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Jurgovská ľudová kapela je známa určite všetkým krajanom a jedným z jej hudobníkov
je Tomáš Vojtas, ľudový umelec, o ktorého záľubách píšeme podrobenejšie na stranách 20-21.
Foto: archív T. Vojtasa.
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Z našich začiatkov...

Vo Falštíne
Miestna skupina Spolku v tejto
obci vzniká v roku 1947. Medzi jej
zakladateľov patrili Andrej Milaňak,
ktorý sa stal neskôr prvým predsedom,
Jozef Jašontek, Jozef Nálepka a ďalší.
Do miestnej skupiny sa zapísali skoro
všetci vtedajší obyvatelia obce. Krajanské schôdze sa
konali v bývalej kúrii baróna Jugenfelda. Na stretnutiach
sa rokovalo nielen
o otázkach Slovákov, ale aj o celoobecných
problémoch, ktoré sa
snažili spoločne riePredseda MS SSP vo
šiť. Až po postavení
Falštíne A. Klimčák
zbrojnice sa v nej
zriadili priestory
klubovne, ktorá na vtedajšiu dobu bola
pomerne dobre vybavená. V súčasnosti, žiaľ, klubovňa už neexistuje.
Tri roky po vzniku miestnej skupiny bola vo Falštíne zriadená prvá
slovenská škola. Navštevovali ju skoro
všetci žiaci. Avšak slovenčina sa na Falštíne nevyučuje už dlhé roky.
Po smrti prvého predsedu sa jeho
nástupcom stal krajan Jozef Nálepka.

Spolu s ním vo výbore boli: Andrej
Horničák(podpredseda), Jozef Jašontek (tajomník, č.d. 19), Jozef Jašontek (pokladník, č.d. 3), Vojtech Vida
(člen), Vladislav Bogačík (člen), Andrej Klimčák (člen), Jozef Čajka (predseda revíznej komisie), Jozef Milaniak
(člen revíznej komisie), Štefan Vida
(člen revíznej komisie). Často sa stretávali a na schôdze chodili peši do iných
obcí. Škoda, že dnes už ľudia nie sú tak
zanietení pre krajanskú činnosť ako
boli voľakedy. Miestna skupina nevyvíja aktívnu kultúrnu činnosť a klesá aj
počet členov. - Starí ľudia odchádzajú,
- hovorí terajší predseda Andrej Klimčák, - a mladí nemajú záujem o dedičstvo svojich predkov. Vôbec v našej obci
sa nevyvíja nijaká kultúrno-spoločenská
činnosť. Možno práve v tejto oblasti je
priestor, ako zaujať mladé pokolenie,
ale pokiaľ to nevyskúšajú, nebudú vedieť.

Bogačík, Jakub Bogačík, Ján Blahút,
Ján Janos, Helena Pionteková a Rozália
Danielčáková. O vznik slovenskej školy sa zaslúžil najmä krajan Ján Piontek
starší. Prvoradým úsilím celého výboru bolo založiť si klubovňu, aby mali
priestor, kde sa budú môcť stretávať sa.
Podarilo sa im to v roku 1974.
Prvým predsedom bol Ján Piontek, veľký krajanský aktivista. Vedenie
miestnej skupiny prevzal po ňom František Piontek, neskôr Jozef Kiedziuch
a napokon Augustín Findura, ktorý
je predsedom dodnes. Každý z týchto
predsedov sa podieľal na rozvoji krajanského hnutia. V Nedeci-Zámku dnešná členská základňa je neveľká, ale, ako
hovorí predseda, cíti naďalej spojitosť
s odkazom svojich predkov. V obci sa
prudko rozvíja turistický ruch a zabúda sa, žiaľ, na tradovanie kultúry predkov. (aj)

V Nedeci –
Zámku
V Nedeci – Zámku sa začalo krajanské hnutie rozvíjať trochu neskôr ako
v ostatných obciach. Miestna skupina
bola založená v apríli 1958 a k jej zakladateľom patrili: Ján Piontek a jeho
syn tiež Ján Piontek, František

Pohľad na Nedecu-Zámok

Farský kostol vo Falštíne
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Z našich začiatkov...

V Chyžnom
Idúc po stopách aktívneho pôsobenia
našich krajanov v minulosti, sme sa tento
raz zahĺbili do histórie krajanskej činnosti
v Chyžnom. Táto dedinka sa tiahne pozdĺž
slovenskej hranice, a má s našou vlasťou
najbližší kontakt. Geograﬁcká poloha obce
mala istotne vplyv na rozvoj krajanskej činnosti medzi obyvateľmi Chyžného. Čo všetko sa udialo za tých šesťdesiat rokov krajanskej činnosti, na to sme sa opýtali terajšieho
predsedu MS SSP v Chyžnom Karola Fulu
a isté údaje sme vyhľadali v starších čísla
nášho časopisu Život.
Činnosť krajanov sa viaže už s koncom druhej svetovej vojny. Hranica sa
už tu nenachádzala niekoľko rokov,
aj preto spolužitie cez predvojnovú
hranicu bolo čoraz silnejšie. Opätovné odrhnutie cípu doliny Čiernej
Oravy znamenalo opätovné pretrhnutie týchto väzieb, čo bolo spojené
s mnohými problémami. Mnoho detí
z hornooravských obcí navštevovalo
gymnázium a meštianku v Trstenej.
Po premiestnení hranice to však už
nebolo možné. Rodičia museli svojim deťom vybavovať priepustky, čo
sa spájalo z mnohými ďalšími peripetiami, pretože poľské úrady nechceli
takéto priepustky vydávať. Stávalo sa
dokonca, že tie osoby, ktoré sa snažili
vybaviť si priepustku na Slovensko, na
niekoľko dní poľská milícia uväznila.
Mnohí Chyžňania, a nielen oni, nesúhlasili
s takouto zmenou situácie a mnohí sa proti tomu aj búrili. V porovnaní s obdobím
druhej svetovej vojny sa situácia na hornej
Orave výrazne zhoršila. Pretože situácia
v Poľsku nebola vôbec stabilná a o práva
Slovákov nikto v tom čase nedbal, mnohí
sa zo strachu o svoj život presťahovali na
Slovensko v nádeji na lepšiu budúcnosť.
Časť krajanov však zostala na svojom rodnom poli. Začali sa stretávať a rozmýšľali o tom, čo by mohli v prospech seba,
Oravy a svojho slovenského národného
povedomia urobiť. Najčastejšie sa stretávali
v dome u Červeňovcov, Svidroňovcov, Fulovcov, Gaveldovcov alebo v krčme u Jána
Tisončíka. Okrem stretnutí v obci sa krajanskí aktivisti stretávali spolu aj v iných
obciach, najčastejšie v Jablonke, kde sa
snažili spoločnými silami niečo podniknúť
a v týchto pohnutých časoch navzájom sa
podporovať a pomáhať si.
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Všetci dobre vedeli, situácia nie je vôbec priaznivá, lebo každý pohyb pozorne
sledovala poľská milícia, ktorá sa snažila potlačiť každú iskru nádeje v srdciach
rodu verných Slovákov. Útlak národného povedomia pocítili krajania však aj zo
strany, z ktorej by to nie všetci očakávali.
Vtedajšiemu kňazovi totiž vôbec sa nepáčilo, keď v kostole spievali Chyžňania po
slovensky, ba ani to, keď sa, nevediac ani
slovo po poľsky, spovedali po slovensky.
Raz dokonca jednoducho z tohto dôvodu
z kostola odišiel. Ale veď zmenou hranice
sa predsa nemohli zmeniť z dňa na deň na

Predseda MS SSP v Chyžnom Karol Fula

Poliakov. To sa nepodarilo ani milícii, ani
kňazovi. Síce územie hornej Oravy zostalo natrvalo pripojené k Poľsku, úspechom
krajanov bolo to, že sa im podarilo založiť
si vlastnú organizáciu, ktorá by hájila ich
záujmy a podporovala ich činnosť.
Miestna skupina v Chyžnom bola založená ešte v roku 1947, no plnú organizačnú a kultúrnu činnosť vyvíjala až od roku
1949, kedy boli na Okresnom národnom
výbore v Novom Targu registrované stanovy Spolku Čechov a Slovákov na Orave a
Spiši. K zakladateľom miestnej skupiny v
Chyžnom patrili o.i. krajania: Ján Svidroň,
Ján Záchymský, Štefan Sobčak, Andrej
Fula, Ján Červeň, Jozef a Ján Gaveldovci,
Jozef Žolna, Anton Koval, Martin Helegda, Ján Tisončik, Andrej Lys, Ján Škodoň,
Jozef Kráľ, Ján Nemtušiak, Ján Hladovčák,
Mária Zbelová, Ignác Laciak, Karol Capiak, Karol Červeň a iní. Títo krajania sa
zároveň aj podieľali na vzniku slovenskej
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školy, na ktorej sa začalo vyučovanie v pondelok 1. septembra 1947. Prvým predsedom MS sa stal Ján Zachymský, potom ho
vystriedal Ján Svidroň, neskôr Ján Tisončík, potom Ján Gavelda a nakoniec Andrej
Fula, ktorého v tejto funkcii vystriedal jeho
syn Karol.
Dlhší čas nemali Chyžňania vlastnú
organizačnú miestnosť. To im však neprekážalo pri rozvíjaní kultúrnej činnosti. V
50-tych rokoch začali organizovať prvý tanečný súbor, ktorý mal nacvičený slovenský program. Jeho vedúcim bol dlhé roky
Jozef Omylák. Súbor nacvičoval vo vtedajšej starej škole - v dnešnej požiarnej
zbrojnici, ale aj inde. Prvú klubovňu
sa podarilo otvoriť až v roku 1960.
Okrem folklórneho súboru v tom
čase pôsobila v Chyžnom taktiež
sláčiková kapela, v ktorej hral na
husliach Eugen Fula, na harmonike
jeho brat Ján, na base Eugen Marec,
na husliach ešte Štefan Svidroň a na
bubne Štefan Sobčak. Kapela pôsobila veľmi dlho, od roku 1953 až
1984. V obci v tom čase nechýbala
ani dychovka, ktorá pravidelne svojimi melódiami spríjemňovala rôzne
obecné slávnosti. Postupne však prestala fungovať a nakoniec zanikla. Po
zániku základnej školy so slovenským
vyučovacím jazykom sa slovenčina
stala len nepovinným predmetom,
ktorý potom dlhé roky na miestnej
škole vyučoval Ján Páleník. Žiaľ, slovenčina sa už dnes v Chyžnom vôbec
nevyučuje. Od 60. rokov pomaly začína
klesať aj počet členov skupiny. Koncom
70. rokov ich bolo ešte vyše 50. Dodnes
v obci pôsobí len folklórny súbor Rombaň,
ktorý niekoľko rokov viedol Ján Capiak.
Istý čas tento súbor pôsobil ako reprezentačný súbor nášho Spolku. Vzhľadom na
blízkosť hranice so Slovenskom sa Chyžňanom akosi ľahšie darilo znášať myšlienky
o tom, že už žijú v inom štáte. Avšak aj tu
ich činnosť nahlodal zub času. Ekonomické a politické premeny si vyžiadali svoju
obeť v tom, že kultúrny život na obciach
začal pomaly zanikať a mladá generácia
pod tlakom mnohých problémov nenachádza čas na udržanie a rozvíjanie tradícií
a dedičstva svojich otcov, dedov a pradedov. Ak sa v tomto smere nepodnikne nič,
čo by mohlo tento proces zastaviť, budúce
generácie úplne zabudnú na svoje pôvodne
korene, zvyky a tradície.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Blízke
môjmu srdcu
Nedávno sa do rúk úzkeho okruhu čitateľov dostala kniha Nová Belá
na Spiši autorstva Jana Grochowského. Práve v spišskom prostredí autor
nachádza pohodlie každodenného
dňa, oddych, čistú a neveľmi zničenú zásahmi civilizácie prírodu, ktorá
ho očarila natoľko, že sa stal jedným
z obyvateľov tohto regiónu. Kniha je
zhrnutím životných skúsenosti autora,
ktoré nadobudol v priebehu 36 rokov
poznania obce Nová Belá a jej okolia.
Uvádza v nej nielen históriu obce, ale
aj kultúru a zvyky, s ktorými sa stretol
a časom si ich aj osvojil. Spomína na
ľudí, ktorí boli jeho sprievodcami po
rôznych oblastiach spoločensko-kultúrneho života. Dotýka sa aj tém spojených so slovenskou národnostnou
menšinou. Podľa neho je veľmi dobré,
že ľudia udržujú dedičstvo, ktoré im
zverili ich predkovia. V priebehu tých
takmer už štyroch desaťročí autor pozoroval zmeny, ktoré sa udiali v gazdovstvách, ľudských vzťahoch a zmene
výzoru obce. S nostalgiou hovorí, ako
sa malé drevené domčeky menili na vysoké domy, ako drevo muselo ustúpiť
betónu a kone traktorom, ako sa podľa
neho postupne strácala neopakovateľná rázovitosť dediny, ktorú prvýkrát
uvidel počas prázdnin v roku 1968.
Čistá príroda, vtáctvo a prívetivosť ľudí
upevnili rozhodnutie autora a začal sa

jeho príbeh s touto obcou.
Rozhodli sa s manželkou mať
svoj domov, do ktorého budú
sa vracať vo voľnom čase a kde
dúfali, že nájdu svoje miesto aj
ich deti a vnuci.
Úvodné slovo ku knihe napísal historik Stanisław Grudziński,
v ktorom je zahrnutá stručná
charakteristika Spiša z hľadiska
histórie a jej obyvateľstva.
Prvá časť knihy je venovaná veľkej záľube autora – spišskej kultúre,
ktorá vyústila do zriadenia spišskej
izby, v ktorej sa nachádzajú stovky exponátov – domáceho radu a hospodárskeho charakteru - zozbieraných priamo
v Novej Belej, Jurgove, Repiskách a ďalších spišských obciach. Je to neobyčajná
zbierka, ktorá svedčí o premíňaní sa času
a zmenách v tomto regióne. Autor popisuje proces získavania exponátov a človekom, ktorí mu v tom pomáhal, bol vtedajší richtár Novej Belej Jozef Bryja.
V druhej časti je opísaná druhá
veľká záľuba Jana Grochowskeho – po-

zorovanie vtákov, ktorým, ako uvádza,
ho zainteresoval svokor Mieczysław
Róg. Sú tam podrobne charakterizované niektoré druhy vtákov, ktoré sa
vyskytujú v povodí rieky Bialky.
A napokon namiesto záveru autor
píše o priateľstve, ktoré sa zrodilo medzi ním a nedávno zosnulým Michalom Kalatom a jeho rodinou. Práve
s nebohým Michalom sa najčastejšie
rozprávali na rôzne témy a ich spoločným koníčkom bolo včelárstvo, ktorému sa aj Jan Grochowski naučil. Boli
to roky obohatené o nové skúsenosti
a poznanie. Autor by si prial, aby sa
dobré slovensko-poľské vzťahy utužovali, začínajúc od malých spoločností,
ktoré žijú vedľa seba, až po štátne.
Je to prvá kniha o obci Nová Belá,
ktorú autor vydal na vlastné trovy. Vyšla
v obmedzenom počte kusov a bola určená len pre obmedzený počet čitateľov.
Jan Grochowski je v Belej, ale i v širokom okolí, známy ako výborný lekár,
ktorý nikdy nikomu neodoprel pomoc.
Pre Spišiakov je aj šíriteľom ich kultúry
v iných spoločenských kruhov, za čo sú
mu vďační, lebo to robí úplne nezištne.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
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Rýchlejšie na pomoc
V poslednú septembrovú nedeľu sa
podsklianski požiarnici už od skorého
rána pripravovali na svoju slávnosť. Počasie im našťastie prialo, takže sa mohli
tešiť na to, čo im tento deň prinesie.
Už predpoludním sa v obci začali schádzať delegácie DPZ z celej gminy Czarny Dunajec, aby svojou prítomnosťou
spestrili priebeh posviacky nového
požiarneho vozidla značky Mercedes.
O tom, že nové auto táto jednotka
súrne potrebuje, už dlhšiu dobu nikto
nepochyboval. Čo z toho, že staré auto
mali, keď nikdy nevedeli, či sa im podarí dostať sa na miesto zásahu alebo sa
im to auto po ceste pokazí. V takejto
nepriaznivej situácii začal veliteľ dobrovoľného požiarneho zboru v Podsklí
Wiktor Ziółko zháňať peniaze na kúpu
nového vozidla. Nebola to ľahká cesta,
čiastočne museli hradiť túto transakciu
z vlastných prostriedkov, časť peňazí
získali od emigrantov z obce v zámorí,
a ﬁnančne im pomohol taktiež Úrad
gminy v Czarnom Dunajci.
Pri zakladaní Dobrovoľného hasičského zboru v Podsklí stál Wincenty Jagódka, ktorý bol veliteľom DPZ
v Podsklí do roku 1952. Po ňom sa
stal veliteľom Ján Kubacka a od roku
veliteľské žezlo prebral 1957 Jozef Bronistaw Wacławiak. Prvú ručnú striekačku na miesto požiaru ťahali dva
voly a spolu s ďalším požiarnickým
náradím bola dlhé roky umiestnená v
starej šope, ktorá slúžila ako zbrojni-
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ca. Modernejšiu, hoci ručnú striekačku, ktorú obsluhovalo šesť chlapov,
kúpili v roku 1943 v Trstenej. V roku
1957 kúpili prvú motorovú striekačku
M 200. Vďaka vtedajšiemu Obecnému
národnému výboru v Pekelníku dostali v roku 1962 modernú striekačku
M 800-Polonia. Keďže stará zbrojnica
dosluhovala, novú, dvojposchodovú
zbrojnicu začali stavať v roku 1976. Jej
výstavba sa však pre nedostatok ﬁnančných prostriedkov ťahala vyše 20 rokov. Posviacka zbrojnice, automobilu
a zástavy požiarneho zboru, ktorý bol
súčasne vyznamenaný zlatou medailou
Za zásluhy pre požiarnictvo, sa napokon konala v júni 2002. Hasičom v súčasnosti velí Wiktor Ziółko. Aktuálne
má zbor vyše 40 členov a vychováva si
tiež svoj požiarnický dorast. Bez nich
si nevedia miestni obyvatelia predstaviť
žiadne väčšie obecné či cirkevné podujatia.
Na slávnosti odovzdania a posvätenia nového požiarnického automobilu
sa zúčastnili mnohí hostia, medzi ktorými nechýbali o.i. viceminister ﬁnancií a riaditeľ colnej správy PR Marian
Banaś, rodom z Pekelníka,
okresný veliteľ brigády
ŠPZ v Nowom Targu
Józef Galica, okresný veliteľ DPZ
v Nowom Targu
Jan
Kuczkowicz, vojt gmi-
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ny Czarny Dunajec Józef Babicz, vojt
gminy Jablonka Antoni Karlak, riaditeľka Úradu gminy v Czarnom Dunajci Beata Paleniková, predseda DPZ w
gmine Czarny Dunajec Czesław Garczek, gminný veliteľ DPZ v Czarnom
Dunajci Józef Leja, richtár Podsklia
Alojz Hosaňák, delegácie jednotiek
DPZ z celej gminy Czarny Dunajec
a iní. Moderátorom celej slávnosti bol
tajomník Okresného združenia DPZ
v Nowom Targu Andrzej Wielkiewicz
a veliteľom čestnej stráže bol kapitán
Krzysztof Leja. Svojou hrou celú slávnosť obohatil dychový orchester DPZ
v Czarnom Dunajci.
Slávnosť sa začala pochodom požiarnikov spred požiarnej zbrojnice do
miestneho kostola zasvätenému sv. Rozálii, kde sa konala slávnostná sv. omša,
ktorú celebroval správca farnosti Tadeusz Mraz. Vo svojej kázni vyzdvihol
prácu požiarnikov, ktorí počas svojich
zásahov zachraňujú ľudské životy a majetok. Práca požiarnikov a ich námaha
patrí k nenahraditeľným obetám ich
profesie. Pri tejto príležitosti poprial
požiarnikom, aby ich nové auto bolo
viac ozdobou, aby ho nemuseli príliš
často používať a keď už budú musieť

Sošku sv. Floriána preberá
richtár A. Hosaňák

Posvätenie auta

Zásluhy dostal EugeZ vďaky za pomoc dostali od veniusz Ziółko striebor- liteľa DPZ v Podsklí Wiktora Ziółku
nú medailu Za zásluhy viacerí z pozvaných hostí, ktorí akýmzískal Edward Jagódka, koľvek spôsobom pomohli a podporili
bronzovými medailami DPZ v Podsklí pri kúpe nového auta,
Za zásluhy boli odme- na pamiatku taktiež sošku sv. Floriánení Rafał Maśnica, na, patróna požiarnikov. Kúpu nového
Bernadeta Ziółko, vozidla podporili aj rodáci z Podsklia,
Vojt Józef Babicz odovzdáva kľúče od auta
Marek Kotlarz, Pa- ktorí emigrovali do zámoria a bývajú v
weł Gal, Marcin Mas- Chicagu. Pri tejto príležitosti dostal od
na ňom niekam ísť, tak len na požiar- tela, Bogdan Czyszczoń, Paweł Ziółko, nich veliteľ DPZ na pamiatku sochu
nické preteky. Po sv. omši sa všetci v Leon Dobryk, Paweł Dobryk a Tadeusz sv. Floriána. Na koniec poďakovali poslávnostnom sprievode vybrali späť Jędraszczak. Odznak vzorného požiar- žiarnici hosťom za účasť a pozvali ich
pred požiarnu zbrojnicu, kde slávnosť nika dostali Waldemar Gusper, Paweł na pripravenú hostinu. Samozrejme že
pokračovala. Po nástupe a po zaznení Ziółko, Leon Dobryk, Piotr Wacławiak, nechýbala ani spoločná fotograﬁa pri
poľskej hymny dostal opäť prvé slovo Stanisław Wacławiak a Mirosław Hosa- novom aute.
farár Tadeuz Mraz, aby požehnal a po- niak. Medzi odmenenými nechýbali ani
Záver teda patril príjemnému posvätil nové požiarnické zásahové vozid- vyslúžili požiarnici Józef B. Wacławiak, hosteniu, ktoré pripravil DPZ v Podsklí
lo. Po posvätení odovzdal vojt gminy Ján Kubacka, Jan Karwacka, Czesław pre všetkých hostí a obyvateľov obce. Na
Józef Babicz veliteľovi šoférov DPZ Dobryk, Edward Czyszczoń, Wiktor nové auto si všetci slávnostne pripili, pov Podsklí kľúče od nového auta, kto- Nedospał, Józef Wacławiak, Aleksan- hostili sa rôznymi dobrotami a ešte dlho
ré hneď na to požiarnici prezentovali. der Cistoń, Wiktor Jagódka a Ryszard sa zabávali pri dobrej muzike.
Našťastie, všetko bolo v poriadku a tak Kusper, ktorí od veliteľa DPZ v Podsklí
mohla slávnosť pokračovať. Pri tejto dostali sošku patróna požiarnikov sv.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
príležitosti sa ujali slova hostia, ktorí Floriána.
priali požiarnikom čo najmenej práce
Na slávnosť prišlo mnoho obyvateľov obce
a zásahov, poukazovali na dôležitú
úlohu, akú plnia požiarnici v obci
a poukazovali aj na to, že v dnešných
časoch požiarnik už nielen človekom,
ktorý prichádza hasiť požiare, ale je
záchranárom, ktorý pomáha ľudom
a zachraňuje ich život v mnohých
ďalších situáciách, či sú to už havárie,
povodne či iné katastrofy.
Ako to už tradične pri požiarnických slávnostiach býva, ani táto slávnosť sa neobišla bez vyznamenaní zaslúžilých požiarnikov. Zlatú medailu za

