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V tomto čísle sa dozviete o vzniku a začiatkoch Miest-
nej skupiny SSP vo Vyšných Lapšoch. V obci žije mnoho 
krajanov, ktorí sú hrdí na svoje slovenské korene, klubov-
ňu, ktorá v súčasnosti prechádza zmenami. Viac informácií 
nájdete v článku.

Naďalej šťastne a veselo . . . . . . 5
... si žije jeden jubilujúci manželský pár z Podvlka. Nav-

štívili sme ich, ako býva naším zvykom, už po oslave, ale ešte 
s čerstvými spomienkami na pekné chvíle oslavy. Ako si na 
oslavu, ale najmä na tých 50 rokov spoločného manželského 
života, spomínajú manželia Gribáčovci?

Novinky z jurgovskej farnosti  . . . 6
O zmenách a plánoch v jurgovskej farnosti sme sa poroz-

právali s tamojším správcom farnosti Józefom Markom.

Medzi slovenčinármi 
v jablonskom lýceu  . . . . . . . . . . 7

Slovenčina v jablonskom lýceu má dlhodobú tradíciu. 
Veď predsa pri jeho vzniku bola vyučovacím jazykom. Od 
toho času však uplynulo v neďalekej Čiernej Orave veľa 
vody a mnoho sa zmenilo. A ako to vyzerá na slovenčine 
dnes, prečítajte si v našej krátkej reportáži.

S úsmevom na tvári . . . . . . . . . 11
Či s úsmevom je život ľahší, sa dozviete, keď si prečíta-

te životné osudy manželov Findurovcov z Nedece-Zámku, 
ktorí oslávili polstoročie manželstva.

V podvlčianskej klubovni  . . . . 14
... sa stále niečo deje. 

Okrem toho, že tam mno-
ho detí trávi svoj voľný 
čas, nacvičuje tam detská 
ľudová kapela, folklórny 
súbor Kumoratky a tak-
tiež podvlčianska hudob-
ná skupina. Ak niekto 
neverí, nech si prečíta náš 
článok. 

Na hodine slovenčiny v Kacvíne . .15
Základná škola 

Jána Pavla II. v Kacví-
ne je jednou zo spiš-
ských škôl, kde sa žiaci 
učia slovenčinu. Robia 
to s veľkou  radosťou. 
Pani učiteľka Alžbe-
ta Górová je preto na 
svojich zverencov pyš-
ná a teší sa z ich záuj-
mu o slovenčinu. 

Pracovití Nedečania  . . . . . . . . . .16
Nedávno sme zavíta-

li do Nedece, kde sme sa 
s krajanmi porozprávali 
o tom, čo nové sa tam za 
poslednú dobu udialo. 
Zaspomínali sme si aj 
na pekné roky mladosti 
a krajanský život v mi-
nulosti. Viac sa dozvie-
te, ak si prečítate článok 
o obci Nedeca.

Masmédiá menšín v Poľsku  . . . .20
Stretnutie, akých je v poslednom čase veľa. Avšak nie všet-

ky konferencie a stretnutia sú organizované na tak vysokej 
úrovni, ako práve toto. Čo všetko preberali zástupcovia men-
šín na spoločnom stretnutí? Aké majú problémy a ako sa dajú 
riešiť? 

Finisáž výstavy Detvianske 
kríže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Drotárske dielne, hudba skupiny Magické Karpaty a sym-
bolika detvianskych krížov bola bohatou náplňou výstavy a aj 
jej uzávierky. Viac na túto tému sa dozviete z článku.

Na konci 
Oravy . . . . . . . 22-23

Na jej konci v útlej dolinke sa 
nachádza neveľká dedinka – Har-
kabuz. Navštívili sme ju len pred-
nedávnom a porozprávali sme sa 
o dianí v nej s richtárkou Helenou 
Sączekovou.
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N ejeden liturgický sviatok 
alebo slávnosť sa týka nielen 
náboženského a cirkevného 
života, ale tiež civilného ži-

vota. Vtedy si každý, či už veriaci alebo 
neveriaci, všimne, že je čímsi zvláštny 
a pre niekoho niečím výnimočný. Sa-
mozrejme, že je to predovšetkým naj-
bližšie veriacim. A určite to nie je iba 
tým, že ich viaže povinnosť účasti na li-
turgii. Sviatky Veľkej noci takými určite 
sú. Keď pozorne prečítame knihu, vieme 
odpovedať na otázky typu, čo bolo hlav-
nou myšlienkou. To isté môže platiť aj 
o fi lme. Tiež sa dá objaviť hlavná myš-
lienka. V slávení veľkonočného trojdnia 
(Zelený štvrtok, Veľký piatok, Veľkonoč-
ná nedeľa) sú zahrnuté podstatné znaky 
viery kresťanov.

Už od začiatku Cirkev slávila každo-
ročne Veľkú noc ako slávnosť slávností. 
Kristovo zmŕtvychvstanie tvorí základ 
viery a je hlavným bodom ohlasovania 
evanjelia. Symbolika najdôležitejších 
sviat kov kresťanstva je veľmi bohatá. Via-
ceré z nich súvisia so židovstvom (napr. 
veľkonočný baránok). Židia ako vyvole-
ný národ dobre poznali obrazy a proroc-
tvá Starého zákona. Pravidelné slávenie 
židovskej noci bolo spomienkou a pre-
javom vďaky za záchranu z egyptského 
otroctva. U prvých kresťanov sa všetko, 
čo bolo v Písme naznačené o Mesiášovi, 
vzťahuje priamo na Ježišovu osobu.

Druhý rozmer kresťanskej myšlienky 
a symboliky súvisí s reáliami nežidov-
skými. Kresťanstvo prekračuje hranice 
Palestíny a stačia tri storočia, aby bola 
celá Rímska ríša preniknutá kresťan-
stvom. Súviselo to napríklad s určením 
dňa Veľkej noci, ktorý je pohyblivý a rok 
čo rok iný. Ježiš zomrel na kríži 7. aprí-
la v roku 30, no pre určenie dňa Veľkej 
noci sa stal určujúcim deň jarnej ranej 
rovnodennosti. Tento deň bol spojený 
s veľkými slávnosťami jari v mnohých ne-
kresťanských náboženstvách. Cirkev urči-
la, že najbližšia nedeľa po prvom jarnom 
splne je nedeľou veľkonočnou. Od 21. 
marca, ktorý je dňom jarnej rovnoden-
nosti a zároveň prvým jarným dňom, za-
čína totiž deň „prevládať“ nad nocou. V 
povedomí kresťanov takéto určenie dá-
tumu znamená víťazstvo na hriechom, 
ktorý je symbolizovaný tmou.

Symbolika Veľkej noci

je charakteristické, že okrem toho, že už 
pri vigílii sa spieva veľkonočné Aleluja, 
číta sa evanjelium o zmŕtvychvstaní, ešte 
na záver je Obrad vzkriesenia, ktorý sa 
končí slávnostnou procesiou. Dôležitým 
znakom, ktorý po vigílii ostáva na celý 
rok, je paškál. Zapaľuje sa hneď na za-
čiatku obradov od požehnaného ohňa. 
Od neho sa odpaľujú sviece pri vstupe 
do kostola. Paškál symbolizuje Krista. 
On, ktorý zmŕtvychvstal, je svetlom sve-
ta. Po skončení veľkonočného obdobia je 
paškál umiestnený pri krstiteľnici a tam 
sa od neho zažíhajú sviece pokrstených. 
Počas pohrebov je paškál položený pri 
rakve, čím sa naznačuje, že smrť je pra-

vou Veľkou nocou každého kresťana. Pri 
krstných slávnostiach vo veľkonočnom 
období sa používa krstná voda posväte-
ná v tento deň. Po vigílii alebo v nedeľu 
včas ráno sa posväcujú jedlá, ktoré sa 
v domácnostiach pripravujú najmä po-
čas Bielej soboty. Dôležitým symbolom 
je veľkonočný baránok. Symbol, ktorý 
bol známy Židom. V predvečer vyslo-
bodenia z Egypta jedli veľkonočného 
baránka a potom tak robili každý rok. 
Pre kresťanov symbol baránka predsta-
vuje Ježiša Krista, ktorý bol obetovaný 
za hriechy ľudí počas židovských veľko-
nočných sviatkov. Pri Jordáne Ján Krs-
titeľ tak označil Ježiša: „Baránok Boží, 
ktorý sníma hriechy sveta.“ V mnohých 
domácnostiach je zvykom piecť veľko-
nočného baránka tzv. pasku. 

Veľkonočný pondelok
Slávnosť Zmŕtvychvstania má oktá-

vu, to znamená, akoby sa v liturgii pre-
dĺžila na osem dní. Veľkonočný pon-
delok je charakteristický oblievaním 
a šibaním. Je v tom zahrnutý podtón zo 
Svätého písma. Keď sa začalo šíriť kres-
ťanské posolstvo a začali vznikať prvé 
spoločenstvá veriacich, boli rozháňaní 
vodou.

Požehnané a pokojné veľkonočné 
sviatky 2008.

vdp. Viktor Pardel

VEĽKONOČNÉ 
TROJDNIE

Zelený štvrtok
Zelený štvrtok je dňom slávenia 

Poslednej večere a dňom ustanovenia 
Eucharistie a kňazstva, ktorým je zaru-
čené slávenie svätých omší. Chlieb a ví-
no sa prináša na oltár počas celého roka 
ako naplnenie slov z Večeradla: „Toto 
robte na moju pamiatku.“

Zelený štvrtok končí v kostoloch 
symbolicky v Getsemanskej záhrade, 
kde Ježiš v modlitbe očakáva nasledujú-

ce udalosti. Preto je bohostánok otvo-
rený a Eucharistia je uložená na inom 
mieste.

Nepríjemné udalosti utrpenia a smr-
ti sú už vo štvrtok naznačené tzv. zavia-
zaním zvonov. Od spevu Sláva Bohu na 
výsostiach sa nezvoní, ani sa nepouží-
va organ. Odvtedy sa používajú rôzne 
rapkáče. Zvuk rapkáčov znie namiesto 
zvončekov počas bohoslužieb a takis-
to namiesto zvonov z kostolných veží.

Veľký piatok
Ústredným znakom tohto dňa je 

symbol kríža. Kríž známy pred dvetisíc 
rokmi iba ako nástroj popravy pre zlo-
čincov, stáva sa symbolom vykúpenia. 
Zväčša o tretej hodine popoludní začí-
najú obrady, pri ktorých je dominant-
nou myšlienkou umučenie a smrť Ježiša 
Krista. Je to deň prísneho pôstu na znak 
spojenia sa s Ježišovým utrpením. 

Biela sobota
Jediným neliturgickým dňom, kedy 

sa vôbec nekonajú bohoslužby, je Biela 
sobota. Zvyčajne sa prichádza na po-
klonu k Božiemu hrobu, kde je vysta-
vená aj Eucharistia. Zároveň sa ľudia 
v domácnostiach pripravujú na prežitie 
veľkonočných sviatkov.

Veľkonočná nedeľa
V sobotu po západe slnka sa môže za-

čať sláviť veľkonočná vigília zmŕtvychvs-
tania Pána. Pre krajiny Strednej Európy 
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Jednou z ďalších obcí, kde sa bližšie 
pozrieme na vznik a históriu Miestnej 
skupiny Spolku sú Vyšné Lapše. 
Jej história sa začala odvíjať v povoj-

nových rokoch, čo súviselo so vznikom 
Spolku Čechov a  Slovákov v Poľsku v ro-
ku 1947. Boli to neuveriteľne ťažké časy, 
keďže vieme, že práve v týchto rokoch sa 
obec pustila do opráv škôd spôsobených 
prechodom frontovej línie. Zároveň v po-
vojnovom období ohrozovali slovenské 
obyvateľstvo nielen poľskí žandári, bez-
pečnostné úrady, ale aj banda Ognia. 
Avšak odvaha a úsilie krajnov bola zavŕše-
ná vznikom krajanskej organizácie a súčas-
ne aj miestnych skupín na Spiši a Orave.

Pokiaľ načrieme do histórie MS SSP 
vo Vyšných Lapšoch, získame údaje, že sa 
začala formovať v máji 1946 a defi nitívnu 
organizačnú podobu získala o niečo ne-
skôr, približne v  polovici roku 1947. Svo-
jimi spomienkami na tieto časy sa s nami 
podelil krajan Severín Šoltýs, ktorý stál 
pri zrode miestnej skupiny a bol jej prvým 
pokladníkom.

Ako spomínal, prvým predsedom 
Miestnej skupiny Spolku vo Vyšných 
Lapšoch bol krajan Gerváz Grilák. Za 
svoju obetavú činnosť a hlavne odvahu 
aktívne pôsobiť bol viackrát predvolaný 
na výsluch na Bezpečnostný úrad do No-
vého Targu, no našťastie sa to obišlo bez 
zatknutia. Nátlak na všetkých krajanov 
pretrvával neu stále, preto sa zo začiatku 
členovia Miestnej skupiny Spolku stretá-
vali tajne, najčastejšie v súkromných do-
mácnostiach. Podľa slov krajana Severína 
Šoltýsa, o niečo neskôr, keď vlna prenasle-
dovaní trochu utíchla, mohli sa stretávať 
v prvej klubovni. Bola to staršia drevenica, 
ktorú Spolok kúpil pre potreby krajanov. 

Z našich začiatkov. . .

Vo Vyšných LapšochVo Vyšných Lapšoch
Drevo na podlahy im poskytol urbár. Túto drevenú budovu neskôr krajania zbúrali 
a koncom 80. rokov si na jej mieste vybudovali novú klubovňu, ktorá slúži dodnes. Na 
jej výstavbe sa podieľali všetci krajania z Vyšných Lápš, pomáhali aj krajania z iných 
obcí a veľa užitočnej práce tam vykonali mladí študenti jablonského lýcea. Krajan Šol-
týs hovoril, že prvé stretnutie v novej klubovni sa uskutočnilo v roku 1981 a od tých 
čias je klubovňa prístupná verejnosti. Konali sa v nej rôzne spolkové a rodinné oslavy. 
V súčasnosti vedúcou klubovne je Dorota Mošová a má tam svoje miesto aj terénne 
pracovisko redakcie Život.

Vo funkcii predsedov Miestnej skupiny SSP vo Vyšných Lapšoch sa vystriedalo nie-
koľko krajanov. Po krajanovi Gervázovi Grilákovi sa predsedom stal Augustín Brija, 
ktorý bol neskôr aj obvodným predsedom na Spiši a členom Ústredného výboru. Svoju 
funkciu verne zastával až do svojej smrti. Bol to neúnavný šíriteľ slovenskosti a jeho 
zásluhou sa v klubovni rozvíjal bohatý kultúrny život. Jeho nástupcom sa stal krajan 
Andrej Šoltýs, potom vedenie prebral krajan František Chovanec. Od roku 1976 je 
predsedom Miestnej skupiny SSP vo Vyšných Lapšoch Jozef Krišík. 

Históriu spojenú so Spolkom má aj krajanská dychovka. Vždy je prítomná na rôz-
nych spolkových podujtiach, hrá príležitostne na svadbách, na pohreboch, hodoch. 
Dychový orchester vo Vyšných Lapšoch vznikol ešte v roku 1885. Hlavným iniciáto-
rom vzniku dychovky bol spišský dekan Ján Palenčár. Jej účinkovanie sa zastavilo počas 
prvej svetovej vojny. Rovnako tomu bolo aj v časoch druhej svetovej vojny. Vďaka ak-
tivite prvého predsedu MS SSP vo Vyšných Lapšoch - Gerváza Griláka, hneď po vojne 
táto dychová hudba opäť zaznela. Bol nadaným muzikantom, kapelníkom a aj ľudovým 
tvorcom (zaoberal sa šitím spišských krojov). 

Spolu so vznikom miestnej skupiny sa podarilo obnoviť aj slovenské vyučovanie na 
škole. Po roku 1947 sa vďaka vytrvalosti krajanov začala opätovne vyučovať slovenčina 
na viacerých spišských školách a poľský jazyk sa vyučoval ako cudzí. Vtedy v Lapšoch 
pôsobili slovenskí učitelia o. i. J. Vlčic, Kortiš, E. Krajčovičová, manželia Páleníkov-
ci a krajanskí učiteľský dorast Cecília Biegunová, Mária Bizubová a napokon Mária 
Kačmarčíková. No neskôr nastala veľmi zlá situácia, objavila sa snaha o odstránenie 
slovenčiny zo všetkých spišských škôl. Krajania bojovali, aby ich rodný jazyk nepodľa-

hol silným snahám o polonizáciu a nevzdávali sa ani slovenskí učitelia. 
Prví slovenskí učitelia zaviedli nacvičovanie slovenských divadelných 
hier a založili divadelný krúžok. S nacvičenými hrami krajanská mlá-
dež vystupovala po okolitých obciach a na rôznych podujatiach. V sú-
časnosti sa na základnej škole vo Vyšných Lapšoch už od polovice 90. 
rokov slovenčina nevyučuje. Nie je o ňu záujem, alebo ochota umožniť 
vyučovanie? 

No na šťastie tradícia bohoslužieb v slovenskom jazyku pretrváva na-
ďalej. Každú nedeľu tam slúžia slovenské sv. omše kňaz Czesław Hałgas 
a kaplán Robert Śliwa. Krajania z Vyšných Lápš sú veľmi hrdí, že majú 
príležitosť zaspievať si slovenské liturgické piesne. Možno, že je to aj 
jedným z dôvodov, prečo je slovenské povedomie v tejto obci stále živé. 
No, hádam najdôležitejšie je to, že krajania vo Vyšných Lapšoch majú 
miesto, kde sa môžu pravidelne stretávať – klubovňu, v ktorej síce v sú-
časnosti prebiehajú opravy, ale je pre nich prístupná. Do budúcnosti im 
preto prajme veľa síl na dokončenie opráv a zároveň aj elánu organizovať 
kultúrny život v týchto priestoroch.

Text a foto: Lýdia Kováliková  

Jeden z prvých zjazdov dychoviek



...si žijú manželia Mária a Eugen Gribáčovci, ktorí spolu pre-
žili už celé polstoročie. A pritom svorne tvrdia, že tomu inak ani 
nikdy nebolo. Čo nám už iné zostáva, ak im taký manželský život 
len a len úprimne závidieť. Veď predsa každý mladomanželský 
pár túži po tom, aby ich zväzok bol celý život šťastný, bezproblé-
mový a plný lásky. A ako to bolo u Gribáčovcov, o tom nám už 
niečo viac povedali samotní jubilujúci manželia.

Eugen sa narodil 2. augusta 1930 v Podvlku – Psiarni v slo-
venskej roľníckej rodine Eugena a Márie Gribáčovcov. Mal troch 
bratov: Jozefa, Alojza a Karola a sestru Štefániu. Najstarší Jozef, 
ktorý sa narodil 
v roku 1922, mu-
sel koncom vojny 
narukovať na front. 
Neskôr, po návra-
te domov aktívne 
pôsobil v miestnej 
skupine v Podvlku 
a dlhé roky zastával 
funkciu predsedu miestnej sku-
piny, ktorú predtým plnil jeho 
otec. Ten si za svoje národné 
cítenie vytrpel veľa zlého hneď 
po skončení vojny, pretože bol 
väznený v Krakove. V takejto 
nepriaznivej situácii utiekol na 
Slovensko ďalší Eugenov brat 
Alojz a sestra Štefánia, ktorá 
neskôr pôsobila ako zdravotná 
sestra na Sliači.

Detstvo v medzivojnovom 
období nebolo ľahké, pretože na 
Orave doslova zúrila bieda. Kvôli 
tomu museli malé deti od naj-
mladších rokov pomáhať rodi-
čom pri gazdovských prácach. Aj 
keď práce bolo veľa, deti si vždy 
našli čas aj pre seba a vystrájali 
rôzne šibalstvá. Takéto detstvo 
mal aj Eugen. Keď trochu vyrás-
tol, musel začať chodiť do školy. 
Našťastie, škola bola neďaleko 
a treba podotknúť, že pre Eugena 
sa stala osudnou. Pretože okrem 
školských rokov tam strávil dlhé 
roky ako školník. Prvé dva roky 
Eugen navštevoval poľskú školu, neskôr už slo-
venskú. Keď skončil školskú dochádzku, v štúdiách 
nepokračoval a zostal doma na gazdovstve. V istom momente 
ho chceli Poliaci zverbovať do milície, avšak jeho otec im odkázal, 
že jeho syn Poliakom slúžiť nebude. Keď dosiahol vek dospelos-
ti, každý mladík či deva musel odrobiť niekoľko mesiacov v rámci 
pracovných povinností pri obnovovaní Poľska po druhej svetovej 
vojne. Eugen si takto odpracoval tri mesiace pri stavbe ciest. Po-
volávací rozkaz do armády dostal až vo veku 24 rokov, takže ho 
nakoniec ani nezobrali. 

