzedawcą  jest 
osoba prywatna (nie prowadzi działal-
ności gospodarczej) zwrot zakupów nie 
będzie możliwy. Nie można też tego 
zrobić jeśli zdecydujesz się na zakup 
w formie licytacji. I to niezależnie od 
tego, czy daną aukcję prowadziła fi rma, 
czy osoba prywatna. W tym przypad-
ku nie obowiązują także inne przepi-
sy chroniące konsumentów. Jedynym 
zabezpieczeniem na wypadek, gdyby 
kupiona rzecz się popsuła, będzie gwa-
rancja udzielona przez jej producenta. 

(Podstawa prawna: Dz. U. nr 22, poz. 
271 z późniejszymi zm.) 

Samowola budowlana
Do końca tego roku kalendarzo-

wego można za darmo zalegalizować 
samowolę budowlaną. Ale jest kilka 
warunków, które należy spełniać. Brak 
opłat dotyczy samowoli, których budo-
wę zakończono między 1 stycznia 1995 
roku, a 11 lipca 1998 roku. Dodatkowy 
warunek to brak jakichkolwiek działań 
administracyjnych wobec tej samowoli. 
Darmowa legalizacja jest możliwa, jeśli 
do tej pory nadzór budowlany nie wie, 
że ona istnieje. Z opłaty zwolnione będą 
tylko te osoby, które do końca tego roku 
otrzymają od powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego pozwolenie na 
użytkowanie nielegalnie wybudowanych 
zabudowań. Do tego, aby inspektor wy-
dał taką decyzję w ciągu 30 dni, są po-
trzebne następujące dokumenty: kopia 
mapy ewidencyjnej z twojego gruntu, 
która jest podstawą do zaświadczenia 
o tym, że samowola budowlana została 
wybudowana zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. 
Wniosek o takie zaświadczenie podaje 
się do urzędu gminy lub miasta. W cią-
gu 7 dni powinno przyjść zaświadczenie. 
Koszt wniosku wynosi 30 zł. Następnie 
należy zwrócić się do inżyniera z odpo-
wiednimi uprawnieniami budowlany-
mi, który sporządzi tzw. inwentaryzację 
powykonawczą budynku. Sporządzi też 
ekspertyzę potwierdzająca, że samowola 
nadaje się do użytkowania. Potrzebne 
jest także zaświadczeni od powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, po-
wiatowej komendy straży pożarnej i 
najbliższego oddziału okręgowego ins-
pektoratu pracy. Jeśli na twój pisemny 
wniosek nie odpowiedzą w ciągu 14 dni, 
przyjmuje się, że wydały tzw. domnie-
maną zgodę na użytkowanie samowo-
li. Komplet tych dokumentów wraz z 
wnioskiem o legalizację wybudowanej 
samowoli należy złożyć u powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego. Bez 
zwolnienia z opłat samowola budowla-
na kosztuje 50 tys. zł, niezależnie czy to 
będzie dobudowa małych czy większych 
powierzchni. (aj)   
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więzadła obrączkowatego, neuropatii 
nerwu łokciowego, zapalenia kaletki 

w okolicy stawu ramienno-pro-
mieniowego, lub przerosłych fałdów 
błony maziowej.

   „Łokcia tenisisty” nie należy 
lekceważyć. Zaniedbanie schorzenia 
może zakończyć się koniecznością 
operacji. Dolegliwości związane z ło-
kciem są na tyle charakterystyczne, że 
sami możemy się szybko domyślić, 
co nam dokucza. Szczególnie, gdy 
objawy występują następnego dnia 
po wzmożonym wysiłku. Czasem 
wystarczy odciążyć rękę i ograniczyć 
używanie ramienia. W nagłych wy-
padkach doraźną ulgę przyniosą zim-
ne okłady stosowane na pół godziny 
trzy razy dziennie przez 48 godz. lub 
masaż poprzeczny kostką lodu 2-3 
minut co 3-4 godziny. Następnie po 
osuszeniu – należy  wetrzeć w skórę 
na łokciu rozgrzewający żel lub maść 
przeciwbólową. Gdy ból nie ustępuje 
i narasta, wskazana jest wizyta u orto-
pedy, który ustali stopień uszkodzenia 
tkanek i zaleci odpowiednie leczenie 
lub operację stawu.