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Z DIANIA
NA SLOVENSKU
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy prevzala v Poľsku dcéra
M. Iringha. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
udelil ku Dňu ústavy 31. augusta 2007 Rad Ľudovíta Štúra
II. triedy in memoriam Miroslavovi Iringhovi, veliteľovi tzv.
slovenskej čaty Armii Krajowej číslo 535, ktorá sa v roku
1944 zúčastnila Varšavského povstania. Vysoké štátne vyznamenanie mu bolo udelené za mimoriadne hrdinské vojnové činy vo Varšavskom povstaní, v boji proti fašizmu a za
šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy prevzala 13. septembra 2007 dcéra M. Iringha Bogusława Iringh-Nagórska z rúk veľvyslanca Slovenskej
republiky v Poľskej republike Františka Ružičku. Slávnostný
ceremoniál sa uskutočnil v Starej Oranžérii v Lazienkach
Królewskich počas štátnej recepcie pri príležitosti Dňa Ústavy SR a Dňa Ozbrojených síl SR za prítomnosti viac než
300 osobností poľského politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života a diplomatického zboru.
(Kancelária prezidenta SR)
* * *
Valné zhromaždenie OSN. Prezident Ivan Gašparovič,
minister zahraničných vecí Ján Kubiš a stály predstaviteľ SR
pri OSN v New Yorku Peter Burian sa koncom septembra
zúčastnili na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Nosnou témou bola problematika klimatických zmien a reforma Bezpečnostnej rady OSN. Okrem toho ich však čakalo vyše tridsať bilaterálnych rokovaní a prezident sa zúčastnil
jubilejného tridsiateho ročníka Festivalu slovenského dedičstva v americkom meste Holmdel v New Jersey. Slovenská
republika má tiež ambíciu kandidovať do Rady OSN pre
ľudské práva na roky 2008 – 2011. (mm)
* * *
Národná púť Slovákov. Tak ako každoročne sa i tohto
roku na sviatok Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila
národná púť. Prvá zmienka o tomto sviatku pochádza už
z roku 1412, avšak povolenie, aby sa uctievala ako patrónka
Slovenska vydal pápež Benedikt XIII. v roku 1727. Svätyňou Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku je chrám
v Šaštíne. (mm)
* * *
Modernizácia lanovky. Rozlúčka so starou pozemnou
lanovkou, ktorá premávala zo Starého Smokovca na Hrebienok sa konala 16. septembra. Posledná jazda o 14.00 hodine
bola doprevádzaná hudbou, vernisážou fotograﬁí a premietaním historických ﬁlmov. Lanovka slúžila už od roku 1908
a v súčasnej podobe 37 rokov. V decembri by mala byť opäť
spustená, pričom by už mali premávať nové moderné vozne.
(mm)
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* * *
Slovenské juniorské mesto. Najmladším vybudovaným
mestom na Slovensku je Nová Dubnica, ktorá tohto roku
oslávila päťdesiat rokov existencie. Septembrových osláv sa
zúčastnili i mnohí prví obyvatelia mesta. (mm)
* * *
Siamské dvojčatá. Slovenským lekárom sa v polovici
septembra podarilo od seba oddeliť päťmesačné siamské
dvojčatá, ktoré boli spojené v oblasti brucha a hrudníka. Ide
len o druhý chirurgický zákrok tohto druhu na Slovensku.
Operácia trvala 22 hodín. Stav dvojičiek je momentálne stabilizovaný. (mm)
* * *
Rómsky festival. Na Spišskom hrade sa pod záštitou
podpredsedu vlády Dušana Čaploviča uskutočnil prvý ročník festivalu rómskej hudby, tanca, spevu, divadla a poézie.
Akcia začala symbolickým prijatím rómskej delegácie cisárom Žigmundom Luxemburským z roku 1423. Celkovo sa
tu predstavilo približne 200 účinkujúcich v rôznych žánroch. (mm)
* * *
Benešove dekréty. Národná rada Slovenskej republiky
v polovici septembra schválila hlasmi všetkých slovenských
politických strán deklaráciu o nedotknuteľnosti a nemennosti tzv. Benešových dekrétov, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť povojnového usporiadania Európy. (mm)
* * *
Nová organizácia v Maďarsku. Koncom augusta vznikla
v Budapešti polovojenská organizácia Spolok maďarskej gardy, ktorá si za jednu z úloh stanovila ochraňovať Maďarsko
pred útokmi okolitých krajín, najmä Slovenska, Rumunska
a Srbska. Jej založenie odsúdilo Ministerstvo zahraničných
vecí SR i viaceré občianske organizácie v Maďarsku a vo svete. (mm)

Október 2007

Voľné diskusie v skupinkách

DEŇ ÚSTAVY SR
V KRAKOVE
12. septembra t.r. sa uskutočnila slávnostná recepcia, pri
príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky, ktorú usporiadal Generálny konzulát SR v Krakove. Na začiatku pozvaní
hostia gratulovali generálnemu konzulovi Ivanovi Horskému a konzulovi Mariánovi Balážovi spolu s ich manželkami. Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupcovia Spolku
Slovákov v Poľsku o. i. predseda Jozef Čongva, podpredsedovia Ján Špernoga, Dominik Surma, František Harkabuz,
obvodní predsedovia na Orave a Spiši Genovéva Prilinská
a František Mlynarčík, riaditelia škôl, učitelia slovenčiny,
predsedovia MS a ďalší krajania.
Po vypočutí slovenskej a poľskej hymny sa zhromaždeným prihovoril generálny konzul I. Horský a vo svojom príhovore konštatoval, že medzi Poľskom a Slovenskom vládnu
dobré susedské vzťahy, ku ktorým sa pričíňujú mnohé orgány štátnej správy, organizácie a aj ich pracovníci. Zároveň sa
všetkým zúčastnením poďakoval za želania a pozval všetkých
Krajania z Oravy počas recepcie

Blahopriania slovenským diplomatom od krajanov

na chutnú večeru a slovenské víno. Počas recepcie sa diskutovalo vo väčších a menších skupinkách na rôzne témy.
Pripomeňme, že Ústava Slovenskej republiky bola schválená Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992. Bol to
výsledok dlhodobejšieho procesu, ktorý vyvrcholil najdôležitejším štátnym dokladom. Vďaka nemu je dnes Slovensko
samostatnou krajinou s perspektívami spoločenského, politicko-ekonomického a sociálneho rozvoja. (aj)

Gratulácie ku Dňu Ústavy SR

Pamätný záber Spišiakov
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Horčičné zrnko...
Ako vždy, tak aj teraz v tomto
mesiaci berieme do našich rúk ruženec. Október je zasvätený Panne Márii, ako tej, ktorá sa niekoľkokrát obracala na ľudí, aby jej
pomohli zachrániť svet. V tomto
roku si pripomíname 90. výročie od zjavenia sa Panny Márie
vo Fatime, kde odovzdala svetu
svoje posolstvo prostredníctvom
malých detí. Obrátila sa na nich,
aby jej pomohli presvedčiť ľudí o
veľkej láske Boha k nim. Veľkým
orodovníkom fatimského posolstva bol Ján Pavol II. Niekoľkokrát
sa jeho srdce spájalo s Máriou,
ktorá ho zachránila, o. i. keď prežil atentát na svoj život 13. mája
1981. Mária, najmä vo Fatime, nás
naučila tú jedinú modlitbu, ktorá môže zachrániť svet - ruženec.
Preto treba v tomto mesiaci vziať
znova ruženec do rúk a prosiť
Boha o svoje obrátenie a obrátenie celého sveta. Modliť sa vždy
máme za koho.

Ježiš nás znova učí modliť sa.
Rozpráva nám dnes podobenstvo
o sudcovi, ktorý sa ujal prosiacej
vdovy. On aj keď nebol veľmi dobrým človekom, našiel vo svojom
srdci zrnko dobra. Toto podobenstvo je dôkazom toho, že každý
človek má šancu na obrátenie.
Môže sa obrátiť a vstúpiť na cestu
pravdy aj vďaka našim modlitbám.
Vdova, ktorá ho prišla prosiť, svojou naliehavou prosbou zmenila jeho život. Zrazu pochopil, že
sa dá niekomu pomôcť. Možno
vďaka tomu sa mu otvorili oči a
uvidel svet inak. Zistil. že existujú
nešťastní ľudia, ktorým treba pomôcť. Keďže jestvuje mnoho nespravodlivých sudcov, treba často
pripomínať Kristovo učenie. Je to
úloha pre každého z nás.

14.10.2007
28. nedeľa v období
cez rok,
Lk 17,11-19

28.10.2007
Výročie posvätenia
chrámu,
Lk 18,9-14

Organizoval som púť mladých
do Čenstochovy pred maturitnými skúškami. Všetci sa prihlásili
a aj išli na púť, modlili sa a boli
na nočnom bdení, šli na kolenách
okolo zázračného obrazu Panny Márie. Po skúškach som opäť
pozval tých mladých na ďakovnú
sv. omšu za úspešne spravenú
maturitnú skúšku. Prišli len piati.
Tak isto bolo s tými, ktorých Ježiš
uzdravil. Prosili všetci, ale len jeden prišiel poďakovať. Podobne
je to často aj s nami. Vieme prosiť,
voláme Ježišu, zmiluj sa, ale nevieme poďakovať. Boh nepotrebuje
vôbec našu modlitbu, ako nám to
hovorí aj omšová prefacia: „Naše
hymny, ktorými Ťa chválime, nič
Ti nedajú.” Modlitba chvály, poďakovania je potrebná nám. Ona
mení naše srdcia.

Veľmi sa mi páči slovenské
slovo „chrám.” V slovenskom jazyku existujú tri slova, ktoré
zobrazujú obklopujúcu nás
náboženskú realitu: chrám,
cirkev a kostol. V poľskom jazyku takéto slova neexistujú.
Je len jedno slovo „Kościół”.
Používa sa ho, keď sa hovorí
o Cirkvi, o chráme a aj o kostole. Dnes prežívame výročie
posvätenia nášho chrámu. Toto
výročie sa prežíva vo všetkých
chrámoch v ten
istý deň, hoci
boli
posvätené v iných
dňoch. Je to
preto tak, aby
sme si uvedomili pravdu,
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21.10.2007
29. nedeľa v období
cez rok, Lk 18,1-8

že sme všetci jedným veľkým chrámom. V našom chráme býva Ježiš
a spolu s ním sa stretávame počas
sv. omše. Poďakujme dnes za náš
kostol, za to, že sme sa máme kde
modliť, za chrám Boží a za Cirkev
na celej zemi.

04.11.2007
31. nedeľa
v období cez rok,
Lk 19,1-10
Tieto dni nám prinášajú reﬂexiu o tom, aký krátky je ľudský život. Na tomto svete nemáme nič
a nič z neho si nevezmeme so sebou. Keď ideme na cintorín, hroby
našich blízkych nám pripomínajú
túto pravdu. Myslím si, že neexistuje človek, ktorý by vchádzajúc
na cintorín nerozmýšľal o tom,
ako žije svoj život. Každý hrob
je živou kázňou priamo do nášho srdca. Dnes Pán Ježiš prichádza k Zachejovi. Ide k hriešnikovi
– tak hovorili o ňom ľudia. Pán Ježiš však v ňom nachádza človeka,
ktorého život je neoceniteľný. Potrebný bol taký zásah lásky, aby sa
Zachej neprebudil, keď už bude
neskoro. Ježiš chce aj nám povedať: „Chcem byt hosťom v tvojom
dome.” Boh ma celkom isto miluje aj napriek mojim hriechom.
Keď vystúpim zo
zloby mojich hriechov, nebude váhať
prísť ku mne a prebývať vo mne. Vtedy
nebudem nariekať
na nedostatok lásky,
ale sám sa zrieknem
všetkého pre neho.
Poďme teda.
vdp. Pavol
Kubani

V

čase druhej svetovej vojny viacerí Oravci narukovali do
slovenskej armády. Mladé ľudské životy sa zrazu zmenili. Mnohým z nich osud prekrížil ich životné plány.
Aj keď ich detstvo nikdy nebolo ľahké, pretože v medzivojnovom
období zúrila na Orave strašná bieda, môžeme z istotou povedať,
že žiaden z nich si neželal zahynúť na východnom fronte niekde
ďaleko v Rusku. Niektorým sa sen o vrátení sa do rodnej zeme splnil, iným nie. Jedným z tých, ktorý nám porozprával o vojnových
útrapách druhej svetovej vojny a ktorému sa podarilo vrátiť späť
domov na Oravu, je aj Ignác Stašák z Podvlka.
Ignác sa narodil 30. januára 1919 v Podvlku v slovenskej rodine
Stašákovcov. Boli to dosť pohnuté časy, veď len pred nedávnom
sa skončila prvá svetová
vojna a celá Stredná Európa sa zmietala v politickom boji o rozdelenie
územia. Medzi takéto
územia, žiaľ, patrila aj horná Orava. Jeho detstvo nepatrilo medzi
tie najľahšie, podobne ako aj jeho kamarátov, pretože v tom čase
bola na na Orave veľká bieda. Celé detstvo pomáhal rodičom na
gazdovstve. Keď konečne dorástol na súceho mládenca, dostal
v roku 1940 povolávací rozkaz do Slovenskej armády.
Do vojska narukoval 15. októbra 1940 do Dolného Kubína, kde ho zadelili do IV. pešieho pluku. V tom čase ich
povolali do armády z Podvlka troch. V Dolnom Kubíne
sa postretávali s kamarátmi aj s ďalších hornooravských
obcí. Po základnom výcviku sa dostal do Bratislavy, kde
skoro celý rok slúžil v čestnej stráži hradnej jednotky.
Odtiaľ ho po roku odvelili do Liptovského Mikuláša,
kde sústreďovali a školili mladých vojakov do boja na
fronte.
Na front ich odvelili v roku 1942. Dlhšiu dobu
najprv cestovali vlakom. Neskôr ich, pokiaľ sa dalo,
viezli autami, a posledný dosť dlhý úsek už museli
prejsť pešo. Takto sa dostali až ku
Kaukazu, kde bojovala Ignácova
jednotka. Tvorili tzv. obrannú líniu. V zákopoch a bunkroch strávil
celú zimu z 1942 na 1943 rok. Celý
čas museli držať stráž. Nebolo to
vôbec jednoduché, lebo guľky lietali všade. Ignác mal toľko šťastia, že
ho jedna z nich „len“ ranila, kamarát,
ktorý bol vedľa neho, už toľko šťastia
nemal, lebo ho zabila. Iných v zákopoch zasypalo. Jednoducho vojna si
vyžiadala životy viacerých Ignácových
kamarátov. Táto slovenská jednotka sa
na Kaukaze zúčastnila bojov proti fašistom, pretože zo zadnej línie strieľali do
nemeckej armády. V 1943 roku dostali
rozkaz, aby sa dostali na vlastnú ruku
späť domov na Slovensko.
Vracali sa späť zničenou a vypálenou
krajinou. Jediným ich šťastím bolo to, že nebola zima. Inak bola
ich cesta plná utrpenia. Nemali čo jesť, nemali čo piť. Ich situácia bola na pokraji zúfalstva, takže niekedy boli doslova nútení
jesť mäso aj zo zdochnutého koňa. V istom okamihu sa predsa
len trochu na nich šťastena usmiala. Natraﬁli totiž na lietadlo,
ktorého pilot mal problém zo zohnaním a natankovaním paliva.

Ignác spolu ešte s niekoľkými kamarátmi mu pomohli zohnať
a natankovať palivo, za čo ich tento pilot previezol bližšie „k civilizácii“. Odtiaľ sa im už cestovalo ľahšie. Späť do Liptovského
Mikuláša sa dostali po vyše roku. Tu odovzdali zbrane a vrátili sa
späť do svojej jednotky v Dolnom Kubíne, kde strávili Vianoce
ako aj Nový rok 1944. Mnohí zo známych, s ktorými sa tu stretol
pri narukovaní, sa sem už však nikdy nevrátili.
Neviem, či sa to dá nazvať šťastím, ale Ignác sa v roku 1944
vrátil do rodného Podvlka. 20. mája 1944 bol demobilizovaný.
Prečo tak bolo? Keď sa vrátil Ignác späť na hornú Oravu, zajali
ho a uväznili poľské úrady. Najprv sedel v Nowom Sączi a neskôr ho previezli do Sanoka. Odtiaľ ho ako väzňa odovzdali späť

Tažké chvíle na fronte
na Slovensko. Tu ich z väzenia neskôr prepustili. Tým sa však
peripetie vôbec neskončili. Po opätovnom návrate domov sa Ignác so svojimi kamarátmi opäť museli skrývať, pretože na Orave
v tom čase šarapatili rôzne bandy, ktoré napádali na slovenské

Počas slávnostnej vianočnej večere v roku 1943

dediny. A Ignác ako slovenský vojak vo výslužbe
bol pre nich tŕňom v oku.
V 1945 prišiel na Oravu front, ktorý niekoľko
dedín úplne zničil a viaceré z nich úplne vyhladoval. Okrem toho bola táto časť Oravy opätovne
pripojená k Poľsku, čím sa krátka história „zjednotenej“ Oravy v rámci Slovenského štátu nadobro skončila.
Ignác sa po vojne usadil vo svojej rodnej
obci, kde sa oženil a býva v nej dodnes. Na vojnu
a ťažké chvíle mu už ostali len spomienky, niektoré milé, avšak väčšina z nich mu pripomína najťažšie chvíle jeho
života. Častokrát ich rozprával svojim deťom a neskúr vnúčatám,
ktoré to skúr chápali ako strašidelné príbehy. Avšak utrpenie, ktoré
prežil na východnom fronte a akú obetu musel položiť za slobodu
svojej rodnej zeme, mu už nikto nevynahradí.
MARIÁN SMONDEK
Foto: archív Ignáca Stašáka

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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RAJMUND ONDRUŠ SJ

31 rokov provinciálom
P. Ján Srna SJ (1909-1984)

N

eboli to prázdne slová. Páter
Srna hovoril „z plnosti srdca.“
Okrem hospodársko-politických ťažkostí povojnového sveta mal
možnosť zblízka poznať aj problémy
rehole na Slovensku. Pred jeho prevzatím provinciálskej funkcie viacerí
mladí opustili svoje povolanie, ba boli
prepustení aj niektorí známi pátri. Po
jeho nastúpení sa vnútorná situácia
pomerne upokojila. Za štyri roky po
násilnú likvidáciu (v apríli 1950) počet
slovenských jezuitov vzrástol o 33 na
222. Z nich 69 študovalo alebo účinkovalo v zahraničí, z toho piati v misiách a ďalší piati sa na prácu v misiách
pripravovali v zahraničných ústavoch.
Horšie to bolo s pôsobením slovenských jezuitov v rodnej krajine. Po
proticirkevných zásahoch v školách
sa po prevzatí moci komunistickou
stranou (vo februári 1948) dali čakať
ďalšie obmedzenia. Páter Srna však nestratil pokoj a ten sa usiloval upevniť aj
v mladých jezuitoch. Pri návšteve ružomberského noviciátu v r. 1948 spomenul novicom okrem iného aj stretnutie s riaditeľom Ústrednej katolíckej
kancelárie v Bratislave Dr. Antonom
Botekom. Dr. Botek začal návštevu
pátra Srnu vzrušenými slovami: „Páter
provinciál, ide na vás veľké zlo.“ Páter
Srna mu pokojne odpovedal: „Vidím,
o hlavu väčšie ako ja.“ Dr. Botek bol
totiž vysoký.
Uvedené slová P. Srnu neznamenali, že by podceňovali vážnosť hrozieb,
ktoré na seba nedali dlho čakať, ale
reagoval na ne s pokojom zodpovedného rehoľníka, ktorý je presvedčený,
že rozhodujúcim pánom dejín je Boh,
ktorého službe sa zasvätil.
V roku 1948 sa skončila väčšina aktivít, ktoré slovenskí jezuiti vykonávali okrem svojich kostolov. Týkalo sa to najmä
tlače. Tak prestal vychádzať významný
mesačník Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý dovtedy jestvoval nepretržite
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vyše 50 rokov a v posledných rokoch
dosahoval náklad až 65 tisíc výtlačkov.
S ním zanikla aj jeho príloha Katolícke
misie. V tom istom čase bol pozastavený časopis Mariánska kongregácia a iné
menej známe periodiká. V tom istom
roku bolo prerušené aj vydávanie kníh
trnavského jezuitského vydavateľstva.
Keďže od roku 1948 nemohli mladí jezuiti cestovať na ﬁlozoﬁcké a teologické
štúdiá do zahraničia, bolo treba zriadiť
učilištia na domácej pôde. Predstavení
českej provincie a slovenskej viceprovincie sa dohodli na spoločnom riešení.
Česká provincia mala pomerne dobre
vybavený ﬁlozoﬁcký inštitút, na ktorom
študovali českí i slovenskí jezuitskí klerici. Slovenská viceprovincia dostala za
úlohu zabezpečiť vyučovanie teológie.
Bolo to akési pokračovanie Teologického inštitútu sv. Alojza (Aloisianum), na
ktorom študovali počas vojny slovenskí
jezuiti v Banskej Bystrici a Ružomberku.
Tentoraz bol určený za sídlo teologického inštitútu trnavský jezuitský
dom. Na jeseň 1949 v ňom nastúpilo
do prvého ročníka teológie trinásť slovenských a sedem českých jezuitských
klerikov. Ako sa neskôr ukázalo, bol to
aj posledný normálny akademický rok
na tomto inštitúte, lebo ešte pred ukončením školského roku, v noci z 13. na
14. apríla 1950, ozbrojené policajné
zložky vtedajšieho režimu prepadli trnavský kláštor a deportovali všetkých
jeho obyvateľov do sústreďovacieho
kláštora v Jasove pri Košiciach. Podobný osud postihol aj ostatné kláštory
slovenskej jezuitskej viceprovincie.
Pri násilnej likvidácii kláštorov predstavitelia marxistickej spravodlivosti
venovali osobitnú pozornosť predstaveným. Tých oddelili od ostatných rehoľníkov. Tak sa aj páter Srna spolu s predstavenými jezuitských domov dostal do
osobitnej izolácie v Pezinku. Odtiaľ ho
premiestnili do Báču, neskôr do Podo-
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línca a napokon do Čiech: do Oseku
a do Želiva. Počas internácie v severozápadných Čechách p. Srna pracoval v
sklární v Duchcove, neskôr ho zamestnali v práčovni, na stavbe, v lese i na poli.
Prirodzene, v takejto situácii nebol
možný normálny rehoľný život a ešte
menej sa dalo myslieť na vykonávanie
funkcie provinciálneho predstaveného.
Pátrovi Srnovi však nebol ľahostajný
osud tých, ktorí proti svojej vôli boli
olúpení o rehoľné prostredie, ale napriek tomu si chceli z rehoľného povolania zachovať to, čo sa v danej situácii
dalo. No v izolácii a pod viacnásobným
dozorom nemohol urobiť nič alebo
takmer nič. Preto sa podelil o svoje
právomoci s tými, ktorí mohli urobiť
viac ako on. Z neskorších procesov
vyšli najavo mená niektorých členov
rehole, ktorí vykonávali isté provinciálske úlohy. Možno tu spomenúť pátrov
Rudolfa Mikuša, Mateja Marka, Alojza Litvu. Za ich spoluúčasti mohla
rehoľa, hoc aj vo veľmi obmedzených
podmienkach, jestvovať ďalej a mohla
pomáhať aj iným rehoľníkom, ktorých
stihol podobný údel.
To sa však nepáčilo tým, ktorí chceli úplnú likvidáciu reholí, a to v čo
najkratšom čase. Preto siahli k tvrdším
represívnym opatreniam. Dňa 3. októbra 1955 polícia zaistila pátra Srnu.
Spočiatku bol vo vyšetrovacej väzbe v
Žiline, neskôr ho previezli do PrahyRuzyně. V dňoch 24.-27. apríla 1956
ho spolu s ďalšími desiatimi jezuitmi
súdili pred Najvyšším súdom na Pankráci v Prahe. Odsúdili ho na 12 rokov
odňatia slobody za „velezradu“, lebo
„jezuiti v ilegalite pokračovali v činnosti“. Trest si odpykával vo väzniciach
vo Valdiciach pri Jičíne, v Hradci Králové a na Mirove, na severnej Morave.
Vo väzení nebol však celých 12 rokov.
Spolu s niektorými inými ho v rámci amnestie prepustili na slobodu 10.
mája 1960. Treba poznamenať, že na
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miesta omilostených nastúpili ďalší jezuitskí odsúdenci, s ktorými sa konali
procesy na jar 1960. Medzi nimi bol
aj terajší kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorému bratislavský krajský súd
nameral takisto (ako pražský p. Srnovi)
12 rokov.
Po prepustení z väzenia pracoval
p. Srna ako skladový robotník v Strojstave v Bratislave. Spočiatku býval ako
podnájomník v malej izbičke, neskôr v
družstevnom byte na Silvánskej ulici.
Väzenie pátra Srnu nezlomilo, ale
ani nepobúrilo. Ostal pevný vo svojom
povolaní, ale zároveň bol zmierlivý a
láskavý v styku s nepriateľmi rehole.
Kráčal pokojne v ústrety budúcnosti s
odovzdanosťou do Božej vôle a s dôverou v Božiu dobrotu, ktorá neopustí
svojich. Tak prijal aj uvoľnenie, ktoré
priniesol rok 1968.
V tom roku sa 17. apríla zúčastnil
na poradách provinciálnych predstavených, na ktorých sa hovorilo o situácii
jednotlivých reholí a určili sa ciele rokovania so štátom. Bol zriadený Sekretariát rehoľných spoločností. Ten požiadal
Generálnu prokuratúru v Prahe, aby
sa vyjadrila z právneho hľadiska k legitímnosti jestvovania reholí. Prokuratúra
poslala 29. novembra 1968 Sekretariátu
rehoľných spoločností jednoznačnú odpoveď: „Rády a kongregácie, ktoré jestvovali pred vydaním zákona č. 218/49
Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví
a náboženských spoločností, neboli zrušené týmto ani iným zákonom, existujú
právne ďalej a niet prekážky, aby v medziach právneho poriadku život obnovili alebo v ňom pokračovali.“
Toto vyhlásenie bolo aj pre P. Srnu
základom jeho pokojného, ale pevného postoja pri organizovaní rehoľného
života v obmedzených podmienkach,
ktoré nastali po invázii vojsk Varšavského paktu 21. augusta 1968. Napriek
úsiliu o represívnu „normalizáciu“ Cirkev a rehole si mohli ubrániť niečo z
možností, ktoré získali za Dubčekovho
„socializmu s ľudskou tvárou“. Medzi
stovkami nových seminaristov boli
aj viacerí mladí jezuiti, ktorí sa takto
mohli legitímne zapojiť do pastorácie.
Páter Ján Srna videl pôsobisko členov svojej rehole predovšetkým na
Slovensku. Predsa však chcel, aby niektorí v rámci legitímnych možností
študovali istý čas v zahraničí a potom