Mária sa narodila 31. marca 1940 v slovenskej rodine Johany 
a Ignáca Moždeňovcov v Malej Lipnici. Má jednu sestru Johanu, 
ktorá býva naďalej v Malej Lipnici. Jej skoré detstvo pripadlo na 
ťažké časy druhej svetovej vojny. Keď prechádzal cez Oravu front, 
celá rodina bola evakuovaná. Po vojne sa život pomaly dostával 
do starých koľají. Jedno však veľmi škrelo Oravcov, že sa opäť 
našli v Poľsku. Najviac im záležalo na školách so slovenským vy-
učovacím jazykom, ktoré sa začínajú tvoriť až dva roky po voj-
ne. Keď Mária nastupovala na základnú školu, do Malej Lipnice 

prišiel práve prvý učiteľ zo Slovenska. Zo školských čias si Mária 
najradšej spomína na obdobie, počas ktorého pôsobil v Malej 
Lipnici vynikajúci slovenský učiteľ Jozef Dobšinský. Všetci ho 
mali veľmi radi. Aj práve vďaka nemu si Mária zahrala prvýkrát 
v ochotníckom divadle, ktoré tento učiteľ založil so svojimi žiak-
mi. Dokonca si ako žiačka 7. triedy zahrala hlavnú úlohu v Pyt-
liakovej žene. Dodnes si na to veľmi dobre pamätá, pretože svoju 
úlohu zahrala vynikajúco. Divadlo bolo odjakživa jej veľkou zá-
ľubou a tá ju neopustila dodnes. Po skončení školy mala ďalej po-
kračovať v štúdiu na jablonskom lýceu, avšak kvôli problémom 

s cestovaním nako-
niec zostala doma. 

Mária sa so svo-
jím budúcim man-
želom Eugenom 
zo zná mila v Uszy-
ciach na Sliezku, 
kam odchádzali 
mladí Oravci na 

veľkostatky za prácou. Boli 
to krásne roky mladosti. Aj 
keď z niektorých spomienok 
behá až mráz po chrbte, dnes 
sa z nich už len smejú. Neskôr 
Eugen často prichádzal za Má-
riou do Malej Lipnice, čo sa 
príliš nevidelo malolipnickým 
mládencom. Tí si ho raz do-
konca počkali, aby mu Máriu 
z hlavy vybili. Odradiť ho však 
nedokázali. Jedine Eugen pri-
chádzal do Malej Lipnice skôr, 
aby sa nemusel domov vracať 
za tmy. Nakoniec sa Mária 
a Eugen 8. februára 1958 zoso-
bášili v kostole sv. Štefana kráľa 
v Malej Lipnici. Po svadbe sa 
Mária presťahovala k Eugenovi 
do Podvlka, kde spolu bývali 
v rodičovskom dome a gazdo-
vali. Neskôr si vedľa rodičov-
ského postavili svoj dom. Dva 
roky po svadbe sa začala mladá 
rodinka rozrastať. Ako prvá sa 
im v roku 1960 narodila dcé-
ra Mária, o 4 roky neskôr syn 

Marián a v roku 1973 ďalšia dcéra Barbara. 
Eugen pracoval ako školník v neďalekej škole 

a Mária upratovala v škôlke. Okrem toho mali aj svo-
je gazdovstvo, na ktorom im deti pomáhali. Ako sami hovoria, 
pokiaľ deti vyrastali, na gazdovstve im mal aj kto pomáhať. Keď 
si však deti založili vlastné rodiny a začali hospodáriť na svojom, 
akosi rúk do pomoci ubudlo a tak nakoniec manželia Gribáčovci 
zavesili gazdovstvo na klinec. 

Od začiatku sa živo zapájali do života miestnej skupiny, veď to 
mali „v krvi“. Eugenov otec a brat plnili dlhšie obdobie funkciu 
predsedu miestnej skupiny v Podvlku. A Mária asi 10 rokov viedla 
krajanský ochotnícky divadelný súbor Ondrejko. Dodnes sa man-
želia Gribáčovci zaujímajú o krajanský život a Mária rada vystupu-
je na tradičných krajanských podujatiach, na ktorých s obľubou 
spieva slovenské piesne. 

Jubilujúcim manželom prajeme do ďalších rokov veľa zdravia 
a božieho požehnania, čo najmenej starostí a ešte viac radostí 
a lásky.

Marián Smondek

Naďalej šťastne a veselo...

5e-mail: zivot@tsp.org.ple-mail: zivot@tsp.org.pl

Naši zlatí jubilanti
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O
zdobou Jurgova je starý drevený kostol sv. Sebastiá-
na umiestnený v centre obce. Pre turistov je to naozaj 
skvost, ktorý veľmi radi obdivujú, ale koľko treba námahy 
a starostlivosti o tento sakrálny objekt, najlepšie vedia sa-

motní obyvatelia obce. Preto v ich záujme sú opravy a rekonštrukcie 
jednotlivých jeho častí, aby ostal pre budúce generácie ako odkaz 
minulých čias. V tejto súvislosti sme sa porozprávali s tamojším 
farárom Józefom Markom, ktorý sa podujal spolu s farníkmi obnoviť 
kostol a tento cieľ vytrvalo sleduje. Pod jeho dohľadom prebiehajú 
niektoré opravy. Ako nám povedal, predchádzajúca generálna opra-
va kostola bola prevedená ešte pred druhou svetovou vojnou v roku 
1935, keď v tejto farnosti pôsobil kňaz Sikora. Od tejto doby boli 
len občas nejaké menšie opravy. Keďže je to pamätihodnosť, po-
žiadala jurgovská farnosť o pomoc vojvodského konzervátora. Práce 
sú vedené pod dozorom Konzervátorskej pracovne Arcidiecézneho 
múzea v Krakove. Jej pracovníci postupne obnovovali bočné oltáre: 
sv. Mikuláša a Ružencovej Panny Márie. V roku 2007 sa podarilo 
dokončiť polychrómiu nad hlavným oltárom a obnovený bol aj výjav 
ukrižovania Ježiša, ktorý sa nachádza na oblúku nad hlavným oltá-
rom. Zároveň svieži vzhľad získali zastavenia krížovej cesty so slo-
venskými podpismi. Pri týchto obrazoch muselo dôjsť k namaľovaniu 
verných kópii malieb na plátne, ale rámy ostali tie isté. Staré obrazy 
boli totiž namaľované na papieri a nedalo sa ich natoľko opraviť, aby 

Novinky 

z jurgovskej 

farnosti

mia. V súčasnosti sú tam pekné nástenné maľby, ktoré boli skôr ledvo 
viditeľné. Upravené boli aj priestory sakristie a zavedený protipožiarny 
poplach. 

Finančnú pomoc na takéto časovo náročné a pomerne dráhe prá-
ce získala farnosť z Maršalkovského úradu v Krakove a z európskych 
fondov, ale ako povedal farár, nenahraditeľná je práca samotných 
farníkov, ktorí ochotne pomáhali pri rôznych prácach a taktiež svojimi 
milodarmi prispievali na tieto opravy. Popritom sa kostol stal viditeľnej-
ším aj v noci vďaka nočnému osvetleniu. V plánoch je ešte obnova 
polychrómie bohostánku, hlavného oltára, kazateľnice a v neposled-
nom rade aj spovednice. Všetko však závisí od prostriedkov, ktoré 
budú mať k dispozícií. 

Vďaka Spolku Slovákov v Poľsku je obnovená zástava s výjavom 
sv. Sebastiána, patróna farnosti, ktorá bola už v dosť zlom stave. 

Všetky tieto obnovené časti výzdoby kostola 5. mája t.r. slávnostne 
posvätí biskup Jan Szkodoń, ktorý v tom čas má navštíviť farnosť. 

Okrem toho sme sa dozvedeli, že farár Józef Marek pôsobí v Jur-
gove už sedemnásť rokov a tento rok bude oslavovať dvadsiate výro-
čie kňazstva. Najskôr tu pôsobil ako kaplán a potom sa stal adminis-
trátorom farnosti. Farnosť sv. Sebastiána zahŕňa vo svojej pôsobnosti 
obce Jurgov, Čiernu Horu od Jurgova a Repiska – Bryjov Potok. Na 
otázku, ako sa mu pracuje vo farnosti, kde sú tri národnosti, povedal, 
že podľa neho viac národnosti znamená aj obohatenie liturgie. Už 
sa v istom zmysle cíti súčasťou tohto spoločenstva a váži si to, že 
ľudia si uchovávajú dedičstvo svojich otcov. 

Jurgovčanom prajeme, aby opravy čoskoro ukončili a ich kostol 
sa stal naozajstným podtatranským skvostom, ktorí budú všetci ob-
divovať. Farárovi Józefovi Markowi, aby slová evanjelia, ktoré hlása, 
padali na úrodnú pôdu sŕdc farníkov a na jeho kňazskej ceste nech 
ho opatruje sv. Jozef a Panna Mária.

Text a foto: Agáta Jendžejčíková

mohli ešte slúžiť veriacim. Pritom 
už boli veľmi zničené. Podarilo 
sa aj poupratovať priestory boč-
nej kaplnky sv. Jozefa, v ktorej 
bola taktiež obnovená polychró-

Obnovené zastavenie Krížovej cesty 

Nástenná maľba sv. Rodiny v kaplnke 
sv. Jozefa

Farár J. Marek

Bočný oltár sv. Mikuláša

Obnovený oblúk nad 
hlavným oltárom

Zástava sv. Sebastiána



Aj keď som už dávno školu skon-
čil, stále rád do nej chodím. 
A hlavne tam, kde ešte dodnes 

znie slovenský jazyk. A tak ako každý 
rok, som sa vybral na návštevu jablon-
ských študentov, ktorí sa učia sloven-
činu. 

Aktuálne sa slovenčina vyuču-
je v dvoch skupinách. Aby ani jedna 
z nich nebola ukrátená o pozornosť 
zo strany našej redakcie, navštívili sme 
obidve. 

S prvákmi som sa stretol po pr-
výkrát. Takže som sa im na začiatku 
predstavil a porozprával som im o prá-
ci v našej redakcii Život. Potom prešiel 
rad na nich, takže sa postupne všetci 
predstavili. Samozrejme, že po sloven-
sky. Občas im to ešte nešlo tak, ako by 
chceli, ale po pol roku hodín zo slo-
venského jazyka to bolo aj tak veľmi 
dobre. Takže mi porozprávali, odkiaľ 
pochádzajú, kde už doteraz boli na 
Slovensku, čo sa im na Slovensku páči 
a čo nie. Najúspešnejšie boli termálne 
kúpaliská. Niektorí majú dokonca na 
Slovensku aj rodinu, ale takých štu-
dentov bolo neveľa. Preto som sa ich 
taktiež opýtal, prečo si vybrali práve 
slovenčinu a nie iný cudzí jazyk. Všetci 
svorne tvrdili, že slovenčinu si vybrali 
hlave preto, lebo slovenčina je pre nich 
najzrozumiteľnejším cudzím jazykom 
a nemajú až taký problém s jej poro-
zumením. A na hodiny chodia veľmi 
radi, lebo pani učiteľka Anna Lenčov-
ská pripravuje vždy nejaký zaujímavý 
materiál.  Skupinka prvákov je dosť 

veľká, pretože ju tvorí až 21 študentov. 
Už vlani sa vytvorila prvá väčšia sku-
pinka, takže ako vidieť, slovenský jazyk 
v jablonskom lýceu ešte naisto pretrvá 
niekoľko rokov. 

Druhú skupinku tvorili druháci 
a tretiaci, ktorí sa učia v spojenej sku-
pine. Druhákov je 17, ale tretiakov je 
len 5. Aj preto ich pridelili v rámci 
rozvrhu do skupiny s druhákmi a spo-
lu tvoria dvadsaťdvačlennú spojenú 
medzi triednu skupinku. Keďže tento 
rok sa už pravdepodobne zo slovenčiny 
maturovať nebude, žiaden z tretiakov sa 
ani na maturitnú skúšku nepripravuje. 
Keďže s druhákmi a tretiakmi som sa 

Medzi slovenčinármi 
v jablonskom lýceu

už poznal s predchádzajúcich stretnu-
tí, predstavovať som sa už nemusel. Aj 
s touto skupinkou študentov som sa 
porozprával o pohnútkach, ktoré ich 
viedli k výberu slovenčiny. Od tej prvej 
skupinky sa ich argumenty skoro vôbec 
nelíšili. Už na prvý pohľad bolo vidieť 
a počuť rozdiel vo výslovnosti medzi 
prvákmi a druhákmi či tretiakmi. Aj 
na stretnutí s druhou skupinkou som 
sa dozvedel, čo sa im na Slovensku páči 
a čo nie, kam radi cestujú, a niektorí 
mi porozprávali aj nejaké zaujímavé 
zážitky. Potom sme si prečítali známu 
slovenskú rozprávku Ako išlo vajce na 
vandrovku. Vzhľadom na niektoré má-
lokedy používané slová občas bolo dosť 
smiechu, ale rozprávka sa im páčila. 

Pri rozhovore s pani učiteľkou A. 
Lenčovskou som sa dozvedel, že štu-
dentom dobre poslúžia knihy, ktoré 
dostali zo Slovenska. V knihách sa na-
chádza mnoho hodnotných informácií, 
ktoré môžu využiť na hodinách sloven-
činy. Chýba im však nejaká kvalitná 
učebnica a cvičebnica zo slovenského 
jazyka, aby každý zo študentov mal ne-
jaký podklad. Ťažko sa totiž učí s pre-
fotených papierov. Všeobecne možno 
povedať, že populárnosť slovenčiny na 
jablonskom lýceu vzrastá, avšak vzhľa-
dom na to, že už nie je z nej maturitná 
skúška, študenti sa viac sústredia na iné 
predmety, a tým sa menej sústredia na 
slovenčinu.

Text a foto: Marián Smondek 
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Spojená skupinka 
druhákov a trietakov

Skupinka prvákov
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Nové diecézy 
na Slovensku

V polovici februára sa menil na 
území Slovenska rozsah a počet rím-
skokatolíckych diecéz, ktorých je po 
zmenách osem. Vznikli dve nové die-
cézy s biskupskými sídlami v Bratislave 
a Žiline. Do Bratislavy sa presunulo ná-
rodné sídlo cirkvi. Jej hlavou s titulom 
metropolitu sa stal nový bratislavský 
arcibiskup S. Zvolenský. Novozriade-
nú žilinskú diecézu bude riadiť doteraj-
ší pomocný biskup z Banskej Bystrice 
T. Galis. Doterajší najvyšší predstaviteľ 
rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku J. 
Sokol sa stal trnavským arcibiskupom.

Zmeny 
v gréckokatolíckej 

cirkvi 

Na metropolitnú cirkev so sídlom 
v Prešove bola povýšená aj gréckokato-
lícka cirkev na Slovensku. Intronizácie 
prvého prešovského arcibiskupa a met-
ropolitu Jána Babjaka dňa 17. februá-
ra sa zúčastnili prefekt kongregácie pre 
východné cirkvi kardinál Leonardo 
Sandri, kyjevsko-haličský vrchný arci-
biskup kardinál Ľubomyr Huzar, kra-
kovský arcibiskup kardinál Stanislav 
Dziwisz, kardinál Jozef Tomko a ďalší 
významní hostia. O novom územnom 
členení gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku rozhodol pápež Benedikt XVI. 
30. januára 2008. V tejto súvislosti bolo 
zriadené tiež bratislavské biskupstvo na 
čele s eparchom Petrom Rusnákom.

Nový minister 
obrany SR

Po odvolaní Františka Kašického s 
postu ministra obrany SR sa jeho no-
vým nástupcom stal Jaroslav Baška.

Vzrast HDP

Slovenská ekonomika v závere mi-
nulého roku rástla rýchlym tempom. 
Za rok 2007 hrubý domáci produkt 
vzrástol predbežne o rekordných 
10,3%, čím sa SR dostala na čelo Eu-
rópskej únie. K vysokému rastu prispeli 
obchodníci, ktorí sa predzásobili ciga-
retami pred ich zdražovaním a priemy-

Z diania 
na Slovensku

sel, najmä výroba strojov, elektronic-
kých zariadení a vozidiel.

Nový štát 
na mape sveta

Dňa 17. februára kosovský parla-
ment jednostranne vyhlásil nezávislosť 
tejto juhosrbskej provincie od Srbska. 
Slovenská republika zobrala na vedo-
mie deklaráciu nezávislosti a zatiaľ ne-
vidí možnosť na tomto základe uznať 

Kosovo. Po ďalšom študovaní situácie 
a posúdení vývoja v Kosove i regióne 
a postojov medzinárodného spoločen-
stva sa k tejto otázke vráti, čo chce mi-
nisterstvo zahraničných vecí SR urobiť 
zhruba v období do 120 dní.

Televízny signál

Od začiatku apríla by mal na Slo-
vensku začať platiť tzv. „zástrčkový“ 
zákon. Koncesionárske poplatky budú 
musieť platiť všetci odberatelia elektri-

ny bez ohľadu na to, či vlastnia televíz-
ny prijímač alebo rádio. Poplatky budú 
musieť platiť aj obyvatelia Zamaguria, 
pričom v niektorých častiach je signál 
slovenského rozhlasu a televízie veľmi 
zlý alebo nie je vôbec.

Bez víza do Kanady

Na krátkodobé návštevy Kanady od 
1. marca už občania Slovenska, Litvy, 
Poľska a Maďarska nepotrebujú víza. 

Bezvízový styk s Kanadou tak majú už 
všetky krajiny Európskej únie, okrem 
Rumunska a Bulharska.

Ničivá víchrica

Začiatkom marca sa územím Slo-
venska prehnala víchrica, ktorá mies-
tami dosahovala rýchlosť až 120 km/
hod. Silný vietor vyvracal stromy, čím 
výrazne komplikoval dopravnú situ-
áciu. Mnohé obce ostali bez dodávok 
elektriny. Najviac postihnutá bola ob-
lasť Záhoria. (mm)
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František Nemec je jedným z naj-
starších obyvateľov, ale aj posledným 
žijúcim odbojárom v Novej Belej. Na-
rodil sa 13. januára 1918. Počas jeho 
života sa udialo veľa spoločensko-po-
litických zmien. Narodil sa v období, 
keď sa končila I. svetová vojna. Ľudia sa 
pomaly vracali k normálnemu životu. 
Začali zveľaďovať domy a hospodárske 
stavby a ani v nich neskrsla myšlienka, 
že takmer o dvadsať rokov sa opäť ude-
jú vojnové ťaženia. František vyrástol 
a pomáhal doma na gazdovstve.

Na vojne
Nadišiel rok 1939, vypukla druhá 

svetová vojna a Spiš spolu s Oravou sa 
stál súčasťou Slovenského štátu. Prišli 
aj prvé povolávacie rozkazy na vojen-
ský výcvik. František na jeseň v 1940 
narukoval do Dolného Kubína, kde sa 
zúčastnil vojenského výcviku v jednotke 
guľometníkov. V roku 1941 bol odvele-
ný na východný front. Spolu so svojím 
oddielom sa dostal až do blízkosti Azov-
ského mora. V jeho pamäti veľmi silno 
utkvela jedná príhoda, keď na Vianoce 
v Rusku im dali jeden deň oddychu, 
čomu sa nesmierne potešili, ale už okolo 
polnoci začuli streľbu a dostali rozkaz, 
aby čo najskôr začali ustupovať. Streľba 
bolo natoľko hustá, že nesmeli ísť peši, 
ale sa museli plaziť po snehu, v mrazi-
vom počasí 5 km, čo si vyžadovalo veľa 
vytrvalosti. Vďaka tejto námahe sa im 
podarilo prežiť. V Slovenskej armáde 
bol v tom čase už aj jeho mladší brat 
Ján, preto František mal byť prepustený 
do civilu. Jednak už cestou domov ho 
prevelili do strážnej jednotky v Čadci. 
V roku 1945 sa zúčastnil bojov v oko-
lí Liptovského Mikuláša, Vrútok a jeho 
cesta viedla až na Moravu a do Čiech do 
Prahy. Práve tam ho zastihol vytúžený 
koniec vojny. Domov sa vrátil pred žat-
vou 1945. Dodnes je vďačný Bohu, že 
sa mu podarilo šťastlivo prežiť toto ťažké 
obdobie. To, čo zažil a videl na fronte, 
si nikto nevie predstaviť. Ešte dnes má 
pred očami obete, ktoré padali pri pre-
strelkách. František nepraje nikomu, 
aby zažil vojnové ťaženie. Ako hovorí, 
prešiel kus sveta. A ani sám nemôže 
uveriť, že sa vrátil domov živý. Aj jeho 

šiesti kamaráti, s ktorými spolu obslu-
hoval ťažký guľomet. - Je to naozaj akýsi 
zázrak, že žijem, - podotýka František, 
- a dokonca som už oslávil 90 rokov, preto 
si život veľmi vážim. 