Leczenie zachowawcze przebiega 
w dwóch fazach. Pierwsza to wyeli-
minowanie bólu i przywrócenie ręce 
sprawności czyli odciążenie, zastoso-
wanie leków przeciwzapalnych i prze-
ciwbólowych, w razie braku poprawy 
wstrzyknięcia (blokady) ze sterydu w 
okolicę nadkłykcia bocznego kości ra-
miennej. Leczenie wspomogą zabiegi 
fi zykoterapeutyczne np.: jonoforeza, 
ultradźwięki, laser lub miejscowa kri-
oterapia. Druga faza obejmuje ćwic-
zenia pod kontrolą specjalisty. Może 
się jednak zdarzyć, że leczenie zacho-
wawcze nie przyniesie oczekiwanych 
efektów, wówczas pozostaje ostatnia 
możliwość - zabieg operacyjny. Zaleca 
się go zazwyczaj po co najmniej pół 
roku nieskutecznego leczenia zacho-
wawczego.

„Łokieć tenisisty” to schorzenie 
bolesne i długotrwałe. Niestety, częs-
to powracające. Trzeba więc zawczasu 
pomyśleć o profi laktyce. Wystarczy 
– jeśli to możliwe -  rozłożyć prace na 
obie ręce, unikać ruchów wywołują-
cych ból, stosować przerwy w czasie 
pracy i wykonywać wszystkie czyn-
ności związane z ruchem nadgarstka 
mniej energicznie oraz zadbać o ergo-
nomiczne narzędzia  pracy. 

Józefa Pieronek, mgr fi zjoterapii    

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Naša poradňa
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NÁŠ TEST
VIETE, AKO FUNGUJE 
VAŠE TELO?

Chcete vedieť, ako na tom naozaj ste? 
Otestujete sa!

1. Koľko kostí má kostra človeka?
a) 106
b) 206
c) 306

2. Ako rýchlo prebehne správa 
z mozgu do palca na nohe?
a) za 0,02 sekundy
b) za 0,2 sekundy
c) za 2 sekundy

3. V akom veku má človek najväčšiu 
hmotu mozgového tkaniva?
a) 20 rokov
b) 30 rokov
c) 40 rokov

4. Akú dĺžku by dosiahli všetky 
tepny, žily a vlásočnice v tele, 
keby sa pospájali?
a) 150 000 m
b) 15 000 km
c) 150 000 km

5. Koľkokrát denne sa v priemere 
stiahne ľudský srdcový sval?
a) 100 000-krát
b) 200 000-krát
c) 300 000-krát

6. Kedy rastú nechty najrýchlejšie?
a) v lete
b) v zime
c) rastú rovnomerne

7. V ktorej časti tela máme kladivko, 
nákovku a strmienok?
a) v členku
b) v nose
c) v uchu

8. Koľko potravín približne zjeme 
za celý život?
a) 4 tony
b) 40 ton
c) 400 ton 

Správne odpovede: 

1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6a, 7c, 8b.August 2007

PANNA (24.8.-23.9.)

Prvý týždeň budeš mať čoraz viac práce 
a čoraz viac výdavkov. Na všetky ťažkosti 
však nájdeš liek vo zväzku, v ktorom zažiješ 
veľa lásky. Druhý týždeň bude ako zo sna, 
vo všetkom sa ti bude dariť. Vďaka tomu 
bez problémov zvládneš celý mesiac.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Osud je na tvojej strane. Na začiatku me-
siaca budeš spokojný naozaj so všetkým. 
Podarí sa ti zrealizovať plány. Začiatkom 
druhej dekády sa bude dariť hlavne podni-
kateľom. Šťastie je na tvojej strane, možno 
vyhráš aj v nejakej lotérii.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Aj keď sa ti začína čoraz viac dariť, neprehá-
ňaj to s optimizmom. Čakajú na teba síce 
krátke, ale za to príjemné výjazdy. Ak sa 
cítiš byť unavený, jednoducho si oddýchni. 
Tento mesiac sa ti bude dariť a najlepší čas 
pre teba nadíde v polovici mesiaca. 

STRELEC (23.11.-21.12.)

Druhá polovica mesiaca bude pre teba ako 
stvorená. Zo začiatku budeš možno trochu 
nervózny, avšak vďaka rodine to zvládneš. 
Na konci druhej dekády ťa čaká viac vý-
davkov, ale za to tretia dekáda ti to všetko 
úplne vynahradí.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Začiatkom mesiaca ťa môžu zarmútiť 
drobné hádky s partnerom. Do konca pr-
vej dekády sa ti podarí ukončiť všetko, čo 
si si naplánoval. V polovici mesiaca vyba-
víš všetky najdôležitejšie veci. Ak si hľadáš 
novú prácu, na konci mesiaca sa ti to po-
darí.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Prvý týždeň budeš mať veľa sily a budeš 
veľmi aktívne pracovať. Každý tvoj plán 
sa ti podarí zrealizovať. Nebudeš môcť 
nariekať ani na svojich priateľov a kama-
rátov. Ak máš fi rmu, tak sa snaž a určite 
neoľutuješ,  isto si zarobíš aj niečo navyše.