sa vrátili na Slovensko. Tak aj pisateľa
týchto riadkov požiadal, aby si vybavil
riadne vycestovacie povolenie a povolenie pobytu v zahraničí aspoň na dva
roky; tak by sa po získaní študijného
certiﬁkátu a zahraničných skúseností
mohol legitímne vrátiť. Tento jezuita
horko-ťažko dostal vycestovacie povolenie, ale povolenie pobytu v zahraničí
bolo obmedzené iba na jeden mesiac.
Keď potom z Rakúska žiadal predĺženie povolenia k pobytu v zahraničí troma doporučenými listami, ku ktorým
bol pripojený zápis na innsbruckej univerzite a potvrdenie, že študent bude
mať všetky výdavky uhradené, nedostal
ani na jeden list odpoveď. A tak sa z
neúspešného žiadateľa povolenia pobytu v zahraničí stal emigrant. Napokon
sa predsa len podľa želania pátra Srnu
vrátil legitímne na Slovensko. Avšak
stalo sa to až po 24 rokoch, keď najvyšší Pán dejín zmenil politicko-mocenské
pomery v strednej Európe.

Rok 1969
Po invázii armád Varšavskej zmluvy
sa dalo čakať zhoršenie náboženskej situácie v bývalom Československu. No
výdobytky Dubčekovej éry sa nedali
celkom potlačiť. V r. 1969 sa uskutočnilo niekoľko podujatí, ktoré boli
predtým nemysliteľné. Tak pri 1100.
výročí smrti sv. Konštantína-Cyrila sa
uskutočnila slovenská národná púť do
Ríma a priamo na Slovensku bolo badať oživenie náboženského i rehoľného
života. Úrady urobili niektoré ústupky
najmä ženským reholiam, ale pritom
pripustili aj istú aktivitu mužských reholí. Tak aj p. Srna odvtedy pred úradmi vystupoval dôsledne ako provinciálny predstavený slovenských jezuitov,
hoci prakticky mohol iba veľmi málo
urobiť v prospech svojej rehole.
Svoj postoj k danej situácii vyjadril
p. Srna v dlhšom príhovore na stretnutí rehoľných predstavených. Usiloval
sa odpovedať na otázku: Čo robiť? V
styku so štátnou vrchnosťou v otázke umožnenia nejakej formy rehoľnej
existencie odporúčal zachovať „doslovnú uniformnú jednotu“. Jednotlivý rehoľník si však v konkrétnych situáciách
musí hľadať svoj spôsob, ako uplatniť
rehoľnú existenciu, rehoľnú jednotu v
rozmanitosti. V modernej konzumnej
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spoločnosti musí byť rehoľník svojimi
sľubmi „výkričníkom“; jeho „kričanie
nemusí byť slovom, dakedy viac pomôže poctivá práca v hocijakom civilnom zamestnaní, nezištná a láskyplná
pomoc aj v nenáboženských situáciách
a sférach“. Vnútorným hýbateľom pri
tomto apoštoláte bude „základný duch
rehole, jeho spiritualita“.
„Strata zotrvačnosti, vyvolávanej
ustálenými praktikami rehoľného života, môže slúžiť na zvýšenie kvality
rehoľného života. Pre nás rehoľníkov
v Československu mocnou pohnútkou
a vzpruhou musí byť všetko to, čo sa
tu s nami odohralo za posledných 20
rokov a odohráva sa vlastne ďalej. Situácia rehoľných spoločností u nás je tak
mimoriadne zaujímavá, že čosi podobné nikde inde nenachádzame. To zaujímavé je v tom, že jednotliví rehoľníci si
zachovali rehoľného ducha bez kláštorov, bez komunity, bez predstavených,
v nevhodnom prostredí, vo väzení, pri
ťažkých fyzických prácach atď. Je nám
to známe. Je to Božie dielo. A my sa
musíme zamyslieť nad tým, či Pán Boh
tu nechce pripravovať niečo nové. A
preto je našou povinnosťou bojovať za
dovolenosť a možnosť rehoľného života u nás. Naša ústava a naše zákony to
pripúšťajú.
A keď sa domáhame svojich rehoľných práv, sme presvedčení, že tým
bojujeme za ľudské práva vôbec, lebo
bez ohľadu na to, či už niekto je alebo
nie je rehoľníkom, nesmie sa s ním tak
zachádzať, ako sa zachádzalo s nami
za posledných 20 rokov. Protiví sa to
ľudskosti. Teda k nášmu postoju patrí:
domáhať sa svojho ľudského práva byť
rehoľníkom a mať možnosť po rehoľnícky sa zariadiť.
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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ážď, náš sprievodca, priviedol nás
až do hlavného mesta Slovenskej
Republiky, Bratislavy. Ubytovali sme boli v hoteli Družba. Ach mraky,
dážď, kvapôčky! Volky–nevoľky ste sa
stali symbolom, poznávacím znamienkom
tohtoročného putovania za poznaním!
Deň ôsmy. Bratislava patrí k najmladším hlavným mestám Európy a pritom k
mestám s bohatou históriou siahajúcou k
dobám spred dvetisíc rokov. Poloha mesta
v samotnom srdci Európy na brehu rieky

D

– pijanovi, nás, drahí čitatelia, zaujala najviac. Preto prečítajte si ju aj Vy.

Dračia legenda
Bol raz jeden taký drak, ktorý často býval veľmi smädný. Keď sa dozvedel, že v
Prešporku (terajšia Bratislava) majú dobrú vodu, (viete, klebety sa šíria bleskovou
rýchlosťou a reklama robí svoje) dlho neváhal, len zobral krídla na plecia a odišiel.
Náš nezbedný drak mal, ale jeden zvyk

žiak – furmančil. Svoju prácu mal veľmi
rád a možno vďaka tomu ho vyhlásili za
najlepšieho furmana v dedine. V šestnástich rokoch začal pociťovať nespokojnosť
so životom, so zvážaním dreva, ktoré bolo
veľmi nebezpečné a začal si hľadať prácu,
kde by sa mohol aj najesť. Vďaka jednému známemu vojakovi dostal sa za učňa
do pekárne, ďaleko od rodiska, lebo až v
Rači pri Bratislave. No, keďže jeho spolubývajúci, s ktorým býval v jednej malej
miestnosti, nemal rád vodu a s mydlom sa

Putovanie
za poznaním
Dunaja predurčila Bratislavu, aby sa stala
križovatkou a cieľom obchodných ciest,
strediskom mnohých kultúr.
Predkovia dnešných obyvateľov Slovenska Slovania prichádzajú na územie
terajšieho mesta v 5. - 6. storočí n. l. Mohutné slovanské hradiská v Bratislave a
na neďalekom Devíne sa stali v 9. storočí
centrami spoločného štátu západoslovanských kmeňov - Veľkomoravskej ríše.
Obdobie najväčšieho rozvoja mesta
predstavuje doba vlády Márie Terézie,
kedy sa Bratislava stala najvýznamnejším
a najväčším mestom celého Slovenska, ba
i celého Uhorska. Hrad sa stal reprezentačným kráľovským sídlom a strediskom
spoločenského a politického života. V
roku 1775 nariadila Mária Terézia zbúrať
mestské hradby a brány, zasypať širokú
vodnú priekopu, ktorá obkolesovala mesto. Vznikol tak priestor pre ďalšiu výstavbu palácov a pulzoval tu spoločenský a
kultúrny život.
Koniec prvej svetovej vojny v novembri 1918 priniesol zmeny na mape Európy.
Rozpadlo sa Rakúsko - Uhorsko, vznikla
Československá republika. Mesto, ktoré
nazývali Pressburg, Pozsony, Prešpork,
bolo pričlenené v januári 1919 k ČSR.
Nové pomenovanie mesta bolo schválené
27. marca 1919. Na mape Európy sa objavila Bratislava. Dňa 14. marca 1939 po
rozbití ČSR sa stala Bratislava hlavným
mestom samostatného Slovenska. Mesto
sa stalo sídlom prezidenta, parlamentu,
vlády a všetkých úradov štátnej správy.
Od 1. januára 1993 je Bratislava hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.
Toľko a ešte viac zaujímavosti sme sa
dozvedeli o Bratislave. Legenda o drakovi
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– keď hasil svoj smäd, rád sedával v pohodlnom kresle. Lenže do Prešporku si nemohol zobrať to svoje, takže keď prišiel na
miesto a načapoval si vodu, zbadal prešporsky hrad. “To je skvelý nápad!” pomyslel
si dráčik, otočil hrad hore nohami a sadol
si na neho... (Určite viete, že bratislavský
hrad je štvorcový, so štyrmi vežičkami, ktorý po otočení naozaj vyzerá ako stolička.)
Lenže pre obyvateľov hradu také otáčanie
nebolo vôbec príjemné. Len si predstavte,
že zrazu, z ničoho – nič, celý váš svet je postavený na hlavu! A dráčik už si veľmi zvykol na „prešporskú stoličku” – zakaždým,
keď sa prišiel napiť vody, pri otáčaní hradu
spôsoboval trmú a vrmu v živote šľachty.
Jedného dňa si obyvatelia hradu povedali:
dosť! Musíme sa zbaviť toho draka! Vďaka Rimanom, ktorí priniesli k nám vinič, v
Prešporku máme najlepšie víno. Drak mu
určite neodolá - na miesto vody, nalejeme
mu vína, opijeme ho a tak zakončíme jeho
životnú púť. Ako sa rozhodli, tak aj vykonali a takto sa skončil ich „dračí” problém.
Konečne si poriadne vydýchli a pokojne,
bez žiadnych vonkajších zásahov do svojho
súkromia, si žili ten svoj šľachtický život...

Ladislav Ťažký
Ako som už vyššie spomenula, ÚSŽZ
pre účastníkov tábora pripravil aj stretnutie s významnou osobnosťou slovenskej
literatúry. Tentoraz to bol Ladislav Ťažký,
zhodou okolnosti pochádzajúci z horehronského Čierneho Balogu. Ten starší pán
si hneď prvými slovami získal sympatiu a
obdiv našich žiakov. Ani sme nezbadali,
ako ubehla hodina v jeho spoločnosti.
Majster Ťažký na Čiernom Balogu
strávil 16 rokov a robil to, čo mohol robiť
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nekamarátil, majster Ťažký sa po piatich
týždňoch vysťahoval.
Majster Ťažký mal rád zemepis, rád
kreslil mapy, a preto sa prihlásil na vojenské veliteľstvo, kde urobil skúšku z kreslenia – nakreslil mapu Horehroňa. Takto
sa stal študentom na Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave, kde získal odborné vzdelanie kartografa. Ako desiatnik
v zálohe, počas svetovej vojny narukoval
na východný front, na Krym. Po vypuknutí SNP bola vojenská jednotka Ladislava
Ťažkého internovaná v Rumunsku. Z tábora sa mu podarilo ujsť, no v severnom
Maďarsku ho zatkli maďarskí vojaci a
poslali do zajatia v Rakúsku. Tu pracoval
na obnove bombardovanej Viedne až do
skončenia vojny. Zaujímavé boli jeho spomienky na vojnové obdobie, na oštiepky –
„slovenské granáty” – ktoré niekoľkokrát
mu uľahčili komunikáciu s inými ľuďmi.
Jedným z jeho najznámejších románov je Amenmária. Sami dobrí vojaci.
Námetom tohto „úžasného románu, diela
básnického” sú vojnové udalostí, morálne
„testovanie“ slovenských vojakov na východnom fronte, konﬂikt medzi nezmyselnou povinnosťou, charakterom a túžbami
mladého muža. A ako vznikol názov? Pochádza, samozrejme, z autorovej osobnej
skúsenosti. Keď sa Majster Ťažký dostal
na operačné oddelenie vojnového štábu,
ocitol sa pred veliteľom, ktorým bol veľmi
prísny stotník. Ten, keď zbadal Ťažkého,
zakričal: „Amenmária! Už ťa hľadajú vojaci? Kde si bol, žebrák?” Takýmto spôsobom veliteľ sa stal stotníkom Amenmária
a zároveň poslúžil ako názov románu.
Jedným z priateľov majstra Ťažkého
bol Alexander Dubček, ktorého obľúbenou pesničkou bola čiernobaložská hym-

na. Predviedol ju nám riaditeľ tlačového
a informačného odboru ÚSŽZ Vladimír
Dobrík. V pesničke sú aj tieto slová:
Kamaráti smeli, ušli kade-ktorí,
Oni sú na slobode, ja som lapený.
Presne taký istý osud zasiahol aj Dubčeka, aj on mal kamarátov, ktorí ho zradili.
Deň deviaty. Ďalší krok putovania za
poznaním bol zamierený na Devín, hrad s
bohatou históriou. Hrad stojí na mohutnom
skalnom brale nad sútokom riek Dunaja a
Moravy. Táto hradná vyvýšenina bola pre
svoju strategickú polohu osídlená už od
neolitu (5000 až 3500 rokov p.n.l.) Počas
rozkvetu Ríma tu bola predsunutá rímska
strážna stanica. Opevnenie na hradnom vrchu vybudovala tamojšia rímska posádka.
Hrad sa pod pomenovaním Dowina spomína vo Fuldských análoch roku 864 n.l., glosátor z 10. storočia pripísal „id est puella“
(čo znamená deva, dievča), čím vysvetlil
pôvod jeho názvu. Toto rozsiahle hradisko,
chránené od Dunaja vysokým bralom a od
severovýchodu priekopami a zemnými valmi, bolo v období Veľkej Moravy jednou
z najdôležitejších pevností proti expanzii
Franskej ríše – významným hospodárskym
a vojenským centrom. Hrad strážil križovatku obchodných ciest a brod cez rieku
Moravu. Devín dodnes ostáva symbolom
prvého štátu Slovanov na slovenskom
území. Po zániku Veľkej Moravy na dlhší
čas Devín stratil svoj strategický význam.
Znovu ho nadobudol až v 13. storočí, keď
v období rakúsko-uhorských bojov vyrástol
na hradnom kopci kamenný – pohraničný
strážny hrad, ktorého úlohou bolo strážiť Devínsku bránu. Hrad sa v 15. storočí

stal majetkom Garayovcov, za ktorých sa
realizovala najväčšia stavebná činnosť v
gotickom slohu – postavili gotický palác
s dvoma poschodiami. Ďalšiu renesančnú
podobu hradu – ovplyvnili jeho nasledujúci
majitelia. Posledné opevňovacie práce sa
uskutočnili v čase opätovného nátlaku Turkov – vtedy bol hrad majetkom rodu Pállfyovcov (1635 – 1918). Po zániku tureckého
nebezpečenstva stratil Devín svoj obranný
význam a v 18. stor. sa začal pomaly rozpadávať. Jeho zánik urýchlili napoleonské
vojská, ktoré roku 1809 vyhodili horný
hrad do povetria. V prvej polovici 19. storočia sa stal symbolom slávnej minulosti
Slovákov a ich národnej samobytnosti a od
roku 1836 miestom výletov štúrovskej mládeže. Devínsky hrad - táto neobyčajne pôsobivá krajinná dominanta je od roku 1961
národnou kultúrnou pamiatkou.
Ako každý hrad, aj tento má svoju legendu, ktorá sa týka jednej z jeho vežičiek.
Dovoľte, že Vám ju teraz v krátkosti priblížim: Rytier Mikuláš sa zoznámil s jednou slečnou, do ktorej sa zaľúbil. Bola to
nešťastná láska – o osude slečny už bolo
rozhodnuté: mala sa stáť mníškou. No láska mládenca bola silnejšia ako rozhodnutie
rodiny – jedného dňa rytier uniesol svoju
milú a ušiel s ňou na Devín. Rodina nechcela k sebe pripustiť myšlienku výdaja budúcej mníšky – všetci sa poponáhľali na
hrad zabrániť svadbe. Prefíkané sa dostali
do kaplnky, ale rytier so slečnou už boli
v jednej z vežičiek hradu. Rodinné púta
sú veľmi silné, dokázali aj preraziť ťažké
dvere a zabiť rytiera. Slečna zo zúfalstva
sa hodila do Dunaja. Kvôli tejto udalostí
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vežička dostala názov Mníška alebo Panenská veža.
Večer sme mali stretnutie s doc. Eugénom Meššom, ktorý patrí medzi zakladateľov táborov organizovaných pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Deň desiaty. Odchod do domácich
krajín.
Každá vec, každý tábor má svoj koniec.
Pomaličky, ale isto sme sa blížili k odchodu z Bratislavy. Ťažké sme mali aj tašky aj
srdiečka, oči plné sĺz, no v spomienkach
nám navždy ostanú tie krásne chvíle, ktoré sme strávili vo vlasti našich predkov s
ľuďmi takisto priestorovo odlúčenými od
materinskej pôdy. Možno priestorovo áno,
ale nie duševne, pretože v našich srdciach
a myšlienkach sa vždy nájde kúsok miesta
pre krásnu materinskú reč, pre úctu k jazyku a slovenskej tradícii. Pestujme v sebe
slovenskosť, keď jej niet priamo okolo nás!
Pomáhajme našej mládeži nájsť si cestu k
predkom, cestu k slovenčine! Staňme sa,
ako nám odkazuje veľký Slovák, Ľudovít
Štúr, mužom (človekom) šľachetným lebo:
„Kto je muž a muž šľachetný, ten so svojím
presvedčením najmä tam, kde mnohým, kde
jednému veľkému celku pomôcť môže, vždy
a na mieste vystúpi, len človek slaboch, ducha a mysle otrockej a srdca babského, len
ten sa pred druhými utiahne a myseľ svoju
zatají.“ Zoberme si do srdca slová tohto
národného buditeľa, pouvažujme nad jeho
odkazom: „Človek bez svedomia je koža
biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“
BRIGITA VOJTASOVÁ

15

Ako sa ľudia odievali v Jablonke
koncom 19. storočia

V

Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine sa nachádza rozsiahly fond (inv. č. C 997)
obsahujúci originály dotazníkovej akcie,
z rokov 1893 až 1894, známeho českého slavistu univ. prof. Františka Pastrnka
(1853 – 1940), ktorý sa zaujímal o slovenské nárečia. V šiestich objemných fascikloch sú uložené odpovede z viac ako sto
obcí z takmer celého Slovenska. Medzi
odpoveďami zo Slovenska sa nachádzajú
odpovede aj z obcí, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú už mimo jeho hraníc. Je medzi nimi aj vyplnený dotazník z Jablonky.
Prvá časť dotazníka obsahuje okrem otázok dotýkajúcich sa jazykových javov, aj
národnostnú, konfesionálnu a sociálnu
charakteristiku Jablonky a pomerne podrobný opis odevu jej obyvateľov. V druhej časti dotazníka prof. Pastrnek žiadal
preložiť do domáceho nárečia dvadsať
krátkych viet. Dotazník vyplnil jablonský
kňaz František Zvada, rodák z Ružomberka. Podľa úhľadného zápisu prof. Pastrnek dostal vyplnený dotazník 11. marca
1893, pričom nezabudol poznamenať, že
zaň poďakoval. Myslím si, že aj pre dnešných obyvateľov Jablonky bude zaujímavé
poznať aké obyvateľstvo žilo v Jablonke
koncom 19. storočia a ako sa odievalo. Tu
sú odpovede na otázky F. Pastrnka v pôvodnom znení:
Obec: Jablonka
Slúžnovský okres: Trstená
Stolica: Oravská
Meno a stav pisateľa: Franc Zvada,
farár jablonský
Rodisko pisateľa: Ružomberok (v
Liptove)
Které obce téhož nářečí užívají?
Jablonka, Chyžné, Hladovka, Suchá hora,
Pekelník, Bukovina, Harkabuz, Sarňa,
Podvlky s Danielkami, Oravka, Hornia
i Dolnia Zubrica, Malá i Veľká Lipnica,
Rabčica, Rabča, Polhora, Sihelné, Veselé,
Mutné, Novoť, Zakamené a Erdútka.
Počet obyvatelstva té obce (těch
obcí), slovenského, maďarského,
německého: Počet obyvateľstva v týchto
obciach obnáša: 32.654 duší (samých Slovákov) a okrem toho ešte asi 600 židov.
Jakého vyznání jest obyvatestvo
slovenské? Rímsko-katolíceho vyznania.
Čím se obyvatelstvo slovenské živí?
Je-li zámožné či chudobné? Obyvateľ-
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stvo týchto obcí živí sa zvätša roľníctvom,
a je napospol chudobné. Mlieko, zemiaky, kapusta a ovsený chlieb sú jeho obyčajným pokrmom.
Jest obyvatelstvo od nepaměti v obci (obcích) usedlé, aneb zachovala se
pamět o přistěhování celé obce, aneb
značnější části? Na túto otázku najlepšie bude vedieť odpovedať dôst. p. Jozef
Kohút, farár v Doľnom Kubíne, ktorý sa
dejepisom Oravy zapodieva.
Krátky popis (a pokud možná, vyobrazení) kroje: Kroj mužský. Zpodní
oblek chlapov pozostáva z košele a giat
z hrubšieho domového plátna. Na vrchu nosia chlapi napospol úzke nohavice z bieleho valašského súkna, tak zvané „portky“, ktoré v bedrách remeňom
zapínajú. Na „portkách“ týchto beží od
zadu po oboch bokoch vonkajšej zdlžiny
čierna šnúra, a na samom zpodku vyšité sú často červeným harasom všelijaké
ozdoby. Obuv u tunajších chlapov sú
zvätša „krpce“, u zámožnejších kde tu
i „čižmy“. Krpce priviazané sú na nohy
dlhými remienkami, tak zvanými „návlakami“; ale tunajší sedliak neokrúca návlakami i zpodok nohavíc na nohy, jak to po
iných krajoch na Slovensku vídať, lež má
návlaky pod nohavicami vyššie členkov
pookrúcané; nohavice visia mu celkom
slobodne na nohách. V zime nosia daktorí chlapi i „kapce“, to jest boty z tmavého valašského súkna. Kapce sú obuv veľmi teplá, len že nesmejú zmoknúť. Nad
košeľou nosia chlapi tmavú (obyčajne
čiernu) vestu („prucník“) z jemnejšieho
súkna, a nad vestou obdlžny, na telo priliehajúci kabát (tak zvanú „cuzku“) s vyvratným golierom. „Cuzka“ siaha až do
polkolien, a je shotovená z čierneho valašského súkna. V nektorých súsedných
obciach, jako v Chyžnom, v Hladovke,
v Suchejhore, v Pekelníku nemajú chlapi
košele zakasané v nohaviciach, lež nosia jich vypustené nad nohavicami. Pri
vätších slávnosťach nosia chlapi kde tu
ešte i tak zvanú „guňu“, t.j. široký, veľmi
priestraný, tiež do pol kolien siahajúci
a podobne z čierneho valašského súkna
shotovený vrchní oblek s vysokým nevyvratným golierom, ktorý je obyčajne červenými vkusnými vyšivkami ozdobený.
Rukávy jak na „cuzke“, tak i na „guni“ nie
sú v pleciach prišívané, lež celkovité, (to
jest zcela prikrojené). „Guňu“ neoblieka-