Rodina

Po návrate domov sa oženil s vdovou 
Máriou Chovancovou. Spoločne vycho-
vali päť detí: Máriu, Annu, ktorá, žiaľ, 
už zomrela, Jána, Františka a Bernade-
tu. Dnes už každý z nich má vlastnú ro-
dinu a deti i vnukov, ale nikdy nezabú-
dajú na Františka. Manželia Nemcovci 
mali pomerne veľké gazdovstvo a veľa 
práce. Popritom si však František privy-
rábal ako tesár o. i. v Tatranskom mú-
zeu v Zakopanom, v múzeách v Čiernej 
Hore a Jurgove. V roku 1985 mu zom-
rela manželka Mária. Dožil sa viacerých 
vnukov a pravnukov. Spolu s ním v sú-
časnosti býva vnuk Pavol s manželkou 
Dankou a dvomi pravnukmi, ktorí sú 
jeho očkom v hlave. Rád sa na nich po-
zerá, ako sa hrajú. 

Vždy sa živo zaujímal o krajanské 
dianie. Je členom MS SSP v Novej Be-
lej a verným čitateľom časopisu Život. 
Za účasť v SNP získal viaceré vyzna-
menania a posledné Odznak vojnový 
veterán v roku 2006 v máji z rúk plk. 
Vasila Kuzmiaka z Veľvyslanectva SR 
vo Varšave. 

Jeho receptom na dlhý život je ťaž-
ká práca. Ani sa mu nezdá, že mu už 
uplynulo 90 rokov života. Ešte stále je 
plný životného elánu, energie. Želáme 
mu, aby ešte dlhé roky si užíval rodin-
nú pohodu a krásne slnečné dni.

Text a foto: Dorota Mošová 

Beliansky nestorKrátko z Oravy
Stolnotenisový turnaj. 23. febru-

ára t.r. sa vo Veľkej Lipnici uskutočnil 
jubilejný 10. turnaj v stolnom tenise 
seniorov. Súťažiaci boli rozdelení do 
dvoch vekových kategórií: od 18 do 
30 rokov prvá kategória a druhá vyše 

30 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 26 
súťažiacich. V mladšej kategórii vyhral 
Tomasz Pniaczek, v staršej Stanisław 
Hola. Víťazom gratulujeme. Organizá-
torom a zároveň aj sponzorom odmien 
bol vojt gminy Veľká Lipnica spolu 
s Gminným centrom kultúry, turistiky 
a športu vo Veľkej Lipnici. (bb)

* * *
Stretnutie s gynekológom. Kon-

com februára sa klubovni SSP v Jablon-
ke uskutočnilo stretnutie s Mariuszom 
Balajewiczom, gynekológom z Krako-
va. Na stretnutie prišli ženy v rôznom 

veku. Na úvod si vypočuli krátku pred-
nášku a pozreli si fi lm, ako dbať a chrá-
niť si svoje zdravie. Potom bol čas na 
otázky. Účastníčky stretnutia sa dozve-
deli mnoho zaujímavých vecí a dostali 
veľa zaujímavých rád. Takéto stretnutia 
sú pre ne veľmi dôležité. Zhromažde-
né ženy boli vďačné pánu doktorovi za 
takéto stretnutie a vyslovili názor, že 
by bolo vhodné zorganizovať podobné 
stretnutia aj s lekármi iných špecializá-
cií. (Genovéva Prilinská)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Profi l
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„Najdôstojnejší otče, zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá je Alelu-
ja!“ Po poslednom čítaní z Nového 
zákona na vigíliu Pánovho zmŕt-
vychvstania takto diakon ozna-
muje veľkonočnú zvesť biskupo-
vi. Následným čítaním evanjelia 
oznamuje Pánovo zmŕtvychvstanie 
všetkým prítomným, čím vyvrcholí 
celá liturgia slova. Čo je základom 
tejto zvesti? Sme vďaka Božej láske 
nielen povolaní k životu, ale vďaka 
nej sme tiež vykúpení od hriechu. 
Už ostáva iba jedno. Prispieť svo-
jou snahou k vlastnej spáse.

9.03.2008 
5. pôstna nedeľa, 

(Jn 11, 1 – 45)
Ak by sme chceli zostaviť rebrí-

ček senzácií, vzkriesenie Lazára by sa 
umiestnilo na popredných miestach. 
Udalosti sa stupňujú tým, že Ježiš hoci 
vie o chorobe, dáva si načas. „...zostal 
ešte dva dni na mieste, kde bol.“ Neu-
robil tak preto, žeby mu bol Lazár ľa-
hostajný, veď predsa patril medzi jeho 
priateľov. Všetko to bolo plánované 
inak. Ježiš si môže dovoliť povedať slová 
o spánku, hoci myslí na smrť. On, kto-
rý je Pánom nad životom, aj smrťou. 
Pre Ježiša je najvhodnejší moment na 
vzkriesenie vtedy, keď to nikto nečaká. 
Židom bolo jasné, že štyri dni v hro-
be je priveľa. Niet nádeje, žeby mohla 
ešte jestvovať nejaká väzba duše a tela. 
Napriek tomu na priateľovo božské 
slovo Lazár vychádza z hrobu von aj po 
štyroch dňoch. 

Iba krátku chvíľu pred samotným 
zázrakom Ježiš povedal:„Ja som vzkrie-
senie a život.“ Povedal to Lazárovej ses-
tre Marte. Marta porozumela, že Ježiš 
hovorí v zmysle večnosti, no Lazára 
vrátil naspäť k životu. Môžeme tieto 
slová použiť podobne a aplikovať ich 
na dočasnosť. Môže Ježiš moju rezigná-
ciu, skleslosť, pesimizmus a depresiu, 
ku ktorej ma doviedli životné okolnos-
ti zmeniť a zastaviť môj úpadok? Môže 
ma prebudiť a priviesť k činnosti, opti-
mizmu, k životu? Môže sa stať pre moje 
životné situácie vzkriesením a životom? 
Naozaj môže. Dôverujme!

16.03.2008 
Palmová nedeľa, 
utrpenia Pána, 

(Mt 26, 14 – 27, 66)
Sväté omše Palmovej nedele začína-

jú procesiou. Na úvod číta kňaz evan-
jelium o Ježišovom vstupe do Jeruza-
lema. Evanjelium v bohoslužbe slova 
sa týka rozprávania o umučení Pána. 
Medzi vstupom a pašiami je niekoľko 
minút. V reálnom čase to bolo pár dní, 
čo Ježiš slávnostne vošiel do Jeruzalema 

a bolestne z neho vychádzal. Do mesta 
vchádza ako oslavovaný kráľ, z mesta 
vychádza ako odsúdený a potupený 
zločinec. Za pozornosť stojí dav ľudí, 
ktorý sa zúčastňuje obidvoch sprievo-
dov. Raz kričia zborové Hossana!, dru-
hý raz rovnako silne jednotné Ukrižuj! 
Aké je to zradné byť súčasťou davu. 
Keď sa veziem na „dobrej vlne“, tak 
je to fajn, ani ma to nestojí námahu. 
Som dobrý ako ďalších sto ľudí okolo 
mňa. A keď na zlej? Nuž čo, veď nie 
som horší ako ostatní. Sila davu, sila 
verejnej mienky... 

Ak sa odlíšim od väčšiny vtedy, keď 
je potrebné vydať svedectvo hodné ve-
riaceho kresťana, možno stratím von-
kajší pokoj, rozzúrim okolie, ale vnú-
torný pokoj ostane.

23.03.2008 
Nedeľa 

zmŕtvychvstania 
Pána, 

(Jn 20, 1 – 9)
Dni strávené v Ježišovej blízkos-

ti určite neboli nudné. Ale to, čo sa 
udialo od veľkonočnej večere, bola 
poriadna dráma. Zrada, zajatie, odsú-
denie, bolestná cesta na Golgotu, smrť 
na kríži a nakoniec zapečatený hrob. 
Defi nitívny koniec. Ježišovi najbliž-
ší sú poriadne vystrašení udalosťami. 
Možno aj cítia výčitky svedomia, ako 
zbabelo sa rozutekali. Na druhej strane 

je tu stále strach o vlastný život. Čo ak 
príde rad aj na nich? S vodcom sa porá-
tali, teraz ešte s jeho „partiou“. Všetky 
tieto mračná ich bolestného rozpolo-
ženia prenikne svetlo veľkonočnej ra-
dosti. Ján pri prázdnom hrobe „videl 
i uveril“. Mária Magdaléna všetkým 
zvestuje: „Videla som Pána.“ Emauzskí 
učeníci ho spoznajú „pri lámaní chle-
ba“. Apoštol Tomáš vyzná: „Pán môj 
a Boh môj.“ 

Ani po 2 tisícročiach nie sú učení-
ci iní, ako tí, čo boli s Ježišom. Preto, 
Pane, neustále posilňuj a rozvíjaj svo-

jou milosťou našu veľkonočnú vieru, 
ktorá sa zrodila u tvojich najbližších po 
zázraku zmŕtvychvstania.     

30.03.2008 
2. veľkonočná nedeľa 

– Nedeľa Božieho 
milosrdenstva, 
(Jn 20, 19 – 31)

 „Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám 
prišiel taký vznešený Vykupiteľ.“ Tieto 
slová sú súčasťou veľkonočného chvá-
lospevu. „Vďaka“ hriechu sa Boh stal 
človekom a Vykupiteľom ľudstva. Nie 
je to oslava hriechu, ale oslava Božieho 
milosrdenstva. Boh sa rozhodol nepo-
trestať ľudstvo, ale vykúpiť ho z hrie-
chu. Akú úľavu a šťastie zažívame po 
odpustení hriechov vo sviatosti zmiere-
nia. V nie jednom veriacom skrsne po 
úprimnom vyznaní hriechov, ľútosti a 
rozhrešení túžba: „Teraz tak zomrieť!“  
Prosba kajúceho zločinca na kríži bola 
jednou z posledných, ktoré boli adreso-
vané priamo zoči-voči Ježišovi. Prosba 
o milosrdenstvo: „Spomeň si na mňa, 
keď prídeš do svojho kráľovstva.“ A odpo-
veď? „Dnes budeš so mnou v raji.“  Ako 
ťažko sa žije s vedomím, že niekto mi 
nechce odpustiť. Vo vzťahu k Bohu si 
môžeme byť istí, že nám odpustí vždy 
a znovu. Jedna podmienka tu však je: 
kajúce a odpúšťajúce srdce.

vdp. Viktor Pardel
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Naši zlatí jubilanti

Augustín Findura sa narodil 
25. mája 1932 vo Falštíne, 
kde aj navštevoval šesťročnú 
základnú školu. Prvou väč-

šou zmenou v jeho živote bolo presťa-
hovanie sa do susednej obce Nedece-
Zámku, keď mal 12 rokov. Bol veľmi 
šikovným a rezkým chlapcom a mal 
presne vytýčený cieľ, ktorý tvrdo sledo-
val. Bola to stavba vlastného domu. Od 
najmladších rokov sa usiloval o to, aby 
sa jeho sen stal skutočnosťou. Z gaz-
dovstva bolo ťažko vyžiť, nehovoriac 
už o stavbe domu. Po absolvovaní zá-
kladnej školy chodil do príležitostných 
prác, ako napr. kosiť trávu do Przemyś-
la, do práce na stavby a pod. Nezarábal 
pritom veľa peňazí, ale ukladal si halier 
k halieru a po nejakom čase si aj niečo 
našetril. Ako povedal, spomína si, že za 
100 kg skoseného, usušeného a zveze-
ného do stodoly sena dostaval 300 zl. 
Nebolo to síce veľa, ale bolo to lepšie 
ako sedieť doma a nemať nič.

Na svoje mládenecké roky si Au-
gustín spomína s nostalgiou, keďže 
ubehli veľmi rýchlo. Ako to voľakedy 
bolo, stretával sa s kamarátmi. Občas 
i niečo povystrájali a bolo veselo. Preň-
ho bola najdôležitejšia práca a prípra-
va na stavbu domu. Keďže bol veľmi 
snaživý a chcel mať dobre zaplatené za 
svoju prácu, dokončil školu v Nedeci. 
Bol veľmi zaneprázdnený, no nie natoľ-
ko, aby si nevšimol Máriu Florekovú, 
ktorá sa mu zapáčila. 

Mária bola dcérou Michala a Rozá-
lie Florekovcov. Narodila sa 26. augus-
ta 1939. Bývala spolu so svojimi rodič-
mi a súrodencami v dvorskom baraku. 
Rodinnú situáciu mala dosť ťažkú, ale 
mladá a energická Mária sa dokázala 
postarať o seba, aj o rodinu. Keď sa jej 

S úsmevom na tvári
naskytla možnosť vycestovať za prácou, neváhala a odišla do práce na družstve. 
Najskôr pracovala v roľníckom družstve v Piotrkowiciach v blízkosti Krakova 
a neskôr v Kazimierzi Wielkiej. Domov sa vrátila po troch rokoch. Po návrate 
sa začala stretávať s Augustínom, ktorý chodil za ňou vytrvalo, kým Mária nesú-
hlasila s jeho prosbou, aby sa zaň vydala. Ako povedal Augustín, jeho najdôle-
žitejším životným plánom bola Mária, pre ktorú chcel postaviť dom a pracovať 
i žiť. Slávnostné áno si povedali 15. februára 1958. Augustínov sen o vlastnom 
dome sa začal pomaly napĺňať. Najprv postavil prízemie, kde bývali sedem rokov. 
Potom postupne rástli ďalšie poschodia. Kým manželka sa starala o deti a gaz-
dovstvo, Augustín pracoval mimo obce. Manželia Findurovci vychovali štyri deti: 
Andreja, Jozefa, Kristínu a Helenu. 

Krajan Findura pracoval na stavbách, kde bol murárom. Jeho práca bola špe-
cifi cká, pretože väčšinou pracoval pri rekonštrukcii historických budov. Pracoval 
o. i. na Nedeckom zámku, na Waweli, v Pieskovej Skale, na hrade v Baranowe 
Sandomierskom. Napokon pracoval aj pri stavbe Nedeckej priehrady. 

Augustín bol veľmi dobrým pozorovateľom a už v 60. rokoch minulého sto-
ročia si všimol, že budúcnosťou Nedece-Zámku bude turistika, preto svoj dom 
postavil pomerne veľký. Jeho rodina mala dodatočný príjem z ubytovávania štu-
dentov a rôznych turistov. Findurovci majú naozaj prekrásny výhľad na vodnú 
priehradu, Nedecký zámok a zrúcaniny Čorštínskeho hradu. 

V ich domácnosti vždy vládol slovenský duch. Odjakživa si predplácajú 
krajanský časopis Život a občas sa dostanú aj k nejakým slovenským knihám 
či rozhlasovému vysielaniu. Augustín je dlhoročným predsedom tamojšej MS 
SSP a doručovateľom Života. Ako hovorí, činnosť miestnej skupiny už dávnejšie 
ochabla, keďže mladí ľudia odchádzajú za prácou a starší zomierajú. 

Tých 50 rokov manželstva uplynulo Augustínovi a Márii veľmi rýchlo. Boli 
rôzne dni, ale vďaka úsmevu na tvári, porozumeniu a vzájomnej podpore to do-
kázali prežiť čo najlepšie. Dnes sú na zaslúženom dôchodku a majú viac času pre 
seba. Dočkali sa desiatich vnukov, ktorých majú veľmi radi.

Polstoročie manželstva slávili v kruhu rodiny a známych a opätovne si potvr-
dili svoj sľub v kostole počas slávnostnej sv. omše. My im prajeme mnohé roky 
v porozumení, láske a s božím požehnaním.

Text a foto: Dorota Mošová
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Mesiac marec je pamätným pre Slovákov v Poľsku 
– na Spiši a Orave, lebo počas jeho dní odišli do 
večnosti naši vzácni rodáci, ktorí sa podieľali na 

oslobodení tohto územia a zachovaní slovenského národné-
ho povedomia svojich rodákov. Sú to: profesor Alojz Miško-
vič a dekan Jozef Vojtas. 

Alojz Miškovič sa narodil v Jurgove 4. septembra 1902. 
Gymnaziálne štúdium  absolvoval v Podolinci, Levoči a Ru-
žomberku, kde v roku 1921 maturoval. Kňazskú vysviacku 
prijal z rúk Jána Vojtaššáka, spišského diecézneho biskupa, 
ktorý postrehol jeho organizačné schopnosti a literárne am-
bície. Odporúčil ho na štúdium fi lozofi e na UK v Bratisla-
ve, kde získal diplom stredoškolského profesora. Vyučoval 
slovenský jazyk a literatúru na Rímskokatolíckom učiteľ-
skom ústave v Spišskej Kapitule. Jeho účinkovanie v Ústave 
a škole bolo pre budúcich učiteľov ozajstným požehnaním. 
V roku 1939 prešiel do Spoločnosti pre zahraničných Slo-

vákov v Bratislave. Od roku 1946 pracoval v Slovenskej lige 
v Bratislave. Venoval sa národnostnej problematike Slová-
kov doma i v zahraničí, najmä obrane svojich rodákov v Poľ-
sku. Neskôr sa vrátil na profesorskú katedru ako docent pre 
cirkevné dejiny, patrológiu, kresťanskú archeológiu, cirkev-
né umenie a staroslovenčinu. V roku 1963 obhájil dizertač-
nú prácu na tému Začiatky kresťanstva u Slovákov a stal sa 
riadnym profesorom na uvedenej fakulte. Zomrel náhle 14. 
marca 1967. Je pochovaný v Kežmarku, keďže do rodného 
Jurgova nedostal priepustku ani po smrti. Jeho literárno-
historické dielo je vzácnym pokladom slovenskej literatúry. 
Autorom jeho náhrobného kameňa je akademický sochár 
Ludwik Korkoš, rodák z Čiernej Hory, ktorý žil a praco-
val v Bratislave. Náhrobný kameň je zhotovený na balvane 
z rieky Bialky z Jurgova, na ktorom je kovový tepaný kríž, 
busta a tabuľa s rodnými údajmi profesora.

Dekan Jozef Vojtas bol tiež rodákom z Jurgova. Jeho otec 
bol hájnikom u Javorinského pána - kniežaťa Hohenlohe. Bol 
piatym dieťaťom z ôsmich. Ľudovú školu vychodil v Jurgove. 
Pričinením  dekana Antona Kubaššáka, vtedajšieho jurgov-
skeho farára pokračoval v štúdiách. Roku 1925 maturoval na 
gymnáziu v Levoči. V školskom roku 1925/26 sa zapísal na 
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na 
pokračovanie v štúdiu potreboval osvedčenie o štátnom ob-
čianstve ČSR. Pretože Jurgov v tomto období už patril Poľsku, 
zriekol sa domovského práva v Jurgove a poľského občianstva, 
aby ho obec Javorina mohla prijať za svojho obyvateľa. Trápila 
ho strata práva v rodnej obci, preto sa rodičom z Bratislavy už 
neozval. Prekvapil ich až na Vianoce, keď prišiel už ako po-
slucháč teológie v Spišskej Kapitule. Kňazské svätenie prijal 
z rúk biskupa Vojtaššáka 27. apríla 1930. Primičnú sv. omšu 

celebroval 4. mája 1930 v Jurgove. Od 1. mája 1930 do 3. 
novembra 1932 bol kaplánom v Hrabušiciach a do 12. sep-
tembra 1934 administrátorom. Potom sa stal farárom v obci 
Veľká Frankova, kde sa veľmi staral o mládež združovaním 
v náboženských organizáciách. Nadaných žiakov nabádal na 
štúdia, často sa postaral o ich fi nančné zabezpečenie podpo-
rami a štipendiami. 

Osobitnú starostlivosť venoval svojim krajanom v Poľ-
sku. Usmerňoval proti popoľšťovaniu v škole, kostole i vo 
verejnom živote. Keď sa roku 1939 toto územie vrátilo do 
lona svojej vlasti – Slovenska, vynaložil veľké úsilie, aby sa 
nekrivdilo nikomu, najmä odrodilcom, zastával sa poľských 
občanov, ktorí zostali na tomto území, pomáhal utečencom 
pred nemeckým terorom a ochraňoval Židov. Pričinil sa o to, 
aby Župný úrad v Ružomberku, aj pri nedostatku fi nan-
čných prostriedkov, začal budovať cesty na Spiši, ktoré boli 
v žalostnom stave po 19-ročnej okupácii. Dňa 2. júla 1940 
zorganizoval za pomoci kňazov a učiteľov púť z Oravy a Spi-
ša na Mariánsku horu v Levoči. Impozantný bol sprievod 
Spišiakov a Oravcov na čele s dychovými orchestrami a kro-
jovanými skupinami. V tento deň vyniesli na Mariánsku 
horu dva kríže a zasadili ich pred chrámom. Boli vydané aj 
príležitostné odznaky elipsovitého tvaru (3x1,5 cm) v strede 
s levočskou Pannou Máriou a nápisom: Ďakovná púť oslo-
bodených Spišiakov a Oravcov, Levoča 2.VII. 1940.

