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Z našich začiatkov...

Milí žiaci,
ktorí navštevujete vyučovanie slovenského
jazyka na základných školách a gymnáziách,
srdečné Vás pozývame na ďalší ročník súťaže

Poznaj Slovensko - vlasť svojich predkov,
ktorá sa uskutoční 22. októbra 2007 v priestoroch klubovne v Kacvíne. Podrobnejšie informácie o tejto súťaži získate od svojich učiteľov.
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Na obálke: Turianske mažoretky z Martina. Foto: A. Jendžejíková.
Návrh obálky: E. Koziołová

Vážení rodáci, krajania,
priatelia a spolupracovníci,
dovoľujem si Vás informovať, že 31. augusta 2007
pán Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky,
udelil pri príležitosti štátneho sviatku SR - Dňa Ústavy
SR - štátne vyznamenania. Vyznamenané boli o.i. dve
osobnosti:
Radom Ľudovíta Štúra II. triedy bol in memoriam
vyznamenaný Miroslav Iringh, bojovník proti fašizmu a
za ľudské práva, za významné zásluhy o ľudské práva v
boji proti fašizmu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
535. čata Slovákov
Po prvýkrát v dejinách získal takéto vysoké štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Slovák žijúci v Poľsku.
Vyznamenanie má prevziať p. Bogumiła Iringh-Nagórska,
dcéra hrdinu.
Miroslav Iringh, Slovák žijúci v Poľsku, bojovník
slav Iringh. Po páde Varšavy syn Miroslav prešiel do ileproti fašizmu, v rokoch 1942-44 predseda konšpiračného
gality a ako bojovník Krajinskej armády prijal prezývku
Slovenského národného výboru vo Varšave, veliteľ 535.
podľa mena otca Stanko. V roku 1942 varšavskí Slováci
čaty Slovákov Krajinskej armády, ktorá sa zúčastnila Varzaložili konšpiračný Slovenský národný výbor a po dohošavského povstania. 535. čata Slovákov bola jedinou inode s Krajinskou armádou vytvorili samostatnú 535. čatu
národnou čatou, ktorá sa zúčastnila bojov v tomto, zdá sa,
- Slovákov. V lete 1944 táto čata Armii Krajowej pozosnajdôležitejšom poľskom povstaní. Slováci žijúci v Poľsku
távala z 57 vojakov a jej členmi boli taktiež predstavitelia
zorganizovaní v 535. čate Krajinskej armády, ktorej veliterôznych národnosti: 28 Slovákov, 3 Maďari, 6 Gruzíncov,
ľom bol podporučík Miroslav Iringh „Stanko“ sa zúčast1 Ukrajinec, 1 Čech a 18 Poliakov. 535. čata Slovákov
nila bojov na Czeniakowe. Za svoju odbojársku činnosť
mala vlastnú zástavu a trojfarebnú opasku so slovenským
bol vyznamenaný Dôstojníckym krížom Radu obrodenia
erbom, poľským štátnym znakom uprostred písmen WP
Poľska, radom Virtuti Militari, dvakrát Krížom chrabrosti
a číslom čaty 535.
Poľskej republiky a ďalšími vyznamenaniami.
Pre Miroslava Iringha a pre mnohých Slovákov žijúMiroslav Iringh učinil mnoho dobrého pre krajanské
cich v Poľsku Slovensko bolo a je ich symbolickým domohnutie v Poľsku. V 1957 bol spoluzakladateľom Spoločvom, aj keď nikdy na Slovensku nežili. Slovensko a slovennosti kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v Poľsku, bol
ský národ bol tak pre nich hodnotou najvyššou, pre ktorú
členom jej prípravného výboru, aktívnym spolupracovvytvorili 535. čatu Slovákov vo Varšavskom povstaní. Za
níkom krajanského časopisu Život a redaktorom CAF
Slovensko bojovali s fašizmom a zaň väčšina spolubojov(Ústrednej fotograﬁckej agentúníkov Miroslava Iringha polory) vo Varšave.
žila svoje životy. Z 57 vojakov
Pamätník krajanov Slovákov, ktorí bojovali vo
Miroslav Iringh nikdy nežil
čaty Varšavské povstanie prežilo
Varšavskom povstaní – Varšava, Skwer Miroslava Iringha
na Slovensku. Narodil sa 28. feblen 11 mužov, v tom 9 bolo raruára 1914 vo Varšave, kde z ponených. Medzi ranenými bol aj
litických dôvodov v dobe najkruveliteľ 535. čaty Slovákov.
tejšej maďarizácie ušiel jeho otec
Miroslav Iringh zomrel 28.
Stanislav. Vo vtedajšej Varšave
mája 1985 a je pochovaný na
žilo približne 80 slovenských
varšavskom cintoríne Powązki.
rodín. Otec Miroslava sa tam
oženil s Poľkou Helenou PerzaDruhou vyznamenanou
nowskou a tam ich zastihla aj II.
osobou, ktorá má korene v regiósvetová vojna. Po útoku Hitlera
ne obývanom krajanmi v Poľsku,
na Varšavu obaja Iringovci sa pribol herec Michal Dočolomanhlásili do Légie Čechov a Slováský, ktorý bol vyznamenaný Rakov, ktorá vznikla v Poľsku pred
dom Ľudovíta Štúra I. triedy
II. svetovou vojnou, a zúčastnili
- za mimoriadne významné zása obrany Varšavy. Počas obrany
sluhy o rozvoj kultúry a divapoľského hlavného mesta zahydelného umenia.
nul otec vyznamenaného, Stani-
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Michal Dočolomanský sa narodil 25. marca 1942 v obci Nedeca (po poľsky Niedzica) v tej časti
spišského Zamaguria, ktoré v súčasnosti patrí Poľsku.
V rokoch 1939-45
sa však Nedeca nachádzala na území
Slovenskej republiky, kde rodičia budúceho slovenského herca pôsobili
ako učitelia. Michal
Dočolomanský sa
spolu s rodičmi po
II. svetovej vojne, po zmene hraníc
a vyhostení slovenských učiteľov z
Poľska, presťahoval do Svätého Jura
pri Bratislave. Študoval herectvo
na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave, ktoré absolvoval v roku
1964. Po ukončení VŠMU sa stal
členom Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes.
Vďaka talentu, pracovitosti, cieľavedomosti, láske k divadlu a oddanosti
hereckej profesii sa stal jedným z najvýznamnejších slovenských hercov.
Jeho pôsobenie vo sfére kultúry má
mimoriadne široký záber. Najväčšiu
popularitu mu priniesla postava Jánošíka v legendárnom divadelnom
predstavení Na skle maľované. Vždy
hral presvedčivo, s gracióznym šarmom, vtipom a nadhľadom.
Michal Dočolomanský vytvoril
významné postavy vo viac ako štyridsiatich slovenských a českých ﬁlmoch, okrem iného: Medená veža,
Stratená dolina, Tisícročná včela,
Tri gaštanové kone či Alžbetín dvor.
Stvárnil tiež množstvo postáv v rozhlasových a televíznych hrách.
Slávnosť udeľovania slovenských
štátnych vyznamenaní sa konala v
Sieni Ústavy Slovenskej republiky
na Bratislavskom hrade za účasti
najvyšších štátnych predstaviteľov,
členov diplomatického zboru, predstaviteľov cirkví a verejného života.
Prezident SR v slávnostnom príhovore vyzdvihol význam osobností,
ktoré reprezentujú našu vlasť.
Ľudomír Molitoris
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V NOVEJ BELEJ
Slovenské povedomie sa v tejto
obci udržiava dodnes. Krajania sa snažia uchovávať si dedičstvo svojich predkov združovaním sa v Miestnej skupine
Spolku Slovákov v Poľsku, účasťou na
slovenských bohoslužbách, učením sa
slovenského jazyka na Slovenskej základnej škole, spoznávaním Slovenska,
stretnutiami v rámci miestnej skupiny,
pôsobením vo folklórnom súbore Spiš
a pod. Všetky tieto aktivity majú prispievať k prehlbovaniu dedičstva predkov.

Jozef Bryja

Ako nám povedal krajan Jozef
Bryja, vznik Spolku bol inšpirovaný
predovšetkým národným povedomím,
snahou mať vlastnú organizáciu, ktorá by hájila záujmy Slovákov na Spiši
a Orave, čo po druhej svetovej vojne
bolo veľmi dôležité. - Začiatky boli ťažké, lebo sa ľudia obávali represálií a samozrejme aj bánd. Bolo to oprávnené,
lebo onedlho z rúk bandy „Ognia“ stratili životy 4 krajania z Novej Belej: Ján
Krak, Ján Ščurek, Ján Lapšanský a Jozef
Chalupka. Dnes ich opravcov vyhlasujú
za hrdinov a činy, ktoré spáchali, chcú
ospravedlňovať. To sa nedá ničím ospravedlniť! Táto krivda spáchaná na nevinných ľuďoch pretrváva v ďalších pokoleniach. Preto sme s krajanskou činnosťou
začínali dosť opatrne. Naši odvážlivci
na organizačných schôdzach sa pripravovali na založenie miestnej skupiny,
ktorej začiatky pôsobenia sú datované
na júl 1948. Medzi jej zakladateľov
patria: Jozef Bryja, František Chalupka,
Michal Krištofek, Alojz Kalata, Andrej
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Bednarčík, Vojtech Vincek, Jakub Dluhý, Vojtech Kolodzej, Rozália Saburová,
Jozef Majerčák, Ľudmila Majerčáková,
Dominik Kalata, František Lojek, Jozef
Vincek, Jakub Lojek, Andrej Skupín, Ján
Bendík, Valent Ščurek, Helena Ščureková, a ďalší. Všetkým, ktorí sa odvážne
angažovali a naďalej pôsobia na krajanskom poli patrí, veľká vďaka.
Súčasne v roku 1948 vznikla
v Novej Belej škola so slovenským vyučovacím jazykom a postarali sa o to
krajania, ktorí organizovali miestnu
skupinu. Členskú základňu tvorilo
okolo 300 krajanov. Od začiatku pociťovali potrebu vytvoriť si priestor,
kde by sa stretávali. Prvá klubovňa
bola založená v roku 1959 v neveľkej miestnosti bývalého Obecného
národného výboru a jej vedúcim bol
František Bednarčík, aktívny činiteľ
MS a dlhoročný dopisovateľ Života.
Od roku 1962 do roku 1965 sa klubovňa nachádzala v budove požiarnej
zbrojnice. Až napokon od jesene roku
1965 sa prenajala priestranná miestnosť v budove bývalej školy, ktorej
vlastníkom sa koncom deväťdesiatych
rokov minulého storočia stal Spolok
a v súčasnosti prebieha na tom mieste výstavba Centra slovenskej kultúry
v Novej Belej. Klubovňa bola vždy
krbom, okolo ktorého sa krajania
schádzali, usporadúvali tam schôdze,
nacvičovali divadelné hry, mal skúšky
folklórny súbor a organizovali sa pose-

Predsedníčka MS SSP v Novej Belej
Jana Majerčáková

Z našich začiatkov...

Krajania na zjazde: (zľava) F. Bednarčík, A. Skupin, J. Gronka

denia pre starších, mikulášske večierky pre školskú mládež, ktorá navštevuje vyučovanie slovenského jazyka.
Okrem toho bolo to vždy miesto prúdiace životom, kde sa krajania schádzali po večeroch a rozprávali sa. Tým
viac vznikajúce priestory budú určite
naplno využité, čoho si je istá aj predsedníčka Jana Majerčáková. – V prvom rade sme vďační celému krajanskému hnutiu, že podporilo myšlienku
výstavby novej klubovne práve v našej
obci. Myslím si, že vznikajúce priestory budú svedkom mnohých krajanských
podujatí organizovaných v rámci našej
MS či v rámci celého Spolku. Pre nás je
najdôležitejšie, aby krajania mali naďalej záujem o hovorené a písané slovenské slovo, pretože práve to zaručuje rast
mladých generácií v šľapajach našich
predkov.
S jej myšlienkou sa stotožňuje aj
bývalý predseda MS SSP v Novej Be-

Stavba klubovne v Novej Belej

lej Ján Gronka. Za jeho predsedovania
začala miestna skupina organizovať
oblátkové stretnutia pre krajanov a mikulášske večierky pre deti učiace sa slovenčinu. Zároveň nacvičovali slovenské
divadelné hry. Po večeroch sa krajania
schádzali pozerať televíziu, keďže práve
v klubovni bol v tom čase prvý televízor. - Krajanské hnutie sa vtedy naplno
rozvíjalo - hovorí Ján. - Spolupracovali
sme s OV SSP na Spiši, ktorého predsedom v ten čas bol dnes už čestný predseda OV na Spiši František Kurnát. Často
sme organizovali schôdze a rozprávali
sa o našich problémoch. Prichádzali za
nami zástupcovia Spolku a redakcie Život, časopisu ktorý bol povinným čítaním
v každej domácnosti.
Podľa rozprávania krajana Jozefa Bryju, prvým predsedom MS SSP
v Novej Belej bol Alojz Kalata, otec
biskupa Dominika Kalatu a dedo dnešnej predsedníčky. Ďalším sa stal Jozef

FS Spiš

Majerčák (od Vierka) a počas jeho činnosti sa nadviazali prvé kontakty so
slovenskými inštitúciami, od ktorých
táto miestna skupina získavala aj knižné dary. Potom Novobeľania zverili
predsedníctvo miestnej skupiny Jakubovi Dluhému. Bolo to obdobie, kedy
sa rozvíjalo slovenské školstvo v obci
a na schôdze boli pozývaní aj slovenskí
učitelia. Práve oni sa zapájali do organizovania spoločensko-kultúrneho života deti a mládeže v ich voľnom čase.
Neskorším predsedom bol František
Chalupka, ktorý spolu s ďalšími členmi
výboru vybavil, aby do obce prichádzalo bábkové divadlo. V roku 1958 začal
účinkovať aj folklórny súbor, ktorého
vedúcim a cvičiteľom bol Ján Cervas.
Súbor sa pomerne rýchlo vypracoval
na dobrú úroveň, o čom svedčili pozvania na slovenské festivaly, napr. na
Detvu. Neskôr sa vedúcim súboru stal
Jozef Majerčák. Pri klubovní pôsobil aj

Dychovka v starom zložení

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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VO VEĽKEJ LIPNICI

M

Ján Gronka

divadelný krúžok pod vedením Anny
Balígovej a Eugénie Sobkovej. Neskôr
pri MS začala pôsobiť aj dychovka, ktorá bola dobre vybavená a prezentovala
sa na podujatiach v krojoch. Dlhé roky
kapelníkom dychovky je Emil Cervas,
starší. Emil za svoje pevné slovenské
povedomie vďačí rodičom Viktórii a Jánovi Cervasovcom. Jeho otec bol dlhoročným organistom v miestnom kostole, aktívnym krajanským činiteľom a
základateľom súboru.
Potom bol predsedom už spomínaný Ján Gronka a po ňom predsedníctvo
prevzala 3. júla 1988 Júlia Ščureková,
ktorá o pár rokov vycestovala s rodinou
do zámoria. V tomto období sa oblátkové stretnutie rozrástlo na pomerne
veľké podujatie, na ktoré sa schádzali
početní obyvatelia Novej Belej. Bola
opravená a vo vnútri vynovená klubovňa a požičiavali sa slovenské knihy, ktoré
pochádzali z darov zo Slovenska. Vo voľbách v roku 1993 sa krajania uzniesli,
že František Chalupka bude čestným
predsedom MS SSP v Novej Belej. Pričinením J. Ščurekovej pri MS pôsobil
aj spevokol, ktorý vystupoval aj na Slovensku. Po jej odchode do zámoria, isté
obdobie viedli MS podpredsedovia Jakub Lojek a František Brodovský. Avšak
výbor už vtedy mal zvolenú kandidátku
na predsedníčku, ktorou sa pri voľbách
stala Jana Majerčáková.
O miestnej skupine v Novej Belej
by sa dalo veľa písať. Boli tam v minulosti a sú aj dnes ľudia, ktorí podporujú slovenské dianie v obci. Napriek
tomu aktivita krajanov je menšia ako
voľakedy. Dúfajme, že nová klubovňa
pomôže rozprúdiť živšiu a viacsmernú
činnosť, čo aj krajnom z Novej Belej
prajeme. (aj)
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S vo Veľkej Lipnici bola najväčšou skupinou na Orave.
Na jej vzniku sa podieľalo
mnoho krajanov, ktorí venovali svoj
pre Spolok voľný čas a mnohokrát aj
peniaze. Začiatky krajanskej činnosti
vo Veľkej Lipnici sa spájajú už s koncom druhej svetovej vojny. Po prechode frontu Veľká Lipnica poniesla
najväčšie materiálne straty spomedzi
oravských obcí. Ľudia boli na niekoľko týždňov evakuovaní a po príchode
domov museli začínať úplne od začiatku. Ponachádzali zničené a pobúrané
domy, ktoré boli úplne vyplienené. Ale
vďaka tvrdej náture sa vzopreli a začali
s opravami v celej dedine.
Ako keby nebolo tých problémov
nadostač, onedlho sa dozvedeli, že
Orava je opäť rozdelená medzi Slovensko a Poľsko. Mnohí to nechceli prijať na vedomie a vyvíjali mnohé úsilia
k tomu, aby sa tento neveľký cíp Oravy vrátil späť k Slovensku. Veď mnohí
Veľkolipničania bojovali za Slovensko
a jeho slobodu a niektorí z nich v ťažkom boji aj padli. Nedokázali si takýto
zvrat v situácii pripustiť k srdcu. Mnohí obyvatelia Veľkej Lipnice utiekli
v tom čase na Slovensko v nádeji, že
tam sa im bude žiť ľahšie. Viacerí Veľkolipničania sa však začali stretávať
a radiť sa, čo by mohli v tejto situácii
urobiť v prospech ľudí a obce. Prvoradou úlohou bola snaha o prinavrátenie
tohto územia k Slovensku, resp. k vtedajšiemu Československu. Ako sa však
neskôr ukázalo, táto snaha bola neuskutočniteľná. Medzi najaktívnejších
krajanov partili Lukáš Karnafel a jeho
syn Jozef, Karol Pastva, Anton Špyrka,
Ján Stercula, Karol Michalák, Michal
Zgrebniak, Ján Kovalík, Félix Kovalík,
Eugen Bandyk, Cyprián Karkoška,
Karol Tvorik, Vendelín Bialoň, Ignác
Ignaciak, Ján Kucek, Vendelín Stercula, Karol Pniaček, ako aj odbojári
Andrej Kucek, Alojz Skočík a Ján Pniaček a mnohí ďalší. Dva roky museli
prechádzať rôznymi peripetiami, kým
sa im podarilo založiť spolok. V tom
čase ich prenasledovala milícia a snažila sa vypátrať, kde sa slovenskí aktivisti
stretávajú. Nebol to ľahký čas, o čom
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Dlhoročný predseda MS SSP Jozef Karnafel

svedčia aj spomienky tunajšieho predsedu MS Jozefa Karnafela. Nejedenkrát prekračoval zelenú hranicu pod
rúškom noci v obave o svoj život. Raz
dokonca pomáhal pri úteku aj kaplánovi Andrejovi Doránskemu, ktorý už
nemohol vydržať perzekúcie zo strany
poľských úradov. Po prekročení hranice z Poľska, už na slovenskej strane, mu
povedal: „Jožko, ešte aj ten vzduch je tu
doma inakší, lepší, ako tam.“
V lete 1946 sa Jozef Karnafel dozvedel, že bezpečnosť má pre neho znova prísť, preto ušiel na Slovensko, kde sa
v Slanici zamestnal o.i. pri stavbe ciest.
Neskôr pracoval v Bánovej pri Žiline,
a zo zárobku časť peňazí odkladal pre
potreby Spolku. Z celkovo našetrených
13 tisíc korún sa potom nakúpili slovenské modlitebné knižky a časť peňazí
bola využitá aj na cesty do Prahy, pre
delegácie krajanov z Oravy. Aj keď časy
neboli najľahšie, krajania nezabúdali
ani na veselice. Jedna z takýchto zábav
sa uskutočnila na sv. Jána v roku 1946
pri vatre, na ktorej o.i. debatovali aj o
ďalšej krajanskej činnosti. Za nimi však
prišli poľskí pohraničiari a doslova ich
rozohnali. Aj preto už ďalšie stretnutia
organizovali v tajnosti. Neskôr zástupcovia krajanov pripravili listiny s podpismi Veľkolipničanov, ktorí sa hlásili
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k slovenskej národnosti a bolo ich vyše 95%, ktoré potom
slúžili ako podklad budúcej členskej základne Spolku.
Ten sa stal skutočnosťou vo Veľkej Lipnici, podobne
ako aj v iných oravských obciach, v roku 1947. Prvým predsedom OV na Orave sa stal jeden z najaktívnejších krajanov
z Kýčor Andrej Cisárik. Neskôr sa však kvôli neustálemu
prenasledovaniu presťahoval na Slovensko do Bobrova. Za
predsedu MS vo Veľkej Lipnici krajania zvolili Lukáša Karnáfela a neskôr ho vo funkcii vystriedal jeho syn Jozef, ktorý
ju plní dodnes. A krajanská činnosť sa mohla pomaly, ale
isto a slobodnejšie rozvíjať. O rok neskôr vznikla vo Veľkej
Lipnici prvá slovenská škola, na vzniku ktorej sa podieľali
spomenutí krajania. V Prívarovke bola v roku 1948 založená slávna kapela Vengrínovcov, ktorú tvorili Ignác a Andrej
Vengrínovci, Karol Tvorik a Eugen Bandyk. Táto kapela
hrávala desiatky rokov po celej Orave i na Slovensku. V
roku 1953 sa začala vyučovať slovenčina v základnej škole
„U Skočíkov“. Prvá klubovňa miestnej skupiny vo Veľkej
Lipnici vznikla v roku 1956 v dome Karola Pniačka a viedol
ju Karol Pastva. V tom čase vznikol aj prvý folklórny súbor
a ochotnícky divadelný krúžok, ktorý viedli krajania Karol
Pastva a Jozef Omylak. Rozbehla sa teda všestranná kultúrno-výchovná činnosť, do ktorej sa mnohí s oduševnením
zapájali. Vo Veľkej Lipnici viedol súbor taktiež Jozef Karnáfel, u ktorého bola aj klubovňa MS, v ktorom pôsobilo približne 10 ľudí. Keď sa však rozišli po svete, v radoch mladšej
generácie sa nenašli noví nástupcovia, ktorí by vystriedali
svojich kamarátov. Okrem kultúrnej činnosti krajania veľmi
radi chodili na poznávacie zájazdy na Slovensko, ktoré boli
v tom čase organizované.
Po osamostatnení sa miestnej skupiny v Prívarovke,
teda od roku 1968, mala Prívarovka klubovňu pre 60 členov
našej MS. Predsedom tejto skupiny sa stal Anton Špyrka.
Činnosť neveľkej MS sa sľubne rozvíjala. Andrej Kucek bol
nielen vedúcim klubovne v Prívarovke, ale vedúcim divadelného krúžku, s ktorým nacvičil známu slovenskú divadelnú
hru Kubo, s ktorou potom súbor vystupoval na viacerých
miestach. V roku 1984 sa však funkcie predsedu Anton
Špyrka vzdal a na jeho mieste ho vystriedal Eugen Bandyk.
Ten však pred niekoľkými rokmi zomrel a dodnes sa v MS
v Prívarovke nenašiel nikto, kto by túto funkciu chcel prevziať.
Aktuálna situácia vo Veľkej Lipnici nie je lichotivá. Slovenčina sa nevyučuje už na žiadnej škole. V Prívarovke už
niekoľko rokov nemôžu nájsť osobu na funkciu predsedu
MS a v MS vo Veľkej Lipnici, ako som sa dozvedel, by dlhoročný predseda rád už túto funkciu odovzdal niekomu
mladšiemu, ale taktiež nemôže nájsť ochotného kandidáta.
Taktiež kultúrna činnosť tejto miestnej skupiny výrazne
ochabla. Neexistuje tu žiaden krajanský folklórny súbor ani
ľudová kapela. Jozef Karnáfel vidí najväčší problém v tom,
že medzi ľuďmi chýba taká jednota, aká bola kedysi. Ľudia
nemajú takú ochotu ako voľakedy pracovať na nejakom spoločnom diele. Spolok bol založený vďaka ochotným a obetavým ľuďom, ktorých je čoraz ťažšie nájsť. Vďaka ich námahe
a nezištnosti krajania vyvíjali rôznorodé aktivity, ktoré boli
prínosom nielen pre Oravu, ale pre širšie spoločenstvo.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK

S DIAMANTMI VO VENE
Žoﬁa a Silvester
MOŠOVCI
- Svadbu sme mali 5. augusta 1947 a to bol utorok
- spomína Silvester Moš z Krempách. – Ani sa nám dnes
nechce veriť, že to bolo pred šesťdesiatimi rokmi. Vstupovali
sme na spoločnú cestu plní nádejí a očakávania, čo nám život
prinesie. Boli chvíle radosti, ale aj starosti a neistoty. Všetko
sme nejako spolu zvládli. Začiatky manželstva neboli ustlané
na ružiach, ale k tomu, aby boli, sa treba dopracovať spolu.
Manželia Mošovci chceli mať svoj vlastný dom a gazdovstvo a práve tomuto cieľu prispôsobili všetky svoje
plány. Po niekoľkoročnom úsiliu a pomoci zo strany ro-

diny a príbuzných postavili dom a neskôr aj hospodárske
stavby. Do manželstva im postupne pribudli deti: Jozef,
Irena, Ján, Mária, Bernadeta a František. Silvester a Žoﬁa
sa snažili, aby sa ich deťom žilo ľahšie ako im. Dnes všetky deti majú vlastné rodiny, ale rodičov často navštevujú.
Jozef, František, Ján a Mária bývajú v Krempachoch, kým
Irena sa usadila v Krauszowie a Bernadeta v Novom Targu. Dočkali sa dvadsiatich vnukov a štyroch pravnukov.
Popri neveľkom gazdovstve Silvester vyvíjal aktívnu spoločenskú činnosť. 15 rokov bol tajomníkom Obecného
národného výboru v Novej Belej. Okrem toho sa zapájal
do činnosti urbárskeho spolku, družstva Roľnícka svojpomoc a samozrejme aj do výboru MS SSP v Krempachoch,
v ktorom bol členom revíznej komisie. Na zaslúžený dôchodok prešiel v roku 1972. Za svoju aktívnu činnosť bol
odmenený viacerými vyznamenaniami. Je o. i. držiteľom
Veľkého kríža Polonia Restituta, zlatej medaily Za zásluhy
pre krakovské a novosączské vojvodstvo, medaily Za zásluhy pre KSSČaS, ako aj vzorný hasič či zaslúžilý pracovník
poľnohospodárstva. Patrí tiež do radov odbojárov a vždy
keď je 29. august a výročie SNP si nanovo uvedomuje vý-
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znam tejto udalosti, s ktorou, ako hovorí, treba oboznamovať mladé generácie.
V domácnosti Mošovcov bol vždy prítomný krajanský
časopis Život, ktorý je pre nich zdrojom informácií o krajanskom dianí, ale o dianí na blízkom okolí. Podľa nich je to
časopis, ktorý si žiadala vytvoriť práve ich generácia a dnes
je na ďalších generáciách, aby ho udržali a zveľaďovali jeho
poslanie.
Manželia Mošovci sa snažili nažívať v porozumení
a vzájomnej podpore. Želajú si pri tomto krásnom výročí
najmä zdravie, ktoré osoží a donesie aj radosť a úsmev, čo aj
my im želáme.