RYBY (19.2.-20.3.)

Počas prvého týždňa sa stane niečo dôle-
žité. Budeš sa dobre cítiť po stránke psy-
chickej aj fyzickej. Na koniec prvej dekády 
sa ti podarí skončiť niečo, na čom si už 
pracoval dlhšiu chvíľu. Začiatkom druhej 
dekády je najlepší čas na zahájenie nejakej 
novej činnosti.

BARAN (21.3.-20.4.)

Začiatok mesiaca neprinesie so sebou žiad-
ne výraznejšie zmeny. Všetko bude ako 
doteraz. Ale koniec mesiaca by mal byť vý-
nimočný. Ak budeš v dostatočnom strehu, 
šťastena ťa naisto neobíde a bude sa ti dariť. 
Možno dokonca vyhráš peniaze.

BÝK (21.4.-20.5.)

Vyzerá to tak, že sa v tvojom živote v naj-
bližšom čase nič nezmení. Počas prvého 
týždňa budeš asi smutnejší, avšak v dru-
hom týždni uvidíš život optimistickejšie. 
Čím bližšie budeš ku koncu mesiaca, tým 
viac sa ti bude dariť.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Prvá polovica mesiaca bude pre teba omno-
ho šťastnejšia ako tá druhá. Najlepší bude 
prvý týždeň. Potom to bude čoraz horšie. 
Počas druhého týždňa prežiješ pekné chvíle 
v kruhu svojej rodiny. Ak máš učiniť nejaké 
dôležité rozhodnutia, rozhodni sa hneď.

RAK (22.6.-22.7.)

Láska si ťa nájde na každom mieste. Hlav-
ne začiatkom mesiaca. Je dosť možné, že si 
v tomto čase nájdeš životného partnera. Ak 
ho už máš, prežiješ s ním prekrásne chvíle. 
Tak neotáľaj. Tento mesiac čaká na teba 
veľa lásky a radosti.

LEV (23.7.-23.8.)

Tento mesiac môže byť pre teba o čosi ná-
ročnejší. Môžeš mať problémy so zdravím, 
zo začiatku ťa bude trápiť únava. Popri tom 
všetkom však nájdeš niekoľko dobrých 
chvíľ, kedy sa ti bude dariť a budeš sa cítiť 
omnoho lepšie. Len sa toho neboj. (ms)
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SNÁR

KAROL – jasné, úprimné, otvorené a presvedčivé 
meno. Je to typ človeka, ktorý od malička prejavuje záujem 
o hudbu – vážnu a zábavnú – a súčasne o mechaniku. Máva 
veľmi rád výlety, prírodu a jazdu automobilom. Je preto vý-
borný vodič. Úzkostlivo sa stará o svoj zovňajšok, je vždy 
čistý, uhladený a spravidla dobre oblečený. Zbožňuje svetlé 
kabáty, svetre, vesty, plášte a obleky. Všetky svoje veci udr-
žiava vo veľkom poriadku.

Skoro každý Karol máva pokojnú a veselú povahu. Ne-
rád veľa hovorí, ale keď sa ozve, je to vždy niečo rozvážne 
a premyslené. Má jemné správanie a je v podstate veľmi tichý. 
Dá sa povedať, že je to tak trochu romantická duša. Miluje 
krásu v každej podobe. Je veľmi citlivý, aj keď občas trochu 
nervózny. Nikdy to však navonok neprejavuje, takže spolu-
pracovníci si jeho nervozitu a emócie vôbec ani nevšimnú.

Človek s týmto menom je vlastne rodený domased, 
majúci bohaté a vážne záujmy. Hoci ho kamaráti a spolu-

ČO PREZRÁDZA TVOJE MENO?
pracovníci majú radi za jeho serióznosť a priateľský vzťah 
k ľuďom, málo sa s nimi stýka. Často sa zdržiava osamote, 
utiahnutý. Neznáša také neresti ako chuligánstvo, chytrác-
tvo, zlomyseľnosť a akékoľvek výtržnosti. Zato má rád dob-
rý fi lm, literatúru, v tom poéziu a hudbu. 