Október 2007

jú chlapi do rukávov, lež nosia ju na hrdle zavesenú alebo cez jedno plece prehodenú. Na „guni“ pod golierom na hrdle
je len jeden veliký gombík (obyčajne kovový), a na druhej strane je prišitá obdlžna šnúra, na ktorú sa ten gombík zapína. V zime nosia chlapi i pekné, obdlžne
tmavožlté kožuchy. Na hlave nosia čierne
okrúhle klobúky so širokou strechou, na
ktorých u mládencov nikdy kytka z robených kvetov nechybí. V zime mnohí zamieňajú klobúky čiernymi barančenými
čiapkami. V lete počas veľkej pálčivosti
zoblieka Jablončan všetku vrchniu odev,
a pracuje len v košeli, v gätách a klobúku
na poli alebo okolo domu.
Kroj ženský. Ženy nosia „zpodníky“
z domového,plátna, a na zpodníkoch
„sukne“ z tmavobelasého (modrého)
tlačenia. Nohy majú obuté obyčajne v
„čižmách“; chudobnejšie nosia „krpce“;
majetnejšie ženy, a menovite dievky, začínajú od nedávna nosiť už i „topánky“
a s nimi nasledovne i „štrimﬂe“. V zime
nosia ženy skoro výlučne „kapce“. Košele majú ženy tiež tak krátke, jako chlapi;
ale rukávy na košeliach ženských sú veľmi
široké a siahajú len po lokte, kde sa šnúrkou okolo rúk priväzujú. Na golieri i na
konci rukávov sú na košeliach ženských
čipky („rojty“). Rukávy na košeliach ženských sú obyčajne z tenšieho, krajšieho
plátna, nežli košeľa sama. Nad košeľou
nosia ženy na prsiach vykrojenú vestu
(„prucník“) z červenej látky a s rojtami
na bedrách. Hlavu prikrývajú si vždycky
šatkami rozličnej barvy. Vydaté ženy nosia
obyčajne biele hakľované čepce; ale s holým čepcom sa tunajšie ženy nikde neukážu, lež nosia na čepcoch vždycky spomenutú šatku, ktorú pod bradou na hrdle
zaväzujú. I slobodné dievčatá chodia tu
obyčajne v šatkách. Od nedávna nosia
tu ženy i dievčatá na „prucníku“ vizitky,
ktoré tu „letáčami“ menujú. V zime nosia
kožuchy tej istej podoby jako chlapi. Konečne i v lete i v zime nosia na pleciach
prevesené dlhé, skoro až po päty siahajúce vlnené šatka („odievačky“) rozličnej
barvy, alebo miesto odievačiek len jednoduché biele plachty z domového plátna
(tak zvané „loktuše“). Počas dážďa alebo
v tuhej zime okrúcajú do „odievačiek“
alebo „loktuší“ i hlavu, a vtedy zpodní koniec týchto šatek siaha len po kolená.
Mojmír Benža

Krempachy 2007
Folklórny súbor Zelený javor sa zúčastnil folklórnych slávností v Českej
republike na festivale Jánošíkov dukát.

vá. Naše gazdinky pripravili 16 jedál,
ktoré veľmi chutili.

***

Okolo budovy gymnázia v Krempachoch bolo v priebehu prázdnin
urobené oplotenie.

Uskutočnili sa gminé požiarnické
preteky v Lasku – Trutom, ktorých sa
zúčastnili aj krempašskí požiarnici.
Na pozvanie folklórneho súboru
Zelený javor prišiel do Krempách súbor Zgoda z Vilna. Hosťujúci súbor
mal vystúpenia v amﬁteátri a na záver
zatancoval spolu s domácim súborom.
Náš súbor bol na hosťovskom zájazde
vo Vilne na začiatku toho roku.

***

***
Prednedávnom krempašský športový klub Spiš oslavoval 10. výročie
vzniku futbalovej zložky tohto klubu.
Pri tejto príležitosti si futbalisti zahrali
niekoľko zápasov. Do budúcnosti im
želáme veľa úspechov.

***
V Lopušnej sa v Gminom kultúrnom stredisku uskutočnil 35. ročník
súťaže regionálnych jedál, na ktorom
sa zúčastnili aj gazdinky z Krempách.
Boli to krajanky: Helena Bizubová,
Mária Lukášová, Irena Kovalčíková,
Alžbeta Krištoféková a Mária Grigušo-

Na ul. Dluhej od autobusovej zastávky až po výjazd z obce smerom na
Fridman bol natiannutý nový asfaltový povrch, keďže stará cesta bola veľmi
zničená.

***
Po ukončení poľných prác prišli obyvatelia obce poďakovať za tohtoročnú
úrodu na tzv. dožinkovej sv. omši. V dare priniesli ovocie tohtoročnej práce.
František Paciga

***
V Krempachoch prebiehajú renovačné práce v interiéri kostola sv. Martina. Zároveň by mal spraviť drenáž
okolo celej stavby kostola.

***
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Dlhé jesenné a zimné večery...
Leto je už dávno za nami, úroda
spracovaná, uskladnená, polia a záhrady onedlho začnú svoj oddych, aby
znova na jar mohli ožiť v nových roľníckych prácach... Večný kolobeh už
mnohokrát spomínaného hospodárskeho roka...
Kedysi, keď nastala jeseň, blížila sa
zima a večery sa začali stále viac a viac
predlžovať, krátili si ľudia čas užitočnými prácami doma, v chalupách, a vyrábali rôzne predmety do domácnosti i do hospodárstva. Keď už nebolo
roboty na poli, našla sa doma. Muži
opravovali pokazené alebo opotrebované pracovné náradie, či kuchynský riad,
vyrábali nové, ženy zasa priadli, vyšívali, paličkovali, driapali perie. A mnohokrát nešlo len o opravné alebo výrobné ručné práce, ktoré by slúžili pre
potreby jednej rodiny, domácnosti, či
pre blízke okolie, ale i o domácku výrobu zameranú na jeden typ predmetov,
ktorých predaj zabezpečil výrobcovi
akú-takú peňažnú odmenu. Nepohrdli
však ani výmenou za iné predmety, či
naturálie. Tak sa neraz z roľníka stával
v zime hrnčiar, tkáč, košikár, či šindliar.
Spracovával sa takmer všetok materiál,
ktorý ponúkla príroda a geograﬁcké či
klimatické podmienky danej lokality či
regiónu. Hlina, drevo, prútie, textilné
vlákna, koža... a všetko poslúžilo na výrobu predmetov potrebných do ďalšej
sezóny.
K najuniverzálnejšiemu materiálu
ľudovej kultúry patrí nepochybne drevo. Tam, kde väčšinu územia pokrývali
lesy, bolo takmer všetko v hospodárstve
i v domácnosti z dreva, okrem niekoľkých riadov, nástrojov alebo ich doplnkov. Muži vedeli z neho vyrobiť nielen
drevené lyžice, misky, taniere, šindle,
či pracovné náradie, ale i veľké debny, nádoby, sudy, kolesá, ba i s veľkým
jemnocitom a zručnosťou vystružlikať
roztomilé hračky svojim ratolestiam.
Snáď na celom Slovensku bola rozšírená, a na niektorých miestach až
donedávna, domáca práca z prútia, slamy, či lubov. Košíky rôznych veľkostí
a tvarov, krošne na chrbát, zásobnice,
slamienky, misky, ošítky, všetko to sa
rodilo v rukách nielen jednotlivcov, ale
niekedy i viacerých členov dedinských
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rodín – mužov, žien, ba aj detí. Doménou výlučne žien a dievčat však boli
ručné práce, zamerané na spracovanie
ľanu, konope a peria z doma chovanej
hydiny. Čas si krátili aj šitím a vyšívaním textílií do domácnosti a ľudového
odevu, či už pracovného alebo sviatočného.
Nielen pracovnou, ale aj spoločenskou príležitosťou bývali priadky. Ich
hlavnou náplňou bolo síce pradenie,
avšak vždy si ženy a dievky popri ňom
i zaspievali, porozprávali kadejaké príbehy – strašidelné i veselé, a keď ich
prišli pozrieť mládenci, zvykli sa hrávať
rôzne hry, ba i skočiť si do tanca. Začínali sa po 1. novembri a končili na
fašiangy. Ženy sa schádzali striedavo
v rôznych domoch, dievčatá počas celého obdobia v jednom dome („vrstve“,
„kúdeľnej chyži“). Keď chceli dievky
priasť, museli sa spoločne poskladať
na petrolej, nosili si drevo na kúrenie,
v čase zábav aj potraviny. Za prenájom
izby priadli v určité dni pre gazdinú
a ich povinnosťou bolo tiež udržiavanie poriadku v izbe, po priadkach ju
vymazali, vybielili.
Spriadanie nití by sa nezaobišlo bez
praslice, vretena či kolovrátku a samozrejme ľanu, či konope. Pri pradení
na vretene vyťahovala priadka ľavou
rukou vlákna pradiva a otáčaním vretena (najčastejšie v smere hodinových
ručičiek) ich prstami pravej ruky skrúcala na niť. Pri pradení na kolovrátku
, ktorý bol niekoľkonásobne rýchlejší
ako vreteno, sa niť skrúcala pomocou
rýchlo sa točiaceho krídla, cez ktoré
prechádzala a súčasne sa namotávala
na pomalšie rotujúcu cievku. Keďže
kolovrat bol poháňaný nohou, mohli
ženy vlákna vyťahovať oboma rukami.
Pri pradení si neraz pomáhali i zubami (vyhrýzanie pazderia) a niť museli
stále sliniť. Aj preto bolo obľúbené počas pradenia konzumovanie sušeného
ovocia alebo kyslej kapusty, aby sa im
dobre tvorili sliny. Pradivo bývalo zvyčajne upevnené na praslici, no nebolo
výnimkou i pradenie bez nej, pričom
mala priadka pradivo v ruke, na hlave,
či pod šatkou a pod.
Spr. Soňa Štangová
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Oravské
kultúrne
leto
Leto na Orave patrí medzi najkrajšie
ročné obdobia. Týchto niekoľko teplejších a slnečných týždňov je už tradične
preplnených rôznymi kultúrnymi podujatiami. Za tie tri mesiace sa mohli
obyvatelia hornej Oravy zabaviť až do sýtosti. Veď od júna do septembra boli o.i.
zorganizované také podujatia ako Orava
deťom Afriky, Soľnou cestou cez Oravu,
Svätojánske zvyky, Deň slovenskej kultúry v Jablonke, Oravské leto, Sviatok brusníc, Gminné dožinky v Hornej Zubrici
či Na Orave byvom. O viacerých z nich
sme už na stránkach nášho časopisu písala a na niektoré si spomenieme teraz.

***

Organizátorom XVI. oravského leta,
ktoré sa uskutočnilo 15. júla t.r. na futbalovom ihrisku v Jablonke, bol vojt
gminy Jablonka spolu s Oravským centrom kultúry v spolupráci s Oravským
etnograﬁckým múzeom a Babohorským
národným parkom.
Program zahájili Trúby Haniaczykov, na ktoré nadviazali svojimi vystúpeniami oravské folklórne súbory: Małe
Podhale z Jablonky, Skalniok z Hornej
Zubrice, Rombaň z Chyžného, Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka, Serdotky z Podsklia, či Pieniny z Krościenka
alebo kurpiowska Puszcza Zielona. Okrem súbor svojím vystúpením program
obohatili aj ľudové hudby o.i. kapela
Ludwika Młynarczyka, kapela Javor
z Hornej Zubrice, či kapela mladých
heligonkárov z Rabčíč.
Medzi jednotlivými vystúpeniami
čakali na divákov už tradičné súťaže
o.i. súťaž o najlepšieho hajduka, ktorú

scénke Polovanie na zaťa v podaní žiakov malolipnického gymnázia alebo sa
zabaviť a zatancovať si pri pesničkách
hudobnej skupiny De Press. Ak náhodou niekto počas programu vyhladol,
mohol sa ponúknuť viacerými dobrôtkami z regionálnej kuchyne.

* * *

vyhral Severín Záhora z Jablonky, súťaž
Maslo, moje maslo, v ktorej najlepšie
a najrýchlejšie mútili Helena Kowalczyková a Józef Moniak z Hornej Zubrice, či súťaž v šplhaní na tyči, v ktorej
sa najzdatnejším spomedzi súťažiacich
ukázal Paweł Tomasiak z Jablonky. Viaceré súťaže si v rámci podujatia pripravil taktiež Babohorský národný park.
V programe sa predstavili aj Driapačky v podaní žiakov zo Základnej školy
v Jablonke – Boroch. Záver patril koncertu kapely trubadúrov. Po ukončení
oﬁciálneho programu sa rozprúdila
živá tanečná zábava, počas ktorej tancujúcim do tanca vyhrávala hudobná
skupina Golf. Počas podujatia mohli diváci okrem programu obdivovať ľudové
remeselné výrobky od výmyslu sveta,
ochutnať viaceré pochúťky z regionálnej
kuchyne, a taktiež nahliadnuť do vybavenia pohraničnej stráže.

* * *
Koncom prázdnin, teda 26. augusta
sa uskutočnilo jedno z najviac obľúbených podujatí na hornej Orave, t.j XV.
gminné dožinky. Ako pravidelne, tak aj
tento rok, sa slávnostné ozdobené vozy
stretli pred Úradom gminy v Jablonke,
kde porota ohodnotila slávnostne ozdobené dožinkové vozy. Odtiaľto sa všetci
vybrali v slávnostnom sprievode do Hornej Zubrice, kde sa tohtoročné gminné
dožinky konali. Na pravé poludnie sa
v Hornozubrickom farskom kostol zasvätenom Archnielovi Michalovi začala slávnostná sv. omša. Po nej program
pokračoval vystúpeniami, počas ktorého
sa predstavila dychovka z Hornej Zubrice, ako viaceré oravské folklórne súbory
a ľudové kapely, jednotlivé obce prezentovali svoje dožinkové vence. Hostitelia
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obohatili kultúrny program dožinkovou
inscenáciou. Dobrej zábavy nebolo konca. Všetci zatajili dych len na chvíľku,
keď porota vyhlasovala výsledky dožinkový súťaží. Podľa nej na najkrajšom dožinkovom voze prišli delegácie z Hornej
Zubrice a z Chyžného, zato najkrajší dožinkový veniec uvili v Jablonke-Boroch
a Chyžnom. Na dožinkách bola vyhodnotená aj súťaž o najkrajšiu realizáciu turistického objektu. Záver patril vystúpeniu cigánskej kapely. Oﬁciálny program
tohoročných dožiniek sa síce skončil, ale
hostia sa veru tak rýchlo nerozišli a zabávali sa ešte dlho do noci.

* * *
Prelom leta a jesene, teda 23. september, patril ďalšiemu tradičnému
podujatiu Na Orave byvom – Malolipnické hubárčenie, ktoré sa tento rok
uskutočnilo na poľane Polenice v Malej Lipnici. Organizátormi podujatia
už tradične bol vojt gminy Jablonka
a Oravské centrum kultúry v spolupráci
so Združením rozvoja Oravy a Richtárskou radou v Malej Lipnici. V rámci
podujatia mohli sa diváci započúvať do
melódií v podaní dychovky z Malej Lipnice, či zabaviť sa pri rezkých tancoch
viacerých folklórnych súborov, o.i. Goralského folklórneho súboru zo Suchej
Hory, FS Małe Podhale, FS Rombaň,
FS Zawrat, pobaviť sa na divadelnej

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Okrem mnohých kultúrnych podujatí na Orave sa Oravci prezentovali aj
mimo nej. Jedným z najväčších kultúrnych podujatí, kde jeden celý deň patril
práve oravskému regiónu, bol Trh ľudového umenia v Krakove. Na krakovskom
hlavnom námestí sa spoločne predstavil
okres Trstená spolu s gminou Jablonka.
Diváci si mohli pozrieť vystúpenie FS
Rombaň z Chyžného, ale aj dychovej
hudby Oravanka z Trstenej. Okrem toho
si mohli kúpiť všakovaké ľudové či umelecké výrobky pochádzajúce z obidvoch
strán oravskej hranice. Pri tejto príležitosti podpísal primátor mesta Trstená Jozef
Ďubjak spolu s vojtom gminy Jablonka
Antoninom Karlakom dohodu o spolupráci v rôznych oblastiach, v ktorej sa
zaviazali, že budú spoločne dbať o starostlivosť o spoločné kultúrne dedičstvo,
o spoluprácu medzi samosprávami a vzájomnú výmenu skúsenosti, o spolupráca
v oblasti kultúry a školstva, organizovanie
spoločných športových podujatí, koordinovanie predkladaných projektov v rámci
využitia štrukturálnych fondov Európskej
únie, spoločnú propagáciu obidvoch regiónov v Európskej únii, umožňovanie nadviazania kontaktov medzi hospodárskymi
subjektmi a inštitúciami pôsobiacimi,
starostlivosť o dobrú atmosféru a spolunažívanie formálnych a neformálnych
skupín, ako aj národnostných menšín po
obidvoch stranách hranice. Dohodu podpísali za prítomnosti generálneho konzula
SR v Krakove Ivana Horského ako aj viacerých predstaviteľov obidvoch regiónov.
Dúfajme len, že tieto pekné a vznešené
ciele nezostanú len na papieri.
Marián Smondek
Foto: archív OCK
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Krása zakliata
v dreve

Ľudová tvorba v Jurgove má bohatú tradíciu. Nájdeme
tam najmä sochárov, rezbárov a maliarov, ale aj šikovné čipkárky a krajčírky, ktoré šijú ľudové kroje. Skoro v každej jurgovskej domácnosti je táto tradícia živá aj dnes.
Na našich potulkách po Spiši sme sa zastavili na slovíčko
u ľudového umelca - rezbára Tomáša Vojtasa, ktorý nám porozprával, ako vznikajú jeho diela.
Tomáš pochádza zo slovenskej rodiny Heleny a Alojza
Vojtasovcov. Býva spolu s otcom a pomáha mu na gazdovstve. Má dvoch súrodencov. Sestru Lýdiu a brata Jozefa, ktorý sa zasa venuje výrobe ľudových krojov a výšivke.
Tomášovo povolanie k rezbárstvu klíčilo od najmladších
rokov. Odvždy ho fascinovali rezby a rád sa im dôkladnejšie
prizeral. Ako školák sa dostal do kontaktu s rezbami insitného umelca Andreja Gomboša, ktoré zanechali v ňom hlboké
zážitky. To bol preňho istý druh inšpirácie do budúcnosti.
Pôvodne mal byť z neho mechanik, ale osud to zariadil
trochu inak a začal sa učiť stolárstvo, ktoré má blízko k rezbárstvu. Po absolvovaní strednej školy sa dostal do kontaktu
s regionálnym nábytkárstvom, ktorému sa učil pod vedením
známeho zakopianskeho rezbára Bolesława Karpiela-Bułecki. Práve tento majster ho zaučil do tajov dreva a spôsobov
zaobchádzania s ním. Ako nám povedal Tomáš, drevo má
svoju dušu a krásu, len ju treba vedieť ukázať a vtedy zhotovená skriňa či stolička sa zdá byť krajšou. Táto zakliata
krása dokáže vyklíčiť pod rukami nadaného umelca. Či sa to
jemu darí? Myslím si, že stačí si pozrieť jeho rezby a budete
to vedieť.
Tomáš v súčasnosti pôsobí ako učiteľ na strednej stavebnej škole v Zakopanom. Učí mladých nádejných stolárov
zaobchádzať s drevom. Je to práca, v ktorej spája svoju životnú záľubu s pedagogickou praxou.