Spiš a Orava v zmysle tzv. pražských protokolov z 20. 
mája 1945 boli znova pričlenené Poľsku podľa hranice z roku 
1920. Bez súhlasu obyvateľstva, ktoré bolo súčasťou Sloven-
ska i počas Rakúsko-uhorskej monarchie, Beneš ako minister 
zahraničných vecí v roku 1920 odstúpil Spiš a Oravu za Te-
šínsko Poľsku. Na Tešínsku zabezpečil Poliakom národnostné 
práva, ale Spiš a Orava zostala bez akýchkoľvek práv. Poľská 
vláda zrušila slovenské školy a do Vianoc museli opustiť fary 
slovenskí kňazi. Na území nastal zmätok, ktorý poľské úra-
dy likvidovali terorom a prenasledovaním Slovákov. Došlo 
k hromadnému sťahovaniu ohrozených obyvateľov z Poľska 
na Slovensko. Usadzovali sa na dedinách i v mestách, najmä 
vo Svite, kde boli Baťove závody. Jednotlivci odchádzali do 
práce na Moravu a do Čiech. Odtrhnutí od domova a v ne-
istote o budúcnosť začali sa oddávať alkoholu, v dôsledku 
čoho klesla morálka. Vzhľadom na to, že robotníci boli zo 
spišského biskupstva, biskup Ján Vojtaššák poslal medzi nich 
na trojmesačnú misijnú cestu – október – december 1946 
kňaza Jozefa Vojtasa. O skúsenostiach medzi nimi podal bis-
kupovi písomnú správu s názvom Slovenskí robotníci v Česku 
a na Morave. Medzitým vyvíjal činnosť o navrátenie Spiša 
a Oravy Československu, v rámci oslobodzovacieho výboru 
Spiša a Oravy a Komitétu pre utečencov zo Spiša a Oravy, 
ktoré mali dve centrá: na Orave v Trstenej a na Spiši v Spišskej 
Starej Vsi, ktoré spolupracovali s Ministerstvom zahraničných 
veci v Prahe, najmä s Dr. Vladimírom Clementisom.

Dňom 3. apríla 1947 bol Jozef Vojtas menovaný a usta-
novený za farára v Levoči. Z iniciatívy biskupa Vojtáššaka vy-
pracoval plán na riešenie problému Mariánskej hory v Levoči. 
Úprava cesty pre pútnikov, stavba cesty pre autá, vonkajšia 
a vnútorná oprava chrámu, elektrifi kácia, vodovod, kanali-

Spomíname
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Každý rok sa na Orave uskutočňuje mnoho kultúrnych poduja-
tí. Na mnohé z nich viacerí z vás radi prichádzajú. Preto by sme vám 
chceli predstaviť aspoň niektoré z nich. 
* 11.-15. marec – 6. kubínske divadelné hry – Oravský festival divadla 

a umeleckého slova, v rámci ktorého sú organizované nasledovné súťaže: 
Kubínsky mikrofón (pre moderátorov), Slovo o slove (súťaž v umelec-
kom prednese), O erb mesta Dolný Kubín (detská dramatická tvorivosť) 
a Oravská súťaž ochotníckych divadelných súborov (MsKS v Dolnom 
Kubíne).

* 3.-4. máj – Turzovské slávnosti – Nesú sa v znamení návratu palatína 
do letoviska spojeného s Turzovským remeselníckym jarmokom a pre-
hliadkou ľudových zvykov (Oravský Podzámok). 

* 16.-18. máj – 18. námestovské hudobné slávnosti – Medzinárodný 
festival sakrálnej zborovej tvorby na počesť biskupa Jána Vojtaššáka (Ná-
mestovo).

* 5. júl – 16. tradičný veličiansky jarmok a 11. folklórne slávnosti Dol-
nej Oravy (Veličná).

* 6. júl – 17. podbielanské folklórne slávnosti – Folklórny festival (Pod-
biel).

* 12.-13. júl – 8. bačovské dni – Medzinárodný festival valaskej kultú-
ry, jarmok ľudových remesiel, oravská výstava výtvarných prác a tvorivá 
dielňa - Strašiak - ochranca úrody (Malatiná).

* 16.-20. júl – Verím Pane – Veľmi známy slovenský festival gospelovej 
hudby (Námestovo).

* 20. júl – 16. folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom – Folklór-
ny festival spojený s regionálnou súťažou folklórnych skupín (Sihelné).

* 26. júl – Noc hrôzy – Celovečerný program spojený so súdmi, trestami 
a popravami (Oravský Podzámok).

* 1.-3. august – 33. podroháčske folklórne slávnosti – Medzinárodný 
hudobný festival spojený s jarmokom ľudových remesiel a sprievodnými 
výstavami (Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová).

* 17. august – Dychfest 2008 – Medzinárodný festival dychových hudieb 
(Námestovo).

* 23.-24. august – Divadlo na hranici – Medzinárodný divadelný a taneč-
ný festival (Rabča).

* 30. august – 5. stretnutie v Hviezdoslavovej hájovni a 14. ročník rab-
čických heligónkarov – Kultúrno-spoločenské podujatie (Rabčice).

* 12.-14. september – Gajdovačka 2008 – 9. medzinárodný gajdošský 
festival spojený so 7. medzinárodnou súťažou mladých gajdošov v Orav-
skej Polhore.

* 22.-28. september – 3. bielopotocký kameň – medzinárodná kamenár-
ska výstava v prírode v Oravskom Bielom Potoku.

* 15.-16. december – 2. kubínske remeselné Vianoce – Medzinárodný 
jarmok ľudových remesiel a remeselnícke tvorivé dielne (Dolný Kubín)

* Okrem týchto podujatí počas celej letnej sezóny, teda od mája do októbra, 
môžu záujemcovia využiť plavbu na pltiach po rieke Orave a obdivovať 
panorámu Oravského hradu z hladiny rieky (Oravský Podzámok). 

* V novembri je plánované taktiež vzdelávacie podujatie – Tvorivá dielňa 
pre folklór, ktorá sa uskutoční v Základnej škole v Hladovke.

Všetci, ktorí by sa chceli dozvedieť o týchto a mnohých ďalších kultúr-
nych či športových podujatiach niečo viac, môžu nájsť katalógy s rozpísa-
nými podujatiami v oravských klubovniach v Jablonke a Podvlku alebo na 
webovej stránke www.osvetadk.sk (ms)

ČO SA CHYSTÁ 
NA ORAVE V ROKU 2008?

13e-mail: zivot@tsp.org.pl

zácia, postavenie kláštora, exercičného domu a hotela 
pre pútnikov. Kláštor s exercičným domom navrhoval 
zveriť reholiam západného a východného obradu. Nie 
na vedľajšom pláne bolo nadviazanie spolupráce s evan-
jelikmi. Mariánska hora sa mala stať centrom ekume-
nizmu v spišskom biskupstve i na Slovensku. Veľkú 
starostlivosť venoval chrámu sv. Jakuba. Urobil príp-
ravy na reštaurovanie a konzervovanie hlavného oltára 
– diela majstra Pavla z Levoče. Levočské púte nadobud-
li masový charakter. Založil Zlatú knihu levočskú, do 
ktorej sa zapisujú pútnici, ktorí urobia sľub, že sa denne 
pomodlia ruženec. Kniha je viazaná v koži, ozdobená 
vybíjaným ornamentom, ktorý zhotovili rezbári z Jur-
gova.

Jeho práca sa stretla s mimoriadnym porozume-
ním, ale neušla ani pozornosti štátnych bezpečnos-
tných orgánov. 

Spišský biskup Ján Vojtaššák hodnotiac obetavú 
prácu Jozefa Vojtasa na poli cirkvi a národa, dňa 5. júna 
1948 ho vymenoval za čestného kanonika spišskej ka-
tedry. Medzitým sa sťahovali ťažké mračná vo vzťahu 
katolíckej cirkvi a ateistického štátu pre tzv. Katolícku 
akciu, čítanie exkomunikačných a biskupských pas-
tierskych listov. Začala perzekúcia a zatváranie kňazov. 
Kanonik Vojtas bol internovaný 7. júla 1950 a odve-
zený do Mučeníkov. Štátnym súdom v Bratislave bol 
odsúdený dňa 28. novembra 1951 za velezradu na 16 
rokov žalára, 50 000 Kčs pokuty, prepadnutie celého 
majetku a na desať rokov straty občianskych  práv. Bol 
žalárovaný v Prešove, Leopoldove, Bratislave a na Mí-
rove s ťažkým pracovným nasadením. Prepustený bol 
vďaka amnestii prezidenta republiky 9. mája 1960. Po 
prepustení býval u sestry Žofi e v Ľubici. Priznali mu 
300 Kčs dôchodku.

Žiaľom ho naplnila matkina smrť v roku 1966. 
Pochoval ju v Jurgove. Štátne orgány sústavne sledo-
vali jeho činnosť. V roku 1969 sa mu podarilo docieliť 
vymazanie trestu z trestného registra. 15. novembra 
1969 ho Biskupský úrad v Spišskej Kapitule menoval 
za administrátora do Spišskej Belej. I s podlomeným 
zdravím sa intenzívne venoval pastorácii. Renovoval 
farský kostol v Spišskej Belej, ako aj fi liálne kostoly 
v Krížovej Vsi a Tatranskej Kotline. Od roku 1976 ho 
začala znepokojovať prokuratúra z Bratislavy. Dňa 24. 
novembra 1976 oslávil svoje sedemdesiatiny v kruhu 
veriacich a príbuzných. 18. marca 1977 odbavil po-
božnosť krížovej cesty s nadmerným vypätím síl. Ve-
čer sa dostavil ťažký záchvat a dňa 22. marca 1977 
odovzdal svoju šľachetnú  dušu Stvoriteľovi v kežmar-
skej nemocnici. 26. marca 1977 bol uložený na večný 
odpočinok na cintoríne v Spišskej Belej v sprievode 
veriacich  farnosti, okolia a rodákov z Jurgova. 

Nech Pán Vám ráči dať večné odpočinutie a Vaše 
úsilie a námahu odmení. 

Vďačná rodáčka
Mária Cibrínová-Gombošová
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K
oľko bolo radosti, keď sa pred 
vyše rokom otvárala krajanská 
klubovňa v Podvlku. Na jej 
otvorenie prišli viacerí hostia 

a medzi nimi nechýbal ani konzul Ma-
rián Baláž. Všetko vyzeralo akosi sľubne 
a krásne, a možno až príliš jednoducho. 
Na otvorení spieval a hral náš folklórny 
súbor Kumoratky, predviedli sa aj žiaci, 
ktorí sa učili slovenský jazyk v miestnej  
základnej škole, rozprávalo sa o plá-
noch do budúcnosti. Začiatky sú vždy 
optimistické. A ako vyzerá život v pod-
vlčianskej klubovni po vyše ročnom fun-
govaní? Na to som sa bol pozrieť vo 
februári. 

Vedúcu klubovne Kristínu Gribáčo-
vú treba naozaj pochváliť, pretože si 
s vedením klubovne veľmi dobre radí. 
Zo začiatku prichádzalo veľa detí, kto-
ré tu hrali pingpong, cvičili na husliach 
a pod. Možností bolo dosť a detí takisto. 
Ako to však s deťmi býva, s ubúdajú-
cim entuziazmom ubúdali aj deti. Už sa 
im do klubovne akosi chodiť nechcelo. 
Nastal prvý problém. Deti treba do klu-
bovne pritiahnuť. Nestačí im len ponúk-
nuť miesto pre zábavu, čo je síce veľmi 
dôležité, ale deti okrem toho potrebujú 
niečo hodnotnejšie. Preto sa v rámci 
činnosti klubovne rozbehli hodiny hry 
na husliach v Jablonke. Síce je to nie-
čo trvalejšie, ale nie všetci sú rodenými 
hudobníkmi a niektorí sú takí leniví, že 
aj sláčik je pre nich priťažký. Niektorí 
sa naučili hrať veľmi pekne, iní skoro 
vôbec. Čo ponúknuť ďalej? Veď všetci 
vidíme, že kultúrny život na Orave v po-

slednom čase výraznejšie ochabol. Príčin 
je veľa, ale azda najhlavnejšou z nich je 
práca, za ktorou cestujú mladí Oravci 
kade-tade po svete. Preto je veľmi ťažké 
udržať si nejaký súbor či kapelu, kto-
rá by mala program na vysokej úrovni. 
Podobné „nešťastie“ postihlo aj folklór-
ny súbor Kumoratky. Všetci tí mládenci 
a devy, ktorí tvorili kvalitne vycvičené 
umelecké jadro súboru s niekoľkoroč-
nými skúsenosťami, sa zrazu rozpŕchli. 
Jedni do práce, druhí na štúdia. A opäť 
sa vynorila otázka, čo ďalej...

A takto by sme mohli ísť asi dookola. 
A to je len časť problémov, ktorá sa 
spája s každodenným fungovaním klu-
bovne. Ako som si však všimol, po od-
chode jednej generácie prichádza ďal-
šia. Do klubovne prichádza stále dosť 
detí, a pritom sa aj zloženie folklórneho 
súboru Kumoratky skoro celé zmeni-
lo a prišiel rad na to, aby sa kolobeh 
života začal opäť od začiatku. Z tých 
starších zostali v súbore len súroden-
ci Gribáčovci, Magda Šlachtová, Ma-
riola Vontorčíková a Martin Ogórek. A 
k súboru sa pridalo veľa nových tvári, 
o.i. Arek Dziedzic, Katka Bryjová, Katka 
a Tomáš Borzęckí, Anka Kulová, Anka a 
Halina Wierzbiakové, Dominika a Andrej 
Prilinskí a Lukáš Gajevský. Opýtal som 
sa teda nových členov súboru, ako sa 
im páči. Všetci svorne tvrdili, že veľmi. 
A to hlavne preto, že sa v súbore cítia 
ako vo veľkej rodine. Neustále je veselo. 
Učia sa hrať a spievať oravské a sloven-

ské piesne, tancujú už čardáš, polku či 
krivú polku a majú za sebou už aj prvé 
vystúpenia v Poľsku i na Slovensku, kde 
spestrili svojím programom fašiangové 
pochovávanie basy v Rabči. 

Okrem súboru priestory klubovne 
využíva aj ľudová kapela, ktorá pomalin-
ky cvičí prvé ľudové piesne. Ak všetko 
dobre dopadne, možno práve oni spes-
tria tanečný program Kumoratok. Stretol 
som sa s nimi akurát počas nácviku, 
pred ktorým sa museli najprv poriadne 
naladiť. A keď potom začali hrať, bolo 
nielen počuť, ale aj vidieť, že môže byť 
z nich veľmi dobrá kapela. Vôbec som 
totiž nezbadal, že jednu či dve pesničky 
hrali spolu po prvýkrát. Okrem nich prie-
story klubovne využíva aj podvlčianská 
hudobná skupina, ktorá tu pravidelne 
nacvičuje. 

Ako vidieť, klubovňa je potrebná. 
Prichádzajú sem deti zahrať si pin-
gpong, v jej priestoroch nacvičujú dve 
kapely a folklórny súbor. Z času na čas 
sa stáva, že niekto požiada o možnosť 
zorganizovať si v priestoroch našej klu-
bovne aj väčšiu rodinnú oslávu, či už 
sú to krstiny, alebo zlatá svadba. Takže 
možností využitia miestnej klubovne je 
naozaj veľa. Ako vidieť, aj keď za ten 
rok nebolo všetko v klubovni vždy také 
jednoduché, využíva ju mnoho kraja-
nov. A možno sa niekedy z nej do-
konca stane kultúrne centrum Podvlka. 
Uvidíme o rok...

Text a foto: Marián Smondek

V podvlčianskej klubovni
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Detská ľudová kapela

Aké sú to len kroky?

Podvlčianska hudobná skupina



Posledný februárový piatok sme sa vybrali na Základnú 
školu Jána Pavla II. v Kacvíne. Pod vedením pani uči-
teľky Alžbety Górovej sa tamojší žiaci učia slovenský 
jazyk. O tom, že im to ide veľmi dobre, sme sa pres-

vedčili na vlastné oči. 
Počas našej návštevy sa žiaci s pani učiteľkou zaoberali té-

mou – Domáce zvieratá a vtáky. Rozprávali sa o tom, aké do-
máce zvieratká deti poznajú, čo všetko o nich vedia a prečo sú 
v hospodárstve užitočné. Žiaci pohotovo odpovedali na každú 
otázku pani učiteľky a bolo vidieť, že učenie im robí radosť.

Ako nám povedala pani učiteľka, v tomto školskom roku  
vedie staršiu a mladšiu skupinu žiakov, a to dvakrát do týždňa 
po tri hodiny. Celkový počet žiakov je 14, no z času na čas na 
hodinu prichádzajú aj nezapísané deti.

Každá hodina slovenčiny zahŕňa v sebe čítanie z učebni-
ce, písomné cvičenia, ale hlavne konverzáciu. Jednou z naj-
vhodnejších pomôcok pri písaní sú pracovné zošity: Zlatá brána  
- Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre prípravný ročník 
základnej školy od Márie Surmovej, Prvosienka, či pracovný 
zošit Kľúčik od Anny Krištofékovej. Veľmi dobrou pomôckou 
je tiež pracovný zošit – Hlavolamy od Žofi e Chalupkovej,  ale 
aj Slniečko od Márie Glodašíkovej. Čo sa týka literatúry, žiaci 
si najradšej prezerajú slovenské detské časopisy. Medzi najob-
ľúbenejšie patrí Zornička, Ohník, Slniečko a najmladší sa naj-
viac tešia na časopis Macko Pusík. 

Na hodinách slovenčiny žiaci získavajú aj poznatky z dejín 
Slovenska, z literatúry, prírodopisu, či vlastivedy. Pani učiteľka 
pritom často využíva takzvané didaktické hry. Žiaci sa pomo-
cou hry, ale aj  pri ručných prácach alebo maľovaní, zdokona-
ľujú v konverzácii v slovenskom jazyku. Spoločne si  pripravu-

jú dobroty, ako napríklad šaláty, obložené chlebíčky a nepečené 
koláčiky, pričom si posedia a debatujú v slovenskom jazyku.

Pani učiteľka Górová nám povedala, že v minulosti bol naj-
väčší problém nedostatok učebníc, dnes však už tento problém 
nie je, pretože učebníc, pracovných zošitov, ale aj časopisov 
je dostatok. Žiaci z Kacvína sa teda majú z čoho učiť. V roz-
hovore sa priznali, že najviac sa tešia na leto a školské výle-
ty. Zaspomínali si na návštevu  Slovenska. Doteraz navštívili 
Frankovu Horu, Oravský hrad, Trenčiansky hrad, Bratislavský 
hrad, mestá Levoča, Kežmarok a rôzne iné populárne lokality 
Slovenska.

Podľa slov pani učiteľky, v budúcnosti žiaci možno navští-
via Aquapark v Liptovskom Mikuláši, mestá Prešov, Červený 
Kláštor a najväčšiu pýchu Slovenska – Tatry. Plánovaný je tiež 
výlet do Tatranskej Lomnice. 

O usilovnosti a láske k slovenskému jazyku svedčí aj to, 
že žiaci sa každoročne zúčastňujú recitačnej súťaže a tiež ve-
domostnej súťaže, ktorá sa týka poznatkov o Slovensku. Už 
niekoľkokrát získali popredné miesta. Veríme, že táto chuť ich 
neopustí a aj naďalej sa budú zúčastňovať takýchto súťaží.

Vráťme sa však na hodinu slovenčiny. Pri príležitosti blížia-
cej sa Veľkej noci sme v rozhovore so žiakmi nezabudli ani na 
túto aktuálnu tému. Na Veľkonočné sviatky sa žiaci svedomito 
pripravujú. Chlapci prezradili, že šibačka v Kacvíne nemá svo-
ju tradíciu, ale zato každý rok oblievajú dievčatá vodou, za čo 
si vyslúžia čokoládové vajíčka, rôzne dobroty a občas aj nejaký 
peniažtek. Dievčatá sa priznali, že oblievačku nemajú veľmi 
radi, no tešia sa na zdobenie vajíčok a prípravu veľkonočnej 
výzdoby v škole aj doma. 

Na záver sa nám pani učiteľka Górová pochválila, že v obi-
dvoch vekových skupinách sú žiaci veľmi disciplinovaní a usi-
lovní, a preto je na nich veľmi hrdá. O tom, že je to pravda, 
sme sa presvedčili aj my. Najdôležitejšie je to, že sa žiakom 
chce učiť a hodina slovenčiny nie je pre nich zaťažujúcou po-
vinnosťou. Hlavným cieľom pani učiteľky Górovej je predo-
všetkým to, aby učenie pre žiakov bolo poučnou hrou, ale aj 
oddychom.