Všeobecne možno povedať, že väčšina Karolov máva 
veľký úspech u žien, aj keď nepatria medzi záletníkov a nie 
sú sukničkári. Ženia sa spravidla dobre a ich manželské 
zväzky bývajú veľmi vydarené, trvalé a šťastné. Sú z nich veľ-
mi dobrí, starostliví, aj keď na druhej strane trochu prísni 
otcovia. Mávajú najčastejšie dve-tri deti, ktorým sa snažia 
zabezpečiť dobrú výchovu a vzdelanie. 

Karol je spravidla veľmi dobrý  a usilovný pracovník, 
vždy kamarátsky k iným. Najlepšie sa uplatňuje v povola-
ní učiteľa, novinára, hudobníka, ale aj technika, mechanika 
a dokonca konštruktéra. Vďaka svojmu praktickému zmyslu, 
usilovnosti a šikovnosti dosť skoro dosiahne blahobyt. (aj)  

Na dedine zavádzajú elektrický prúd. 
Elektrikár sa pýta babky: 

– Chcete vysoké alebo nízke napätie? 
– Radšej vysoké, aby deti nedočiahli!

***
– Babka, ako si pricestovala?
– Vláčikom, srdiečko, vláčikom.
– Vidíš, oco? A ty si povedal, že ju čerti 

doniesli!

***
Učiteľ hovorí žiakom: 
– Kto je hlúpy, nech sa postaví!
Dlho sa nikto nestavia. Na koniec sa 

postaví Móricko.
– Móricko, myslíš si, že si hlúpy?

– Nie, pán učiteľ, len som vás nechcel 
nechať stáť samého!

***
Čašník zbadá, ako si hosť čistí príbor 

obrusom, a napomína ho:
– Prepáčte, ale to nerobte. Po prvé, prí-

bor je čistý. A po druhé, pozrite sa, ako ste 
zašpinili obrus!

Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu 
s témou: Keby som bol riaditeľom fi rmy. 
Všetci žiaci sa pustili do písania, iba Ma-
tej nie.

– Prečo nepíšeš? - pýta sa učiteľka. 
– Čakám na sekretárku. (ms)

Veríte snom? Nie? Ani my ne-
veríme, ale predsa každý z nás sa 
niekedy pozrie do snára, aj keď to 
pokladá za predsudok našich babi-
čiek. Je to predsa zábava. A čo, keď 
sa vám dobrý sen splní? Tak teda, 
keď sa vám snívalo: 

Brava mať – veľké šťastie; zabiť 
– výhody; kŕmiť – musíš sa starať 
o budúcnosť; v bahne vidieť – bu-
deš mať zlú domácnosť; divokého 
– zlí ľudia ti urobia škodu; zastreliť 
ho – strach pominie, nemusíš sa ni-
čoho báť. 

Bravčové mäso soliť – staráš 
sa o svoju budúcnosť; jesť – nič sa 
nezmení, zostaneš tam, kde si; masť 
– máš vážny dôvod k šetreniu. 

Cigória – výstraha pred faloš-
nosťou, s ktorou sa môžeš stretnúť. 

Cepy – stretnutie, známosť, 
sobáš a pod. s neveľmi milou oso-
bou.

Cigánov vidieť – ťažkosti, ško-
da, strata pre tvoju nestálosť; dať si 
od nich veštiť – tvoje nádeje stros-
kotajú.

Cín liať – nie všetko sa vyvíja 
tak, ako by si si to želal; kupovať 
– blahobyt; cínové nádoby mať 
– budeš mať veľký dom. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

  Niet nad regionálne pochúťky

Zábava a humor



Posol smrti? 
V opatrovateľskom ústave v americ-

kom štáte Rhode Island žije kocúr, ktorý 
sprevádza ľudí na druhý svet. Oscar, ako 
ho pracovníci pomenovali, dokáže predví-
dať blížiacu sa smrť a u zomierajúcich ľudí 
trávi posledné hodiny ich života. Svojou 
schopnosťou, ktorú doteraz preukázal ne-

