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Vo februárovom čísle nájdete:

Z našich začiatkov v Kýčoroch 
a Čiernej Hore od Tribša  . . . . . .3–4

Tentoraz sme sa bližšie pozreli na to, aké boli začiatky 
Miestnej skupiny SSP v Kýčoroch a v Čiernej Hore 
od Tribša. So spomienkami  na prvé roky fungovania 
miestnych skupín sa s nami podelili ich dlhoroční 
predsedovia Eugen Antalčík z Kýčor  a Sebastián 
Milan Čiernej Hory od Tribša. 

Spoločná plavba životom . . . . . . . . .5

Ako sa darilo v manželstve Žofi e a Andreja 
Klimčákovcov z Falštína, dozviete sa z rozhovoru 
s nimi pri príležitosti zlatej svadby. 

Agroturistika vo Fridmane 
budúcnosťou?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6–7

Na návšteve vo 
Fridmane nás 
sprevádzal predseda 
MS SSP František 
Pleva. Spolu 
s manželkou nám 
porozprávali o živote 
v obci, no  načreli 
sme aj do minulosti. 
Plány týkajúce sa 
rozvoja agroturistiky Fridmančanov nám priblížil 
richtár Jozef Prelich. 

Podnikavý kňaz s dobrým 
srdcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Vo farnosti v Čiernej Hore 
už dlhé roky pôsobí farár 
Hubert Kasztelan. Okrem 
toho má však aj veľa iných 
aktivít a cieľavedomých 
plánov. Jedným z nich je 
ukončenie výstavby Domu 
pútnika. 

Aká bola jeho životná 
cesta, ktorá ho priviedla až 

na túto farnosť? Čo mu pomohlo prežiť ukrutné 
vojnové časy? Odpovede nájdete v našom článku.

Multimediálna škola . . . . . . . . . .14–15

Škola v dnešnej dobe musí napredovať spolu 
s rozvojom vedy 
a techniky. Už to 
nie je škola v kla-
sickom ponímaní, 
kde prichádzajú 
žiaci, sedia a po-
čúvajú, píšu pí-
somky a dostávajú 
známky. Škola 
je miestom, kde deti rozvíjajú svoje schopnosti 
a talenty. Ako vyšlo gymnázium v Podvlku v ústre-
ty svojim žiakom, o tom sa dozviete viac v našom 
článku. 

Oblátkové stretnutia . . . . . . . . . .17–23

Nový rok je 
pre každého 
z nás časom 
bilancovania 
a plánovania, 
ale v krajanskom 
prostredí taktiež 
časom oblátko-
vých stretnutí. 
O jednotlivých stretnutiach v Krakove, Novej 
Belej, Jablonke a Kacvíne si viac prečítate na 
stránkach tohto čísla.

Poklad ukrytý pod kopcami 
Veľkej Fatry – Vlkolínec . . . . . .26–27

Liptovská obec 
Vlkolínec je zapí-
saná do zoznamu 
svetového dedič-
stva UNESCO, 
a práve preto je 
veľkou vzácnos-
ťou Slovenska. 
Zaslúži  si pozor-
nosť nás všetkých. 
Zvláštnosťou  je jej architektúra.  Viac informácií 
nájdete v článku!
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Týmto článkom končíme putova-
nie po Orave, počas ktorého sme na-
čreli do histórie jednotlivých miest-
nych skupín. Od ich vzniku prešlo už 
šesťdesiat rokov. Väčšina z ich zaklada-
teľov už nie je medzi nami, a tí, ktorí si 
čo to pamätali z ich začiatkov, boli vte-
dy v kvete mladosti a dnes, na staré ko-

lená, si na tie časy 
trochu s úsmevom, 
trochu so slzou 
v oku, a taktiež 
trochu so zármut-
kom, spomínajú. 
Tamtie časy sú už 
preč a nikdy sa ne-
vrátia. 

Myslím si však, 
že ich priblíženie 
oživí starším kra-
janom pamäť a tí 

mladší sa dozvedia niečo viac o svojej 
histórii a o svojom pôvode. 

História neveľkej miestnej skupiny 
v Kýčoroch sa rozvíjala podobne ako 
v iných obciach. Keďže dedinka bola 
do roku 1991 časťou Veľkej Lipnice, 
krajanská spolupráca bola taktiež úzko 
spätá s krajanmi vo Veľkej Lipnici. Po 

vojne vznikla jed-
na veľká miestna 
skupina vo Veľkej 
Lipnici, ktorá za-
hŕňala taktiež kra-
janov z Prívarovky 
a z Kýčor. Tí druhí 
sa však rýchlo osa-
mostatnili a prvou 
predsedníčkou sa 
stala krajanka Má-
ria Figová. V pr-
vých rokoch mala 

táto skupina až 60 členov. Na to, že 
Kýčory sú takpovediac lazy, sa táto 
skupina rozvíjala naozaj pružne. Pôso-
bil v nej folklórny súbor, ktorý viedol 
niekdajší kultúrny inštruktor v našom 
Spolku Ludwik Młynarczyk. Miestna 
skupina si vytvorila svojskú enklávu, 
keďže celá dedinka je obklopená les-
mi, cesty boli zo začiatku ťažko zjazdné 
a všade bolo treba ísť hodný kus pešo. 
V takomto každodennom položení 
sa krajania často stretávali v klubovni 
u predsedníčky, kde tancovali, spievali, 
učili sa hrať na hudobných nástrojoch, 
ale taktiež nacvičovali rôzne divadel-
né hry. Po Márii Figovej predsednícke 
žezlo v Kýčoroch prebral krajan Eugen 
Antalčík. Klubovňa MS bola taktiež 
presťahovaná do jeho domu. Aj on sa 
snažil rozvíjať kultúrnu činnosť, nacvi-
čovať divadlá, propagovať náš časopis 
Život. Krajania z Kýčor pravidelne 
vystupovali na divadelných prehliad-
kach a folklórnych slávnostiach, ktoré 
organizoval náš Spolok, a vždy zaujali 
divákov svojou originálnosťou. 

Asi pred desiatimi rokmi odovzdal 
krajan E. Antalčík funkciu predsedu 
Bronislavovi Karkoškovi. Klubovňa 
bola presťahovaná k jeho bratovi. To 
už však bolo obdobie, v ktorom kra-
janský život pomaly slabol. Bol to však 
všeobecný trend, ktorý postihol našu 
menšinu. V poprevratových rokoch sa 
všetci obrátili na západ. Ľudia čoraz 
viac cestovali za prácou do zahraničia 
a mali čoraz menej času. To sa odrážalo 
aj na aktívnosti krajanov. Nemôžeme 
však povedať, že Kýčorania sa prestali 
zaujímať o svoju kultúru. V tejto neveľ-
kej dedinke sa vždy našlo niekoľko mu-
zikantov, ktorí si spolu založili kapelu 
a hrali ľudové piesne. A tak je tomu 

podnes. Ak sa však chce miestna sku-
pina udržať, potrebuje aspoň neveľkú 
podporu zo strany Spolku. Vlani sa síce 
snažili zorganizovať stretnutie s gen. 
tajomníkom ÚV SSP Ľ. Molitorisom, 
ale jeho pracovná zaneprázdnenosť to 
neumožnila. Veríme teda, že v najbliž-
šom čase sa toto stretnutie uskutoční 
a miestna skupina v Kýčoroch prežije 
ešte mnoho rokov. Členov je síce neve-
ľa, ale ich aktivitu by im mohla závidieť 
ktorákoľvek iná skupina.

Text a foto: Marián Smondek  

V KÝČOROCH

V Čiernej V Čiernej 
Hore Hore 

od Tribšaod Tribša
Slovenský národ bol dlhé roky pod 

nadvládou Maďarov. Po skončení I. 
svetovej vojny sa Rakúsko-uhorská 
monarchia rozpadla a vzniklo niekoľko 
nových štátov, medzi nimi Českoslo-
vensko a Poľsko. Práve v tom čase na-
stal dôležitý moment pre všetkých kra-
janov žijúcich na Spiši a Orave, pretože 
sa ocitli pred voľbou, kde budú žiť - či  
v novovzniknutom Československu, 
alebo v Poľsku. Mali o tom rozhodnúť 
sami, prostredníctvom plebiscitu, no 
ten sa napokon neuskutočnil. Slobod-
ná voľba občanov teda nebola splnená, 
pretože ich rozhodnutím bolo patriť 
k novovzniknutej Československej re-
publike. Došlo k násilnému pripojeniu 
niektorých obcí Spiša a Oravy k Poľ-
sku, čo sa už nikdy nezmenilo. 

O spomienkach na tieto časy, ale aj 
o začiatkoch činnosti MS SSP v Čier-
nej Hore od Tribša, sme sa porozprá-
vali s krajanom Sebastiánom Milanom, 
ktorý po rozdelení miestnej skupiny 
SSP v Čiernej Hore na dve časti, stal sa 
jej prvým predsedom. 
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Eugen Antalčik

Bronislav Karkoška

Pohľad na Kýčory – dedinku na lesnej poľane

Z našich začiatkov...
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Z našich začiatkov...

Pri našom rozhovore hlboko načrel 
do svojich bohatých spomienok. Skon-
štatoval, že o Slovákoch vtedy rozhodli 
iní, ktorých nezaujímalo, čo si o tom 
myslia krajania.

Na začiatku nemali žiadny spo-
lok, či zduženie. Vláda to nedovolila, 
hoci mnohí si to z celého srdca priali. 
Krátko po vojne sa však krajania ak-
tívne zapojili do udržania slovenské-
ho povedomia. Vďaka snahe a odvahe 
krajanov vznikol Spolok Čechov a Slo-
vákov v Poľsku. Vznikli aj prvé MS 
v niektorých obciach na Spiši a Orave. 
Na začiatku sa občania schádzali po 
súkromných domoch, mnohokrát aj 
v domácnosti krajana Sebastiána Mila-
na. K najväčším odvážlivcom z celého 
Spiša, podľa jeho slov, patrili: neskorší 
predseda OV SSP Ján Pivovarčík, Voj-
tech Pivovarčík z Kacvína a Augustín 
Bryja z Vyšných Lápš. Práve oni radili 
Čiernohoranom, ako si založiť svoju 
miestnu skupinu. To sa napokon poda-
rilo v roku 1946, kedy vznikla miestna 
skupina SSP v Čiernej Hore – zriadená 
pre obidve časti. 

Veľmi často sa krajania MS SSP 
v Čiernej Hore stretávali s krajanmi 
z iných miestnych skupín – navštívili 
spolu Varšavu, ale i Kežmarok. Vý-
znamným iniciátorom týchto zájazdov 
bol profesor L. Kudzbel. 

V roku 1975 sa MS SSP v Čiernej 
Hore rozdelila na dve časti a tento stav 
trvá dodnes. Ako bolo spomenuté, 
prvým predsedom v Čiernej Hore od 
Tribša sa stal Sebastián Milan, pod-
predsedom Andrej Václav, tajomní-
kom Jozef Pavlík a pokladníkom Jozef 
Václav.  

V súčasnosti je predsedom 
Andrej Milan. Počas našej 
výpravy za históriou MS SSP 
sme sa porozprávali aj s jeho 
manželkou Máriou, ktorá je 
doručovateľkou časopisu Ži-
vot.

Mária Milonová so smut-
ným úsmevom poznamenala, 
že je veľmi dobré, že MS SSP 
v Čiernej Hore si stále drží 
svoje miesto, no aktivity čle-
nov sú už čoraz menšie. Veľ-
kým sklamaním bolo, keď sa 
pred niekoľkými rokmi úplne 
vytratila zo základnej školy 
slovenčina. Zo slovenských 
učiteľov, ktorí tu vyučovali 
slovenský jazyk, si rada spo-
mína na Žofi u Chalupkovú, či Jána 
Budza, ktorý bol riaditeľom školy. Si-
tuácia v oblasti slovenského školstva 
v Čiernej Hore ešte v 50. rokoch 20. 
storočia nebola až taká zlá, pretože 
všetky predmety sa vyučovali v slo-
venčine, poľský  jazyk sa vyučoval ako 
cudzí jazyk, neskôr sa predmety začali 
vyučovať v poľštine a nastala opačná 
situácia - slovenčina sa vyučovala ako 
cudzí jazyk. Koncom 80. rokov sa teda 
slovenčina začala pomaly vytrácať, až 
napokon úplne zanikla.

Napriek sklamaniam si krajania 
v Čiernej Hore ešte stále zachovávajú 
svoje slovenské národné povedomie, 
aj keď sa tu stretávame s rovnakým 
problémom, ako v niektorých ďalších 
spišských obciach – krajanov hlásiacich 
sa k slovenskému povedomiu ubúda 
a nová generácia sa problémom vlast-
nej národnostnej identity nezaoberá. 

Mladí ľudia často už ani nevedia, že 
v ich žilách koluje slovenská krv.

V súčasnosti je pre krajanov k dis-
pozícii klubovňa, ktorú spravuje An-
drej Gurnik, tá je však nevyužitá. Jej 
oživenie by snáď prinieslo nejakú zme-
nu. Ak načrieme do histórie, už dávno 
sa tu neuskutočnilo krajanské stretnu-
tie.

V Čiernej Hore od Tribša sa nachá-
dza aj Múzeum rodiny Korkošovcov. 
Kedysi tento dom, spolu so záhradou 
patril zámožnej roľníckej rodine Kor-
košovcov, ktorá sa odsťahovala z Čier-
nej Hory na Slovensko. V roku 1980 
venovala dom pre účely múzea.  

Hoci miestna skupina SSP v Čier-
nej Hore od Tribša nepatrí k najaktív-
nejším, stále ešte udržiava vo svojich 
členoch slovenské povedomie. Čo sa 
týka budúcnosti, čas ukáže, či sa nie-
ktoré veci zlepšia. Nádej je, pretože 
v Čiernej Hore žijú krajania, ktorí si 
svoje národné povedomie bránia a sú 
naň patrične hrdí.

Text a foto: Lýdia Kováliková  

Sebastián Milan

4
Zimou v Čiernej Hore
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Manželstvo je ako loď na mori. 
Sú tiché a slnečné dni, kto-
ré môžeme porovnať s tými, 

v ktorých sa nám všetko darí. Je to čas, 
keď sme šťastní. K tomu môžeme zará-
tať pevné zdravie, ktorému sa teší naša 
rodina, prácu postačujúcu na zabezpe-
čenie potrieb rodiny či úspechy v po-
volaní. Prichádza aj sychravé počasie, 
ktoré ruší náš usporiadaný život, nad 
ktorým sa začínajú rozprestierať čierne 
mraky. Ak je loď dostatočne silno za-
kotvená, nemusí sa obávať búrky. Platí 
to aj v manželstve. Ak je postavené na 
pevných základoch, žiadne čierne mra-
ky ho nedokážu zničiť. Ťažkosti riešené 
spolu upevňujú manželský vzťah.

Tentoraz sme sa porozprávali s 
manželmi Žofi ou a Andrejom Klim-
čákovcami z Falštína, ktorí plávajú na 
manželskej lodi spolu už 50 rokov.

Andrej sa narodil 28. júla 1933 v 
rodine Andreja a Márie (rodenej Or-
ličákovej) Klimčákovocov. Mal troch 
súrodencov. Najmladšia bola sestra 
Anna, ktorá zomrela ako šesťročná. 
Sestra Margita býva s rodinou vo Falš-
tíne a brat Štefan v Jastrzębiu. Andrej si 
veľmi dobre pamätá časy, keď jeho otec 
pracoval ako poddaný na pánskom, 
ktorí bývali v kaštieli vo Falštíne. Bolo 
potrebné odrábať na poli niekoľko dní 
do roka u zemepána. Andrej základnú 
školu navštevoval v rodisku. Prvé štyri 
roky bola výučba v slovenskom jazyku 
a posledné dva, už po vojne, po poľ-
sky. Otec po zakončení parcelácie do-
stal 5 ha zeme, každý vie, že z takého 
gazdovstva sa v ťažkých horských pod-
mienkach uživiť rodinu nedalo. Nemal 
ani možnosť ísť si niekam za prácou, 
preto sa im žilo dosť biedne. Andrej 
ako mladík chodil na sezónne práce 
do štátnych lesov. Vo voľnom čase sa 
stretával s rovesníkmi, občas si zašli aj 
na zábavu a tam sa stretli s dievčatami. 
Mládenecké roky boli ťažké, ale podľa 
Andreja veselšie, a mladí ľudia sa čas-
tejšie spolu stretávali.   

Žofi a Milaniaková sa narodila 26. 
októbra 1937 vo Falštíne v mnoho-
detnej rodine. Má šesť súrodencov. 
Najstarší brat Andrej sa oženil a býva 
s rodinou vo Fridmane, Jozef a Anna 

V detstve pomáhala  v domácnosti a 
neskôr aj na gazdovstve. Rok za rokom 
rýchlo ubiehali a z malej Žofky vyrástla 
pekná deva. Andrej sa istý čas uchá-
dzal o priazeň Žofi e, no a ako hovorí 
s úsmevom sa oplatilo. Svoje ÁNO si 
povedali 13. novembra 1957. Opätov-
ne si túto slávnostnú chvílu pripome-
nuli po polstoročí, taktiež v novembri, 
vo falštínskom kostole obklopení deť-
mi, vnukmi a rodinou.

Ako to býva v milujúcom manžels-
tve, postupne prišli na svet ich štyri 
ratolesti, ktoré sa už osamostatni-
li. Syn Ján si založil rodinu a býva v 
Nedeci, dcéra Anna vo Falštíne a naj-
mladší Róbert a jeho rodina bývajú 
spolu s rodičmi. Najstarší syn Andrej 
tragicky zahynul cestou domov z frid-
manskej školy. Mal len 13 rokov. Pre 
manželov Klimčákovcov to bol ťažký 
úder osudu. Starosti so stavbou domu 

do príležitostných prác – Každý groš 
bol potrebný, – poznamenala Žofi a. 

Andrej plnil viacero spoločenských 
funkcii. Patrí do dobrovoľného hasičs-
kého zboru, v súčasnosti je už v zálohe. 
Bol členom richtárskej a farskej rady, 
ktorá to nemala ľahké. V čase, keď na-
stali spoločensko-politické zmeny po 
roku 1989 začali stavať kostol vo Fal-
štíne. Pri tejto stavbe pracoval aj on. 
Od roku 1983 plní funkciu predsedu 
Miestnej skupiny Spolku Slovákov vo 
Falštíne. Pokiaľ mu zdravie slúžilo, 
doručoval náš krajanský časopis do 
domácnosti v obci. Dnes sú manželia 
na zaslúženom dôchodku. Prajeme im 
veľa zdravia a šťastných chvíľ, aby sa 
mohli ešte dlho tešiť zo svojich detí a 
vnukov.

Text: Dorota Mošová 
Foto: rodinný arch. Klimčákovcov

SPOLOČNÁ PLAVBA ŽIVOTOM
ostali vo Falštíne, Marta sa vydala a s 
manželom sa usadili v Mizernej, Hele-
na býva v Dzierżoniowie, kým Mária sa 
po svadbe presťahovala k manželovi na 
Lapšanku. Žofi a rovnako ako manžel 
absolvovala základnú školu vo Falštíne. 

a hospodárskych stavieb boli ničím v 
porovnaní s tragédiou, aká ich postih-
la. Manželia gazdovali na vlastnom, 
ale aj chodili do práce. Žofi a pracova-
la dvanásť rokov v obuvníckom závo-
de v Novom Targu. Andrej zasa chodil 

Naši zlatí jubilanti
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Dodnes však pretrvali niektoré tradície, 
aj keď faktom zostáva, že práve vo Frid-
mane je najväčšie vysťahovalectvo na ce-
lom Spiši. Podľa slov predsedu MS SSP 
vo Fridmane, krajana Františka Plevu 
a jeho manželky Margity, ktorí nám 
ochotne porozprávali o  živote v tejto 
obci,  v súčasnosti veľa mladých, ale 
aj starších ľudí odchádza za prácou do 
zahraničia. Mnohí z nich sa tam usadia 
už natrvalo. Najviac ľudí odchádza do 
USA a z európskych krajín je to Írsko, 
Rakúsko, Nemecko, Anglicko, či do-
konca Nórsko.

Hoci viacerí krajania opustili rodnú 
obec, možno konštatovať, že slovenské  
povedomie vo Fridmane je ako iskier-
ka, ktorá síce horí slabo, ale predsa ešte 
horí, a to najmä vďaka úsiliu krajanov, 
ktorí sú doma a hrdo sa hlásia ku svo-
jím koreňom a šíria túto myšlienku 
medzi mladšou generáciou.

Zaujímalo nás, ako sa krajanom 
v tejto obci žije v súčasnosti, čo 
ich trápi, čo ich teší. Ako prvá 
sa načrtla otázka slovenského 
školstva vo Fridmane. Manže-
lia Plevovci si dodnes pamäta-
jú časy, kedy deti vo Fridmane 
navštevovali slovenskú školu a 
všetky predmety boli vyučova-
né v slovenčine. Koncom 50. 
rokov 20. storočia slovenské 
školstvo v tejto obci zaniklo. 
V centre obce sa dodnes za-
chovala budova, ktorá kedysi 
slúžila ako škola. V súčasnosti 
sa v nej už nevyučuje, pretože 

Spišská obec Fridman sa nachádza 
na mieste, kde sa rieka Bialka vlieva do 
neďalekého Nedeckého jazera. Polože-
nie tejto obce je veľmi výhodné, preto-
že v jej blízkosti sa nachádza lyžiarske 
stredisko a pekná príroda. Už z diaľky 
je viditeľný  kostol, na ktorý sú Frid-
mančania veľmi hrdí. Len nedávno bol 
zrekonštruovaný a obnovený, posled-
né úpravy sa uskutočnili na prelome 
rokov 2006-2007. Do rekonštrukcie 
sa zapojili ochotní občania Fridmana. 

V súčasnosti far-
nosť spravuje farár 
Ludwik Węgrzyn.  
Kedysi vo fridman-
skom kostole znela 
aj slovenčina,  no 
dnes sa tu slovenské 
sv. omše už neodba-
vujú. 

Čo je zaujímavé, 
podľa historických 
pra meňov prvá 
informácia o exis-
tencii tejto obce 
pochádza  z roku 
1320. Mnohé údaje 

týkajúce sa histórie Fridmana opísal na 
stránkach  krajanského časopisu Život 
krajan Ján Brinčka, vďaka ktorému sa 
história obce a života krajanov uchová 
aj pre nasledujúce pokolenia. 

Spoločensko-politické zmeny v prie-
behu storočí toho v obci veľa zmenili. 

Fridmančania si vybudovali veľmi pek-
nú novú školu.  

Vo Fridmane bolo obmedzovanie 
slovenského povedomia rovnaké, ako 
aj v ostatných spišských obciach. Ako 
sa zmienili manželia Plevovci, po vojne 
nastali ťažké časy pre všetkých kraja-
nov. 

František Pleva sa v rozhovore zmie-
nil aj o tom, že Slovensko Spišiakom a 
Oravcom podalo pomocnú ruku. Slo-
venský štát sa postaral, aby deti z tých-
to končín boli presunuté do škôl  po 
slovenskej strane. Na stredných školách 
na Slovensku vyštudovalo mnoho detí 
z Fridmana, ale aj z iných spišských 
obcí. Chlapci vo väčšine študovali na 
strednej škole v Skalici a dievčatá na 
strednej škole v Modre. Boli im poskyt-
nuté učebné pomôcky, ošatenie a jedlo. 
Nedalo sa pomôcť všetkým, no tí, ktorí 
sa dostali do škôl na Slovensku, si túto 
pomoc určite vážili a mnohí z nich zo-
stali na Slovensku už natrvalo.  

Pokiaľ ide o najaktuálnejšie prob-
lémy Fridmančanov, ako som sa do-
zvedela od krajana Františka Plevu, 
všetkých trápi lykožrút, ktorý vyčíňa 
v okolitých lesoch. Zaspomínal si, že 
v minulosti už lykožrút narobil v ich 
lesoch mnoho problémov, ale za po-
sledné roky sa situácia zhoršila. Oby-
vatelia síce robia, čo môžu, ale proti 
lykožrútovi nie je možné nijako zasiah-
nuť, drevo sa zachrániť nedá. Je možné, 
že dôvodom premnoženia lykožrútov 
je celková zmena klímy a otepľovanie. 
Dúfajme, že príroda si s týmto problé-

Fridmanský kostol

Nová základná škola

Agroturistika vo Fridmane 
budúcnosťou?

Manželia Plevovci – verní čitatelia Života



mom nejako poradí a lesy už nebudú 
viac zničené.

Na slovíčko s richtárom 
Niekoľko aktuálnych informácií  

týkajúcich sa Fridmana nám ochotne 
poskytol aj richtár Jozef Prelich. Fun-
kciu richtára zastáva od marca 2007  a 
od toho času už stihol urobiť veľa dob-
rého pre svoju obec. Fridman bol vďa-
ka nemu zapojený do dvoch význam-
ných projektov, týkajúcich sa rozvoja 
obce. Jeden z nich sa týka vybudovania 
detského ihriska uprostred obce a dru-
hý sa týka podpory kultúry – zakúpe-
nia počítačov do Kultúrneho domu. 
O úspešnosti projektov rozhoduje 
gmina a Európska komisia. Výsledky 
očakávajú ešte začiatkom tohto roka. 

Richtár oceňuje, že obec má v se-
be veľmi dobrý potenciál na rozvoj 
agroturistiky. Umožňuje to nielen 
spomínaná dobrá poloha obce, ale 
aj veľa zaujímavých atrakcií v jej okolí 
a predovšetkým dobrá cestná komu-
nikácia. Veľmi dôležité je sprístupniť 
všetky tieto výhody Fridmana aj širo-
kej verejnosti, a preto richtár pracuje 
aj na zveľaďovaní internetovej stránky 

Fridmana, ktorej adresa je nasledovná: 
www.osp.frydman.republika.pl. 

Hlavným cieľom richtára je to, aby 
obec slúžila nielen tunajším obyva-
teľom, ale aby jej krásu mohli oceniť 
aj ľudia z blízkeho i ďalekého okolia. 
Slovenská hranica je od Fridmana 
vzdialená len 14  km. Ak by sa občania 
zaktivizovali, agroturistika má v tejto 
oblasti naozaj veľké šance.  Obyvatelia 
už nežijú z roľníctva, pretože podľa slov 
richtára sa stalo nevýnosným a nezaru-
čuje dobrý príjem. Možný  príjem vidí 
v agroturistike.