Helena a Ján
PETRÁŠKOVCI
7. júla t.r. uplynulo šesťdesiat rokov od momentu uzavretia manželstva, - podotýka Ján Petrášek. – Ani sa mi nezdá,
aby to bolo až tak dávno. A predsa v 1947 roku bolo v Krempachoch desať sobášov a toho významného jubilea sa dočkali
asi len tri pary. Začiatky manželského života boli pre Helenu a Jána ťažké. Chceli sa osamostatniť a to ich stálo veľa
práce a námahy, ale postupne sa im podarilo postaviť si

dom a gazdovské stavby. Dom sa im časom zaplnil deťmi
– Annou, Máriou, Františkom, Vladislavom a Teréziou.
Deti rástli a dnes sú už samostatné. Anna, Mária, Vladislav a Terézia sa usadili v rodnej obci, kým František vo
Veľkej Lipnici. Starých rodičov navštevuje 16 vnukov a 12
pravnukov, ktorí im vždy prinesú veľa radosti. Ako povedala Helena Petrášková (rod. Bizubová), spoločný život im
ubehol na zveľaďovaní spoločného gazdovstva a výchove
detí. Boli to roky, v ktorých sa striedali radosti a starosti,
ale spoločnou snahou ich dobre prežili. V ich domácnosti bol vždy časopis Život, ktorý im poskytuje informácie
o krajanoch a udalostiach v krajanskom hnutí. Do ďalších
spoločných dní im prajeme zdravia, božieho požehnania
a pohody v kruhu rodiny.
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Zlatí jubilanti
Polstoročie spoločnej cesty životom oslávili prednedávnom manželia Irena a Valent Krištofékovci z Krempách a bola to zároveň príležitosť, aby sme sa s nimi pozhovárali o ich spoločnom živote.
Valent sa narodil 15. januára 1933 v slovenskej rodine Márie (rod. Bizubovej) a Valenta Krištofékovcov. Mal
štyroch súrodencov. Brat Karol sa usadil v Čechách, kým
sestry Mária, Irena a Žoﬁa si založili rodiny v rodnej obci.
Ako spomína Valent, slovenskú základnú školu začal v roku
1939 v októbri. Učili ho slovenskí učitelia Graus a Mičanová. Asi po dvoch rokoch ich vystriedali manželia Helena
a Ján Balogovci, ktorí pochádzali z Badína na Slovensku.
Ďalšími boli Andrej Župa, Helena Orolínová a Magdaléna
Kohútová, ktorá, žiaľ, dnes už nežije. Dlhé roky si s učiteľkami dopisovala Valentova spolužiačka Alžbeta Surmová
z Krempách a preto poznajú ich ďalšie osudy.
V období druhej svetovej vojny a po nej bol Valentov
otec vládnym komisárom (richtárom) v obci. Ľudia vtedy
dostávali lístky na osivo, zemiaky a ďalšie potrebné živiny
a chodili po ne do Spišskej Starej Vsi.
Po ukončení vojnových ťažení ľudia dúfali, že mier prinesie návrat ku každodenným povinnostiam, avšak ako sa
mýlili, ukázali hneď povojnové roky. Práve po vojne začala
šarapatiť banda „Ognia“ a s ňou prichádzali ľuďom hlásiacich
sa k slovenskej národnosti rozsudky smrti a príkazy na vyhostenie z obcí. Zasiahlo to aj Valentovho otca, ktorý musel útekom hľadať záchranu holého života. - Boli to smutné roky pre
spišské dediny, - hovorí Valent, - a dnes sa to nazýva hrdinstvom
na úrovní najvyšších štátnych orgánov. Podľa mňa je to prejav
veľkej nevraživosti voči utrpeniam obetí a ich rodín.
Valent bol roku 1952 povolaný do pracovnej čaty, ktorej úlohou bolo pomáhať pri stavbe ciest v blízkom a vzdialenejšom okolí. V roku 1953 ho na jeseň povolali na vojenčinu do Będzina do roty protileteckej obrany. Domov sa
vrátil až v roku 1956.
Svoju budúcu manželku Irenu Pacigovú poznal od najmladších rokov, veď bývali v jednej obci. Irena sa narodila
2. júna 1937 v slovenskej rodine Márie (rod. Petráškovej)
a Valenta Pacigovcov. Mala štyroch bratov: Jána, Jozefa,
Valenta a Františka. Navštevovala základnú školu v rodnej
obci. Musela veľa pomáhať v domácnosti a na gazdovstve,
lebo keď mala 17 rokov, ochorela jej mama. A ako 20-ročná
sa vydala za Valenta Krištoféka.
Valent a Irena sa rozhodli spojiť svoje osudy 17. júna
1957. Najskôr mali cirkevný sobáš a o mesiac na to úradný v Novej Belej. Postupne im do manželstva pribudli deti:
Anna, Irena, Mária, Ján, Ľudmila, Jaromír a Justína. Deti vychovali v slovenskom duchu a aj ony dnes takto vychovávajú
ich vnukov, ktorých majú deväť. Všetky deti navštevovali vyučovanie slovenského jazyka na základnej škole v rodnej obci.
Valent bol členom rodičovského združenia na základnej škole,
kde sa aktívne zapájal do akcií organizovaných rodičovským
združením. Najstaršiu dcéru Annu dal zapísať do slovenského
lýcea v Jablonke a neskôr išla študovať žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Po vysokej škole pracovala
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Spolok Slovákov v Poľsku
odmenený
20. júna 2007 primátor mesta Krakova Jacek
Majchrowski udelil Spolku Slovákov v Poľsku diplom za
účasť na programe Mecenáš Kultúry Krakova roku 2006.
Program je adresovaný hospodárskym subjektom, podnikom, bankám a podnikateľom, ktorí podporujú kultúrnu
činnosť na území mesta Krakov. V roku 2007 najvyššiu
čiastku sponzorských príspevkov poskytla Banka BPH.
Druhé miesto obsadila Družstevná banka a tretie spoločnosť SKALSKI s.r.o.
Sponzorov do súťaže vždy prihlasujú tie organizácie,
ktoré boli podporené. Keďže aj Spolok Slovákov v Poľsku
v roku 2006 podporil niekoľko akcií – o. i. uvedenie tragikomédie Slučka pre dvoch, alebo domáca zakáľačka Ivana
Bukovčana v podaní krakovského divadla KTO, knižné
vydanie rovnomennej hry tohto autora, uvedenie hry Zlosť
Jána Litváka v podaní divadla OFF TEATR a viaceré aktivity Divadla Niny Repetowskej – taktiež bol nominovaný
a odmenený. Obdržal pamätný diplom a získal si uznanie
hojného počtu zástupcov krakovského kultúrneho publika.
(Ľ. M.)

pre redakciu Život. A v súčasnosti je učiteľkou na ZŠ v Novej
Belej. Mária študovala na gymnáziu v Kežmarku a taktiež na
Univerzite Komenského v Bratislave. Anna, Mária, Ľudmila
a Jaromír ostali bývať v rodnej obci. Irena sa vydala do Harklovej, Ján sa usadil v Szaﬂaroch a Justína vo Švédsku.
Slovenský duch vládol v rodine Krištofékovcov odjakživa. Manželia Irena a Valent sa aktívne zúčastňovali na
krajanskom dianí. Valent okrem práce na gazdovstve sa aktívne zapájal do života obce. Stál pri zrode Miestnej skupiny
v Krempachoch a v roku 1962 ho Krempašania zvolili za
svojho predsedu. Neskôr sa stal (1970) predsedom OV SSP
na Spiši. Jeho prospešná práca na krajanskom poli bola ocenená viacerými diplomami.
- Polstoročie manželstva je pekným sviatkom pre manželov, - hovorí Irena. - Keď sme vstupovali na túto spoločnú cestu, zdalo sa nám, že zlatá svadba je pre nás veľmi vzdialená,
ale roky sa rýchlo míňali. Podľa nás najdôležitejšie je byť spolu
nielen v zdraví, ale aj v chorobe a navzájom sa podporovať.
Tešíme sa, že sa nám podarilo dožiť sa tohto pekného jubilea.
Zlatú svadbu sme slávili v spoločnosti našich detí a vnukov,
ktorí nám pripravili prekvapenie v podobe slávnostného obedu
v pekných priestoroch reštaurácie na Slovensku, za čo im pekne
ďakujeme.
Všetkým jubilujúcim manželským párom želáme predovšetkým zdravie, hojnosť radosti a spokojnosti v rodinách.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
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Horčičné zrnko...

23.09.2007
25. nedeľa v období cez rok,
Lk 16, 1-13

Vraciame sa do školských lavíc. Už aj počasie nám naznačuje, že sa leto skončilo. Čas pozrieť sa na seba a opýtať
sa, ako sme prežili dovolenku, prázdniny a čo sme urobili v
tomto voľnom čase pre svoju dušu. Pápež Benedikt hovoril
na jedenej z generálnych audiencií o tom, aby sme prázdniny a dovolenku využili na rozjímanie, modlitbu a reﬂexiu o
svojom náboženskom živote. Boh nám dáva znova čas, aby
sme mohli slúžiť svojim bratom a sestrám. Vyzývam Vás,
drahí čitatelia, aby ste sa zapojili do čítania sv. Písma aspoň
pred každou nedeľou a tak pripravení prežívali nedeľňajšiu
sv. omšu.

Ako nám hovoria dnešné biblické texty, Boh spasí človeka, ktorý má čisté ruky, teda toho, ktorý nekrivdí biedneho, ale má veľkú starosť o všetkých, kto nepodvádza svojich
blížnych, kto neberie nespravodlivú odmenu, kto vo svojom
srdci neprechováva zradu, hnev a urážky, kto nie je náhlivý
k sporom. Keby človek takéto veci mal vo svojom srdci, nepomôže mu ani symbolické umývanie rúk. Keď si prečítame
dnešné čítania, musíme si uvedomiť svoje povolanie k jednote s Bohom, aj podmienky dosiahnutia tohto cieľa, aby
sme rozumne riadili svoj život. Keď už na tej zemi začneme
svoje zjednocovanie s Bohom, v každom okamihu budeme
pripravení na stretnutie s Ním.

9.09.2007
23. nedeľa v období cez rok,
Lk 14,25-33
Apoštol Pavol sa ujal otroka – čítame (Flm 9-10,12-17)
dnes. Jeho čin bol správny. V našom každodennom živote
by sme sa aj my mali ujímať ľudí, ktorí trpia. Prijať druhého
človeka ako svojho brata znamená byť kresťanom. Bratom je
človek, ktorý s nami spolu býva a pracuje. Bratom je aj ten,
ktorého nemáme radi a spravil nám niečo zlé. Pán Ježiš nám
dnes hovorí, ako sa máme správať, keď ho chceme nasledovať. V tomto prípade človek nevymyslí nič nové. Pre veriacich jestvuje jediný argument - taká je Božia vôľa. Ak chcem
patriť Bohu, musím to prijať a uskutočniť, ak sa chcem spasiť, musím sa podriadiť jeho vôli, hoci sa mi to v danom
okamihu bude zdať veľmi náročné, alebo aj nepochopiteľné.
Až vtedy spoznám zmysel Kristových slov a moje počínanie
zakvitne pravou láskou.

16.09.2007
24. nedeľa v období cez rok,
Lk 15, 1-32
Nepodobáme sa občas Izraelitom na púšti? Áno. Občas tak ľahko porušujeme Jeho prikázania. Moja láska k
Bohu nie je nadovšetko. Poznáme to dobre. Pán nás môže
zo všetkého zlého vyslobodiť len vtedy, keď budeme ochotní zmeniť svoj život. To je podstatná podmienka nášho náboženského života. Tak bolo na púšti, keď Izraeliti šli z
Egypta. Tak bolo vždy, keď Ježiš žil na zemi. Hovorili však,
že „on prijíma hriešnikov a jedáva s nimi”, že ide hľadať
tých, ktorí zišli z cesty a zablúdili, a keď ich nájde, berie ich
na ramená a raduje sa, lebo sa našli tí, čo boli stratení. Pozrime sa dnes do evanjelia, ako Otec túžobne očakáva syna
a keď ho vidí opätovne vo dverách svojho domu, všetko
mu odpúšťa a nanovo ho prijíma za svoje dieťa. Všetky tieto udalosti ukazujú, že sa Boh chce dať odprosiť, ba sám sa
usiluje, aby mohol odpustiť a celkom isto odpustí mnoho
ráz, keď ho márnotratné dieťa o to poprosí.
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30.09.2007
26. nedeľa v období cez rok,
Lk 16,19-31
Apoštol Pavol vystríha pred lakomstvom a pred nebezpečenstvom plynúcim z bohatstva a odporúča dosiahnuť spravodlivosť, nábožnosť vychádzajúcu z lásky. (1 Tm
6,11-16) Taký život nám napovedá viera a od nej závisí náš
život. Tieto smernice majú svoje korenie aj v evanjeliovom
podobenstve o boháčovi. Nie je to tak často, že boháči len
zriedkavo zachovávajú Božie zákony? Blahobyt im totiž
všetko zatieňuje, ničoho sa nevedia zrieknuť, dokonca aj
keď sa im v duši ozve nepokoj, pohotovo ho zahlušia hlukom života. Pre mnohých ľudí, najmä dnes, je dobré to, čo
je prijemné. Takíto ľudia sú schopní vidieť vedľa seba len
tých, čo im spríjemňujú život. To však nemá nič spoločné
s láskou. Čo urobia, keď na svojej ceste stretnú Lazára. My,
veriaci, musíme bojovať dobrý boj viery, aby nás nestihol
tragický osud boháča.

07.10.2007
27. nedeľa v období cez rok,
Lk 17, 5-10
Človek okrem viery pri svojom krste dostal aj Ducha
Svätého. Jeho moc má chrániť vzácny poklad viery a jeho
mocou sa má žiť v súlade s vierou. V skutočnosti to vyzerá
tak, že človek vyčítavo niekoľkokrát volá k Bohu - dokedy
mám volať Pane... kričím k Tebe ...modlil som sa už päť rokov a ty si ma nevypočul..., keby si sa naozaj bol zľutoval...
- Takéto výčitky sú svedectvom nedostatku viery. Človek už
neverí v Božiu dobrotu a že Boh sa o neho stará, preto neprosí alebo prosí bez presvedčenia. Potrebujeme väčšiu vieru
v to, že On ma vo svojej dobrote vždy vypočuje a udelí mi
svoje milosti, ale možno to nebude hneď, možno budem
veľmi dlho čakať. Prosme o trpezlivú a plnú nádeje vieru.

September 2007

vdp. Pavol Kubani

KREMPAŠSKÉ
DRUŽSTVO
ROĽNÍCKA
SVOJPOMOC
19. augusta t.r. družstvo Roľnícka svojpomoc v Krempachoch oslávilo 60. výročie existencie. Začiatky družstva
siahajú podľa kroniky až do roku 1936, keďže už vtedy
existovali roľnícke krúžky. V Krempachoch viedol takýto
krúžok Karol Slovik. Krúžok prevádzkoval neveľký obchod
s priemyselným tovarom, kde sa predávala nafta, soľ, roľnícke náradie a stroje, ako aj umelé hnojiva a pod. Obrat tohto
obchodu presiahol v roku 1939 36.000 vtedajších zlotých,
čo bolo pomerne veľa.
V období druhej svetovej vojny, keď Spiš patril k Slovenskej republike, sa táto činnosť naďalej rozvíjala, aj keď
pomalšie. Tovar sa nakupovalo v družstve NUPOD v Spišskej Starej Vsi. Po vojne sa krúžok začal intenzívnejšie rozvíjať. Postupne sa dopracoval k neveľkému majetku, ktorý
pozostával z jednej kancelárie a skladu v stodole, ktorý bol
často rabovaný bandami z okolia, najmä bandou „Ognia“.
Napriek všetkým neprajnostiam sa miestnym činiteľom podarilo v roku 1947 zaregistrovať Gminné družstvo na úrovni
okresu. Koncom štyridsiatych a v priebehu päťdesiatych rokov minulého storočia prebiehala registrácia a združovanie
členov z obcí Durštín, Krempachy
a Nová Belá. Predsedami v tom čase
boli Karol Slovik, Andrej Novobilský
a Jozef Griguš.
Rozvoj družstva prispel k zorganizovaniu ďalších obchodov a k
rozšíreniu poskytovaných služieb. Postavené boli dva sklady na krmivo pre
dobytok, kancelárske priestory, obchod v Novej Belej, Durštíne a sprevádzkovaná bola malá gastronómia
v Krempachoch.
V roku 1973 prichádza k reorganizácii v štruktúrach družstva – nastáva spojenie dvoch družstiev krempašského a „Turbacz“ z Łopušnej. Novovzniknuté družstvo
združovalo jedenásť obcí. Predsedom sa stal Jozef Długi. Na
toto obdobie pripadá aj najväčší rozmach družstva. Opäť
vznikajú nové obchody, sklady, rozširuje sa ponuka služieb:
vzniká pekáreň v Krempachoch, obchod a malá gastronómia vo Waksmunde a Krempachoch a pod.
Koniec osemdesiatych rokov nebol priaznivý pre vyvíjanie činnosti v družstve. Spôsobili to vznikajúce veľké siete
supermarketov, nové ústavy o obchodovaní, rastúca konkurencia a schudobnenie spoločnosti.

Nestori družstva

V roku 2000 sa družstvo muselo rozhodnúť pre sporenie, ale ako sa
neskôr ukázalo, bolo to výborne rozhodnutie a prinieslo dobre výsledky
v nasledujúcich rokoch. Vďaka tomuto
programu, zavedenému predsedom Valentom Grigušom, podpredsedom Jozefom Pacigom a predsedom dozornej
rady Stanisławom Grzywnowiczom, J. Griguš
v súčasnosti má družstvo 14 vlastných
objektov, ktoré prenajíma súkromným
ﬁrmám a inštitúciám. Samotné družstvo prenajíma pre svoje potreby tri obchody.
Dnešné družstvo je výsledkom práce viacerých generácií činiteľov a členov, ktorým patrí vďaka
za angažovanie sa do rozvoja družstevníctva v našom okolí. Do ďalších rokov
prajeme družstvu priaznivé podmienky
rozvoja a možnosti získavať čo najviac odberateľov jeho služieb.
Text a foto: František Paciga

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Obchod roľníckeho družstva v Krempachoch
Terajšie predsedníctvo družstva
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Po stopách minulosti

RAJMUND ONDRUŠ SJ

31 ROKOV PROVINCIÁLOM
P. JÁN SRNA SJ (1909-1984)
Pôsobenie na Slovensku
V čase, keď bol páter Srna vysvätený za kňaza, slovenská
viceprovincia mala za sebou iba šesť rokov života. Zrodila sa
v roku 1931 ako závislá na českej provincii, ale vďaka sľubnému rozvoju dosiahla už v roku 1938 cirkevnoprávnu samostatnosť. Vtedy mala na Slovensku domy v Trnave (od r.
1853), v Bratislave (od r. 1854), v Ružomberku (od r. 1922)
a v Košiciach (od r. 1930).
Prvým predstaveným viceprovincie (v r. 1931-1942) bol
zaslúžilý páter Rudolf Mikuš. Ten poveril v r. 1938 pátra
Srnu úlohou ministra (hospodára) jezuitského domu v Trnave. Po roku ho poslal do Ružomberka, aby si tam pod
vedením p. Jozefa Jurovského dokončil rehoľnú duchovnú
formáciu v tzv. tretej probácii. Je to akási duchovná regenerácia po skončení štúdií.
Po ukončení jednoročnej tretej probácie bol páter Srna vymenovaný za predstaveného jezuitského domu v Levoči.
Jezuiti účinkovali v Levoči už v 17. a 18. storočí až do
zrušenia rehole v r. 1773. Vtedy tam mali kolégium s gymnáziom. Pôsobilo tu 21 členov rehole, ktorí sa venovali
vzdelávaniu mládeže, ako aj pastoračnej práci v Levoči a na
jej okolí. Po obnovení jezuitskej rehole umožnil jej návrat
do Levoče až spišský biskup Ján Vojtaššák. Ten odkúpil od
mesta spustnutý niekdajší jezuitský kláštor a v rokoch 19351940 ho dal spolu s kostolom reštaurovať a upraviť pre malý
biskupský seminár. Na výchovu seminaristov povolal v roku 1939 jezuitov. Za regensa, správcu bol vymenovaný páter
Klement Korbačka. No už o rok, 20. októbra 1940, sa stal
jeho nástupcom páter Ján Srna, ktorý sa stal predstaveným
jezuitskej rezidencie a správcom malého seminára. Istým
spôsobom bol zodpovedný aj za levočské gymnázium, ktoré
v r. 1940 prevzal pán biskup Vojtaššák a zveril ho jezuitom.
Páter Srna bol predstaveným levočských jezuitov do konca
júla 1943. Medzitým v roku 1942 vážne ochorel na pľúcnu
tuberkulózu, takže sa musel istý čas liečiť vo Vyšných Hágoch.
Medzitým nastala vo vedení slovenskej viceprovincie
Spoločnosti Ježišovej zmena. Rozhodnutím generálneho
predstaveného rehole dňa 2. februára 1942 ukončil po jedenástich rokoch vedenie viceprovincie páter Rudolf Mikuš.
Na jeho miesto nastúpil dovtedajší magister novicov páter
Jozef Jurovský. Dôležitú funkciu provinciálovho sekretára,
ktorý sa v jezuitskej reholi nazýva sócius pátra provinciála,
zastával páter Klement Korbačka, ktorý bol súčasne predstaveným bratislavského jezuitského domu a plnil aj iné
náročné úlohy. Po jeden a pol roku, 31. júla 1943, páter
Jurovský vymenoval za svojho tajomníka-sócia pátra Jána
Srnu, ktorého bližšie poznal počas jeho tretej probácie v roku 1939-1940.
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Vo funkcii sócia musel páter Srna spolu s pátrom Jurovským riešiť veľa mimoriadnych situácií, ktoré súviseli s vyvrcholením a ukončením druhej svetovej vojny. Svoju úlohu
provinciálovho sócia ukončil páter Srna dňa 8. decembra
1946, keď ho generálny predstavený vymenoval za nástupcu
P. Jozefa Jurovského vo vedení slovenskej viceprovincie.
Čo čakalo nového provinciála? Vojna sa síce skončila, ale
politicko-spoločenské vrenie naznačovalo veľmi neistú budúcnosť.