Tomáš Vojtas

Od roku 1998 je členom Spolku ľudových umelcov. Zaoberá sa vyrezávaním najmä drevených zdobených lyžíc, črpákov, regionálneho nábytku, skríň, lavíc, stolov, kredencov
pre väčších a menších súkromných odberateľov. Na špeciálne objednávky vyrába aj sakrálny nábytok. Napr. jeho viaSpovednica v repišskom kostole

V pracovni ľudového umelca
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Pri práci
Hotové výrobky

Folklór náplňou života

ceré práce môžeme obdivovať v kostole Božieho Milosrdenstva v Repiskách – Bryjovom Potoku a v mnohých ďalších.
Jeho práce putujú do domácností po celom Poľsku, ale aj
do zahraničia. Je umelcom, ktorí má vždy veľa objednávok
a tým aj práce. Ako nám povedal, najskôr vzniká predstava
o budúcom drevenom skvoste, potom prichádza na rad výber druhu dreva a až napokon sa umelec
vrhne do tvorivej práce. Je to dlhodoV školskej pracovni
bejší proces, ktorého výsledok neskôr
môžeme pozorovať.
Ďalším Tomášovým koníčkom je
folklór a ľudová kultúra. Od roku 1988
je členom folklórneho súboru Malé
Podhalie, ktorý pôsobí v Jurgove. V deväťdesiatich rokoch minulého storočia
sa podieľal na vedení súboru. Folklór
ho oslovil krásou prejavu a silou, ktorú
dával a dáva ľuďom dodnes. Spolu so súborom sa zúčastnil mnohých vystúpení
nielen doma, ale aj v zahraničí. V súčasnosti kvôli viacerým záujmom mu už
neostáva veľa času na súbor, a preto sa
mu venuje pasívne.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Od roku 2000 začal skúšať svoje možnosti v ľudovej kapele. Začal sa učiť hrať na husliach, čo sa mu aj darí, a čoho
svedectvom sú početné vystúpenia s jurgovskou kapelou.
Svoje hudobné nadanie prezentoval ako hudobník súboru
Malé Podhalie, ale aj v iných kapelách na Spiši. Na krajanských podujatiach sa s ním stretávame v Krempachoch na
Fašiangoch, na Dňoch slovenskej kultúry a ďalších, kde sa
väčšinou prezentoval s jurgovskou ľudovou kapelou.
Vo voľnom čase rád chodí do Tatier. – Mám dobrú partiu, - podotýka Tomáš – s ktorou spoznávam rôzne zákutia
Tatier. Na tatranských chodníčkoch sa cítim výborne. Pohľady
z majestátnych štítov do dolín sú neopakovateľné.
S krajanskou komunitou je spojený odjakživa. Veď aj vyrastal v prostredí, kde bolo vždy blízko k slovenčine. Veľmi
rád si každý mesiac zalistuje v časopise Život a poteší sa, keď
tam nachádza aj nejaké informácie o svojej obci.
Do budúcnosti mu prajeme viac voľného času, čo, ako
hovorí, by bolo veľmi potrebné, ako aj mnohé úspechy s jeho veľkým koníčkom – rezbárstvom.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Foto: archív T. Vojtasa
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Poviedka na voľnú chvíľu

MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI
Pošiel Maťko na vohľady. Pekne ho
uvítali, ešte aj ten prach z miesta poutierali, kde si mal sadnúť. Keď si už takto na
posedkách i pobesedovali s ním domáci,
povie tu domový otec:
„Mati, zabehniže ty do tej komory,
veď vieš po čo!“
A mati len na to čakala. Hneď odbehla do komory, trocha toho občerstvenia
doniesť. Ale mali sa jej načakať! Tam tá
kdesi zavrzla. Otec povie:
„Iďže ty, dievka moja, kde tá naša mater toľké časy mešká.“
Dievka odbehla, ale ani tá neprichádzala.
„Ej, kýho paroma tie tam toľko kutia?
No čakajte! Veď vás ja dovediem!“ Rozpepriľ sa otec a vybehol za nimi.
Milý vohľač Maťko ak vyčkáva, tak
vyčkáva, ale nemôže vyčkať nikoho. Takto už aj zívlo sa mu niekoľko ráz, aj ponaprával zhasínajúci oheň na kozube, aj
všelijako inak preberal si driemoty, a tých
len nebolo.
,,A už,“ rečie, „či svedčí sa, či nie, len
idem pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vari tam primrzli, a či by ich bol dakto
klincami popribíjal.“
Ide - a tam v komore už skoro celá
svieca dohára, čo mať sebou vzala, a tí
traja tam! Ak nariekajú, tak nariekajú, že
sa to ozývalo až do tretích susedov.
„Nuž, čože vy tu nariekate?“ volá,
prosí Maťko preboha. Ale z tých nemôže
vyvábiť ani slova, len všetci traja ak nariekajú, tak nariekajú.
Naveľa, naveľa spustí mater ešte na
hrubšie struny a začne mu vykladať:
„Nuž vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľto
je rebrík z komory na povál a tu, hľa, sekera na ňom zavesená. Keď už len tak sa
zoberiete s touto mojou Dorkou a budete
mať už potom aj dieťa, ak sa to dostane
voľajako sem do komory pod tú sekeru,
potrasie rebrík a tá sekera odpadne nebožiatku na hlavu a zabije ho, to bude
zármutok! Nuž hľa, preto my tu teraz
nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s
rozvalenou hlavou!“ bedákala mati ďalej
a s ňou dievka aj otec.
Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil. Napokon ale
povedal:
„Ak ja nájdem na svete ešte piatich takýchto bláznov, ako ste vy, potom si vezmem vašu dievku. Majte sa zbohom!“
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S tým pobral sa v šíry svet.
Ide, ide na tie skusy a dlho nemôže nič
skúsiť, až raz príde do akejsi dediny. Tu
vidí veliké gazdovské stavy a prípravy.
„Idem,“ povedá si, „pozrieť, ako tam
ľudia gazdujú.“
A tam vidí, ako gazdiná bije, šklbe,
trepe o zem kvočku.
„Čože tú kvočku tak nemilosrdne šklbete, trepete?“ opytuje sa.
„Ej, psia mať,“ vraví gazdiné, „má
dvanásť kureniec a nechce im dať cicať!“
Naučil tú gazdinú, ako má vajíčko
uvariť, obieliť, na drobno s pažítkou posekať alebo žltej kaše upariť a tak kurence
nachovať. Ináč nemohol ju presvedčiť, že
kurence nikdy necicajú svoju mater, iba
keď už pred ňou pekne zobkali a žrali. Zaplatila mu dobre. Maťko ale našiel prvého
blázna, keď nie väčšieho, aspoň takého,
ako tamtí boli.
Nuž dobre, toto bol už prvý blázon.
Ako dochodil do druhej dediny, počul
na všetkých zvonoch vyzváňať. Proti nemu
uberal sa von z dediny pohrebný sprievod
a to, ako čo by mal byť súdny deň, všetko
bolo na nohách. Chlapi niesli truhlu, ženy
vykladali za truhlou a zalamovali rukami.
Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej len tak niesli, bo krásne mladé dievča ležalo v nej živé.
„Ach, povedzteže mi, dobrí ľudia, čo
vy to predsa robíte?“ doveduje sa Maťko.
„Ach, nuž čože by sme robili?“ vravia mu. Chúďa richtárovo dievča išlo po
vodu, akosi si vopchalo ruku do budkáča a
teraz nemožno mu ju nijakým činom von
dostať. Dosť si už celá dedina nalámala
hlavu, dosť natrápilo sa dievča, a predsa
nič! Malo by dievča tento ozrutný budkáč
vždy takto na ruke nosiť, bohvie čo by z
toho bolo. Nuž volíme ho odrazu zbaviť
trápenia a pochovať za živa!“
„Nuž, ale ste vy blázni!“ Bol by si za
to slovo od celej dediny utŕžil! Ale Maťko
nelenivý, roztrepal, kým to riekol, aj budkáč a milé dievča oslobodil. Hneď ho celá
dedina odprevádzala pravo do poctivého
richtárskeho príbytku. Jednak už všetko
bolo hotovo na kar, urobili z toho veselú
hostinu. A napokon zbierku naskladali milému mudrcovi plnú misu dvadsiatnikov.
Dobre teda, toto mu už boli druhí blázni, čo dobre platili.
Na tretej dedine chceli mať kostol
zvonka-zdnuka pekný bielušký. Len, vra-
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via, z čoho tam najbelší vystavať? Ktosi
im bol poradil, že najbelší bude z tvarohu.
Hneď a zaraz, kde aké mlieko mali, robili
na tvaroh a postavili z neho kostol - ale
bez oblokov. Zvonku bol pekný, biely. Ale
čože? Zdnuka horší od temnice. I začali
nosiť doňho svetlo vo vreciach.
Všetko darmo. Nezadlho ale prileteli z
hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a
v kostole zasvietilo sa.
„To pánbohovia, keď oni také svetlo
robia! Nachytajme si ich do toho kostola,
budú nám v ňom vo dne i v noci svietiť.“
Nedali si to dva razy povedať, bo ten,
ktorému vyrieklo sa to prvému, aj to znal,
že tí sa nosia v hore na vysokom strome.
Pochytili hneď dlhočizný rebrík a niesli
ho na pleciach do hory. Ale tu milý rebrík zavadil sa im o každý strom a kde bola
väčšia húšťava, tam už nedajbože ani sem
ani tam. I veru odtínali po kuse z rebríka, kdekoľvek zavadili. Šťastne dostali sa
týmto činom až k vysokému stromu, ale
čože, keď z rebríka nemali už len tri kolky, všetok ho boli poutínali. Lež čo chlapi,
to chlapi! Podvíhali sa oni jednodruhému
na plecia, chlap na chlapovi stál rovno,
pevne. Ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a dostal ho aj s vtáčkami do hrsti. Ale
ako od radosti zvolal „tu sú“, obzrel sa ten
najspodnejší hore, aby tiež voľačo videl.
To pošmykla sa mu noha, skydol sa. Popadali všetci a vtáci uleteli. Daromná všetka robota, iba čo komu ruka, komu noha,
komu hlava dodrúzganá.
Na túto nehodu došiel Maťko k nim.
Naučil ich stavať kostol z kamenia, nechať, kde treba, obloky a múry, steny
obieliť vápnom. Ešte len to bol kostol
pekný, bielušký! Dali mu viac peňazí, ako
čo ich ten kostol stál.
Dobre. Popri peniazoch našiel si Maťko už aj tretích bláznov.
Vo štvrtej dedine bývali ľudia už trocha onakvejší a títo mali poriadny murovaný kostol. Ale počujte len! Ťahali povrazmi oviazaného bujaka hore na kostol.
Maťko ani svojim očiam neveril, ale bolo
predsa tak. I pýta sa ich:
„Nuž ale, dobrí ľudkovia, čože vy to
tuná robíte?“
„Čože by sme robili? Umrel u nás
bohatý mäsiar a poručil bujaka na kostol.
Nuž ho ta tam dať chceme, kde je poručený.“
Maťko im bujaka predal a rozpovedal
im, ako majú speňaženého na kostol vynaložiť. Odmena rozumnej rady neminula
ho ani tuná. Dobre, našiel tuná štvrtých
bláznov. „Len či ozaj skoro nahodím aj
na piatych,“ hútal si, „hoci ak to ide takto

Poviedka na voľnú chvíľu
na svete, ktovie, či mu aj tí budú pokonní?“
A veru mu zas nebolo ďaleko chodiť.
V piatej dedine, ako dali jedlo na stôl,
tak ľudia sa odstúpili. Pribehli myši zo
všetkých kútov domu, napapali sa dosýta a ľudia iba to jedli, čo tieto nechali.
„Ľudia, ľudia, čože je to u vás?“ hovorí Maťko. „Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal takto len za
myšami jedávať!“
„A veď spočiatku aj nám taká bola
hodina,“ rieknu mu. „Ale keď to človek
navykne sa aj na šibenicu, navykli sme
aj my na to. Dosť aj pasce staviame, celú
vojnu proti myšiam vedieme, a ubrániť
sa im nemôžeme. Vari z celého sveta
zbehli sa sem na nás!“
„A zbehnú sa ešte len, ak si nepomôžeme,“ povie im Maťko.
„Ej, človiečiku, spomôž nám, ak si z
boha!“ prosia sa mu.
Maťko - rozumie sa, za dobrú plácu
- opatril im také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo, drhlo a žralo.
Ale tu milých dedinčanov nadišiel
náramný strach, čo bude žrať to divotvorné zviera, keď všetky myši vydrhne.
A o tom poradiť sa s Maťkom neprišlo
im na um, len keď ho už obohateného
vyprevadili za dedinu a on bol dosť ďaleko od nich. Kričali ešte za ním.
„Čo vás po tom!“ zvolal im Maťko
naspäť a bol už za vŕškom.
Oni rozumeli: „Čo? Vás potom!“
Nuž veru neskoršie, keď už myší nebolo a kocúra nijak dolapiť nemohli, čo tí
nevytrielili? Vypratali, čo mohli, a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam
aj ten čert s ňou zhorel. Keď pohorelo
všetko, zazreli kocúra sedieť v cmiteri na najvyššom náhrobnom kríži. Ani
vlások sa mu nebol oškvŕkol. A kde sa
vzala, tam sa vzala, sedela pri ňom už aj
mačka. Mačiek sa im naplienilo, ale od
týchto, ako aj od myší, mali napokon pokoj. Ibaže ako blázni museli konečne len
svojou škodou zmúdrieť.
Maťkovi ale nebolo treba hľadať
viac bláznov. Ktovie, koľko by ich bol
ešte našiel! Nebola mu ani len starosť
o peniažky do gazdovstva. Vrátil sa domov a povedal:
„Predsa jest veľa bláznov na svete.
Piatich som naschvál vyhľadal, šiesta
bude moja žena a siedma celá perepúť!“
Ale mu vraj dobre bolo s ňou, bo ako
vravia: „Múdremu mužovi netreba múdrejšej ženy, ako je sám.“ Alebo: „Len
jeden múdry, a veľa bláznov popri ňom
vyžije.“

CIGÁN
FIŠKÁLOM
Raz jeden farár cestoval kdesi ďaleko a prišiel do mesta, tam, kde mal akúsi
službu. Bol hladný, a tak vošiel do jedného hostinca a prosil hostinskú, či jej
niečo neostalo od obeda, že je hladný,
aby mu dala niečo zjesť. No a hostinská
hovorí:
„Nuž, čože vám dám? Neostalo nič iné,
len pár varených vajec, chlieb a víno.“
No farár hovorí:
,,No však, doneste, čo máte. Len mi
dajte, nech sa najem.“
Tak mu doniesla tých pár vajec, vína a
chleba a keď to pojedol, vypil, hovorí:
„No, ale ja nemám peňazí, už ja vám
to veru nemôžem teraz zaplatiť. Ale po
druhý raz vám to zaplatím, ja na to nezabudnem. Keď budem tadeto cestovať,
vojdem k vám a zaplatím. Napíšte si to.“
Tak si to hostinská zapísala a farár odišiel po svojich povinnostiach. No ale to
trvalo dlho, tak asi sedem rokov, že on tade
zasa išiel a prišlo mu na myseľ, že ostal
dlžný v tom hostinci za obed. No tak vošiel
dnu, pozdravil tú hostinskú a hovorí:
„Viete, kto som ja? Poznáte ma?“
A ona:
„No čo by som nepoznala ? Ste velebný otec. Však ste tu už kedysi boli a ostali
ste mi dlžný za obed.“
„No dobre. Však som vám teraz doniesol peniaze, chcem to zaplatiť. Tak si
to zrátajte, koľko toho bude!“
Hostinská začala rátať:
„To bolo päť vajec. Keby ja tie vajcia
bola dala pod sliepku, boli by sa vyliahli kuriatka. Tie kuriatka by boli narástli,
boli by niesli vajíčka a zasa by som bola
podsypala, zas by boli kurence, tie kurence zas by boli vajec naniesli, zas by boli z
toho kurence a sliepky, no to je moc. To
máte moc dlhov.“
A narátala mu toho tak veľa. Zas nemal toľko peňazí. Hovorí:
„No ja nemám toľko peňazí, to ste mi
veľa narátali.“
„Ak mi to do štrnásť dní nevyplatíte,
ja vás udám k súdu a musíte to zaplatiť.“
Farár odišiel smutný. Ide po dedine,
po ulici, hlavu ohnutú, a naraz stretne cigána. A cigán dal pozdravenie:
„Dobrý deň, pán farárko! Čo sú taký
smutný, hlavu majú zvesenú, čo sa im porobilo?“
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„Ale čo? Čo ti budem rozprávať, ty mi
aj tak nepomôžeš z toho.“
,,No čože by som nepomohol! Len
nech mi povedia, čo sa im stalo! Ja som
hotový poradiť, pomôcť.“
No a farár mu hovorí:
„Tak vieš čo, cigán, mne sa takáto príhoda stala. Ja som v jednom hostinci pred
siedmimi rokmi zjedol päť varených vajec, pohár vína a chlieb. A dnes som tam
bol, chcel som to zaplatiť a hostinská toho
veľa narátala. Povedala, že z tých vajec by
sa boli vyliahli kurence a z tých kureniec
boli by vyrástli sliepky, sliepky by boli
naniesli vajec, zas by bola podsypala, zas
by bola mala kurence, kurence by boli narástli, boli by z nich sliepky a zas by boli
sliepky naniesli vajec. A tak moc mi toho
narátala, že zase som nemal dosť peňazí
jej to zaplatiť. Tak ma zažalovala, musím
ísť za štrnásť dní k súdu.“
„No vedia čo, pán farárko? Neboja sa
nič! Ja sa im chytím za ﬁškála. Budú vidieť, že vyhráme!“
No dobre. Farár sa potešil, išiel domov,
do fary, pravda, a nehovoril nikomu nič.
Až už keď prišiel ten čas, keď mal byť ten
súd a dostal už predvolanie, cigána mal
napísaného, hláseného ako zástupcu, ako
ﬁškála. Aj cigán dostal upomienku, aby sa
dostavil k súdu. Prišla krčmárka tam, prišiel farár, sudca prišiel, ale cigána nikde.
Na ôsmu hodinu mali predvolanie. Celú
hodinu naňho čakali a on prišiel o deviatej. A keď otvoril dvere, hovorí:
,,Dobré ránko! A vítam vás!“
A sudca hovorí:
„Dobré ráno, cigán! Už hodinu na teba
čakáme. Čo si robil od rána, keď si neprišiel prv?“
„Prosím ponížene, pán sudca, varil
som fazuľu, pôjdem ju sadiť.“
A naozaj fazuľu v mechu doniesol a
hodil ju na zem.
„Tu mám tú fazuľu!“
Sudca sa zasmial a hovorí:
„Ach, ty sprostý cigán! Ná, čo by si
mal z tej varenej fazule, keby si ju bol zasadil?“
A on hovorí:
„No vidíte, pán sudca. A čo by bolo
bývalo z tých varených vajec? Aké kurence? Aké sliepky?“
No tak potom krčmárka prehrala súd.
Pekne krásne musela zaplatiť všetky útraty, cigánovi cestu, aj farárovi všetko ostatné a zahanbená išla domov.
Ostrovtipné príbehy i veliké
cigánstva a žarty, Bratislava 1980
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POTULKY PO SLOVENSKU
Vodný kolový
mlyn v Jelke
Pozoruhodná technická pamiatka na
juhozápadnom Slovensku – vodný mlyn
v Jelke - ktorá sa dostala na jednu z ocenených slovenských poštových známok,
stojí na prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité
koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 km.
Prístupný je 1 km z obce.
Vznik a rozšírenie vodných mlynov
v tejto oblasti bolo podmienené predovšetkým prírodnými, hydrogeograﬁckými a hospodárskymi pomermi. Bohatosť vodných tokov na Podunajskej
nížine umožňovala rýchly rozvoj týchto
špeciﬁckých remeselných výrobných zariadení. Na krátkych úsekoch dolných
tokov sa sústreďoval veľký počet lodných mlynov v tzv. mlynských prístavov.
V roku 1866 bolo na Malom Dunaji asi
37 mlynov, z čoho v Jelke boli 4. Z topograﬁckej mapy z roku 1872 možno
na tomto toku narátať 25 lodných mlynov. V roku 1902 bolo v Jelke 7 lodných
mlynov. Po poradí smerom zhora nadol
sa podľa ich majiteľov nazývali: Németh
József, Csatajszky János, Nagy Sándor,
ifj. Török, János (2 mlyny), Görföl Lajos, Hakszer Imre.
Obnovený mlyn, ktorý je v súčasnosti sprístupnený verejnosti, pôvodne patril Jozefovi Némethovi, po ňom
jeho synovi Vincentovi, a do roku 1973

24

Ernestovi Némethovi. Najstarší doklad
o tomto mlyne pochádza z roku 1894.
Je to plán využitia vody mlyna Jozefa
Németha, ktorý vyhotovil diplomovaný merník a stavebný podnikateľ z Budapešti A. Visnovszky. Dokumentácia
obsahuje technický popis, polohopisný
plán úseku Malého Dunaja v chotári Jelka a podrobné kresby konštrukcie lodného mlyna. Vtedajší mlyn sa
skladal z dvoch stavebných lodí, ktoré
v strede spájalo mohutné mlynské koleso. Na lodi väčšieho rozmeru stála
doštená mlynica rámovej konštrukcie. Bol to vlastne jednokýlový čln
so slimákovite vyrezávanou čeleňou
a nachádzal sa na nábrežnej strane. Na
návodnej strane bol umiestnený druhý
čln menšieho rozmeru. Príčinou dlhodobého zachovania lodných mlynov
v archaickej podobe bol ich technický
charakter. Tento zabraňoval intenzívnemu vývinu a zmene v povahe pracovného postupu mletia. Ďalšou okolnosťou, ktorá špeciﬁcky poznačila osud
lodných mlynov, bola splavnosť riek.
Lodné mlyny zakotvené na rieke, či pri
jej brehu, najmä ak mali v riečišti hate,
boli veľkou prekážkou vodnej plavby.
Od roku 1738 bolo v Uhorsku vydaných niekoľko nariadení na odstránenie lodných mlynov, ktoré prekážali
lodnej doprave. Na základe tzv. vodného zákona z roku 1885 boli zrušené
všetky lodné mlyny, ktoré nevyhovovali policajným predpisom o bezpečnosti
vodnej plavby. Povolenie na prestavbu
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svojho lodného mlyna na kolový dostal
J. Németh dňa 30. augusta 1899. V roku 1900 začali s prestavbou pri ľavom
brehu Malého Dunaja v chotárnej časti
Spoločná lúka. V prestavanom mlyne
sa začalo mlieť v auguste roku 1906.
Dominantnú časť mlyna tvorí
drevená mlynica, ktorá leží na 54 pilótach z agátového dreva, zatlčených
do dna rieky. Má sedlovú strechu
krokvovej, hambálkovej konštrukcie,
ktorá je krytá šindľom. Prestavba jednopodlažnej budovy na viacpodlažnú
sa pravdepodobne uskutočnila do r.
1916, keď v mlyne inštalovali namiesto pôvodných mlecích kameňov valcovú stolicu, výťahy a iné novšie stroje.
Na severnej fasáde boli do rozobratia
objektu očividné obrysy pôvodnej
prízemnej a nadstavených častí. Technologické zariadenie mlyna pozostáva
zo sústavy hnacej, prevodovej a pracovnej t.j. mlecej. Hnaciu sústavu tvorí lopatkové vodné koleso na spodný
pohon. Usmerňovanie vody na koleso
bolo zabezpečené vzdúvajúcou haťou,
ktorá smerovala od protiľahlého brehu
šikmo po prúde. Od nábrežnej strany
mlyna smerovala ku kolesu kratšia
podobná hať. Pod kolesom na štyroch
reťaziach visela doštená plošina, ktorá
zabezpečovala prívod vody na lopaty
kolesa. Hlavné ozubené koleso, ktoré
majiteľ kúpil v Majcichove pri Trnave, spolu s menším ozubeným čelným
liatinovým kolesom tvorí prvý stupeň.
Druhý prevodový stupeň tvorí ďalšia