Kacvínski žiaci navštevujúci hodiny slovenského jazyka 
prostredníctvom nás posielajú pozdrav svojim spolužiakom 
a učiteľom, ale aj ďalším žiakom zo Spiša a Oravy, ktorí sa 
učia slovenčinu. 

Text a foto: Lýdia Kováliková 

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Na hodine slovenčiny v Kacvíne
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Žiaci naštevujúci hodi-
ny slovenčiny

Usilovné žiačky

ZŠ Jána Pavla II. v Kacvíne



Pracovití Nedečania Pracovití Nedečania 

Jednou z veľmi populárnych obcí na Spiši je Nedeca. 
V jej blízkosti sa nachádza vodná priehrada a Nedecký 
zámok, ktorý doteraz navštívilo mnoho turistov nielen 
z Poľska, či zo Slovenska, ale aj z iných kútov sveta. My 

sme sa do tejto obce vybrali na návštevu, aby sme zistili, ako 
sa darí našim krajanom a čím sa za posledné obdobie môžu 
pochváliť obyvatelia Nedece. Presvedčili sme sa, že je toho 
naozaj dosť. 

Ako prvú sme navštívili krajanku a doručovateľku Života 
Máriu Krempaskú. Zaviedla nás ku krajanom manželom Ka-
šickým a J. Ivančákovi, s ktorými sme si zaspomínali na ich 
peknú mladosť a krajanský život v minulosti. V domoch nebola 
televízia, ba ani rádio, preto si ľudia spestrovali voľný čas pies-
ňami, babičky vnukom rozprávali príbehy, ktoré sa šírili najmä 
ústnym podaním. Mladí, ale i starší 
ľudia chodili na tancovačky. Boli to 
krásne časy, pretože krajanský život 
bol vtedy oveľa bohatší na stretnu-
tia. Krajania spoločne navštevovali 
slovenské mestá Martin, či Detvu, 
vybrali sa dokonca aj do Francúz-
ka. Celkom nedávno, približne pred 

dvoma rokmi sa uskutočnil aj výjazd krajanov do Ameriky, kde 
mnohí z nich majú svojich príbuzných.

Hlavnou témou nášho rozhovoru s krajanmi bola však sú-
časnosť, teda čo sa udialo nové v poslednom období v tejto obci. 
Krajania sa pochválili, že z iniciatívy richtára Jana Novaka, ale 
aj vďaka obrovskej podpore obyvateľov Nedece, bolo vo veľmi 
krátkom čase vybudovaných niekoľko pekných stavieb. 

Len nedávno bola ukončená výstavba modernej športovej 
haly, ktorá je umiestnená hneď vedľa budovy združenej školy. 
Deti a mládež tak dostali priestor na pestovanie svojich koníč-
kov a športov v peknom a modernom prostredí. Okrem toho sa 
zvýšila aj kvalita telesnej výchovy.

Pokiaľ ide o výučbu slovenčiny na tunajšej základnej ško-
le, prebieha pravidelne a už niekoľko rokov ju vyučuje učiteľka 
Žofi a Bogačíková, z čoho majú všetci krajania obrovskú radosť. 
Veď práve vďaka tomu sa tam udržiava slovenské povedomie. 

Ak ešte na chvíľu načrieme do histórie, nesmieme zabud-
núť, že krajanka Žofi a Bogačíkova staršia vedie folklórny súbor 

Veselica, ktorý má nielen v Nede-
ci, ale aj v rámci celého krajanské-
ho hnutia dlhoročnú tradíciu. Ako 
nám povedali krajania, boli by veľ-
mi radi, keby sa do činnosti súboru 
zapájalo viac mladých ľudí, vďaka 

ktorým by táto tradícia mohla pre-
trvať aj do budúcnosti. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, 
že práve mladým krajanom chýba v obci miesto spoločných 
stretnutí - klubovňa. Ako sme sa dozvedeli od krajanov, jej vý-
stavba sa plánuje v blízkej budúcnosti. Pevne veria, že ju budú 
navštevovať nielen starší krajania, ktorí stáli pri zrode tunajšej 
miestnej skupiny SSP, ale prídu tam najmä mladí ľudia. Je to 
pre krajanov veľká nádej, pretože situácia je tam podobná, ako 
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Významné osobnosti 
Slovenska

Posol pravdy ľudu
Pavol Országh Hviezdoslav
(2. 2. 1849 – 8. 11. 1921)

básnik, dramatik, prekladateľ

„Dívajúc sa skrz ľud, možno uzrieť pravdu,“ to sú slová básnika Pavla Or-
szágha Hviezdoslava, ktorý sa svojou tvorbou stal najvernejším bojovníkom za 
pravdu svojho ľudu. Básnika, ktorý na vlastnej koži skúsil utláčanie, ponižova-
nie, podceňovanie – všetko, o čom neskôr písal. Otesaný dobou a prostredím, 
vytvoril dielo, ktorému ani čas neuberá na hodnote. Skôr naopak. S odstupom 
času sú mnohé jeho myšlienky ešte aktuálnejšie. Hviezdoslav teda nie je, ako sa 
občas tvrdí na Slovensku, iba „maturitnou otázkou“, ale skutočnou osobnosťou 
slovenskej literatúry, ktorá si zaslúži pozornosť i v kontexte národno-kultúrnej 
identity Slovákov.

Narodil na Orave, ktorá mala v minulosti prívlastok chudobná. Ak nepo-
čítame štúdia, tak práve tam, v Námestove a v Dolnom Kubíne, strávil takmer 
celý svoj život. Rodný kraj bol preňho vďačnou inšpiráciou v literárnej tvorbe. 
„V doline jarej moja dedina, vencami modrých vrchov objatá...“, tak opísal Vyš-
ný Kubín, kde 2. februára 1849 uzrel svetlo sveta v chudobnej roľníckej rodi-
ne zemianskeho pôvodu. Uprostred prekrásnej prírody vo vľúdnom rodinnom 
prostredí prežil detstvo a prvé školské roky. Ľudovú školu navštevoval i v sused-
ných dedinách Jasenová a Leštiny, kde si ho obľúbil učiteľ Adolf Medzihradský, 
ktorý mal neskôr veľký vplyv na jeho ďalšie smerovanie. Presvedčil Pavlovho 
otca, aby ho dal do škôl, lebo chlapec bol mimoriadne talentovaný a usilovný. 
Chudobní rodičia si nemohli dovoliť syna fi nancovať na štúdiách a poslali ho 
do Miškovca, kde bol jeho bezdetný strýko krajčírskym majstrom. Trinásťročný 
Pavol tam začal navštevovať gymnázium. Spočiatku mal problémy s maďarči-
nou a musel sa bifľovať, ale čoskoro sa zaradil medzi prvých žiakov v triede. 
Strýko mal bohatú knižnicu a Pavol Országh si s obľubou požičiaval knihy, čítal 
maďarskú poéziu a zaujímal sa o históriu. Očarila ho poézia Petöfi ho a Aranya 
a sám sa pokúšal písať prvé verše v maďarčine. Keď v roku 1865 strýko náhle 
zomrel, Pavol sa musel vrátiť domov. Nevedel, čo bude ďalej, pretože mu chýbal 
rok do skončenia nižšieho gymnázia a plánoval študovať teológiu alebo právo. 
Pravdepodobne opäť pod vplyvom učiteľa Medzihradského sa rodina rozhodla, 

v okolitých spišských obciach, kde slo-
venčina ešte stále znie, ale čoraz menej. 
Mladí ľudia totiž uprednostňujú iné ja-
zyky – angličtinu, či nemčinu, pretože 
často cestujú za prácou do Anglicka, 
Nemecka, Írska, ale aj do ďalekej Ame-
riky. Spomeňme však, že mnohí z nich 
nezabúdajú na svoje korene. Sú aj takí, 
ktorí ďaleko od svojho domova odobe-
rajú náš časopis a zaujímajú sa o tunajší 
krajanský život. 

Obec má tiež peknú novú faru. Jej 
výstavba prebiehala ešte za pôsobe-
nia predchádzajúceho farára Mariana 
Wanata a kaplána Jozefa Bednarčíka. 
Teraz tu pôsobia farár And rzej Pawlak 
a kaplán Krištof Kašprák. Z rozhovoru 
sme sa dozvedeli, že nemalú fi nančnú 
podporu získali Nedečania aj od kraja-
nov žijúcich v Amerike. Vďaka tomu 
a pracovitosti obyvateľov obce dnes 
majú naozaj peknú faru. 

Veľmi užitočnou aktivitou v obci 
bola aj úprava miestneho cintorína, kto-
rá sa začala ešte v roku 2006 a bola len 
nedávno úspešne ukončená. Urobili sa 
chodníky, čo celkovo prispelo k zlepše-
niu vzhľadu cintorína. V budúcnosti sa 
plánuje aj výstavba Domu smútku. 

V súčasnosti v Nedeci prebieha aj 
výstavba požiarnej zbrojnice, ktorá 
bude takisto peknou, novou a predo-
všetkým funkčnou budovou pre účely 
požiarnikov. Prednedávnom sa začala 
aj oprava budovy bývalej materskej 
škôlky. 

Ako vidieť, obyvatelia Nedece sú 
pracovití a v obci sa neustále niečo bu-
duje a opravuje, preto veríme, že vďaka 
ich šikovným rukám sa plánované opra-
vy a výstavby zrealizujú v pomerne 
krátkom čase. Žijú  tu podnikaví a ak-
tívni ľudia, ktorým osud ich obce, ale aj 
krajanský život a udržanie slovenského 
povedomia, nie je ľahostajný. Držíme 
im palce, aby všetky ich snahy úspešne 
naďalej pokračovali.

Text a foto: Lýdia Kováliková

Slovensko je malá krajina, ale vždy mala a má svoje veľké osobnosti. Ľudí 
známych i menej známych, ktorí sa preslávili doma, ale aj za hranicami svo-
jej rodnej krajiny, kde roky šírili jej dobré meno. Chceme vám predstaviť 
významné osobnosti Slovenska, ktoré sa svojím dielom a postojom k životu 
navždy zapísali do slovenských, európskych a neraz i svetových dejín. Osudy 
výnimočných ľudí sú všelijaké a je zaujímavé sledovať, že i napriek problé-
mom sa títo ľudia drali vpred a tvrdosťou života si formovali charakter. Viace-
rým nepriali okolnosti, doba, v ktorej žili, ale oni aj tak skromne a s pokorou 
robili to, čomu nadovšetko verili, aby nám zanechali významné vynálezy, ob-
javy, úžasné výtvarné a literárne diela. Aj o tom bude nový seriál Významné 
osobnosti Slovenska, ktorý od tohto čísla začíname uverejňovať v Živote. 

Ako po prvom sme nie náhodou siahli po bardovi slovenskej poézie P. O. 
Hviezdoslavovi, ktorý mal blízko k Poľsku a jeho ľudu. 

Garáže požiarneho zboru
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že Pavol bude pokračovať v štúdiu na 
kežmarskom gymnáziu. Nebolo to až 
tak ďaleko a tamojšie gymnázium pat-
rilo medzi najlepšie v celom Uhorsku. 

Od septembra sa Pavol Országh 
zapísal do štvrtého ročníka gymnázia 
a hneď patril medzi najlepších žiakov. 
V škole mal slovenčinu ako 
nepovinný predmet, povin-
ne sa vyučovala latinčina, 
nemčina, maďarčina. Život 
v Kežmarku bol pre chu-
dobného študenta ťažší ako 
v Miškovci, rodičia mu ne-
mali z čoho platiť stravu, 
ubytovanie a štipendiá pre 
chudobných a za vynikajú-
ci prospech, ktoré dostával, 
tiež neboli vysoké. Pavol sa 
však vedel uskromniť a sluš-
ne si privyrobil doučovaním 
študentov zo zámožných ro-
dín. 

Z jeho študentských ro-
kov sa zachoval rukopisný 
zošit s maďarskými básňami, 
ktoré mali vysokú úroveň. 
Niektoré básne písal dokon-
ca i po nemecky, pravdepo-
dobne tiež veľmi dobre, keď 
ho triedny profesor volal 
„mladý Goethe“. V básni 
vedel najlepšie vyrieknuť 
všetko, čo ho trápilo, často 
sa v nich objavujú i prvé so-
ciálne motívy. Chudoba ho 
ponižovala, a čím ďalej, tým 
viac sa utiekal do svojho mi-
lovaného sveta literatúry. 

Počas prázdnin pred 
nástupom do sexty sa doma 
Pavol Országh pustil do čítania Kol-
lára, Sládkoviča, Hollého a ďalších 
slovenských kníh. Zistil, že aj Slováci 
majú svoju literatúru a odvtedy písal 
básne vo svojom rodnom jazyku. V 
roku 1868 vyšla knižne jeho prvotina 
Básnické prviesenky Jozefa Zbranského, 
ktorú venoval Andrejovi Sládkovičovi. 
Časopis Sokol mu uverejnil národnú 
drámu Vzhledanie a neskôr na pokra-
čovanie päťdejstvovú tragédiu Pomsta.

Po maturite na kežmarskom gym-
náziu roku 1870 sa Pavol Országh 
rozhodoval, či má ísť študovať teoló-
giu alebo právo. Napokon sa rozho-
dol pre právo a pokračoval v štúdiu 
na dvojročnej právnickej akadémii v 

Prešove, kde sa zapájal do práce štu-
dentského literárneho krúžku Kolo. 
Štúdium na právnickej akadémii 
ukončil roku 1872, potom odišiel 
do Dolného Kubína za advokátskeho 
pomocníka, krátko bol advokátskym 
pomocníkom v Turčianskom Sv. Mar-

tine a Senici u slovenského národovca 
a hudobného skladateľa Štefana Faj-
nora, kde našiel pochopenie i pre svo-
ju básnickú činnosť. V tom čase si dal 
aj básnické meno Hviezdoslav, o čom 
svedčí rukopis jeho básne, napísaný na 
advokátskom spise. Roku 1875 zložil 
advokátsku skúšku v Budapešti a o 
rok neskôr v máji sa oženil s Ilonou 
Novákovou, dcérou oravského evanje-
lického seniora a otvoril si advokátsku 
kanceláriu v Námestove. 

Navonok Hviezdoslavov život ply-
nul pokojne, no jeho vnútorný svet bol 
pohnutý, ťažko niesol straty v rodine, 
keď mu postupne zomrela matka, ses-
tra, otec, brat, navyše bol smutný i z 

toho, že nemali s manželkou deti. A 
zmrákalo sa i nad Slovenskom, zrušili 
Maticu slovenskú i slovenské gymnáziá 
a k sociálnemu útlaku sa pridával i útlak 
národnostný. Dvadsať rokov prežitých 
v Námestove bolo jeho najplodnejším 
obdobím. Hviezdoslav žil „obkolesený 

ľuďmi všednosti“, len občas ho 
navštívili hostia z Ružomberka 
(lekár Šrobár), Martina (spiso-
vatelia Vajanský, Škultéty) ale-
bo z Čiech (básnik Pokorný, 
profesor T. G. Masaryk). Tu 
vznikla Hájnikova žena, eposy 
Ežo Vlkolinský a Gábor Vlko-
linský, ale i obrázky zo života 
dedinského ľudu Bútora a Čú-
tora, Poludienok, Na obnôcke, 
Večera a i.,  ako aj biblické bás-
ne Agar, Ráchel, Kain, Sen Ša-
lamúnov. Po návrate do Dol-
ného Kubína prenikli do jeho 
tvorby tóny smútku a osamo-
tenia v starobe, ale aj kritika 
kultúrno-spoločenských javov 
(Slovenský Prometeus). V tom 
období sa sústredil hlavne na 
preklady klasických diel sve-
tovej literatúry Shakespearea, 
Goetheo, Puškina, Lermon-
tovova, Mickiewicza a ďalších. 
Napísal vynikajúcu drámu 
Herodes a Herodias a s nevšed-
nou poetickou silou sa vyjadril 
k ukrutnostiam prvej svetovej 
vojny v cykle Krvavé sonety. 

Hviezdoslav sa dožil oslo-
bodenia a vytvorenie Česko-
slovenskej republiky, ktorú 
s radosťou privítal, lebo vi-
del v nej istotu pre slobodný 

a šťastný život Slovákov. Po boku Aloisa 
Jiráska vystúpil v panteóne Národného 
múzea v Prahe pri príležitosti osláv za-
loženia Národného divadla a prednie-
sol tam krásnu reč o jednom strome, 
ktorého vetvy visia nad dvoma grunt-
mi – českým a slovenským. Potom už 
choroba uberala sily vetchému starco-
vi, ktorý však bol spokojný, že nežil na-
darmo. Tesne pred smrťou stihol ešte 
vlastnoručne zredigovať zväzok svojich 
Zobraných spisov. Zomrel 8. novembra 
1921 ráno vo svojom dolnokubínskom 
byte. 

Doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
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Časy  sa menia a ľudia spolu s nimi. 
Spolu s ľuďmi sa menia aj tradície spoje-
né so sviatkami alebo udalosťami, ktoré 
ľudia na dedine dodržiavali a odkazovali 
ďalším generáciám. V týchto tradíciách 
sa krylo mnoho múdrostí otcov a praot-
cov, preto ľudia v ich dodržiavanie naozaj 
verili. Život predchádzajúcich generácií 
na dedine bol iný ako ten dnešný, pre-
tože obyvatelia dedín fyzicky ťažko pra-
covali na roli. Veľmi si cenili zem, ktorá 
bola ich živiteľkou. Taktiež veľmi dobre 
vedeli, kedy treba orať a kedy siať, aby 
úroda bola čo najbohatšia.

A taktiež spoločenský život bol úplne 
iný ako dnes. V domoch neboli televí-
zory, počítače či rádia. A napriek ťažkej 
a namáhavej práci si našli čas pre seba. 
Po večeroch sa stretávali so susedmi, de-
lili sa navzájom  radosťami, ale aj staros-
ťami, radili sa, spoločne pozorovali zna-
ky prírody, hviezd a na základe svojich 
životných skúseností, ale aj skúseností 
predkov, predpovedali dobrú alebo zlú 
budúcnosť, ktorá sa tiež odzrkadľovala 
v tradíciách a úkonoch spojených s ta-
kýmito predpoveďami. 

Podobne to bolo aj v čase pôstu pred 
Veľkou nocou, pre ktorý bolo charak-
teristických niekoľko zvykov a tradícií, 
ktoré vám teraz aspoň v krátkosti pri-
blížim. Tento čas bol rozdelený na isté 
obdobia. Najprv bol tzv. Čierny týždeň, 
počas ktorého gazdinky nemohli prať 
biele veci, pretože aj keby sa veľmi sna-
žili, prádlo bolo vždy akési šedé a nikdy 
sa im nepodarilo veci vyprať dobiela. 

Po čiernom týždni nasledoval tzv. bie-
ly týždeň, počas ktorého gazdinky prali 
posteľnú bielizeň a záclony. Pranie týchto 
vecí bolo dosť namáhavé a náročné, pre-
tože veci bolo treba najskôr vyprať a po-
tom na peci poriadne vyvariť. Ak tak uči-
nili, prádlo bolo nakoniec krásne biele. 

Počas tzv. Kvetného týždňa sadili ale-
bo presádzali gazdinky kvety a gazdovia 
sa snažili zorať aspoň kúsok poľa. 

Kvetná nedeľa sa už niesla v znamení 
smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. Veriaci 
prinášali do kostola baburiatka, symbol 
obnovujúceho sa života, ktoré bolo treba 
pred svätením na kvetnú nedeľu nazbie-
rať. Gazdovia podľa ratolestí baburiatok 
predpovedali úrodu na nadchádzajúci 

rok. Ak sa puky nenachádzali v hornej 
časti výhonku, znamenalo to, že prvé 
siatie bude neúrodné. Počasie pri oraní 
a siatí bolo rôzne. Keď sa gazda šikoval 
do poľa, pripravoval si na voz pluh, brá-
ny i vrecia so zbožím, gazdiná zobrala 
svätenú vodu a baburiatka. Najprv vlo-
žila baburiatka do vriec so žitom a spolu 
s gazdom prosili Boha o dobrú úrodu. 
Potom zobrala svätenú vodu a pokropi-
la ňou gazdu, aj koňa, aby šťastne zasiali 
a zaorali záhony. 

Baburiatka sa používali aj vtedy, keď 
bolelo niekoho hrdlo. Najprv sa babu-
riatka potreli maslom a potom sa pri-
kladali k hrdlu.

Veľký týždeň bol časom veľkých príp-
rav na sviatky, podlahy sa drhli dočis-
ta, čistili sa taktiež povaly. Na sviatky 
muselo byť čisto nielen doma, ale aj vo 
svedomí, preto ľudia dodržiavali pôst 
a odriekali si mnohé veci.