Pozitívom je to, že väčšina Frid-
mančanov má chuť niečo zmeniť k lep-
šiemu, a tým skvalitniť svoj život, čo 
im prajeme z celého srdca.

 Text a foto: Lýdia Kováliková

Oravské koledovanie. 13. januára 
t.r. sa v požiarnej zbrojnici v Chyžnom 
uskutočnilo tradičné novoročné poduja-
tie Oravské koledovanie. Organizátorom 
podujatia bol vojt gminy Jablonka v spo-
lupráci s Oravským centrom kultúry. Na 
divákov čakal bohatý program, v rámci 
ktorého vystúpil FS Malé Podhale z Jab-
lonky, koledníci z Barky, FS Serocki 
z Podsklia, koledníci z Jablonky - Borov, 
koledníci z Hornej Zubrice, FS Skalniok 
z Hornej Zubrice a náš FS Kumoratky z 
Podvlka a Malej Lipnice. 

V rámci programu slávnostne vyhlá-
sili výsledky XXIX. prehliadky mladých 
recitátorov a rozprávačov Andrzeja Flor-
ka-Skupnia. Medzi víťazov, ktorí svojím 
prednesom alebo rozprávačským talen-
tom obohatili program koledníckej pre-
hliadky, sa v jednotlivých kategóriách 
zaradili: Piotr Polaczek zo ZŠ v Chyž-
nom, Dawid Bugajski zo ZŠ v Jablonke 
– Boroch, Michal Djurczak zo ZŠ č. 1 
v Hornej Zubrici, Patryk Janowiak zo ZŠ 
v Jablonke – Boroch, Monika Harkabuzi-
ková zo ZŠ v Jablonke – Boroch, Sewerin 
Zahora zo ZŠ č. 1 v Jablonke, Angelika 
Wykrętová z gymnázia v Hornej Zubrici, 
Dariusz Pietrzak z gymnázia v Podvlku, 
Anna Kramarzová a Klaudia Grobarčíko-
vá zo združenej školy v Jablonke. Víťazom 
srdečne gratulujeme. 

Medzi jednotlivými vystúpeniami 
koledníckych skupín bola vyhodnote-
ná taktiež súťaž „Anjel s krídlami a čert 
s rohami“. Pri „Čertoch s rohami“ poro-
ta neudelila žiadne miesto, priznala len 
špeciálnu odmenu pre Moniku Harka-
buzikovú, Katarzynu Szalovú a Adriana 
Omylaka. Anjelici dopadli o čosi lepšie. 
Prvé miesto získali Simona Bandyko-
vá s Anetou Smreczakovou a Katarzyna 
Szalová, druhé miesto obsadili Adrian 
Omylak s Justynou Ziębovou a Alicjou 
Omylakovou, ako aj Karolina Pawlaková 
a na treťom mieste sa umiestnili Halina 
Floreková a Felicja Pępeková. Víťazom 
taktiež gratulujeme. Odmenené boli 
všetky práce, ktoré boli prihlásené do 
súťaže, avšak porota sa zhodla na tom, 
že všetky práce neveľmi nadväzovali na 
oravské tradície, ktoré by bolo treba roz-
víjať medzi mladými ľuďmi.(ms)

KRÁTKO 
Z ORAVY

Stará budova pôvodnej ZŠ

Richtár 

J. Prelich

Miestna požiarna zbrojnica
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
V. Klaus na Slovensku. Český pre-

zident Václav Klaus s manželkou Líviou 
pricestoval 10. januára t.r. na ofi ciálnu 
návštevu Slovenskej republiky. Na svo-
jom stretnutí so slovenským preziden-
tom Ivanom Gašparovičom diskutovali 
o prijatí eura, novej reformnej zmluve 
EÚ, o zrušení hraničných kontrol a čes-
ko-slovenských vzťahoch. Na druhý deň 
spoločne navštívili letné sídlo prvého 
československého prezidenta T. G. Ma-
saryka v Topoľčiankach, odkiaľ sa obaja 
prezidenti previezli v koči do neďalekého 
národného žrebčína. Prezreli si tiež hipo-
logické múzeum, zubriu oboru a miest-
ny vinársky podnik.

* * *
Premiér SR na Malte. Predseda vlá-

dy Róbert Fico 12. januára absolvoval 
jednodňovú pracovnú návštevu Malty. 
V maltskej metropole Valetta sa stretol 
s maltským predsedom vlády Lawren-
com Gonzim, s ktorým prebrali otázky 
spojené s procesom prechodu na spo-
ločnú európsku menu. Malta vstúpila 
do eurozóny 1. januára 2008 a preto 
by slovenský premiér privítal maltských 
expertov, ktorí by poskytli skúsenosti, 
ako zvládnuť prechod na euro bez eko-
nomických a cenových otrasov.

* * *
Štrbské pleso patrí do katastra obce 

Štrba. Na základe verdiktu Najvyššieho 
súdu SR 1. januára 2008 časť katastrál-
neho územia Štrbské pleso, ktoré doteraz 
patrilo mestu Vysoké Tatry, prešlo pod 
správu obce Štrba.

* * *
Nové združenie. Dňa 11. januára 

bolo na Ministerstve vnútra SR zaregis-
trované združenie Nomos regionalizmus, 
ktorého predseda presadzuje autonó-
miu južného Slovenska. Ministerstvo 
po štyroch dňoch občianske združenie 
rozpustilo na základe zverejnenia pro-
jektu, ktorého obsah nie je v súlade so 
zaregistrovanými stanovami. V projek-
te sa okrem iného uvádza, že hlavným 
mestom autonómneho južného Sloven-
ska by mali byť Košice a autonómia by 
sa mala dotknúť šestnástich slovenských 
okresov. 

Nová socha M.R. Štefánika. Na 
Slovensko bola dovezená z Čiech sedem 

a pol metrová a vyše päťtonová bronzová 
socha významného slovenského dejateľa 
Milana Rastislava Štefánika v leteckej 
uniforme, ktorú vytvorili zlievači z mo-
ravského Blanska. Na jar 2009 by ju mali 
vztýčiť v blízkosti budovy Slovenského 
národného divadla pri Dunaji.

* * *
Vojenské hroby pod dozorom. Slo-

venská republika a Rumunsko vytvoria 
spoločnú medzivládnu komisiu pre sta-
rostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa na-
chádzajú v 23 lokalitách. Po spoločnej 
slovensko-českej a slovensko-ruskej je to 
už tretia komisia v SR pre túto oblasť.

* * *
Kurz koruny. Slovenská koruna v 

januári dosiahla historické maximum 
voči americkému doláru na úrovni 22, 
30 SKK/USD.

* * *
Bude nový minister. Minister ob-

rany František Kašický podal koncom 
januára demisiu. Dôvodom boli tendre, 
ktoré boli v rozpore so schválenými pra-
vidlami vypísané vo výške na takmer šty-
ri miliardy korún.

*  *  *
Tajomník OSN na Slovensku. 

V dňoch 27.–28. januára navštívil Slo-
vensko generálny tajomník OSN Pan 
Ki-mun. Stretol sa so zamestnancami 
Regionálneho centra Rozvojového prog-
ramu OSN v Bratislave. V príhovore 
okrem iného zdôraznil význam znovuvy-
budovania dôvery v OSN, problematiku 
klimatických zmien a nedostatok kva-
litnej vody. Ocenil tiež prácu Slovenska 
počas jeho dvojročného nestáleho člen-
stva v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 
2006-2007 a doterajšie pôsobenie SR v 
OSN.

*  *  *
Spišsko-maďarská spolupráca. 

V Miškolci podpísali primátor Spišskej 
Novej Vsi J. Volný a predseda zastupiteľ-
stva župy Borsod-Abaúj-Zemplen Ó. Fe-
renc Deklaráciu o priateľskej spolupráci, 
ktorá má zintenzívniť spoluprácu medzi 
Spišom a týmto maďarským regiónom.

*  *  *
Slovenské školstvo. Počet žiakov na 

slovenských školách každoročne klesá. 

Od septembra 2007 navštevuje základné 
školy na Slovensku viac ako 480 000 detí 
a na stredných školách študuje 303 000 
žiakov. Najväčšiu skupinu škôl tvoria 
štátne ZŠ, ktorých je viac ako 2250. Po-
vinnú školskú dochádzku plnia deti aj 
v 112 cirkevných a 30 súkromných ZŠ, 
pričom najviac z nich – 447 – je v pre-
šovskom kraji. Medzi strednými školami 
sú najpočetnejšie gymnáziá, ktorých je 
252, z toho 162 štátnych. Študuje v nich 
takmer 100 000 žiakov. Združené, stred-
né odborné a odborné školy navštevuje 
viac ako 150 000 stredoškolákov. V 181 
stredných odborných učilištiach a uči-
lištiach sa vzdeláva 52 000 študentov. 
V septembri 2007 svoje brány otvorilo 
približne 2800 štátnych, 50 súkromných 
a 40 cirkevných materských škôl. (mm)

*  *  *
Euro infolinka SR. Bezplatná euro-

infolinka poskytuje od januára tohto 
roka informácie o zavedení eura na Slo-
vensku. Linka pôsobí v rámci Euro Info 
Centra pri Úrade vlády SR v Bratislave. 
Národná banka Slovenska pre tieto účely 
vyškolila 6 operátorov. Bezplatné vola-
nia na Euro infolinku sú možné na číslo 
0800 103 104 zo sietí T- Com, T-Mobile 
a Orange. 

„Obyvatelia získajú praktické a uži-
točné informácie, napríklad dokedy bude 
možné platiť slovenskými korunami, čo je 
to duálne zobrazovanie cien, kedy bude 
oznámený konverzný kurz, ako si vymenia 
koruny za eurá a podobne,“ informova-
la Ingrid Šrámková z Euro Info centra. 
Službu infolinky pritom podľa nej využí-
vajú často aj podnikatelia a zamestnanci 
bankových inštitúcií či veľkých fi riem. 

Infolinka je v prevádzke v pracovných 
dňoch od 8. do 18. hodiny. Mimo tých-
to hodín, vrátane víkendov a sviatkov, je 
klientom k dispozícii automatický odpo-
vedací systém, ktorý poskytuje odpovede 
na najčastejšie otázky o eure. Súbor tých-
to otázok a odpovedí sa pritom pravidel-
ne aktualizuje. (Úrad vlády SR)

*  *  *
Najväčšia výstava v SNM. Megapro-

jekt o živote a dianí na Slovensku v 20. 
storočí s názvom AKO ? SME ŽILI 
pripravilo Slovenské národné múzeum. 
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Zima 2007/2008 ostane nadlho 
v pamäti nielen obyvateľov Jurgova, ale aj 
návštevníkom tejto obce. Práve vlani pred 
Vianocami bol uvedený do prevádzky 
nový lyžiarsky vlek v Jurgove. Je to zatiaľ 
len začiatok pekného podtatranského 
lyžiarskeho strediska. Nachádza sa v blíz-
kosti slovenskej hranice pri ceste smerom 
na Podspády. Podrobnejšie informácie 

o tomto   lyžiarskom stredisku nám posky-
tol predseda spoločnosti Hawrań Jozef M. 
Modla, ktorá prevádzkuje lyžiarsky vlek. 
Je to spoločnosť s ručením obmedzením, 
ktorej účastinármi sú obyvatelia Jurgova 
(260 ľudí). Všetkých ľudí, ktorí poskytli 
pozemky pod stavbu, je 400. Na stavbe 
vleku pracovalo 13 fi riem, v tom aj Tat-
rapoma z Kežmarku. Sú tam zatiaľ dve 
zjazdovky so strednou a ľahkou obťažnos-
ťou a jedna zjazdovka pre deti. Prevýšenie 
je okolo 200 m, dĺžka 1200 m. Stredisko 
po odbornej stránke zabezpečujú pracov-
níci horskej služby TOPR. Zjazdovky sú 
mechanický zasnežované a pravidelne 
upravované. Vlek je osvetlený aj v noci, 

Sprístupnilo ho 15. februára v múzeu na 
Vajanského nábreží v Bratislave. 

Vybuchujúce šrapnely a zákop prvej 
svetovej vojny, školská trieda z čias Fran-
za Jozefa, krajčírska dielňa z obdobia 
vojnovej SR či spálňa panelového bytu z 
čias normalizácie sú niektoré z množstva 
lákadiel najväčšieho výstavného projektu 
SNM s názvom AKO ? SME ŽILI - Slo-
vensko v 20. storočí. 

Podľa organizátorov toto storočie 
predstavuje jedno z najdynamickejších 
období v histórii ľudstva a výrazne zme-
nilo aj charakter Slovenska. 

Zámer kolektívu renomovaných histo-
rikov, historičiek, muzeológov, muzeolo-
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gičiek, etnológov a etnologičiek bol pre-
chádzka 20. storočím, ktorá nemá ohúriť 
množstvom informácií, ale pomôcť vcítiť 
sa do vtedajšej doby prostredníctvom 
promenády po meste, dobového rozhla-
sového vysielania, televíznych prenosov či 
návštevy bežnej rodiny v jej dome či pa-
nelákovom byte. 

Okrem výstavy pripravilo SNM pre 
návštevníkov a návštevníčky množstvo 
sprievodných podujatí - fi lmové projekcie 
pre deti a dospelých, divadelné predstave-
nia, výstavy karikatúr, fotografi í, grafík a 
obrazov. Nebudú chýbať moderované dis-
kusie s účastníkmi a účastníčkami histo-

rických udalostí, koncerty a iné podujatia. 
(www.atlas.sk)  

*  *  *
Päť pohľadov na Oravu. Výstava 

oravských neprofesionálnych fotografov, 
ktorú pod názvom Orava vo fotografi i pri-
pravilo Oravské kultúrne stredisko v Dol-
nom Kubíne.  Výstava bude nainštalovaná 
vo foyeri Mestského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne od 22. februára do 10. 
marca 2008. Svojimi čierno-bielymi a fa-
rebnými fotografi ami na nej prezentujú 
prírodné i architektonické krásy Oravy 
fotografi  Jaroslav Sýkora, Ján Th urský, 
Milan Lackovič, Miloš Král a Alexander 
Mišík. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Otvorenie lyžiarskeho strediska v Jurgove
čím je atraktívny aj na večerné lyžovanie. 
Pre lyžiarov je sprístupnené parkovisko, na 
ktorom sa nevyberajú poplatky, lyžiarska 
škola, rýchle občerstvenie, požičovňa lyži 
a ski-servis. Ponúka je dosť široká a na 
svoje si prídu úplní začiatočníci, ale aj 
kvalitní lyžiari. 

Lyžiari môžu využívať sedačkovú 
lanovku, ktorej kapacita je 2400 osôb 

na hodinu, ale ako som sa dozvedela, 
prakticky nie je možné dosiahnuť taký 
počet. Zároveň funguje aj vlek s kapa-
citou 900 os/hod. Lyžiarske stredisko je 
prevádzkované celý týždeň od 9.00 do 
22.00 hodiny. 

V budúcnosti tu vzniknú aj ďalšie 
zariadenia, ktoré prospejú rekreácii náv-
števníkov, o. i. reštaurácia, nové zjazdovky 
a trate pre skúsených lyžiarov. Už teraz je 
lyžiarsky vlek v Jurgove a v Čiernej Hore 
konkurenciou pre okolie. 

Spoločnosť plánuje využívať nielen 
zimnú sezónu, ale aj leto. Chce vytvoriť 
naozaj typické športové centrum. V plá-
noch je aj bežecká trať, rafting a horské 

splavy, cyklistická dráha. Snom je zrekon-
štruovať aj skanzen, ktorý sa nachádza 
oproti stredisku a prispôsobiť ho na turis-
tickú bázu. Doposiaľ táto investícia stála 
13 mln. zlotých. Stredisko sa rozprestiera 
na 27 hektároch. Snahou spoločnosti je, 
aby sa lyžiar cítil dobre a odchádzal po 
lyžovačke s pocitom spokojnosti a dobre 
využitých peňazí. Viac informácií nájde-

te na webovej stránke: www.hawran.pl, 
kde si môžete pozrieť na svah prostred-
níctvom internetovej kamery, čo vrelo 
odporúčame. 

Text: Dorota Mošová



Sv. Lev Veľký dal vo svojej dobe 
odporúčanie: „Čo má teda, milovaní, 
robiť kresťan v každom čase, to treba v 
pôste konať usilovnejšie a nábožnejšie, 
aby sa apoštolská ustanovizeň 40-tich 
dní naplnila pôstom, a to nielen stried-
mosťou v jedle, ale a predovšetkým, 
zbavovarím sa nerestí.“ Od Popolcovej 
stredy sme začali pôstne obdobie, du-
chovnú prípravu na slávenie veľkonoč-
ného obdobia. Nebolo by správne, keby 
nám pôst ubehol bez toho, aby sme si 
to vôbec všimli. K osobnému prežitiu 
pôstu treba mať úprimný osobný úmy-
sel a pevné rozhodnutie, že ho chcem 
prežiť ako čas pokánia a práce na sebe. 

S Božou pomocou vykročme do 
tohto času cestou pokánia a pripravme 
sa na prijatie milostí veľkonočných dní.

10.02.2008 1. pôstna 
nedeľa,  Mt 4, 1–11

Ježišove kroky po krste v Jordáne 
vedú na púšť. Nasledujúce dni sa pos-
til a modlil sa. Po 40-tich dňoch Po-
kušiteľ navádza Ježiša, aby sa prejavil 
egoisticky. Nech si „pričaruje“ pokrm 
a premení kamene na chlieb. Prejaví 
pýchu a zhodí sa z chrámu. Zatúži po 
moci a stane sa kráľom národov. „Ak 
si Boží Syn, povedz kameňom, ..vrhni 
sa dolu..., ...pokloň sa mi, toto všetko ti 
dám...“ Zlý duch si trúfa na Božieho 
Syna. Pokušenie a hriech sa nás dotýka. 
Samozrejme, že má inú podobu, ako to 
bolo v prípade Pána Ježiša. Diabol úto-
čí predovšetkým na naše slabé stránky. 
Neznesie, že sme Božími deťmi a navy-
še vykúpenými Božími deťmi. Polož-
me si otázku: Bol Ježiš zoslabnutý po 
dlhom pôste? Mal preto diabol väčšiu 
nádej na úspech? Na prvý, letmý po-
hľad áno. V skutočnosti to bolo inak. 
Ježiš sa pôstom vzdal dovolených vecí. 
Mohol jesť. Je to jedna zo základných 
telesných potrieb. Vzdal sa kontaktu 
s blížnymi a bol 40 dní osamote. Je-
žiš sa zrieka čohosi, čo je dovolené, nie 
zakázané. Ak sa aj my zriekame toho, 
čo je dovolené, vzrastá v nás schop-
nosť zrieknuť sa čohosi, čo je zakázané 
– hriešne. Vďaka pôstu vzrastá v nás 
odolnosť voči pokušeniam a imunita 
voči hriechu. V knihe Nasledovanie 

Krista je to vyjadrené jednoducho: 
„Natoľko pokročíš, nakoľko sa premô-
žeš.“

17.02.2008 2. pôstna 
nedeľa, Mt 17, 1–9

Miestom udalosti Premenenia Pána 
je hora Tábor. Premenenie sa počas Je-
žišovej verejnej činnosti nezopakuje. 
Až po zmŕtvychvstaní, kedy to už bude 
defi nitívna podoba Božieho Syna. Byť 
svedkom takejto udalosti by nikoho ne-
nechalo chladným. Určite to tak bolo 
aj v prípade Petra, Jakuba a Jána. Len-
že zatým nasledovala opäť šedá každo-
dennosť. Z času na čas sa udial nejaký 
zázrak, no inak iba kázanie a putovanie. 
Možno si už na to apoštoli zvykli. Jeden 
deň ako druhý. Navyše začínajú sa opa-
kovať slová o utrpení, o zabití a akomsi 
zmŕtvychvstaní. Nerozumeli, o čo ide 
a skôr ich to zarmucovalo, keď počuli 
Ježiša takto rozprávať. Keď to neskôr 
zažili, vtedy už rozumeli. A po zoslaní 
Ducha Svätého prijali ako svoju cestu. 
Šedá každodennosť je prevažne i našou 
cestou do večnosti. Ale aj nám sa stáva, 
že sme občas vytrhnutí z tohto kolobe-
hu dní zážitkom, v ktorom pocítime 
Božiu blízkosť, akoby jeho láskyplný 
dotyk. Zdá sa, že to k nám zostúpilo 
samo nebo. Namiesto všedného dňa 
prežijeme sviatočný. Z takých dní treba 
preniesť čo najviac do všedných dní, aby 
sme sa preniesli cez chvíle neúspechu, 
sklamania, zápasu so sebou samým, aby 
natrvalo obohatili náš život, ktorý je 
totiž procesom dozrievania, cez všetky 
udalosti, ktoré sa v ňom odohrajú. Nič 
sa nestane bez toho, aby Boh o tom ne-
vedel a nemohlo to poslúžiť našej vnú-
tornej premene. Všetko je to nasmero-
vané k nášmu konečnému premeneniu 
a osláveniu v nebi.

24.02.2008 3. pôstna 
nedeľa, Jn 4, 5–42

Starší kňaz – dôchodca vyprevádzal 
ľudí, ktorí ho navštívili. Poďakoval im 
za návštevu, ale zároveň sa ospravedl-
nil, že im nepovedal nič súvislé a ob-
zvlášť hodnotné. Iba sa posťažoval, čo 
ho trápi a to bolo všetko. Mal výčitky 

z toho, že čas stretnutia nevyužil na to, 
aby sa prejavil ako kňaz, ktorý má ohla-
sovať nielen v kostole z kazateľnice, ale 
vydávať svedectvo slovom i príkladom 
vždy a všade. Našimi slovami, naším 
rozprávaním môžeme urobiť veľa dob-
rého, ale aj zlého. V ťažkých situáciách, 
vo vypätých chvíľach nervozity, hnevu, 
vtedy je to obzvlášť namáhavé, zachovať 
„pôst jazyka“. Čo všetko zaznie z úst 
v rodinách? Čo všetko počujú deti od 
svojich rodičov, rodičia od svojich detí... 
Evanjelium ukazuje stretnutie Ježiša so 
Samaritánkou, ako majstrovsky s ňou 
rozpráva. Rozhovor spôsobí jej obráte-
nie. Ona sama sa náhle stáva ohlasova-
teľkou v Samárii a volá ľudí, aby sa šli 
pozrieť na Ježiša. Vnímať a používať reč, 
slovo ako Boží dar je ťažké, ale nie ne-
možné. Boží Syn predovšetkým slovom 
ohlasoval radostnú zvesť.      

2.03.2008 4. pôstna 
nedeľa, Jn 9, 1–41

Pred pár rokmi jeden vysokoškolák 
z Oravy prišiel na istý čas o zrak. Štu-
doval chémiu a pri jednom pokuse mal 
úraz. Do očí sa mu dostala kyselina. 
V martinskej nemocnici na očnom od-
delení strávil niekoľko mesiacov, kým 
sa mu ako-tak začal zrak zlepšovať a vi-
del niečo aspoň jedným okom. Vtedy 
ho oslovila obetavá starostlivosť jednej 
zdravotnej sestry. Spýtal sa jej, kde na 
to berie silu. Dostal odpoveď, že v kos-
tole pred bohostánkom. Svedectvo tej-
to sestry spôsobilo v jeho živote veľkú 
zmenu. V martinskej nemocnici sa mu 
neuzdravil iba telesný zrak. Uzdravil sa 
mu aj duchovný zrak. Objavil Boha. 
Dovtedy bol totiž presvedčený ateista. 
Jeho koncom malo byť pochovanie na 
cintoríne. Nič iné nečakal. Koľko vidí-
me duchovným zrakom? Je jasný, alebo 
zakalený? Ak sa niekomu zhoršuje zrak, 
vidí čoraz menej, osoby a predmety, 
ktoré sú blízko neho, alebo iba seba. 
Zakalený duchovný zrak spôsobuje 
čosi podobné. Som čoraz krátkozra-
kejší. Vidím seba, svoje potreby, svoje 
ciele. Idem za svojím za každú cenu 
a nedajbože, aby sa mi niekto postavil 
do cesty. Nikoho nevidím, nikto ma 
nezaujíma. Chceme mať jasný pohľad, 
či až tak nevadí, keď sa skracuje diaľka 
a jasnosť môjho duchovného pohľadu?

vdp. Viktor Pardel

Horčičné zrnko. . .
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Čierna Hora od Tribša sa môže 
pýšiť nielen krásnou prírodou, ktorá 
ju obkolesuje, ale všetci Čiernohora-
nia môžu byť hrdí aj na svojho farára 
– Huberta Kasztelana, ktorého osud 
nešetril. 

Vo farnosti v tejto obci  pôsobí už 
dlhý čas. Slúži sv. omše v tunajšom 
kostole, ktorý bol vybudovaný z jeho 
iniciatívy a posvätený len pred niekoľ-
kými rokmi, o čom sme sa však už na 
stránkach nášho časopisu neraz zmie-
nili.  Z rozhovoru s ním vyplynulo, že 
prežil ťažké vojnové časy a veľakrát bol 
jeho život ohrozený, no napriek tomu 
nerezignoval. Váži si život, ktorý je 
darom od Boha, teší sa z toho, čo má 
a stále sa snaží ísť dopredu.  Jedným 
z jeho súčasných plánov je dokončenie 
už začatej výstavby Domu pútnikov, 
ktorý sa buduje na pôde čiernohorskej 
fary.  

Kňaz Hubert Kasztelan sa narodil 
13. marca v roku 1931 ako štvrté dieťa 
v rodine Piotra a Michaliny v dedinke 
Jaświły. Mal ešte12 súrodencov. Žiaľ, 
nie všetci prežili vojnu, ktorá výrazne 
poznačila jeho detstvo. Bol svedkom 
mnohých smutných udalostí, napr. keď 
mu nemecký dôstojníci pred očami na 
smrť ubili brata. Neskôr v jeho živote 
bolo ešte veľa zla spôsobeného vojnou. 
On však všetku tú hrôzu prežil vďaka 
hlbokej viere.