Na čele slovenskej viceprovincie
Keď p. J. Srna prevzal vedenie slovenskej viceprovincie
Spoločnosti Ježišovej, nemohol vedieť, čo všetko ho čaká
v období jeho provincialátu, ktorý patril medzi najdlhšie
v celých dejinách jezuitskej rehole. Niečo dali tušiť proticirkevné opatrenia, ktoré nový režim začal zavádzať hneď po
prechode frontu v oblasti školstva.
Okrem spomenutého levočského gymnázia slovenskí jezuiti sľubne rozbiehali gymnázium v Bratislave, pre ktoré
stavali modernú budovu na bratislavskom Tehelnom poli.
Ešte pred skončením druhej svetovej vojny nový režim spolu s inými cirkevnými školami poštátnil aj jezuitské gymnázia. Napokon v septembri 1948 bol poštátnený aj levočský
malý seminár.
Napriek sľubnému rozvoju slovenskej viceprovincie Spoločnosti Ježišovej sa po prevzatí moci komunistickou stranou
vo februári 1948 dali očakávať ťažké časy pre Cirkev a rehole v Československej republike vrátane Slovenska. Páter Srna
si toho bol vedomý. Už krátko po prevzatí provinciálskej
funkcie naznačil svoje očakávania a obavy v príhovore priateľom a dobrodincom združeným v „Stanislavovej rodine“.
Vo veľkonočnom čísle (r. 1947) bulletinu Zvesti jezuitov na
Slovensku v úvodníku pod názvom Veľkonočný pozdrav takto
formuloval svoje myšlienky:
„Akože máme pozdraviť na Veľkú noc našu milú Stanislavovskú rodinu? Iste tak, ako to robia všetci ľudia, ktorí sú si blízki.
Z úprimného srdca im želáme šťastlivé veľkonočné sviatky.
K tomuto ľudskému pozdravu však pridávame nekonečne vzácnejší pozdrav samého zmŕtvychvstalého Ježiša Krista,
pozdrav, ktorý nám zanechal, keď sa s nami lúčil.
Keď pred nanebovstúpením, ako čítame v prvej kapitole Skutkov apoštolov, kráčal so svojimi apoštolmi na horu
a oni cítili, že je to posledný raz, pýtali sa ho, či teraz obnoví izraelské kráľovstvo. Odpovedal im: „Nie je vašou vecou
poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale
keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi
svedkami v Jeruzaleme i v celom Júdsku aj v Samárii a až po
samý kraj zeme.“

September 2007

Po stopách minulosti
Apoštoli pochopili, že hoci ich bolí osud ich národa
a trápi ich zvedavosť, čo s ním bude, majú sa zbaviť všetkých
týchto zemských starostí, majú ponechať obnovenie izraelského kráľovstva na Pána Boha a uvedomiť si, že ich hlavnou
životnou úlohou odteraz je byť svedkami Zmŕtvychvstalého.
Preto potom aj Peter, keď vyzval prvé cirkevné zhromaždenie k voľbe nového apoštola, ktorý by zaujal miesto Judáša
- zradcu, prízvukoval, že novozvolený má byť svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Stal sa ním apoštol Matej.
Odvtedy sa apoštoli veľmi často odvolávali vo svojich
kázňach na to, že sú svedkami Kristovho zmŕtvychvstania...
Povedomie, že sú svedkami Zmŕtvychvstalého, tak zachytilo apoštolov, že čo aké kruté udalosti sa valili na ich
národ a na nich samých, akokoľvek beznádejne vyzeral vtedajší svet, predsa na toto všetko akoby zabúdali a žili len
svojmu svedectvu na Zmŕtvychvstalého. Nezabúdali na svet
z nevšímavosti, ale len z presvedčenia, že osudy sveta má
Boh v rukách, že oni sami by aj tak problémy sveta nevyriešili, ale priveľkou starostlivosťou a obavou o svet, o národ,
o seba by si len prekážali. Pán im určil inú úlohu: byť jeho
svedkami. Preto... na svete žili, so svetom trpeli, znášali všetky jeho biedy, so svetom cítili a spolu všade vystupovali ako
svedkovia Zmŕtvychvstalého. Boli presvedčení, že vydávaním svedectva Zmŕtvychvstalému najlepšie prispejú nielen
k spáse sveta, ale i k jeho hmotnému blahu.
Táto skutočnosť napĺňala apoštolov nevýslovným šťastím,
žili a mreli svojej úlohe, trpeli s najväčšou radosťou, ak tým
mohli svedčiť za Zmŕtvychvstalého. Svet ich ľutoval a pokladal ich za bláznov. Oni však pamätali, že ich svedectvo má
byť „až do končín zeme“, že všade a v každom čase Zmŕtvychvstalý chce mať svedkov a že ich úlohou je hodiť na svet
oheň takej lásky k Zmŕtvychvstalému, aby sa vždy našli duše
hotové vydať mu svedectvo i za cenu svojho života.
A toto sa im podarilo. Zapálili taký oheň oduševnenia,
že ani najhroznejšie búrky dvadsiatich storočí nemohli ho
zahasiť. Horí aj dnes, zapaľuje, získava Zmŕtvychvstalému
nových svedkov a apoštolov, biskupov, kňazov, rehoľníkov.
Pominuteľnosť síce vtláča svoju pečať na všetko ľudské, vtlačila ju apoštolom, lebo umreli, zmizli z javiska, vtláča ju ich
nástupcom, lebo biskupi a kňazi mrú, miznú ako všetci iní
ľudia, ale večný oheň lásky k Zmŕtvychvstalému neumiera,
lež zdá sa, že práve smrť jedného svedka prenáša ho na druhého, ktorý ho zachytí a ďalej rozduchuje.
Aj Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa priraďuje k neprehľadným zástupom Ježišových svedkov roztratených po
svete. Slovenskí jezuiti sú šťastní, že aj oni boli vyvolení na
túto úlohu a vzdávajú za to Pánu Bohu ponížené vďaky. Tešia sa, že slovenská provincia rastie a mohutnie tak, že chce
zo svojho lona vysielať svedkov Zmŕtvychvstalého nielen na
našom Slovensku, ale aj do misií k pohanom.
Slovenskej provincii jezuitov bola pridelená africká misia
v Rodézii. Doteraz tam máme len misijných bratov; kňazov
nebolo nadostač a ktorí boli, museli sa venovať apoštolským
prácam doma. Dnes sa s Božou pomocou cítime natoľko pri
silách, že chceme vážne začať systematicky pripravovať budúcich misionárov pre ich činnosť. Niekoľkí naši školastici
a bratia sú už deﬁnitívne určení pre misie a bližšej príprave
sa venujú v Anglicku, aby sa naučili reč.

Budú to noví svedkovia
Zmŕtvychvstalého!
Byť však jeho svedkom je úlohou nielen biskupov, kňazov
a misionárov, ale v istom zmysle všetkých kresťanov katolíkov. Kto po kresťansky žije, vydáva svedectvo Zmŕtvychvstalému. Platí to ešte viac o tých, ktorí priamo vychovali
kňaza, alebo modlitbami, obetami a hmotnými podporami
pomáhajú vychovávať kňazov a misionárov. Sem patria členovia Stanislavovskej rodiny. Tešíme sa, že ich takto zvláštnym titulom môžeme nazvať svedkami Zmŕtvychvstalého,
lebo stoja za nami a umožňujú nám pripravovať sa na veľkú
úlohu Ježišových svedkov. Čo najsrdečnejšie vám ďakujeme
za všetku pomoc a želáme si len, aby ste aj vy všetci okúsili
šťastie, ktorým sú naše srdcia preplnené. (...)
Toto povedomie nás udržuje, oduševňuje, do dáva nám
elánu natoľko, že sa nedáme znechutiť pohľadom na priamo
deprimujúcu situáciu sveta. Ako len potrebujeme pravého
kresťanského optimizmu, vyvierajúceho z viery v Zmŕtvychvstalého! Veď žijeme uprostred sveta, a akého sveta!
Aj v našich časoch sa nám svet predstavuje v strašných obrazoch. Vyzerá ako zhorenisko, ktoré ešte dými, na ktorom vidíme čerstvé stopu nemilosrdného zúrenia hrozného požiaru,
zapáleného ľudskými náruživosťami. Je duchovnou i hmotnou zrúcaninou, plný utrpenia a biedy; zdá sa, že sa priamo
rúti do skazy, že je hrobom všetkých ľudských diel a podujatí.
Uprostred takého sveta žijeme, cítime, že ja my podliehame
tej istej skaze ako on, že s ním letíme do priepasti, a ako sa
apoštolovia pýtali, či im Zmŕtvychvstalý obnoví izraelské kráľovstvo, tak aj my sa v neistote pýtame, či Boh zakročí a zasiahne do behu sveta, a trápime sa otázkami: Čo bude s nami?
Čo nám prinesie budúcnosť? Ako sa vyvinú pomery?
Na naše otázky má náš zmŕtvychvstalý Boh tú istú odpoveď, ktorú dal apoštolom: „Nie je vašou vecou znať časy,
ktoré Otec ustanovil, ale budete mi svedkami až do končín
zeme.“ Nebuďte zvedaví, čo vám donesie zajtrajšok, nebojte
sa pomerov, odložte zožierajúce strachy a starosti; ničíte si
tým zdravie, škodíte duši, oslabujete vieru, udúšate lásku.
Vy aj tak nebudete vedieť svet usporiadať. (...) Vy majte len
jednu starosť: Máte byť mojimi svedkami v tomto svetovom
chaose. Nech vás to nemýli, že aj vy padáte do hrobu tak ako
svet, aj ja som sa tomuto zákonu podrobil. „Nebojte sa, ja
som premohol svet. A keď aj zahyniete, nech vám stačí, že
ste boli mojimi svedkami. Ja vás vzkriesim...“
POKRAČOVANIE NASLEDUJE
Pramene:
KRAPKA, E. – MIKULA, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 1561-1988. Cambridge, Ont., Canada. Dobrá kniha
1990.
O. Ján Srna S.J. (1909-1984). In: Slovenskí jezuiti v Kanade (Ročenka 1984). Cambridge, Ont., Canada, str. 38-40.
Katalógy slovenskej viceprovincie SJ.
Rukopisný archívny materiál Slovenskej provincie SJ.
Osobné informácie: MUDr. A. Tureková, P.E. Krapka SJ, P. K.
Ďurček SJ.
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srblie, Hronec, Čierny Balog, Brezno, Banská Bystrica, Bojnice, Detva, Devín, Bratislava – tieto mestá
a rôzne iné zaujímavosti aj tento rok pripravil Úrad
pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pre žiakov slovenských gymnázií z Dolnej Zemi, Ukrajiny, Českej republiky a
Poľska. Dovoľte, aby som Vám teraz, drahí čitatelia, priblížila
jednotlivé dni nášho putovania za poznaním.
Deň prvý. Príchod do Osrblia
Osrblie je obec neďaleko Brezna, obkolesená horami
Poľany a Veporských vrchov. Krásna horehronská príroda,
vrchy, lesy a čisté potôčiky robili nám spoločnosť počas dní,
ktoré sme tam strávili.

V múzeu je aj výstava bábkového divadla. Spoznali sme
rôzne babky, a to: marionety (bábky vedené z hora), javajky
(bábky vedené zdola) a krásne maniušky – babky na ruky.
Na záver sme si zatrúbili a zahrali na tom - ktorom slovenskom ľudovom hudobnom nástroji.
Deň tretí, taktiež zamračený, trošku daždivý a chladný, sme strávili v Čiernom Balogu a okolí. Medzi významné
pamiatky, ktoré sme navštívili, patrila Čiernohronská lesná
železnica. V minulosti slúžila na zvážanie dreva z okolitých
dolín. Ťažba a spracovanie dreva patrilo od nepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr. Bolo nutné zabezpečiť kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého

Putovanie za poznaním

Všetci účastníci tábora, to znamená mládež z Ukrajiny,
Srbska (tento rok z Kovačice), Maďarska, Rumunska, Česka,
a my, teda poľská reprezentácia: Ania, Klaudia, Brigita z Jurgova a Marysia z Čiernej Hory, sme boli ubytovaní v rekreačnom zariadení PONIKLEC. Vedenie a celá posádka zariadenia sa nám všetkým možným spôsobom snažili spríjemniť
pobyt v tejto krásnej oblasti.
Deň druhý. Ráno, sprevádzaní mrakmi, chladným vzduchom a červenými makmi, ktoré pričupli popri ceste, ideme
do Banskej Bystrice. Banská Bystrica patrí medzi významné
slovenské mestá – kým Kremnica sa kvôli ťažbe zlata nazýva
zlatým mestom, Banská Štiavnica je strieborným mestom a
Banská Bystrica zasa medeným.
V Literárnom a hudobnom múzeu nám pani sprievodkyňa stručne porozprávala o významných osobnostiach horehronského kraja z oblasti hudby a literatúry, medzi ktoré
patrí napríklad: Ján Chalupka (preslávil sa divadelnou hrou
Kocúrkovo), Andrej Sládkovič (veľký romantik, obhajca utláčaných ľudí), Ladislav Ťažký, súčasný slovenský spisovateľ, s
ktorým sme si mohli aj podať ruku..., ale o tom neskôr.
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roka. Čiernohronská železnička premáva až do dnešného dňa
– s tým rozdielom, že dnes namiesto dreva preváža ľudí. Na
ceste do Čierneho Balogu nás prepadli zbojníci. Vyzeralo to
veľmi nebezpečne, niektorých cestujúcich tí hrozní zbojníci
priviazali k stromu a žiadali výkupne... Na šťastie, všetko sa
dobre skončilo a pokojne sme mohli pokračovať v ceste. Čakala nás túra po Lesníckom skanzene. Lesnícky skanzen vo
Vydrovskej doline bol postavený pre všetkých, ktorí majú radi
les a chcú vedieť čo najviac o živote a hospodárení v ňom. Je
veľmi dobre udržaný, sprístupnené chodníky uľahčujú prechádzky lesom a spoznávanie jeho tajomstiev.
Deň štvrtý – Boli ste už niekedy v jaskyni? My sme na
jednu z nich počas putovania za poznaním narazili.
Bystrianska jaskyňa bola roku 1973 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Predstavuje typ riečnej jaskyne vytvorenej vo vápencoch podzemným tokom Bystrianky. Rozdeľuje
sa na dve časti: na Starú a Novú jaskyňu. Nová jaskyňa pozostáva z kľukatých chodieb, miestami rozšírených v siene a
dómy. Južne od nej sa nachádza priepasť Peklo, hlboká 141
m. Vytvorili sa v nej len miestami kvapľové záclony, násten-
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né vodopády, zvonivé orgány a niekde biele a lesklé stalaktity
a stalagmity. V Starej jaskyni kvapľové útvary už odumreli a
zvetrali. Priaznivé klimatické pomery jaskyne umožnili realizovať v nej speleoterapiu (liečenie astmy a horných dýchacích ciest). Medzi najkrajšie útvary patria Zvonivé stalaktity
v Katakombách, Baldachýn nad Riečišťom a Kováčska vyhňa
pred Peklom. Inde vynikajú nástenné vodopády a pod nimi
sintrové jazierka.
Počasie nebolo priaznivé ani tento deň, sprevádzal nás
dážď a chlad. No v jaskyni sme mali ešte chladnejšie – počas
celého roka sa v nej udržiava teplota vo výške 7ºC. Zaujímavým úkazom je stalaktit, ktorý sa volá mužský klebetný jazyk
a má dĺžku 1,5 metra! Ale ženy a dievčatá, netešte sa, vraj ženský klebetný jazyk je taký dlhý, že by sa do jaskyne nezmestil!
(Mimochodom, jaskyňa má dĺžku 1 km.) Videli sme tu aj
stopu yeti a v Pekle zasa stopu čerta. Pri jazere želaní v myšlienkach každého z nás túžobne zavírili nevyrieknuté priania,
ktoré, možno do roka, sa snáď vyslobodia z pút mlčanlivosti
snov a oblečiu sa do šiat prozaickej skutočnosti... (Len, aby už
prezlečené, nestali sa pre nás záťažou...)
Deň piaty. Ideme navštíviť rodisko významného básnika štúrovskej romantickej generácie – Sama Chalupku, autora známej básne Mor ho! V Lehote sa k nám pridala milá
staršia pani, ktorá nám s nadšením vyrozprávala všetko, čo
vedela o rodine Chalupkovcoch a ktorá nám ukázala všetky
zaujímavé miesta, v ktorých prebýval, kde písal svoje diela
veľký slovenský romantik.
Ďalšou zaujímavosťou tohto dňa bol Lupčiansky hrad,
ktorý sa nachádza v dedinke Slovenská Lupča. Hrad bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho často, najmä v
čase poľovačiek, navštevovali. V polovici 15. storočia sa hradu na dlhší čas zmocnil Ján Jiskra, po ňom Matej Hunyady,
ktorý ho daroval svojmu synovi Jánovi Korvínovi. Od roku
1573 mal hrad v zálohu bohatý kremnický mešťan Pavel Rubigall a po ňom poľský šľachtic Gašpar Tribel, známy utlačovateľ breznianskych mešťanov. V polovici 17. storočia sa hrad
dostal do rúk rodiny Széchy. Manželstvom s Máriou Széchy,
„muránskou Venušou“, ho nakoniec získal do vlastníctva palatín František Wesselényi. Po odhalení sprisahania, ktorého
bol osnovateľom, mu uhorská komora hrad aj spolu s rozsiahlym panstvom skonﬁškovala a odvtedy ho v jej mene spravovali hradní kasteláni. Hrad je momentálne v rekonštrukcii a
prázdne miestnosti nie sú veľkou turistickou atrakciou.
Po vynikajúcej večeri, sme mali chvíľku venovanú krajanskej tlači, vydávanej v tej-ktorej krajine.
Deň šiesty. Deň pre zmenu veľmi horúci. Horúca atmosféra vládla aj v Detve na folklórnych slávnostiach pod
Poľanou. Vďaka ÚSŽZ diváci obdivovali tanečné a spevácke
schopnosti zahraničných Slovákov už po 42-krát.
Folklórne slávnosti v Detve sú oslavou kultúry našich
predkov. V nedeľu sa na javisku predstavili súbory Slovákov
žijúcich v zahraničí. Zúčastnili sme sa dvoch svadieb, na javisku sa predstavili tanečno-spevácke súbory z USA, Kanady,
Rumunska, Francúzska, Srbska, Chorvátska, Poľska, Veľkej
Británie a Maďarska. Účinkujúce súbory nám zohriali srdca!
Toľko krásy, toľko sily je v tej našej slovenčine!
Po príchode do Osrblia voľky-nevoľky sme sa museli
zbaliť a rozlúčiť s vedením chaty, v ktorej sme boli ubytovaní.