Na Veľký piatok ešte pred východom 
slnka existoval taký zvyk, že sa chodilo 
kúpať do rieky. Takýto kúpeľ mal chrá-
niť počas celého roka od všakovakých 
chorôb. Z vody sa taktiež vyberali do 
vedra kamienky, z ktorých sa doma veš-
tilo a hľadali sa rôzne znaky a znamenia 
týkajúce sa domácich na celý rok.

Na Veľkú sobotu ráno šikovali gazdin-
ky do košíčka jedlo, ktoré potom niesli 
do kostola posvätiť. V košíčku nemohlo 
chýbať vajíčko, symbol obnovujúceho 
sa života, muselo tam byť taktiež mas-
lo, aby kravy dávali celý rok dostatok 
mlieka, nechýbala ani slanina, klobása, 
chlieb, veľkonočná baba, surový zemiak, 
ktorý sa potom sadilo, čo malo chrániť 
úrodu pred škodcami a rôznymi choro-
bami. 

Veľkonočná nedeľa bola dňom, ktorý 
patril len a len rodine a počas ktorého sa 
navštevovali najbližší príbuzní. 

Veľkonočný pondelok sa spájal s oblie-
vačkou. Dievčatá už od polnoci čakali 
na svojich mládencov, ktorí ich prichá-
dzali oblievať ku nim domov. Keďže ich 
oblievali vo vnútri, robili to veľmi deli-
kátne. Od rána sa však ťažko vychádzalo 
z domu, pretože za každým rohom číhal 
nejaký mládenec, alebo aj celá skupinka 
s vedrami plnými vody. 

Genovéva Prilinská

Veľkonočné zvyky Pozor na dopravné 
značenie! 

Chcel by som upozorniť všetkých 
šoférov, ktorý jazdia po Orave na jed-
nu križovatku. Len prednedávnom to-
tiž na križovatke v Podvlku na odbočke 
do Harkabuza pribudli dve dopravné 
značky: „Začiatok obce“ a „Koniec 
obce“. Pokiaľ sa odbočuje z hlavnej 
medzinárodnej cesty smerom do Har-
kabuza, kde stojí značka „Začiatok 
obce,“ väčší problém neexistuje, znač-
ka sa len opakuje. Avšak ak ide šofér 
smerom od Harkabuza, dostáva sa do 
problematickej situácie, pretože tesne 

Nový vzhľad 
klubovne vo 

Vyšných Lapšoch 
Krajania vo Vyšných Lapšoch sa 

v poslednej dobe môžu pochváliť no-
vými plastovými oknami namontova-
nými na budove klubovne. Už dlhší čas 
si klubovňa vyžadovala úpravy zvonka, 
ale aj zvnútra budovy. Vonkajšia úpra-
va je teda dokončená. Vnútorná stále 
ešte prebieha. Krajania sa už však teraz 
tešia na novú podlahu v klubovni a do-
končenie celkových opráv. (lk)

pred križovatkou stojí značka „Koniec 
obce“. Tým pádom šofér vychádzajúc 
na medzinárodnú cestu č. 7 môže ísť 
rýchlosťou 90 km/h, čo je maximálna 
povolená rýchlosť na jednoprúhovej 
ceste prvej triedy mimo obce. Problém 
je však v tom, že šofér podľa značenia 
na medzinárodnej ceste č. 7 z obce ne-
vyšiel a dá sa povedať, že sa nachádza 
niekde uprostred. Tým pádom pre-
kračuje rýchlosť o 30 km/h, resp. o 
40 km/h. Bolo by dobré, aby si cestári 
uvedomili, čo takýmto chybným zna-
čením môžu spôsobiť. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl



Každý túži ustrážiť si v sebe niečo, čo je 
len jeho a nikto mu to nedokáže vziať. To, čo 
ho spája s najbližšími a tvorí z neho jedinečnú 
bytosť, ktorá nie je len jednou z milióna, ale 
je originálnou a jedinečnou bytosťou. Jednou 

z takých vlastností, ktorá tvorí ľudí originál-
nymi a jedinečnými, je ich národnosť, história 
a spätosť so svojím rodným krajom. Každý túži 
zachovať si vo svojom srdci tie najkrajšie spo-

mienky na svoje detstvo, na rodičov, na mnohé 
veselé zážitky a šibalstvá, ktoré vyparátil, ale aj 
na svoju rodnú reč, ktorou sa mu rodičia priho-
várali, v nej počul prvé piesne, rozprávky, zau-
jímavé príbehy a v ktorej sa naučil recitovať 
prvé básničky a riekanky. Tieto zážitky sú 
ukryté hlboko v nás. Najčastejšie si to vôbec 
neuvedomujeme, ale len do chvíle, keď to zrazu 
stratíme. V takej chvíli by sme urobili všetko, 
aby sme sa aspoň trochu priblížili k svojim mi-
lým spomienkam, vypočuli si niečo, čo je nám 
blízke a čo sme v detstve počúvali tisíckrát.

Pre každého z nás je náročné stratiť tieto 
spomienky, ktoré sa často, aj keď možno len 
nepriamo, viažu s národom, s regiónom, s rod-
nou rečou. Podobné problémy prežíva každý, 
kto sa raz ocitol v cudzine. A vôbec nezáleží na 
tom, či sa tam ocitol sám ako prst alebo s nie-
kým. Každý z nás v takejto situácii hľadá podporu 

a oporu v niekom, kto prežíva podobné problé-
my. Podobne je to aj s menšinami. Všetci túžime 
za niečím, čo sme nenávratne stratili odlúčením 
sa od svojho rodného kraja a snažíme si to is-
tým spôsobom vynahradiť. A práve takúto úlohu 

najčastejšie plnia masmédia menšín. 
Často sa stáva, že sú jediným spo-
jivom s rodným krajom a s rodnou 
rečou. A taktiež je to jediná možnosť 
zachovania kultúrnej a jazykovej 
identity. 

Touto témou a mnohými ďal-
šími sa zaoberali zástupcovia via-
cerých menšín žijúcich v Poľsku 
na konferencii Masmédia menšín 
v Poľsku – viac než len okrajové 
média, ktorá sa uskutočnila v Ka-
mieni Śląskom 23. februára t.r. 
Medzi pozvanými diskutérmi boli 
o. i. Dr. Adrianna Parońová-Kuśo-

vá z Vysokej školy manažmentu a administra-
tívy v Opoli, predseda Združenia Ukrajincov 
v Poľsku Piotr Tyma, prof. Horst Pöttker z In-
štitútu novinárstva Dortmundskej a Viedenskej 

univerzity a Ulrike Butmaloiu z Ber-
línskej univerzity. Diskusiu mode-
roval publicista a novinár Adam 
Krzemiński.

Jednou zo základných otázok, 
na ktorú sa snažili účastníci odpo-
vedať, bola otázka jazyka, v akom 
by mal menšinový časopis vychá-
dzať. Nakoniec sa účastníci zhodli 
na tom, že odpoveď na ňu sa nedá 
zovšeobecniť, pretože každý z men-
šinových časopisov plní v danom 
spoločenskom prostredí inú úlohu. 
Taktiež treba rozlišovať, či je časo-
pis adresovaný menšine, alebo je 

jeho náplňou informovanie širších vrstiev spo-
ločenstva o menšine. Tento rozdiel má výrazný 
vplyv na to, v akom jazyku by mal byť časopis 
vydávaný. Pokiaľ je adresovaný menšine a je-
ho úlohou je zachovanie tradícií a zvykov, mal 
by byť vydávaný v rodnom jazyku menšiny. 
Avšak ak má priblížiť danú menšinu majorite, 
potom by mal byť vydávaný v jazyku majority. 
Otázka jazyka má dopad taktiež na vplyv ča-

Masmédiá menšín v Poľsku
sopisu na širšie vrstvy. Pretože pokiaľ je ča-
sopis vydávaný v jazyku menšiny, jeho obsah 
je zrozumiteľný len pre menšinu a niekoľkých 
ľudí, ktorí ovládajú tento jazyk. Žiaľ, takto pub-
likované články nemajú väčší vplyv na verejnú 
mienku, čo je mnohokrát škoda. Vzhľadom na 
túto skutočnosť vzniká dilema, čo bude v danej 
chvíli pre menšinu lepšie a čo splní svoj účel. 
Ako jedna z možností, ktorú by sa dalo využiť 
v prospech menšiny, je publikovanie článkov 
v jazyku majority v tlači s celoštátnym pôso-
bením. Avšak tu vzniká ďalší problém, či vy-
davateľ bude zainteresovaný takýmto článkom. 
Pretože masmédia v poslednom čase preferujú 
hlavne nejaké pikantné správy alebo „krváky“. 
V takejto situácii sa problémy menšiny dosta-
nú na stránky významných novín a časopi-
sov len v momente, ak sa ich priamo dotýka 
nejaký problém alebo vznikol nejaký konflikt 
medzi majoritou a minoritou. Takéto odsudzo-
vanie sa minority od majority, a naopak, má, 
žiaľ, výrazne negatívny dopad na obidve stra-
ny. Samozrejme, že diskutujúci neobišli ani 
otázku financovania médií. Ako vo všetkom, 
aj tu sa ich názory výrazne líšili, najčastejšie 
vzhľadom na spoločenské postavenie v danom 
prostredí a vplyv menšiny na majoritu. V rámci 
programu predstavili zástupcovia jednotlivých 
masmédií svoje časopisy, noviny, rozhlasové 
relácie či televízne programy. V radoch pred-
staviteľov masmédií mala svoje zastúpenia aj 
redakcia Život. 

Takéto stretnutia sú pre zástupcov menšín 
veľmi dôležité. Už len z toho hľadiska, že sa tu 
navzájom obohacujú a vymieňajú si svoje skú-
senosti, ktoré môžu využiť vo svoj prospech aj 
ďalší. Síce problémov je veľa a sú rôzne, dú-
fajme, že takýmito maličkými krokmi budeme 
pomaly napredovať k čoraz kvalitnejším men-
šinovým médiám, ku ktorým sa zaraďuje aj náš 
časopis Život.

Text a foto: Marián Smondek
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Účastníci diskusie

Diskutéri preberali mnoho tém

Santuárium sv. Jacka



Avšak uzávierke výstavy predchá-
dzali dva dni drotárskych dielní, kto-
rých vedúcim bol Slavomír Pecuch 
– diplomovaný remeselník z oblasti 
drotárstva. Na dielňach usmerňoval 
záujemcov pri tvorbe ich vlastných 
neveľkých výrobkov z drôtu. Každý 
záujemca si doniesol so sebou kúsok 
kameňa alebo tehly, aby sa mal na čom 
učiť naťahovať základné očka drôtovej 
väzby. Ako sa ukázalo, drotárske ume-
nie v rukách remeselníka vyzerá veľmi 
jednoducho, ale už v rukách záujemcov 
bolo skomplikovaním procesom tvorby 
niečoho, čo by sa aspoň trochu ponáša-
lo na nejaký tvar. Z rozhovorov sme sa 
dozvedeli, že Slavomír Pecuch sa týmto 
druhom umenia zaoberá už takmer de-
sať rokov a stále sa v ňom zdokonaľuje. 
V najbližšom období sa chce vzdelávať 
v dizajne v Anglicku. Uvedomuje si, 
že umenie treba pestovať a neustále sa 
v ňom zdokonaľovať, aby sa rozvíjali 
zručnosti umelca. Pripomeňme ešte, že 
drotárstvo je tradičné slovenské remes-

Finisáž výstavy 
Detvianske kríže

lo, ktoré má pôvod v 18. storočí a jeho 
rozvoj pripadol na prelom 19. a 20. 
storočia. Kolískou tohto umenia bol 
Spiš a Horné Považie, odkiaľ slovenskí 
drotári odchádzali do európskych kra-
jín a často aj do Ameriky. 

Finisáž otvoril generálny tajomník 
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý 
privítal všetkých zhromaždených a po-
rozprával o histórii drotárstva na Slo-
vensku, ako aj emigrácii slovenských 
drotárov, ktorí sa dostali na územie 
Poľska. Zmienil sa aj o bohatej sym-
bolike detvianskych krížov. Neskôr 
slovo odovzdal autorovi výstavy, ktorý 
vysvetlil, v čom spočíva jeho technika 
prípravy fotografi í, ktoré sme si mohli 
pozerať počas výstavy. Jeho fotografi e sú 
digitálne spracované a očarúvajú práve 
svojou farebnou solárnou symbolikou. 
Detvianske kríže sú jedným z charak-
teristických prvkov vizuálnej identifi -
kácie Slovenska. Pochádzajú z prekrás-
nej obce Detva, ktorá je situovaná pod 
majestátnou Poľanou. Je to v súčasnosti 

chránená oblasť a zapísaná do zoznamu 
dedičstva prírody UNESCO. 

Po prehliadke výstavy si mohli 
milovníci umenia pochutiť na sloven-
skom víne a dobrých zákuskoch. Ok-
rem toho mohli počúvať melódie det-
vianskej fujary a kúpiť si jej nahrávky 
v podaní skupiny Magické Karpaty.

Text a foto: Agáta Jendžejčíková

19. februára sa v priestoroch Slovenskej galé-
rie Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove konala 
fi nisáž výstavy Detvianske kríže – tradičné motí-
vy interpretované po novom, ktorej autorom bol 
Bogdan Kiwak. Keďže táto výstava sa už počas 
vernisáže stretla s obrovským záujmom širokej 
verejnosti a aj v priebehu jej trvania ju navštívili 
mnohí milovníci umenia, rozhodol sa autor a aj 
organizátori usporiadať slávnostnú fi nisáž (čiže 
slávnostné ukončenie výstavy). 
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Úrodné príhovory

Milovníci umenia Rozhovory v skupinkách

Drotárske výrobky



Na konci Oravy
Prechádzajúc cez Oravu som sa dostal 

až na jej koniec. Aj takto by sa dala nazvať 
dolinka, v ktorej sa nachádza neveľká de-
dinka – Harkabuz. Ako každá iná obec, 
aj táto má veľa plánov do budúcnosti, 
ktoré sa snaží pomaly realizovať a tak krok 
za krokom napredovať. Čo sa udialo za 
posledné dva-tri roky od našej poslednej 
návštevy a aké plány majú do najbližšej 
budúcnosti, o tom sme sa najprv poroz-
právali s Helenou Sączekovou, ktorá je od 
februára 2007 richtárkou obce.

Naše investície a plány
Aj keď Harkabuz leží na ústraní, pred-

sa sa len podarilo v posledných rokoch 
ukončiť stavbu dôležitej, aj keď len lo-
kálnej cesty, ktorá vedie z Harkabuza do 
Raby Wyżnej, ku ktorej ako gmine patria 
v rámci administratívneho členenia tri 
oravské obce: Harkabuz, Podsrnie a Bu-
kovina – Sídlisko. Vďaka ceste Solidari-

ty, ako ju v projekte výstavby nazvali, sa 
tak cesta do gminy poriadne skrátila. Síce 
cesta existovala už aj predtým, ale kvô-
li dlhodobému nezáujmu o jej údržbu 
sa nakoniec doslova rozpadla a jazdenie 
touto cestou bolo príliš nebezpečné a pri-
tom aj veľmi nepríjemné. Preto s veľkou 
radosťou privítali obyvatelia oravských 
obcí ukončenie jej výstavby, keďže tá sa 
už ťahala niekoľko rokov a bola rozdelená 
do dvoch etáp. Prvý úsek cesty od Raby 
Wyżnej bol opravený ešte pred niekoľký-
mi rokmi, no potom nastala v jej oprave 
niekoľkoročná prestávka. Až v roku 2006 
sa podarilo získať prostriedky zo štátne-
ho rozpočtu, vďaka ktorým bola cesta 
dokončená. Vznikol však problém kvôli 
priekopám vedľa cesty, ktoré neboli do-
statočne upravené. Voda totižto pretekala 
pod cestu a cesta podmokala, čo mohlo 
spôsobiť narušenie statiky cesty. Našťastie, 
už vlani sa podarilo tieto problémy vyrie-
šiť a priekopy vedľa cesty dokončiť.

Okrem tejto, dá sa povedať, jednej 
z najväčších investícií za posledných de-
sať rokov, si Harkabuzania pomaly mo-
dernizujú obec. O tom, že bolo upravené 
parkovisko pri požiarnej zbrojnici a ne-
skôr bol vybudovaný nový vjazd do po-
žiarnej zbrojnice, sme už na našich strán-
kach písali. Pri príležitosti prvej hodovej 
slávnosti v Harkabuze parkovisko a vjazd 
vyasfaltovali, keďže Harkabuz a Podsrnie 
sú už od roku samostatnou farnosťou. 
Ďalej by sa malo pokračovať v asfaltova-
ní jednotlivých uličiek či príjazdov k do-
mom. Na tento rok sú v pláne dve ulice, 
jedna na hornom konci ku Kožanovcom 
a druhá na dolnom ku Krpcovcom. Av-
šak podmienkou je dostatok fi nancií na 
tento účel v gminnom rozpočte, aby sa 
tento plán podarilo zrealizovať. 

Už vo vlaňajšom rozpočte bola za-
hrnutá oprava školy. Doteraz sa však 
podarilo vymeniť len okná. V oprave 
sa bude aj naďalej pokračovať opravou 
strechy a oteplením budovy. Pri tejto 
príležitosti treba poukázať na skutoč-
nosť, že ešte pred nedávnom hrozilo, že 
Základná škola v Harkabuze zanikne. 
Už sa pomaly chystali plány na to, ako 
budú dochádzať harkabuzské deti spolu 
s bukovinskými do školy v Podsrní. No 
za posledné dva roky počet detí výrazne 
vzrástol. Vlani sa do nultého ročníka za-
písalo 12 detí a tento rok ich bude až 20. 
Takže nakoniec deti zostanú vo svojej 
škole v Harkabuze. Táto správa potešila 
nielen učiteľov, ktorí tu učia, ale aj ro-
dičov. Pani richtárka ich aj pochválila, 
pretože sa aktívne zapájajú nielen do 
školských záležitostí, ale aj ob ecných. Ak 
všetko dobre pôjde, už v lete by sa malo 
uskutočniť na hranici zaujímavé kultúr-

Na konci Oravy
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Horný koniec obce

Záujemcov o hru na hudobných nástrojoch je veľa



ne podujatie Slávnosť rozvodia Oravy. 
Takže sa máme na čo tešiť. 

Plánov do budúcnosti je veľa, veď 
každý z obyvateľov Harkabuza by chcel 
mať vyasfaltovanú cestu ku dvoru. Avšak 
peňazí nikdy nie je nadostač a vždy sa 
nájde niekto nespokojný. Čo by sa teda 
malo zmeniť v najbližšej budúcnosti? 
Napr. pri cintoríne je potrebné parko-
visko. Aktuálne sa obec dohaduje s ma-
jiteľom pozemku, na ktorom by malo 
neskôr vzniknúť parkovisko, o cene ne-
hnuteľnosti. Parkovisko by bolo potreb-
né aj pri kostole, lebo každú nedeľu stojí 
toľko áut pri ceste, že sa len veľmi ťažko 
dá tadiaľ prejsť. Na cintoríne by mal byť 
tento rok obnovený pamiatkový kríž, 
ktorý je už dosť zlom stave.

Taktiež by malo byť vymenené po-
uličné osvetlenie v celej gmine Raba 
Wyżna, ktoré má už vyše 30 rokov. Od 
dlhšieho času sa kazí čoraz viac, preto sa 
gmina rozhodla, že ho vymení. Medzi 
najzákladnejšie a zároveň najzávažnejšie 
investície na Orave, o ktorých píšeme už 
pravidelne niekoľko rokov, patrí výstav-
ba kanalizácie v jednotlivých obciach. 
V niektorých sa podarilo tento projekt 
už v celku zrealizovať, v iných len čias-
točne a v niektorých obciach sa výstavba 
kanalizácie ešte len plánuje a je skôr otáz-
kou vzdialenej budúcnosti. Medzi takéto 
obce patrí aj Harkabuz. Vzhľadom na 
to vzniklo Združenie povodia Čiernej 
Oravy, v rámci ktorého by chceli zdru-
žené obce čerpať fi nancie z fondov Eu-
rópskej únie o.i. na výstavbu kanalizácie. 
Taktiež Harkabuz sa bude snažiť získať 
aspoň čiastočné dofi nancovanie výstavby 
z týchto prostriedkov. Plány však siahajú 
až do roku 2013. Dúfajme teda, že sa to 
podarí úspešne zrealizovať.

ešte problémy. A okrem toho majú len 
tri heligónky a akordeóny, takže ani ne-
môžu všetci cvičiť naraz, pretože záujem-
cov je viac ako hudobných nástrojov. Ak 
to takto ďalej pôjde, možno z nich bude 
raz veľká kapela. Okrem ľudových piesní 
cvičia aj náboženské piesne, ktorými by 
chceli obohatiť liturgiu sv. omší počas 
väčších slávností. Držme im teda palce, 
aby sa im to podarilo.