Po kritických životných útrapách 
sa rozhodol stať sa kňazom.  Pri na-
šom rozhovore si zaspomínal na svoje 
začiatky. Nastúpil do kňazského se-

Podnikavý kňaz 
s dobrým srdcom

Ako spomínal, keď po 
prvýkrát prišiel do Čier-
nej Hory a videl rozpa-
dávajúci sa malý kos-
tolík, faru, kde chýbala 
voda a všade navôkol 
bola bieda, rozplakal sa. 
Zozbieral však všetky 
sily a rozhodol sa ko-
nať. V prvom rade zaviedol vodovodné  
potrubie na fare a postupom času vy-
budoval aj novú faru,  Dom duchov-
nej obnovy, ktorý navštevujú veriaci 
z Krakova – najmä z Novej Huty, ale 
aj študenti z Bieloruska, či iných kútov 
sveta. Dokončil výstavbu kaplnky Pan-
ny Márie spolu s ružencovou záhra-
dou, ktorú posvätil biskup Kazimierz 
Górny. 

Za toto dlhé pastoračné obdo-
bie stihol už spoznať svojich farníkov 
a s farnosťou je spokojný.

Zo všetkého vyplýva, že kňaz Hu-
bert mal vždy plné ruky práce. No 
v prvom rade sa venoval pastorácii vo 
farnosti a staviteľom bol predovšetkým 
vo voľnom čase. V súčasnosti dohliada 
na výstavbu spomínaného Domu pút-
nikov. Podľa jeho slov by mal byť tento 
objekt sprístupnený verejnosti počas 
letných prázdnin v roku 2008. Na výs-
tavbe sa podieľajú šikovní obyvatelia 
Čiernej Hory, vďaka čomu dostanú 
nielen prácu, ale aj zaslúženú výplatu.

Niekoľkoposchodový Dom pútnika 
poskytne prístrešie mnohým ľuďom. 
Jeho veľkou výhodou je umiestnenie 
v krásnom horskom prostredí.  Budú 

ho navštevovať nielen skupiny veriacej 
mládeže, ale aj dôchodcov, študentov a 
detí z detských domovov.

Tento objekt má nesmierne dôleži-
té poslanie - nielen poskytnúť prístrešie 
pútnikom, ale aj priestor na duchovnú 
obnovu a oddych počas celého roka. 
Súčasťou domu bude športová hala 
a  spoločenská miestnosť. K dispozícii 
bude biliardový stôl a pingpongové 
stoly. V blízkosti je aj bazén, ktorý v zi-
me plní úlohu rybníka, v ktorom sú 
pstruhy. V lete je sprístupnený pre deti 
a spolu s ním aj tobogan i kolotoč. Sú 
to rekreačné zariadenia, ktoré v prvom 
rade využívajú deti a mládež z obce.

Financie na tieto investície získaval 
z darov a z príspevkov za hlásanie Bo-
žieho slova počas duchovných obnov.

Všetky spomínané snahy kňaza H. 
Kasztelana sú pre okolitých ľudí prík-
ladom veľkej ochoty, snaživosti a život-
ného  optimizmu. 

Na záver prajeme kňazovi Huber-
towi Kasztelanowi veľa Božích milostí, 
elánu a síl do realizácie jeho  zaujíma-
vých a užitočných plánov.

Text a foto: Lýdia Kováliková    
minára rehole cisterciánov 
v Olsztyne, kde jeho du-
chovným vychovávateľom 
bol páter Julián Wojtkowski. 
V roku 1962 prijal sviatosť 
kňazstva. Neskôr bol prene-
sený do krakovskej Mogily. 
Okrem každodenných po-
vinnosti reholníka sa venoval  
aj vyučovaniu náboženstva.

Jeho životná cesta viedla 
napokon až do Čiernej Hory.  
Svoje pôsobenie na tunajšej 
fare začal v septembri 1984. 

Dom pútnika

Starý...

...a nový kostol

1111
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Po stopách minulosti

Pritom si mohli vziať celý svoj maje-
tok so sebou. - Teda neboli vykázaní 
zo Slovenska ako nespoľahliví ľudia, 
ale mohli ísť legálnou cestou ako be-
zúhonní poľskí príslušníci.

Bolo to akosi v lete, tuším r. 
1942, keď ma telefonicky zavolal 
ako vtedajšieho dekana vo Veľkej 
Frankovej, vtedajší dp. farár z Ne-
dece, Michal Kubičiar, ktorý je teraz 
vo Švábovciach. - Oznamoval mi, že 
na faru prišiel tamojší farník Šefčík 
a hovorí, že prišiel k nemu Świstek, 
sadol si na kufor a začal nariekať, že 
je vypovedaný do Poľska, vtedy do 
Generálneho Guvernementu. Šefčík 
prosil dp. farára Kubičiara, či by sa 
predsa len nedalo nejako zariadiť, 
aby Świstek nemusel odísť do Poľ-
ska. - Dp. Kubičiar na to zavolal ma 
telefonicky a požiadal ma, aby som sa 
v tej veci obrátil na Biskupský úrad, 
či by neintervenoval v tej veci na 
Ministerstve vnútra. - Ja som ihneď 
telefonicky zavolal Biskupský úrad a 
prosil som k telefónu J.N. pána bis-
kupa Jána Vojtaššáka. Pri telefóne sa 
hlásil pán generálny vikár Msgr. Ven-
delín Kúska, ktorý mi oznamoval, že 
pán biskup odcestoval. - Na to som 
pánu generálnemu vikárovi podrob-
ne porozprával, čo telefonoval dp. 
Kubičiar z Nedece o Świstekovi, a že 
som chcel prosiť pána biskupa o súr-
nu intervenciu na ministerstvo vnút-
ra, aby len predsa tí kňazi nemuseli 
odísť do Poľska, keď tam nechcú 
ísť. Na to mi odpovedal, že Minister-
stvo vnútra je v tej veci neústupné, 
lebo došlo na spomínaných kňazov 
mnoho vážnych politických ponôs, a 
že títo kňazi sa nemajú čo báť, majú 
riadne pasy, môžu si vziať celý svoj 
majetok so sebou, idú tam legálne, 
nie sú vykázaní ako nespoľahlivé ele-
menty, preto sa im nič nestane, nech 
len idú spokojne. Tento odkaz pána 
generálneho vikára Kúsku som ih-

neď telefonicky tlmočil dp. Michalo-
vi Kubičiarovi do Nedece, ktorý toho 
všetkého je najlepším svedkom.

Teda nielen ja, ale ani dp. Mi-
chal Kubičiar sa osobne nestretol so 
Świstekom pri jeho odchode zo Slo-
venska. - Jeho útok proti mojej osobe 
na spomínanom odpuste v Podvlku 
je bezzákladný. Nedá sa uprieť, že 
Świstek bol veľký poľský vlastenec. 
- Podľa vdp. Michala Kubičiara, nie-
kdajšieho farára v Nedeci, Świstek 
napísal do rubriky poznámok v Mat-
rike pokrstených, za posledným krs-
tom, ktorý udelil v Nedeci: „Wierzę, 
chociaż by piorun uderzył, że Polska 
była i będzie“ Ks. Jôzef Świstek, sacer-
dos in diaspora. - Jeho vlastenectvo 
však mu nedávalo žiadne oprávnenie, 
aby špinil bez akéhokoľvek dôvodu 
iných.

Toto všetko je treba v záujme 
pravdy povedať aj preto, lebo po dru-
hej svetovej vojne niektoré poľské 
noviny zaútočili na nášho neb. pána 
biskupa, že vraj vyhnal poľských kňa-
zov zo Spiša a Oravy. Pravdou je, že 
nie p. biskup, ale Ministerstvo vnút-
ra ich vykázalo na základe veľmi váž-
nych dôvodov. Pritom všetkom po-
stupovalo veľmi ohľaduplne. - Všetci 
traja spomínaní poľskí kňazi prešli 
hranice i so svojím majetkom veľmi 
hladko. - Hneď dostali fary v krakov-
skej archidiecéze, ani jeden z nich sa 
nedostal do nemeckého koncentráku 
a všetci šťastlivo prežili druhú sveto-
vú vojnu.

Ako celkom ináč sa zachovali 
poľské úrady voči našim slovenským 
kňazom, a to nie vo vojnovom čase, 
ale v mieri!

Tak koncom októbra 1938, keď 
Poliaci spolu s Nemcami a Maďarmi 
brali z Československej republiky, čo 
len mohli, kedy si zo Slovenska brali 
Svrčinovec a Skalité pri Čadci, Hla-
dovku a Suchú Horu na Orave, Javo-

rinu, Pieniny a Lesnicu na Spiši, vtedy 
nočnou hodinou vyviezli na hranicu 
nášho kňaza Štefana Čurilu, ktorý bol 
vtedy správcom fary v Lesnici, pričom 
mu pohrozili, že ak sa opováži vrátiť 
spať, že ho zastrelia. - Mohol si vziať 
so sebou iba breviár. Prišiel tam o 
cely svoj majetok.

Alebo r. 1945, keď Poliaci znovu 
obsadzovali hornú Oravu a severný 
Spiš, zavreli vdp. dekana Františka 
Móša v Novej Belej a 9 mesiacov ho 
väznili. Potom ho vykázali na Slo-
vensko bez toho, aby si mohol niečo 
vziať so sebou zo svojho majetku. - 
Alebo na hornej Orave v Bukovine - 
Podsklí, ako vtedy kruto zaobchádzali 
s naším kňazom Adolfom Wagnerom, 
tamojším správcom fary! - A konečne 
do 8. dec. l945 Poliaci vypovedali z 
tohto územia všetkých našich kňazov. 
Spočiatku im nechceli dovoliť vziať 
si svoje veci. Konečne predsa len po-
volili.

Pri tejto príležitosti treba ešte po-
znamenať jednu vážnu vec. Po druhej 
svetovej vojne niektoré poľské novi-
ny zaútočili na nášho nebohého pána 
biskupa aj preto, že vraj dal na tom-
to území zhabať všetky modlitebné 
knižky poľské. - Je to tiež lož. - Prav-
dou je, že Biskupský úrad na Spišskej 
Kapitule dostal počas druhej svetovej 
vojny od medzinárodného Červené-
ho kríža žiadosť o poľské modlitebné 
knihy pre poľských utečencov a zajat-
cov. - Biskupský úrad sa preto obrátil 
obežníkom na fary tohto územia, aby 
bolo z kancľa vyhlásené, že kto by 
dobrovoľne chcel obetovať na tento 
cieľ nejakú poľskú modlitebnú kni-
hu, nech ju odovzdá na faru, odkiaľ 
sa pošle na Biskupský úrad a ten zase 
celú zásielku pošle potom medziná-
rodnému červenému krížu. - Čo sa 
aj stalo.- Teda za dobrotu a starostli-
vosť sa dostalo p. biskupovi nevďaku 
a osočovania z poľskej strany.

Toto všetko v krátkosti uvádzam 
podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia v záujme pravdy a spravod-
livosti, ako bývalý dekan Nedeckého 
dištriktu na Severnom Spiši.

V Ľubici 14. októbra 1966

KAN. JOZEF VOJTAS

Z osobného archívu kan. Jozefa Vojtasa

Osvedčenie
Pokračovane z č. 1/2008



Mária Rudavská - 
Korkošová

„Málokoho poznám tak dobre. Má-
lokoho si vážim viac a skromnejšieho 
nepoznám. To je pravda o mojom vzťa-
hu k Márii Rudavskej. Mária a Andrej. 
Čo dodať. Možno len toľko, že Zuzana 
a Ondrej (pokračovatelia výtvarníckych 
tradícií Korkošovcov, pozn. autora J.K.) 
sú ich deti.“ Je to cítiť z článku, ktorý 
v roku 1993 napísala pre časopis Spiš-
Liptov-Orava Ľubomíra Slušná.

V katalógu o Márii Rudavskej z pe-
ra Zory Rusinovej sa dočítame: „Čistá, 
nepoškvrnená príroda a rudimentárne 
hodnoty goralského prostredia, kde sa 
po stáročia uchovali zvyky a tradície 
v mýtoch, bájoch a povestiach, je prvot-
ným žriedlom inšpirácie tvorby Márie 
Rudavskej-Korkošovej. 

Kresťanské sviatky 
a Korkošovci    

Keď prišli Korkošovci v päťdesiatych 
rokoch do Bratislavy, priniesli si so sebou 
i rodinnú súdržnosť a množstvo tradič-
ných kresťanských zvykov. Patrí k nim 
i veľkonočná posviacka jedál. Kňazi ka-
pucínskeho kostola na Župnom námes-
tí to s vďakou akceptovali. Korkošovci 
vyzvali ďalších v Bratislave bývajúcich 
goralov, Spišiakov, Liptákov, Oravcov, 
Kysučanov, Šarišanov, Turčanov a Zem-
plínčanov, aby sa k nim pridali.

Sedem týždňov pred veľkonočnými 
sviatkami bol prísny pôst. Chudoba, 
ktorá bola voľakedy vládkyňou podta-
tranských dedín, pomáhala i pomocou 
tohto kresťanského nariadenia zmier-
ňovať utrpenie. Ľudia sa tešili na ukon-
čenie veľkého pôstu, ktorý sa končí na 
Bielu sobotu, po večernej liturgii zasvä-
tenej Zmŕtvychvstaniu. Na Veľkonoč-

nú nedeľu ráno sa vyberajú zo svojich 
príbytkov dospelí, devy a mládenci do 
Božieho stánku. V košíkoch nesú na 
posvätenie najzákladnejšie potraviny 
– kúsok chleba, maľované vajíčka, klo-
básu, slaninu, trochu údeného mäsa, 
soľ, maslo a pod. Jedlá ochutnávajú 
až po sv. omši. Pripravujú potom tzv. 
šviencelinu. Je to špeciálne goralské 
jedlo, ktoré sa pripravuje z posvätené-
ho jedla. Šunka, klobása, syr a vajíčka 
sa nakrájajú na drobné kocky, zamie-
šajú sa do kyslého mlieka, do toho sa 

nastrúha chren, pridá sa soľ a pažítka 
alebo petržlenová vňať. Všetko sa po-
riadne zamieša a podáva sa z jednej 
misy s chlebom.

„U nás v Čiernej Hore,“ - hovorí 
Ján, najmladší zo súrodencov – „bývalo 
zvykom, že po posviacke jedál utekali 
mládenci z kostola v Tribši tri ozlom-
krky domov, aby boli doma prví a tým 
pádom dotyčná rodina mala právo začať 
ako prvá v dedine jarné práce. Tak raz 
môj najstarší brat Andrej (každoroč-
ne ho môžu vídať návštevníci kežmar-
ských trhov, ako stružliká drevené sošky, 
ale aj jeho tri deti, výtvarníkov  Otta, 
Kláru a Petra) zaskočil ostatných ľsťou. 
Za skorého rána doviedol svojho sivka 
k sesternici, neďaleko kostola. Po posvä-
tení jedál utekala mladá cháska z Tribša 
do Čiernej Hory. Chýbal im Andrej, 

ktorý sa po chvíli prehnal popri nich na 
sivom koni.“

Sochár Ján Korkoš
Neďaleko Bratislavy, v nádhernom 

prostredí svätojurských vinohradov a ro-
manticky pôsobiacich vinohradníckych 
domov žije a tvorí so svojou manželkou 
Marcelou, významnou slovenskou šper-
kárkou, Ján Korkoš. Je tvorcom množ-
stva reliéfov, plastík a ozdobných kova-
ných predmetov. 

Opýtal som sa ho, aký má názor na 

postavenie výtvarníka v súčasnosti.       
„Je to zlé. Tvoriť chcem stále, aj keď 

to nemusí byť práve v bronze, alebo 
v iných drahých materiáloch. Ale dnes 
sa pracuje ťažko. V mojom veku (na-
rodil sa 6. apríla 1944 v Čiernej Hore, 
pozn. autora J.K.) by som už chcel mať 
primerané ekonomické zázemie, pries-
tor pre pokojnú tvorbu a namiesto toho 
musím myslieť, ako splatím elektrinu, 
plyn, telefón. Na tvorbu umelca ne-
priaznivo pôsobí politická nestabilita, 
stále hádky, netolerantnosť človeka vo-
či človeku, výtvarníka voči výtvarníkovi, 
zlé medziľudské vzťahy. Našťastie, mám 
tri deti: Adrianu, Martina, Marka, ktorí 
sú taktiež výtvarníci. Mám radosť z tvo-
rivej slobody. Na druhej strane chcem 
upozorniť na to, že umenie dnes robí 
každý, kto má napríklad počítač. Propa-
gačné materiály, značky, logá navrhujú 
ľudia, ktorí doposiaľ nič podobné ne-
robili. Odráža sa to potom v množstve 
nekvalitne zvládnutých pútačov a mno-
hých iných informačných vizuálnych 
materiálov. Profesionálny výtvarník sa 
pritom nedostane ani k takej maličkos-
ti, ako je značka, písmo, kresba...”.

Ján pred rokmi absolvoval množstvo 
domácich a zahraničných výstav. Žiaľ, 
v súčasnosti sa tým nemôže pochváliť. 

Text: Ján Kubáň 
Foto: archív redakcia                                                                                            

 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla

K nedožitým 
osemdesiatinám 
Ludwika Korkoša
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Vlaňajší rok bol pre žiakov Združe-
nej školy v Podvlku veľmi úspeš-
ným rokom. Môžeme sa opýtať, 

prečo? Odpoveď na túto otázku nám 
poskytli sami žiaci, ktorí pripravili mul-
timediálnu prezentáciu, ktorou slávnost-
ne ukončili projekt „Spoznávanie života 
dnešných Oravcov v Poľsku a na Sloven-
sku s využitím multimediálnej techniky.“ 
Prezentácie sa zúčastnili viacerí pozvaní 
hostia, o.i. primátor mesta Trstená Jozef 
Ďubjak, metodička Školského Úradu v 
Trstenej Erika Krištofčáková, riaditeľka 
ZŠ v Trstenej Milena Smitková, poslanec 
snemu PR Edward Siarka, zástupca kurá-
tora v Malopoľsku Andrzej Markiewicz, 
riaditeľka detašovaného pracoviska Škol-
skej správy v Novom Targu Krystyna Gu-
cwová, tajomník Okresného úradu v No-
vom Targu Marek Wierzba, vojt gminy 
Jablonka Antoni Karlak a ďalší.

Názov projektu znel veľmi zaujíma-
vo, preto nás zaujímalo, čo všetko sa za 
ním skrývalo. Ako riaditeľka školy Alina 
Leksandrová spomenula vo svojom prí-
hovore, začiatky tohto projektu neboli 
vôbec ľahké: - Vstup Poľska do Európskej 
únie uľahčil prístup k fi nančnej podpore v 
rôznych sektoroch, taktiež v sektore škol-
stva. Naša škola poslala 5 projektov na 
Ministerstvo školstva PR. Žiaľ, ani jeden 

nebol prijatý. Takto sme zistili, že pedago-
gickí pracovníci nie sú vhodne pripravení 
na to, aby mohli napísať kvalitné projekty. 
Vo februári sme našli na internete oznam 
o školení týkajúcom sa písania grantov. 
Školenie nakoniec absolvovali Agata Ga-
ceková a Zbigniew Grzybacz. Zo začiatku 
to nebolo jednoduché, ale nakoniec sa nám 
vďaka ich námahe podarilo získať 21 000 
zl. To bol však len začiatok tejto namáha-
vej cesty. Preto by som sa chcela touto ces-
tou poďakovať všetkým, teda nielen peda-
gogickým pracovníkom školy, ale všetkým 
jej zamestnancom, sponzorom a fi rmám, 
ktorí sa aktívne zapojili do tohto projek-
tu a akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho 
úspešnej realizácii.

Podrobnú realizáciu projektu hos-
ťom priblížili už žiaci gymnázia. Cieľom 
projektu bolo hlbšie poznanie histórie, 
geografi e, prírody a kultúrneho 
dedičstva celej Oravy. Gymnazisti 
navštívili viaceré historické pamiat-
ky a turistické či prírodné atrakcie 
oravského regiónu. Keďže ciele pro-
jektu boli naozaj chvályhodné, na 
žiakov čakalo veľa práce, aby ich do-
kázali zrealizovať.

Pre žiakov bolo vytvorených 
viacero pracovných dielní, aby svoj 
región mohli poznávať vďaka svojim 

záujmom. Na výber mali napr. historic-
kú pracovnú dielňu pod vedením And-
rzeja Kwietnia so zameraním na spoloč-
nú históriu predkov a históriu regiónu, 
prírodno-geografi ckú pracovnú dielňu 
pod vedením Marie Zającovej so zame-
raním na geografi u, prírodu a ochranu 
životného prostredia Oravy. Taneč-
nú dielňu, na ktorej sa žiaci zoznámili 
s oravskými tancami a niektoré sa do-
konca aj naučili, viedla vedúca FS Ku-
moratky Kristína Gribáčová. Hudobná 
pracovná dielňa pod vedením Floriána 
Lopucha bola zameraná na regionálne 
piesne. Veľmi zaujímavou bola pracovná 
dielňa zameraná na oravské kroje pod 
vedením Krištofa Pieronka, na ktorej 
sa mohli gymnazisti dozvedieť, ako sa 
kedysi šili a vyšívali kroje, a mohli sa 
taktiež zoznámiť s rozdielmi medzi jed-

Príhovor J. Ďubjaka

Prehliadka katalógu

Multimediálna škola



e-mail: zivot@tsp.org.pl 15

notlivými krojmi v jednotlivých obciach 
po obidvoch stranách hranice. Maliarsku 
pracovnú dielňu v Oravskom etnogra-
fi ckom múzeu viedol Stanisław Wyrtel. 
Zameraná bola predovšetkým na spozná-
vanie maliarskych techník, žiaci si však 
mohli vyskúšať maľbu na skle a svoje ob-
razy teraz vystavujú v školskej klubovni. 
Na rezbárskej pracovnej dielni v Podbieli 
na Slovensku sa gymnazisti zoznámili 
s technikami spracovania dreva a taktiež 
sa dozvedeli, aké drevo by si mali zado-
vážiť budúci rezbári na začiatok svojich 
umeleckých snáh. Veľmi zaujímavou pra-
covnou dielňou bola dielňa zameraná na 
obsluhu digitálnej kamery a fotoaparátu, 
vďaka ktorým boli všetky aktivity spoje-
né s projektom zaznamenávané. V tejto 
dielni vznikla taktiež internetová stránka 
a záverečná prezentácia projektu. Okrem 
dielní v rámci programu projektu boli 
všetci žiaci gymnázia na poznávacom 
zájazde na Oravskom zámku a Oravskej 
priehrade, ktorej dominantou je Slanic-
ký ostrov. Taktiež navštívili Babohorský 
národný park, kde zahĺbili do tajomstiev 
ochrany prírody a bližšie sa zoznámili 
faunou a fl órou Babohorského národné-
ho parku. Gymnazisti navštívili v rámci 
tohto projektu taktiež redakciu Život, 
kde sa bližšie zoznámili s novinárskym 

remeslom a modernými technikami tlač-
by. Okrem toho si oživili svoje znalosti 
oravského nárečia na posiedke „Orav-
ske gadki“ a stretli sa taktiež s majstrom 
fi lmového remesla, známym poľským 
režisérom Andrzejom Wajdom. Digitál-
ne spracovanie celého projektu majú na 
svedomí hlavne Karol Kapuściak, Darek 
Augustyniak a Lukasz Holla. A že sa im 
to naozaj podarilo, vidieť podľa pekne 
spracovanej prezentácie. 

Ďalšie slová patrili koordinátorom pro-
jektu, teda Agate Gacekovej a Zbigniewovi 
Grzybaczovi, ktorí ešte raz poďakovali na-
dácii rozvoja kina a všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom pomohli v realizácii toh-
to projektu. Vyzdvihli taktiež fakt, že veci 
zakúpené v rámci neho bude môcť škola 
využívať aj v ďalších rokoch, teda o.i. televí-
zor, kameru, fotoaparát, knihy či fi lmy. 

Záver prezentácie patril hosťom. Ako 
prvý gratuloval podvlčianským gym-
nazistom primátor mesta Trstená Jozef 
Ďubjak: - Som veľmi rád, že dohody, ktoré 
sme podpísali v minulom roku v Jablonke, 
ale aj v Krakove, neostávajú len na papieri, 
ale že táto spolupráca sa rozvíja aj v reálnej 
podobe. Chcem všetkým z poľskej, ako aj 
zo slovenskej strany, poďakovať. Vidím, že 
máme veľmi veľa spoločného. Preto verím, 
že tento projekt bude odrazovým mostíkom 

do ďalších projektov a skúse-
nosti z čerpania fi nančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ, 
ktoré ste získali, budú prí-
nosom aj pre nás. Vojt gmi-
ny Jablonka Antoni Kar-
lak pochválil žiakov za ich 
scénku, v ktorej vyjadrili 
svojho podnikavého ducha 
a podporil ich v realizácii 
ich snov.

Poslanec Edward Siarka vyzdvihol 
význam zrealizovaného projektu, ktorý 
je prvým svojho druhu na Orave a je is-
tým počiatkom. Nezabudol podčiarknuť 
význam čoraz širšej spolupráce medzi 
Slovenskom a Poľskom a poukázal na 
skutočnosť, že za príkladom Jablonky 
už ide aj gmina Raba Wyżna, ktorá si na 
slovenskej strane taktiež našla partnerské 
mesto, vďaka čomu je možné nadväzovať 
čoraz bližšie cezhraničné kontakty.

Zástupca kurátora v Malopoľsku vy-
zdvihol herecký talent, aký majú tunajší 
žiaci gymnázia a povedal, že bola by ško-
da takýto talent nerozvíjať. Hovoril tak-
tiež o hraniciach Európy, ktoré boli pred 
niekoľkými týždňami otvorené. – Je však 
veľmi dôležité, aby sme otvorili hranice aj 
vo svojich mysliach. Dosiahnuť to môžeme 
len vďaka poznaniu a stretávaniu sa. Len 
takýmto spôsobom získame úctu voči druhé-
mu, ak jej základom bude poznanie vlastnej 
kultúry a vlastného národného povedomia. 
Lebo národnosť a regionalizmus nás defi nu-
jú vďaka folklóru, zvykom a hodnotám, kto-
ré sú úzko spojené s poznaním samého seba. 
Iných si dokážeme ctiť len vtedy, ak si bude 
me ctiť samých seba. Ak ukážeme, že sme 
schopní ctiť si vlastné korene, vlastné tradí-
cie, vlastný regionalizmus a vlastnú národ-
nosť, vtedy sa otvoríme na úctu voči iným 
kultúram, otvoríme sa na multikulturalitu.