Účastníčky tábora z Poľska

Ach, ako ťažko sa odchádza z miesta, kde sa človek cíti tak
dobre, ako my v Osrbli!
Deň siedmy. Bojnický zámok patrí medzi najkrajšie
pamiatkové objekty na Slovensku. Prvá písomná zmienka o
existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva.
Pôvodne bol hradom dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne bol v priebehu 13. storočia prestavaný na kamenný ako majetok rodu Poznanovcov. Koncom 13. storočia
sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a
hrad mu patril do roku 1321. Bojnický hrad i panstvo vždy
boli kráľovským majetkom. Kráľ ich prideľoval do zálohy alebo dedičného vlastníctva oddaným veľmožom. V roku 1489
kráľ Matej Korvín daroval bojnický hrad spolu s panstvom
svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Podľa povesti sám kráľ Matej rád chodieval do Bojníc a sedával pod lipou oproti vstupu do hradu, ktorú nazvali lipou kráľa Mateja.
Bojnický hrad patril mnohým šľachticom, no k jeho terajšej
podobe prispel posledný majiteľ - gróf Ján František Pálﬀy.
Bol významným súkromným zberateľom a svojim zberateľským úsilím presiahol miestne pomery. Gróf dal prestavať
Bojnický zámok podľa vzoru francúzskych gotických zámkov
v údolí rieky Loire. Rozsiahla neogotická prestavba zmenila
hrad na čarokrásny zámok. Gróf Pálﬀy sa jej úplného dokončenia nedožil.
Už vo svojom testamente gróf Pálﬀy vyslovil želanie, aby
jeho paláce a zámky boli sprístupnené pre verejnosť a aby
umelecké diela zostali na pôvodných miestach a prehliadka
bola umožnená všetkým záujemcom. Gróf však netušil, že
jeho želanie sa naplní až o niekoľko rokov neskôr, konkrétne
v roku 1950, kedy v Bojnickom zámku bolo zriadené Krajské
nitrianske múzeum. Dnešné múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea.
Rozprávkový Bojnický zámok... a ani nepríjemné počasie nám nemohlo pokaziť tento deň. Zámok nás očaril svojou
romantickou atmosférou, takže sme sa nemohli vyhnúť myšlienkam o tom, ako by to bolo žiť v tomto krásnom prostredí,
keby sme mohli sa vrátiť späť o niekoľko storočí a zúčastniť sa
na nejakej oslave, zažiť veľkolepé šľachtické prostredie... Trošku sme sa nechali uniesť fantázii a návrat do skutočnosti bol
znova spestrený pršaním.
POKRAČOVANIE NASLEDUJE
BRIGITA VOJTASOVÁ

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Podpolianske slávnosti. 42. ročník Folklórnych
slávností pod Poľanou Detva 2007 sa uskutočnil 6.-8.
júla t.r. Trojdňový festival slovenského folklóru bol obohatený aj množstvom sprievodných podujatí, o. i. súťažami, tvorivými dielňami výrobcov ľudových hudobných
nástrojov, vyhrávaním heligonkárov pred Podpolianskym
múzeom, dielňou ľudových remesiel mladých majstrov,
rozhovormi o drevorezbe, školou hry na fujaru, rozhovormi o hudobných nástrojoch – rohoch a trúbkach, školou
tancov z Podpoľania, jarmokom ľudových remesiel, ukážkami prípravy tradičných jedál spojených s ochutnávkou,
výstavami a ľudovými zábavami. Organizátorom podujatia je mesto Detva a spoluorganizátormi sú Dom kultúry
A. Sládkoviča v Detve, Koordinačné združenie pre rozvoj
mikroregiónu Podpoľanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Tradičného programu Krajanská nedeľa sa zúčastnili
viaceré súbory zo zahraničia prezentujúce slovenský folklór.
Medzi nimi bol folklórny súbor Zelený javor z Krempách,
ktorý má vo svojom repertoári o. i. aj tance z rôznych regiónov Slovenska. (aj)

* * *
Goralské slávnosti. 11.-12. augusta t.r. sa konal 13. ročník
Goralských folklórnych slávností v Ždiari, ktorých usporiadateľom bola obec. Novinkou tohto ročníka bolo stretnutie rodákov
na obecnom úrade, ktorých prijal starosta Pavol Bekeš. V podvečer sa všetci pobrali do amﬁteátra, kde ich zabával Ander z Košíc
a skupina súrodencov Jendruchovcov. Sobotný program uzavrela
diskotéka a voľná zábava. Nedeľňajší program začal atraktívny
vozový sprievod dedinou. Po ňom sa divákom predstavili detské
folklórne súbory, medzi ktorými dominoval domáci Ždiaranček.
Po nich nasledovali dospelí folkloristi zo Ždiaru, Lendaku, Spišského Bystrého, Spišskej Novej Vsi, Čierneho Balogu, Liptovskej
Lužnej a z Novej Belej. (aj) Foto: MM

* * *

Nový hraničný priechod. Na základe Dohody medzi
Slovenskou a Poľskou republikou z 1. júla 1999 o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných prechodov sa uvažuje o novom mieste na prekračovanie štátnej hranice na turistickom chodníku Čierne – Istebné – Jaworzynka. Tento tridsiaty
štvrtý hraničný priechod by mal slúžiť celoročne od šiestej hodiny rannej do ôsmej hodiny večernej peším turistom, cyklistom
a lyžiarom.(mm)

* * *
Sviatok mesta Spišská Stará Ves. Tohto roku sa v dňoch 17.
– 19. augusta po prvýkrát konali Dni mesta Spišská Stará Ves.
Prvý deň bol venovaný najmä deťom, ktoré sa mohli zúčastniť rôznych súťaží, či poobedňajšej diskotéky. V kultúrnom dome bola
otvorená výstava pod názvom Spišská Stará Ves očami detí a výstava rezbárskych prác zamagurského rodáka Miloslava Semančíka.
Druhý deň bol zameraný viac–menej na športové aktivity pre dospelých, ukážky dobrovoľného hasičského zboru a integrovaného
záchranného systému, pri ktorých sa podával poľovnícky
guľáš. Večer sa konala ľudová veselica. Posledný deň začal trhom ľudových remesiel na námestí a vyvrcholil vystúpením
folklórnych súborov a diskotékou. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa prvý ročník vcelku vydaril a organizátori
srdečne všetkých pozývajú na ďalší ročník. Ten by mal byť
podstatne veľkolepejší, pretože mesto Spišská Stará Ves bude
oslavovať sedemsté výročie prvej písomnej zmienky. (mm)

* * *
Ničivá víchrica. V noci z 20. na 21. augusta sa prehnala územím Slovenska víchrica sprevádzaná silnými búrkami.
Najväčšie škody spôsobila na Spiši. Silný vietor váľal stromy
a poškodzoval strechy. Dažde spôsobovali lokálne záplavy. V
zamagurskej obci Osturňa blesk spôsobil požiar, pri ktorom
začal horieť murovaný rodinný dom, dve víkendové drevenice a niekoľko hospodárskych budov. (mm)
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Cyklistické
p r e t e ky
na Orave
Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník Pohára Soľnej cesty, teda „Pucharu Szlaku Solnego“. Skladal sa z piatich etáp,
ktoré boli organizované postupne v Spytkowiciach, v Skomielnej Białej, v Toporzysku, v Podvlku a v Rabke-Zdroji. Organizátormi každej etapy boli jednotlivé gminé úrady, tzn. Úrad
gminy v Jablonke, Jordanove, Lubni, Spytkowiciach, a v Rabke-Zdroji. Hlavným koordinátorom pretekov je Czesław Kuczkowicz z Podvlka. Nápad zorganizovať takéto preteky vznikol
ešte pred niekoľkými rokmi v Podvlku, kde boli v tom čase
organizované preteky v horskej cyklistike. Myšlienky sa ujali
Czesław Kuczkowicz spolu so Stanisławom Kowalcze a Stanisławom Trybułom zo Spytkovic. Pokúsili sa ju spropagovať
aj v susedných gminách a v najbližších cyklistických kluboch,
kde sa tento nápad ujal a tak získali pred štyrmi rokmi možnosť
zorganizovať prvý ročník cyklistických pretekov Pohára Soľnej
cesty. O úspešnosti týchto pretekov istotne svedčí aj skutočnosť,
že tohtoročné preteky patrili
medzi najväčšie cyklistické preteky MTB v rámci Malopoľského
vojvodstva.
Po prvých troch slnečných
etapách sa počasie zhoršilo a už
počas štvrtej 12. augusta t.r.
v Podvlku nebolo najkrajšie. Pretekári, ktorí sa prihlásili na preteky, si museli poradiť s dažďom a
Trasa dala pretekárom poriadne zabrať

Drina sa začínala už na štarte...

s rozmočeným terénom. Čakala na nich stredne náročná trasa
s najväčším 4,6 km okruhom, na ktorom sa nachádzali až tri
prejazdy cez v tom čase bohato rozvodnené potoky. Vďaka neveľkej dĺžke okruhu sa pretekári častejšie objavovali na štarte,
čo privítali najmä diváci. Väčšinu pretekárov takéto podmienky
však nevystrašili a na štart sa ich
postavilo vyše 200. Medzi nimi
sa nachádzali aj najlepší poľskí
pretekári. Okrem nich sa na štart
postavilo aj niekoľko pretekárov
zo Slovenska, ktorí dali svojim
súperom z Poľska poriadne zabrať. Na podvlčiansku etapu
pretekov sa dokonca prihlásil aj
jeden pretekár zo Španielska, avšak kvôli nepriaznivému počasiu
a náročným podmienkam na trati sa radšej možnosti nastúpiť na
štart vzdal.
... a trvala až do cieľa
Pretekári súťažili v 17 kategóriách. Deti boli rozdelené do
dvoch kategórií - dievčatá a chlapci. Medzi dievčatami do 6
rokov vyhrala Klaudia Łaciaková z Podvlka. V kategórii dievčat 7-8 rokov vyhrala Lucia Michalíčková zo Žiliny, v kategórii
dievčat 9-10 rokov Angelika Oliwová z Krzywaczky, a v kategórii dievčat 11-12 Iwona Bednarczyková z Głogoczowa.
Medzi chlapcami do 6 rokov si najlepšie poradil Krzysztof Toporkiewicz z Dobrej, v kategórii chlapcov 7-8 rokov zvíťazil
Jarosław Żur zo Skomielnej Białej, v kategórii chlapcov 9-10
rokov Kamil Smętek z Jordanowa a v kategórii chlapcov 11-12
rokov Adam Gasek zo Zawoje. Najmladším pretekárom bola
štvorročná Mária Zamroźniaková z Podvlka.
Medzi ženami v kategórii staršie žiačky zvíťazila Monika
Żurová zo Skomielnej Białej, medzi mladšími juniorkami si
najlepšie poradila Agnieszka Spytkowska z Lętowne a v kategórii juniorky + elita vyhrala Magdalena Pyrgiesová zo Sosnowca. Muži boli rozdelení až do šiestich kategórií. Medzi
staršími žiakmi sa zaskvel Bartłomiej Wawak z Koz, v kate-
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Spomienka
na prof.
ALOJZA
MIŠKOVIČA

Na stupni víťazov...

górii mladších juniorov vyhral Maciej
Adamczyk z Kęt, z juniorov si najlepšie poradil Maciej Dąbrowski z Dobrej, v kategórii muži + elita získal prvé
miesto Bogdan Czarnota z Rybnika,
v kategórii Masters I do 45 rokov
zvíťazil Wojciech Semer z Grodźca
a v poslednej kategórii Masters II nad
45 rokov prvé miesto obsadil Armand
Surwiło. Najstarším spomedzi všetkých pretekárov bol 72 ročný Jozef
Koprzak zo Skawnice.
Víťaz každej kategórie prebral
pohár vojta Jablonky. Pretekári, ktorí
obsadili 2. a 3. miesto, získali medaily
a tí, čo obsadili 4. až 6. miesto, dostali diplomy. Žiaden pretekár, ktorý sa
zúčastnil pretekov, však na organizátorov nariekať nemohol, pretože každý z nich dostal nejakú vecnú cenu.
Za to patrí veľká vďaka predovšetkým
sponzorom. Riaditeľ Poháru Soľnej
cesty Czesław Kuczkowicz by sa chcel
predovšetkým poďakovať členom
Žiackeho športového klubu v Podvlku
za pomoc pri organizovaní pretekov, a
hlavne W. Harkabuzovi, F. Grobarczykovi, J. Rychlikovi, Z. Zamroźniakovi, W. Kowalczykovi, G. Siarkowi a
E. Rapaczovi, ako aj I. Harkabuzovej
spolu s P. Piekarczykovou za vedenie
organizačného štábu pretekov. Preteky mohli byť zorganizované aj vďaka
nezištnej pomoci členov DPZ v Podvlku, za čo im patrí veľká vďaka. Nám
už nezostáva nič iné, len sa tešiť na
ďalší ročník „Pucharu Szlaku Solnego“, ktorý bude, dúfajme, aspoň natoľko úspešný ako tohtoročný.
Marián Smondek
Foto: Zbigniew Suwada
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pomienka na nedožité 105. narodeniny nášho vzácneho jurgovského rodáka prof. ThDr.
Alojza Miškoviča. Touto spomienkou chcem vzdať úctu a poďakovať za jeho takmer celoživotnú borbu za
Slovákov žijúcich v Poľsku. Mocní tohto
sveta spáchali veľkú krivdu pripojením
nášho územia Spiša a Oravy k Poľsku.
4. septembra t. r. spomíname deň
jeho narodenia. Po ukončení ľudovej školy v obci Jurgov študoval na Piaristickom
gymnáziu v Podolínci a v Levoči. Vysokú
školu Bohosloveckú absolvoval v Spišskej Kapitule, kde prijal kňazskú vysviacku z rúk dôstojného biskupa J. Vojtaššaka 29.júna 1925. V rokoch 1925-1929
študoval na Filozoﬁckej fakulte československý jazyk, ﬁlozoﬁu a poľský jazyk. Bol
prefektom na vysokoškolskom internáte
Svoradov a redaktorom časopisu ROZVOJ. V rokoch 1927-1939 bol profesorom československého jazyka a literatúry.
Pedagóg a zanietený Slovák, ktorý v pohnutých časoch manipulácie so slovensko-poľskými hranicami vedecky obhajoval patričnosť severných obci na Orave
a na Spiši ku Slovensku. V 1939-1945
pracovník Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov a redaktor časopisu
Náš národ.
V septembri 1944 odišiel z Bratislavy, pracoval externe v Jurgove a bezplatne učil slovenčinu na Meštianskej škole
v Jurgove.
V januári 1945 bol zaistený sovietmi v Spišskej Kapitule a väznený v Levoči. Po prepustení sa uchýlil na faru vo
Veľkej Frankovej u svojho rodáka deka-
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na Jozefa Vojtasa. Pátrali však po ňom
československé i poľské bezpečnostné
orgány. V jeseni 1945 tajne prešiel cez
Ostruňu do Repísk, ktoré už od 17. júla
1945 patrili Poľsku a istý čas sa zdržoval
v rodnom dome v neprístupne upravenej
izbe.
V januári 1946 na rozhlasovú výzvu
Slovenskej ligy v Bratislave tajne prešiel
za nočnej fujavice pešo do Veľkej Frankovej a do Spišskej Starej Vsi. Odkiaľ ho
priatelia – jeho bývali žiaci – doviezli do
Kežmarku. Z Kežmarku odcestoval do
Bratislavy, kde v Slovenskej lige pracoval ako vedecký poradca Ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Bolo to v čase
rokovaní s Poľskom o severnej hranici
Československa.
V roku 1951 sa stal docentom Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty.
Od roku 1953 do roku 1967 vedúcim
Katedry cirkevných dejín a kresťanskej
archeológie CMBF v Bratislave. 14. marca 1967 náhle zomrel. Bolo to riadenie
Božie, že si ho Pán povolal na výročie
vyhlásenia slovenskej samostatnosti, za
ktorú bojoval.
Poliaci nedovolili prevoz jeho telesných pozostatkov a pochovanie ich
v rodnej zemi, a preto svoj večný sen
spí na kežmarskom cintoríne. Autorom
náhrobného kameňa je akademický sochár Ludwik Korkoš, rodák z Čiernej
Hory (ktorá bola v minulosti ﬁliálkou
jurgovskej farnosti). Na balvane z rieky
Bialky je kovový tepaný kríž, busta a tabuľa s rodnými údajmi profesora. Veľa
krajanov z Jurgova i jeho vlastná sestra
sa po pripojení k Poľsku vysťahovalo do
Kežmarku, a preto jeho hrob nie je teraz
opustený, ale zdobený kvetmi a zapálenými sviečkami.
Vďaka Vám, pán profesor, za lásku
a starostlivosť, ktorú ste vynaložili pre
tento kraj. Nech je vám slovenská zem
ľahkou.
MÁRIA CIBRÍNOVÁ – GOMBOŠOVÁ
Trenčianske Teplice

PREHLIADKA DYCHOVIEK

Snem a národnostné
menšiny
Komisia národnostných menšín a etnických skupín
Snemu Poľskej republiky sa 23. augusta 2007 stretla poslednýkrát.
Zasadnutie bolo venované účasti žijúcich v Poľsku národnostných menšín a etnických skupín v radoch miestnych
zastupiteľstiev obcí a miest. Spomedzi žijúcich v Poľsku
národnostných menšín najviac zástupcov v samosprávach
má nemecká menšina, bieloruská a niekoľko aj litovská.

D

ychová hudba je úzko spojená so životom ľudí v
našich obciach. Ona im dáva radosť, sprevádza
v dôležitých okamihoch života a je zdrojom potešenia. Rovnako to bolo aj na XXVI. prehliadke krajanských
dychových hudieb, ktorá sa uskutočnila 26. augusta 2007
v krempašskom amﬁteátri. Hlavným organizátorom podujatia bol Spolok Slovákov v Poľsku za ﬁnančnej podpory
Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky.
Toto pekné podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou
v kostole sv. Valentína v Krempachoch. Po bohoslužbách sa
vytvoril sprievod, ktorý prešiel obcou smerom k amﬁteátru, kde boli koncerty jednotlivých dychoviek.
Na úvod zhromaždených pozdravili konferencieri Jolanta Dziedzicová a Jozef Klukošovský. Privítali čestných
hostí, o. i. poradcu prezidenta SR Mariána Servátku, konzula SR v Krakove Mariána Baláža, bývalého štátneho tajomníka MK SR a v súčasnosti správcu Červeného Kláštora
Milana Gacika, vydavateľa Jána Kubaňa a ďalších. Neskôr
slovo odovzdali predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku Jozefovi Čongvovi a generálnemu tajomníkovi Ľudomírovi
Molitorisovi. Predseda sa zmienil o histórii Krempách a prehliadke, ktorá sa už natrvalo zapísala do letného kalendára
podujatí na Spiši a Orave. Generálny tajomník propagoval
novú verziu krajanského spevníka, ktorá sa teší veľkému
záujmu. Naše podujatie pozdravil aj prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič prostredníctvom listu, ktorý
prečítal poradca prezidenta SR Marián Servátka.

Slovenská menšina, ktorá
sa doteraz samostatne nezúčastňovala na voľbách do miestnych
samospráv, má len jednu poslankyňu Annu Krištofekovú.
Ona je aj zároveň aktívnou činiteľkou Spolku Slovákov
v Poľsku - v rade gminy Nový Targ. Česká, karaimská, arménska, rómska, ruská, tatárska a židovská nemajú žiadnych zástupcov.
Pre náš Spolok vzniká veľmi závažná otázka, či nie
sme v otázke volieb do miestnej samosprávy príliš nečinní a či do budúcna by sme sa nemali zapojiť do volieb
aktívnejšie.
Posledného zasadnutia Komisie národnostných menšín
a etnických skupín Snemu PR sa zúčastnil generálny tajomník
SSP Ľudomír Molitoris, ktorý poukázal na správne riešenia,
aké platia vo veci účasti menšín na verejnej správe v Maďarsku. Vyvolalo to však mierny záujem zo strany poslancov,
hoci niektorí konštatovali, že by bolo dobre sa na vec bližšie
pozrieť v budúcom volebnom období.
V voľnej diskusii Ľ. Molitoris požiadal predsedu komisie poslanca Eugena Czykwina o podporu žiadosti nášho Spolku o okamžitú zmenu poľsko-slovenskej školskej
zmluvy, ktorá v súčasnosti komplikuje spoluprácu našich
škôl so Slovenskom. Záverom svojho vystúpenia Ľ. Molitoris informoval poslancov, že výstavba pamätníka Józefa Kuraśa v Zakopanom bola financovaná štátom - Radou
ochrany pamäti bojísk a mučenia PR, čo na predchádzajúcom zasadnutí zamlčal jej tajomník Andrzej Przewoźnik,
ktorý sám poskytnutie dotácie navrhol a aj ju poskytol.
Ľudomír Molitoris

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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KRÁSA DYCHOVEJ HUDBY
Po príhovoroch začali koncerty jednotlivých dychoviek. Ako prvá sa prezentovala jubilujúca 80-ročná domáca
dychovka, ktorá zahrala niekoľko slovenských skladieb, o. i.
Zimné ruže, Škoda lásky, Mužne vpred a pod. Táto dychovka hrá pod taktovku kapelníka Františka Lukáša a pôsobí pri
DPZ v Krempachoch. Vystriedala ich hosťujúca dychovka
Tvrdošanka z Tvrdošína. Neskôr sme sa opäť vrátili k ľudovým pesničkám v podaní fridmanskej dychovky DPZ, ktorá
hrala pod taktovku Stanisława Wojtaszka. Zahrali V hlbokej
doline, Zimné ruže a Tichú noc. Jurgovská dychovka priniesla trochu iný žáner piesní. Pôsobí pri DPZ v Jurgove. Jej
kapelníkom je František Čongva, ale pred početným krempašškým publikom hrala, o. i. Return, Quando Minamoro,
San Angelo, pod taktovkou Jána Šoltýsa. Po nich nasledovala Mládežnícka dychovka z Kacvína, ktorá pôsobí pri Dome
slovenskej kultúry v Kacvíne. Táto pomerne mladá dychová
hudba má na svojom konte veľa vystúpení doma i v zahraničí. Kapelníkom je Stanisław Wojtaszek. Na podujatí sa
predstavili skladbami: melódie z východného Slovenska,
sólo na klarinet, Milénium. Na rad prišli dychovky z Nižných a Vyšných Lápš, a ako sa ukázalo, obidve majú dobrú
úroveň. Nižnolapšanskú dychovku vedie Henryk Kałafut,
ktorý práve 25. augusta mal svadbu. A k tomu mu prajeme
veľa šťastia, lásky a čo najmenej starostí. Zahrala Long Street, Mažurka, Hostiansky čardaš a pod. Vyšnolapšanov vedie
Mieczysław Sołtys. Na našich prehliadkach sa prezentujú
pravidelne od ich začiatku. Tentoraz nám zahrali polku Háj,
husičky, haj a pochody. Jednou z najmladších dychoviek,
ktorá prezentovala svoje schopnosti, bola mládežnícka dychovka z Novej Belej pod taktovkou Emila Cervasa. Zahrali
pár skladieb, ktoré spracoval E. Cervas, o. i. Padá rosička,
Trenčianske hodiny. A práve táto dychovka uzavrela tohtoročnú prehliadku. Všetkým účinkujúcim za ich snahu a
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radosť, ktorú nesú svojou hrou poďakoval generálny tajomník Ľ. Molitoris a spolu s predsedom J. Čongvom odovzdali
kapelníkom jednotlivých dychoviek pamätné diplomy, vázy
a ﬁnančné odmeny. Zároveň pozvali všetkých prítomných
na budúcoročné podujatie. Záver patril koncertu hosťujúcej
dychovej hudby Oravanka z Trstenej. A nakoniec ešte prišla zabaviť divákov ľudová hudba z Krempách, ktorej veselé
melódie sa niesli celým chotárom do neskora. Táto kapela si
zaslúži obdiv za výbornú hru.

Hostia zo Slovenska
Ako prvá sa nám predstavila slovenská dychová hudba
Tvrdošanka z Tvrdošína, ktorá vznikla 5. septembra 2005
vďaka podpore primátora mesta Tvrdošín. Cieľom bolo
tradovanie dychovej hudby v tomto meste, ale aj využitie
existujúceho potenciálu muzikantov v tomto okolí. Zároveň
zaujatie mládeže dychovou hudbou a hrou ľudových piesní,
Príhovory Ľ. Molitorisa, M. Servátku a J. Čongvu

Publikum. Vpredu čestní hostia.
Odmeny
Konferencieri J. Klukošovský a J. Dziedzicová

ale aj reprodukciou klasickej či modernej hudby.
Táto dychovka sa zúčastňuje na všetkých oravských dychových festivalov, koncertov a ďalších
významných podujatiach svojho regiónu. Dychová hudba Tvrdošanka má 19 členov. Umeleckým vedúcim je Ing. Daniel Koleják. Na našom
podujatí výborne zabávali publikum ľudovými
piesňami o. i. Prešporská kasáreň, Rozmarínok,
Žala naša Anča, Škoda lásky. Spolu s nimi vystupovali Turčianske mažoretky z Martina, ktoré
boli určite okrasou tohto podujatia a priťahovali
najmä mužské pohľady.
Ďalším dychovým orchestrom, ktorý nám
doniesol svieži vánok slovenskej dychovej hudby,
bola nášmu publiku veľmi dobre známa DH Oravanka z Trstenej. Ich koncert spojený so spevom
slovenských ľudových piesní určite očaril publikum, ktoré napokon začalo tancovať, a rozprúdil dobrú zábavu.
Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Jurgovské klarinetistky