Vzhľadom na to, že počet detí v har-
kabuzskej škole sa neustále zvyšuje, bolo 
by celkom zaujímavé opýtať sa rodičov, 
či by nechceli svoje deti prihlásiť na slo-
venský jazyk? Väčšina rodičov týchto detí 
chodila na slovenčinu, snáď by sa možno 
vrátil tento ľubozvučný jazyk medzi škol-
ské múry. Čo vy na to, rodičia?

Text a foto: Marián Smondek
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Tí, čo aspoň občas pre-
chádzajú Harkabuzom, si 
určite všimli, že v nebez-
pečných zákrutách pribudli 
taktiež zvodidlá. Už dlhší 
čas o to bojovali ľudia býva-
júci v ich blízkosti, pretože 
sa mohlo stať, že nepozor-
nejší a príliš rýchli šoféri im 
mohli zbúrať aj časť domu.

Ako som sa ešte do-
zvedel, cez zimu, keď niet 
na gazdovstve veľa roboty, 
niektorí oravskí gazdovia si 
krátia voľné chvíle pri výro-
be šindľov, čo patrí k tradič-
ným prácam najmä v zime. 
Dreva síce majú nadostač, 
ale v poslednom období tu 
čoraz viac vysýchajú lesy. 
Preto treba rýchlo reagovať 
a ešte v zime takéto stromy 
zoťať, aby boli jednotlivé 
kmene vhodné na dosky. 
Inak môžu stratiť na hodno-
te a budú vhodné už len na 
kúrenie. 

Krajanské 
aktivity

Krajanské aktivity hlav-
ne medzi staršími sú čoraz 
slabšie. Niet sa však čomu 
čudovať, veď na staré ko-
lená nie vždy majú všetci pevné zdravie 
a tak už ani harkabuzská ľudová kapela, 
ktorá tu existovala dlhé roky, nehráva. 
Čo však z ich nástupcami? Veď všetci 
dobre vedia, že hudobných talentov je 
na Orave neúrekom, doslova akoby ho 
všetci do vienka dostali. A ako som zistil, 
medzi mladými je ich naozaj veľa. Keď 
som navštívil predsedu Miestnej skupi-
ny Spolku, krajana Františka Harkabuza, 
akurát bolo uňho niekoľko šikovných 
mládencov a dievčat, ktorí sa učili hrať 
na husliach, akordeónoch alebo heligón-
kach. A aj mi niekoľko ľudových piesní 
zahrali. Začali cvičiť len pred nedávnom, 
po Vianociach, ale za tých niekoľko týž-
dňov sa už naučili hrať niekoľko pesni-
čiek. Akordeonisti zatiaľ hrajú len meló-
die, pretože sprievod na basoch im robí 

Historický kríž

Pohľad na dolný koniec obce

Škola s novými oknami

Kostolík 
v nočnom osvetlení
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Na tom sme sa predsa dohodli už vče-
ra, – povedal inžinier Michna, keď ho man-
želka za Žilinou začala odhová rať od cesty do 
Lehôtky.

Je to tak od ruky, nech uváži. Dvad sať ki-
lometrov od hlavnej cesty, dvad sať nazad... 
Že koľko roboty ju čaká doma, vravela, a 
lada 1500, ich nová, rýchla tisícpäťstovka, 
spokojne a pravidelne vrčala, starala sa o svo-
je, o metre a kilometre; auto si beží, motor 
ho ženie bez ohľadu na to, čo sa hovorí 
pod nízkou plechovou strechou.

Po trojtýždňovej dovolenke, aj to pri-
pomenula Magda Michnová, bude prania 
na celý deň. Byt treba upratať! Mali by ísť 
rovno domov do Piešťan a nikam neodbo-
čovať.

– Dohoda je dohoda, – podporil otca 
Ivan zo zadného sedadla. – Ja chcem ísť k 
prababke!

Tajne počítal s tým, že zostane niekoľko 
dní u prastarej matky. Iste ona sama navrh-
ne rodičom: Prečo by ste ho u mňa nenechali? 
Veď škola sa začne až o tri týždne. Pozve ho, 
vypýta si ho. Len jeho, bez Dariny. Čo by 
tá u nej robila? Iba by sa nudila a otravova-
la. Prababka si dobre rozmyslí, koho pozvať 
a koho vynechať. Chlapec je chlapec a okrem 
toho je aj o dva roky starší...

– Môžeme k nej zájsť inokedy, – namie-
tala Michnová a hľadela pred seba ako sve-
domitá navigátorka, čo v nijakom prípade 
neodtŕha oči od cesty. – Vyberieme sa v dak-
torú sobo tu.

– Inokedy, to bude najskôr o rok, 
– povedal inžinier Michna. Nezvieral volant 
dlaňami, držal ho v prstoch. Ivanovi sa zda-
lo, že sa ho sotva dotýka. Ako to tak môže?

– Ako chcete, – povedala Michno vá na-
mrzene. – A nežeň tak! – rázne napomenula 
manžela, keď sa hnal osemdesiatkou do zá-
kruty, o ktorej sa nedalo povedať, že by bola 
mierna.

– Ja som smädná!  – zamrnčala vedľa 
Ivana desaťročná Darina. – Ne zastavíme sa 
voľakde?

– Nie! –  vyhlásila Michnová.
– Keď ísť, tak ísť!
– A bude tam malinovka? Alebo pepsi?

Tam, teda v Lehôtke u Ivanovej a Da-
rininej prastarej matky, starej mat ky ich otca, 
u Jozefíny Humeníkovej, nebolo ani jedno 
ani druhé. Ba nenašlo sa v starom domčeku 
s úzkymi oknami, pod sčernetou šindľovou 
strechou ani mlieko, čo už vyzeralo čudne: 
dedinka pod horami, kde kravy majú sena 
a paše určite až po rohy, a bez mlieka?

– Nedoviezli, – oznámila sedemde-
siatpäťročná žena v belavej šatke, v dlhej a 
husto zriasenej sukni. Poveda la to pokojne 
ako ostrieľaná predavač ka v obchode.

– Sobota je. V sobotu hocikedy nedove-
zú.

– A vy tu nemáte kravy? – spýtala sa Da-
rina.

– Máme, čo by sme nemali. Ale všetko 
mlieko, čo sa v družstve vydojí, odvezú do 
mliekarní.

– Prečo všetko? – vyzvedal Ivan.
– Nechcú, synak, aby sme sa otrávili z oby-

čajného domáceho mlieka, – mykla prastará 
mať plecom a uškrnula sa jedným kúti-
kom úst. – To vymysleli takí inžinieri ako 
tvoj otec. V mliekarniach zlejú všetko mlie ko 
dokopy. Z jednej, z druhej, z desiatej dediny, 
potom ho zriedia a s volačím rozrobia. Tak 
ho tam rozondejú, aby sa všade pilo rovnaké. 
No povedz, nemám pravdu?

Pozrela na vnuka. Ten sa iba usmial a 
pokrčil čelo.

– Prababka, – začal Ivan, keď vošli do izby, 
ale nízka chudá žena ho hneď ostro preru-
šila.

– Ja som ti nie nijaká pra! Pra, pra, pra, 
raz jeden, raz druhý, čo som ja dáka praslica? 
Chcete ma zaživa na prach obrátiť? Volaj 
ma stará mamka alebo babka!

– A otec?
– Všetkým som vám stará mať! Ni jaká 

pra! A teraz hybaj so mnou. Vy tiahneš vody 
zo studne, lebo Darinka má už pípeť na ja-
zyku.

Podala mu v kuchyni prázdne vedro a 
obaja vyšli von.

Na konci dvora, zarasteného hustou ze-
lenou pažiťou a harmančekom, stojí studňa. 
Stojí? Skoro leží. Ivan sa díva – nízke drevené 
zruby, tri-štyri brvná na sebe, taký zrubený 
štvorec a na ňom, teda nad studňou, je pre-
ložená dlhá tenká žŕdka so železným hákom 
na jednom konci.

– Čo tak hľadíš? – pozerá stará žena zbo-
ku na svojho najstaršieho pra vnuka. – Veď si 
tu už bol. Chytro vytiahni vody, lebo ti ses-
tra zahynie od smädu. Vodu ja mám dobrú. 
Veru! Taká u vás cez rúry netečie.

– Ale máme aj teplú... – pripomí na Ivan. 
– Jedným kohútikom sa púšťa teplá, druhým 
studená.

– Pch! Keď chcem teplú vodu, nahrejem 
si za plný hrniec. Vody  si nahrejem a kohút 
mi na dvore kikiríka!

Ivan zdvihol žŕdku. Drží ju kolmo v pra-
vej ruke, ľavou nesmelo vešia vedro na hák a 
húta, ako teraz nabrať z tej hĺbky vody.

– No spusť ho! – posmeľuje stará žena 
pravnuka.

– A keď sa mi zošmykne a spadne do 
vody?

– Čože by spadlo! Len to treba vedieť, tu 
nemáš svoj kohútik, – uškrnie sa a prikročí k 
nemu. Vezme mu žŕdku s vedrom z rúk a ši-
kovne ho spustí do studne. Šikovne a rýchlo, 
len jej tak zašuchoce žŕdka medzi dlaňami. 
Mykne ňou akosi nabok a zručne vy chýlené 
vedro tamdolu skoro ani nepleskne o vodu, 
lebo ju hneď načiera, plní sa až po okraj.

– Máte starodávnu studňu, – vraví Ivan, 
keď pred ňou vlečie ťažké vedro po podstene 
do domu.

– Aká je, taká je. Hlavná vec, že je v nej 
vždy dosť vody.

– Nuž veru, – pokračuje Jozefína Hu-
meníková vo svojej izbe, ktorá má namiesto 
hladkého bieleho plafónu drevené tmavé a 
hrabe hrady, – u mňa je všetko také starosvet-
ské. Aj toto – podíde k bočnej stene, natiahne 
ruku, odomkne a otvorí drevenú skrin ku, za-
budovanú do múra. Na vyššej poličke stojí 
zopár fl iaš. Dočiahne jed nu z nich a odnesie 
ju na stôl.

– Malinová šťava, ešte odvlani. Spravte si 
malinovku. Kým sa rodina inžiniera Štefana 
Michnu občerstvuje, ich najstaršia príbuzná 
sedí na lavici pri stene a prizerá sa na nich.

– Rada som, že ste prišli, – vraví. – Uva-
rím vám halušky s bryndzou.

– Ja nechcem s bryndzou, – povie Dari-
na.

Ivan na ňu zaškúli a prastará mať po-
vie:

– Nevieš, čo je dobré.
Začnú ju však prehovárať, na Ivano vo 

prekvapenie aj otec, že netreba, aby sa ne-
oštarávala, že oni len na chvíľu, cestou do-
mov...

Jozefína Humeníková sa zamrví na la-
vici, natuhšie si pritiahne šatku pod bradou 
a hodí rukou.

– Vy ste teraz všetci takí chvíľkoví. Stále 
sa len ženiete a ženiete, nikdy nemáte času. 
A čo ma po vás?! Keď na chvíľu, tak na chvíľu. 
Vaša vec, a moja zbytočná starosť! Ja, moji 
milí, preto plakať nebudem. Naučená som 
sama žiť a žijem na vdovskom chlebe už 
dvadsať rokov. Veru... Najmladšia dievka, čo 
býva tu v dedine, ma už viac ráz volala k sebe. 
Poďte, mamka, u mňa vám bude lepšie... 
A ja jej na to – lepšie?! Starať sa ti o deti, 

JÁN B E Ň O

Na návšteve
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slúžku im robiť, to má byť lepšie? Nie-nie, 
moja... Ja idem radšej do hory stromky sa-
diť. Tam sa porozprávame, aj si za spievame 
dakedy – zle mi je na svete s mojimi starými 
kamarátkami?

Nikto jej neodpovedá.
Ivan sa díva na skrinku v stene, potom 

sa mu oči stretnú s pohľadom starej matky.
– Čo tak hľadíš na tú skrinku, chlapče? 

– milšie sa ho spytuje.
Ivan si oblizne pery. Potom pozrie na otca, 

akoby si od neho pýtal dovolenie.
– Prečo ju zamykáte pra... nie, sta rá 

mama? Bojíte sa, že by ju dakto vykradol?
– Aleba! To zo 

zvyku.
Stará žena vsta-

ne z lavice a pomaly 
prejde dopredu izby.

– Štefan, – osloví 
najstaršieho Michnu, 
– pravda, ty vieš, čo 
v tej skrini bývalo, 
nezabudol si?

– Nuž chlieb, čo 
iné... – vraví Ivanov 
otec, ktorý vyzerá pri-
veľký a akýsi neistý 
za stolom v starej 
izbe, kde sa narodila 
jeho matka, ujcovia 
a tety.

– Chlieb, veru 
chlieb, – živo zopa kuje 
stará mať. – A chlieb 
bolo treba zamkýnať 
pred deťmi, chlieb 
bol voľa kedy vzácny. 
Zamkýnala ho moja 
mať pred nami a ja 
zas pred svojimi deť-
mi. Spýtajte sa otcovej mamy, – vraví Iva-
novi a Darine, – každý dostal po jednej 
smidke a chlieb šiel nazad do skrinky. A 
kľúč sem, ľa, – vyhrnie si hornú sukňu a na 
spodnej, bledšej, ukáže našité vrecko. 

Stará mama, a vy si všetko pamätáte? 
– spytuje sa Darina.

– Kdeže všetko! Veľa mi už vyfučalo z 
hlavy za tie roky. Ale čo treba, to si pamä-
tám...

– A čo si treba pamätať? – vyzvedá dievča 
ďalej.

– Nuž, dačo si aj treba... Počkaj! – za-
hľadí sa na ňu stará matka, aj po ostatných 
Michnovcoch sa popozerá a potom zrazu 
vážne a dôstojne, ba dalo by sa povedať, že 
aj trochu tajom ne vychádza z izby do ku-
chyne, ticho za sebou zatvára dvere.

Vzápätí je nazad a ľavou rukou tlačí k 
telu čosi tenké a podlhovasté, akúsi škatu-
ľu zabalenú do tenkého papiera.

Zastane pred Darinou a pomaly, zvláš-
tnym a akoby prečisteným hlasom vraví:

– Tak ti teda, Darinka moja, vinšujem 
k tvojim zajtrajším meninám...

Podáva jej bonboniéru a druhou ru-
kou pohladká pravnučku po vlasoch.

– Aby si bola vždy zdravá, aby si pekne 
rástla a dobre sa učila...

V tichu, ktoré v izbe nastane, dobre 
počuť smrknutie Jozefíny Humeníkovej a 
Darinin slabý hlas.

– Ďakujem, babka...
Stará žena si prihládza podolok suk ne, 

dva razy si po nej prejde rukou a potom 
si pomaly sadá na svoju širokú lavicu pri 
stene.

– A my sme vám... no, hneď to bude, 
– vraví Magda Michnová a po dľa hlasu a 
tváre sa o nej môže pove dať, že sa dostala 
do rozpakov. Rýchle sa nahne k mužovi a 
čosi mu šepce. – Daj mi kľúčik od auta! 
– povie nahlas, vezme ho z mužovej ruky a 
vy jde von z izby.

– Tak vidíš, Darinka, – ozve sa o chví-
ľu prastará mať, – moja stará hlava neza-
budla, a tvoja mladá hej...

Ivan pozrie na otca, na Darinu, na 
prastarú mať – nechápe, čo to má zname-
nať.

– Čo zabudla, stará mama? Veď poďa-
kovala!

– Môžbyť ani nezabudla. Aj tak môže 
byť, že ste nezabudli... Kartu ste mi na-
písali, peknú, maľovanú, ale pošta teraz 
pomaly chodí. Karta napísaná, ale pošta... 
Všade samé dovolenky, nuž ležia voľakde 
na kope.

– Ja som vám nepísala... – vraví Dari-
na a hľadí bokom, kdesi do kúta.

– Nehnevajte sa, – krčí čelo inži nier 
Michna, – ale na poštu sa nemô žeme vyho-
várať. Písať listy a pohľadni ce, to nie je moja 
silná stránka a žena s deťmi tentoraz tiež 

akosi zlyhala...
– Ja viem, – pri-

kyvuje prastará mať 
uznanlivo a zároveň aj 
nejako posmešne, tak 
to vidí Ivan. – Nemali 
ste kalendár! Doma 
by sa vám to iste ne-
bolo stalo, ale v Tat-
rách... vari sú tam na 
skalách, čo ste sa po 
nich škriabali, rozveša-
né kalendáre?

– Prečo kalendá-
re? – spytuje sa Ivan. 
Ach, táto prababka... 
Človek sa pri nej cíti 
pomaly ako v škole, 
keď sa nepripravil na 
hodinu a tŕpne, či ho 
nevyvolajú...

– Keby si bol po-
zrel do kalendá ra... 
– začne prastará mať. 
Zrazu sa rýchle po-
staví, prejde ku stolu 
a oprie sa oň ľavou 

päsťou. – Ale čo tam kalendár! Aj bez 
neho by ste mali vedieť, mala by vedieť 
tuto Darinka, že zopár dní pred ňou má 
meniny jej najstaršia stará mať v Lehôt-
ke... Ak je dvanásteho augusta Dariny, 
– zdvihne ukazovák, – tak šiesteho je 
Jozefíny, moji milí!

– To posledné o kalendári a meni-
nách už počula aj Michnová. S úsme-
vom pristupuje k domácej panej a vra-
ví: – Pamätali sme na vás, stará mam ka. 
Prijmite od nás tento malý dar ček...

A podáva jej čosi neveľké, o málo 
väčšie ako dlaň, zabalené v pestrom ob-
chodnom papieri.

/Domová Pokladnica 1985/

Dokončenie v budúcom čísle
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H
istorické kultúrne pamiatky 
i vzácne lokality Slovenska 
zapísané do zoznamu sve-
tového dedičstva UNESCO 
si zaslúžia všeobecný obdiv. 

V minulom čísle nášho časopisu sme 
prezentovali obec Vlkolínec.  V tomto 
článku si predstavíme  oblasť  Spišského 
Podhradia,  ktoré bolo do Zoznamu kul-
túrnych a prírodných pamiatok  UNES-
CO zapísané v roku 1993. 

Vari najväčšou pýchou tejto vzácnej 
lokality je zrúcanina Spiškého hradu, 
ktorý je z hľadiska rozlohy dodnes po-
važovaný za najväčšie hradné sídlo, aké 
bolo postavené v strednej Európe. 

Do lokality Spišského Podhradia pat-
rí tiež  Spišská Kapitula. Ide o malé cir-
kevné sídlo, ktoré tvoria vzácne objekty 
slúžiace na vykonávanie duchovných, 
ale aj administratívnych funkcií spiš-
ského biskupstva. Podľa údajov Pa-
miatkového úradu, k významným 
pamiatkovým komplexom podhra-
dia patrí tiež gotický kostol Ducha 
svätého v Žehre, pochádzajúci z čias 
14. storočia.

Načrime však o niečo viac do 
histórie Spišského Podhradia.  Prvé 
osídľovanie sa tu začalo v 5. tisícro-
čí p. n. l. Druhá väčšia etapa osíd-
ľovania nastala v 3. tisícročí p. n. l. 
na svahoch masívneho kopca Dreveník, 
kde vzniklo rozsiahle opevnené sídlo. Na 
prelome 11. a 12. storočia sa tento hrad-
ný kopec stal už trvalým sídlom  tunaj-
šieho ľudu púchovskej a bukovo-horskej 
kultúry. Počiatky budovania samotného 
Spišského hradu siahajú  práve do tohto 
obdobia. 

V okolí  hradu, najmä v podhradí zača-
li vznikať malé osady. Obyvateľstvo v nich 

Spišské Podhradie včera a dnes
tvorili prevažne hradní poddaní a 
služobníctvo. Písomné zmienky 
uvádzajú, že jednou z prvých osád, 
ktorá tu vznikla v roku 1174 sa na-
zývala Suburbium. Neskôr bola táto 
obec známa ako Fanum St. Mariae. 
Napokon sa niektoré z osád pospá-
jali do menších, či väčších meste-
čiek. Takýmto spôsobom vzniklo aj 
samotné Spišské Podhradie – pod-
hradné mesto, ktorého správa bola 
najskôr pod veľkým vplyvom Spiš-
ského hradného sídla, no postupne 
si toto mesto získalo svoju vlastnú 
nezávislosť. Prvým pomenovaním 

mesta je Villa Saxorum. Počas celého stre-
doveku prežívalo Spišské Podhradie veľký 
rozmach a bolo považované za veľmi zná-
me a prosperujúce mesto. Obyvateľstvo sa 
tu v minulosti živilo ľudovými remeslami 
a poľnohospodárstvom. 