Nakoniec pozvala riaditeľka školy 
A. Leksandrová všetkých hostí na sláv-
nostné občerstvenie, pri ktorom hostia 
horlivo debatovali o tom, aké možnosti 
by bolo možné využiť na zlepšenie výu-
čovacieho systému a oravskej cezhraničnej 
spolupráce. Program multimediálnej pre-
zentácie obohatili gymnazisti zaujímavou 
humoristickou scénkou a nechýbala ani 
Oravská kapela pod vedením Krištofa 
Pieronka, ktorá zahrala mnoho oravských 
a slovenských piesní.

Text a foto: Marián Smondek

Slávnostné občerstvenie Celé podujatie spríjemnila ľudová hudba

Koordinátori projektu 

A. Gaceková a Z. Grzybacz

Riaditeľka A. Leksandrová Žiačky počas prezentácie
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Pre krajanov z Oravy a Spiša najbližšou 
priemyselnou oblasťou je Sliezsko, kde 
viacerí odišli v minulosti hľadať prácu. 
Väčšina z nich sa zamestnala v baniach. 
Niektorí si tam založili rodiny a usadili 
sa natrvalo, ale nikdy nezabudli na svoj 
slovenský pôvod. Pravidelne udržiavajú 
kontakt s dedovizňou a slovenčinou pros-
tredníctvom krajanského časopisu Život. 
Okrem toho sa združujú v miestnej sku-
pine na Sliezsku. Dianie v tejto skupine 
má v poslednej dobe zvlášť priaznivé 
podmienky, keďže sa často stretávajú 
s rôznymi témami a akciami propagujú-
cimi Slovensko a jeho kultúru. 

Aktív Spolku Slovákov na Sliezsku sa 
snaží podporovať prenášanie národného 
dedičstva predkov na mladšiu generáciu. 
Organizuje stretnutia krajanskej mládeže 

Zveľaďovanie 
krajanského života

na Skrzycznom. Vlani sa krajania stretli 
so slovenskými hercami v divadle v Ty-
choch, kde hrali hru Zopakuj to ešte raz. 
Krajania sa na nej veľmi dobre zabávali. 
Na uvítanie leta si spravili zájazd do kúpe-
ľov v Bešeňovej a Oraviciach a na záver 
tejto akcie vystúpili na kopec Skrzyčne. 
Boli aj na výlete na Oravskej priehrade. 
Každoročné sa zúčastňujú Týždňa bes-
kydskej kultúry v Szczyrku, kde prichá-
dzajú slovenské folklórne súbory, ktorých 
vystúpenia si radi pozerajú. 

V rámci spolupráce škôl prichádzajú 
do Mikołowa žiaci z partnerského mesta 
Ilava zo Slovenska. Je veľmi pekné, že sa 
nadväzujú priateľstva, a pritom aj krajan-
ské deti majú možnosť zlepšiť si znalosť 
slovenčiny. 

Miestna skupina organizuje aj Ondrej-
ský večierok, ktorý je nielen besedou spoje-
nou s pohostením, ale aj časom rekreačnej 
lyžovačky na Skrzycznom a príležitosťou 
zhodnotiť činnosť miestnej skupiny.

Krajania na Sliezsku sú roztrúsení po 
rôznych mestách a dedinách, ale napriek 
tomu vždy prejavujú živý záujem o svoje 
slovenské korene, čo treba oceniť. Spája 
ich pôvod a chuť načrieť do pokladnice 
slovenského diania v minulosti a dnes. 

Na začiatku nového roka prajeme na-
šim krajanom veľa zdravia, elánu a odva-
hy čeliť problémom nezabúdajúc pritom 
na slovenské povedomie.

Brono         

Lyžovačka na Skrzycznom

Plavba po Oravskom jazere

KRÁTKO Z ORAVY
 Najkrajší oravský betlehem. Vý-

tvarná súťaž o Najkrajší oravský betle-
hem, ktorú vyhlásil Obvodný výbor na 
Orave, je už uzavretá. Vyhodnotenie 
vlastnoručne vyrobených betlehemov 
a odovzdanie odmien sa uskutočnilo 
21. januára t.r. v klubovni OV v Jab-
lonke. Do súťaže bolo prihlásených až 
22 prác, ktoré vytvorili žiaci základných 
škôl z Podvlka, z Veľkej Lipnice - Prí-
varovky, z Harkabuza a Podsrnia. Deti 
sa pri tejto namáhavej umeleckej práci 
naozaj snažili a v tichosti medzi sebou 
súperili, aby ich betlehem bol tým 

najkrajším spomedzi všetkých. Ako 
porotcov si koordinátorka tejto súťaže 
Božena Bryjová pozvala dvoch, nám už 
veľmi dobre známych, oravských umel-
cov - Lýdiu Mšalovú z Hornej Zubrice 
a Krištofa Pieronka z Podvlka. Práca 
poroty bola naozaj náročná. Mladí 
umelci sa chytili svojho talentu a svoje 
pestré nápady preniesli na krásne betle-
hemy. Pri ich výrobe používali najčas-
tejšie drevo, hmotu z cesta, plastelínu, 
kôru zo stromov, slamu, papier a ešte 
všeličo, iné čo im len padlo pod ruku. 
Treba priznať, že práce sa im naozaj po-
darili. Taktiež vidieť, že do svojich prác 
vložili nielen vynikajúce nápady, ale aj 
svoje srdcia, množstvo svojho času, ale 
taktiež veľa námahy a trpezlivosti. 

Aj preto sa nakoniec porota roz-
hodla, že každá práca bude odmenená. 
Miesta síce boli udelené, ale žiaden 
malý umelec nakoniec neodišiel domov 
s prázdnymi rukami. Prvé miesto obsa-
dili Małgorzata Karkoszková z Veľkej 
Lipnice - Prívarovky a Katarzyna Ło-
puchová z Podvlka, o druhé miesto sa 
podelili Kamil Zamroźniak z Podvlka, 
Karolina Rudnicka z Veľkej Lipnice - 
Prívarovky, Sebastian Bandyk a Daniel 
Czepiel z Harkabuza a tretie miesto 



Oblátkové stretnutia
Novoročné obdobie je bohaté na rôzne zvyky. Jedným 

z nich sú tradičné a medzi krajanmi veľmi obľúbené oblát-
kové stretnutia, ktoré sú príležitosťou stretnúť sa spolu, po-
besedovať obľúbéné a posilnení spoločnou radosťou vrátiť 
sa späť ku každodenným povinnostiam. 

Aj tentoraz sa na začiatku nového roka stretli krajania 
v Krakove, Novej Belej, Jablonke a Kacvíne. 

V Krakove
Ako prví si oblátkové stretnutie zorganizovali krajania v Kra-

kove. Predseda miestnej skupiny Jerzy M. Bożyk už vopred in-
formoval krajanov, aby si vyhradili 17. decembra 2006 na toto 
predvianočné stretnutie trošku času. Viacerí krajania ho poslúch-
li, a tak na stretnutie prišli viacerí krakovskí krajania. Čestným 
hosťom bol senátor Piotr Boroń.

Toto sviatočné krajanské stretnutie otvoril Jerzy M. Bożyk, 
ktorý privítal na našej pôde vzácneho hosťa Piotra Borońa, ako 
aj všetkých krakovských krajanov. Predseda v krátkom príhovore 
zhrnul činnosť skupiny počas vlaňajšieho roka a ako hospodár MS 
poprial hosťom a členom krakovskej skupiny všetko dobré v no-
vom roku. Neskôr si krajania medzi sebou podelili oblátky a deliac 
sa nimi medzi sebou si želali k Vianociam a do nového roka veľa 
šťastia, zdravia a úspechov v práci i v súkromnom živote. V prí-
jemnej atmosfére a v priateľskom duchu, pri poháriku dobrého 
slovenského vína, sa rozprúdila medzi krajanmi živá diskusia, v 
ktorej predovšetkým hodnotili udalosti z vlaňajšieho roka. A keď-
že tých sa udialo naozaj dosť, krajania sa mali dlho, dlho o čom 
rozprávať. Hodnotili úspechy a neúspechy, ale taktiež plánovali na 
tento rok. Keďže sa blížili Vianoce, čas radosti a veselosti, je úplne 
samozrejmé, že na oblátkovom stretnutí nechýbal ani spev sloven-
ských a poľských kolied, ľudových pesničiek, ku ktorým vyhrával 
na klavíri predseda krakovskej miestnej skupiny. Počas kolied si 
všetci urobili spoločnú fotografi u na pamiatku. Príjemná a milá 
atmosféra oblátkového stretnutia zdržala krajanov v sídle Spolku 
do neskorého večera. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl 17

udelili Justyne Jarominovej z Harkabuza a Ma-
riole Głoskovej z Podvlka. Deti sa z odmien ešte 
dlho radovali a istotne už vymýšľali nové nápady, 
kde by mohli za svoj umelecký talent získať ďalšiu 
zaujímavú odmenu. Keďže aktivity krajanov na 
Orave sú čoraz živšie a čoraz viac sa rozvíjajú, deti 
na novú súťaž nebudú musieť dlho čakať. Totiž-
to Obvodný výbor na Orave sa rozhodol vyhlásiť 
ďalšiu výtvarnú súťaž pre deti spojenú s veľkonoč-
nými sviatkami o „Najkrajší oravský veľkonočný 
košíček.“ A teraz je to už len na vás, milí rodičia 
a učitelia, aby ste svoje deti povzbudili k ďalšej 
tvorivej činnosti. Prajeme veľa úspechov. (bb)

* * *
Koledovanie v Podsrní. 13. januára t.r. sa 

nekoledovalo len v Chyžnom, ale aj na základnej 
škole v Podsrní. Toto milé podujatie pripravil vdp. 
Leszek Uroda v spolupráci s miestnou základnou 
školou. Žiaci tejto farnosti, teda deti z Podsrnia 
a Harkabuza, si pripravili na toto sviatočné nedeľné 
popoludnie veľmi pekný program. Deti z Podsrnia 
si pripravili zaujímavú scénku, v ktorej všetkým 
hosťom priblížili dávne oravské vianočné zvyky. 
Divákom sa ich predstavenie veľmi páčilo. Ako by 
to však bolo, keby sa tu nespievalo? Samozrejme, 
že spevu a muziky bolo nadostač. A hlavne kolied, 
ktoré sa deti z Harkabuza a Podsrnia naučili veľmi 
pekne spievať. K ich spevu im prihrávala oravská 
kapela na čele s Františkom Harkabuzom. A keďže 
koledy poznal každý, rýchlo sa k spevu detí pripo-
jila celá sála a takto všetci svorne spievali krásne 
vianočné piesne. (ms)

* * *
Každý Oravec si pamätá na obdobie mlados-

ti, počas ktorej musel voľky-nevoľky posvätiť dva 
pekné rôčky života na základnú vojenskú služby. 
Niektorým sa síce do armády ísť nechcelo, ale či 

chcel, alebo nie, 
každý musel ísť. 
Nie všetky spo-
mienky na ten čas 
sú milé a krásne, 
ale peknou  foto-
grafi ou vo vojen-
skej uniforme sa 
každý mladík rád 
pochválil. Napo-
sledy sa nám ta-
kouto fotografi ou 
pochválil náš kra-
jan a doručovateľ 
Života z Podsrnia 
Emil Zubrický (na 
fotografi i). (ms)
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Belianska zbrojnica už od skorých 
popoludňajších hodín 5. januára t.r. 
ožila vravou detí a dospelých, ktorí 
pripravovali oblátkové stretnutie. Žiaci 
si pracne nacvičovali posledné úpravy 
pripraveného kultúrneho programu, aj 
folklórny súbor Spiš mal nácvik a po-
zadu nezaostávala ani mládežnícka 
dychovka, ktorú bolo počuť ako nacvi-
čuje. V kuchyni zasa šikovné kuchárky 
pripravovali jedlá a gazdinky donášali 
chutne voňajúce koláče. Okolo 19. 
hodiny sa začali do zbrojnice schá-
dzať krajania, mládež a deti. Na úvod 
všetkých zhromaždených pozdravila 
Monika Majerčáková a zároveň uví-
tala vzácnych hosti o. i.: podpredsedu 
Spolku a zástupcu riaditeľa ZŠ v Novej 
Belej Dominika Surmu s manželkou, 
generálneho tajomníka ÚV SSP Ľu-
domíra Molitorisa, bývalého riaditeľa 
gymnázia v Krempachoch Jana Szen-
derewicza s manželkou, belianskeho 
farára Tadeusza Korczaka, učiteľský 
zbor, predsedníčku MS SSP v Novej 
Belej Janu Majerčákovú, richtára a ve-
dúceho súboru Spiš Jozefa Majerčáka, 
zástupcov redakcie Život, Agátu Jen-
džejčíkovú a Dorotu Mošovú, ako aj 
všetkých zhromaždených krajanov. Po-
tom už slovo patrilo najmladším, ktorí 
pripravili kultúrny program. Bolo to 
pásmo slovenských vinšov, básní a ko-
lied, ktoré zaspievali všetci spolu. Starší 
žiaci prezentovali scénku o narodení 

Ježiška a nakoniec zhromaždeným zavinšo-
vali zdravý a na božie milosti bohatý nový 
rok. Na rad prišlo vystúpenie domáceho 
súboru Spiš, ktorý má svoju dlhoročnú tra-
díciu a je blízky srdciam mnohých generácií 
Belanov. Predstavil sa pásmom slovenských 
piesní a tancov. Mnohí zúčastnení s nostal-
giou spomínali v tejto chvíli na zašlé časy, 
kedy práve oni pôsobili v súbore. Dá sa 
povedať, že niet krajanskej rodiny, ktorá by 
neúčastnila na zveľaďovaní folklóru a tradí-
cií v súbore. Po rezkých tancoch prišiel čas 
na vystúpenie mládežníckej dychovky pod 

Veselo a novoročne v Novej Belej

Oblátkové stretnutia

Blahoželania a delenie sa oblátkou

Kultúrny program

Požehnanie oblátkov

Vo víre tanca



vedením kapelníka Emila Cervasa, ktorá zahrala koledy, 
veselé slovenské ľudovky a ďalšie skladby. Svojou úrovňou 
hry prekvapili všetkých zúčastnených a radili si naozaj veľmi 
dobre. Dúfajme, že budeme mať príležitosť vypočuť si ich 
aj častejšie. 

Konečne prišla tá najočakávanejšia chvíľa posvätenia ob-
látok. Farár T. Korczak požehnal pripravené oblátky a spolu 
so sa zhromaždenými pomodlil. Popritom želal zhromažde-
ným požehnaný rok plný božích milosti a pochválil mládež 
za ich ochotu zapájať sa do kultúrneho života obce. 

Členovia súboru Spiš rozniesli medzi krajanmi oblát-
ky a pri koledách si účastníci blahoželali do nového roka. 
Jedným z najčastejších želaní bolo zdravie a možnosť takto 
sa opäť o rok stretnúť spolu na oblátke. Neskôr prišla na 
rad večera, ktorej vôňa sa už dlhšie šírila po celej zbrojnici. 

Po chutnom jedle sa rozprúdila veselá beseda. Bolo netreba 
dlho čakať a začali sa prvé tance, ktoré podnietili zhromaž-
dených k spoločnej zábave. Jední sa krútili vo víre tanca, 
druhí zasa besedovali o krajanskom hnutí, minuloročných 
udalostiach a bežnom živote. Niektorí si aj zaspomínali na 
začiatky tohto podujatia, ktoré vďaka usilovnosti mnohých 
krajanov pretrvalo a podarilo sa ho upraviť do dnešnej po-
doby.

Výbor Miestnej skupiny v Novej Belej ďakuje všetkým 
zúčastneným za podporu podujatia, krajankám za chutné 
koláče, vystupujúcim za prípravu programu a pekné strá-
vený večer. 

Veselosť a spev slovenských ľudových piesní trvali až do 
rána, kedy sa už voľky-nevoľky začali krajania rozchádzať 
domov, ale s prísľubom budúcoročného stretnutia. 

Text a foto: Agáta Jendžejčíková      

Zhromaždení sledujú program

FS Spiš v tanečnej nálade Príbeh o narodení Ježiška

Čestní hostia

Beseda pri stoloch

Vyhrávala dychovka
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Oblátkové stretnutia

S príchodom nového kalendárne-
ho roka sa viaže v mnohých miestnych 
skupinách tradícia oblátkového stret-
nutia. Takéto novoročné stretnutie si 
usporiadali taktiež krajania z Oravy 
v jablonskej klubovni 20. januára t.r. 
Príprav bolo neúrekom, veď keď sa sem 
zídu všetci krajania, ťažko nájsť neja-
ké voľné miesto. Všetkých bolo treba 
niečím nakŕmiť a občerstviť. Mnohé 
šikovné gazdinky sa teda pustili do prá-
ce, aby niečo dobré upiekli. Nakoniec 
však všetko dobre dopadlo a krajania 
si mohli vyberať spomedzi koláčikov a 
zákuskov od výmyslu sveta. 

Oblátkové stretnutie otvorila pred-
sedníčka OV SSP na Orave Genovéva 
Prilinská, ktorá privítala všetkých hostí 

a krajanov: - Srdečne vítam na našom 
oblátkovom stretnutí gen. tajomníka ÚV 
SSP Ľudomíra Molitorisa, konzula SR v 
Krakove Mariána Baláža, ako aj tajom-
níka redakcie Život Mariána Smondeka. 
Vítam taktiež predstaviteľov miestnych 
organizácii a samosprávy. Zarmútilo nás 
však to, že medzi nás neprišli kňazi ani 
zástupcovia Úradu gminy v Jablonke. 
Tento rok sme sa našli v slobodnej a otvo-
renej Európe, v ktorej neexistujú prekáž-
ky v cestovaní a poznávaní kultúry iných 
národov. Pre nás, krajanov, je veľmi dôle-
žité, že sa v Jablonke slúži sv. omša v na-
šom rodnom, slovenskom jazyku. Je to pre 
nás veľký dar a takýmto darom je aj ná-
rod. Národ je totiž spoločenstvom, ktoré 
zjednocuje územie, dejiny, kultúra, jazyk 

a spoločenské tradície viery. Týmto by sme 
sa chceli poďakovať kňazom za slúženie 
sv. omše v slovenskom jazyku, ako aj lek-
torovi, ktorý číta lekcie počas slovenskej 
sv. omše, organistovi, ktorý svojou hrou 
na orgáne sprevádza slovenské omšové 
piesne. Zároveň v mene krajanov ďaku-
jeme taktiež Ústrednému výboru za fi -
nancovanie organistu. Chcela by som ešte 
privítať všetkých predsedov, a hlavne hos-
podára tejto miestnej skupiny Jána Ba-
šistýho, ako aj vás, drahí krajania, a dú-
fam, že toto oblátkové stretnutie strávime 
v radosti, láske a pokoji. V novom roku 
vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania. Na záver by som 
chcela poďakovať ÚV SSP a Družstevnej 
banke v Jablonke za fi nančnú podporu, 
vďaka ktorej sa nám podarilo zorganizo-
vať toto naše stretnutie. 

Po nej sa slova ujal Ľ. Molitoris, 
ktorý povedal o.i.: - Vážení hostia, dra-
hí krajania, chcem vám popriať do nové-
ho roka veľa zdravia a šťastia. Zdravia, 

lebo od zdravia veľa záleží. Dúfam, že rok 2008 prinesie 
taktiež v Jablonke veľa šťastia. Splnil sa totiž sen náš-
ho krajana Jána Švienteka z Podvlka, ktorý bol opísaný 
v jednom článku v novinách „Nasz Dziennik“ dosť pro-
vokačným spôsobom, lebo v tomto článku bolo napísané, 
že náš krajan sníva o tom, aby zmizla hranica. Keď bol 
článok publikovaný, krajana Jána Švienteka, ako aj Spo-
lok, ostro v tlači kritizovali za takýto protištátny názor. 
Sen nášho krajana sa však splnil a hranica neexistuje. 
S veľkou radosťou som prechádzal hranicou bez toho, aby 
som sa na nej musel zastaviť. Dejiny, našťastie, napre-
dujú a všetko sa mení. Veríme, že sa nám podarí otvoriť 
vlastnú klubovňu, ktorá zostane trvalou kultúrnou hod-
notou pre krajanov v Jablonke, ako aj na Orave. 

Do nového roka poprial krajanom všetko najlepšie 
aj konzul Marián Baláž. Neskôr si krajania minútou 
ticha uctili pamiatku zosnulých krajanov. Keďže na 

V JABLONKE
Príhovor M. Baláža a Ľ. Molitorisa

Oravskí krajania



stretnutie neprišiel žiaden z jablon-
skych kňazov, predsedníčka OV pred-
niesla slová Novoročnej modlitby Fer-
ka Šelingera:

Modlím sa k tebe, Bože večný,
za nový, lepší svet,
v ktorom by bolo menej hriechu
a viacej modlitieb.

Za svet, v ktorom by kvetov lásky
rozkvitlo viac než dosť,
v ktorom by slza v očiach detí
zriedkavý bola hosť,
v ktorom by nemal šancu vládnuť,
kto pravdu zapiera,
kde zákon by viac neživoril 
na hárkoch
papiera.

Naplň nám, prosím, naše dlane
mincami skromnosti
a daj, nech každý v čase núdze
každého pohostí,
aj keď je cudzí. Nech mu podá
na privítanie kvet. 
Daj, aby zvony zazvonili
na jeden taký svet … 

Po takom peknom úvode si všetci 
navzájom priali všetko dobré v novom 
roku, hlavne veľa zdravia a šťastia, ale aj 
hodne úspechov v dianí na krajanskom 
poli. Chvíle blahoprianí spríjemnili 
oravské a slovenské melódie v podaní 
Krištofa Pieronka, Floriána Lopucha 
a jeho syna. Krajania sa s vervou pridali 
k spevu, ktorý sa niesol zaiste široko-
ďaleko. Chvíle oblátkového stretnutia 
spríjemnilo niekoľko humoristických 
príbehov, ktoré krajanom vyrozprávali 
Veronika Stasiakovz Oravky a Magda 

Szewczyková, Edyta Baszystyová a Ka-
tarzyna Joniaková z Jablonky.

Žiaľ, aj keď spevu bolo nadostač 
a radosti ešte viac, všetko sa raz musí 
skončiť. A tak sa skončilo aj oblátkové 
stretnutie krajanov na Orave. Aj keď 
bolo trochu smutno, že ten čas tak 

rýchlo beží a že už musia odísť domov, 
pri srdci ich hrial príjemný pocit kra-
janskej spolupatričnosti, ktorý sa pri 
takýchto stretnutiach vždy viac a viac 
utužuje. 

Text a foto: Marián Smondek

Oravská kapela

Príhovor G. Prilinskej

Pri čestnom stole

Nechýbalo ani občerstvenie
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Deň 20. januára 2008 všetci krajania z Kacvína už netr-
pezlivo očakávali. Práve vtedy sa  v tunajšom Dome sloven-
skej kultúry uskutočnilo tradičné krajanské oblátkové stret-
nutie. Účastníkov bolo, tak ako po iné roky, naozaj veľa. 
Krátko pred začiatkom boli takmer všetky miesta v klubov-
ni obsadené. 

Krajanov na úvod privítal predseda MS SSP v Kacvíne 
Ján Venit, ktorý zároveň privítal aj čestných hostí – čestné-
ho predsedu Spolku Jána Molitorsa, podpredsedu Spolku 
Jána Špernogu,  generálneho tajomníka Spolku Slovákov 
v Poľsku Ľudomíra Molitorisa, pani doktorku Milicu Maje-
ríkovú, farára Tadeusza Majchera, starostu Malej Frankovej 
Jozefa Kromku, redaktorku časopisu Život Lýdiu Kováli-
kovú a kapelníka dychovky Stanisława Wojtaszka. Na záver 
svojho príhovoru poprial všetkým účastníkom dobrú zába-
vu a príjemné posedenie.

Potom nasledoval príhovor generálneho tajomníka 
Spolku Ľudomíra Molitorisa, ktorý  hneď v úvode želal 
zhromaždeným veľa síl a elánu do nového roku. Stručne 

zbilancoval činnosť Spolku za uplynulý rok 2007, spomenul 
úspechy, ktoré Spolok doteraz dosiahol a zároveň predstavil 
knižnú publikáciu – Vojna o Spiš, ktorá bola vydaná  Spol-
kom v roku 2007.  Autorkou knihy je PhDr. Milica Majerí-
ková. Čitateľom Života je už dobre známa, pretože svojimi 
príspevkami pravidelne obohacuje náš krajanský časopis. 

Po úvodných slovách nasledoval kultúrny program, o. i. 
vystúpenie žiakov zo Základnej školy v Kacvíne. Tí sa publi-
ku predstavili so svojím divadelným pásmom Jasličky a tra-
dičnými slovenskými vinšami. Pásmo si starostlivo nacvičili 
pod vedením učiteľky slovenčiny  Alžbety Górovej, už nie-
koľko týždňov pred Oblátkovým stretnutím. 

Po vystúpení kacvínskych žiakov prišla na rad mládež-
nícka dychovka pod vedením Stanisława Wojtaszka. Celé-
mu podujatiu to dodalo slávnostnú atmosféru, mnohí si pri 
dychovke zanôtili aj zopár tónov známych slovenských pies-
ní. Bolo vidieť, že deťom a mládeži účinkujúcej v dychovke, 
nechýba talent.  Kapelu svojou hrou sprevádzal aj krajan 
Andrej Soja, ktorý hrá  nielen na trúbke, ale aj na harmoni-
ke.  Stanisław Wojtaszek pochválil svojich zverencov a do-

NA SLOVENSKÚ NÔTU V KACVÍNE

Oblátkové stretnutia

Čestní hostia

Ľudová hudba zo Sp. St. Vsi

Kacvínski žiaci so svojím vystúpenim
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dal, že všetci účinkujúci v dychovke sú snaživí a nechýba im 
chuť učiť sa hrať.

Pred publikom vystúpil aj čestný hosť zo Slovenska, sta-
rosta Malej Frankovej Jozef Kromka. Zo stretnutia krajanov 
mal veľkú radosť, vyjadril im svoju podporu a zmienil sa 
o projekte, ktorý sa týkal výstavby cesty a mostu spájajúceho 
Kacvín a Veľkú Frankovú. Do projektu sa zapojili predstavi-
telia Veľkej Frankovej, Nižných Lápš a mali aj podporu Jána 
Čarnogurského. Nap-
riek tomu sa projekt 
nepodarilo zrealizovať. 
Ale ako povedal pán 
starosta, má ešte veľa 
podobných nápadov, 
ktoré snáď v najbližšej 
budúcnosti majú šancu 
na úspech. 