Rozhovory po skupinkách
Pochod cez obec

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Poviedka na voľnú chvíľu

N

už, bola jedna mať a mala jedného syna. Ďurom ho volali. Že
ho veľmi rada mala, vždy iba s
ním sa ľuľkala, nikdy ho do sveta nepustila. Milý Ďuro i odrástol, a ešte zo
sveta nič nevidel, ale aj nič nevedel. Raz
predsa prinútená bola poslať ho medzi ľudí,
a to priam na jarmok, lebo sama nemohla
pre nohy bolenia. Nuž mu už len rozpovedala, ako čo má byť:
„Hľaďže, synku, keď ti ma tá striga
podstrelila, choď že ty na ten jarmok. Kúpiš
mi sitko, však vieš, že rád halušky jedávaš,
a už nemám ako na halušky múky preosiať,
to staré sitko, ktoré ešte od mojej starej materinej starej matere ostalo, pokazilo sa mi
celky. Ale vieš, nekúp mi ho veľmi husté,
len také riedke, a aby si nezabudol, radšej si
všade opakuj: „Sitko riedke, sitko riedke.“
„Sitko riedke, sitko riedke!“ opakoval
si poslušný Ďuro a bežal poľom do toho
jarmoku. Orali tam oráči pod žitko a jeden
z nich práve nasýpal si do rozsievky, že
už ide siať. Zohnutý nad rozsievkou počul
chlapčiska, ale rozumel, že vyvoláva: „Žitko riedke, žitko riedke.“
„Ej, dám ja tebe riedkeho žita! Nuž, či
mne ty také požehnanie praješ?“ Nahneval
sa a - vari bol zeman - pochytil styk i vylátal
ho dobre. „Aby si sa,“ povedá, „naučil, že
máš vravieť: Aby bolo toho viac!“
„Aby toho bolo viac, aby toho bolo
viac!“ volal Ďuro a zaberal ďalej, až pred
jednu krčmu, kde dvaja chlapi sa bili.
„Nuž i ty ešte budeš dodievať do nás ? Či
nevieš radšej mlčať?“ Tak osopili sa oba chlapi na neho a namerali mu toho ozaj viac na
chrbát. Ďuro ozaj zamĺkol, lebo pri tejto druhej príručke úplne zabudol, na čo ho matka
poslala. Vrátil sa teda domov plačúci. „Nuž,
Ďurko, čože ti je?“ opytuje sa ho mamka.
„Hľa, ako ma nabili!“
„A prečo?“
„Nuž pre toto a pre toto.“
„Ty truľo, veď si mohol utekať.“
„Veď som utekal, a hľa, tu som.“
„No, veď dobre i tak, keď si sa vrátil,
jednako nedala som ti peňazí. Mal si najprv
vziať toto plátno so sebou. No, ber že ho už
a choď, a predaj mi ho a potom kúp. Však
som už i susede povedala čo, tá ti napomenie. Len choď skorej! Ale kto ti nič nebude
vravieť iba stáť ako stĺp, ten nekúpi. Ty sa
upni k takému, ktorý ti voľač povie.“
Ide milý Ďuro, ide a príde k jednému
stĺpu. Postoji troška - a stĺp nič. „Hja, ty
nekúpiš.“ Ide ďalej, príde k druhému stĺpu,
ktorý bol kolom podopretý. „Kúpiš-nekúpiš?“ povie a pokýva ho. Ten mu zavŕzga.
„Dobre teda, keď kúpiš. Tu si ho máš!“
Obkrútil plátno okolo stĺpa a bežal domov.
Mamka skríkne: „Nuž, čože je zase?“
„Nuž, čože by bolo, plátno som predal, ale mi len zajtra kázali prísť po peniaze.“
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„Nuž, ty truľo, ak ťa oklamú?! Na, vezmi aspoň tento turák a kúp mi panvičku!
Vieš, že nemám na čom ani zapražiť.“ Beží
s tým turákom, beží. Príde do mesta, uchytí
panvičku a turák hodí na zem - a poďho
naspäť. Na ceste vidí jedno pekné vtáčatko skackať. Začne ho chytať. Ale tu mu po
hore pomedzi haluzie čosi zavadzia. Čo by
to bolo? Hľa, iba teraz vidí, že panvička má
tri nohy. „Hej, psia noha, budeš mne ty tu
zavadzať! Skôr ty môžeš doma byť o troch
nohách, ako ja o dvoch. Iď si!“ I položil ju
na zem a hybaj za vtáčaťom. Ale ho nemohol dolapiť. Keď ustal, vrátil sa domov a
ešte na dvore volal: „Mamka, ale tá panvička prišla domov?“
„Ach, ty Ďuro-truľo, akože ti panvička
príde, keď tej nohy nehýbu sa?“
Nuž, hľa, tak to šlo s Ďurom-truľom a

Ďuro bral si po jednom hrášku z misy, každý pred seba položil, pekne z lupiny bieli,
nožom na štvoro krája; ale keď na koniec
noža napichnúť chcel, to rozmrvil sa mu na
obrúsku každý kúsok. „I bodajže ťa, abyže
ťa!“ myslel si Ďuro, bo inak nevedel, a jeho
nádobná Katruša len tak zapchávala si ústa
pod prípeckom, aby nezasmiala sa nahlas.
Príde domov nafúkaný, nasršený.
„Nuž, čože ti je?“
„Veď tam smiali sa na mne!“
„Nuž, čože sa smiali?“
„Nuž, keď som tak robil, ako ste mi
kázali; hráštek som si bielil a na štvoro
rozkrajoval a na koniec noža napichoval.“
Ďalej nedopovedal, lebo ho už temer slzy
zaliali, že on jej viac tam nepôjde.
„Oj, blázonko, čože by si nešiel? Veď
tomu ľahká pomoc! Mal si si len do priehrš-

ĎURO-TRUĽO
mať nevedela si s ním rady. Naposledok povedala : „Musím ho ja oženiť, veď ho žena
napraví.“ Poslala ho na vohľady, a to zase
až hen do druhej dediny.
„Choď,“ vraví mu, „ta do tých Halabalov, k tej Katruši, čo to jej matka aj k nám
chodieva, veď tam už vedia, že prídeš. A
len pekne seď, aby si nevykonal zas voľač
hlúpeho.“
Ďuro pošiel a obzídzal okolo každého
domu, lebo nevedel, do ktorého. Na jeho
šťastie, a či to už tak dohovorené bolo, mať
Katrušina stála na priedomí a hneď ho vítala
a voviedla dnu. Aj miesto mu utrela, kde si
mal sadnúť, a posadila ho za stôl. Ako na
prvé prídenie upiekla mu v popole vajíčko
na tvrdo, predložila na tanieriku a unúkala,
unúkala ho až do desiateho rázu. Ale Ďuro
sa ani nedotkol, len sedel a čušal ako dudok. Čože bolo s ním robiť? Pokládli mu
vajíčka do vrecka a vypravili domov. „Nuž,
čože, akože?“ vypytuje sa matka.
„Nuž, čože by? Pekne ma uvítali, aj
miesto mi oťúkli, kde som si mal sadnúť,
a upiekli mi vajíčka v popole - hľa, tu sú
vám!“
„A prečože si ich nezjedol?“
„Nuž, keď ste mi povedali, aby som
len pekne sedel a nič viac.“
„Ach ty, Ďuro-trulo, veď si si to mal
pekne obieliť, každé na štvoro rozkrojiť,
každý kúsok na koniec noža zapichnúť a
tak do úst klásť a jesť. Tak by bolo pekne!“
„Dobre, dobre,“ hovoril Ďuro. „veď ja
na druhý raz už budem vedieť.“ Na druhý
raz, keď išiel na tie vohľady, navarili mu
tam hrachu, len tak na zobky, a predložili.
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tia brať a do úst nasypať. Vieš, ako doma
hrach na zobky jeme.“
„A veru je to pravda, to je ľahká vec,“
prisvedčil Ďuro a sľúbil, že ešte len pôjde.
Keď išiel, stavali tam košiar pre ovce a vybíjali do zeme diery železným kolom, kde
mali koly vrážať. Ďuro rozďaví na to ústa:
„Ej,“ povedá, „čiže je toto ľahká robota, to
my taký železný kôl nemáme, a veru zišiel
by sa aj mne košiar pre ovce postaviť.“
Nuž, dali mu tam ten železný kôl. A
on, netrebý, ako bol, chytí kôl do hrsti, roztvorí ústa a púšťa si ho tadnu. Kôl vyrazil mu
tri zuby a Ďuro krvácajúci doletel domov.
„Nuž, čože ti je zase?“
„A veď som zase len tak robil, ako ste
mi kázali, a tu – tak a tak – vyrazil mi železný kôl tri zuby.“
„Nuž, ty Ďuro-truľo, veď si si mal položiť kôl na plece a tak niesť domov, a ak
by ti bolo bývalo ťažké, bol by nadhodil sa
dakto s vozom, bol by si ho pekne poprosil
a bol by ti ho vzal na voz. Ale neobšmietaj
sa ty tam, kde košiare stavajú, ale sadni si
ku Katruši a pýtaj si radšej voľač od nej.”
Ďurovi páčilo sa, že mu Katruša voľač dá,
pošiel znovu. Katruša sedela pri stole na lavici a šila. Ďuro len tak pozďaleč hanblivo
sadol si k nej, ale potom prisadol si bližšie
a naposled aj osmelil sa voľač od nej si zapýtať. Ona naponáhle nemala čo, darovala
mu tú ihlu, čo ňou šila. A on vezme ihlu na
plece a uradovaný pospiecha domov. Bolo
mu to ľahké, no on vo svojej múdrej kotrbe
si namyslel, že ukľakuje pod ťarchou, keďže mamka povedala, že to má byť ťažké.
Dohonil voz so senom. „Dobrí ľudia,“ tak
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volal na pohoničov, „postojteže, položím si
tento železný kôl na voz.“
A tí sa ani neozreli, iba mu naspäť
zavolali: „Čože by sme zastávali pre takú
pletku! Zastrč si ho tam dakde do sena.“
Ďuro-truľo zastrčil ihlu do sena. No mal sa
ten potom pred pohoničmi, keď na dedine
zastali, domnelý kôl hľadali a nenachodili.
Až vysvitlo, že to bola vlastne ihla. „Ty taký
a taký,“ volali, „nuž nám teraz pre teba kôň
alebo vôl odkape, keď ihlu v sene zožerie!“
Pochytili lievč a vymastili mu chrbát. Boli
by ho vari tam dobili, ale že to bolo už na
dedine, poľahky uskočil im do domu. No a
doma mal zase čo napočúvať sa!
„No, ver si mi predsa len truľo,“ honila
matka jednostaj. „Veď si si to mal zapichnúť
pekne za klobúk a tak domov doniesť.“
„Ach, mamička, lenže sa nehnevajte,
ved ja na druhý raz tak urobím.“ A ani síňavy neboleli ho už, že na druhý raz bude
vedieť, ako urobiť. A na druhý týždeň zatým
vypravila ho zase na tie vohľady, že aby si
voľač pýtal už teraz od rodičov aspoň na
skusy, či dač takého dajú, čo by bolo do
gazdovstva a za čím by i nevesta ťahala
sa potom do domu. A tí mu na to pýtanie
rieknu: „A veď si odveď tamtú jalovičku zo
stajne, ak si na to súci chlap.“
A Ďuro-truľo ide do stajne, odviaže
jalovicu, chytí jednou rukou za roh, druhou strhne si klobúk z hlavy a ako pchá, tak
pchá do toho klobúka. Jalovica zdurila sa
a hybaj ako zvetrená na dvor, zo dvora na
ulicu a vždy ďalej. Dosť ten bežal a volal za
ňou: „Na, malá, na!” Všetko darmo. Prišiel
domov naprázdno.
„Nuž, čože ti dali?“ opytuje sa mati.
„A veď mi dali jalovicu.“
„A kdeže ti je?“
„A kdeže by bola - tak a tak - pošla
svetom.“
„Nuž, ty Ďuro-truľo, veď si ju mal za
povrázok pojať a tak viesť za sebou. A tu
doma by si ju bol uviazal pekne k jasliam
a predložil jej čistého sena, aby ti privykla.“
„Nuž, hľa, keď ste mi tak nerozpovedali.“
„Ale ti vravím, aby si vedel, ako to
máš robiť.“
„No ale nie, jalovica sa vráti, dajú ti
ju zase. A dajú ti, hľaďže, aj nevestu, keď
ti dali jalovicu do gazdovstva. Iba pôjdeš
pýtať si ju, vieš, že ja na tú nohu ešte vždy
nemôžem z domu.“ A milý Ďuro pošiel
aj nevestu pýtal, a to veru s povrázkom.
A tam zažartovali s nim a povedali, že ak
len sama bude chcieť. A tá, tiež zo žartu,
chytila sama nášho Ďuríčka pod pazuchu
a šla. A Ďuro-truľo si spomenul, čo mu mať
naposledok prihrážala a veru milá nevesta,
ako boli von z domu, iba vtedy obadala sa
už, keď mala povrázok na hrdle. Už by bolo
žartu aj dosť bývalo, ale Ďurko nepustil ju.

Na jej šťastie bolo to už večer, čo nik nevidel, nemusela sa hanbiť, ako si ju Ďurotruľo vedie. Šla pokorne, keď už inak byť
nemohlo. Uradovaný Ďuro doviedol si ju
do stajne, ulapil o jasle a predložil jej sena.
Sám pošiel k materi pochváliť sa: „Mamo,
mamo, už mi dali aj nevestu!“
„Nuž. a kdeže ti je?“
„Nuž, kdeže by bola? Veď som urobil
tak, ako ste mi prikázali: priviedol som ju
na povrázku, ulapil som ju o jasle a predložil som jej čistého sena.“
„Nuž, ty truľo i s truľom, či to tak robia? Či to ženu na povrázku vodia? Veď si
ju mal pekne okolo hrdla oblapiť a vybozkávať: mojaže ty drahá, úprimná! A potom za ruku pojať a dnu priviesť. Keď ešte
toho postelišťa nemáme, nuž som vám na
peci postlala. Tam by ste sa boli uložili.“
A milá mater od obidy nevedela si rady.
Sadla potme pred ohnisko na lavicu a tam
rozmýšľala, čo si už s ním počne. A Ďuro
nelenivý, poď von a prosto do stajne, kde
bol nevestu uviazal. To ho nič nemýlilo,
že táto za ten čas odviazala sa, priviazala
mu kozu miesto seba a hádam už dakde
doma i sama sa smiala, čo Ďuro-truľo s
ňou vykonal. On kozu odviazal, vyobjímal, vybozkával, vraj: „Mojaže ty drahá,
úprimná!“ I pojal ju okolo hrdla a za predné páčky a čo ako vzpierala sa mu, všikoval tadnu do izby a uložil sa s ňou na tú
pec. Iba tu už voľajako opamätal sa, že to
nevesta chlpatá.
„Mamo, mamo,“ volá z tej pece, „či to
nevesty bývajú chlpaté?“
A mať, čo bola i namrzená i zamyslená, nepriam počula a rozumela, čo volá,
nuž odpovedala: „Také, také, len čuš a
spi!“
O chvíľu Ďuro volá zasa: „Mamo,
mamo, či to aj vám boli rohy narástli, keď
ste sa boli vydali ?“
„Boli, boli!“ odpovedala matka ešte
vždy ako prv.
Ale tu raz milá koza drúli Ďura rohom,
zabľačí a skok dolu poza koch na lavicu a
na mater.
„Nuž, káže je toto zlá nevôľa, Ďuro?“
volá mať.
„Nuž, veď to tá nevesta robí, čo ste mi
kázali: pekne ju priviesť a s ňou uložiť sa.“
Mať zažne svetlo – a tu koza rohatá!
„No, Ďuro-truľo, bodajže by si nedostal
nikdy takú do všetkého chytrú a bláznivú,
ako si sám,“ vravela mať. „Ale nám už ide
o hanbu, musím ťa predsa oženiť. Bude to
najlepšie, len rovno! Ale vieš čo? Pôjdeš mi
hneď ráno do tých Vrtiakov, a aby som im
nehupla len tak z neba do chyže, pohádžeš
aspoň raz očima po tej Zuze. Netreba ti nič
ani vravieť, ani urobiť. Tam to už pokonám
sama potom na večer.“
Dobre si zapamätal Ďuro-truľo, čo mu
mati naručila. Zavčasu vstal, išiel do stajne,
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ovciam oči povyrezúval a hybaj do tých Vrtiakov. Otvoril dvere a hádzal po Zuze tými
očami. Pes pochytal oči a keď ich Ďuro
viac nemal, vrčal doňho. Ďuro v nohy,
pes za ním. Doletel ako bez duše domov.
„Nuž, kdeže si zase bol? Vari si zas voľač
poparatil?“ opytuje sa matka.
„Nuž hádzal som po tej Zuze tými
očami. A veru ich hodne bolo. A keď neveríte, iďte sa presvedčiť do stajne, že ani
jedna ovca očú nemá.“
„No, už mne predsa s tebou nikam.
Nech sa žena trápi s tebou!“ Ledva dočakala sa toho večera. Išla, dokonala a bol sobáš
i veselie. Potom ich uložili. Ďuro prebudí
sa: „Oj, žena, ja by jedol.“
„Nuž, ty vlkolak, ale si sa nemohol
nažrať pri stole? Choď, tam na peci pečienka, zjedz ju!“
Ďuro-truľo vyskočí na pec, habne,
vezme, zje. Ide do postele : „Žena, čo to
bola za pečienka — čo chrum, to miau, čo
chrum, to miau?”
„Nuž, ty truľo, veď si ty tie mačence
požral, čo som si doniesla.“
Po chvíli povie Ďuro zase: „Oj, žena,
ja by pil!“
„Choď do komory, tam je v sude pivo.
Natoč si a napi sa!“ Ďuro skočí do tej komory, vezme riečicu a ak točí, tak točí. Aj
vytieklo to všetko, aj nenapil sa. Príde k
žene: „Jaj, žena, veď tá mamka akúsi mrcha
holbu má.“
„Nuž, čože si to zase vyriadil, ty truľo
truľovský, vari si porozlieval všetko to pivo?
Choď, tam v kúte piesok, pozasýpaj!“
Ďuro čo neurobil? Uchytil múku a pozasýpal. Keď si ľahol, povie: „Žena, ale tá
mamka má biely a mäkký piesok.“
„No, veru si ty naozajstný Ďuro-truľo,
veď si ty múku porozsýpal.“
„Žena, ale mňa jednako len smädí.“
„Nuž choď, tam na polici je spuštiak
cmaru, napi sa!“
Keď všetok cmar vypil, chcel ešte pochrániť – len čo neurobil? Vopchal do spuštiaka obe ruky a potom nemohol vytiahnuť.
Skríkne: „Žena, nemôžem vyňať!“
„Nuž otrep o lavicu a už len skorej
poď!“
Trep! Vybil tesťovi oko, ktorý ležal na
tej lavici. A druhí vravia, že o starého otca
otrepal a že ho zabil. Ale ja som sa veru
nemohol dozvedieť náležité, lebo keď toto
sa prihodilo, stál som za košom vody, ktorý
sa prevrhol. Z toho strhla sa taká povodeň,
že vari ani za časov Noema toľká nebola,
a tá povodeň doniesla ma až sem, z tej ďalekej krajiny, kde dakedy Ďuro-truľo žil, ak
ešte aj dosiaľ nežije a nepletie sa i tu dakde
pomedzi ľudí.

(Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty, Bratislava 1980)
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KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
Jednou z najstarších knižníc na Slovensku je
osemdesiatročná knižnica v Trnave. Kolektív pracovníčok vytvára všetkým vekovým kategóriám
tie najpriaznivejšie podmienky, aby nielen udržali
čitateľov starších vekových kategórii, ale aby v láske ku knihe viedli tých najmenších. Pravidelne
organizujú stretnutia s literátmi, či tvorcami zaujímavých knižiek, ako napríklad stretnutia s autormi či ilustrátormi kníh. Tento rok knižnicu navštívil ilustrátor Martin Kellenberger z Bratislavy,
spisovateľka Jana Juráňová, či Tomáš Janovic. Na
spisovateľa tu čakalo vyše päťdesiat detí. S deťmi
besedovali aj redaktorky vydavateľstva SLOVART
Eva Brunovská a Zuzana Šeršeňová a z Modry aj
spisovateľka Veronika Šikulová.
Tohto roku si pripomínajú už 15. ročník „Prázdninového superklubu 2007“,
v ktorom vždy v stredu od
10,00 do 12,00 hodiny organizujú súťaže, tvorivé dielne,
výlety, stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Prvým júlovým
podujatím bolo stretnutie
s herečkou Slovenského národného divadla v Bratislave
Soňou Valentovou, ktorá sa
pokúsila o prvotinu, a dala
jej názov PSÍK ARI. Tí, ktorí
toto herečkino dielko čítali, si
ho veľmi pochvaľovali. Je to
milé čítanie pre deti, ale zaujímavé aj pre dospelých. Au-

torka sa vložila do textov s citom a láskou
k rodinnému miláčikovi, tomu nemému
stvoreniu, ktoré taktiež očakáva od svojho majiteľa dostatok lásky a zhovievavosti.
Na besede bola prítomná aj ilustrátorka
častí kresieb Milka Tiršelová a vydavateľ
KUBKO GORAL. Prezentácia knižky medzi deťmi, od tých najmenších až po dospelých, mamičky a babičky, mala úspech.
Veď prečo by neprišli na besedu so svojou
bývalou spolužiačkou, či susedou. Soňa
Valentová sa totiž narodila práve v tomto
meste, v Trnave.
Ján Kubáň
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o tohto prostredia sa so svojou
rodinou vracal poslanec Pavol
Čarnogurský, jeho deti s rodinami a teraz najintenzívnejšie podnikateľ vo sfére stavebníctva Ivan Čarnoguský ml. V goralskom nárečí „zogrod“
volali domáci usadlosť na kraji dediny,
ale predovšetkým átriovo uzavretý hospodársky celok, ktorý si osvojil aj nový
majiteľ. Ivanových päť detí si tak obľúbilo prázdninovanie vo svojej rodovizni, že po kúpe a zveľadení ju nazvali
ZOGROD. Už takmer osemnásť rokov
sa sem teda vracajú potomkovia obyvateľov obce. Prichádzajú vnuci i pravnuci „zo sveta“, ktorí tu nachádzajú svoje
korene a druhý domov. Stretávajú sa so
vzdialenejšími i bližšími príbuznými,
spoznávajú ich priateľov, známych, medzi ktorými sú aj umelci, ktorí sa do rodín potomkov priženili (privydali).
Z nenápadných, náhodných kreatívnych programov a aktivít – ktorými si dovolenkujúci krátili chvíle, aby zabavili seba
a svoje deti, vznikla myšlienka – stretávať
sa pravidelne s profesionálmi. Každý rok
v lete spoznávať ich umenie, kultúru, kra-

Návraty „domov“ sú
zakorenené v nás...
Malá Franková, obec v spišskom
Zamagurí nachádza sa v nadmorskej
výške 760 m n.m., pod Belianskymi
Tatrami. Prvá písomná zmienka je
z roku 1611. K najväčším pamätihodnostiam obce patrí drevený kostol
sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom
z 18. stor. postavený v roku 1895.
Vedľa neho sa nachádza obnovená
zvonica so sedlovou šindľovou strechou
a so vstupným studeným pitvorom.
Stavby sú v prostriedku cintorína, na
ktorom je pochovaný Pavol Čarnogurský (1908-1992), bývalý poslanec Slovenského štátu s manželkou Kristínou
a rodičmi Jánom a Máriou, ďalšími
príbuznými rodákmi tejto obce. V obci je 75 domov, z toho len v 45 žije
180 domácich, v ostatných chalupári.
Vekový priemer je 62 rokov. V okolí obce sú značené cyklotrasy – jedna
z nich spája Ždiar s Poľskom cez turistický hraničný priechod Veľká Franková – Kacvín.