dvojica kolies. Pomocou kužeľového pastorka, na
hriadeli ktorého sú 4 remenice rôznych rozmerov,
sa rotačný pohyb prenášal podľa individuálnych
otáčok na jednotlivé stroje. Pracovná sústava pozostávala predovšetkým z jednoduchej valcovej stolice
ﬁrmy Breitfeld – Daněk z Blanska na Morave. Táto
sa nachádza na zvýšenom medzipodlaží. Tu nájdete aj lupačku ﬁrmy Prokop s synové z Čiech. Na
druhom podlaží je umiestnený kúkoľník, múčny
hranolový vysievač a cylinder. Z tohto podlažia je
na prístupný mostík mlyna vyvedený uzavretý žľab
na spúšťanie vriec. Na treťom čiastkovom podlaží
je valcovitý zásobník nad valcovou stolicou a nad
lupačkou. Nad druhým podlažím sa nachádza strešný nadstavec na umiestenie hlavice výťahov. K pracovnému zariadeniu mlyna patril aj šrotovník ﬁrmy
Wichterle a Kovařík z Moravy. Na južnej fasáde
mlynice je pristavaná tzv. prašná komôrka stojaca
na štyroch pilótach. Tu sa do vriec zachytával prach
z čistiacich a osievajúcich strojov.
Podľa spomienok bývalého majiteľa mlyna v tomto mlyne mlel prevažne raž, a to vynikajúco. Z ďalekého okolia sem prichádzali gazdovia mlieť obilie na
múku, krupicu a iné. Mlyn pracoval do apríla 1951.
Od roku 1983 je zaevidovaný v Štátnom zozname
nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Vlastivedné múzeum v Galante vypracovalo technické zameranie a projektovú dokumentáciu a kvôli
havarijnému stavu budovy ho rozobrali. Obnovenie
budovy a areálu vodného kolového mlyna sa zásluhou Obecného zastupiteľstva v Jelke realizovalo od
novembra 1992 18 mesiacov. V blízkosti, na hospodárskom dvore je vybudovaný skanzen, ktorý vydáva
svedectvo o poľnohospodárskej minulosti obce Jelka.
V príjemnom prostredí výletnej reštaurácie sme
sa porozprávali so sprievodcom a strážnikom Jánom
Čatajským, vnukom jedného z bývalých vlastníkov
jedného z mlynov. Dozvedeli sme sa, že je tu celoročná prevádzka od 9. hod. do zotmenia, že mlyn
v Jelke sa teší veľkého obdivu návštevníkov z celého sveta, z Kuby, ďalekej Ameriky i čiernej Afriky.
Ročne sem príde okolo 15.000 návštevníkov. Nielen slovenskí ﬁlmári, ale aj českí, a iných krajín, tu
nakrúcajú ﬁlmy, najmä rozprávky. Reklamy na pivo
Kozel, či Zlatý Bažant. Nasvedčoval tomu aj júlový
sobotňajší deň, kedy v plytkej vode si máčali nohy
a na lúke oddychovali, či hrali loptové a iné hry,
mnohí návštevníci. Bohatý výber pomerne lacných
jedál, najmä rybacích, je k dispozícií nielen stanujúcim dovolenkárom, ale aj bežným turistom. Mnohí sa splavujú od Bratislavy na rôznych druhoch
športových lodí. Škoda, že návštevníkov z Čiech
je pomenej, povedal Ján Čatajský a na záver dodal:
„Jelka má vyše 3,5 tisíc obyvateľov, je tu výborná
orná pôda, preto mali mlyny veľa roboty. Aj keď
poľnohospodárske družstvá inde zanikali, naše Povodie Dunaj s.r.o. naďalej prosperuje.“
Text a foto: Ján Kubáň
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Krátko zo Spiša
7.-8. septembra t. r. sa v Nedeci – Zámku konali oslavy 10. výročia
prevádzkovania Súboru vodných elektrárni a.s. v Nedeci. Osláv sa
zúčastnili zástupcovia gminnej a obecnej samosprávy, predstavitelia
rôznych inštitúcií a obyvatelia blízkych obcí. V rámci osláv sa uskutočnil vedecký seminár venovaný otázkam vodných diel a elektrární,
ich exploatácie a budúcim úlohám. K tejto problematike odzneli viaceré referáty. Neskôr sa vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Nedeci
konala ďakovná sv. omša, ktorú odbavil kňaz Marian Wanat. V poobedňajších hodinách sa začal galaprogram, v rámci ktorého odzneli
gratulačné príhovory a boli odovzdané diplomy pre zaslúžilých činiteľov spoločnosti vodnej priehrady. V kultúrnom programe vystupovali viacerí známi účinkujúci, o. i. divadelné predstavenie o Nedeci
pripravilo divadla KTO z Krakova, miestne súbory a skupiny.
Pripomeňme, že prvýkrát začala prácu vodná priehrada 9. júla
1997. O niečo neskôr prišla veľká povodeň a len vďaka tejto priehrade mnohé domy neboli ohrozené veľkou vodou. Bola to hneď prvá
dôležitá skúška celej investície.

* * *
V októbri t.r. oslávili manželia Mária a Ján Klukošovskí z Novej
Belej 30. výročie sobáša, ku ktorému im želania zasielajú deti a celá
rodina. Nech oslávencom slnko lásky zlatisté na cesty vždy svieti a v
živote nech majú len radosť zo svojich detí. K blahoželaniu za všetkých oslávencom posiela veľký bozk vnučka Julka.

* * *
V Nižných Lapšoch môžete navštíviť Spišskú kalváriu, ktorá sa nachádza v pozadí letnej kaplnky. Pútnikov na kalváriu pozýva pekne
zdobená brána. Iniciatívu vytvoriť takýto priestor na modlitbu a rozjímanie prejavil miestny farár Mariusz Skotnicki.

* * *
19. septembra t. r. sa v zbrojnici v Nižných Lapšoch uskutočnilo
stretnutie so zlatými jubilantmi z gminy Nižné Lapše, ktoré usporiadal
gminný úrad. Tento rok oslávilo 50. výročie sobáša 12 párov. Viaceré
z nich patria aj do radov krajanov: Cecília a Jozef Krišíkovci z Vyšných Lápš, Žofia a Jozef Tatkovci, Helena a František Kuželovci, Mária a Andrej Uramovci, Anna a Jozef Milaniakovci z Nedece a Margita
a František Kovalčíkovci z Tribša. Všetkým manželským párom prajeme veľa zdravia a pohody v kruhu rodiny.

* * *
V Repiskách – Grocholovom Potoku sa konal na začiatku septembra t. r. Pápežský deň v spojení s Dňom obce. Podujatie usporiadalo
vedenie ZŠ a farský úrad. Pripravený bol bohatý kultúrny program, ale
keďže počasie nedoprialo, uskutočnila sa len začiatočná časť plánovaných osláv a v tom sv. omša v pekne situovanom amfiteátri na pozadí, ktorého sa vypínajú majestátne tatranské štíty. Rodičia pripravili
koláče a iné dobrôtky. Každý si mohol z nich niečo ochutnať a pritom
podporiť takto školu. O bezpečnosť podujatia sa postarali repišskí požiarnici pod vedením Jána Solusa. (aj)
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Vianočná
pohľadnica
Taký je názov IV. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže, ktorú
vyhlasuje Oravské osvetové stredisko.
Usporiadatelia nadväzujú na úspešné
predchádzajúce ročníky, do ktorých
poslalo svoje práce viac ako 7.000
detí zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, Slovinska a Francúzska. Svoje
práce (maľby, kresby, graﬁky i koláže)
s vianočnou tematikou do maximálneho rozmeru A5 môžu deti vo veku 5
– 15 rokov posielať do 15.11.2007 na
adresu: Oravské osvetové stredisko,
Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný
Kubín. V decembri budú práce vystavené v Dolnom Kubíne, Varšave, Bielsku-Bialej a v Ostrave, neskôr bude
putovná výstava prezentovaná aj v ďalších mestách. Pre víťazov jednotlivých
kategórií sú pripravené hodnotné ceny,
najkrajšie námety budú vytlačené ako
oﬁciálne pohľadnice.

Srdečné gratulácie, veľa lásky,
božieho požehnania, porozumenia
v manželstve zasielajú Anne a Sebastiánovi Kovalčíkovcom z Vyšných
Lápš pri príležitosti prvého výročia
(28.10.2007) ich sobáša rodičia a súrodenci s rodinami. Zároveň im prajú, aby novonarodená dcérka Emilka
vniesla do ich rodiny veľa radosti.

DEDINA
ROKA 2007
– LIPTOVSKÁ
TEPLIČKA

PhDr. Miroslav Žabenský,
riaditeľ OOS v Dolnom Kubíne

Dňa 22. septembra
t. r. sa vydali na spoločnú cestu životom Dorota
a Vojtech Bednarzovci
z Jaworzna. Na novej ceste životom im prajeme,
aby ich obchádzali všetky
vlnobitia, rozkvitala pokoj, láska a šťastie. Želania im zasielajú rodičia,
sestry a rodina.

15. septembra 2007
uzavreli manželstvo vo
veľkolipnickom kostole sv. Lukáša Lucyna
a Vojtech Ziembovci,
ktorým prajeme, aby
blaženosť tohto dňa zo
dňa na deň im rástla,
aby ich hriala spokojnosť, láska, vernosť a
šťastie.
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Prestížnu cenu Dedina roka 2007
bol udelený na Slovensku odbornou
porotou obci Liptovská Teplička, ktorá sa nachádza na Liptove, a stala sa aj
reprezentantom Slovenska v európskej
súťaži Európska cena obnovy dediny.
Súťaž Dedina roka 2007 vyhlásila v marci Slovenská agentúra životného prostredia (ŽP) pod záštitou Ministerstva ŽP
SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu
dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Slovenské obce v rámci súťaže
prezentujú komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých predpísaných oblastiach hodnotenia s dôrazom
na ojedinelosť a originalitu prístupov a
myslenia obyvateľov v slovenskej dedine
pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvalo
udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti.
Ako pre noviny uviedol starosta obce
Jozef Mezovský, túto vynikajúcu správu
prijali na obecnom úrade s obrovským
potešením. Majú pocit absolútnej spokojnosti a hrdosti, že vynaložené niekoľkoročné úsilie vedení obce, Poľnohospodárskeho podielnického družstva (PPD),
Lesného pozemkového spoločenstva,
ale aj vedenia Základnej školy s materskou školou, vedúcich spoločenských
organizácií a všetkých občanov obce,
ktorí sa podieľajú na príprave spoločenských podujatí či zveľaďovaní dedinky
pod Kráľovou hoľou nebolo zbytočné
a ešte väčší zmysel nadobudne v blízkej
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budúcnosti. A čo rozhodlo o tom, že
obec dosiahla také vynikajúce výsledky?
Bola to schopnosť sebareﬂexie všetkých
právnických organizácií, ktorá prispela
k zmene súčasných pomerov v dedine, najmä ZŠ s MŠ, ako aj PPD, ktoré
tohto roku uspelo v súťaži O najkrajší
chotár. A určite tiež vyspelosť občanov
a dôraz žiť v obci, nevzdávať sa tradícií
svojich predkov a dokazovať to v každodennom živote v práci, v lese či na
poli. Podľa Juraja Kováča, starostu obce
Vlachovo, ktorá tento titul získala pred
dvoma rokmi, si ľudia myslia, že ide o
najkrajšiu obec na Slovensku. Nie je to
ale tak, pretože v tejto súťaži ide predovšetkým o bohatstvo vnútorného spoločenského života občanov na úrovni
spolkovej, kultúrnej, podnikateľskej, verejnoprospešnej a podobne. Obec mala
veľmi dobrú prezentáciu pred členmi
národnej poroty, ktorí ju nominovali
na 1. miesto v súťaži. Víťazom súťaže
prajeme, aby si svoje miesto udržali aj
v ďalších ročníkoch súťaže.
Zdroj: Podtatranské noviny

40. výročie
PIENAP-u
Od 4.-6. októbra 2007 sa uskutočňovali v Pieninách na oboch stranách štátnej hranice oslavy 75. výročia
vzniku prvého medzinárodného chráneného územia v Európe, druhého
na svete, a 40. výročie vzniku Pieninského národného parku (PIENAP).
Podujatie sa uskutočňovalo pod záštitou zo slovenskej strany ministra životného prostredia, z poľskej strany prezidenta Poľskej republiky a tiež ministra
životného prostredia. Oslavy sa konali
v Spišskej Starej Vsi, kde sa uskutočnila slávnostná akadémia a vo vestibule Mestského kultúrneho strediska
boli vystavené obrazy z dielne žiakov
umeleckých škôl zo Slovenska a Poľska zobrazujúce štyri ročné obdobia v
Pieninách. V Červenom Kláštore oslavy pokračovali slávnostnou recepciou.
V Poľsku sa konala vedecká konferencia
na tému Krajina – nedocenená hodnota, ktorá bola v Kroscienku n/Dunajcom. Na záver osláv boli exkurzie po
obidvoch národných parkoch spolu so
sprievodcami. (aj)

Oravská
hudobná
škola
V stredu 5.09.2007 v Základnej škole v Jablonke bol otvorený
nový školský rok v Oravskej hudobnej škole I. stupňa. Na slávnostné otvorenie prišli rodičia
spolu so svojimi deťmi, ktoré by
chceli navštevovať hudobnú školu. Všetkých prítomných privítal
riaditeľ Krzysztof Leksycki, ktorý predstavil informácie týkajúce
sa činnosti školy.
Deti sa budú učiť hrať na
husliach, gitare a klavíri a okrem toho budú mať aj hodiny
hudobnej teórie. Väčšina žiakov
prešla výberovou skúškou, ktorá sa uskutočnila v jednotlivých
oravských školách na jar tohto
roku. Do školy sa prihlásilo skoro 60 detí, ktoré boli rozdelené
do 4 vekových kategórií.
Do učiteľského zboru patria riaditeľ Krzysztof Leksycki,
Ilona Nieciąg a Marcin Kowalczyk, ktorí sa budú venovať
výučbe hry na husliach, Marek
Ciesielski a Mirosław Smoleń učitelia hry na klavíri a Krystian
Grzybacz - gitarista. Hudobnú
teóriu bude vyučovať Krystyna
Ciesielska. Výučba bude prebiehať predovšetkým v Základnej
škole v Jablonke, a čiastočne vo
Veľkej Lipnici a Hornej Zubrici.
Školné za jeden mesiac je 200 zł.
Zakladajúcim organom hudobnej školy je Oravské umelecké
združenie, v mene ktorého sa
účastníkom slávnostného otvorenia sa prítomným prihovoril
predseda združenia Maciej Rutkowski. Do nového školského
roka poprial všetkým žiakom
chuť do práce a rodičom čo najviac spokojnosti zo svojich ratolestí. (mr)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

PAMIATKE

MICHALA
GRIEGERA

Dňa 8. októbra t.r. uplynuli
dva roky, ako nás navždy opustil
vynikajúci pedagóg, historik Spiša, znamenitý organizátor a veľký
priateľ Slovákov v Poľsku prof. Michal Grieger. V rokoch 1941-1945
pôsobil ako učiteľ a neskôr riaditeľ
Štátnej meštianskej školy v Jurgove, kde založil a viedol rezbársku
dielňu. Vždy mu ležal na srdci
osud Slovákov žijúcich v Poľsku
a všemožnými spôsobmi ich podporoval. Pravidelne sledoval náš
krajanský časopis Život a občas aj
publikoval svoje články na jeho
stranách.
Bol veselým, zhovievavým a plným elánu človekom, ktorý dobre
slúžil žiakom a aj svojej rodine.
V našich srdciach navždy ostane ako náš pán profesor a poradca.
Česť jeho pamiatke!
Spomínajú bývalí žiaci
a Jurgovčania

Poďakovanie
Dôstojný kaplán Jozef Bednarčík, chceli by sme Vám poďakovať za
možnosť prijatia sviatosti manželstva
z Vašich rúk v kostole sv. Klemensa
v Trzemeśni, za spoločnú modlitbu
s nami a účasti na radosti tohto jedinečného pre nás dňa. Pán Boh zaplať!
Dorota a Wojciech Bednarz
z Jaworzna
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Koncom prázdnin postihli slovenskú
spisovateľskú obec tri veľké straty. 21. augusta zomrela vo veku 85 rokov spisovateľka Hana Ponická. Narodila sa 15. júla
1922 v obci Halič pri Lučenci. Detstvo a
mladosť prežila v Haliči, Košiciach, v Banskej Bystrici a Martine. V rokoch 1948
- 1950 žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel Štefan Žáry ako dopisovateľ ČTK. Po
návrate do Bratislavy bola redaktorkou, v
rokoch 1954 - 1977 účinkovala ako profesionálna spisovateľka, prekladateľka a
publicistka. V roku 1977 protestovala v
diskusnom príspevku pripravenom na 3.
zjazd slovenských spisovateľov proti útokom na Chartu 77 a proti iným represáliám novej kampane v novinách. Za tento diskusný príspevok ju vylúčili zo zväzu
a zastavili jej aj 2. diel knihy o Štoplíkovi
v martinskej tlačiarni. Presťahovala sa do
dediny Lukavica, kde ju v rokoch 1977
- 1989 ako disidentku sledovali. Nesmela
publikovať, nadviazala kontakty s českými
prenasledovanými spisovateľmi a publiko-

vala fejtóny v samizdatovej pražskej edícii
Petlice. Spolupracovala aj so zahraničnou
rozhlasovou stanicou Slobodná Európa.
Za odpor proti praktikám komunistického
režimu ju v septembri 1989 postavili pred
súd spolu s M. Kusým, J. Čarnogurským,
V. Maňákom a A. Seleckým. V novembri
1989 všetkých postupne oslobodili.
Hana Ponická bola spisovateľka pre
deti i pre dospelých, v posledných rokoch
sa venovala viac esejistike.
V tvorbe pre deti debutovala zbierkou
rozprávok Slávikove husličky. Z jej prác
pre deti si najväčšiu obľubu získali príbehy
zo života svojráznej postavičky - Štoplíka,
ktoré vyšli v dvoch dieloch.
O štyri dni neskôr, teda 25. augusta,
zomrel vo veku 88 rokov po ťažkej chorobe
jeden z najznámejších slovenských nadrealistov Štefan Žáry, manžel Hany Ponickej.
Do širšieho povedomia sa dostal najmä počas druhej svetovej vojny, keď vydal zbierky
poviedok Zvieratník, Stigmatizovaný vek a
Pečať plných amfor. Práve v tomto období
sa v najväčšej miere presadzoval nový básnický štýl nadrealizmus, ktorého typickým
prvkom boli silné až drsné obrazy, napríklad
Tvoj hrob je môj hrob, A ruka sladko odumiera, Šablónku slov treba hľadať v smole žalúdka, ktoré Žáry použil v básni Bľabotanie
ruže zo zbierky Zvieratník. Po vojne vydal
aj niekoľko prozaických diel. Medzi najzná-

ODIŠLI OD NÁS

* * *

SMUTNÉ
ZVESTI OD
SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV

Dňa 10. augusta 2007 zomrela v
Dňa 2. júla 2007 po dlhej chorobe
Spišskej Teplici na Slovensku vo veku zomrela vo Fridmane vo veku 86 rokov
82 rokov krajanka
krajanka

HELENA SLIVKOVÁ
(rod. Čongvová)

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá mamka, svokra babka
a prababka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Jurgove
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MARGITA PAVLIKOVÁ
(rod. Milaňaková)

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka a babička. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane
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mejšie patrí trojica kníh Apeninský vzduch,
Dolu na juhu a Azúrová anabáza spojená
so Žáryho pobytom v Taliansku v rokoch
1948 až 1950, kde pracoval ako spravodajca
Československej tlačovej kancelárie.
A len o niekoľko dní neskôr, teda 1.
septembra zomrel vo veku 88 rokov ďalší
slovenský básnik z radu najvýznamnejších
slovenských nadrealistov Vladimír Reisel.
Narodil sa 19. januára 1919 v Brodzanoch. Študoval slovenčinu a francúzštinu
na Filozoﬁckej fakulte v Prahe a od roku
1939 v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil ako tlačový atašé na československom
veľvyslanectve v Paríži. Neskôr pracoval
vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v
časopise Slovenské pohľady. Je autorom
19 zbierok poézie, 17 kníh prekladov
poézie, najmä z francúzštiny a ruštiny,
ale aj zo španielčiny a gréčtiny a štyroch
kníh poézie pre deti. Vladimír Reisel začal svoje diela uverejňovať v roku 1935 v
časopisoch, knižne debutoval v roku 1939
zbierkou Vidím všetky dni a noci. V ďalších zbierkach Reisel nadrealizmus opustil
a jeho tvorba sa prispôsobila politickým
pomerom v spoločnosti. V 80. rokoch sa
opäť vrátil k témam lásky. (ms)

POSLEDNÉ ZBOHOM

HELENE
SLIVKOVEJ
10. augusta 2007 zomrela v Spišskej Teplici po ťažkej a zákernej chorobe Helena Slivková, rodená Čongvová, ktorá sa narodila 20.
januára 1925 v Jurgove. Bola dcérou Sebastiána Čongvu (1875 - 1963) a Márie Čongvovej (1882 - 1957), rodenej Kurčakovej.
Moja teta Helenka bola najmladšou zo siedmich súrodencov (môj otec - Ján Čongva,
nar. 1901; JUDr. Sebastián Čongva, nar.
1909; Mária Orolínová, nar. 1912; Veronika Vaclavová, nar. 1914; Ondrej Čongva,
nar. 1916; Jozef Čongva, nar. 1919; Helena
Slivková, nar. 1925), ktorí sa v prvej polovici
20. storočia narodili v jurgovskej usadlosti
„U Kotarby“.
Teta Helenka odišla do večnosti ako
posledná a je pochovaná v Spišskej Teplici, kým bratia Ján a Jozef v Jurgove, Veronika v Čiernej Hore, Ondrej vo Veľkej
Lomnici, Mária v Poprade – Veľkej a Sebastián v Prievidzi.
Drahá teta Helenka, nedá sa na Vás
zabudnúť. Odpočívajte v pokoji!
Synovec Jozef Čongva

Poľnohospodarsvo

Z KALENDÁRA
na október
Záhradkári
Začiatkom tohto mesiaca sadíme cesnak. Od starodávna
tradovaný názor, že je liečivou zeleninou, potvrdil aj moderný výskum. Ukázalo sa, že obsahuje účinné látky proti
skleróze, paradentóze a dokonca aj proti rakovine. V októbri zberáme väčšinu koreňovej a hlúbovej zeleniny, najmä na
uskladnenie. Poškodenú zeleninu použijeme na okamžitý
konzum. Pór zbierame len v množstve potrebnom na konzum cez zimu. Uskladníme ho v pivnici do piesku. Šetrne
zbierame buľvy červenej repy a zeler. Mrkvový porast určený
na prezimovanie prikryjeme ochranným krytom z rašeliny
alebo chvojky. Uvoľnené plochy v záhradke čo najskôr zrýľujeme.

Ovocinári
Pokračujeme oberaní zimných jabĺk a hrušiek. Zrelosť
plodov poznáme podľa toho, že pri miernom krútení sa ľahko oddelia od konárika. Obrané jabĺčka a hrušky ukladáme
do klietok od zeleniny alebo na police. Hneď po oberačke
pozbierame všetko ovocie pod stromami, zdravé spracujeme
alebo skŕmime, napadnuté chorobami zhrabeme na kopu a
spálime. Keď opadane lístie, začneme s hnojením starších
a s vysádzaním mladých stromčekov.
Mnohí pri kúpe posudzujú stromček podľa hrúbky
kmeňa, oveľa lepší je však stromček s dobre vyvinutou koreňovou sústavou. Takéto stromčeky aj keď sú slabšie, majú
väčší predpoklad na ujatie. Väčšinu ovocných stromčekov je
vhodné vysadiť na jeseň.

obmedziť. Robí to tým, že včelstvá príliš neutepľuje a rozšíri
letáčový otvor, aby do úľa prúdil chladnejší vzduch.
V druhej polovici mesiaca vkladáme do úľa podmetové
podložky. Poslúžia nám na zachytávanie meliva, mŕtvych
včiel a odpadnutých klieštikov varroa. (aj)

Zbierame byliny
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu ﬁalku
voňavú (lat. Viola odorata L.; poľ. ﬁołek wonny).
Trváca, 10-15 cm vysoká bylina s podzemkom, z ktorého vyrastajú zakoreňujúce sa listnaté poplazy, listy aj kvety.
Stopkaté listy majú okrúhlasto obličkovité až široko vajcovité čepele a prílistky. Počas kvitnutia rastliny sú jemne páperisté. Kvety sú päťpočetné, obojpohlavné, súmerne a majú
ostrohu. Kališné prívesky voľne odstávajú od stopky. Koruna býva ﬁalová, iba zriedka biela alebo ružovkastá, vždy príjemne voňajúca. Tyčiniek je päť, blizna háčikovitá. Kvetné
stopky nesú listence nad polovicou výšky. Po odkvitnutí sa
skláňajú k zemi. Plody sú tobolky.
Druh žije v kroviskách, na medziach, pasienkoch a vo
svetlých lesoch.
Fialka voňavá patrí k najstarším liečivým rastlinám.
Predmetom liečebného používania je prakticky celá rastlina.
Obdobie zberu je marec – apríl. Už v minulosti jej pripisovali veľkú liečivú silu. Listy sa používali zvonka pri zápaloch,
na chorý konečník, kvety slúžili pri epilepsii chlapcov a na
zapálené hrdlo. Pripravuje sa aj sirup proti kašľu a silnom zahlienení dýchacích ciest. V homeopatii sa pripravuje prípravok, ktorí sa používa pri bolestiach uši, očných ochoreniach,
čiernom kašľu a reumatizme. (aj)

Chovatelia
Dobrou výživou sliepok sa usilujeme dostať ich ešte
v tomto mesiaci do znášky. Dobre roznesené nosnice znášajú
pravidelné a veľké vajcia vhodné na liahnutie. Sliepky, ktoré
sa v znáške oneskorujú, budú slabými nosnicami a môžeme
ich určiť na konzum. Súčasne čistime odchovne a pripravujeme ich pre ďalšiu sezónu. Kontrolujeme zdravotný stav
zvierat a jedince s príznakmi chorôb izolujme.