Potom nastal  dlho 
očakávaný moment 
celého stretnutia – po-
svätenia oblátok a vin-
še pri delení sa nimi. 
Krajania si z úprimné-
ho srdca vinšovali veľa 
zdravia, síl i božieho 
požehnania na každý 
deň nového roku. Kaž-
dý z nich si prial, aby sa 
v takom hojnom počte 
zišli v klubovni Domu 
Slovenskej aj nabudúce. 

Atmosféru rozprúdila ľudová hudba zo Spišskej 
Starej Vsi, ktorá sa krajanom veľmi páčila. Viedol 
ju huslista František Kačica, na akordeóne ho spre-
vádzala Slávka Pisarčíková a na kontrabase Rado-
slav Gorči. V ich podaní zaznelo veľa krásnych slo-
venských piesní, ktoré všetkým prítomným odrazu 
zlepšili náladu. Krajania si zaspievali známe sloven-
ské piesne a kto mal chuť, ten si aj zatancoval. 

Aby nikto nezostal hladný, šikovné kacvínske 
gazdinky – Mária Pivovarčíková, Jozefa Galovi-
čová, Monika Tomášová, Mária Pitoňová, Jozefa 
Kromková, Monika Molitorisová, Irena Tomášo-

vá – pripravili účastníkom oblátkového stretnutia chutnú 
večeru. Stoly boli plné všakovakých dobrôt, nechýbalo ani 
vínko, či nealkoholické nápoje.

Oblátkové stretnutie je jednou z mála príležitostí po-
rozprávať sa, zabaviť sa, zaspievať si slovenské pesničky, no 
a predovšetkým zhodnotiť uplynulý rok a predsavziať si nové 
plány do budúcnosti. Krajania zo stretnutia odchádzali vo 
výbornej nálade s prianím, aby tradícia oblátkového stret-

nutia v Kacvíne zostala 
zachovaná. 

Keďže tohtoročné 
stretnutie už patrí mi-
nulosti, výbor MS SSP 
v Kacvíne už teraz pozý-
va na budúce oblátkové 
stretnutie.

Text a foto: 
Lýdia Kováliková

Oblátkové stretnutia

Krajan J. Venit Starosta Malej Frankovej Vystúpenie dychovky pod taktovkou S. Wojtaszka 

Delenie sa oblátkov

Beseda pri stoloch. 

Foto: Ľ. Molitoris
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Prvý gól, ako obyčajne, priviezol vlak o štvrtej. Niekedy 
dali gól aj skôr, Brylis zbehol po krídle, nahral Tutuly-
mu –  a ten roztrhol sieť. Všetci volali na správcovu 

ženu Sidu, aby vzala niť a ihlu, rozbehla sa krížom cez ihrisko 
a zašila dieru vedľa ostatných dier v sieti. Ale brankár všet-
kých hostí predbehol. Znovu sa ukázalo, ako je dobre mať dve 
šnúrky v trenírkach: brankár si aj napriek gólu jednu vytiahol 
a zalátal dieru, ktorú tam spravila lopta z Tutulyho nohy. Obe-
censtvo mu športovo zatlieskalo. Ale niekedy sa celé mužstvo 
trápilo, nikto nemal mušku, hoci vo vzduchu ich bolo dosť, 
prešiel prvý polčas – a hralo sa bez gólov.

Počas prestávky vyšiel na ihrisko chlapec s bicyklom a pred-
vádzal všelijaké kúsky. Začal tým, že pustil riadidlá a zakryl si 
oči, takže skoro vrazil do brány. Pokračoval chôdzou vedľa 
bicykla, opisoval kruh, pričom predné koleso sa vrtelo, akoby 
do neho fúkal bočný vietor. Potom si stal na sedadlo, vztýčil 
sa a mával rukami, až niektorým deťom pripomenul vranu a 
začali krákať. Nos mal ako ďateľ, zaryl sa ním do zeme. Počas 
vystúpenia tri razy spadol, ale obecenstvo mu  zatlieskalo, aj 
keď už čakalo na začiatok druhého polčasu a na prvý gól, čo 
mal priviezť prvý vlak, odpravovaný vždy o štvrtej.

Hráči v šatniach jedli polievku. Správcova žena varila vždy 
drobkovú, nebolo s ňou veľa roboty a vyšla ju lacnejšie ako 
hocijaký čaj. Do mácich hráčov na celom okolí volali poliev-
kári. Tutuly a Brylis zjedli za troch, teda tri taniere – a vyjedli 
aj zvy šok z hrnca. Tutulyho prezývali Delo.

Zatiaľ pri stanici pán prednosta vypravoval štvrtý vlak, 
hoci popoludní iba prvý, ale chodieval vždy o štvrtej. Pani 
prednostová stála pri okne, šikovne schovaná za divými muš-
kátmi, zatvárala oči a mávala rušňovodičovi, ktorý mal naj-
lepšiu mašinku, ale aj naj lepšiu mašinu: pani prednostová 
bola mašina. Po od chode vlaku sa z nej stala Amálka.

DUŠAN DUŠEK

FUTBALISTI

Ihla, sponka, nôž, z jednej strany pernikári, z druhej stra-
ny krajčíri, zase jeden deň, zbojník, šašo, zajačik, pri 
ňom veľké a maličké srdcia za korunu, ale aj za tridsať 

halierov, nebo, peklo, dážď, lebo niekedy aj pršalo, takže: aj 
farebné dáždniky, ale čerta nikde, iba kohút so sliepkou, 
osedlaný koník, nožnice, všetky krásne medovníky a vedľa 
nich aj fi gúrky z vosku, mohutné a cnostné poprsia, odpad-
nuté zrkadielko a v ňom všetko ešte raz, od začiatku, znovu, 
prečo nie: stávalo sa, že si krajčír kúpil dámu so slameným 
klo búkom a rýchlo ju zjedol, sedem detí za grajciar, ako ináč 
na jedlo sa zabudlo, najprv rýchlo vstať, ešte ve čer všetko 
nachystať, ako Prskáčove včely: aj tie sa už chystali, med a 
medovníky mali k sebe blízko, ale kto by si pomyslel, že aj 

ÚĽ
mletá paprika, no bol jeden kraj čír, čo nič iné nejedol, ľúbil 
medovníky – a bol zase ko váč, čo jedával mozgy, vždy ten 
istý recept: trošku ci buľky a masti, iba jemne podusiť a za-
hustiť vajíčkom alebo aj dvoma, čoby nie: klince, podkovič-
ky, reťaze – a zase tá paprika, ináč by to nechutilo a nemalo 
farbu, trochu čiernej z korenia, trochu čiernej od ohňa, cigá-
nom sa leskli zuby a smiali sa, nič sa im nemohlo po vedať, 
ešte to tak, veď sa každý jeden usiloval, aby sa retiazka neroz-
trhla: cigán ju musel dať lacnejšie, pánty, kramle, aj hotové 
kladivká, ešte lepšie nože, lebo taký kováč, ten mal silu, za-
ložil si ruky za chrbát a spustil sa na prsia: z výšky svojej 
hlavy, iba to tak buchlo, mal železné rebrá, nemusel sa báť, 
ako ináč, smial sa, čo tam bolo ľudí, aj si niečo kúpili: klince 

Na tejto železničnej trati všetky vlaky meškali. Viedla aj 
okolo ihriska, iba dvadsať metrov od po strannej čiary, potom 
vbehla do lesa. Rušňovodič zahvízdal, pustil paru do píšťaly 
a diváci už dopredu vedeli, že sa vezie gól: Brylis zbehol po 
krídle, nahral Delovi  a ten vyniesol brankára. Nakoniec vy-
hrali 4:0.

Druhý polčas bol oveľa lepší ako prvý. Na ihrisko dva razy 
vbehli sliepky pani správcovej a veľký pes, čo rozhryzol loptu, 
takže dohrávali s náhradnou, ktorá bola o pol kila ťažšia, od 
tej chvíle nikto nehlavičkoval. Zranil sa len jeden hráč. Provo-
koval. Najlepší bol štvrtý gól, keď si brankár zaväzoval šnúrku 
na kopačke a nezbadal, že má loptu v sieti. Diváci kriča li: 
„Gól!“ a brankár sa pozrel k bráne domácich, celý natešený, že 
už toľko neprehrávajú. So šnúrkami sa ne treba  hrať.

Po zápase sa ukázal poštmajster Emanuel a odfoto grafoval 
domácich.

Zrazu sa už nikto nesmial. Tvárili sa veľmi vážne a vyzerali 
celkom ináč ako v skutočnosti: ako futbalisti boli iní ľudia 
a mali aj iné mená. Útok hral v zlože ní: Brylis, Delo, Fekál, 
Hrča, Áčko. O každom sa niečo vedelo. O takom Delovi sa 
vedelo, že raz jednou šu pou zlomil tyč na bráne  a inokedy 
kopol loptu tak silno, že rozbil aj okno na vagóne vlaku. Zato 
o Tutulym sa vedelo iba to, že bol futbalista a že hrával so špá-
radlom v ústach. Vo vlasoch mal cestičku, kvočal uprostred 
spodného radu, Brylis vedľa neho, držali sa za plecia.

Zboku sa k nim prikmotrili asi traja chlapci v šiltov kách, 
ale ani tí sa neusmiali, vyzeralo to, že chcú hrať za mužov. 
Najväčšou nádejou bol Rafael Podoba, syn Adama Podobu, 
prezývaný Ofi na. Hrával v strede zá lohy.

Vlak o šiestej meškal dvadsať minút.
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a kladivko, tria fali si po prstoch, vedľa boli čižmári a ich 
prepychové čižmy s vysokými sárami, vždy sa mohli zísť, kto 
by si pamätal, čo od rána pojedol, hneď tu bola hnačka, ale 
sára všetko zachránila a nikto nič nezbadal, mali čižmy aj na 
nízkych podpätkoch: pre deti a staršie ženy, čo trpeli na 
blatfús a chodili ako kačeny, po slovensky: plochá noha, po 
slovensky: kačica, veď aj kačky lie tajú, lebo už leteli Prskáčo-
ve včely, už videli námestie, zoradených pernikárov, kováčov 
a čižmárov, predava čov textilu: kusového, metrového, štvor-
cového a ešte aj deravého, ale na to sa prišlo až doma, lebo 
aj úbo hé mole musia z voľačoho žiť, presne tak: v orechovej 
skrini zjedli najprv kabát, potom polovičku svetra a vyžrali 
aj tri nové dierky pre kľúče, nepomohol ani naftalín, alebo 
len málo, vedľa kusového, metrového, štvorcového a ešte aj 
deravého textilu boli stánky s hračkami, papieroví artisti a 
cínoví vojaci, trúbky a plechové bubienky – a okolo plač, 
ten chcel to a to, no nedostal nič, ešte tak žeravý uhlík na 
jazyk, lebo hrešil a nadával ako taký pohan, ako taký tik, 
dreveňák a makovník, obyčajné rešeto, čo malo vždy blízko 
k situ, lebo aj sitá sa predávali, aj drevené varechy, čo by nie: 
vidly, hrable, korytá, z jednej strany debnári, z druhej strany 
zámočníci, čo robili kachle a sporáky, len ich zobrať na vý-
stavu, tak sa leskli mosadzou a me ďou, ale Prskáčovým vče-
lám bolo všetko jedno, mohli tam predávať aj pilníky, aj 
hrebene a takisto okuliare s kostenými rámikmi, mohli tam 
byť pečienkári, mohol tam byť hocikto: včely zaujímal len 
zelinkár Foks, čo od jari až do zimy prečesával lesy, lúky, ba 
vedel aj plávať a vytiahnuť z vody korene šachoria, dobré na 
močový mechúr, no ten včely nemali, preleteli nad vo zíkom 
s bravčovými salámami a minuli pulty s riadom, kde poti-
chu stáli smaltované kanvice, hrnce, pekáče a bruchaté mis-
ky na biskupský chlieb, iba blázon by ho nemal rád, ešte aj 
Etelka Erišová by ho jedla každú nedeľu, hoci bola cukráro-
va dcéra – a keď jej ho ne dali, najedia sa cesnaku: z trucu 
zjedla strúčik cesnaku u strýčka, ale čo tam po nej, všimla si 
ju iba jedna vče la a dala jej žihadielko pod nos, ako jej to 
predpovedal horoskop: morské prasa jej vytiahlo planétu, 
podľa kto rej ju určite pichne ihla, od ktorej je iba kúsok k 
žiha dlu, každá Prskáčova včela mala aspoň jedno, aj keď ne-
vedela načo, no vedela: kam má letieť, rovno nad kotlami, 
rovno nad sudmi, rovno nad putňami, rovno nad svetom, 
na opačný koniec námestia, kde len z jed nej strany boli kraj-
číri, pernikári, čižmári a kováči – a ich podkovičky, čižmy, 
perníky a šaty, z druhej stra ny zase mydlári a sviečkári, koši-
kári, železiari, mäsiari a pečienkári, ale iba v jednom rohu 
bol zelinkár Foks, ktorý okrem harmančeka, dubovej kôry, 
lipového kve tu, medovky do kúpeľa, čiernej bazy a paliny 
mal aj čierne korenie, majoránku, aníz, fenikel, klinčeky, 
ško ricové plátky, čaje, zázvor, muškátové orechy, malilin ké 
vrecká – a v nich rascu, bobkový list, kôprové se meno, va-
nilku, ale najmä papriku, čo volala včely, nikto nevie prečo, 
len sa zrazu zniesli, poľahučky, zvy soka, presne na stôl, čoby 
nie, okrem žihadiel a sosá-kov mali aj nožičky a ručičky, 
pristávali jedna po dru hej, iba to tak hučalo, Foks sa ani 
nenazdal, a paprika zmizla, usilovné včely, kvapky božej 

krvi, mu ukradli aj posledné zrnko, štvrtok, piatok, sobota, 
hoci bola streda, už tu boli znovu, Foks sa chytil za srdce, no 
po tom sa rozbehol a utekal k hasičom, nech mu dajú tro chu 
haseného vápna, čomu sa len smiali, ale ako ne skôr vysvitlo, 
na dvore sa našla jama plná haseného vápna, len nedávno 
dostavali zbrojnicu, čiže slávnu striekáreň, vápno mali navy-
še a už týždeň doň padali hasiči, takže aj Foks troch alebo 
štyroch vytiahol, až potom si nabral vápna, ešte dobre, že 
mal hrniec, pri dal vody – a to všetko za dve minúty, lebo na 
námes tí, okrem iných, býval aj hodinár Berka, ktorý všetko 
stopoval, najmä čas a jeho otrepané hodiny a minúty – a 
takisto včely, ktoré boli ešte rýchlejšie: vrátili sa a hľa dali, čo 
by zobrali, až im zachutila majoránka, ale vtom dobehol aj 
zelinkár Foks a všetky ich pofŕkal, každú trafi l aspoň kvap-
kou vápna: jednu do sosáka, druhú do nožičky a niekoľké aj 
do zadkov, takže odleteli pozna čené, urazené a zúrivé, ale 
hanbili sa lietať s bodkami, zahrozili ručičkami a ich roj sa 
stratil za strechami ná mestia, lenže Foks sa pustil za nimi, 
rýchlo zistil, kto má včely – a obehal všetkých včelárov, veď 
boli len traja: Chudík, Babka a potom už Prskáč, ako ináč: 
Chudíkove a Bábkové včely boli bez bodiek, zato Prskáčo-ve 
s bodkami – a keby len to: na stole pred Prskáčom ležali dve 
kôpky, akoby sem zašiel Foksov stolík z tr hu, čo určite neza-
šiel – a keby len to: Foks a všetci ostatní, čo bežali za ním 
uličkami a chodníkmi vedľa potoka, lebo po strechách sa 
nedalo, všetci pernikári, krajčíri a čižmári, kováči, cukrári, 
hrebenári, okuliarnici, anabaptisti, škridliari a sklenári, sitá-
ri, debnári a zá močníci, korytári, mydlári a sviečkári, čo ne-
chali na ná mestí iba svoje deti, aby im strážili tovar, všetci 
do jedného utekali za Foksom, čo utekal k Prskáčovi  a aj k 
nemu dobehol, prečo nie, veď mal dobré nohy, mohol behať 
a naháňať včely aj do večera – a s ním všet ci ostatní, takí 
čižmári alebo kováči, aj tí mali nohy, tak že všetci našli kôp-
ku papriky a vedľa nej kôpku majo-ránky a keby len to: zra-
zu pozreli aj do dvora, do drevárne a na pôjd – a našli tam 
perníky a klince, ška tuľku krajčírskej kriedy, čižmy na vyso-
kých a na níz kych podpätkoch, úväzkové reťaze na statok, 
pánty, kramle a cigánske klince, ručne robené, nekonečné 
metre látok, hrebene, pilníky, sekerky, nože, mydlá a ich 
vône, hromničky, hrnce, taniere a šálky, hrable, kosiská a 
korytá, sitá, sudy, pozlátené klietky pre vtá kov a všeličo in-
šie, ale ani jeden si nevedel spomenúť, že by Prskáč od nich 
niečo kúpil, veď ho všetci po znali, ako ináč: musel im to 
ukradnúť, takže ho obsta li a niektorí už šmátrali vo vrec-
kách, či v nich majú no že alebo britvičky Solingen a zatiaľ sa 
pýtali: odkiaľ to má, kedy to kúpil, od koho a za každú takú 
ve tu sa do vzduchu zavesil aj otáznik, no Prskáč sa iba usmie-
val a hovoril, že má ruky, srdce a svedomie čisté, dávno by 
im všetko vrátil, no nevedel komu, nech si normal vezme, čo 
mu patrí, ale to im nestačilo, pýtali sa, ako sa to k nemu 
všetko dostalo, kto mu to sem pri niesol, kto mu to sem na-
vláčil, čím ho vlastne zachrá nili, lebo zrazu všetkých rozo-
smial, keď povedal: „Včely!“

(D. Dušek: Náprstok. Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 2005)



Na území Národného parku, 
ktorý sa rozprestiera pod 
pohorím Veľkej Fatry, sa na-
chádza prekrásna liptovská 

obec -  pamiatka ľudovej architektúry, 
ktorá bola v roku 1993 zapísaná do Zo-
znamu svetového dedičstva UNESCO 
- Vlkolínec. 

Hneď na úvod si pripomeňme, že 
úlohou tejto organizácie je zachovávanie 
pôvodného dedičstva rozličných kultúr 
a rozličných rás na celom svete. V sú-
časnosti je do nej zapojených približne 
200 štátov, no ich počet sa stále zvyšuje, 
pretože zoznam pamiatok UNESCO je 

otvorený. Pribúdajú do neho pamiatky, 
ktoré UNESCO mapuje po celom svete. 
Na Slovensku sa v zozname UNESCO na-
chádzajú celkovo štyri lokality – Spišské 
Podhradie, Bardejov, Banská Štiavnica 
a Vlkolínec, ktorý si priblížime v nasle-
dujúcich riadkoch.

Vlkolínec tvoria malé učupené cha-
lúpky s červenými strechami, ktoré vyze-
rajú, akoby ich  len pred chvíľou niekto 
namaľoval.  Nad nimi sa hrdo vypínajú 
vrcholky hôr. V pozadí možno vzhliadnuť 
majestátny kopec s názvom Sidorovo 
(1099m). 

Podľa posledných údajov tam žije 
približne 35 obyvateľov v 18 domoch, 
z celkového počtu 55 domov. Možno 
konštatovať, že Vlkolínec je jedinou 
obcou na celom území Slovenska, ktorá 
nie je narušená novou výstavbou. Všetky 
drevené domy sú pôvodné, autentické a 
podávajú svedectvo z dávnych čias života 
na dedine. Jedinou tunajšou murovanou 
stavbou je malý kostolík. 

Historické pramene dokazujú, že prvá 
zmienka o tejto obci pochádza z roku 

1376, kedy bola registrovaná ako jedna 
z ulíc mesta Ružomberok. Vznikla ako 
osada drevorubačov alebo uhliarov. Tí si 
tu vybudovali svoje prvé drevené chalupy. 
V časoch Slovenského národného povs-
tania bola časť obce vypálená, zhorelo 
približne 13 domov. Zvyšné domy sa vo 
svojom pôvodnom stave zachovali až 
dodnes.  Zachovala sa aj drevená zvonica, 
ktorá je dominantou obce. 

Obyvateľstvo sa okrem drevorubač-
stva živilo aj pastierstvom. Ovce boli vo 
Vlkolínci chované v hojnom počte, ovčiu 
vlnu gazdiné spracovávali na súkno, ktoré 
chodili predávať do Ružomberka. Mnohí 
obyvatelia sa živili tiež tesárstvom. Vlko-
línčania boli známi budovaním kvalitných 
drevených domov po celom Liptove a v ši-
rokom okolí. Veľmi dobre štiepali šindle, 
ale z dreva dokázali vystrúhať aj prekrásne 
sochy, či rôzne úžitkové predmety, lyžice, 
misy a iné kuchynské riady. 

V súčasnosti tam svoje výrobky vysta-
vujú ľudoví rezbári, na podujatí, ktoré sa 
koná každoročne v auguste, pod názvom 
- Nedeľa vo Vlkolínci. 

Zaujímavou atrakciou obce je Roľníc-
ky dom. Tento objekt, ktorý patrí k súboru 
zrubových domov typických pre sloven-
skú ľudovú architektúru v severnejších 
častiach stredného Slovenska, je súčas-
ťou expozície Liptovského múzea. Bol 
vybudovaný v roku 1886. V Roľníckom 
dome nájdeme rôzne predmety, obrázky 
či fotografi e zobrazujúce spôsob bývania 
a bežného života na dedinách.  Expozícia 
v Roľníckom dome bola pre širokú verej-
nosť sprístupnená v roku 1991. Návštevné 
hodiny je najlepšie dohodnúť si priamo 
v Liptovskom múzeu. 

Zrubové domy vo Vlkolínci sú vybudo-
vané technikou, ktorá sa nazýva zrubenie, 

Poklad 
ukrytý pod 
kopcami 
Veľkej Fatry 
– Vlkolínec

Krásy Slovenska
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Výstava poštových 
známok v Krakove  
Dňa 30. januára t.r. sa v priestoroch Generálneho  Konzulátu 

Slovenskej republiky v Krakove zišlo niekoľko milovníkov sloven-
skej známkovej tvorby. Prijali totiž pozvanie generálneho konzula 
SR v Krakove Ivana Horského na otvorenie výstavy – Slovenské 
poštové známky, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 15. výročia 
vzniku Slovenskej republiky. 

teda  nakladanie otesaných 
kmeňov stromov na seba 
do vodorovnej polohy, spo-
jovacím materiálom je hlina 
a mach. Sú trojpriestorové, 
pozostávajú z hlavnej izby, 
pitvora a komory. Izba je 
najväčším priestorom v do-
me. Zvyčajne slúžila celej 
rodine, dokonca v nej žili 
spoločne aj viaceré gene-
rácie. V zime si gazda do 
domu doviedol aj mláďa-
tá domácich zvierat, aby 
ich ochránil pred zimou 
a mrazom. Pitvor slúžil ako 
vstupná miestnosť, prípadne slúžil na uskladnenie zemiakov. 
V niektorých domoch pitvor plnil úlohu kuchyne, kde bola 
pec a ohnisko. Komora bola zvyčajne tmavá miestnosť. V nej 
sa skladovalo obilie v truhliciach, tu stál aj sud s kapustou, 
či rozličné hospodárske pomôcky. Podlaha bola vytvorená z 
udupanej hliny, len hlavná izba mala drevenú podlahu. Základ-
ným stavebným materiálom bolo drevo z okolitých lesov.

Uvedené informácie môžu ďalším generáciám slúžiť ako 
kultúrne dedičstvo z oblasti ľudovej architektúry. O každé 
kultúrne dedičstvo, o každú pamiatku sa však treba starať. 
Túto úlohu plní Občianske združenie Vlkolínec.  Je nezis-
kovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 2001, z iniciatívy  
obyvateľov Vlkolínca a jeho okolia. Hlavnou snahou čle-
nov tohto združenia je zachovanie identity obce, ľudových 
zvykov a ochrana jej kultúrnych pamiatok. Využívanie po-
tenciálu v oblasti cestovného ruchu nesmie prekročiť určité 
hranice, aby sa z Vlkolínca nestalo hlavné centrum turizmu, 
v ktorom sa to hemží turistami.

Len v určitých obdobiach počas roka sa tu konajú akcie, 
ktoré vo Vlkolínci pomaly nadobúdajú svoju tradíciu. Or-
ganizujú sa tu rozličné akcie, súťaže, či stretnutia pre deti, 
mládež a dospelých, ako napríklad Detský Juniáles, kde sú 
pozývané deti z materských škôl z Ružomberka.  V máji sa 
organizuje Stavanie májov, spojené s vystúpeniami folklór-
nych súborov. Pre milovníkov turistiky je zorganizovaný 
Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo, na jar sa koná 
akcia pod názvom Pochovávanie Moreny.

Zaujímavé sú tiež ekologické podujatia. Ich hlavným 
zameraním je ochrana životného prostredia – členovia 
združenia, ako aj dobrovoľníci – ľudia zo širokého okolia 
sa pravidelne stretávajú a spoločne čistia drevené žľaby 
potoka, ktorý preteká dedinou, studničky v okolí, kosia 
lúky, zbierajú odpadky po kultúrnych akciách. Táto nezištná 
pomoc prináša všetkým radosť.

Na obhliadku Vlkolínca jednoducho nemožno zabudnúť. 
Človek sa ocitá v úplne inom svete, kde sa čas zastavil. Je 
preto nesmierne dôležité starať sa o tento poklad ukrytý pod 
kopcami Veľkej Fatry. Pre nasledujúce generácie a ľudí, ktorí 
žijú v mestách,  bude totiž Vlkolínec navždy symbolom tra-
dičného usporiadania slovenskej dediny, ktorú jednoducho 
treba navštíviť.

Sprac.: Lýdia Kováliková

e-mail: zivot@tsp.org.pl 27

Výstava mala charakter milého komorného stretnutia, kto-
ré otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Cecília 
Kandráčová. Privítala všetkých účastníkov výstavy, medzi ktorý-
mi nechýbal ani konzul SR v Krakove Marián Baláž, či lektorky 
Vlasta Juchniewiczová a Maryla Papierzová z Jagelovskej univerzi-
ty v Krakove a spolu s generálnym konzulom Ivanom Horským, 
oboznámila prítomných s vystavovaným výberom zo zbierky slo-
venských poštových známok. Na výstavných paneloch mohli  všet-
ci účastníci obdivovať poštové známky, ktoré sú zobrazením nielen 
štátnych symbolov SR, ale aj náčrty niektorých slovenských miest, 
či podobizne rôznych významných osobností z histórie Slovenskej 
republiky, vrátane súčasného prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 

Výstava je dôkazom, že poštové známky  nie sú len malým kús-
kom papiera, slúžiacim na úhradu poštovného, ale nesú so sebou 
výpoveď o dejinách nášho národa. 