Zogrod ’2007
jiny, z ktorých prichádzajú autori, herci,
hudobníci, výtvarníci, literáti... Na rodinnú, multikultúrnu svadbu najstaršej podnikateľovej dcéry Zuzky prišli pred piatimi
rokmi mladí ľudia z celého sveta. Práve tu
sa zrodil nápad – každoročne sa podobne
stretávať. Spolupráca s pezinskou Galériou
Prokop – ktorá v júni 2004 vznikla vďaka
mecénskemu vkladu Ivana Čarnogurského ml. do ateliéru významného sochára
európskeho formátu Štefana Prokopa – sa
tiež rozvinula do každoročných maliarskych sympózií. Do Malej Frankovej od
roku 2004, vždy v druhej polovici júla
zavítajú výtvarníci, aby v plenéri tvorili
svoje diela, ktorými reﬂektujú krajinu, život, ľudí a tvorstvo v nej. Vernisážou ich
obrazov v posledný víkend na prelome júla
a augusta sa začal malý festival...
Jeho dušou bol úspešný Nitran, režisér a herec Peter Gábor, t.č. žijúci v Čechách. Ten – priženiac sa do rodiny, ktorá
má v obci takisto svoje korene a prežíva tu
svoje voľné chvíle – zabezpečuje dramaturgiu. Prizýva umelcov, ktorých tvorbu pozná a považuje za zaujímavú, ba aj sám so
svojimi deťmi nacvičuje divadielka. Tie sa
potom prezentujú na „festivale“... Tak, aby
každý, kto sa na čomkoľvek zúčastnil, „bol
dôležitý“. To je hlavná myšlienka týchto
aktivít, zviditeľniť krajinu, ľudí, čo v nej
žijú, dodať im pocit sebavedomia i dôležitosti. Pomôcť im podnikať, vnímať krásu,
žiť... Vytvárať pracovné príležitostí. Aby
tí, ktorí tu bývajú, neodchádzali. Naopak,
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aby zostávali, spokojne žili a zveľaďovali
všetko, čo ich obklopuje. A aby umenie
malo adresáta a Tí, ktorí ho tvoria, aby
mali príležitosť prezentovať ho a diváci zasa
zážitok. Dôležitosť na tomto svete predsa
patrí každému: bohatému i chudobnému,
talentovanému i menej kreatívnemu, tomu
– čo obrába svoje políčka, pasie ovečky, pečie chlieb, aby prežil. Každý človek na tomto svete má svoje miesto i poslanie v ňom.
A jeden bez druhého sa nezaobídeme.
Musíme si pomáhať, aby sme nezanikli,
prežili. Celý festival bol venovaný nedávno
zosnulej prvej dáme nitrianskeho Divadla
A. Bagara - Adele Gáborovej, ktorá v predchádzajúcich ročníkoch bola jeho veľkým
fanúšikom. Aj preto starosta obce Jozef
Kromka na otvorení festivalu A. Gáborovej venoval jej synovi Petrovi s manželkou
čestnú plaketu in memoriam Za zásluhy
o rozvoj kultúry v Malej Frankovej.
V otváracom príhovore starosta
o. i. povedal: - To, že kultúrny festival si už
získava svoje stále miesto v regióne a v okolí, vďačíme človeku, ktorého osobný vzťah
k Malej Frankovej je väčší ako váha peňazí,
ktoré do týchto akcií investuje. Je to náš priateľ Ivan Čarnogurský ml. a jeho rodina. Pred
chvíľou sme v budove bývalej školy obdivovali diela našich umelcov na tému „Návrat
do krajiny“. Ich diela sú ďalším prínosom do
galérie umenia i propagácie obce. Chcem spomenúť ešte jednu skupinu umelcov sochárov,
ktorí na svojom prvom ročníku pracujú na
príprave projektu, návrhov, výrobe modelov.
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Čitatelia – redakcia
Ich diela budú ozdobou obce. Všetkým patrí naša úprimná vďaka.
V priebehu piatka a soboty posledného júlového víkendu sa na javisku vlastného amﬁteátra a v stodole, keď začalo pršať,
vystriedali profesionálni umelci aj amatéri. Zaspieval tu a na fujare zahral operný
spevák Martin Babjak, trojka Zuzany Homolovej – komorné balady, najmenší sa
potešili Divadlu PIKI z Pezinka, večer si
dospelí pozreli literárno-dramatické pásmo o stredovekej čínskej poetke z tretieho
storočia, inscenáciu ocenenú za tvorivý
čin roka 2004, uvedenú na Svetovom divadelnom festivale v Monaku, na festivaloch v Maďarsku, Poľsku, Česku, Dánsku
v podaní Divadla commedia Poprad pod
názvom MALKA. Piatkový večer pred
polnocou ukončil koncert popredného
slovenského džezmena a jeho hostí – Dodo
Šošoka and friends. Vlastne do piatej rána
pokračovala diskotéke, aj do nedeľného
rána. Predtým však v sobotu vystúpil detský folklórny súbor Magurka – Kutníček
zo Spišských Hanušoviec s pastierskymi
a zbojníckymi spevmi a tancami. „Tance
z Kacvína“ predviedol mládežnícky súbor
Májový vrch z Kacvína.
Medzi Kacvínom a Veľkou Frankovou síce už dlhšie obdobie existuje turistický hraničný priechod, ale chyba most
na rieke Kacvinianke. Ivan Čarnogurský
ml. vyslovil nádej, že zatiaľ by sa dalo
uvažovať o postavení aspoň dreveného.
Potrebu obnoviť starú cestu z Kacvína na
Slovensko cítia obyvatelia na oboch stranách. Tej duchovnej sa konečne dočkali.
Žiaľ, vieme, že v Kacvíne – nielen tam –
existujú aj slovenské súbory, či dychovky,
veď ide o jednu zo štrnástich slovenských
dedín na severnom Spiši pričlenených po
II. svetovej vojne k Poľsku. O tom sa tam
však nikto nezmienil.
Po oba dni sa naplno prezentoval
aj nástrojár a interpret Drahoš Daloš so
synom Tomášom, vyludzoval prekrásne
tóny na fujare a píšťalách a učili vyrábať
pastierke píšťaly. Sobotňajší večer v amﬁteátri ukončili dve autorské monodrámy
herečky, spisovateľky a scenáristky Milky
Zimkovej. Aj napriek nepriazni počasia
sa predsa konala diskotéka a voľná zábava pre všetkých „až do rána bieleho...“ na
kurtoch tenisového ihriska. V priebehu
dňa sa mohol každý posilniť gulášovou
a kapustovou polievkou, ale aj vínečkom.
Text a foto: Ján Kubáň
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Tajomná Levoča
Tajomná Levoča – tak usporiadatelia pomenovali už siedmy ročník kultúrneho festivalu Dni Majstra
Pavla, na ktoré už druhýkrát mesto
Levoča pozvalo kacvínsku mládežnícku dychovku. Stalo sa tak pričinením nášho krajana Antona Maršálka,
ktorý žije v Levoči a vybavil všetky
podrobnosti so SÚZ - Informačnou
kanceláriou Levoča.
Hlavná časť programu sa uskutočnila 18. a 19. augusta t. r. V sobotu
a nedeľu prekrásne Námestie Majstra
Pavla v Levoči patrilo remeselníkom,
ktorí na Karpatskom remeselnom trhu
nielen predávali svoje výrobky, ale
ich aj priamo pred očami návštevníkov vyrábali. Prezentovalo sa tam takmer 90 remeselníkov zo Slovenska a
Čiech. Svoje umenie ukazovali rezbári, košikári, keramikári, spracovatelia
ľanu, skla a kože. V oba dni bol remeselný trh otvorený až do polnoci.
V sobotu sa v amfiteátri uprostred
námestia konal celodenný kultúrny
program, v rámci ktorého sa pekne
prezentovala kacvínska mládežnícka
dychovka, tentoraz v takmer úplne
novom zložení. Jej vystúpenie bolo
odmenené vrelým potleskom.
Kultúrny program vyvrcholil
večer vystúpením profesionálneho
folklórneho súboru Lúčnica a Honzu Nedvěda. Keďže Levoča je známym pútnickým miestom, preto prvé
kroky našich krajanov viedli na levočskú Mariánsku horu, kde sa nachá-

dza neogotický kostol a gotická milostivá socha Levočskej Panny Márie.
Mariánska hora je jedným z najstarších a najvýznamnejších pútnických
miest na Slovensku, kde sa každoročne začiatkom júla konajú pravidelné
púte. Predpokladá sa, že kaplnka na
Mariánskej hore je vyjadrením vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho pádu v rokoch 1241-1242. O dejinách tohto
najvýznamnejšieho slovenského pútnického centra ešte počas cesty veľmi
pekne rozprávala učiteľka slovenčiny
ZŠ v Kacvíne - krajanka Alžbeta Górová. Krajania z Kacvína si Levočskú
Pannu Máriu uctili veľmi pekným spevom slovenských mariánskych piesní,
ktorý viedol zaslúžilý kacvínsky organista Andrej Soja spolu s predsedom
MS SSP v Kacvíne Jánom Venitom,
Antonom Vnenčákom, Jánom Molitorisom, Jozefom Tomášom, Jánom
Maršálkom, Antonom Kovľom, Jozefom Špernogom, Štefanom Pacigom
a ďalšími.
Na slávnosti do Levoče odcestovalo s dychovkou takmer 50 krajanov a záujem bol ešte väčší, ba priam
veľmi veľký, čo je veľmi potešujúce.
Vedenie Miestnej skupiny Spolku
v Kacvíne si preto začalo robiť plány do budúcna a uvažuje o tom, aby
o rok zaistilo možnosť väčšej účasti
na levočskom festivale.
Ľudomír Molitoris
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Trstená, 27.06.2007
Drahí priatelia,
dovoľte, aby som Vás zo srdca pozdravil.
Pred pár dňami sa mi do rúk dostal Váš krajanský časopis Život. Počul som, že existuje, avšak márna bola
moja snaha kúpiť si ho v novinových
stánkoch v Jablonke, Novom Targu či
Zakopanom. Poslal mi ho až teraz môj
priateľ Dominik Michalik z Popradu.
Bol som udivený, čo dokážete. Daj
Vám Pán Boh zdravia a síl, aby ste vytrvali.
Chvála Bohu, prešli časy, keď
spoznať našich rodákov bolo tak neuveriteľne problematické a hranice až
nenormálne uzavreté. Preto mojím
prianím by bolo časopis Život si predplatiť, lenže neviem, kto ho tu v blízkosti Trstenej distribuuje. Dúfam, že sa
to čoskoro dozviem.
Zároveň Vám chcem aj v krátkosti
opísať dve udalosti zo Slovenska, ktorých som sa osobne zúčastnil a ktoré
by možno zaujímali aj našich rodákov
a čitateľov Života.
Dňa 18. apríla t.r. pri spomienke
60-tého výročia od popravy prvého
prezidenta Slovenskej republiky ThDr.
Jozefa Tisu bol odhalený nový náhrob-

SPOLOČNÉ
NÁVRATY…
Ešte v roku 2003 bola vo Wisle
zorganizovaná výstava venovaná čadčianskym a kysuckým goralom, ktorí
pred 200 rokmi odišli za zárobkami do
oblasti dnešného severného Rumunska
– do Bukoviny Rumunskej. Stretli sa
tu zástupcovia viacerých krajín a mnohí významní ľudia, o.i. taktiež riaditeľ bukovinských stretnutí Zbigniew
Kowalski z Piłe. Druhá časť podujatia
sa uskutočnila o niekoľko dní na to
v Skalitom, kde privítal vzácnych hostí
zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska starosta obce Jozef Potočár.

ný kameň a uložené boli pozostatky
Dr. J. Tisu do toho už známeho hrobu. Pretože doteraz sa o mieste jeho
pochovania viedli len dôkazy. Hrob je
na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Veľkú zásluhu na zhotovení nového
náhrobku má pán farár Hereniy z kostola Blumentál. Žiaľ, na tejto historickej udalosti sa nezúčastnili zástupcovia
vlády ani parlamentu. Aj média stroho informovali o tomto fakte. Vďaka
Bohu, že sme sa dožili čestného pohrebu aspoň po 60-tich rokoch. Po
oﬁciálnom pohrebe a pietnej slávnosti,
v ktorej odzneli príhovory a báseň Karola Strmeňa sa o hod. 18.00 v kostole
Blumentál konala zádušná sv. omša za
dušu Dr. J. Tisu, ktorú spolu s kňazmi
celebroval emeritný biskup Š. Vrablec.
Stretol som sa vtedy s ľuďmi, ktorí osobne poznali pána prezidenta ako
učiteľa, kňaza či prezidenta. Boli to
zaujímavé stretnutia.
Na pripojenej fotograﬁí som spolu
s Dr. Antonom Vavrušom z Bánoviec
nad Bebravou, ktorého Dr. J. Tiso učil
a ktorý neskôr držal stráž pri domnelom jeho hrobe po poprave. Po niekoľkých dňoch ich polícia rozohnala.
Druhá udalosť sa konala v Trstenej pri rodnom dome kňaza Štefana Furdeka a v Bratislave pri budove
Matice slovenskej. Naši rodáci z USA
Podujatie sa začalo predpoludním slávnostnou sv. omšou a vyvrcholilo medzinárodnou prehliadkou folklórnych
súborov. A tak sa nadviazala medzinárodná spolupráca. Pri príležitosti Dní
mesta Turčianské Teplice si hostia pripomenuli aj 60. výročie návratu všetkých Bukovinčanov späť na Slovensko
a do Poľska. V programe sa predstavil
aj FS Malá Pojana z Rumunska, FS Pojana z Piławy Dolnej z Poľska a Mikulanka z Hornej Štubne zo Slovenska.
Táto spolupráca by mala pokračovať aj
na budúci rok, keď by v rámci nej mali
pri ďalších dňoch mesta Turčianske
Teplice otvoriť výstavu Andrzeja Jedynaka o Bukovine.
Roman Chowaniec

FS Mikulanka z Hornej Štubne

e-mail: zivot@tsp.org.pl

si pripomenuli 100. výročie založenia
Slovenskej ligy v Amerike. Práve Š.
Furdek bol prvým predsedom spomenutej organizácie združujúcej Slovákov v Amerike.
Z pohľadu vysťahovalcov na prelome 19. a 20. storočia bol kňaz Štefan
Furdek pre nich akoby otcom. Patril
medzi spoluzakladateľov Prvej katolíckej slovenskej jednoty, vydával ich
novin Jednota a písal články, učebnice.
Mal postoj kňaza – vlastenca. Vďaka
tejto jeho plodnej práci sa dvíhalo národné povedomie aj u nás na Slovensku. V rámci vtedajšej tvrdej uhorskej
maďarizácie to bol naozaj
pre nás Slovákov priam
Boží dar.
Na znak vďaky Slováci v Amerike vyzbierali
a ﬁnancovali zhotovenie
bronzovej busty, ktorá
bola inštalovaná na už
spomenutej budove Matice slovenskej v Bratislave,
pretože kňaz Štefan Furdek bol aj zakladateľom
Matice slovenskej v Amerike.
Odhalenia sa okrem delegácie Slovákov z Ameriky zúčastnil aj predseda
MS Jozef Markuš; člen predsedníctva
Stanislav Bajaník, minister zahraničných veci J. Kubiš, bratislavský dekan
dôstojný pán Formánek, poslanec NR
SR pán J. Rýdlo, primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak, členovia MO
MS Trstená a iní.
K dôstojnému priebehu aktu prispeli aj dychová hudba Oravanka a spevokol. Odhalenie sa uskutočnilo 15.
mája t. r.
Ešte raz Vás všetkých pozdravujem a prajem všetko najlepšie.
Kamil Bednár
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POĎAKOVANIE
kňazovi Jozefovi
Bednarčíkovi
V polovici augusta t.r. nastala vo
farnosti sv. Bartolomeja v Nedeci výmena kaplána. Doterajším už dlhšie
obdobie pôsobiacim kaplánom v tejto
farnosti bol kňaz Jozef Bednarčík, ktorý
veľmi prirástol k srdcu svojim farníkom.
Vystriedal ho novokňaz Krištof Kasprzak, pôvodom z Jablonky. Slávnostnej
rozlúčkovej sv. omše sa zúčastnili nielen
nedeckí farníci v hojnom počte, ale aj
celé vedenie Spolku a redakcia Život.
Aspoň takýmto spôsobom sa chceli poďakovať krajanovi kňazovi Jozefovi za

DIPLOMATI
NA TRÁVNIKU
Počas leta sa v Krakove uskutočnil už 12. ročník futbalového turnaja
diplomatov stredoeurópskych krajín.
Uvedené podujatie sa organizuje každý
rok v jednom z významných miest jednotlivých zúčastnených štátov - Českej
republiky, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Poľska a Rakúska. V Krakove sa
najviac darilo zástupcom maďarského
ministerstva zahraničných vecí, ktorí
vďaka ﬁnálovému víťazstvu nad rakúskymi kolegami získali
putovný Stredoeurópsky
diplomatický
pohár. Tretie miesto,
po víťazstve nad zástupcami slovenského
MZV (na obrázku),
získali predstavitelia

28

jeho obetavú pomoc a vyvíjanie aktivít
v prospech krajanského hnutia. Kňaz
Jozef bol vždy prítomný na našich podujatiach, zdieľal naše problémy a radosti. Krásnym poďakovaním pre kňaza
Jozefa boli určite želania a básne vyslovené nedeckými deťmi a mládežou,
ako aj dospelými. Vypointovaním bola
ďakovná pieseň pripravená špeciálne na
túto rozlúčku, ktorú zaspievali všetci
zhromaždení na sv. omši.
Novým pôsobiskom kňaza Jozefa
Bednarčíka bude farnosť Trzemeśnia pri
Myśleniciach. Prajeme mu veľa síl a odvahy neúnavne hlásať slová evanjelia.
Taktiež novému nedeckému kaplánovi Krištofovi Kasprzakovi prajeme
veľa božích milostí, a nech slová, ktoré
bude hovoriť, padnú na úrodnú pôdu
ľudských sŕdc.(aj)

poľského rezortu diplomacie. V boji o
piatu priečku boli úspešnejší českí diplomati, ktorí porazili svojich kolegov z
Nemecka.
Námestník ministra zahraničných
vecí Poľskej republiky počas slávnostného vyhodnotenia turnaja vyzdvihol
vysokú úroveň jednotlivých družstiev,
ako aj fakt, že išlo o vôbec prvé medzinárodné futbalové podujatie v krajine
po nedávnom rozhodnutí, že Poľsko
bude organizátorom Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2012 a Krakov
jedno z usporiadateľských miest.
Milan Novotný
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SPOMIENKA NA
JÁNA JANOSA
Po prežitých 104 rokoch života 10. augusta 2007 odišiel do večnej
blaženosti náš najstarší krajan JÁN JANOS z Nedece – Zámku.
Posledné zbohom mu dali 11.
augusta t.r. na cintoríne v Nedeci. Na
pohrebe sa zhromaždila celá rodina,
príbuzní, susedia a priatelia. Sv. omšu
za dušu zosnulého Jána Janosa odbavil
kňaz Jozef Bednarčík v kostole v Nedeci-Zámku.
Ján sa narodil 1. júna 1903 v chudobnej želiarskej rodine Evy a Jána Janosovcov. Bolo to ešte v období, kedy
obec patrila k majetkom rodiny Salomonovcov z Nedeckého zámku. Jeho
otec chodil odrábať na panskom 148
dní do roka. Rodičia mali aj vlastné
neveľké gazdovstvo. Jánovo detstvo
bolo biedne a preplnené prácou. Potom prišla prvá svetová vojna a Ján
spolu s matkou a mladšou sestrou ostal
sám doma. Boli to preňho ťažké časy.
Oženil sa v roku 1922 s Annou Florekovou. Spolu vychovali v slovenskom
duchu deti: Rozáliu, Jozefa, Štefana,
Jána, Júliu, Jakuba, Máriu, Annu, Žoﬁu a Margitu. V rokoch 1939-1942
zastaval funkciu richtára v rodnej obci.
Je jedným zo zakladajúcich členov MS
SSP v Nedeci-Zámku. Ako nám voľakedy povedal, svoju prvú spolkovú
legitimáciu dobre opatroval, lebo mala
preňho veľkú cenu. Od začiatku existencie krajanského časopisu Život bol
jeho predplatiteľom a čitateľom.
Bol veselým, nábožným človekom
a rád si žartoval. Až do poslednej chvíle
mal pri sebe veľkú rodinu, ktorá bola
preňho vždy zdrojom síl a energie.
A s úsmevom na tvári nech
ostane aj v našej pamäti. Venujte mu tichú spomienku!
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ODIŠLI OD NÁS

JOZEF BURKAT

Dňa 16. augusta 2007 zomrel vo
Veľkej Lipnici vo veku 88 rokov krajan

VIKTOR KUCEK

Dňa 15. mája 2007 zomrel v Repiskách – Bryjovom Potoku vo veku 89
rokov krajan

JÁN KURUC
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života a členom Spolku. Dlhé roky pôsobil tiež v požiarnom zbore. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý manžel, otec,
dedo a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách –
Bryjovom Potoku

* * *
Dňa 10. júla 2007 zomrela vo Vyšných Lapšoch vo veku 79 rokov krajanka

HELENA BIZIAKOVÁ

Zomrelý bol dlhoročným členom
Spolku a čitateľom Života. Odišiel od nás
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec,
dedo a svokor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

* * *
Dňa 26. júna 2007 zomrela v Nedeci – Zámku vo veku 64 rokov krajanka

ŽOFIA MILAŇAKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Spolku a čitateľkou Života. Odišla od
nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, babička, prababička a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Zosnulá bola členkou MS Spolku
a dlhoročnou čitateľkou časopisu Život.
Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, matka a babička. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci - Zámku

* * *

* * *

Dňa 12. augusta 2007 zomrel
v Jurgove vo veku 76 rokov krajan

Dňa 1. augusta 2007 zomrel v Jablonke vo veku 37 rokov krajan

JOZEF VOJTAS

MIROSLAV KADLUB

Zosnulý bol dlhoročným aktívnym
členom MS SSP v Jurgove a verným čitateľom Života. Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo
a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Zosnulý pochádzal zo slovenskej
rodiny. Bol verným čitateľom časopisu
Život a členom miestnej skupiny SSP.
Odišiel od nás dobrý človek a krajan.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke

* * *
Dňa 24. augusta 2007 zomrel
v Jurgove vo veku 77 rokov krajan

* * *
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zosnulý patril medzi zakladajúcich členov miestnej skupiny SSP a bol verným
čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás
dobrý človek, krajan, starostlivý manžel,
otec a dedko. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 19. júla 2007 zomrela vo Veľkej Lipnici vo veku 101 rokov

EMILIA PAKOSZOVÁ
Zosnulá bola najstaršou obyvateľkou obce. Odišla od nás dobrá žena
a starostlivá matka, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici
* * *
Dňa 22. júna 2007 zomrel
v Kacvíne vo veku 93 rokov krajan

ŠTEFAN KROMKA

Zosnulý patril medzi najstarších
krajanov v Kacvíne. Bol posledným
vyučením kováčskym majstrom v tejto
obci, ktorého vyhňa ešte dodnes existuje. Pochádzal z Malej Frankovej. Celý život so záujmom sledoval krajanské dianie. Bol dlhoročným členom MS SSP
v Kacvíne a čitateľom Života. Odišiel
od nás starostlivý otec, svokor, dedo
a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 10. septembra 2007 sme si
pripomenuli prvé výročie smrti krajana

JOZEFA MARŠALEKA,
ktorý zomrel v Kacvíne 10.9.2006
vo veku 70 rokov.
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne
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Mladým – mladším – najmladším

H

rali sa raz žabky Skočka, Hopka a Čľapka pri
malom jazierku. Najprv
boli len pri brehu, no o chvíľu
smelo skackali po listoch bieleho
lekna.
- Mám nápad, - skríkla odrazu žabka Skočka, ukázala na veľký
list a zvolala: - Vážení cestujúci,
pozývam vás na vzrušujúcu plavbu po jazierku. – Hurá, - potešili
sa Hopka a Čľapka a naskočili
na lekno. Skočka urobila zopár
drobných úprav, aby sa plavidlo
mohlo pohnúť dopredu a o chvíľu oznámila: - Milí cestujúci, som
kapitánka lode Leknina a srdečne vás vítam na prvej plavbe.
- Počkajte, aj ja chcem ísť
s vami, - ozvalo sa z brehu.
- Ty, myšička? – prekvapene pozrela žabka Čľapka. – Veď
ty nevieš plávať. Na plaveckom
kurze si sa bála vody a nič si sa
nenaučila.
- To nie je pravda, viem plávať. Dokonca výborne, tvrdila myšička Mišinka a vysvetľovala: - Naučil ma to starý
potkan Alan z kanála. Okrem toho, táto loď je bezpečná,
či nie?
- Bezpečná, úplne bezpečná! – povedala trošku ľahkomyseľne kapitánka Skočka.
- Skočka, prestaň. Dobre vieš, že Leknina sa môže prevrátiť, - ohradila sa žabka Hopka. – Všetci jej pasažieri by
mali byť dobrí plavci.
- Ale ja som dobrý plavec. Naozaj. Keď neveríte, opýtajte sa potkana Alana, - dupkala nôžkami Mišinka.
- Tak už nastúp a nezdržuj, - mávla nakoniec rukou
žabka Skočka a Leknina vyrazila na svoju prvú plavbu.
Cesta bola nádherná. Slniečko svietilo a loďka jemne
pohojdávala myšičku Mišinku a jej kamarátky. Nezbedné
žabky to však o chvíľu prestalo baviť.

Prvá plavba
- Poďme skákať do jazera, - dostala nápad kapitánka
Skočka. – Takto, aha, - rozhojdala Lekninu, prudko sa odrazila a skok, už bola v jazere. Žiaľ, nielen ona. Vo vode sa
ocitli všetci cestujúci.
- Juchachá, to je výborne! To bol fantastický nápad!
– tešili sa žabky. Vtom sa Hopka rozhliadla a skríkla: - Kde
je Mišinka? Vidíte ju?
Len málo chýbalo a Mišinka by sa viac nevrátila
domov k mamičke. V poslednej chvíli ju žabky vytiahli
na hojdajúcu sa Lekninu. Keď po chvíli otvorila vystrašené oči, žabky si vydýchli: - Ach, žije... Mišinka tíško
povedala: - Prepáčte, ja... neviem plávať. Skoro som sa
utopila.