Včelári
Včely v tomto mesiaci vyletujú už len v teplejších dňoch
„babieho leta“. Znížené teploty ich nútia zdržovať sa prevažne v úľoch. Matky sú včelami kŕmené menej výdatne,
preto kladú len málo vajíčok. Plodovanie včelstiev v tomto
mesiaci je už neželateľné. Vyliahnuté včely už nemajú dostatok peľu a majú slabú kondíciu. Obyčajne sa nedožijú do
jari. Preto sa včelár musí usilovať plodovanie vo včelstvách

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Mladým – mladším – najmladším
PAVOL ŠTEFÁNIK

O kohútikoch a hrebienkoch
V kuríne na bidielku zobudil sa kohútik a zakikiríkal:
- Vstávaj, Maťko, už je ránkoó...!
Maťko vykukol spod periny a zavolal:
- Babka, zabudla si zatvoriť kohútik
na vodovode? Asi rozpráva zo sna.
- Spi, Maťko, ešte si pospi. To ťa
nebudí vodovodný kohútik, ale ten, čo
sedí na bidielku v kuríne.
- A prečo aj on nespí, prečo vykrikuje?
- Ale, vieš, to je tak. Včera prešiel
popri kuríne ujo poľovník a znenazdajky potiahol kohútik na puške. A tá bác!
Vystrelila a kohútik v kuríne sa veľmi
naľakal. Teraz nemôže pokojne spávať.
Každú chvíľu sa zobudí. A to len preto,
aby sliepkam dokázal, že nie je žiadny
bojko, tak si nahlas zaspieva. A vtedy si
spomenie aj na teba.
- To je čudný kohútik, - povedal
Maťko a vyskočil z postele. - Pôjdem sa
naňho pozrieť.
- Na dvore stretol toho vystrašeného kohútika. Práve rozhrabával piesok.

Pozrel sa na Maťka, natiahol krk a ťahavo zanôtil:
- Maťkoó, aký si neučesaný!
Maťko sa zahanbil a vyhováral sa:
- Stratil som hrebienok. Požičaj mi
tvoj!
- Rád by som ti ho požičal, ale nemôžem. Mám ho prirastený na hlave.
- Aká škoda! - ľutoval Maťko, a potom zažartoval: - Aj strecha našej chalupy má hrebienok, ale je tak vysoko,

že ho nedočiahnem. A ani nie je súci
na česanie.
- Takže budeš chodiť strapatý?
- Nebudem, kohútik, nebudem.
Hrebeň si kúpim a učešem sa na
kohútika. Vieš, kohútik?
- Viem, Maťko, - prisvedčil kohútik. Potom zakikiríkal a vyletel do kurína na bidielko.
/Včielka 10/2003/

Hádanky – riekanky
Obloha má tiež dve oči:
slnko vo dne, mesiac v noci.

ZUZANA ŠINKOVIČOVÁ

Hádanka

Hádanka

Po hore chodilo, nešuchlo,
o vode chodilo, nečľuplo.
Čo je to?
(okčeinlS)

Kučeravý obláčik
na lúke sa pasie.
Rožtek vedľa rožteka
na hlave mu rastie.
Čo je to?
(kečnaraB)

BOHUSLAVA VARGOVÁ
JÁN TURAN

Čo je to?
Striebornú niť plietol,
práve fúkal vietor,
a tak k slnku vzlietol.
Zaslúžil by zlatý metál,
celé babie leto lietal.
Čo je to?
(kičúvaP)
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Vetrík lodivod
Na nožičku maličkú
obujem si lodičku,
obujem si malú loď.
Ja vetrík, váš lodivod.

/Včielka 6/2007/

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
Milé deti, vašou úlohou bude pekne vyfarbiť obrázok, na ktorom slniečko spí a poslať ho k nám do redakcie.
Z posledných prác sme odmenili: Angeliku Majerčákovú z Novej Belej a Dávida Kašpraka z Jablonky.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Moto a hudba

TOYOTA
CELICA
V tomto čísle sa pozrieme lepšie
pod kapotu ďalšieho japonského auta
– Toyoty Celica. História tohto športového modelu sa začala písať v roku
1970. V tom roku sa do predaja dostala prvá generácia týchto športových
automobilov z dielne Toyoty s označením A20 a A35. V priebehu rokov
sa auto prešlo mnohými generačnými
zmenami.
Siedma generácia Toyoty Celicy
dostala označenie T23 (na obrázku
vpravo). Začala sa vyrábať v roku 1999
a žiaľ, je to asi posledná verzia tohto
športového auto, ktoré si zdobilo srdcia
mnohých automobilových fanúšikov.
Jej predaj sa začal v roku 2000 a pokračoval až do roku 2005. Za toto obdobie sa z nich predalo niekoľko tisíce
kusov. Ich majiteľmi sa stali prevažne

No name
Písal sa rok 1996. Ako mladá študentská kapela nadšencov (Viliam Gutray a traja bratia - Igor, Roman a Ivan
Timkovci) s víziou hudobnej budúcnosti, sa prihlásila na regionálny festival.
Víťazmi 12. ročníka autorskej piesne
Rádia Regina Košický zlatý poklad ´96
sa tak stala pieseň Môj kamoš, ktorej
hudbu, text a aj samotnú interpretáciu
mal na svedomí Igor Timko. Po víťazstve
na Košickom zlatom poklade sa kapela
No Name ako zástupca Slovenskej republiky nominovala na medzinárodnú
súťaž o Bratislavskú lýru´97 a stala sa tak
priamym ﬁnalistom 32. ročníku tohto
festivalu populárnej piesne. Slovenský
rozhlas poskytol kapele možnosť nahrať
ďalšie nahrávky.
Ako dobrý ťah sa najskôr ukázala voľba vydavateľa doplniť album o cover-verziu skladby „Kristínka iba spí“ (autor Peter Nagy),
ktorou sa kapele o čosi viac pootvorili dvere do slovenského hudobného priemyslu. Po spomínanom „mega“ hite prvej platne
Kristínka iba spí nastalo obdobie,
v tlači označované obdobím ticha.
Toto ticho, naopak, z dlhodo-

32

mladí ľudia a priaznivci športového
vzhľadu automobilu. Celicu si môžete zaobstarať s dvoma motormi 1,8
VVT s mocou 143 k a TS 1,8 VVTL s
mocou 192 k, ktorý je stále v predaji.
Pri preraďovaní sa môžeme spoľahnúť
na tri typy prevodoviek: 4- rýchlostná
automatická, 5- rýchlostná manuálna
a 6- rýchlostná manuálna. Celica siedmej generácie má úplne nový dizajn.
Ostré, veľmi výrazné tvary sú charakteristickým znakom tohto auta.
Toyota Celica T23 má už v sériovom stave dosť výrazný športový
vzhľad. Predný nárazník, ktorý je spojený s maskou, je oblých tvarov, čo
ladí s celkovou vizážou prednej kapoty
Celicy. V stredovej časti sa nachádza
otvor, usmerňujúci náporový vzduch
ku chladiču motora, a tým zabraňuje
jeho prehriatiu. Do nárazníka je možnosť namontovať aj oválne hmlové
svetlá, ktoré vám v čase hmly zvýšia
viditeľnosť. Stredová časť je spracovaná
tak, aby sa plynule napájala na sériovú
bejšieho hľadiska, skôr predznamenávalo „prichádzajúcu búrku“ - hit „Ty a
tvoja sestra“. Profesionálne okresanejší
No name sa už v novej zostave dohodli
s vydavateľom na vydaní v poradí druhého albumu s názvom - „Počkám si na
zázrak“. Album, ktorý obsahuje trinásť
piesní, pokrstil Jožo Ráž. V krátkej dobe
sa stal najpredávanejším, najhranejším a
na výročných cenách Grammy aj najviac
oceneným albumom. Skutočnú značku
kvality albumu mu poskytla skladba
„Žily“. Fakt, že kapela už nie je len sezónnou záležitosťou, sa potvrdil umiestnením a následným úspechom ďalšieho
nasadeného singlu v hitparádach „Ďakujem, že si“. V roku 2000 sa kapela No
Name po vydaní dvoch úspešných albumov rozhodla skúsiť šťastie Čechách.
Ohlasy neprajníkov deﬁnitívne umlčal

Október 2007

kapotu s nasávačom, dopravujúcim
vzduch priamo do priestoru pod kapotou. Prahy zabezpečujú prirodzený prechod medzi prednou a zadnou časťou
automobilu. Ich tvar je navrhnutý tak,
aby ladil aj s oblejšou prednou kapotou
a hranatejšou zadnou Toyoty Celica
23. Zadný nárazník je najrobustnejšou
časťou celej sady. Je na ňom vidieť dokonalé dizajnérske spracovanie. (ms)
tretí album „Oslávme si život“. Prvý
singel „Nie alebo áno“ predpovedá albumu úspech v hitparádach, aj na pultoch
predajní. Na jeho rekordnom predaji na
Slovensku má určite svoj podiel aj druhý,
značne úspešný, singel z názvom „Večnosť“.
S ideou podeliť sa s fanúšikmi o životný elán sa No Name už v šesťčlennej zostave, ktorú doplnil aj najmladší
z bratov Timkovcov – Dušan, vydáva
na svoje prvé veľké turné v športových
halách na Slovensku. Koniec roka 2002
spríjemnilo striebro v celoštátnej ankete
Zlatý Slávik.
Najbližšie dva roky sa nesú predovšetkým v znamení koncertov na slovenskej a českej estráde ako aj nahrávania štvrtého albumu „Slová do tmy“.
V septembri 2005 uzrel svetlo sveta piaty album slovenskej formácie No
name album „Čím to je“. Záverečné koncertné vystúpenie No
name Tour 2006 v Sazka Aréne v
Prahe prenášalo aj najpočúvanejšie rádio za rok 2006 – Evropa 2.
Ako dôkaz inštrumentálnej vyspelosti členov kapely No name
svedčí fakt, že zvukový záznam
koncertu ostal v pôvodnej podobe na neskôr vydaných nosičoch.
(ms)

Pár tipov, ako predísť
bolestiam a stuhnutým
svalom na krku
- Hlavu spustite voľne na prsia, nenapínajte ju však.
Potom ju zakloňte. Uvoľnite sa, inak vám svaly opäť
stuhnú. Pohyb opakujte desať až dvadsaťkrát.
- Hlavu zľahka otočte doprava a mierne sa ukloňte.
Opakujte vľavo, na každú stranu cvičte desaťkrát.
- Keď máte svaly prekrvené a uvoľnené, môžete začať
s otáčaním hlavy. Otočte ňou vľavo, potom vpravo,
nerobte však trhané pohyby. Cvik opakujte desaťkrát.
- Oboma rukami si obopnite zátylok a dlane posúvajte smerom k pleciam. Dlaňami masírujte svaly
zátylku, až kým nepocítite príjemné teplo.
- Pomôže vám aj masáž reﬂexných zón a akupresúra
na chodidlách. Využite leto a choďte čo najviac bosí
po tráve, piesku či kameňoch. Držanie tela tak bude
vzpriamenejšie a krajšie.
- Ak si môžete, päť minút si sprchujte zátylok.
- Po sprchovaní využite „uterákovú“ gymnastiku.
Uchopte uterák oboma rukami, ťahajte ho kolmo
k chrbtici raz vľavo a raz vpravo. Postupujte od šije
až po krížovú kosť. Potom chrbát šúchajte zvislými,
mierne diagonálnymi pohybmi hore a dolu.
- Ak ste citliví na chlad a studený vzduch, dávajte
si pozor na klimatizáciu v miestnosti či otvorené
okienko v autobuse. Stačí, ak si okolo krku prehodíte ľahký šál.
- Pri počítači, v aute či pri televízore seďte vzpriamene, nie ako pokrútený paragraf.

DIVOŠKA
ALEBO VAMP?
Na nasledujúce otázky odpovedzte ÁNO alebo NIE.
1. Túžite po tom, aby vás všetci naokolo neprestajne podporovali a chválili?
2. Naštvete sa zakaždým, keď sa vás partner opýta, či ste
náhodou nepribrali?
3. Bez poradného zboru kamarátok si nedokážete kúpiť ani
tričko?
4. Dokážete minúť celú výplatu na kaderníka, kozmetiku
a módne handry?
5. Prepadne vás nervozita a žiarlite, keď iní rozprávajú o svojich úspechoch?
6. Nechávate vždy na partnera výber reštaurácie, kam pôjdete na večeru, alebo ﬁlm, ktorý by ste spolu radi videli?

7. Využívate svoje pekné prsia na upútanie pánskej pozornosti?
8. Keď sa vidíte nahá v zrkadle, pomyslíte si, že ste stále
sexi?
9. Ak vám manžel/partner skritizuje nový účes, pomyslíte si
hneď, že vás už neľúbi?
10. Rozladí vás, ak má nejaká žena väčší úspech v spoločnosti ako vy?
11. Vymyslíte si radšej nejakú výhovorku, než by ste mali
pomôcť chorej kamarátke?
12. Ste skalopevne presvedčená, že raz vás manžel/partner
opustí kvôli mladšej a krajšej žene?
13. Ľahko striedate smiech a slzy?
14. Snívali ste v puberte, že budete slávnou herečkou alebo
modelkou?
15. Prepadnete depresii po každom rozchode s mužom alebo kamarátkou?
16. Keď niečo chcete, musíte to mať hneď, inak je oheň na
streche?
17. Neznášate čakanie v radoch, nech je to kdekoľvek?
18. Radšej pôjdete na večeru s mužom, ktorý sa vám nepáči,
ako by ste mali sedieť doma?
Kto vlastne ste?
PROVOKATÉRKA, ak ste odpovedali ÁNO aspoň na
štyri z otázok 1, 4, 7, 10, 13, 16
KOKETA, ak ste odpovedali ÁNO aspoň na štyri z otázok 2, 5, 8, 11, 14, 17
ROMANTIČKA, ak ste odpovedali ÁNO aspoň na štyri
z otázok 3, 6, 9, 12, 15, 18
KAMARÁTKA, ak ste odpovedali ÁNO aspoň na štyri
z otázok 1, 4, 7, 10, 13, 16, odpovedali NIE aspoň na štyri
z otázok 2, 5, 8, 11, 14, 17, odpovedali NIE aspoň na štyri
z otázok 3, 6, 9, 12, 15, 18.
Provokatérka: Ste otvorená, priama, zaujímavá a príťažlivá. Muži sa vás asi boja, považujú vás za útočnú. V láske ste
trocha naivná, krátke vzplanutia pokladáte za obojstrannú
lásku. Často zbytočne dramatizujete. Zabudnite na svoje
radikálne postoje, prípadných záujemcov nimi najskôr odradíte.
Koketa: Dokážete predať všetko, čo vo vás je. Na mužov pozeráte akoby zhora. Touto obrannou pózou zakrývate
strach z neúspechu. Navonok máte sebavedomia na rozdávanie a okolie vás pokladá za silnejšiu, ako naozaj ste. Ste
príliš citlivá na to, čo si o vás myslia druhí, a chcete byť
dokonalá za každú cenu.
Romantička: Každý muž môže byť vo vašich očiach hrdinom. Ste príliš nesmelá a oddaná, pre svoju lásku urobíte čokoľvek. Neviete povedať nie. Často svojmu partnerovi
prikyvujete, aj keď si myslíte niečo iné. Podobne ako iné
ženy, aj vy ste vždy ochotná pomôcť a ostatní to často využívajú alebo zneužívajú.
Kamarátka: Viete, čo chcete: lásku a muža na celý život.
Myslíte si, že aj ostatní sú ako vy. Veríte, že keď sa dvaja
ľúbia, ostatné príde samo. Máte sklon zaspať na vavrínoch,
lenže aj veľká láska a túžba môžu po čase vyprchať. Nazdávate sa, že ak vás niekto miluje, pozná vaše túžby aj bez slov.
(aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Naša poradňa

Zuzka varí

mletým čiernym korením, pridáme
vajcia, osolíme a všetko spolu dobre premiešame. Touto plnkou naplníme pripravené rezne a spojíme
špáradlom. Alobal vymastíme, položíme naň naplnené rezne, obložíme
plátkami slaniny a zabalíme. Pečieme na plechu vo vyhriatej rúre asi
40 minút.

ZÁKUSKY
Bazilejské vianočné pečivo

ČO NA OBED
Jaternicová polievka
1-2 jaternice, 1 krvavnička, 40 g
masti, 40 g cibule, 1 1/4 l vody, mleté
čierne korenie, majorán, 1 strúčik cesnaku, soľ.
Jaterničky a krvavničku vytlačíme
z čreva a vidličkou roztlačíme. Na rozpustenej masti opražíme posekanú cibuľu, pridáme jaterničky a krvavničku,
trochu popražíme a zalejeme vodou.
Okoreníme mletým čiernym korením,
majoránom a cesnakom rozotreným so
soľou. Chvíľu povaríme a podávame s
chlebom.

Bravčové mäso plnené,
pečené v alobale
600 g bravčového mäsa, soľ, 200 g
diétnej salámy, 2 na tvrdo uvarené vajcia, 1 kyslá uhorka, 1 varená mrkva,
mleté čierne korenie, 1 vajce, 40 g údenej slaniny, masť, alobal.
Bravčové mäso rýchlo umyjeme,
pokrájame na štyri hrubšie rezne a do
každého rezňa urobíme ostrým nožom
kapsičku. Osolíme a necháme stáť.
Ošúpanú salámu zomelieme, pridáme
uvarené posekané vajcia, na kocky pokrájanú uhorku a mrkvu, okoreníme
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Na 35 kúskov: 250 g cukru,
600 g múky, 4 lyžice šťavy z čerešňového kompótu, 4 lyžičky salajky,
350 g medu, 2 lyžice škorice, 2 lyžičky drevených klinčekov, štipka muškátu, 100 g kandizovanej citrónovej
kôry, 100g kandizovanej pomarančovej kôry, 200 g sekaných mandlí,
50 g sekaných vlašských orechov,
trocha masla, 50 g sekaných lieskovcov,
100 g práškového cukru, trochu citrónovej šťavy.
Cukor s čerešňovou šťavou pomaly
zohrejeme, až sa celkom roztopí. Odstavíme a primiešame med. Koreniny a
múku vysypeme do misky a premiešame. Prilejeme teplý sirup a vypracujeme.
Kandizovanú kôru nasekáme a spolu s
mandľami a orieškami primiešame do
cesta. Cesto necháme prikryté niekoľko
dní pri izbovej teplote odstáť. Vyvaľkáme
a položíme na vymastený plech. Pečieme
v strede rozohriatej rúry do bledohneda.
V citrónovej šťave vymiešame práškový
cukor a koláč ihneď po upečení natrieme. Krájame za studena.

ŠALÁTY
Bulharský šalát sterilizovaný
1 kg červenej a zelenej papriky, 1 kg
cibule, 1 kg ošúpaných rajčín, 1 kg uhoriek so šupkou, 2 dl oleja, 2 dl cukru,
1 DEKO, 1 dl octu.
Do kastróla dáme olej a pokrájanú
zeleninu - uhorky na kolieska. Udusíme, pridáme cukor, ocot, dusíme. Na
záver pridáme DEKO a dusíme ešte 5
minút. Naplníme do malých pohárov a
dáme sterilizovať.
(podľa www.recepty.sk)

August 2007

Jozefa Pieronek

Paluch
koślawy halluks
Paluch koślawy, czyli halluks jest
chorobą cywilizacyjną wynikającą
z noszenia niewygodnego obuwia,
zwłaszcza za ciasnego, na wysokim
obcasie lub o wąskich noskach. Wysoki obcas niewłaściwie skonstruowanego obuwia powoduje przeciążenie
przedniej części stopy, czego skutkiem
jest obniżenie łuku poprzecznego i w
następstwie poszerzenie przodostopia.
Powstaje płaskostopie poprzeczne.
Natomiast spiczasty kształt butów
bezpośrednio powoduje koślawe ustawienie palucha. Dużą rolę w występowaniu tego schorzenia odgrywają predyspozycje genetyczne (występowało
u babci, będzie występować u córki i
wnuczki). Nie bez znaczenia jest nadwaga i stojący tryb życia. Ale bezpośrednia przyczyna leży w słabym układzie więzadłowo-torebkowym stóp.
Właśnie, dlatego deformacja dotyczy
przede wszystkim kobiet, których stopy z natury są słabsze. Aż 90% cierpiących na halluksy stanowią kobiety.
Najczęstsze objawy:
- boczne (zewnętrzne) odchylenie i
skręcenie pierwszego palca stopy – palucha, który może się podkładać lub
nakładać na drugi palec
- wystawanie na wewnętrznym,
przyśrodkowym brzegu stopy głowy
pierwszej kości śródstopia – potocznie
nazywanej „wystającą kostką”
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- pogrubienie i zaczerwienienie
skóry nad przesuniętą kością, puchnięcie i ból na skutek długotrwałego
ucisku
- czasami gromadzenie się płynu pod zmienioną chorobowo skórą
- skutek zapalenia kaletki maziowej,
która dodatkowo zwiększa kontur
wystającej kości
- bóle stopy oraz uczucie sztywności stopy
Mniej zaawansowane zmiany
poddają się na ogół leczeniu zachowawczemu polegającemu na noszeniu
odpowiednich wkładek ortopedycznych oraz odprowadzeniu palucha
w przeciwnym kierunku koślawości
przez umieszczanie specjalnych wkładów sylikonowych między paluch a
drugi palec. Taką korekcję stosujemy
na całą noc lub na kilka godzin dziennie. Osłaniamy halluksy piankowymi
nakładkami albo plastrami. Chronią
one wypukłe miejsce przed uciskiem
buta i spowodowanym nim bólem
oraz zapobiegają twardnieniu skóry.
Po zdjęciu butów przez kilka minut
wykonujemy gimnastykę palców,
rozszerzamy je, wyginamy, naprostowujemy paluch odwodząc go i równocześnie wykonujemy nim ruchy
okrężne. Robimy kąpiele solankowe.
Używamy soli do kąpieli lub specjalnej do stóp: w misce wody rozpuszczamy 5 łyżek soli i zanurzamy nogi
na 15 minut. Taka kąpiel rozluźnia
mięśnie, więc ból szybko ustępuje.
Bywa, że jedynym rozwiązaniem
jest operacja palucha koślawego. Podczas zabiegu odpowiednio ustawia się
kości dużego palca i śródstopia, a następnie zespala je specjalnym drutem
(wyjmuje się po kilku tygodniach, gdy
wszystko zrośnie się prawidłowo). Ale
żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji należy:
- codziennie wykonywać ćwiczenia utrzymujące mięśnie stóp i kończyn w dobrej kondycji
- nosić wygodne obuwie na niskim obcasie, o szerokich noskach, z
wystarczającą ilością miejsca na palce
- pozbyć się nadwagi
- jak najczęściej pozwolić stopą
odpoczywać
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

P R AW N I K

Jak podwyższyć
alimenty?