Text a foto: Lýdia Kováliková

Gen. konzul SR v Krakove I. Horský 

a riaditeľka SI vo Varšave C. Kandráčová
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Deutsche Zeitung písali: „Vý-
kriky rozhorčenia sa ozývajú 
po celom civilizovanom svete. 

Krv nevinných sa vyliala na sloven-
skú zem. Maďari v parlamente sa stá-
le ponosujú, že ich vláda nevystupuje 
dostatočne tvrdo proti národnostiam. 
Že vraj Bjørnson je zle informovaný! 
Dôkaz o tom, že bol mimoriadne dob-
re informovaný, vidíme v černovskom 
masakre.“

Podobné názory možno nájsť tej 
jesene vo francúzskej, anglickej, talian-
skej a škandinávskej tlači. 

Maďarske noviny Az Ujság komen-
tovali vec takto: „Bjørnson mal z pekla 
šťastie, že sa ten masaker stal práve te-
raz. Dvanásť mŕtvych Slovákov a plno 
ranených, to je priveľa! Toto vraždenie 
pomohlo Slovákom, nie nám.“

Bjørnstjerne Bjørnson v článku 
Najväčší maďarský priemysel sa odvo-
láva na známy koncept Pierra Louisa 
Maupertuisa (1698-1759), ktorý sa 
presviedčal Fridricha Veľkého Pruské-
ho, aby sa usiloval prinútiť ľudí hovoriť 
po latinsky. Podľa jeho názoru by sa to 
mohlo podariť, keby našiel pozemok 
úplne izolovaný od okolitého sveta, 
okolo ktorého by postavil neprekro-
čiteľný múr. Dovnútra by umiestnil 
plno detí, ktoré by odňal rodičom, 
tam by od rána do večera počúvali len 
latinčinu... „Tento mimoriadne prak-
tický návrh svojho času, ako viete, 
posudzoval Voltaire“, písal Bjørnson. 
„Osud si našťastie vyvolil Maďarov, 
geniálny národ žijúci v Uhorsku, aby 
ten nápad uskutočnil. Pretože Maďa-
ri už majú ten múr postavený, sú to 
hranice Uhorska, ktoré svetoznáme 
maďarské hrdinstvo urobilo neprenik-
nuteľným. Majú aj učiteľov, samých 
Veľkomaďarov osobne. Maďarský ja-

zyk zavádzajú knihou a bičom, záko-
nom a zbraňou, jazyk, ktorý je tuším, 
príbuzný turečtine, teda oveľa honos-
nejší ako latinčina.

Dôvod, pre ktorý Maďari musia 
takto konať, je veľmi jednoduchý: nie 
je dosť Maďarov. Maďari sú v Uhorsku 
v menšine. Nerodí sa ich dosť, Pán Boh 
vi prečo. Tak Maďarov treba vyrábať. 

Toto je teda ten najväčší maďarský 
priemysel. Najväčší nielen v Uhorsku, 
ale priemysel tohto druhu najväčší na 
svete.“

Práve tento múr začali roku 1907 
spoločne strhávať odpor slovenského 
ľudu, slovenská inteligencia a zahranič-
ní spisovatelia, novinári a intelektuáli 
prejavujúc takto svoju ozajstnú solida-
ritu so slovenským národom....

Časť II

Ako sme už spomínali, 27. október 
1907 sa stal jedným z najtragickejších 
a zároveň najdôležitejších dní v moder-
ných slovenských dejinách. To, čo sa 
vtedy stalo, však nebolo nič výnimoč-
né ani náhodné. Celý ten rok bol po-
značený hrubým maďarským terorom 
a premysleným štátnym útlakom Slo-
vákov a iných národností žijúcich v ža-
lári národov a nič sa na tom nezmenilo 
ani po dni hrôzy v Černovej... Sú však 
dôvody, aby sme verili, že ostré reakcie 
z Európy a celého sveta zdržali Maďa-
rov od ďalších masakrov, pretože to by 
bolo mohlo viesť k ich úplnej izolácii, 
čo však neznamená, že sa skončili ich 
maďarizačné úsilia...

Na udalosti v Černovej sa nemož-
no dívať ako na izolovaný jav alebo 
čosi nezvyklé. V priebehu roka 1907 sa 
vyskytlo mnoho podobných prípadov 

nesúhlasu ako v Černovej. A mnoho 
z týchto prejavov ľudového nesúhlasu 
sa skončilo takmer tak ako ten čer-
novský. Nenásilný protest mal určené 
hranice, a keď sa prekročili, nastúpila 
surová represia...

Avšak konkrétne: V malej liptov-
skej dedine Lúčky trvala ťažká situácia 
už dlhší čas. Aj tu nastal konfl ikt, keď 
úrady určili maďarského kňaza menom 
Szimszár do tamojšieho kostola. Mal 
vykonávať obrady v maďarčine, zatiaľ 
čo materinský jazyk všetkých obyvate-
ľov bola slovenčina. Cirkevníci začali 
bojkot, nechodili na bohoslužby, ne-
dávali si krstiť deti a svojich blízkych 
pochovávali sami. V nedele a vo sviat-
ky sa zhromažďovali na kostolnom 
nádvorí. V tejto protestnej akcii hrali 
hlavnú úlohu ženy, podobne ako vo 
všetkých ďalších protestných akciách 
roku 1907.

V úsilí prelomiť patovú situáciu 
v Lúčkach, maďarský kňaz v spolu-
práci s uhorskými úradmi sa rozhodol 
zakázať veriacim stretávať na kostol-
nom nádvorí a pri pohreboch zvoniť 
na kostolných zvonoch. Keď sa nie-
ktorí občania pokúsili porušiť zákaz 
a vyzváňali na zvonoch počas pohrebu, 
bolo zatknutých sedem osôb a celkovo 
boli odsúdení na 18 mesiacov väzenia 
a jeden z nich, ktorý bol vyhlásený za 
„hlavného zločinca“ dostal štvormesač-
ný trest.

Takáto situácia pretrvávala po celý 
rok 1907 a pokračovala aj nasledujúci 
rok. V júni 1908 sa farár rozhodol za-
volať do kostola zopár školopovinných 
detí. Dúfal, že zlomí odpor cirkevní-
kov prostredníctvom detí. Ženy však 
pochopili, o čo mu ide, a ponáhľali sa 
do kostola. Povedali farárovi otvore-
ne, čo si o ňom myslia, a odviedli deti 
z kostola preč. Farár odpovedal uda-
ním na polícii a 37 žien bolo obvine-
ných zo „vzbury proti náboženstvu“. 
Dve z nich boli uväznené na štrnásť 
dní každá, ostatné prepustili s hroz-
bou ďalších represií, ak nezmenia svoj 
postoj k farárovi. No ženy z Lúčok 
pokračovali vo svojej protestnej akcii 
proti maďarizácii. Úrady odpovedali 
vyslaním žandárov do dediny, aby te-
rorizovali tamojších obyvateľov a vy-
hrážali sa im. Keď sa dedinčania jeden 

Egil Lejon – Preklad z anglického originálu: Igor Kšiňan 

1907 – Znovuzrodenie 
slovenského sebaurčenia

Pokračovanie z č. 1/2008



e-mail: zivot@tsp.org.pl 29

pri druhom pristavili na ulici a začali sa 
rozprávať, žandári ich od seba odtrhli. 
Každodenne chodili do domov, pre-
zerali izby a súkromný majetok ľudí. 
Každý deň o deviatej búchali na okná 
občanov a rozkazovali zhasnúť svetlá. 
Ale ani takýmto terorom sa žandárom 
nepodarilo zlomiť odpor.

Keď analyzujeme protestné akcie 
roku 1907 a v nasledujúcich rokoch, 
musíme skonštatovať, že pasívny odpor, 
ja by som povedal ženský, nebol v de-
dine Lúčky nijako výnimočný. Roku 
1907 sa stal časťou celkového obrazu 
Slovenska. Netreba nijakú mimoriad-
nu fantáziu, aby sme vedeli pochopiť, 
že pre maďarský útlak mužského typu 
nebolo až také jednoduché vyrovnať sa 
s takýmto druhom odporu.

Podobná bola situácia v obci Zo-
hor na Záhorí. Jej obyvatelia zozbie-
rali sumu 170 000 korún, za ktorú si 
chceli postaviť kostol. Keď sa dozvede-
li, že biskup určil pre ich kostol farára 
Maďara, poslali k dekanovi deputáciu, 
aby im pridelil slovenského farára, 
ktorý rozumie ich rodnej reči. Dekan 
však odpovedal, že ak by im mal dať 
„panslavistického farára, radšej ich po-
strieľa...”

Keď maďarský kňaz prišiel, ženy 
obsadili faru a kňaz musel odísť. Chcel 
poslať telegram, kde žiadal o vojenskú 
pomoc, ale občania mu v tom zabrá-
nili. Kontakt s úradmi sa mu podari-
lo nadviazať len vďaka pomoci iného 
farára. Nasledujúceho dňa bol kostol 
ľudoprázdny a na omši chýbal dokon-
ca aj kostolník. Farár musel na omšu 
vyzváňať sám.... Bojkot fungoval na sto 
percent. Popoludní predstavitelia farní-
kov zvolali schôdzu, na ktorú pozvali aj 
farára. Oznámili mu jasne: nech zavolá 
hoci žandárov, ktorí môžu aj puškami 
nútiť veriacich na omšu, nijako to však 
nezmení situáciu, pretože aj v takom 
prípade by boli duchom neprítomní. 
Požiadali ho preto, aby z dediny od-
išiel. Voči takému rezolútnemu postoju 
nenásilného odporu súhlasil a Zohor 
opustil. Dedinu však potom obsadili 
vojaci a veľa ľudí bolo zatknutých. Sku-
pina tridsiatich žien bola označená ako 
vodcovia „vzbury“, postavili ich pred 
súd a odsúdili ich spolu na štyri roky 
väzenia. No účinok takéhoto postupu 

bol kontraproduktívny a odpor pokra-
čoval. Toto sa stalo v Zohore v máji 
roku 1907.

V obci Kalameny neďaleko Lúčok 
v Liptove tridsaťsedem rodičov, väčši-
nou žien, bolo postavených pred súd, 
pretože odmietli kúpiť svojim deťom 
maďarské učebnice. Všetci boli odsúde-
ní na zaplatenie pokuty. Dvaja z nich, 
dve ženy, boli postavené pred súd, pre-
tože stále trvali na svojom, že totiž ich 
deti nepotrebujú maďarské učebnice. 
To isté sa prihodilo aj v Lúčkach, kde 
štyridsaťštyri rodičov postavili pred súd 
z rovnakého dôvodu. Tu keď deti, prišli 
do školy bez maďarských učebníc, farár 
Szimszár ich zbil tak surovo, že museli 
ísť na lekárske ošetrenie...

„Narodili sme sa ako slovenské 
dievčence a slovenské dievčence aj 
ostaneme.“ Kultúrnu a politickú klí-
mu na Slovensku dobre ilustruje jedna 
príhoda, ktorá sa stala vo februári toho 
roku. Nachádzame sa v malej dedinke 
Podolie neďaleko Nového Mesta nad 
Váhom. Učiteľ žiadal jedno z malých 
dievčat, aby na hodine čítalo z maďar-
skej učebnice. Ono však začalo čítať 
zo slovenskej. Učiteľ sa na ňu oboril: 
„Povedal som ti, aby si čítala z ma-
ďarskej knihy!“ „Nerozumiem, čo je 
tam napísané, budem čítať len z takej 
učebnice, v ktorej viem, čo je napísa-
né“, odpovedalo dievčatko. „Kde máš 
maďarskú knihu?“ „Nemám nijakú 
maďarskú knihu.“ „A prečo nemáš?“ 
„Pretože mi otec nekúpil, a aj keby mi 
kúpil, nevedela by som z nej čítať. Ne-
rozumiem po maďarsky.“ „Ktoré z vás 
nechcú čítať po maďarsky?“ Všetky 
dievčatá sa postavili. Učiteľ nevedel, čo 
si počať a zavolal miestneho farára. Ani 
on však školákov nedokázal presvedčiť. 
Keď sa pokúšal prikázať dievčatám, aby 
čítali po maďarsky, deväť dievčat vstalo 
a kňazovi povedalo: „Slovenkami sme 
sa zrodili a Slovenkami aj zostaneme.“

Nie je to príbeh zo stredoveku, má 
len sto rokov a tie dievčatá z Podolia sú 
staré mamy žien a mužov, ktorí žijú do-
dnes. Nenásilný, pasívny odpor počnúc 
rokom 1907 zosilnel a ak sa bližšie po-
zrieme na dokumenty, ktoré o tom boli 
uverejnené, zistíme, že slovenský jazyk 
bránili predovšetkým matky a ich dcé-
ry.

V evanjelickej škole na Myjave boli 
v júni 1907 skúšky a učitelia dovolili 
žiakom vyzdobiť triedy malými slo-
venskými zástavami. Niekto to však 
udal úradom, traja učitelia boli posta-
vení pred súd a obvinení z vyvolávania 
nepokojov. Sudca sa díval na tie zástav-
ky ako na chorvátske, slovenské v tom 
čase ofi ciálne neexistovali. Samosudca 
to považoval za „vyvolávanie nepoko-
jov“, aby bolo jasné, že rozsudok môže 
vyniesť aj bez súdu, každý učiteľ dostal 
štrnásť dní väzenia a pokutu dvesto ko-
rún.

Prípad Kovačica. Ľudový odpor 
proti maďarizácii nebol len záležitos-
ťou Slovákov. A nevyskytoval sa len 
medzi Slovákmi, žijúcimi na dnešnom 
Slovensku. Ako príklad môže slúžiť 
slovenská dedina Kovačica, ktorá sa 
nachádza v dnešnom Srbsku, v oblasti 
Vojvodina. Roku 1907 v nej žilo viac 
ako 4 000 Slovákov a 16 Maďarov. 
Tých 16 Maďarov požadovalo každú 
prvú nedeľu mesiaca maďarské boho-
služby a maďarský biskup tento ich 
nárok veľmi podporoval. Slováci však 
protestovali. Ak Maďari chcú maďar-
ské bohoslužby, môžu chodiť do ne-
ďalekého maďarského kostola, alebo 
si postaviť vlastný tak, ako to urobili 
Slováci. Maďarské bohoslužby však 
boli zavedené násilím. Na prvé ma-
ďarské bohoslužby prišli všetci Slováci 
do kostola, no keď chcel farár kázať po 
maďarsky, začali spievať žalmy po slo-
vensky. Nakoniec sa farár svojho zá-
meru vzdal. Nabudúce sa však Maďari 
pripravili, do kostola vpochodovali 
žandári s nasadenými bodákmi. Slo-
váci, ktorí odmietli dobrovoľne opus-
tiť chrám, boli v železách odvedení do 
väzenia. Po tejto vojenskej akcii sa ko-
nečne podarilo v Kovačici chváliť Boha 
po maďarsky... Bol to naozaj zvláštny 
deň... Biela sobota roku 1907... Cieľ 
bol dosiahnutý, slovenského kňaza 
odvliekli z kostola a maďarské väzenie 
sa preplnilo novými väzňami... Potom 
postavili 97 Slovákov pred súd a 36 
z nich odsúdili spolu na sedem rokov 
väzenia a na pokutu 7 000 korún.

Pokračovanie v budúcom čísle.
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UDIALO SA 
VO VYŠNÝCVH 
LAPŠOCH

12. januára 2008 sa uskutočnilo 
v požiarnej zbrojnici vo Vyšných Lap-
šoch oblátkové stretnutie požiarnikov 
a ich rodín.

*  *  *

V nedeľu 13. januára t. r. sa kona-
lo v rámci farnosti sv. Petra a Pavla vo 
Vyšných Lapšoch novoročné stretnutie 
členov živého ruženca, kde si zúčastne-
ní zablahoželali do nového roka a po-
delili sa oblátkou. 

*  *  *
Tohtoročné fašiangy boli veľmi 

krátke, a preto sa všetci snažili užiť si 
ich čo najviac. 26. januára sa uskutoč-
nil školský ples vo Vyšných Lapšoch, 
ktorí zorganizovali riaditeľka a učiteľ-
ský zbor miestnej ZŠ v spolupráci s ro-
dičovským združením. Výťažok z akcie 
bol určený na potreby školy. 

*  *  *
Vo vyšnolapšanskej klubovni pre-

biehajú opravy. V súčasnosti je to vý-
mena dlážky a neskôr sa plánuje zaviesť 
ústredné kúrenie, ktoré je nevyhnutné 
pre každodenné fungovanie klubovne. 
Napriek tomu priestory klubovne vy-
užíva na nácviky vznikajúca mládež-
nícka hudobná skupina. (dm)

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz 

zapojili krajania Štefánia Knapčíková su-
mou 1595,- zlotých a Bronislav Knapčík 
sumou 1703,- zlotých. Svojimi príspev-
kami prispeli na činnosť MS SSP v Sliez-
sku. Srdečne ďakujeme.

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spo-
lok, môže prispievať na adresu:

Zarząd Główny TSP, ul. św. Filipa 
7/4, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. III/O Kraków, 
73-1240-2294-1111-0000-3708-6985.

V zimné nedeľňajšie poobedie, 
13. januára t.r., sa v tribšskom kos-
tole sv. Alžbety uskutočnilo predsta-
venie o narodení Ježiška. Pripravili 
ho žiaci základnej školy pod vedením 
farára Rajmunda Dziatkiewicza. Do-
teraz sa takéto predstavenia konali len 
v školských priestoroch. Žiaci stvárni-
li svoje úlohy veľmi dobre. Ukázali, 
že Ježiško sa narodil nielen pred pár 
tisícmi rokov, ale aj teraz, a to v ich 
srdciach. Snaženia žiakov ocenili po-
četní diváci, ktorí takýmto spôsobom 
príjemne strávili nedeľu. Spoločne sa 
zamysleli nad týmto veľkým darom 
narodenia Krista. Na záver predsta-
venia účinkujúci vyzvali divákov, aby 
si spoločne zaspievali niekoľko kolied, 

Čitatelia – redakcia

Príbeh o narodení Ježiška

keďže sa už vianočné obdobie 
pomaly končí. 

Text a foto: 
Mária Kačmarčíková  

LEADER+
V Nižných Lapšoch sa 27. januára t.r. 

konala volebno-spravodajská schôdza zdru-
ženia pre rozvoj Spiša a okolia LEADER+. 
V priebehu dvojročného fungovania do-
siahlo toto združenie viaceré úspechy naj-
mä v oblasti školení z využitia európskych 
fondov. Na jar budú v spišských obciach 
namontované tabule označujúce historické 
stavby, rekreačné a športové zariadenia. 

Program Leader+ je rozdelený do nie-
koľkých etáp. V súčasnosti v gminách 
Nový Targ, Nižné Lapše a Bukowina 
Tatrzańska prebieha druhá etapa s náz-
vom So Spišom do sveta. V rámci prvej 
etapy sa uskutočnili vo všetkých obciach 
informačno-organizačné stretnutia. Ne-
skôr boli zorganizované semináre a diel-
ne. Výsledkom bolo vypracovanie Zinteg-
rovanej stratégie rozvoja vidieku. 

V rámci prvej a druhej etapy sa podari-
lo realizovať tieto úlohy: školenia pre oby-
vateľov regiónu v oblasti ekológie a ochra-
ny životného prostredia, zvýšenia kvality 
turistických služieb a angličtiny. Ďalšími 
prvkami bolo o. i. vytýčenie turistických 
chodníkov, cyklistických trás, propagácia 
regiónu prostredníctvom lokálnych mé-
dií, propagačné letáky o združení a jeho 
plánoch, knižné publikácie, súťaže a kul-
túrne podujatia. V súčasnosti sa pracuje 
na realizácii tretej etapy, v rámci ktorej sa 
predvída vypracovanie celého súboru in-
formácií o regióne, jeho zaujímavostiach 
a rozšírenie ich v médiách, ale aj v cudzích 
jazykoch. Viac o združení a jeho práci sa 
dozviete na www.spisz.org 

Text: František Paciga



Deň starých rodičov v Durštíne
V Durštíne sa 24. a 25. ja-

nuára t. r. uskutočnil v škôlke, 
ktorú vedú recholné sestry Ne-
poškvrneného počatia Panny 
Márie, deň starých rodičov. 
Škôlkari spolu so sestrami pri-
pravili jasličky, ktoré deti pre-
viedli svojim starým rodičom. 
Túto škôlku navštevujú troj-, 
štvor- a päťročné deti z Durští-

na, Krempách, Novej Belej a Lopušnej. Vládne tam, 
veselá a príjemná atmosféra. 

Škôlkari si dali veľmi záležať a poriadne sa pripravili 
na vystúpenie, aby sa pred starými rodičmi prezento-
vali skoro ako profesionálni herci. Každý z nich sa  sna-
žil svoju úlohu zahrať čo najlepšie. Narodenie Ježiška 
je obľúbenou hrou detí. Kostýmy, ktoré pre nich pri-
pravila sestra Honorata, boli vynikajúce! Starí rodičia 
boli veľmi prekvapení takou dokonalou prípravou. Na 
záver deti prekvapili svojich starkých krásnou piesňou 
a želaniami, ktoré boli tak vrúcne ako bozky. (dm) 

Krempachy 2008 
Na začiatku roka sa v obci uskutoč-

nili viaceré výročné schôdze: 
7.1. – sa stretli členovia urbáru, aby 

zhodnotili uplynulý rok a prijali nové 
uznesenia na tento rok.

19.1. – mali schôdzu požiarnici, 
ktorí zhodnotili uplynulý rok a pláno-
vali aktivity na rok 2008.

20.1. – sa uskutočnila obecná schô-
dza, na ktorej sa zhodnotila práca far-
skej rady a zvolila sa nová.

27.1. – sa konalo stretnutie čle-
nov dychovky, na ktorom sa hovorilo 
o uplynulom období a 
prijal sa plán práce na 
tento rok.

20.1.08 – Základ-
ná  škola pripravila pri 
príležitosti Dňa sta-
rých rodičov kultúrny 
program. Žiaci pozvali 
svojich starkých, aby si 
pozreli to, čo pre nich 
pripravili. Vystupovali 
žiaci od nultého roč-
níka až po šiesty. Na 
programe boli hry, roz-
právky, básne, príbeh 

o narodení Ježiška a samozrejme želania 
pre babku a dedka, ktoré žiaci pripravi-
li v troch jazykoch: poľštine, slovenčine 
a angličtine. Hudobný doprovod celé-
mu programu zabezpečil školský zbor 
a vypomáhal mu zbor absolventov ZŠ 
pod vedeným bývalého učiteľa hudob-
nej výchovy Jozefa Pierzgu, ktorý je už 
na zaslúženom dôchodku.

26.1. – v noci  bola  na toto ob-
dobie netypická letná búrka so silným 
vetrom a hromobitím. Takéto počasie 
je následkom otepľovania sa klímy. 

Text a foto: 
František Paciga

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čitatelia – redakcia
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Dňa 21. decembra 2007 zomrela  v Jur-
gove vo veku 79 rokov krajanka

HELENA BIGOSOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
Spolku a vernou čitateľkou časopisu Život. 
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 
matka a babička. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 31. decembra 2007 zomrela v Jur-

gove vo veku 49 rokov krajanka

ANGELA PLUCIŃSKA
Zosnulá bola čitateľkou Života. Odišla 

od nás dobrá krajanka, starostlivá manžel-
ka, matka, sestra a babička. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

* * *
Dňa 12. decembra 2007 zomrel v Ne-

deci-Zámku vo veku 70 rokov krajan

JÁN FLOREK

Zosnulý bol dlhoročným členom Spol-
ku a horlivým čitateľom Života. Odišiel od 
nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
svokor a dedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Nedeci-Zámku

* * *
Dňa 13. januára 2008 zomrela v Kacví-

ne vo veku 79 rokov krajanka

KATARÍNA 
MOLITORISOVÁ

Zosnulá bola čitateľkou Života. Od-
išla od nás dobrá žena, starostlivá matka, 
babička, stryná a suseda. Nech odpočíva 
v pokoji!

* * *
Dňa 27. januára 2008 zomrela v Kacví-

ne vo veku 95 rokov krajanka

MÁRIA PČELÁROVÁ
(rod. Kubasková)

Zosnulá bola najstaršou obyvateľkou 
obce, členkou Spolku a čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás vzorná krajanka, sta-
rostlivá matka, svokra, babička, prababička 
a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

* * *
Dňa 3. januára 2008 zomrela v Krem-

pachoch vo veku 89 rokov krajanka 

MÁRIA SLOVÍKOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a vernou 

čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, 
prababička, svokra a sestra. Nech odpočíva 
v pokoji!

* * *

Dňa 22. januára 2008 zomrel v Krempa-
choch vo veku 72 rokov krajan

FRANTIŠEK PETRÁŠEK

Zosnulý bol dlhoročným členom Spol-
ku a verným čitateľom časopisu Život. Ak-
tívne sa zúčastňoval na živote obce. Vyše 
polstoročia patril do radov dobrovoľných 
požiarnikov, kde bol šoférom a mechani-
kom. Dlhšie obdobie bol členom farskej 
rady. Zaslúžil sa o výstavbu fary, zaujímal 
sa športom a vďaka jeho iniciatíve vznikla 
športová strelnica v obci. Bol obetavým, 
nezištným a vždy usmiatym človekom. 
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý 
manžel, otec, dedo, svokor, brat, sused 
a známy. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 27. januára 2008 zomrel v Krempa-

choch vo veku 94 rokov krajan

JÁN LUKÁŠ

Zosnulý patril medzi najstarších oby-
vateľov obce. Bol účastníkom druhej sveto-
vej vojny a SNP. Hlásil sa k slovenskej ná-
rodnosti, bol členom Spolku a pozorným 
čitateľom časopisu Život. Vyše polstoročia 
pôsobil v dobrovoľnom požiarnom zbore. 
Odišiel od nás vzorný krajan, starostli-
vý manžel, otec, dedo, pradedo a svokor. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch  

OZNAM
Každý posledný utorok mesiaca Vás pozývame na slovenskú sv. omšu o 16.30 hod. v kostole Sv. Kríža v Krakove (vedľa divadla J. 