Oliva, oliva, lístoček

(Vrabček 9/2004)

Oliva, oliva, zelená oliva,
povedz mi oliva, kde môj milý býva.
Ja ti to nepoviem, lebo sama neviem,
ja som strom zelený, ja hovoriť neviem.
Oliva, oliva, lístoček zlatušký,
nežeň sa, šuhajko, ešte si mladušký.
Nežeň sa, šuhajko, netreba ti ženy,
polož si za klobúk rozmarín zelený.
Bárs si ja položím červenú ružičku,
predsa ja nenechám tú moju Aničku.
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Milí mladí čitatelia!
Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave vypisuje pre vás novú
VÝTVARNÚ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA 2007

pod názvom

Maľovaný list
sv. Mikulášovi
Téma je zaujímavá a poskytuje široký výber námetov
určite pre každého výtvarníka. Každý z vás už teraz vie,
s akými želaniami by sa obrátil na sv. Mikuláša a dúfame,
že sa o ne radi podelíte aj s čitateľmi Života.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, ktorí nám
pošlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému.
Pri práci môžete používať ľubovoľnú techniku – ceruzy,
pastelky, farbičky, krepový papier, textil, drevo a pod.
Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje:
názov (titul), meno a priezvisko, vek, triedu, školu
a presnú adresu autora.
Svoje práce posielajte na adresu redakcie (Redakcia
Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków) najneskôr do
31. decembra 2007. Výsledky súťaže budú opublikované v Živote č. 4/2008.
Najlepšie práce získajú hodnotné odmeny a budú
uverejnené v Živote.
Srdečne pozývame!

ÚLOHA PRE VÁS
Milí mladí priatelia, po prázdninách škola volá! Rovnako aj rybku Elišku a jej kamarátky. Vašou úlohou je vyfarbiť obrázok a poslať ho k nám do redakcie. Z posledných prác sme odmenili: Patríciu
Kościelakovú z Veľkej Lipnice a Karolínu Radeckú z Kacvína.
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Moto a hudba

DESMOD

NISSAN
QASHQAI
Nissan veľmi šikovne využil jednu z mála medzier, ktorú súčasný automobilový trh ponúka. Japonský výrobca sa to rozhodol
vyriešiť skrížením kompaktného hatchbacku s robustným športovo-úžitkovým vozidlom. Nový Nissan dokonalým spôsobom
križuje oba tieto segmenty. Po obvode chránia Nissan pred nástrahami terénu čierne plasty, svetlá výška 20 cm spolu s veľkými kolesami zabezpečili autu zase vyššiu postavu. S týmito parametrami
by dokázal zvládnuť viac než len členitý tuzemský asfalt či prašnú
príjazdovú cestu na záhradu.
Nissanu sa podarilo vytvoriť vo vnútri Qashqaia príjemné
prostredie, zostavené z kvalitných a dobre poskladaných materiálov. Vodič má pred sebou dvojicu prehľadných budíkov, medzi
ktorými sa nachádza displej zobrazujúci stav paliva, teplotu chladiacej kvapaliny a údaje palubného počítača. Multifunkčný volant
umožňuje vodičovi ovládať funkcie autorádia, tempomatu a prijímať hovory cez spojenie bluetooth.
Prehľadne riešená stredová konzola vás na chvíľu zmätie
množstvom tlačidiel, ktorými disponuje ako rádio, tak klimatizácia. Batožinový priestor ponúka v základe 410 litrov. Pôdorys
Qashqaia je síce porovnateľný s hatchbackmi, lenže svojou výškou
a tým aj polohou ťažiska je vysoko nad nimi. Prirodzene sa tak
dostávame k otázke, či je japonský špecialista na mestskú džungľu
na cestách konkurencieschopný.
Za volantom Qashqaia sedíte vyššie než v autách nižšej strednej triedy a už pred prvou zákrutou podvedome očakávate výraznejší náklon karosérie. Nič také sa však v podaní Nissanu nekoná.
Je pevný a stabilný. Jeho limity prichádzajú samozrejme skôr než v
prípade najlepších súčasných hatchbackov, ale sami budete prekvapení, ako dlho sa ich dokáže držať. Pri preberaní auta môžete mať

z 1,5-litrového turbodiesla trochu skepticky dojem. Pravda je však
iná. Veľmi rýchlo zistíte, že cestovanie týmto autom môže byť naozaj príjemné. Spotreba sa pohybuje prevažne do 6,5 litra na 100
km. Pod kapotou nájdete štvorvalcový turbodiesel s priamym vstrekovaním so zdvihovým objemom 1461 cm3, s maximálnym výkonom 106 k, s ktorým dosiahnete maximálnu rýchlosť 174 km/h.
Počas jazdy máte k dispozícii 6-stupňovú manuálnu prevodovku.
Nissan Qashqai je jednoducho veľmi dobre namiešaný kokteil s vyváženými chuťami, ktorý vám toho ponúkne skutočne mnoho a na
vysokej úrovni. Rozhodne kvalitné a dobre postavené auto. (ms)
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Skupina Desmod patrí medzi najznámejšie hudobné
skupiny slovenskej hudobnej scény. Prvýkrát o tejto kapele
fanúšikovia počuli v roku 1996, keď sa Desmod dostal do
semiﬁnále súťaže Marlboro Rock In. V priebehu najbližších
troch rokov vydávajú niekoľko demo nahrávok a absolvujú
mnoho rozhovorov pre rôzne hudobné relácie. Rok 2000 je
pre túto skupinu prelomový, pretože vychádza prvý album

pod názvom 001. Z tohto albumu pochádza aj pieseň Je mi
fajn, ktorá sa v priebehu niekoľkých týždňoch usadila medzi
najhranejľšími skladbami na Slovensku. O rok neskôr sa Desmod vrhá na prípravu druhého CD, ktoré nakoniec vychádza
v novembri 2001 s názvom Mám chuť. Desmod sa pomaly
dostáva aj do povedomia českých poslucháčov. Rok 2003 sa
spája s nahrávaním tretieho albumu s názvom Derylov svet.
Tento album bol však nahrávaný dvakrát, pretože po ukončení prvej nahrávky naspievané piesne záhadne zmizli s počítača
a tak musel Desmod naspievať všetko ešte raz. A že to oplatilo, o tom svedčí aj platinová platňa za tento album.
Okrem domácich fanúšikov sa Desmod predstavil aj
na koncerte v Katoviciach, kde mal koncert úspech. V tom
roku sa zaviedla tradícia odohrania série bezplatných koncertov pre vybrané základné školy ku koncu školského roku.
Onedlho na to vystúpil Desmod ako predkapela na koncerte skupiny Motorhead.
Rok 2004 sa opäť niesol v znamení pracovného nasadenia. Kapela sa pripravovala na nahrávanie štvrtého albumu
Skupinová terapia. Na príprave albumu sa zúčastnila aj Zuzka Smatanová, ktorá naspievala duet Pár dní.
Na piatom albume, ktorý sa volá Uhol pohľadu, začína
skupina pracovať začiatkom roku 2006. Za sebou má niekoľko vydarených koncertných turné, na ktorých sa spolu
s nimi predstavila aj Zuzka Smatanová. Tentokrát však táto
už všeobecne známa slovenská kapela nahráva v najväčšom
profesionálnom štúdiu v Prahe a nie v malom štúdiu neďaleko Hlohovca. Hlavným singlom poslednej nahrávky je
pieseň V dolinách, ktorá sa dlho udržiavala na čele hitparád.
2. decembra 2006 tesne po štvrť na deväť večer sa Desmod
stáva prvou kapelou v histórii, ktorá poráža Elán v najväčšej
slovenskej diváckej ankete „Zlatý slávik“.
Aktuálne medzi najhranejšie skladby kapely patrí pieseň
Zhorí všetko čo mám. Ako posledné z dielne Desmodu vyšlo
tento rok v apríli DVD s titulom Live In Garage. (ms)
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Poľnohospodárstvo

Z KALENDÁRA
NA SEPTEMBER
Záhradkári
Končí sa obdobie zberu teplomilnej zeleniny. Ešte pred
príchodom mrazov pozbierame plody paradajok, fazule,
kapustu a ďalšie. Odkopky rebarbory získame zo zdravých
mladších vysokovýkonných jedincov. Sadíme ich na vyhnojený záhon do štvorcového sponu 1 m.
Petržlen na zimnú potrebu pestujeme v črepníku. Vňaťový
petržlen vyberieme opatrne z hriadky, aby sa nepoškodili korene
a dáme do nádoby hlbokej aspoň 120 mm, naplnenej hlinou
zmiešanou s kompostom. „Sadíme“ na husto, stačí vzájomný
odstup 30 mm. Nádobu zapustíme až po okraj do pôdy a pravidelne zalievame. Necháme ju vonku až do príchodu mrazov.
Veľmi životaschopný porast uhoriek môžeme využiť na získanie
semena. Na tento účel ponecháme na rastlinách dobre vyvinuté, zdravotne bezchybné plody. Zberáme ich v plnej zrelosti,
ale kým má dreň ešte pevnú konzistenciu. Pod prístreškom na
slnečnom, ale chránenom mieste ich necháme dozrieť a vyberieme semená, ktoré na site preplachujeme studenou vodou
dovtedy, kým ich nezbavíme slizovitej drene. Napokon semená
sušíme v tenkej vrstve pri izbovej teplote.

Ovocinári
Začiatkom mesiaca dokončíme presvetlenie korún kôstkovín; v tomto období je totiž menšie nebezpečenstvo glejotoku ako pri zimnom reze. Môžeme zrýľovať pôdu pod stromami, poranené korene sa do zimy zahoja, stromy vyženú
mladé jemné korienky, čím sa vlastne ich koreňová sústava
zmladzuje. To však možno robiť iba raz za 3 až 5 rokov.
Oberáme jesenné kultivary jabĺk a hrušiek, oberanie
zimných odrôd ponecháme na koniec tohto alebo na začiatok nasledujúceho mesiaca. Ešte možno robiť posledný postrek proti hubovým chorobám, ktorý priaznivo ovplyvňuje
uskladniteľnosť ovocia.
Koncom tohto mesiaca už pomýšľame na sadenie ovocných stromov. Prvé sadíme drobné ovocie (ríbezle, maliny),
ostatné až po opadnutí lístia.

Chovatelia
Ustajňovacie priestory pre hydinu musia byť už pripravené, pretože počasie je chladnejšie. Na nové ustajnenie
navykáme húsky, ktoré sa mu vyhýbajú. Husi posledný raz
podšklbeme, najneskôr do konca mesiaca. Mladé zvieratá
možno dokrmovať. Je čas utvoriť si aj zásoby podstielkového
materiálu.
V chovoch kôz sa začína nová sezóna, objavuje sa ruja. Súčasne treba na pripúšťacie obdobie pripraviť chovné capy, a to
výživou i pohybom, aby sa dostali do správnej kondície. Základom kŕmnej dávky je teraz kvalitné seno, ovos a zelený krm.

Včelári
September je zo včelárskeho hľadiska prvý jesenný mesiac. V prírode sa vyskytujú už len veľmi skromné zdroje peľu.

Aktivita včelstiev klesá. Matka obmedzuje množstvo nakladených vajíčok a rozlohy plodu na plástoch sa rapídne zmenšujú.
Včelstvo si pripravuje priestor na uloženie zimných zásob. Už
koncom augusta včelári začínajú včelstvám dopĺňať zásoby.
Krmivom je roztok z vody a cukru, ktorého množstvo si včelári rátajú podľa počtu plástov ponechaných v úľu. Na jeden
plást je to 1,5 kg cukru. Krmivo sa podáva vždy navečer, a to
naraz všetkým včelstvám. Vzniká pritom aj nebezpečenstvo
rabovky. Preto situáciu na letáčoch denne kontrolujeme.
V septembri včelstvá ešte výraznejšie neutepľujeme, aj
keď dni a noci sú chladnejšie. To preto, aby matka prestala
čo najskôr plodovať a včelstvo nemuselo chovať plod. Včely určené na zimovanie výchova plodu značne vyčerpáva
a skracuje im život. (aj)

Zbierame byliny
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu kručinku farbiarsku (lat. Genista tinctoria L.; poľ. janowiec
barwierski).
Asi 40-70 cm vysoký poloker s plazivým koreňom.
Konáre má priame, oblé, pruhované a lysavejúce, konáriky tenké hranatejšie, pritlačene chlpaté. Listy sú striedavé,
s čiarkovitými prílistkami alebo bez nich, zväčša eliptické
až kopijovité, obyčajne holé. Súkvetia sú len zriedka a málo rozkonárené, strapcovité, termálne a listnaté. Kvety sú
obojpohlavné, krátko stopkaté, holé, päťpočetné, s rúrkovo-zvonkovitým dvojpyskovým kalichom a dvojzubým vrchným a trojzubým spodným pyskom. Koruny sú zlatožlté,
strieška má krátky necht, dve krídla sú podlhovasto vajcovité, na báze šípovité, dva lupienky člnka sú rovné. Semenník
býva kopijovito čiarkovitý a celkom holý. Plody sú holé,
plocho stočené struky.
Tento druh patrí k typickým bylinám suchých a kyslejších lúk, pasienok a svahoch.
Predmetom zberu býva kvitnúca
vňať. V homeopatii sa používa čerstvá, odrezávaná počas začiatočného kvitnutia
a materiál sa súší v tieni. Táto bylina
má výrazný močopudný účinok,
okrem toho účinkuje preháňavo, ovplyvňuje látkovú premenu
a cievny systém, osvedčila sa aj
pri chorobách močových ciest,
obličiek a nedostatočnej srdcovej
činnosti. V ľudovom liečiteľstve sa
vňať používa aj proti vodnatieľke
a pre dobré močopudné účinky
i proti močovým a obličkovým
kameňom a pri reumatizme.
Esencia z čerstvých výhonkov, listov a kvetov sa v homeopatii používa podobne ako
alopatické prípravky.
(aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Zuzka varí

Na malom množstve oleja speníme
nadrobno nakrájanú cibuľku, ktorú zalejeme asi 1/4 l mlieka, privedieme do varu
a pridáme tavený syr, ktorý za stáleho miešania roztopíme v mlieku, pridáme kečup
a do tejto masy pretlačíme pár strúčikov
cesnaku. Chvíľku povaríme na miernom
ohni za stáleho miešania. Túto masu dáme
na uvarené cestoviny.

ZÁKUSKY
Čučoriedkový koláč so snehom

ČO NA OBED
Krémová cesnaková polievka
16 strúčikov cesnaku, 3 lyžice hladkej
múky, 1/4 l mlieka, 0,5 l smotany na varenie,
olej, petržlenovú vňať, muškátový oriešok,
vegetu, sušienky Bake rolls cesnakové.
V hrnci rozpálime olej, pridáme cesnak a trošku opečieme. Pridáme múku
a zalejeme studenou smotanou. Za stáleho miešania prilejeme mlieko a necháme
prevrieť. Pridáme nastrúhanú trošku muškátového orechu, vegetu a premiešame.
Na ozdobu použijeme sušienky Bake rolls
cesnakové a petržlenovú vňať.

Gazdovské kura po
provensálsky
9 zemiakov, 1 kurča, 8 strúčikov cesnaku, 4 paradajky, 20 zelených olív, 300 ml bieleho vína, 200 g syra, provensálske korenie,
soľ, čierne korenie.
Zemiaky olúpeme a nakrájame na hrubšie plátky. Kurča naporciujeme na štvrtky,
osolíme a okoreníme. Paradajky nakrájame
na plátky a rozpolíme olivy. Na dno zapekacej misy dáme plátky zemiakov. Poukladáme mäso a nakrájanú zeleninu, pridáme
olúpaný cesnak. Zalejeme bielym vínom
a posypeme provensálskym korením. Osolíme, okoreníme. Pečieme asi hodinu do
zlatista. Nakoniec posypeme strúhaným
syrom a ešte chvíľu zapečieme.

Cestoviny so syrovocesnakovou omáčkou
Talianske cestoviny, mlieko, tavený syr v črievku alebo Karičku, cibuľu, olej, cesnak, kečup.
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250g polohrubej múky, štipku soli, 125g
masla, 1 vajce, 1 balíček vanilínového cukru,
100g práškového cukru, 450g čučoriedok,
1 PL škrobovej múky maizeny, 1 PL kryštálového cukru, 4 PL egrešovej marmelády,
3 bielka, 6 PL práškového cukru.
Preosiatu múku zmiesime so soľou,
maslom, vajcom, vanilínovým cukrom
a cukrom. Krehké cesto necháme v chladničke prikryté odpočívať 1-2 hodiny. Čučoriedky preberieme, umyjeme a necháme
odkvapkať. Maizenu zmiešame s vodou
a cukrom a prevaríme. Pridáme čučoriedky a necháme vychladnúť. Rúru vyhrejme
na 180°. Cesto rozvaľkáme a vyložíme
ním dno a bočné steny formy. Dno niekoľkokrát popicháme vidličkou a 20 minút
pečieme na druhej priečke rúry odspodu.
Vychladnutý korpus koláča natrieme marmeládou a naplníme čučoriedkami. Bielky
s preosiatym cukrom vyšľaháme na tuhý
sneh a cukrárskym vrecúškom nastriekame na čučoriedky mriežky zo snehu. Koláč
ešte raz vložíme do rúry a snehovú hmotu
necháme zapiecť do mierneho zhnednutia.

ŠALÁTY
Ovocný šalát
3 jablká, 1 hruška, 3 marhule, 3 pomaranče, prípadne iné druhy ovocia podľa sezóny a chuti, 1 pohár broskyňového kompótu, 100 g cukru, 2 poháriky koňaku, šťava
z 1 pomaranča a z 1 citróna.
Čím viac druhov ovocia, tým je šalát
chutnejší. V sezóne použijeme napr. aj jahody
a maliny. V zime použijeme kompóty. Ovocie umyjeme, olúpeme, pokrájame na kolieska. Zmiešame a dáme odležať na niekoľko hodín. Podávame v hlbšej sklenej miske.
Je vhodný na slávnostné príležitosti. Vďační
stolovníci budú naň dlho spomínať. A nielen naň, ale aj na hostiteľa. (podľa www.
recepty.sk)
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OSTROGA
P I Ę T O WA
Choroba określana nazwą „ostroga piętowa” polega na utworzeniu
się na nadmiernie obciążonej części
kości piętowej po stronie podeszwowej dziobastej narośli kostnej. Dolegliwość wywołuje podrażniona,
zmieniona zapalnie kaletka maziowa albo zmiany zapalne przyczepów ścięgien krótkich mięśni stopy
(rozcięgna podeszwowego) do kości
piętowej. Bóle występują zazwyczaj
rano i mogą poważnie uniemożliwić lub ograniczyć zarówno możliwość stania jak i chodzenia. Wbrew
pozorom jest to bardzo powszechne schorzenie. Dotyczy co piątej
osoby w wieku powyżej 40 roku
życia, a przede wszystkim kobiet.
Za głównego winowajcę uważa się
przeciążenia (stojąca praca, intensywne uprawianie sportu), nadwagę
lub uraz okolicy pięty. Niewątpliwą
rolę gra tu również podłoże reumatyczne.
Leczenie: zaczynamy od noszenia obuwia amortyzującego nacisk
pięty na podłoże oraz specjalnych
wkładek odciążajacych pięty. Gdy
okaże się to nieskuteczne możemy
skorzystać z zabiegów ﬁzykalnych
np.: jonoforezy, laseroterapii czy
ultradźwięków. W celu złagodzenia
bólu stosuje się leki przeciwbólowe
i przeciwzapalne lub preparaty sterydowe wstrzykiwane w chore miejsce. W zwalczaniu bólu pomocna
jest codzienna gimnastyka stóp
i noszenie wkładki z ﬁlcu lub kor-
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ka, z niewielkim zagłębieniem odpowiadającym wielkością punktowi
bolesnemu. Wkładki można zrobić
na zamówienie lub kupić w sklepach
ortopedycznych oraz dobrych obuwniczych albo najpewniej sporządzić
samemu. W tym celu w okolicę
zapiętka wklejamy do buta wkładkę ﬁlcową lub korkową wysokości
ok. 0,5 cm; wyszukujemy na pięcie bolesne miejsce i smarujemy je
tuszem. Następnie wkładamy nogę
do buta i po uważnym odciśnięciu
śladu na wkładce wycinamy w niej
odpowiednie zagłębienie. W zaostrzeniu choroby ulgę przynoszą zimne okłady na okolicę chorej pięty,
kilka razy dziennie przez ok.10 minut. W przypadkach braku poprawy
konieczne jest podwyższenie obcasa
o 2-3 cm (miękka guma) w celu odciążenia pięty – przeniesienia ciężaru
ciała na przodostopie. Przy dużych
zmianach proponuje się operację
czyli zeszlifowanie wypukłości kostnej.
Proﬁlaktyka: chory powinien
dbać o właściwą wagę i nosić buty
na niewysokich obcasach i miękkich
podeszwach, ze sztywnymi zapiętkami, szerokimi noskami i wkładką
podtrzymującą sklepienie podbicia.
Należy też unikać wysiłków, które
długotrwale przeciążają stopy. Proﬁlaktyka i leczenie ostrogi piętowej
jest bardzo ważna, gdyż możliwe
są przykre powikłania w postaci
w bólu krzyża lub kolan spowodowane utykaniem. Zaleca się masaż
strony podeszwowej stopy i masaż
pobudzający podudzie, ćwiczenia
poprawiające zakres ruchomości
stawu skokowego i stopy, ćwiczenia
wzmacniające mięśnie stabilizujące
łuki stopy, ćwiczenia rozciągające
mięśnie łydki, np.: w pozycji siedzącej kręcenie stopami w stawach skokowych, naprzemienne lub jednoczesne unoszenie i opuszczanie obu
pięt, zginanie i prostowanie nóg,
zwijanie palcami stóp położonego
na podłodze ręcznika, chwytanie
palcami różnych, drobnych przedmiotów z podłogi. Nie zapominamy
o odpoczynku w pozycji siedzącej
z uniesieniem kończyn dolnych.
Józefa Pieronek
Mgr ﬁzjoterapii

Prawnik
Prawo do urlopu
Nawet jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, masz prawo
do urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar
zależy od wykształcenia i dotychczasowego
stażu pracy na etacie. Jeśli wynosi on ponad
10 lat (np. 4 lata nauki w liceum i 6 lat pracy)
– jest to 26 dni, jeśli mniej – 20 dni wolnego.
Urlop określa się proporcjonalnie do czasu
trwania umowy.