Szybka pożyczka

Aby podwyższyć alimenty nie trzeba
koniecznie dokumentować poniesionych
kosztów utrzymania dziecka. Mogą być
to przyszłe wydatki np. nauka języka, na
która matki nie stać bez wyższych alimentów. Warto pamiętać, ze dziecko ma
prawo do życia na takiej samej stopie życiowej jak jego rodzice. Jeśli ojca stać np.
na zagraniczne wakacje, podobny pobyt
powinien opłacić dziecku.
W tej sprawie należy wystąpić do sadu
o podwyższenie alimentów. W pozwie
wymienia się żądaną kwotę i w kilku zdaniach się uzasadnia, dlaczego się zwracam
z prośbą o podwyższenie alimentów na
dziecko. Pozew składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub pozwanego.
Pomocą może służyć również prawnik
działający przy starostwie powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. (aj)

Zanim zdecydujesz się na szybka
pożyczkę w instytucji ﬁnansowej, która nie jest bankiem, weź pod uwagę
kilka spraw: zwróć uwagę na warunki,
na jakich ci jest oferowana pożyczka.
Firmy pożyczające często żądają wygórowanych odsetek za nieterminową
spłatę należności. Zdarza się, że ﬁrmy
pobierają opłaty dodatkowe za przekroczenie terminu zapłaty należności
czy nawet za każdorazowo wystawione upomnienia, które nie wynikają z
żadnych kalkulacji. Przyjrzeć się należy
postanowieniom, zgodnie z którymi po
podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu
się z ogólnymi warunkami umów rezygnujesz z jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do ﬁrmy i jej pracowników.
Tak sformułowana klauzula wyłącza
odpowiedzialność spółki za niewykonanie lun nienależyte wykonanie umowy. To może naruszyć twoje interesy.
Czasem tez nie jest podana w umowie
rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Tymczasem zgodnie z prawem
powinieneś uzyskać jasną i wyczerpującą informację co do rzeczywistych
kosztów kredytu. Firmy często również
nie podają informacji o łącznej kwocie
wszystkich opłat i prowizji, które musisz uiścić. Tymczasem jest to ważna informacja, które pozwoli podjąć decyzje
o zawarciu lub nie zawieraniu umowy
z takim pożyczkodawcą.

Czy osoba
niepełnosprawna
może pracować?
Będąc osobą niepełnosprawną, możesz pracować, pod warunkiem że zostałeś dopuszczony do pracy przez lekarza medycyny pracy, a praca na danym
stanowisku jest zgodna ze wskazaniami
zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Bez stosownego zaświadczenia lekarza medycyny pracy o
dopuszczeniu pracownika do pracy na
danym stanowisku pracodawca nie ma
prawa zatrudnić danej osoby.

ZALESIANIE
GRUNTÓW ROLNYCH
Do 1 października br. rolnicy mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski
na nowe zalesienia gruntów rolnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007
- 2013. Wnioski można było składać od
1 sierpnia br. Rolnicy złożyli w ARiMR
blisko tysiąc wniosków, najwięcej – 200
na Mazowszu, najmniej – 8 w woj. lubuskim. W następnych latach realizacji
nowego PROW wnioski na zalesianie
gruntów będzie można składać od 1
czerwca do 31 lipca danego roku.
W ramach nowego PROW funkcjonują dwa schematy zalesieniowe.
Pierwszy, uruchomiony 1 sierpnia br.,
dotyczy zalesiania gruntów rolnych.
Drugi, który zostanie uruchomiony od
przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.
Na udane uprawy leśne, założone
na gruntach rolnych w ramach PROW
2004–2006 ARiMR wypłaca corocznie premie zalesieniowe. Premie takie
przysługują już ponad 9 tys. rolników,
którzy we wspomnianych wyżej latach
zalesili ok. 42 tys. hektarów gruntów.
Źródło: ARiMR
Ciąg dalszy nastąpi

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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HVIEZDY O NÁS
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Začiatok mesiaca bude pre teba
dosť nepriaznivým časom, to sa však
našťastie rýchlo zmení. V kruhu svojej
rodiny sa budeš cítiť najlepšie. Od tvojich najbližších ťa čaká milé prekvapenie. Druhá dekáda bude naplnená prácou. Koncom mesiaca si dávaj pozor na
zdravie.

Začiatok mesiaca bude pre teba ako
stvorený. Podarí sa ti vybaviť dôležité
veci, budeš mať chuť do práce – jednoducho žiť a neumierať. Partnerský
vzťah bude naplnený láskou, nehou
a šťastím. Čosi viac môžeš od života
priať? Tak si to poriadne uži.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Prvý týždeň bude dosť priemerný.
Možno je to čas zmeny povolania. Na
druhý týždeň ťa čaká nejaká cesta. Zo
zdravím to tiež nebude veselé. Druhá
polovica mesiaca bude úplne iná. Tvoj
partner ťa obklopí svojou láskou a nehou a možno získaš aj nejaké peniaze.

Aj keď máš stále zárobky, výdavky nebudú o nič menšie. Prvý týždeň
mesiaca bude dosť pracovitý, čo ťa
dosť vyčerpá. Nerozčuľuj sa na každú
maličkosť. Aj tak to nič nedá. Druhá
polovica mesiaca bude úspešnejšia aj
v práci aj v rodinnom kruhu. Nevzdávaj sa.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Mesiac sa začína obdobím práce.
Nebudeš mať s tým však veľké problémy. Podarí sa ti úspešne ukončiť jednu
vec, nad ktorou si už dlho pracoval.
Tento mesiac je pre teba ako stvorený
– nadviažeš nové známosti, optimizmus ťa nebude vôbec opúšťať, získaš
peniaze…

Prvý týždeň sa vyhýbaj dôležitým
rozhodnutiam v podnikaní. Budeš
mať chuť na nejaké zmeny. S peniazmi
radšej šetri, čakajú ťa nepredvídané výdavky. V druhej dekáde už bude o čosi
lepšie. Vybavíš niekoľko dôležitých vecí
a čaká ťa aj nejaká cesta.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Začiatok mesiaca bude pre teba
dosť dôležitým, ale aj unavujúcim obdobím. Druhá dekáda bude o čosi lepšie. Získaš opäť silu do práce, a tvoj šéf
ťa pochváli. V rodine bude taktiež čoraz lepšia atmosféra. Čaká ťa aj ďaleká
cesta, o peniaze sa však nestrachuj.

Nebuď netrpezlivý, lebo tým môžeš
len veľa pokaziť. Tvoj čas naisto príde
a pomôžu ti aj tvoji priatelia. Je dosť
pravdepodobné, že budeš musieť niekam vycestovať. Ak ešte nemáš životného partnera a hľadáš ho, hviezdy sú
ti v tomto smere naklonené.

RYBY (19.2.-20.3.)
Prvý týždeň budeš mať naozaj veľa
práce. Okrem nej sa však sústreď aj na
svoje zdravie. Je šanca, že dostaneš aj
nejaké peniaze. Koniec mesiaca bude
pre teba lepším obdobím. Vybavíš isté
veci, pomôžu ti aj blízki a partner, ktorého už dlho hľadáš, sa objaví na obzore.

BARAN (21.3.-20.4.)
Baranov čaká náročné obdobie,
pretože si budú musieť poradiť z nepriazňou osudu. Sily však budeš mať
nadostač. Ťažko bude v rodine, s plánovaní, ale aj v podnikaní. Nedovoľ
však, aby toto všetko na teba negatívne
vplývalo a so všetkým si poradíš.
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BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

LEV (23.7.-23.8.)

PANNA (24.8.-23.9.)
Budeš mať veľa každodenných výdavkov, ale našťastie si s tým poradíš.
Ak chceš začať podnikať, odlož svoje
rozhodnutie na druhú polovicu mesiaca. Ak hľadáš prácu, onedlho sa objavia pre teba zaujímavé ponuky. Vzťah
s partnerom sa bude niesť v milej atmosfére.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja životná situácia sa nezmení.
Našťastie dokážeš so spokojnou hlavou reagovať na ťažké situácie. Neboj,
sa, bude čoraz lepšie. Začne sa ti dariť
v podnikaní a tým sa zvýšia aj tvoje ﬁnančné príjmy. Aj keď sa objavia ešte
nejaké problémy, tvoja situácia sa polepší. (ms)

August 2007

NÁŠ TEST
1

STARÁTE SA
O PARTNERA?
1. Ktorý obrázok vás väčšmi oslovuje?
a) Tigre na prvej fotografii – 1; b) deti na druhej
fotografii – 5.
2. Ktorá fotografia symbolizuje pojem svornosť?
a) prvá – 2; b) druhá – 5; c) ani jedna – 0.
3. Dvaja priatelia hrajú biliard. Jeden je podstatne lepší. Ako by sa mal zachovať?
a) Mal by nechať toho druhého občas vyhrať
– 5; b) hrať ako vždy – 0, c) radiť a pomáhať
druhému, aby sa niečo naučil – 3.
4. Ktorú vetu by ste vedeli najskôr dokončiť?
a) Manželská kríza je... – 4; b) Spoločná dovolenka... – 0; c) Porozumenie, nežnosť a láska
sú... – 2.
5. Aký strom by ste si dali do znaku?
a) mohutný dub – 3; b) Rozkvitnutý ovocný
strom – 5; c ) vysokú palmu – 1.
6. Z čoho máte najsilnejší zážitok?
a) Z prechádzky za mesačnej noci – 5; b) z napínavého filmu v televízii – 3; c) z nebezpečného vystúpenia artistov – 0.
7. Ako sa správate, keď váš partner(ka) bezdôvodne žiarli?
a) Podráždene odmietam jeho (jej) výčitky – 0;
b) pritúlim sa k nemu (nej) a uistím ho (ju)
o svojej vernosti – 4; c) Vysvetlím mu (jej),
že sa mýli – 2.
8. Váš partner(ka) sa s niekým veselo baví po
telefóne. Chcete vedieť s kým?
a) nie, nezaujíma ma to – 0; b) len keď mi to
sám(a) povie – 5; c) rozhodne. Nemáme medzi sebou nijaké tajomstvá – 3.
Vyhodnotenie:
Do 13 bodov: Málokedy sa trápite nad tým,
ako sa váš partner(ka) cíti. Ste presvedčený(á),
že mu (jej) dávate všetko, čo potrebuje. Naša
rada: Nestačí, ak partnera milujete. Musíte
mu to aj dokázať.
14 až 25 bodov: V podstate dokážete urobiť
partnera(ku) šťastným(ou). Vychádzate v ústrety jeho (jej) želaniam a potrebám. Očakávate však za to protislužby. Naša rada:
Nedopustíte, aby váš vzťah skalila ustavičná
vypočítavosť.
26 až 38 bodov: Ak obšťastníte partnera(ku),
máte z toho radosť. Chcete mu (jej) urobiť raj
na zemi. Nemusíte sa k tomu nútiť, zodpovedá to vašej povahe. Naša rada: Nezabúdajte
na vlastné želania. Inak sa do vášho vzťahu
môže vkradnúť nespokojnosť. (aj)

2

Zábava a humor

ČO PREZRÁDZA
TVOJE MENO?

BA

ALOJZ – neveľmi časté meno. Je dosť neobvyklý a veľmi
zaujímavý typ človeka. Najčastejšie svetlovlasý, ale niekedy
aj brunet, priemernej výšky a so sklonom k obezite. Obyčajne pochádza z viacdetnej rodiny – roľníckej buď robotníckej. Veľmi príznačnou črtou pre všetkých Alojzov je veľká
ambicióznosť, tvrdohlavosť a intuícia. Hoci je veľmi nadaný,
učí sa len priemerne, keďže veľa času mu zaberá práca v domácnosti, do ktorej ho rodičia od malička zaúčajú. Nemôže
sa sťažovať, že nemá šťastie. Celé okolie a známi ho majú
radi za jeho zhovorčivosť, priateľskosť a dobré rady.
Alojz je od detstva veľmi bystrý, pozorný, má znamenitú
pamäť a dobre maskuje svoje city. To všetko dokáže využívať vo svoj prospech. Chodieva vlastnými chodníčkami, ako
mačka. Hovorí sa, že má vyvinutý šiesty zmysel a intuitívne

Dámu v najlepších rokoch zrazí auto. Jej situácia
je kritická. Zrazu sa jej však
zjaví sám pánboh a prehovorí
k nej:
- Neboj sa Marka, ty to
prežiješ. Budeš žiť ešte 60
rokov!

B

LE
IE

TO

A skutočne. Dáma sa z
toho dostala. Keď si uvedomila, že ma pred sebou ešte
60 rokov života, tak sa rozhodla na to pripraviť. Začala navštevovať kozmetikov a
plastických chirurgov. Dala
si vyhladiť vrásky, odsať tuk,
upraviť celkove postavu a

vie odlíšiť priateľov od neprajníkov. Vzťahuje sa to nielen
na jeho školských kamarátov a vôbec rovesníkov, ale aj na
dospelých. Navyše okamžite a energicky na to reaguje. Je to
obyčajne mlčanlivý človek, hovorí málo, pokojne a spisovne, o čo sa vždy veľmi usiluje. Veľa číta a má rád humanistické predmety, ako aj cudzie jazyky. Jeho veľkou túžbou je stať
sa spisovateľom buď básnikom a veľa cestovať.
Alojz býva najčastejšie roľníkom alebo robotníkom, niekedy učiteľom buď novinárom. Je veľmi podnikavý a má organizátorské schopnosti. Dokáže dobre zarobiť a aj zarába,
ale peniazom nepripisuje veľký význam a ľahko ich vydáva.
Pomerne rýchlo sa stáva zámožným a veľa času venuje na
cestovanie. Snaží sa žiť predovšetkým dnešným dňom a neveľmi sa stará o to, čo prinesie zajtrajšok. Žení sa dosť neskoro. Alojzova manželka prichádza už prakticky do zariadeného domu. Dá sa povedať, že ich manželstvo je vydarené.
Alojz je dobrý nielen ako manžel, ale aj ako otec a vôbec
spoločník. Zdravie mu slúži a chorľavie zriedkavo. Občas ho
trápi srdce, prípadne neurózy, zriedkavejšie pečienka, alebo
žlčník. Všeobecne ľudia s týmto menom žijú dlho. (aj)
podobne. Jednoducho po
čase sa z nej stal exkluzívny
kus. Po čase ide zase po ulici
a opäť ju zrazí auto. No tento
raz to neprežije. Keď sa ocitne pred pánombohom, pýta
sa:
- Panebože, veď si mi sľuboval ešte 60 rokov života...
- Jój, Marka, to si ty? Ja
som ta nespoznal!
***
V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí
o bezpečnosti práce. A uvedie príklad:
- Išiel chlapec po ulici a
spadla mu na hlavu tehla.
Chlapec umrel. A raz išlo
dievča s prilbou, spadla na
ňu tehla a ona sa iba usmiala
a šla ďalej.
Ozve sa Móricko:
- Áno, tu poznám, dodnes
chodí v prilbe a usmieva sa.
***
Prečo má svokra kruhy
pod očami?
Lebo čert nikdy nespí.
***
Vo vlaku sedí kovboj, fajčí cigaru a vyfukuje krúžky
dymu.
Po 15 minútach príde za
nim Indián a hovorí:
- Ešte slovo a dám ti facku!

e-mail: zivot@tsp.org.pl

SNÁR
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:
Ďatelinu kvitnúť vidieť
– pekné vyhliadky, radostná
budúcnosť; lístok (štvorlístok) vidieť – veľké šťastie.
Ďatelinové pole (ďatelinisko) vidieť – usporiadaná
budúcnosť.
Dlažba, dobrá – rovná životná dráha; hrboľatá – komplikácie, namáhavý postup.
Dlžníka stretnúť – klamstvo, falošné konanie.
Dojiť, seba dojacieho vidieť – nadviažeš bohatú známosť; kohosi dojiť vidieť –
pred tebou nové priateľstvo.
Domáce zvieratá – budeš
mať pekný vlastný dom.
Domovník – zisk, výhody.
Dovolenku dostať – tvoje
prianie sa splní.
Dravá zver – získaš dobrého priateľa. (aj)
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Zaujímavosti
Mŕtvy muž sa počas pitvy prebral na bolesť. Venezuelčan, ktorého vyhlásili za mŕtveho, sa prebral v márnici počas
pitvy. Tridsaťtriročného Carlosa Cameja priviezli do márnice ako obeť dopravnej nehody. Službukonajúci patológovia
boli mimoriadne prekvapení, keď „mŕtvola“ začala počas
pitvy krvácať. Rez na jeho tvári rýchlo zašili a Carlos Cameja otvoril oči. „Zobudil som sa na neznesiteľnú bolesť,“
uviedol nebožtík pre venezuelské noviny El Universal. Jeho
smútiacu manželku tak čakalo veľké prekvapenie. Prišla totiž identiﬁkovať mŕtve telo, no namiesto toho našla svojho
manžela živého. Camejo ukázal novinárom svoju jazvu na
tvári a dokument, nariaďujúci pitvu. (SITA)
Meteorit v Peru otrávil 200 ľudí v dedinke na juhovýchode Peru, ktorých museli hospitalizovať po jeho
dopade. Dedinčania sa sťažovali na silné bolesti hlavy
a závrate. Odborníci sa zhodujú v tom, že ich zrejme
spôsobujú výpary z krátera, ktorý vznikol po dopade
meteoritu, zatiaľ však nevedia,
o aké látky ide. Inšpektori peruánskej agentúry pre jadrovú
energetiku v utorok oznámili,
že na mieste nenamerali zvýšenú radiáciu. Pri dopade
vytvoril meteorit kráter osem
metrov hlboký a 20 metrov
široký, ktorý už dva dni stráži
polícia. Obyvatelia, ktorí sa sťažujú na bolesti hlavy a
závrate, budú musieť v najbližšom polroku pravidelne absolvovať krvné a neurologické testy, oznámil v
utorok riaditeľ úradu ministerstva zdravotníctva v regióne Puno Jorgé Lopez. Žiadny z hospitalizovaných
dedinčanov podľa neho zatiaľ nie je vo vážnom stave.
(SITA)
Černobyľ prekryje oceľový plášť Ukrajinské úrady povolili stavbu, ktorá by mala prekryť budovy prislúchajúce
atómovej elektrárni Černobyľ. Stavbu gigantickej oceľovej
konštrukcie zabezpečí francúzska spoločnosť Novarka. Celý
projekt má stáť asi 700 miliónov libier. Výstavba oceľového
plášťa bude podľa odhadov trvať asi päť rokov. Následne sa
začne demontáž poškodeného reaktora, z ktorého v roku
1986 unikli nebezpečné látky. Oblúkovitá konštrukcia bude
merať 200 krát 190 metrov. Oceľový plášť tak prekryje existujúce kontaminované plochy stojace okolo reaktora ako aj
ostatný rádioaktívny materiál.
Reaktor totiž ešte stále obsahuje
95 percent pôvodného jadrového materiálu. Okrem tejto stavby by tu mal stáť aj nový skladový priestor pre odpad, ktorý v
Černobyle vznikol. Túto stavbu
bude realizovať americká spoločnosť Holtec. Ukrajinci získali
peniaze na výstavbu oboch od
medzinárodných darcov. Peňažný fond spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. (SITA)
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Nová cesta cez
Antarktídu.
Prechod z Ázie do Európy cez Arktídu je
voľný. Roztápajúce
sa ľady úplne otvorili
severozápadnú cestu, doteraz považovanú za nedobytnú
skratku medzi kontinentmi. Ukázali
to satelitné snímky
Európskej kozmickej agentúry, ktorá
zároveň upozornila
na rekordný úbytok
ľadových krýh. Prekonať legendárnu
severozápadnú cestu
bol po stáročia sen
mnohých dobrodruhov i obchodníkov. Prvýkrát sa to podarilo začiatkom minulého storočia Roaldovi Amundsenovi.
Aj vtedy však bola plavba cez ľadové kryty veľmi riskantná.
Satelitné snímky za posledných desať rokov ukazovali ročný
úbytok ľadovej plochy okolo stotisíc kilometrov štvorcových. Skok o celý milión, teda plochu veľkú ako dve Veľké
Británie, už vedci považujú za extrém. Ľadová pokrývka Arktídy je totiž akýmsi barometrom globálneho otepľovania.
Predchádzajúce vedecké štúdie upozornili na trvalý celosvetový úbytok ľadovej masy ako na Severnom, tak na Južnom
póle. Postupne však miznú aj ľadovce pokrývajúce územie
Grónska, Álp i vrchov hory Kilimadžárov. A práve akcelerácia topenia je podľa mnohých predzvesťou budúceho stúpania morskej hladiny. A tiež katastroﬁckých scenárov pre
ľudí žijúcich v nížinách Bangladéša, rovnako ako na Floride
alebo v newyorskej štvrti Manhattan. Okrem toho vraj pribudne aj vyčíňanie hurikánov a cyklónov. Otvorenie trasy
signalizuje problémy aj iného druhu. Podľa CNN sa môžu
čakať spory o nároky na vodnú cestu medzi Kanadou, Spojených štátmi a Európskou úniou. (alm, iDnes.cz)
Spôsob na priateľku. Zberateľ hadov Matt Wilkinson z
Portlandu si strčil do úst polmetrového štrkáča, aby ohromil
svoju bývalú priateľku. Čoskoro však zistil, že to nebol práve
najlepší nápad, mal však šťastie. Život mu zachránili lekári oregonskej nemocnice. Dvadsaťtriročný muž bol na opekačke s
priateľmi. Mal už vypité, keď ho bývalá priateľka požiadala o
pivo. Wilkinson jej ho podal, pričom si neuvedomil, že v druhej
ruke drží hada. Povedala mu, aby dal tú vec od nej preč. On
jej však vysvetlil, že je to milý had a že sa nemôže nič stať.
A potom si strčil štrkáča do úst. Had ho uhryzol a on sa začal dusiť. Bývalú priateľku teda nepresvedčil, do nemocnice
ho však odviezla. Wilkinson bol počas cesty už v bezvedomí,
prebral sa až v nemocnici. Lekári mu museli vyrezať otvor do
hrdla a cezeň zaviesť tracheálnu trubicu pre umelé dýchanie.
Okrem toho dostal sérum proti jedu, previezli ho na jednotku
intenzívnej starostlivosti a podávali mu sedatíva, až kým opuch
nezmizol. Mladík je momentálne práceneschopný a svojich domácich miláčikov - troch štrkáčov - dal už z domu preč. (SITA)
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Delegácie so zá

OFERUJEMY:
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

Polecamy nasze wydawnictwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków .......................... 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 ........8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 ...................................... 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996............................10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 .........11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 ................................................................................... 12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 ..................... 13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza • Deti Prometeusa,
Kraków 1999 .................................................................................... 15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ...5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 ............................................................. 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 ......................................................... 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ....................................... 15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .................................... 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 .............................................. 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże • Moje krajinky, Kraków 2004 ................ 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................ 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ..............6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 ............................... 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ................................................... 10,00 zł

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE

ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków,
BIURO tel.: (+48) 012 634-11-27
fax: (012) 632-20-80,
e-mail: zg@tsp.org.pl
DTP tel: (+48) 012 633-09-41
ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

ul. św. Filipa 7/7 31-150 Kraków
tel.: (+48 12) 633-36-88
fax: (012) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zlaté farby jesene. Foto: F. Paciga.