Słowackiego). Sv. omše slúžia kňazi: Pavol Kubani, Viktor Pardel, Krištof Kasprzak a Jozef Bednarčík.  
V tomto mesiaci bude sv. omša – 26. februára. V nasledujúcich mesiacoch sú to dátumy: 25. marec; 29. apríl; 27. máj; 24. jún; júl 

– august – prázdninová prestávka; 30. september; 28. október; 25. november a 30. december.

ODIŠLI OD NÁS



Poľnohospodárstvo

ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu – kostihoj lekársky (lat. Symp-

hytum offi  cinale L., poľ. żywokost lekarski). 
Trváca bylina so zhrubnutým, pozi tívne geotropickým podzemkom a s 60-90 cm 

vysokými, hore rozkonárenými, odstávajúcimi štetinatými a krídlovito hra natými 
bylami. Dolné listy sú krídlovito stopkaté, horné sediace, krídlovito zbie havé, všetky 
jednoduché, nedelené, podlhovasto vajcovité až podlhovasté, končisté, celistvook-
rajové a štetinaté. Husté dvojzávinky majú stopkaté, obojpohlavné, päťpočetné a 
pravidelné kvety. Ka lichy zrastajú z piatich kopijovitých líst kov, koruny sú krčiaž-
kovité, purpurovo-fi alové alebo slonovinovo-biele s úzkym lemom. Obsahujú päť 
verných tyčiniek a vrchný semenník. Plody sú tvrdky.

Druh si vyberá stanovištia s vlhkou, úrodnou, najmä na dusík bohatou pôdou, 
predovšetkým lúčne, pri otvorených stokách, a to i na íloch a naplaveninách. Ob-
ľubuje miesta so spodnou vodou blízko pri povrchu.

Treba si dobre všimnúť opis rastliny (farbu, usporiadanie kvetov a pod.), pre-
tože zástupcovia čeľade borákovitých sa medzi sebou ľahko zamieňajú. Prí buzný 
druh je k. hľuznatý (Symphytum tuberosum L.), ktorého dužinatý podzemok je 
nerovnomerne zhrubnutý, stonka obyčajne jednoduchá, 20-40 cm vysoká a kvety 
vo vijanoch sú žltobiele. List k. lekárskeho neslobodno primiešavať (zámenou alebo 
dokonca úmyselne) me dzi listy náprstníka červeného (rastlina č. 166), korene zasa 
medzi korene lopúchov (rastliny č. 137, 138, 139).

Rastlina kvitne v máji až v septembri, má pomerne veľké kvety a hojne meduje; med 
má jasnú farbu. Peľu dáva málo. Často sa tvrdí, že je krmovinou dob rej akosti.

Predmetom zberu je koreň. Korene sa vykopávajú v jeseni (septem ber-október, 
príp. až november). Nie kedy sa odporúča urobiť to aj zjari pred začiatkom vegetácie, 
keď je zem zvlhnutá, lebo korene sú uložené hlboko v zemi. 

Koreň sa používa aj čerstvý. Zried kavo zbieranou časťou sú počas kvit nutia 
trhané zdravé listy (asi máj – júl) alebo celá vňať. Materiál sa suší v tenkých vrstvách 
v tieni. Pomer zosušenia je asi 7:l.

Z hľadiska farmakodynamického pôso benia má predovšetkým schopnosť pod-
porovať liečenie rán a má aj diuretické účinky, tvorí teda podstatnú obsahovú 
látku pre ľudové aplikácie koreňa kostihoja (najmä na rany alebo ako diuretikum). 
Vnútorné sa aplikuje pri chronických zápa loch dýchacích ciest so silným zahlie-
nenim (expektorans), pri pľúcnych a vre dových ochoreniach (zmierňuje bolesti 
pri žalúdkových vredoch a pod.), pri ťažkostiach s močením (diuretikum) a proti 
hnačke; uvádza sa aj vplyv na krvný tlak (ovplyvňuje krvný obeh 
a podľa dávky zvyšuje alebo znižuje krvný 
tlak). Bežné a časté použitie je vonkajšie 
– vo forme horúcich bylinných 
obkladov, v mastiach, náplastiach, 
čajovinových zmesiach a pod., a to 
na podporu hojenia hnisavých a 
hlbokých rán, vytváranie náhrad-
ných tkanív; napomáha hojenie pri 
zlomeni nách, vstre bávanie opuchlín 
a krvných podliatin, na omývanie, 
resp. kloktanie pri paradentóze, 
pri ekzémoch, vredoch predko-
lenia atd., zmierňuje bolesti klbov, 
šliach, svalstva, bolesti pri kŕčových 
žilách, zlomeninách, aplikuje sa aj 
pri zápaloch svalov a šľachových 
puzdier a i. 

Homeopatia pripravuje z čer-
stvých koreňov esenciu, ktorá sa 
užíva o. i. pri vredovej chorobe, a 
tinktúra z čerstvej kvitnúcej vňate 
sa aplikuje hlavne na rany. (aj)

Do rolników trafi ło już 300 tysięcy wniosków 
spersonalizowanych o przyznanie płatności bez-
pośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 
roku. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą 
mogli je składać w biurach powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i 
ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. W 
związku ze zmianami przepisów wspólnotowych 
w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich 
ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rol-
niczych i rolników. Rozpoczęły się one od stycznia 
i potrwają do końca lutego. Informacje o szkole-
niach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regi-
onalnych ARiMR.  

Zmieniły się przepisy wspólnotowe w zakresie 
defi nicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otr-
zymać płatności do powierzchni gruntów rolnych 
mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe 
zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej 
powierzchni do płatności bezpośrednich. Tak jak 
w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować 
uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj 
płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierz-
chnia kwalifi kująca się do jednolitej płatności 
obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej 
kwalifi kującej się do płatności JPO rolnik będzie 
mógł wliczyć przylegające do siebie powierzc-
hnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 
100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie 
oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują 
oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie 
na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklaro-
wanej do jednolitej płatności obszarowej, należy 
zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifi -
kują się do przyznania uzupełniających płatności 
lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności 
do owoców miękkich.

W dniu 21 stycznia br. Rada UE przyjęła 
rozporządzenie, zgodnie z którym płatności bez-
pośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który 
posiada grunty rolne na dzień 31 maja roku, w 
którym został złożony wniosek. Do gruntów spr-
zedanych przed 31 maja płatności przysługują 
nabywcy.

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 
maja to płatności przysługiwać będą przekazujące-
mu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który pr-
zejął te grunty.

Od 2008 r. dodano nowe wymagania dotyc-
zące dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, owies 
i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej po-
wierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

(Źródło: ARiMR)

ZMIANY dotyczące 
płatności bezpośrednich

e-mail: zivot@tsp.org.pl 33



34  Február 2008

Mladým – mladším – najmladším

Ľudovít Reuss

Koľko 
končiarov 
je v Tatrách

Vybrali sa šuhajci študenti do Ta-
tier, že porátajú, koľko je v Tatrách 
končiarov. Ale čím dlhšie chodili, tým 
väčšmi sa v počítaní mýlili. Napokon 
upustili od márneho rátania a zaumie-
nili si, že sa vrátia domov. No ľahli 
si ešte na mäkkú pažiť pri vchode do 
akejsi jaskyne, že si odpočinú. Políhali 
do kruhu, hlavami dovedna, nohami 
von, a zaspali. Iba najmladší nespal.

Keď ešte Pán Ježiš chodil po zemi, išiel raz cez pole, na ktorom oral 
sedliak. Bolo teplo, sedliakovi sa lial z čela pot a kvapkal na hrudy. Navô-
kol ticho, nikde ani hláska.

Pánu Ježišovi prišlo ľúto, že sedliak musí tak ťažko robiť a že je pri 
práci taký sám. Zohol sa po hrudu, na ktorú padla kvapka sedliakovho 
potu, stlačil ju v hrsti a zadíval sa do modrého neba. Potom ruku otvoril 
– a hľa – z dlane mu vyletel škovránok. Vzniesol sa do výšky a utešene sa 
rozospieval.

Od tých čias obveseľuje škovránok sedliaka pri jeho poľnej práci.

(Knižka pre všetky slovenské deti, Mladé letá, 1997)

Tu vyjde z jaskyne obryňa. Spľasne 
rukami, až sa Tatry ozvali, a vraví si 
sama sebe:

– Už som pochodila všetkých deväť-
sto deväťdesiatdeväť tatranských kon-
čiarov, ale takéto divotvorné zvieratá, 
aké tu v kruhu ležia, som ešte nevidela. 
Zavolám muža, nech sa príde pozrieť.

A s tým zmizla v jaskyni.
Najmladší študent hneď zobudil 

kamarátov a povedal im, čo videl a po-
čul. Nečakali tí, veru, na muža-ozrutu, 
ale sa pozbierali a utekali, kade ľahšie.

Od tých čias sa vie, že v Tatrách je 
deväťsto deväťdesiatdeväť končiarov.

(Knižka pre všetky slovenské deti, 
Mladé letá, 1997)

Čože je to za prekrásne vtáča,

čo po dvore farárovom kráča?

Škoda ho, že si svoje nôžky,

[:škoda ho, že si svoje nôžky:]

po tom blate máča.

A keď by to vtáča bolo moje,

kúpil bych mu na šatôčky dvoje.

Jedny mne, druhé iným kvôli,

[:aby nás ľudia nesúdili,:] 

že sa radi máme.

Čože je to za prekrásne vtáča

Ľudová legenda

Ako 
Pán Ježiš

stvoril 
škovránka
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Keď to leží, mlčí to.
Keď to zdvihneš, vreští to.
To je to?
                       (zaťer)

Sme doma štyria bratia
a každý z nás má jednu sestru.
Koľko nás je dovedna?

Štyri dupitance,
štyri poťahance
a dva popichance,
jedenásty chvost.
Čo je to?
                       (akčivark)

ÚLOHA 
PRE VÁS

HÁDANKY-
RIEKANKY

Tanulienku, tanku,
pojal otec mamku
a záhradník záhradníčku,
tancovali po chodníčku.

 
(Zlatá hrkálka, vybrala 

Mária Ďuríčková, 
Buvik, 2001)

Slnce,slnce,poď na naše líčko,dáme ti vajíčko,otvoríme vráta,Doneste nám hoblík, pílku

zahráme sa ešte chvíľku.

Keď to kolo spravíme,

tak sa zatočíme!
                                    

Kolo, kolo mlynské,
za štytri rýnske,
kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo, 
urobilo báác!

Mladým – mladším – najmladším

Milé deti,
prichádza sviatok zamilovaných 
– Valentín. Malým obrázkom, 
či darčekom môžete obdariť 
každého, koho máte radi. 
Spolu s nami si môžete vymaľovať 
pekný Valentínsky obrázok. 
Všetkým deťom, ktoré nám za 
posledný mesiac poslali svoje práce, 
patrí zaslúžená pochvala. Rozhodli 
sme sa odmeniť Kamilku Žigmundovú 
z Krempách a Johanku Kašprákovú 
z Jablonky. Gratulujeme!

Stojí domček maľovaný, 

v nútri zlatom vykladaný.

Prilož ucho zo strany,

počuješ hrať organy.

Čo je to?  

 
 

  (úľ)
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Moto a hudba

MAZDA 6 2,3I 
SPORT

Mazda 6 patrí medzi najzaujímavejšie 
modely tejto značky na trhu. Postupne sa 
vyprofi lovala v troch karosárskych verziách 
– sedan, päťdverová limuzína so splývajú-
cou zadnou časťou (hatchback) a kombi. 
Všetky tri verzie sú športovo ladené, no 
karosárske verzie osadené 2,3-litrovým 
šestnásťventilovým agregátom nesú aj 
prívlastok Sport, čo zároveň zodpovedá 
maximálnej úrovni ich výbavy.  Čo doká-
že, predvedie, ak ho budete na jednotlivé 
rýchlostné stupne vytáčať na 6 500 otáčok.  
Potom Mazda 6 na jednotke dosiahne ma-
ximálnu rýchlosť 60 km/h, II. – 100, III. 

– 140, IV. – 180 a na päťke 225 km/h 
(podľa rýchlomera). Stovku dosiahne auto 
za rovných 9 sekúnd, čo je dobrý výsledok, 
ktorý by bol ešte lepší, keby prvé tri rých-

lostné stupne mali o odtieň 
ľahší prevodový pomer. V kaž-
dom prípade podvozok šestky 
je navrhnutý tak, že má po-
tenciál ukočírovať aj podstatne 
výkonnejší agregát. Na ceste 
veru nemôžete prehliadnuť 
nízko posadenú a široko rozk-
ročenú siluetu tejto krásnej 
beštie. Keď po prvýkrát motor 
prekročí tritisíc otáčok, znalec 
rozozná aj so zavretými očami, 
že sedí v Mazde. 

Kožou potiahnuté sedad-
lá majú jemne perforovanú sedaciu časť a 
elektrické vyhrievanie. Pevné bočnice prí-
jemne obopnú telo a neomylne ho vedú 
v zápase s odstredivými silami. So sedad-
lom vodiča ladí takmer zvislo postavený, v 
dvoch rovinách nastaviteľný multifunkčný 
volant s hrubým a správne vyformovaným 
vencom. Na dvoch z jeho troch ramien 
spočívajú spínače diaľkového ovládania 
tempomatu a audiosústavy. Informačné 
výstupy sprostredkúva do červena vysvie-
tený displej v hornej časti, ktorý disponuje 
aj údajmi nameranými palubným počí-
tačom. Priamo v zornom poli vodiča po-

chrómované rámčeky leskom ohraničujú 
veľkoplošné prehľadné budíky otáčkomera 
a rýchlomera, vyšperkované navyše červe-
nými strelkami. Pracovisko kompletizuje 
krátka radiaca páka vo vysokom stredovom 
paneli. Má krátky jednoznačný chod.

Automobil je zaprojektovaný veľmi 
ergonomicky. Aj pri plne obsadenom aute 
zostáva dosť priestoru na batožinu. Vo ver-
zii kombi je toľko miesta, že po sklopení 
zadných sedadiel sa tam zmestí celý bicy-
kel. Ani po niekoľkých stovkách jazdy kilo-
metrov vodič nepociťuje výraznejšie nepo-
hodlie. Podľa toho, ako táto Mazda opticky 
sedí na ceste, možno budete typovať na ne-
kompromisne tvrdé pruženie. Nie je také, 
len má o poznanie tvrdšiu charakteristiku, 
ako je nepísaný priemer. Tí, čo sa teda boja 
o svoju chrbticu, môžu bezpečne nasadnúť 
do tohto auta. Podvozok je veľmi dobre od-
pružený, v zákrute veľmi dobre drží stopu, 
výrazne sa nenakláňa  a dlho si zachováva 
neutrálnosť pri prejazde zákrutami. Brzdy 
dostatočne účinné a spojka taktiež zaberá, 
ako sa na športový automobil patrí. Dobrý 
dojem zo šporovej verzie nepokazí ani na-
meraná priemerná spotreba 11 l/100 km. 
Je to prijateľná a očakávaná daň za pred-
vedený výkon. Kto má aspoň čiastočný re-
špekt pred rýchlostnými limitmi a používa 
aj 5. rýchlostný stupeň, bez problémov sa 
dostane pod 10 litrov. (ms)

Miroslav Žbirka
Mnoho ľudí tohto slovenské-

ho speváka pozná pod prezývkou 
Meki. Ako tvrdí v rozhovoroch 
s novinármi, túto prezývku dostal 
od kamaráta z ulice, keď mal 4 
roky a odvtedy sa s ním jeho dru-
hé meno tiahne celým životom. 
Miroslava Žbirku môžeme plným 
právom nazvať aj žijúcou sloven-
skou legendou na pôde slovenskej 
populárnej hudby. Pozná ho staršia 
i mladšia generácia. 

Narodil sa 21. októbra 1952 v Bratislave. Jeho otec pochádza 
zo Slovenska, istý čas pracoval v Anglicku, kde spoznal svoju na-
stávajúcu manželku, matku Miroslava Žbirku, ktorý bol po dvoch 
súrodencoch ich najmladším dieťaťom.

Už od detstva prejavoval talent – veľmi pekne spieval a skúšal 
hrať na gitare. Jeho veľkým vzorom mu bola legendárna kape-
la Beatles. Do sveta populárnej hudby vstúpil už ako 16-ročný 
chlapec. Výrazným medzníkom v jeho hudobnej kariére bol rok 
1976, kedy sa stal členom známej skupiny Modus. Spolu s Mari-

kou Gombitovou, Jankom Lehotským a Lacom Lučeničom vyt-
vorili také hity, ako napríklad Dievčatá, Drahá, Zažni a mnohé 
ďalšie. V roku 1977 získal cenu – zlatú Bratislavskú lýru, za pieseň 
Úsmev, ktorá sa stala jedným z ich najznámejších hitov. Neskôr 
vydavateľstvu Opus ponúkol debutový album, na ktorom znejú 
hity, ako napríklad V slepích uličkách, Mám čierny deň, Balada 
o poľných vtákoch. Texty piesní napísal známy slovenský textár 
a básnik Kamil Peteraj. Neskôr prešiel na sólovú dráhu, no ešte 
predtým spolu s Lacom Lučeničom založili skupinu Limit.

Môžeme si pripomenúť, že spolu s Marikou Gombitovou si 
zahrali aj vo fi lmovom muzikáli Neberte nám princeznú.

Čo je hádam najdôležitejšie, je to, že v roku 1982 sa Miroslav 
Žbirka stal prvým víťazom Zlatého Slávika zo Slovenska, dovtedy 
ho držali v rukách najmä českí interpreti. Zlatého slávika nezískal 
posledný krát. 

V duete s Marikou Gombitovou – piesňou V slepích uličkách  
zvíťazil v medzinárodnej súťaži  na Medzinárodnom hudobnom 
festivale vo Villachu.

V 80. rokoch nahral niekoľko ďalšich albumov, čas na suma-
rizovanie jeho tvorby nastal v roku 1986, kedy mu vyšiel album 
20 naj. No ani vtedy sa nezastavil. Spieva a koncertuje doteraz. 
Aktuálne. 

Spolu s manželkou býva v Prahe, no pravidelne sa ukazuje aj 
na rôznych mediálnych podujatiach na Slovensku. (lk)
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Zuzka varí

ČO NA OBED

Hubová polievka na kyslo
500 g čerstvých húb, 150 g zemiakov, 

60 g masla, 40 g hladkej múky, soľ, bob-
kový list, citrónová šťava, 2 dcl smotany, 
5 g kôpru.

Očistené čerstvé huby umyjeme, po-
krájame na tenšie plátky, zalejeme tro-
chou vody a uvaríme. Potom pridáme 
na kocky pokrájané zemiaky, osolíme a 
pred dovarením pridáme bobkový list. 
Polievku zahustíme bešamelom z masla 
a múky a pridáme smotanu. Podľa po-
treby dochutíme citrónovou šťavou a 
pred servírovaním posypeme nadrobno 
posekanou kôprovou vňaťou.

Dusená kačica so šalátom
3 kačacie prsia bez kostí, 120 ml čer-

veného vína, 1 PL ríbezľového džemu, 
1 ČL posekaného cesnaku nakladaného v 
oleji, 1 PL nakladaného ďumbiera, 2 PL 
olivového oleja, 2 PL balzamového octu, 

2 pomaranče, 230 g postrúhanej červe-
nej kapusty, 1/4 hlávky čínskej kapusty, 
150 g fazuľkových klíčkov, 85 g žeruchy, 
1 konzerva bielych fazúľ, mleté čierne 
korenie.

1. Z pŕs odstránime kožu a tuk. Vlo-
žíme ich do misy, prelejeme vínom, pri-
dáme džem, cesnak a ďumbier. Pečieme 
v predhriatej rúre pri 220°C 25 minút.
2. V šalátovej mise zmiešame balzamo-
vý ocot, olej, soľ a mleté čierne kore-
nie. Pomaranče očistíme, vyberieme z 
mesiačikov dužinu a dáme ju do misy. 
Pridáme červenú a čínsku kapustu, 
klíčky, žeruchu a odkvapkané fazule.
3. Upečenú kačicu preložíme na tanier. 
Výpek prelejeme do panvice a prudko 
varíme 2 minúty. Kačacie prsia šikmo 
prerežeme na malé kúsky. Šalát zaleje-
me vínnym výpekom a premiešame. 
Na šalát poukladáme kúsky mäsa, oz-
dobíme žeruchou a podávame.

ZÁKUSKY
Marhuľové tortičky

250 g mrazeného lístkového cesta, 
400 g veľkých marhúľ, 3 PL marhuľové-
ho džemu, 2 cl marhuľovice, 25 g pose-
kaných pistácii.

Lístkové cesto necháme rozmraziť. 
Vyvaľkáme ho na hrúbku asi 3 mm a 

vykrojíme z neho kruhy s priemerom 
12 cm. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a položíme naň kolieska cesta. 
Rúru predhrejeme na 220°C. Marhule 
rozpolíme, vyberieme kôstky, pokrája-
me na dieliky a hviezdicovito ich pou-
kladáme na tortičky. Vložíme do rúry 
a pečieme asi 10 až 15 minút. Džem 
vymiešame s alkoholom, zohrejeme 
a touto zmesou glazírujeme marhule. 
Okraje posypeme pistáciami.

ŠALÁTY

Šalát s kuracím mäsom
1 malú kapustu, 2 - 3 paradajky, 

1 konzervu sladkej kukurice, 2 PL ole-
ja, čierne mleté korenie, soľ, petržlenovú 
vňať, oregano, 300 g kuracieho mäsa, 
mäkký syr feta, 1 kyslú smotanu.

Všetky prísady nakrájame, kapustu 
nakrájame na tenučko. Najskôr zmie-
šame zeleninu, potom pridávame olej, 
soľ, korenie. Kuracie mäso upečieme 
na troške oleja minimálne osolíme, 
upečené pridáme k zelenine. Kyslú 
smotanu zmiešame so syrom, troškou 
soli, polejeme tým šalát. Konzumuje-
me samostatne alebo s pečivom napr. 
grahamovým rožkom. (podľa www.
recepty.sk)

ANIMAL BALET BARANICA BRADA

DIERA KAPELA KAPOTA KASTA 

KOKOS KOSTOL KORELA KOTVA 

KOVÁČ KRABICA LÁVKA LYKO 

MAKRELA MODELKA OBRAT OPERA 

OVADY PALMY PASTELKA PLAZMA 

POLIČKA RODINA SADLO SKALA 

SLINA SLOBODA SMOTANA 

 B A R A N I C A A K Č I  L O P
 Č O A T S A K R A B I C A P A
 A N I L S L O A N L S Č E E S
 N A A Z E O S L Ž Á Á O E R T
 A N I D O R T E A V T O K A E
 T I O L A A O R O K P R A O L
 O M D V R R L K Ú A T O P A K
 M A S B A P B A L E T Á E L A
 S L O B O D A M A M Z A L P I
 D I E R A L Y K O M A L A K S

OSMESMEROVKA
Cigáň kradne drevo, chytí ho lesník a pýta sa: Cigáň čo tu kradneš? Cigáň hovorí: to je krmivo pre kravy.

Lesník: A odkedy kravy žerú drevo! Cigáň: (TAJNIČKA  - 16 písmen)
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Ponowne przeliczenie 
emerytury 

Jeżeli ktoś przeszedł w ubiegłym roku 
na wcześniejszą emeryturę i podjął pracę 
na umowę na czas określony, przysługu-
je mu prawo do ponownego przelicze-
nia wysokości emerytury. Wynika to z 
uzyskania dodatkowych okresów ubez-
pieczenia emerytalno-rentowego. ZUS 
przeliczy emeryturę, doliczając okresy 
składkowe i nieskładkowe nabyte dzięki 
nowej pracy. Z wnioskiem takim należy 
jednak wystąpić dopiero po zakończe-
niu kwartału kalendarzowego (tj. po 31 
grudnia, 31 marca, 30 czerwca lub 30 
września). Wnioski zgłoszone przed upły-
wem tego terminu zostaną przez ZUS 
rozpatrzone negatywnie. W drodze wy-
jątku wniosek o przeliczenie emerytury 
może być zgłoszony przed zakończeniem 
kwartału kalendarzowego, jeśli w trak-
cie tego kwartału zostanie zakończona 
podjęta niedawno praca zawodowa. (Dz.
U. z 2004r., nr 39, poz. 353 ze zm.)

Niższa składka rentowa
Od 1 stycznia 2008 r. składka na 

ubezpieczenie rentowe z racji kolejnej 

TRZESZCZENIE 
W STAWACH

Powodów tej dolegliwości jest 
bardzo wiele. Jej umiejscowie-

Witam wszystkich po miesięcznej 
przerwie. Mam nadzieję że karnawał za-
kończyliście wspaniałą i huczną zabawą 
tak jak ja, i że wykorzystaliście chociaż 
jedną moją radę z poprzedniego nume-
ru.

Mamy teraz ciężki okres, jeżeli cho-
dzi o pogodę, raz jest zimno raz ciepło, 
co wcale nie wpływa dobrze na stan nas-
zej skóry oraz samopoczucie.

Może na początek zajmijmy się 
pielęgnacją skóry dłoni. Dłonie są naj-
bardziej narażone na działanie niekorzy-
stnych czynników zewnętrznych, takich 
jak woda (która jest niestety w Polsce 
mocno chlorowana), substancje chemic-
zne (wciąż rzadko do sprzątania zakłada-
my rękawiczki), czynniki atmosferyczne 
itp. Proponuję Paniom i Panom podsta-
wowy zabieg pielęgnacyjny jaki wykonu-
ję w gabinecie klientom, który można 
z powodzeniem wykonać w warunkach 
domowych. Składa się on z następują-
cych części:

– peeling do skóry (możemy go ku-
pić w każdej drogerii);

– wykonanie masażu tzw. kremem 
odżywczym;

– wykonanie kąpieli parafi nowej. 
Myślę, że pierwsze 2 punkty nie spra-

wią wam większego problemu a i 3 nie 
jest taki trudny do wykonania. Zacznij-
my może od tego, co to jest parafi na? Jest 
węglowodorem nienasyconym uzyska-
nym podczas destylacji ropy naftowej i 
możemy ją kupić w drogerii. Posiada 
dużą zawartość naturalnych substanc-
ji natłuszczających, rozgrzana, płynna 
parafi na wygładza, rozgrzewa, nawilża i 
ujędrnia skórę. Parafi nę rozpuszczamy 
w garnku i zanurzamy dłonie do wyso-
kości nadgarstka co najmniej 3-krotnie. 
Następnie dłonie owijamy w folie(może 
być spożywcza), później owijamy je w 
ręcznik w celu utrzymania ciepła jak 
najdłużej. Okład zdejmujemy po 20 mi-
nutach. Skóra jest odżywiona, gładka i 
nawilżona. I zobaczą Państwo, że przez 

okres około tygodnia spokojnie można 
nie używać kremu do rąk.