omylne v 25 prípadoch, fascinuje personál i rodinných prí-
slušníkov pacientov. Dvojročného Oscara si adoptovali ako 
malé sivo-biele mačiatko, ktoré vyrastalo na oddelení pre de-
menciu ošetrovateľského a rehabilitačného centra, kde liečili 
pacientov s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Po 
približne šiestich mesiacoch ošetrovatelia postrehli, že Oscar 
v ústave obchádza pacientov podobne, ako lekári a zdravotné 
sestry. Dovtedy jeho „aktivity“ prehliadali. Svojimi zvláštny-
mi schopnosťami upútal ako prvých rodinných príslušníkov 
istého pacienta, ku ktorému si priľahol. Zostávali mu najviac 
štyri hodiny života. Oscar vraj nerobí veľa chýb a dokáže vycí-
tiť, keď pacient zomiera. Najprv si k nemu pričuchne a pozo-
ruje ho. Ak človeku zostáva len pár hodín života, tak pri ňom 
zostane. Odborníčka na starostlivosť smrteľne chorých Joan 
Teno sa domnieva, že Oscar dokáže predpovedať čas smrti 
lepšie ako ľudia, ktorí v ústave pracujú. U jednej pacientky 
Teno skonštatovala, že nič nejedla, ťažko dýchala a zmodrali 
jej nohy. Išlo o znaky, ktoré často poukazujú na blížiacu sa 
smrť. Oscar však v miestnosti nezostal a Teno si myslela, že 
sa tentoraz zmýlil. Neskôr sa však ukázalo, že mal pravdu. 
Žena žila ešte asi desať hodín a Oscar pri nej strávil posled-
né dve hodiny života. Vysvetlenie neobyčajného Oscarovho 
správania zatiaľ neexistuje. Ošetrujúcemu personálu to však 
neprekáža, pretože príbuzní majú s jeho pomocou veľkú šan-
cu naposledy sa rozlúčiť so zomierajúcim. (SITA)

Obéznosť medzi priateľmi
Sú ľudia obézni kvôli priateľom, alebo 

naopak, sú vďaka nim štíhli? Podľa odbor-
níkov z Harvardu ak jedna osoba výrazne 
priberie, tí, ktorí sú s ňou v kontakte, majú 
vyššiu šancu pribrať tiež. Prekvapivo sa ten-

to vplyv neprejavuje najviac medzi príbuznými, ale medzi 
priateľmi. Ak je jeden z dvoch priateľov obézny, riziko toho 

druhého príliš pribrať sa zvýši podľa vedcov o viac ako po-
lovicu. Ak ide o blízkych priateľov, riziko stúpa dokonca 
na 171 percent. Vedci analyzovali údaje vyzbierané počas 
32 rokov od vyše dvanásťtisíc dospelých osôb. Ich zistenia 
potvrdzujú už dávnejšie ohlasované prognózy epidémie 
obezity vo vyspelých krajinách sveta. Ďalšia analýza ukázala, 
že vplyv ľudí na obezitu druhých sa nedá zjednodušiť len na 
to, že trávia spolu viac času a konzumujú napríklad to isté 
jedlo alebo rovnako trávia voľný čas. „Zdá sa, že významný 
vplyv tu hrá zmena noriem, teda pohľad na to, čo je normál-
na hmotnosť. Spoločenský vplyv je preto podľa vedcov oveľa 
silnejší, ako sa dosiaľ predpokladalo. Už nejaký čas vedci 
hľadajú gén zodpovedný za obezitu a fyzické procesy, ktoré 
ju podporujú. Podľa Christakisa by sa však mali viac zame-
rať na spoločenskú stránku problému. (Pravda)

Titanic
Slávna loď Titanic by sa v 

noci 14. apríla 1912 pravdepo-
dobne potopila, aj keby nedošlo 
k jej zrážke s ľadovcovou kryhou. 
Tvrdia to experti, ktorých oslovila 
televízia History Channel. Podľa 

nich mal Titanic niekoľko konštrukčných kazov a preto by 
sa bol potopil už pri stredne veľkej búrke. Podľa nich nebol 
trup lode dostatočne dimenzovaný, bol príliš krehký a loď 
by nedokázala čeliť ani hurikánu, nie ešte zrážke s ľadovcom. 
Stavitelia, ktorí dostali priestor na vyjadrenie, tvrdili, že loď 
bola postavená „lajdácky“. Aj preto je možné, že ak by bol 
Titanic postavený kvalitnejšie, o život nemuselo prísť toľko 
ľudí. Problém bol v tom, že nikto, vrátane skúsenej posádky 
nepredpokladal, že Titanic pôjde ku dnu tak rýchlo. Titanic 
mal premiéru a zároveň derniéru počas tej istej plavby. Na 
svoju púť sa vydal z britského prístavu v Southamptone 10. 
apríla 1912. Pasažierov prevážajúcich na palube mal previesť 
do New Yorku. V noci zo 14. na 15. apríla sa na severe At-
lantického oceánu zrazil s ľadovcom. Do lode postupne za-
čala vnikať voda. Titanic sa udržal nad hladinou dve hodiny 
a 40 minút. Ako prvá, dve hodiny po tragédii, dorazila na 
miesto loď Carpathia. Z mora vyslobodila 705 pasažierov. 
Ďalších 1 500 našlo vo vlnách Atlantiku svoju smrť. Tento 
rok uplynulo od tragédie 95 rokov. (SITA)
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