Stan konta emerytalnego
w ZUS
Dotychczas ZUS przesłał informacje o wysokości składek za lata 2000–2004. Ubezpieczeni nie otrzymali więc jeszcze informacji
o składkach za rok 1999 oraz 2005. Natomiast
– zgodnie z art. 50 ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
– poczynając od 2006 r., w terminie do 31
sierpnia każdego roku, ZUS jest zobowiązany
przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po 31
grudnia 1948 r. kompleksową informację o stanie konta, w której musi podać wysokość:
• zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na 31 grudnia poprzedniego
roku, w przypadku gdy kapitał ten został już
ubezpieczonemu obliczony,
• hipotetycznej emerytury,
• składek na ubezpieczenie emerytalne,
z wyłączeniem składek na otwarte fundusze
emerytalne, za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, w wysokości nominalnej,
w podziale na miesiące,
• składek na otwarte fundusze emerytalne,
należnych i odprowadzonych.
ZUS informuje o wysokości składek listem zwykłym na adres do korespondencji
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez
więcej niż jednego płatnika składek, ZUS
przesyła informację o stanie konta na adres
do korespondencji podany w zgłoszeniu
do ubezpieczeń społecznych, które zakład
otrzymał jako ostatnie. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny,
informacja przesyłana jest na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania lub adres zameldowania albo na
adres zameldowania na pobyt stały uzyskany
z Centralnej Bazy Danych RCI PESEL.
Po otrzymaniu z ZUS informacji o wysokości składek lub o stanie konta, ubezpieczony powinien najpierw sprawdzić, czy w prze-

słanej przez ZUS informacji zawarte są jego
prawidłowe dane osobowe, tj. imię, nazwisko,
PESEL i NIP, ewentualnie – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres
zamieszkania. Należy przy tym pamiętać, że
seria i numer dowodu osobistego albo paszportu podawane są tylko w przypadku braku
numeru PESEL i/lub NIP. Jeśli ubezpieczony
stwierdzi nieprawidłowości w tych danych,
powinien udać się do płatnika składek, który
zobowiązany jest sprawdzić, czy przekazał
do ZUS prawidłowe dane i – w przypadku
stwierdzenia błędów w przekazanych do ZUS
dokumentach – w terminie 7 dni sporządzić
i przekazać do ZUS stosowne dokumenty korygujące. Jeżeli płatnik składek podał prawidłowe dane, a ZUS ma dane błędne, ubezpieczony powinien zgłosić reklamację w placówce
ZUS właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W dalszej kolejności należy sprawdzić,
czy podane w informacji kwoty zgadzają się
z tymi kwotami składek, które powinny zostać
przekazane do ZUS (w przypadku pracownika), lub też zostały faktycznie tam przekazane (w przypadku osoby opłacającej za siebie
składki). Posłużyć do tego może np. druk ZUS
RMUA (raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej) lub pasek wynagrodzeń przekazywany
przez pracodawcę, a w przypadku osób będących jednocześnie płatnikiem składki za siebie
– dokumenty rozliczeniowe przekazywane do
ZUS. Jeśli ubezpieczony nie otrzymywał lub
nie zbierał otrzymywanych od płatnika informacji, powinien w ﬁrmie, w której jest lub był
zatrudniony, poprosić o wydanie informacji
zawierającej dane, w jakiej wysokości naliczono składki od jego wynagrodzenia za poszczególne miesiące. Należy pamiętać o tym,
że część składki na ubezpieczenie emerytalne,
wynosząca 7,3 proc. podstawy jej wymiaru,
odprowadzana jest przez ZUS do wybranego
przez ubezpieczonego otwartego funduszu
emerytalnego. Dlatego też osoba sprawdzająca wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym
koncie musi pamiętać o tym, że powinna się
tam znaleźć składka w wysokości 12,22 proc.
podstawy jej wymiaru. Wyjątek dotyczy osób,
które nie przystąpiły do otwartego funduszu
emerytalnego, gdyż nie miały takiego obowiązku. W ich przypadku składka zewidencjonowana na koncie musi wynosić 19,52 proc.
podstawy jej wymiaru.
Do końca sierpnia br. ZUS nie zdołał wykonać tego obowiązku, a omawiana informacja będzie wysyłana osobom ubezpieczonym
dopiero w przyszłym roku. Można sobie samemu obliczyć przykładową wysokość emerytury na kalkulatorze zamieszczonym na
www.mojaemerytura.zus.pl. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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NÁŠ TEST

ezdy o nás
i
v
H
VÁHY (24.9.-23.10.)

BARAN (21.3.-20.4.)

V prvom týždni na teba čakajú dobré zvesti. Partner ti pomôže. Možno dostaneš aj vysnívaný darček. Druhý týždeň
bude o čosi horší. Budeš mať zlú náladu.
Dôležité rozhodnutia radšej nechaj na
neskôr. Dávaj si na seba pozor. Lepšie
chvíle sa ti vrátia koncom mesiaca.

Už prvý týždeň vybavíš úplne bez
problémov všetky dôležité veci. Radšej
však s nikým nediskutuj, aby si sa zbytočne nedostal do konﬂiktu. Nastávajúci mesiac by mal byť pre teba priaznivý. Môžeš síce chorľavieť a mať väčšie
výdavky, ale poradíš si s tým.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Čas, ktorý prichádza, bude pre
teba čoraz lepší. Tvoj vzťah s partnerom
bude v prvej polovici mesiaca naplnený
citmi a láskou. Budeš sa veľmi dobre cítiť. Ak nemáš partnera, možno ho získaš
v polovici mesiaca. Koniec mesiaca bude
pokojný, ale dávaj si pozor na zdravie.

V prvom týždni ti nebude vôbec
chýbať entuziazmus. Podarí sa ti vyriešiť problémy spojené s prácou. V prvej
polovici mesiaca sa ti bude dariť, čakajú ťa milé chvíle, ale aj také, ktoré
ťa dokážu vyviesť z rovnováhy. Druhá
polovica bude pokojná, takže si oddýchneš.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Na začiatku bude veľa zábavy. Potom príde trochu viac práce, ale budeš
mať dostatok síl, aby si ju vykonal. Snaž
sa všetko, čo si začal, úspešne zakončiť.
V druhej dekáde ťa čakajú väčšie zárobky. Možno získaš aj lepšie pracovné
miesto, ktoré bude výhodnejšie, ako to
predchádzajúce.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Najprv väčšie výdavky, potom zasa
viac práce, ale entuziazmus ťa neopustí.
Dávaj si pozor na jazyk. Druhá polovica
mesiaca bude priaznivejšia a budeš sa cítiť lepšie. Konečne dosiahneš to, o čo si
sa snažil a budeš spokojný. Najlepšie sa
bude dariť podnikateľom.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Nadchádzajúci čas je pre teba ako
stvorený. Tvoja práca prinesie ovocie. Začiatkom mesiaca vybavíš všetky
úradné veci. Možno ťa čaká aj krátka
služobná cesta. Dávaj si však pozor na
svoj zdravotný stav. Osud ti praje, takže
možno nájdeš aj lásku svojho života.

Aj keď budeš mať viac hotovosti,
tvoje výdavky sa zväčšia. V druhom týždni dosiahneš dlho očakávaný úspech.
Partnerský vzťah sa bude pozitívne rozvíjať a asi ťa čaká krátka služobná cesta.
Koniec mesiaca bude trochu náročnejší.
Spoznáš však nových ľudí.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

Tento mesiac bude ako na hojdačke. Začiatkom mesiaca budeš trochu
nervózny. Ale sa to našťastie rýchlo
zmení. Potom zasa nebudeš mať chuť
pracovať, ale hneď na to budeš natoľko
pracovitý, že dostaneš pochvalu. A okrem toho ťa čakajú úspechy v láske.

Mesiac sa začne veľmi úspešne.
Tvoj partnerský vzťah bude naplnený
láskou a nehou. A ak hľadáš partnera,
naisto ho nájdeš. Zlepšia sa aj rodinné
vzťahy. Jednoducho ťa čaká príjemný
mesiac. V strede mesiaca si dávaj väčší
pozor, aby si sa zbytočne nerozčuľoval.

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Tento mesiac bude náročný. Realizácia plánov sa môže posunúť na neskôr.
Môžeš mať aj problémy so zdravím. Podarí sa ti však vybaviť jednu dôležitú
vec, čo ti pozdvihne náladu. Ak podnikáš, čaká ťa úspech. Rodinná situácia
bude priaznivá.

Ak chceš dosiahnuť úspech, musíš
ešte chvíľu počkať. Prvý týždeň by mal
byť pre teba po ﬁnančnej stránke celkom
dobrý. Ak sa musíš rozhodnúť ohľadom
práce, urob to čo najskôr. V druhom
týždni získaš viac energie do práce. Tak
ju využi.
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Ako môžem pomôcť
svojmu dieťaťu?
Motivácia
1. Moje dieťa sa často nudí: áno - 0; nie -1.
2. Zaujímajú ho rôzne veci, ale nezaujíma ho
škola: áno – 1; nie – 0.
3. Rado mi pomáha v domácnosti: áno – 2;
nie – 0.
4. Veľmi sa bojí skúšok v škole: áno – 0; nie – 1.
5. Má veľmi výrazný záujem o niektoré koníčky: áno – 1; nie – 0.
Koncentrácia
6. Ak sa moje dieťa pre niečo zapáli, nedokáže s tým prestať: áno – 1; nie - 0.
7. Chce vždy všetko vedieť do podrobností:
áno – 1; nie - 0.
8. Dokáže si správne rozložiť svoj čas: áno
– 1; nie – 0.
9. Rýchlo sa pre niečo zapáli, ale rovnako
rýchlo záujem stratí: áno – 0; nie – 1.
10. Dokáže výborne rátať spamäti: áno – 1;
nie – 0.
Schopnosť uvažovať
11. Moje dieťa reaguje až prekvapujúco rýchlo: áno – 1; nie – 0.
12. Rozoznáva príčinu hnevu: áno – 1; nie – 0.
13. Často prichádza k logickým záverom: áno
– 1; nie – 0.
14. Má ťažkosti s matematikou: áno – 0; nie – 1.
15. Naozaj rozumie druhým: áno – 1; nie – 0.
Kreatívnosť
16. Moje dieťa si rado robí veľké plány: áno
– 1; nie – 0.
17. Rado maľuje, kreslí a hrá na hudobných
nástrojoch: áno – 1; nie – 0.
18. Uvažuje o tom, ako by sa niektoré problémy dali vyriešiť: áno – 1; nie – 0.
19. Rado si vymýšľa nové slová, hry a vtipy:
áno – 1; nie -0.
20. Radšej sa hrá hry s vopred stanovenými
pravidlami: áno – 0; nie – 1.
Riešenie:
Zrátajte body v každej kategórii. Ak má dieťa
v niektorej z nich 4 až 5 bodov, znamená to,
že na túto oblasť má talent. Od 2 do 3 bodov
– schopnosti sú priemerné. Ak je pod touto
bodovou hranicou, treba sa poradiť s pedagógom, ako ďalej.
Slabá motivácia: Možno je na vine pocit osamelosti alebo nedostatok sebadôvery. Vy zasa
dostatočne nepoznáte okolie, v ktorom sa
vaše dieťa pohybuje. Rôzne negatívne vplyvy
pri výchove, napríklad prehnaný záujem o videohry, ho vedú k nezáujmu o dianie okolo.
Ťažkosti s koncentráciou: Na vinie je možno psychický stres, ťažkosti s čítaním alebo
písaním, hoci inteligenčne sa dieťa vyvíja normálne. Ak je vo veci psychický stres, je na vás,
aby ste život zorganizovali inak.
Znížená schopnosť logicky uvažovať: Na
vine môžu byť rodičia, ktorí sa niečoho obávajú, alebo spomalený vývoj dieťaťa. Čo najmenej používajte vety ako „Ty si na to ešte príliš malý!“, radšej nechajte, aby sa dieťa samo
vyrovnalo s novými faktami.
Nedostatok kreativity: Dieťaťu zrejme chýba
niečo, čo by ho posúvalo dopredu, aby si plánovalo ako naplniť vlastné túžby.

Zábava a humor

ČO PREZRÁDZA
TVOJE MENO?
Ivona – tmavé, tvrdé, rozhodné
a presvedčivé meno. Dievča či žena
s týmto menom patrí najčastejšie k originálnym typom. Jej celkový zjav, krása, charakter, temperament a povaha
sú celkom zvláštne. Je to obyčajne osoba vysoká buď priemerne vysoká a na
svoj vek vyspelá. Každý, kto ju pozná,
považuje ju za veľmi bystrú, múdru,
chápavú a vtipnú. Od detstva prekvapuje rodinu neočakávanými otázkami,
nápaditými odpoveďami a veľkou, dalo
by sa povedať, rečníckou výrečnosťou.
Pochádza najčastejšie zo vzdelaneckej či remeselníckej rodiny, zriedkavejšie z roľníckej, keďže na vidieku
bolo toto meno donedávna menej po-

pulárne. Máva sangvinickú alebo ﬂegmatickú povahu. V základnej škole sa
učí veľmi dobre, preto často pokračuje
vo vzdelávaní na strednej všeobecnovzdelávacej a vysokej škole. Vie sa neskôr uplatniť vo vedeckej oblasti. Býva
z nej dobrá chemička, ale aj jazykovedkyňa alebo architektka, prípadne
lekárka.
Je to typ človeka veľmi rozvážneho, chladného, ktorý sa triezvo pozerá
a hodnotí okolitý svet. Vie sa dokonale
ovládať a nedáva sa ničím strhnúť. Len
veľmi ťažko ju možno nadchnúť pre
nejakú vec. Keby sme v nej hľadali aspoň iskričku romantiky, bola by ukrytá
hlboko v jej duši. Ako vedúca pracov-

ného kolektívu je znamenitá organizátorka a súčasne veľmi náročná nielen
voči pracovníkom a spolupracovníkom, ale aj k sebe. K práci vždy pristupuje veľmi svedomite a zodpovedne. Za jej zodpovednosť a zmysel pre
spravodlivosť si ju predstavení, ale aj
spolupracovníci veľmi vážia. Nemáva
však veľa priateľov a priateliek, a preto sa nezriedka cíti dosť osamelá. Je
to možno aj preto, že sa ľudia niekedy
obávajú jej ostrého jazyka. Oblieka sa
pomerne jednoducho, neznáša totiž
módne výstrelky. Jej oblečenie je však
z veľmi kvalitných látok.
V živote často zostáva sama. Keď
sa však vydá, tak najčastejšie za muža,
ktorý je od nej hodne starší. Svoje deti
– jedno a niekedy dve – vychováva veľmi prísne. Jej obľúbeným kvetom je
ruža a šťastnými číslami 16 a 17. Niekedy trpí na neurózy, dožíva sa však
vysokého veku. (aj)

S NÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie do snára, aj keď to pokladá za predsudok našich babičiek. Je
to predsa zábava. A čo, keď sa vám
dobrý sen splní? Tak teda, keď sa
vám snívalo:
Cibuľu vidieť – v najbližšom čase
nedorozumenia a hádky v domácnosti; jesť ju – utrpíš veľkú ﬁnančnú
stratu; olupovať ju – čoskoro budeš
mať dôvod k plaču.
Cukríky – budeš pozvaný na slávnostnú udalosť.
Čarodejnica – stretneš sa s nepriateľstvom, nevôľou, zlobou.
Čerešne kvitnúce – šťastie; s peknými plodmi – vydarený, šťastný domov; jesť ich – pred tebou príjemné
hodiny; trhať ich – radosť, veselosť,
úspech; kyslé – nežiadaj to, čo je nedosiahnuteľné.
Čerešňové kvety – úspech a šťastie je blízko teba.
Čížik, vidieť ho – daj si pozor na
ľudí; čvrlikať počuť – budeš sa nudiť
v spoločnosti.
Dážď, malý – očakávaj menší zisk;
chodiť vo veľkom lejaku – pozor, hrozí vám onemocnenie; dážď počas východu slnka – v najbližšej budúcnosti
príjemná zmena; byť premoknutý od
dažďa – v neďalekej budúcnosti nemoc alebo ﬁnančná strata. (aj)

Chytí Mišo zlatú rybku a tá ho ľudským hlasom prosí:
- Pusti ma, Miško, splním ti tri želania.
Mišo hodí rybku do vedra medzi ostatné úlovky a poznamená:
- Nó... v tejto republike sa už toho
nasľubovalo!
***
Príde Dežo do drogérie a pýta sa:
- Máte voňavku s mojím menom?
- A ako sa voláš?
- Dežo Dórant
***

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zraz feministiek v USA. Prvá vystúpi
Američanka a vraví: „Ja som svojmu mužovi povedala, že mu nebudem variť...
Prvý týždeň pozerám, nič! Druhý nič!
Tretí týždeň muž stojí pri sporáku a varí.“
Nastáva všeobecný potlesk. Ozve sa
Angličanka: „Ja som svojmu mužovi
povedala, že mu nebudem prať... Prvý
týždeň pozerám, nič! Druhý nič! Tretí týždeň muž stojí pri vani a perie.“
Nastáva všeobecný potlesk. Ozve sa Slovenka: „Ja som svojmu mužovi povedala, že mu nebudem variť ani prať... Prvý
týždeň pozerám, nič! Druhý nič! Tretí
týždeň začínam vidieť na ľavé oko...“
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Zaujímavosti
Najvyšší žijúci muž sveta sa volá Leonid Stadnyk a pochádza z Ukrajiny. Od doterajšieho držiteľa svetového rekordu je
vyšší o 22 centimetrov. Leonid (37) pochádza z dediny na strednej Ukrajine a do Guinnessovej knihy rekordov ho zapísali ako
najvyššieho žijúceho muža sveta s výškou 2,57 metra. Leonid
začal rýchlo rásť ako 14-ročný. Lekári vtedy u neho zistili poruchu hypofýzy. Neskôr sa z neho stal veterinár a začal pracovať
na veterinárnej klinike. Meral vtedy 2,03 metra. Čoskoro mu
bol primalý aj bicykel a začal sa teda prepravovať autobusom.
Keď sa už nezmestil pohodlne ani do autobusu, začal používať
rodinný voz, do ktorého zapriahali kone. Pred šiestimi rokmi sa
ale musel svojej práce vzdať. Keďže mal príliš veľké chodidlá,
nevedel zohnať topánky patričnej veľkosti a nohy mu omrzli.
PET dom. Dôchodca Tomislav Radovanovič zo srbského Dnes preto pomáha mame s dobytkom a pestuje zeleninu. PreKragujevca si postavil bývanie z prázdnych plastových ﬂiaš.
došlým rekordérom bol pastier Bao Sišun (56) z čínskeho regiNa obytnú plochu veľkosti 60 štvorcových metrov spotreboval
ónu Vnútorné Mongolsko merajúci 2,36 metra. Jeho predchod13 500 PET ﬂiaš. Vonkajšie steny domu tvoria dvojlitrové fľaše,
com bol zasa Tunisan Radhouane Charbib. Ukrajinec o sebe už
na výstavbu vnútorných priečok využil o niečo menšie. Steny
pred časom tvrdil, že je najvyšší muž sveta, nepožiadal však
kúpeľne dorobil z ďalších použitých
o overenie výšky pred zástupcaplastových obalov. Na umelohmotný
mi Guinessovej knihy rekordov
materiál sa spoľahol dokonca aj pri
Reklama na pizzu. Na Novom Zélande sa a preto ho do nej nemohli ani
oknách. Bývalému profesorovi fyziobjavila reklama na pizzu, v ktorej ﬁguruje Adolf zapísať. Jeho rodičia nepatria k
ky a matematiky pomáhali pri zbieHitler. Namiesto úspechu však priniesla protes- najvyšším, otec meria 1,73 metraní netradičného stavebného materiálu aj študenti, ktorých kedysi učil. ty. Billboardy znázorňovali Hitlera, ktorý „zdra- ra, matka 1,52 metra. Jeho výška
Radovanovičov dom je celý z plastu, vil“ okoloidúcich s kúskom pizze v ruke. Reťazec mu však poriadne komplikuje
okrem základov, na ktoré použil be- Pizza Hell sa pokúsil prilákať zákazníkov pro- život. Ak by ale chcel prekonať
tón. Netradičné bývanie, s ktorým by stredníctvom diktátora a slovnej hračky Človek najvyššieho muža sveta v histórii
sa chcel podľa belehradskej tlačovej môže presvedčiť ľudí o
ľudstva, musel by podrásť ešte
agentúry Tanjug dostať aj do Guin- tom, že nebo je peklo. Po
15 centimetrov, čo je už v jeho
nessovej knihy rekordov, sa mu po- sťažnostiach však muveku nereálne. Američan Robert
darilo postaviť za päť rokov. (SITA)
Wadlow z amerického štátu Illiseli reklamné plagáty
nois, ktorý meral 2,72 m, zomrel
stiahnuť. V predcháv roku 1940. (SITA)
dzajúcom roku vyvo-

Šťastie z neba. Pád z výšky približne 1200 metrov ako
zázrakom prežil 33-ročný parašutista Roman H. z Rimavskej
Soboty. Pri zoskoku z lietadla sa mu neotvoril padák. Nešťastie
sa stalo neďaleko letiska Boľkovce v Lučenskom okrese. Po páde ho letecky prepravili
do banskobystrickej Fakultnej nemocnice s
poliklinikou F. D. Roosevelta, kde mu diagnostikovali zlomené rebrá a panvu. Podľa
informácií lekára vnútorné poranenia sa nepotvrdili. (SITA)

Kofeín podporuje pamäťové
lal reťazec pohoršenie
schopnosti a to predovšetkým u starších žien. Problematikou sa zaobe- reklamná kampaň na
Zomrela najstaršia obyrali francúzski vedci, ktorí vo svojej pizzu, pri ktorej rozposvateľka sveta. Najstaršia žijúca
lali
do
poštových
schráštúdii porovnávali ženy vo veku 65
osoba, Japonka Yone Minagarokov a staršie, pijú- nok kondómy. V Indii
wa, zomrela 13. augusta 2007.
ce viac ako tri šálky musela vlani meniť svoj
názov reštaurácia, ktorú po Hitlerovi dokonca Príčinou smrti bola podľa agenkávy denne s tými,
pomenovali. Majitelia vtedy museli čeliť masív- túry Kjódo staroba. Minagawa
ktoré denne vypili
sa narodila 4. januára 1893 v
nemu protestu židovskej obce. (SITA)
jednu šálku kávy alemeste Fukuchi v prefektúre Fubo menej. Tie z nich,
kuoka
na juhozápade Japonska.
ktoré prijímali viac
Najstaršou
osobou
na
svete
sa
stala
28. januára tohto roka,
kofeínu, preukazovali lepšie pamäťové schopkeď
vo
veku
114
rokov
skonala
Američanka
Emma Faust Tillnosti. Pamäťové testy pritom podstupovali štymanová.
V
máji
požiadalo
mesto
Fukuchi
Guinessovu
knihu
ri roky. Pri testovaní vedci pracovali aj s ďalšími
rekordov,
aby
Minagawe
udelil
certiﬁ
kát.
Jej
nasledovníčkou
faktormi, nezabudli na rozdielnosti spôsobené
nadobudnutým vzdelaním, hladinou krvného je 114-ročná Američanka Edna Partlaku a ochoreniami. Závery štúdie publikoval žurnál Neuro- kerová. V Japonsku sa ženy dožívajú
logy, ktorý zverejnil hypotézu, že kofeín môže napomáhať pri vysokého veku. Odborníci to zdôspomalení vývoja demencie. O kofeíne sa vie, že je to psycho- vodňujú zdravou stravou a kvalitnou
stimulant, ale táto štúdia dokazuje, že má aj iné blahodarne zdravotnou starostlivosťou. Podľa
pôsobiace účinky. Vedúcou štúdie bola doktorka Karen Rit- údajov vlády bola v roku 2006 očachie z Francúzskeho národného inštitútu zdravia a výskumu, kávaná dĺžka života Japoniek rekordktorá však varovala pred unáhlenými závermi. Do štúdie vedci ných 85,81 roka. Japonci sa dožívajú
zapojili 7 000 žien, no nezaregistrovali, že by konzumentky 78,8 roka. Rebríček mužov vedú Isväčších porcií kofeínu trpeli na demenciu zriedkavejšie. Zaují- lanďania, ktorí sa dožívajú 79,4 roka.
mavé je, že na mužov pôsobí kofeín menej. (SITA)
(SITA)
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DH z Vyšných Lá
pš

DH z Nižných Lápš

Dychové hudby

’2007

DH z Krempách

DH Tvrdošanka
z Tvrdošína
ana
DH z Fridm

j Belej
DH z Nove

Mládežníc

ka DH z Ka
cvína

DH Oravanka z Trstenej

Foto: M. Smondek

O F E R U J E M Y:
DRUK OFFSETOWY: broszur, katalogów, folderów, teczek, kalendarzy, plakatów, ulotek, akcydensów,
papierów ﬁrmowych, czasopism, druków samokopiujących
NAŚWIETLANIE CTP: wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu technologii Computer To Plate
DTP – DESKTOP PUBLISHING: nasi graﬁcy profesjonalnie przygotują Państwa materiały do druku
USŁUGI INTROLIGATORSKIE: falcowanie, bindowanie, perforowanie, dziurkowanie, foliowanie,
lakierowanie, szycie drutem i nićmi, wykonujemy twardą i miękką oprawę
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