Przeciwwskazaniami do zabiegu pa-
rafi nowego są:
• egzema czyli zapalenie wierzchniej 

warstwy skóry o podłożu alergiczny 
(grudki, pęcherzyki, nadżerki);

• grzybica;
• wszelkie choroby skóry i paznokci;
• alergia na parafi nę i jej pochodne.

Przed nałożeniem parafi ny możemy 
przygotować zabieg relaksujący dla stóp 
czyli kąpiel z dodatkiem soli morskiej 
lub kuchennej. Jeżeli dodamy do wody 
kilka kropel olejku z sosny górskiej lub 
lawendy, albo kilka łyżeczek rozmarynu 
będziemy mieli prawdziwy zabieg spa na 
suche i zmęczone stopy.

Po zabiegach dla dłoni i stóp warto 
zabrać się za relaksującą kąpiel, podczas 
której zadbamy o nasze włosy.

• Jeżeli mają Państwo włosy słabe 
i łamliwe polecam maseczkę piwno-
jajeczną. Potrzebne nam będą w tym 
celu 2 szklanki piwa i jajko. Wszystkie 
składniki mieszamy aż do uzyskania 
papki i wmasowujemy we włosy i po-
zostawiamy na około 15-20 minut. Na-
stępnie spłukujemy. Maseczkę może-
my nakładać raz w tygodniu. Włosy z 
pewnością staną się bardziej lśniące i 
mniej łamliwe.

A co robić jeśli chcemy odżywić 
nasze włosy? Nic prostszego wystarczy 
zrobić odżywkę aloesową. Aloes stoi w 
większości naszych domów na parapecie, 
ale jest niestety ciągle za mało docenia-
ny. Liść aloesu myjemy i miksujemy z 
0,5 szklanki letniej przegotowanej wody 
dodając do tego łyżkę miodu i miesza-
my. Uzyskaną odżywkę wcieramy w 
skórę głowy i włosy. Następnie owijamy 
głowę folia i ręcznikiem, pozostawiamy 
odżywkę na około 20 minut a później ją 
spłukujemy.

• Mam nadzieję, że spodobają się 
wam te pomysły i skorzystacie z nich. 
Czekam na wasze listy. Pozdrawiam i 
życzę dobrej zabawy podczas zabie-
gów kosmetycznych wykonywanych 
w domu. (D)
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lub jednostek samorządu terytorialne-
go, to nie będziesz musiał od tej kwoty 
płacić podatku dochodowego od osób 
fi zycznych. Dotyczy to dochodów uzy-
skanych od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 roku. Takie zarządzenie wydał 
minister fi nansów. (Dz. U. z 2007 r. nr 
233 poz. 1713) 

Warto wiedzieć
Jeśli chcesz zmienić wybranego wc-

ześniej lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej bez konkretnego powodu, to 
możesz to zrobić tylko dwa razy w roku, 
ale za każdą zmianę zapłacisz 80 zł. 

Od 1.01.2008 r. osoby z rentą za 
niezdolność do pracy, prowadzące 
działalność gospodarczą, muszą płacić 
składki na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, wypadkowe i zdrowotne. 

Jeżeli nie dostaniemy 
rachunków w terminie

Jeśli listonosz nie dostarcza na czas 
faktur, a termin płatności rachunków 
mija, to masz kłopot. Czy trzeba płacić 
karne odsetki za niezawinione spóźnie-
nie? Niektórzy operatorzy telefoniczni 
w umowach z konsumentami zamieszc-
zają zapisy o trybie postępowania w ra-
zie, gdyby poczta nie doręczyła faktury 
w terminie. Konsument opłacający już 

nie oraz częstotliwość występowania 
zależą od wieku, przebytych urazów 
oraz od anatomicznej budowy kon-
kretnej osoby. U noworodków może 
być skutkiem niestabilności stawu 
biodrowego wynikającej z dysplazji, u 
dzieci i dorosłych trzaskanie w palcach 
dłoni bywa skutkiem wrodzonego 
przewężenia pochewki ścięgna, któ-
re decyduje o zginaniu palca. Ta pr-
zykra dolegliwość może doprowadzić 
nawet do zerwania ścięgna i koniec-
zności jego operacyjnego naprawie-
nia. Podobne przewężenia powstają 
również w skutek chorób reumatycz-
nych. Gdy w czasie ruchu odczuwa-
my lub słyszymy ,,przeskakiwanie” 
w dużym stawie, np. biodrowym, 
barkowym, kolanowym, może to być 
objaw zmian zwyrodnieniowych, za-
palenia stawu (czasem związanym ze 

zniszczeniem chrzęstnych powierzchni 
stawowych) lub niestabilności stawu 
jako następstwo urazu, zwichnięcia czy 
skręcenia. W wyniku bezpośredniego 
urazu stawu dochodzi do uszkodze-
nia aparatu więzadłowego. Objawami 
takiej niestabilności są np. w kolanie 
tzw. uciekanie kolana. ,,Przeskakiwa-
nie” w stawach kręgosłupa, zwłaszcza 
przy gwałtownym prostowaniu się 
może świadczyć o zmiana zwyrodnie-
niowych. Pojawia się w początkowym 
etapie choroby Scheuermanna (kifoza 
młodzieńcza) i zesztywniającym za-
paleniu stawów kręgosłupa. Wskutek 
dużych wysiłków fi zycznych może 
dojść do podrażnienia nierównych 
powierzchni stawowych, objawem 
czego będzie ból.

Wszystkie niepokojące chrupania 
dużych stawów powinny być skonsul-

towane przez lekarza rodzinnego wz-
ględnie ortopedę. Jeśli nie rozpocznie 
się prawidłowego leczenia przyczyny 
trzaskania w stawach, będzie postępo-
wał proces zwyrodnieniowy. Może on 
doprowadzić nawet do znacznego 
ograniczenia lub całkowitego unieru-
chomienia – zablokowania stawu. 

Leczenie:
Początkowo ogranicza się do-

stosowania odpowiednich ćwic-
zeń fi zycznych, fi zykoterapii i 
leczenia farmakologicznego. W 
ciężkich przypadkach uszkodzeń 
stawów konieczne bywa wszczepie-
nie sztucznych stawów, czyli tzw. 
endoprotez. A więc trzeszczenia 
w stawach nie należy lekceważyć.  

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii 

obniżki wynosi tylko 6 proc. (od 1 
lipca do 31 grudnia  ubiegłego roku 
było to 10 proc.). Tyle płacimy sami 
za siebie jeżeli prowadzimy działalność 
gospodarczą. Jeżeli zaś jesteśmy praco-
wnikami, to pracodawca potrąci z nas-
zej pensji 1,5 proc., a resztę – 4,5 proc. 
– zapłaci za nas (zm. Ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. 
z 2007 roku nr 115, poz. 792).

Dodatki dla emerytów 
W bieżącym roku prawie na pe-

wno nie będzie dodatków dla najbied-
niejszych emerytów, ponieważ takie 
dodatki są płacone tylko wówczas dla 
osób z bardzo niskimi  dochodami, gdy 
nie przewiduje się waloryzacji. A ta jest 
przewidziana na 2008r. 

Małżeństwo nieletnich
Małżeństwo może zawrzeć osoba, 

która ukończyła 18 lat. Jeśli zaś jest 
poważny powód, a osoba skończyła 16 
lat, to wtedy musi postarać się o zezwo-
lenie sądu opiekuńczego. 

Bez podatku dochodowego
Jeśli dotknęło cię jakieś nieprzyjem-

ne zdarzenie losowe i dlatego dostałeś 
jednorazową pomoc materialną  sfi nan-
sowaną  ze środków budżetu państwa 

kolejną fakturę wie mniej więcej, kiedy 
powinien otrzymać przesyłkę od ope-
ratora. Jeżeli w tym czasie listonosz mu 
jej nie doręczy, to powinien poinfor-
mować o tym operatora. Tylko wtedy 
uniknie płacenia odsetek!

Na spóźnioną fakturę nie można na 
poczcie złożyć reklamacji, tylko skargę 
(reklamację składa się tylko na prze-
syłki rejestrowane, tj. listy polecone, 
paczki i przekazy pocztowe; faktury 
Aś są przesyłane listami zwykłymi), nie 
później niż po upływie 30 dni od na-
dania przesyłki zwykłej. W skardze na-
leży podać imię i nazwisko skarżącego, 
jego adres, określenie rodzaju przesyłki 
listowej, której dotyczy, uzasadnienie 
skargi oraz datę i podpis. Kopię skargi 
warto zachować jako dowód spóźnie-
nia faktury!

Zbycie lokalu a podatki
Przy sprzedaży dużego i drogiego 

w utrzymaniu mieszkania oraz zaku-
pie mniejszego obowiązek podatkowy 
zależy od tego, jak długo mieszkanie 
było Państwa własnością. Jeśli ponad 5 
lat, podatku nie płaci się, a pieniędzy 
uzyskanych ze sprzedaży nie łączy się 
z innymi dochodami i nie trzeba wy-
kazywać w PIT. A mniejsze opłaty, np. 
podatek cywilnoprawny płaci na ogół 
kupujący. (aj)



Keď január s februárom
vládu si už zamenia,
slnce vstúpi na oblohe
do rybieho znamenia. (gp)

RYBY (19.2.-20.3.)
Začiatok mesiaca bude pozitívny. 

Síce ťa čaká dosť práce, získaš aj nejaké 
peniaze. Nájdeš si trochu času aj pre 
svoju domácnosť. Na konci mesiaca si 
dávaj väčší pozor na svoje zdravie. Inak 
bude tento mesiac plný entuziazmu 
a pracovného zápalu.
BARAN (21.3.-20.4.)

Ak náhodou myslíš o zmene práce, 
bolo by najlepšie, keby si sa rozhodol 
ešte na začiatku mesiaca. Čím skôr, 
tým lepšie. Okrem toho čaká na teba 
milé prekvapenie. Nadviažeš viaceré 
nové známosti. Ak si ešte sám, máš 
šancu nájsť si životného partnera.
BÝK (21.4.-20.5.)

Pre býkov, ktorí podnikajú, svitá na 
lepšie časy. Hneď na začiatku mesiaca 
ťa čaká výrazný úspech. Ak si si ešte 
nenašiel životného partnera, máš teraz 
veľkú šancu. Ak očakávaš na úradné 
rozhodnutie, určite bude pozitívne. So 
zdravím nebudeš mať problémy.
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Čaká na teba krásny čas. Na začiat-
ku mesiaca sa ti podarí ukončiť rozro-
bené práce v domácnosti. Z nejakého 
dôvodu budeš musieť vycestovať nie-
kam ďalej. Podarí sa ti zrealizovať tvoje 
plány a prídu k tebe dobré zvesti. Ro-
dinný život bude preplnený šťastím.
RAK (22.6.-22.7.)

V prvom týždni ti pracovné povin-
nosti zaberú väčšinu času. Dbaj o svoje 
zdravie. Ak podnikáš, v druhom týždni 
sa ti zvýšia príjmy. V rodine bude vlád-
nuť harmónia a neha. Na konci mesia-
ca budeš mať viac práce doma. Daj si 
pozor na konfl ikty s najbližšími.
LEV (23.7.-23.8.) 

Veci spojené s prácou vybav čo naj-
skôr. Nebude ti chýbať chuť do práce. 
Možno sa ti podarí zrealizovať niečo, 
čo si doteraz pokladal za nemožné. Po-
chvália ťa za tvoju námahu. V polovici 

mesiaca dostaneš darčeky alebo penia-
ze. Podnikateľom sa bude dariť.
PANNA (24.8.-23.9.)

Tento mesiac sa ti podarí vyriešiť 
všetky problémy spojené so zárobkovou 
činnosťou. Začiatkom mesiaca si dávaj 
pozor v práci. Ak však s niekým súpe-
ríš, neboj sa, zvládneš to. Máš možnosť 
cestovať na krásne miesto. V treťom 
týždni sa objavia nové možnosti.
VÁHY (24.9.-23.10.)

V druhej polovici mesiaca tvoje 
príjmy narastú. Čaká ťa zaujímavý me-
siac. Dotiahneš do konca svoje plány, 
rozbehneš nové predsavzatia, dostaneš 
milý darček, získaš nejaké peniaze na-
vyše, a vlastne by si nemal mať žiadne 
problémy. Žiť a neumierať.
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Podarí sa ti vybaviť istú záležitosť, 
čo ťa nesmierne poteší. Nehádaj sa 
kvôli nejakej malichernosti. Vyriešia 
sa súdne spory. Ak podnikáš, zarobíš 
toľko, koľko očakávaš. Radšej nikam 
necestuj. Ak tvoje srdce trpí samotou, 
musíš na zmenu chvíľu počkať.
STRELEC (23.11.-21.12.)

Ak si to len praješ, nemožné sa zra-
zu stane možným. V prvom týždni sa 
zoznámiš s novými ľuďmi. V práci bu-
deš mať veľmi veľa povinností. Lepšie 
však bude, ak zostaneš v tej branži. 
V treťom týždni prídeš na zaujímavé 
nápady, ako zmeniť život.
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Na začiatok mesiaca sa môžeš te-
šiť. Prežiješ niečo nové a pritom veľmi 
zaujímavé. Všetko pôjde podľa tvojich 
prianí. V druhej dekáde budeš mať 
veľa povinností. Dostaneš dobré sprá-
vy. V druhej polovici mesiaca dostaneš 
darček. Partner bude tvojou oporou.
VODNÁR (21.1.-18.2.)

V prvom týždni ti chuť do práce 
nebude chýbať. Podnikatelia si však 
budú musieť poradiť s malým počtom 
zákazníkov. V druhom týždni sa pohá-
daš s partnerom, po čom nastanú lep-
šie a pokojnejšie časy. Dávaj si pozor 
na cestách. Možno dostaneš aj nejaké 
peniaze. (ms)

Ste schopní prežiť 
romantickú lásku?

1. Zamilujete sa
a) jedenkrát na celý  život; b) tak dvakrát do roka; 
c) asi každý deň do niekoho iného.

2. Prvý bozk
a) bol niečo fantastické; b) bol pekný, ale poznáte 

aj krajšie veci; c) vám pripadal, ako keby vám 
na ústach pristál slimák.

3. Prvé rande
a) máte podrobne popísané vo svojom denníku; 
b) ste prežili v neustálom strese, že urobíte alebo 

poviete niečo zlé; c) si už nepamätáte. 
4. Keď vidíte zamilovaný pár, ako sa objíma u vás 

pod bránou
a) okamžite si sadnete pred dom na chodník  

a napíšete báseň o láske; b) obídete ešte nie-
koľkokrát blok, aby ste ich nerušili; c) pomyslí-
te si: Že sa im chce...

5. Zamilované filmy
a) preplačete a môžete ich pozerať denne; 
b) si občas radi pozriete, ale nemusí to byť čas-

tejšie ako raz do mesiaca; c) vás rozosmejú 
lepšie ako Mr. Bean.

6. Staré fotografie vašich rodičov a prarodičov
a) vo vás vzbudzujú túžbu vrátiť sa do tých čias 

a prežiť ich lásku; b) si občas radi prezriete; 
c) sú pre vás vítaným zdrojom pobavenia.

7. Na čerešniach máte najradšej
a) krásu rozkvitnutých kvetov; b) keď oberáte 
plody do košíka; c) konzumáciu.

8. Vyznanie lásky by ste najradšej prijali či vy-
jadrili

a) vo veršoch pri svite luny; b) romantickým lis-
tom; c) oznámením: Nechceš so mnou chodiť? 

9. Ideálny pár je pre vás
a) Rómeo a Júlia; b) Jánošík a Anička; 
c) Hewlett a Packard.

10. Z kvetov máte najradšej
a) nežné ruže, pretože sú úžasne jemné a krásne 

voňajú, b) ktorékoľvek umelé kvety, pretože 
nevädnú a dajú sa použiť viackrát; c) ruže na 
displeji počítača, pretože také farby ako tma 
nemajú ani tie v prírode. 

Vyhodnotenie:
Za každé a – 2 body; b – 1 a c – 0.
0-5 bodov: Na romantiku máte asi taký názor ako 
Eskimák na tropické slnko – nerobí vám dobre 
a ak ste jej vplyvu vystavení dlhšie než hodinu, je 
nebezpečná. Ideálnym partnerom pre vás bude 
počítač PC alebo MAC. 
5-10 bodov: Romantiku síce príliš neobľubujete, ale 
občas sa predsa len pristihnete v ľahkej romantickej 
nálade alebo situácii. Okamžite si uvedomíte, čo ro-
bíte, a v kútiku duše sa trochu hanbíte. 
10-15 bodov: Dokážete triezvo zhodnotiť svet, ale 
viete, že iba rozum nestačí. Niekedy treba prežiť 
niečo, čo uspokojí vaše city. Dokážete vychutnať 
romantické dobrodružstvo, ale zároveň viete, kde 
sa končí romantika a začína skutočný život. 
15-20 bodov: Romantik každou bunkou tela! Váš 
život je plný krásnych zážitkov, keď sa vznášate tak 
dva až tri centimetre nad zemou. Na druhej strane 
prežívate plno tragédií a príšerných depresií. Ste 
vhodný typ na veľkú romantickú lásku.  40  Február 2008

Zábava a humor
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SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neverí-

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

Jama, vchádzať do nej – priatelia 
ťa sklamú; tmavá a hlboká – úklady 
proti tebe; bývať v nej – pred tebou 
veľké zmeny.

Javisko – pomaly dosiahneš 
úspech; byť na ňom – ktosi ťa klame.

Javor – pred tebou dlhý život.
Ješitný byť – ľudia sa ti vysmejú. 
Kabát, príliš veľký – budeš mať 

starosti; pekný – česť a uznanie; stra-
tiť – neočakávané problémy; roztr-
haný nosiť – vzbudíš súcit; niekoho 
vyzliekať vidieť – budeš súdený; vidieť 
v ňom niekoho zahaleného – stretneš 
sa s pretvárkou.

Kamenná dlažba – istá životná 
dráha.

Kašľať – daj si pozor pred pochle-
bovačmi.

Kamzík, vidieť ho skákať – buď 
veľmi opatrný.

Kaktus – zlé ošetrovanie ti prine-
sie škodu. (aj) 

Príde cudzinec do krčmy a pred ňou si 
nechá psa - vlkolaka. Po chvíli príde k cu-
dzincovi iný muž a vraví mu:

– Ten vlkolak pred vchodom je váš?
– Áno, je môj. Prečo?
– No, lebo moja čivava ho zabila.
– Ako mohla, prosím vás, malá čivava 

zabiť vlkolaka?
– Zabehla mu v hrdle.

* * *
Nastúpia dvaja policajti do autobusu. 

Prvý príde k strojčeku na lístky a cvakne si 
dva lístky. Ten druhý sa ho spýta : 

– Prečo si si cvakol až dva lístky?
Prvý odpovedá: 

– To vieš istota. Čo ak by som jeden 
stratil?“ 

– No jasné! - odpovedá druhý, no po 
chvíli sa opäť opýta: 

– Ty počúvaj. Ale 
čo budeš robiť, ak stra-
tíš aj ten druhý lístok? 
Prvý suverénne odpove-
dá:

– V tom prípade po-
užijem električenku!“

* * *
Murársky majster 

vysvetľuje učňom: 
– Rozdiel medzi slo-

vami veľa a málo je taký-
to: Ak chceš stavať dom, 
je jedna tehla málo, ale 
ak ti spadne na hlavu, je 
to priveľa. 

* * *
Večer, keď prišiel sedliak domov, hovo-

rí mu žena:
– Starý, bol tu nejaký chlap a chcel kú-

piť vola.
– A čo si mu povedala?
– No, že nie si doma a aby prišiel ve-

čer.
* * *

Manželia Novákovci oslavujú dvadsiate 
piate výročie svadby. Ich dospelá dcéra sa 
pýta matky:

– Mami, mali ste s otcom niekedy pred 
sebou tajnosti?

–  Pravdaže, – povie matka. – Ja mám 
vkladnú knižku s dvadsiatimi tisíckami, o 
ktorých otec nevie a on má zase sporožíro-
vý účet s dvadsiatimi tisícmi, o ktorom zase 
ja nič neviem…

ČO PREZRÁDZA 
TVOJE MENO?

EMIL – jasné, dobré a úprimné meno. Najčastejšie 
pochádza z nezámožnej mnohodetnej rodiny, v ktorej ro-
dičia musia ťažko pracovať a nemajú pre deti príliš veľa 
času. Preto sa Emil ako chlapec cíti často osamelý. Máva 
obyčajne svetlé, svetlohnedé a niekedy aj tmavohnedé ried-
ke vlasy a sivé, hnedé buď čierne oči. Je priemerne vyso-
ký, širokoplecí, silný a svižný, často športovec, spoločenský 
založený. V škole sa učí priemerne, má však technické na-
danie, preto nezriedka navštevuje strednú technickú školu 
buď nejaké odborné učilište. Pre značné športové úspechy, 
hlavne v školských športových súťažiach, si získava obľubu 
fanúšikov.

Emil je ináč veľmi obratný človek, chytrý, trochu egoista 
starajúci sa o vlastné záujmy. Veľmi rád číta, má intelektuál-
ne sklony, ale zároveň aj veľké manuálne schopnosti. Váži si 
každú poctivú prácu, neznáša márnotratnosť, vypočítavosť 

a protekciu. Hoci má zmysel pre racionalizmus a praktic-
kosť, nechýba mu ani dávka romantizmu. Má zmysel pre 
krásu, umenie, literatúru, hudbu a krásu prírody. Dobre vy-
chádza s ľuďmi, je každému priateľsky naklonený a spravod-
livý. Preto ho často rodina, priatelia, známi buď susedia pro-
sia o radu, prípadne o rozsúdenie sporov a nedorozumení.

Pre svoje manuálne schopnosti si Emil najčastejšie volí 
technické povolania. Pracuje medziiným ako automecha-
nik, technik, údržbár, elektrikár, prípadne ako vojak z po-
volania a pod. Často je aktívnym a obetavým verejným či-
niteľom, nikdy však z vypočítavosti. Nedbá o slávu, uznanie 
či vyznamenania.

Treba podotknúť, že Emil máva veľký úspech u žien. 
Žení sa však pomerne neskoro s peknou a milou ženou,  
spravidla hodne mladšou od neho. Mávajú niekoľko detí, 
pre ktoré je Emil vynikajúcim, veľmi starostlivým otcom. 
Dbá o to, aby im nič nechýbalo, snaží sa im zabezpečiť vzde-
lanie a všetko to, čo sám nemohol dostať v mladosti. Stáva 
sa, že občas chorľavie, hlavne na žalúdok alebo obličky. Jeho 
najšťastnejšie čísla sú 13 a 29 a najlepší deň pre dôležité 
rozhodnutia – štvrtok. (aj)
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Dedo Mráz. Vláda v Kirgizsku vyhlásila pátranie po 
bydlisku vianočného muža. Viedla ju k tomu nedávna sprá-
va o štúdii jednej švédskej poradenskej fi rmy. Podľa výpoč-
tov štúdie je z hľadiska rýchleho doručenia darčekov ideál-
nym príbytkom Santa Clausa, ktorému v Rusku a ďalších 
východných krajinách hovoria Dedo Mráz, pohorie v stre-

doázijskom Kirgizsku. Štát-
na turistická agentúra vždy 
vedela, že Dedo Mráz býva v 
Kirgizsku a švédski vedci to 
dokázali, uviedol Akbar Dži-
gitov, ktorý má v turistickej 
centrále na starosti pátranie. 
„Čaká nás ťažká práca, pre-
tože Kyrgyzstan chce doká-
zať, že je skutočným domo-
vom Deda Mráza,“ dodal. 
Obyvatelia Kirgizska mohli 
až do 20. decembra posielať 
dokumenty, ktoré slúžia ako 
dôkaz o bydlisku vianočné-
ho muža. Pátranie môže byť 
veľmi náročné, pretože ide o 
hornatú krajinu a do množ-

stva dedín je v zime ťažký prístup. Švédska spoločnosť Swe-
co pri hľadaní ideálneho domova Santa Clausa zohľadnila 
množstvo demografi ckých a fyzikálnych javov, okrem iného 
aj rozloženie detskej populácie na zemeguli či rýchlosť rotá-
cie planéty. Aj keď by Santa býval v logisticky optimálnom 
Kirgizsku, štedrovečerná zmena by bola veľmi namáhavá. 
Na Zemi žije podľa odhadov 2,5 miliardy detí a pokiaľ by 

chcel všetky obehnúť za jeden večer, musel by jeho záprah 
lietať rýchlosťou zhruba 5800 kilometrov za sekundu. Na 
každú donášku do domu by mal 34 mikrosekúnd, tvrdia 
Švédi. (ČTK)

Vírus na bankovkách. Vírus chrípky môže prežiť na 
bankovke viac ako dva týždne. K tomuto záveru dospel 
tím vedcov zo ženevských uni-
verzitných nemocníc. Štúdiu 
si vyžiadala banka, ktorej ná-
zov v správe neuviedli a ktorá 
sa obáva prípadného vzniku 
pandémie. Len vo Švajčiarsku 
denne prejde rukami pracovní-
kov v bankách 20 až 100 mi-
liónov bankoviek. Vedci zo že-
nevských univerzitných kliník 
umiestnili rôzne kmene vírusu 
chrípky na puožité bankovky, 
ktoré potom konzervovali pri 
bežnej teplote a vlhkosti. Vírus 
síce v takýchto podmienkach 
prežije len niekoľko hodín, 
avšak niektoré vzorky, na kto-
rých boli koncentrácie vírusu 
silnejšie, umožnili zárodkom 
prežiť aj niekoľko dní. Keď 
výskumníci navyše pridali na 
bankovky ľudské výlučky, zistili, že vírus môže prežiť dva 
a pol týždňa. Podľa vedcov je však nebezpečenstvo veľmi 
malé. (ČTK)
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