Ďalším vzácnym objektom Spišské-
ho Podhradia je Spišská Kapitula. Deji-
ny tohto mestečka siahajú až do 9. stor. 
n. l. V tomto období jestvoval na lúke 
oproti kapitule pomerne veľký, prav-
depodobne benediktínsky kláštor. Za 
hodnoverné mesto bola Spišská Kapitula 
vyhlásená v 13. storočí, čo znamenalo, že 
mala právo vydávať i overovať listiny, či 
vykonávať právne úkony. Čo sa týka sú-
časnosti, Spišská Kapitula je dnes sídlom 
Teologickej fakulty a Kňazkého seminára 
biskupa J. Vojtaššáka. 

Po skončení druhej svetovej vojny sa 
história Spišského Podhradia odvíjala pod 
vplyvom nastupujúceho komunizmu. 
Keďže v tomto období sa najväčšia pozor-
nosť venovala na budovanie a rozvoj prie-
myslu, historické cennosti chátrali. Čo je 
neuveriteľné, Spišská Kapitula sa na určitý 
čas zmenila na kasárne, neskôr na policaj-
nú školu a archív na celých 40 rokov. 

Pôvodná historická hodnota tejto lo-
kality sa začala obnovovať po roku 1989  
a v posledných rokoch prebehli  v celej lo-
kalite Spišského Podhradia mnohé práce 
na záchranu pamiatok, keďže táto lokalita 
je cieľom mnohých turistických výprav. 
Turisti môžu obdivovať nielen kultúrne 
pamiatky, akými sú zrúcaniny hradu, či 
Spišská Kapitula, ale aj okolie a prírodu. 
Neďaleko za Spišskou Kapitulou sa na-
chádza  minerálny prameň s malou kapl-
nkou, ktorý sa nazýva Sivá brada. Veľmi 
známy a u turistov obľúbený je aj Spišský 
salaš, kde si môžu turisti na chvíľu od-
dýchnuť a ochutnať syrové špeciality. 

Turistický servis túto oblasť propa-
guje aj v zahraničí. Jednou z akcií, na 
ktorú upozorňujú turistické agentúry, 
sú Spišské folklórne slávnosti. Aj vďaka 
nim si ľudia uchovávajú vedomie svojho 
kultúrneho dedičstva a tradícií. Ďalšou 
zaujímavou atrakciou je Festival vážnej 
hudby. Jeho organizátormi sú európske 
mestá zapísané v Zozname kultúrnych 
a prírodných pamiatok UNESCO. 

Ako vidieť, medzinárodná spoluprá-
ca medzi mestami sa rozvíja. Čoraz viac 
ľudí si totiž uvedomuje, aké vzácne loka-
lity a pamiatky sa nachádzajú vôkol nás. 

Spracovala: Lýdia Kováliková

Krásy Slovenska

Spišská Kapitula

Spišský hrad

Spišské Podhradie



Ospievané mesto na Záhorí, 
v susedstve s Českou repub-
likou, je naozaj pekné a bo-
haté na históriu a pamiatky. 

Ak raz navštívite toto čistučké a uspo-
riadané  mesto, prezrite si jeho hradby, 
romantickú rotundu sv. Juraja z 11. 
– 12. stor., budovu kultúrneho domu 
(Katolícky dom), ktorý projektoval 
staviteľ Dušan Jurkovič a je vyzdobe-
nými maľbami Mikuláša Aleša inšpiro-
vaný slovenskou históriou. Na námestí 
v januári tohto roku odhalili vysokú 
bronzovú sochu uhorského panovníka 
Ľudovíta I. Veľkého, ktorý 6. októbra 
1372 podpísal historický dokument, 
ktorým bola Skalica povýšená medzi 
slobodné kráľovské mestá. Napokon, 
nezabudnite zájsť do kostola a kláštora 
františkánov. 

Františkáni sa v Skalici usadili 
v polovici 15. storočia a zohrali výz-
namnú úlohu v jej dejinách. Františ-
kánsky kláštor bol sídlom provincie, 
zriadili tam rehoľnú bohosloveckú 
školu a k nej mimoriadne vzácnu kniž-
nicu. Najstaršia časť kláštora sa sústre-
ďuje okolo rajského dvora. Súčasťou 
areálu sú nádvoria a rozsiahla záhrada. 
Kláštor a jeho areál prešiel nedávno 
nákladnými úpravami a ožil pre kul-
túrne potreby mesta. Chodby okolo 
rajského dvora slúžia mestskej galérii, 
v časti prízemných a pivničných pries-
torov ponúka svoje výrobky vináreň, 
kde si môžete ochutnať známe červe-
né vínko – Skalický rubín. Vytvorené 
boli aj priestory pre koncerty a spo-
ločenské podujatia mnohých žánrov. 
Časť kláštora využíva archív a základ-
ná umelecká škola. 

františkánskych stavieb bol v jednej z 
miestností kláštora adaptovaný pries-
tor tzv. čiernej kuchyne, v ktorom v 
súčasnosti prebieha výroba trdelníkov 
„po starom“. 

Pekárske žezlo tam držia manželia 
Romančíkovci. Manželia (na snímke) 
prevzali túto štafetu po vychýrených pe-
kárkach Bráneckých a Buchtových. Počas 
trojročnej existencie výrobne si vyškolili 
ďalších dvoch spolupracovníkov pani 
Vojtechovú a pána Bednárika. Skalický 
trdelník je jemný kysnutý koláč, obalený 
na tyči z tvrdého bukového dreva, a preto 
má po celej dĺžke otvor. Dobré kuchár-
ky vedia, ako je takéto cesto náchylné na 
chlad a prievan. Postup výroby trdelníka 
je nasledovný: najskôr pripravíme cesto, 
potom ho navíjame na trdlo. Trdelník 
potrieme bielkom a posypeme orechmi. 
Takto pripravený položíme nad oheň 
a pečieme. Upečený trdelník nakrájame 
a pred podaním pocukrujeme. 

Na oslavu tohto výrobku mesto 
Skalica vytvorilo festival trdelníka a ví-
na „Trdolfest“, ktorého súčasťou bude 
aj súťaž o najlepší trdelník. Pracovníci 
výrobne sa chystajú ozvláštniť festi-
val špeciálnym výrobkom. Vo svojich 
priestoroch po úprave pece s otvoreným 
ohňom upiekli najdlhší trdelník. V ro-
ku 2005 meral 107 cm, v roku 2006 
už 110 cm, v roku 2007 sa im podarilo 
upiecť v dĺžke 154,5 cm  a v tomto roku 
sa pokúsia popasovať sa s dĺžkou až 200 
cm. Pokúsia sa o to vo Františkánskej 
záhrade pred zrakmi návštevníkov, po-
kiaľ bude priaznivé počasie. 

Text a foto: Ján Kubáň

Skalica je 
pekné mesto...

Tradičný výrobok 
Veľkou príležitosťou navštíviť mesto 

je 17. máj t.r., kedy bude deň trdelní-
ka, vína a dobrej zábavy. V uplynulých 
mesiacoch sa Skalický trdelník skloňo-
val v mnohých pádoch. Najprv získal 
Značku kvality SK a po polročnom 
posudzovaní na záver roka aj ochrannú 
značku Európskej únie ako prvý regio-
nálny výrobok na Slovensku. Takže 
z trhu by sa mali pomaly, ale isto, vy-
trácať jeho rôzne napodobeniny, ktoré 
nemajú s ním nič spoločné. 

Skalický trdelník sa bude vyrábať 
výhradne na chránenom území, ktoré 
je presne vymedzené. Sú to štátne hra-
nice s Českou republikou, rieka Mo-
rava, Myjava a potok Teplice. Iba na 
tomto území sa môže vyrábať v rámci 
Európskej únie. Predávať sa samozrej-
me môže na celom svete. 

A ako sa pečie? 
Skalický trdelník - tí, čo ho poznajú, 

vedia, o čom je reč a pre tých, ktorým 
toto slovo nič nehovorí, prezradíme, že 
je to sladká špecialita z cesta s vlašskými 
orechmi, ktorej výroba má dlhú tradíciu. 
Koncom 18. storočia sa v Skalici usadil 
maďarský generál vo výslužbe (inak tiež 
fi lozof a básnik) gróf József Gvadányi, 
ktorý neskôr do svojich služieb prijal 
kuchára zo Sedmohradska. A práve ten 
priniesol recept na výrobu trdelníka. 

Koncom roka 2004 vzniklo občian-
ske združenie Skalický trdelník, ktoré-
ho hlavným cieľom je udržanie tradí-
cie pôvodnej výroby tejto špeciality 
na otvorenom ohni. V rámci náročnej 
rekonštrukcie historického komplexu 
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1907 – Znovuzrodenie 
slovenského sebaurčenia

Pokračovanie z č. 2/2008

Násilie však Slovákov v Kovači-
ci nezlomilo, prinútilo ich iba 
uchýliť sa k novým formám od-

poru. Súdobé reportáže z tej obce hovo-
ria o jednej starenke, ktorá krátko pred 
svojou smrťou svojej rodine oznámila, že 
si na svojom pohrebe neželá maďarského 
farára. Rodina trvala na tom, že jej pos-
lednú vôľu treba rešpektovať, farár a úra-
dy však na príbuzných tvrdo naliehali, 
ale bez výsledku. Tieto skutočnosti boli 
v obci všetkým dobre známe, a keď sa ľu-
dia dozvedeli, že maďarský kňaz v spolu-
práci s úradmi zakázali na pohrebe mod-
litby, boli z toho šokovaní. Nakoniec sa 
z pohrebu stala dôstojná manifestácia, 
na ktorej sa zúčastnili nielen obyvatelia 
Kovačice, ale aj ďalší veriaci z okolitých 
slovenských dedín. Úrady prikázali žan-
dárom, aby kontrolovali zákaz modlenia 
na cintoríne. Žandári obklopili vykopa-
ný hrob s nasadenými bajonetmi, táto 
provokácia hlboko urazila ľudskú dôs-
tojnosť smútiacich a atmosféra bola čo-
raz napätejšia. Keď sa najbližší príbuzní 
usilovali prísť k hrobu a povedať slová 
rozlúčky, žandári ich puškami a bodákmi 
zatlačili späť. A čo zabránilo, aby sa po-
dobný masaker ako v Černovej odohral 
aj v Kovačici? Podľa správ, ktoré máme 
k dispozícii, iba to, že dav začal spievať 
žalmy. Pravdaže, po slovensky...

Toto bol v Kovačici prvý pohreb bez 
kňaza – avšak nie posledný. Odvtedy sa 
takéto pohreby začali nazývať slovenské 
pohreby a vždy sa to vyslovovalo s hrdos-
ťou a dôstojne...

V malej dedinke Dich sa stalo čosi 
podobné, no tam mali absolútnu väčši-
nu Nemci a želali si, aby sa bohoslužby 
vykonávali v nemeckom jazyku. Verejný 
žalobca hneď podnikol patričné kroky 
a tento „zločin“ nazval „rebélia proti ma-
ďarskej štátnej myšlienke“.

Časopis Slovenský obzor uverejnil 
roku 1907 štatistickú správu o všetkých 
trestných stíhaniach, súdoch, politických 
procesoch, trestoch odňatia slobody a po-
kutách, ktoré boli udelené Slovákom za 

odpor proti maďarizácii. Rovnako správy 
o všetkých prípadoch, keď boli posta-
vené pred súd celé dediny. Český časo-
pis Slovanský přehled, ktorý vychádzal 
v Prahe, sa pokúsil uverejniť informácie 
zo Slovenského obzoru a ďalších sloven-
ských zdrojov, ale napokon roku 1907 
rezignovane svojim čitateľom oznámil: 
„Už nie sme jednoducho schopní zazna-
menávať všetky tie trestné stíhania proti 
Slovákom...“ Skrátka ich bolo priveľa...

Podľa maďarského právneho názoru 
sa za zločin považovalo už to, ak sloven-
ský časopis alebo slovenské noviny písali 
o praktikách maďarskej justície. Noviná-
ri, ktorí uverejnili v Slovenskom obzore 
vyššie spomínanú štatistickú správu, boli 
za svoju prácu odsúdení na dva mesiace 
väzenia.

Rok 1907 bol rokom slovenského ľu-
dového odporu... No zároveň je to rok, 
keď slovenská tlač urobila veľký krok 
vpred, čo sa stalo v podmienkach, o kto-
rých jeden český časopis napísal: „Byť 
dnes slovenským redaktorom je naozaj 
hrdinský čin.“

Noviny Slovenský týždenník, kde 
bol Milan Hodža jedným z hlavných 
publicistov, vznikli v Budapešti roku 
1903 a od prvého čísla zohrávali medzi 
slovenskými intelektuálmi dôležitú úlo-
hu. Počnúc rokom 1907 ich bolo mož-
né nájsť všade na Slovensku, dokonca aj 
v najmenšej odľahlej dedinke, kde jeden 
alebo viac výtlačkov postupne čítala celá 
obec. Roku 1907 Slovenský týždenník 
vychádzal v náklade 15 000 výtlačkov. 
Ľudové noviny, ktoré redigoval Pavel 
Blaho, vychádzali v náklade takmer 
12 000 výtlačkov. Boli však aj iné noviny 
a časopisy, ktoré hrali dôležitú osvetovú 
úlohu: Zvolenské noviny, ktoré redigo-
val Ľudovít Medvecký, Slovenský obzor 
zasa Anton Štefánek, Národný hlásnik 
vychádzajúci v Turčianskom Svätom 
Martine, ktorý redigoval Miloš Pietor 
a v neposlednom rade treba spomenúť aj 
Národnie noviny a neohrozené pero Sve-
tozára Hurbana Vajanského. Je známe, 

že nikto zo slovenských intelektuálov na 
Bjørnsona nezapôsobil väčšmi ako Sve-
tozár Hurban Vajanský. Neskôr sa tento 
obdiv preniesol na jeho syna Vladimí-
ra Hurbana, ktorého Bjørnson osobne 
pozval k sebe do Aulestadu (Nórsko) na 
návštevu. 

Tieto noviny a časopisy odrážali poci-
ty, sny, myslenie, svedomie a túžby ľudu, 
boli krvou bijúceho srdca slovenského ná-
roda. Boli svetlom v temnotách, nádejou 
v krušnej skutočnosti, nositeľmi optimiz-
mu do budúcnosti... Boli niečím oveľa 
viac ako len novinami, stávali sa ohniskom 
ľudovej osvety, organizovali platformu na 
ďalšiu činnosť, hlásali potrebu jednoty... 
No plnili aj funkciu učebníc, gramatiky 
a šlabikárov – pre starých aj mladých...

Útlak sa vždy ťažko znáša. Znášať 
však útlak osamote bez kontaktu s von-
kajším svetom je ešte ťažšie. Taká bola 
situácia slovenského ľudu dlhý čas. No 
roku 1907 svitlo aj európskej a nevzde-
lanej tlači...

Svetlo, ktoré začalo presvecovať do-
vtedy nepriehľadný múr neinformova-
nosti obklopujúci maďarský štátny žalár 
národov, zablikalo z francúzskeho týž-
denníka Le Courrier Européen už roku 
1904. Bol to prvý západoeurópsky časo-
pis, ktorý písal o maďarskom útlaku Slo-
vákov. Vychádzal v Paríži a založilo ho 
európske mierové hnutie, hájilo základné 
záujmy potláčaných národov, ktoré boli 
často v protiklade establishmentom a je-
ho tlačou. Le Courrier Européen rozobe-
ral európske politické a sociálne otázky 
a písal najmä o malých a utláčaných eu-
rópskych národoch, riadila ho redakčná 
rada pozostávajúca zo šiestich predsta-
viteľov rozličných európskych krajín, na 
čele ktorej stál Bjørnstjerne Bjørnson.

Na jeseň roku 1904 Bjørnstjerne 
Bjørnson nadviazal na informáciu v Le 
Courrier Européen, ktorý uverejnil 
jeho slávny článok Freshykleriet (Mie-
rové pokrytectvo). Tento článok súčas-
ne publikoval Berline Tageblatt, dánsky 
Politiken, švédsky Aftonbladet a neskôr 
aj nórsky denník Aftenposten. Článok 
našiel ohlas v celej svetovej tlači, ktorá 
ho široko komentovala. V tomto článku 
Bjørnstjerne Bjørnson vyhlásil, že Maďa-
ri sa už ďalej nebudú môcť vyhlasovať za 
priateľov mieru, pretože potláčajú práva 
nemaďarských národností, ktoré s nimi 
v jednom štáte tvoria väčšinu.

Počnúc rokom 1907 mníchovský 
časopis März, taliansky Lo Spettatore 
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a niekoľko škandinávskych novín a časo-
pisov (nórsky Morgenbladet a Samtiden, 
dánskyAftonbladet Social-Demokraten, 
Tilskuren a Politiken a švédsky Aftonbla-
det) boli hlavné orgány, kde Bjørnstjerne 
Bjørnson začal otvorene politicky bojo-
vať proti oligarchickému maďarskému 
feudálnemu konceptu štátu a stal sa ho-
vorcom slovenského národa.

Časopis März založil roku 1904 Alf-
red Langer, zať Bjørnstjerne Bjørnsona 
a vychádzal každých štrnásť dní. Už v pr-
vom roku svojej existencie mal 15 000 
predplatiteľov a stala sa z neho vedúca 
nemecká a európska revue pre kultúru a 
kultúrnu politiku. Prispievali doň autori 
s najostrejším perom v Európe tých čias, 
napríklad Lev Tolstoj, August Strind-
berg, Th omas Mann, Anatole France, 
George Bernard Shaw, Ernest Denis, 
Knut Hamsun atď. Tento časopis však 
vítal aj príspevky slovenských a českých 
spisovateľov a publicistov ako Svetozár 
Hurban Vajanský, Edvard Lederer, Vla-
dimír Hurban, Andrej Hlinka, Karel Ká-
lal, Adolf Heyduk a Tomáš Masaryk.

Lo Spettatore vydával v Ríme gróf 
Borghese, blízky priateľ Bjørnstjerne 
Bjørnsona, a bol to hlavne tento časopis 
a popri ňom aj März, Le Courrier Eur-
péen, ktoré ako prvé začali kampaň na 
strhnutie múra, ktorým bolo ohradené 
Uhorsko. Svojimi informáciami robi-
li do tohto múru veľké diery, cez ktoré 
mohli do slobodného sveta prenikať ne-
závislé informácie. Tento obraz by však 
nebol kompletný, keby sme nespome-
nuli aj aktívnu úlohu Williama Setona-
Watsona (Scotus Viatot) a Henryho W. 
Steeda, z ktorých prvý bol dopisovate-
ľom britského časopisu Spectator a dru-
hý novín Times, obidvaja pracovali vo 
Viedni. Hneď na začiatku spojili svoje 
sily s Bjørnstjerne Bjørnsonom a Levom 
Tolstým a vďaka nim a aj vďaka spolu-
práci s priateľmi na Slovensku, Morave 
a v Čechách prispeli k prebudeniu roku 
1907. Dve mená treba spomenúť, ktoré 
hrali kľúčovú úlohu pri nadviazaní spo-
lupráce medzi slovenskými, moravskými 
a českými intelektuálmi na jednej strane 
a európskymi na strane druhej. Ide o 
právnika a publicistu Edvarda Lederera, 
ktorý mal židovský pôvod, a jeho sloven-
ského priateľa Dušana Makovického, le-
kára a publicistu, ktorý sa narodil v Ru-
žomberku a pôsobil ako lekár v Žiline. 
V rokoch 1904 – 1910 bol osobným 
lekárom Leva Tolstého a pre veľkého 

ruského spisovateľa sa stal hlavným zdro-
jom informácií o Slovensku. To vysvet-
ľuje Tolstého výbornú informovanosť 
o uhorských pomeroch. 

Černová a Ernest Renan – Ernest 
Renan? Áno, Ernest Renan, francúzsky 
orientalista a historik náboženstva... Ve-
del Renan niečo o Černovej? Nie, prav-
daže nie, veď zomrel roku 1892. Keď však 
pozorne čítame jeho článok z roku 1882 
s názvom „Čo je národ?“, v skutočnos-
ti v ňom odhalil energiu ľudu, ktorej sa 
Černová neskôr stala príkladom. V jeho 
článku čítame: „Minulosť poskytuje dôs-
tojné dedičstvo, odolnosť voči preruše-
niu pút, túžbu v budúcnosti uskutočniť 
stále ten istý program, skúsenosť spoloč-
ného utrpenia, nádej a boj, minulosť má 
väčšiu hodnotu ako spoločné poklady 
a hranice vytýčené zo strategických dô-
vodov. Tvorí to, čomu naozaj rozumie-
te, proti čomu sa zjednocujete, tak je to 
s národom všade na svete. Povedal som 
´skúsenosť spoločného utrpenia´, a na-
ozaj spoločné utrpenie je dôležitejšie ako 
spoločný majetok. Vyplýva z faktov, ná-
rodných smútkov, utrpenie je dôležitej-
šie ako víťazstvá, pretože predurčuje spo-
ločné povinnosti a vyžaduje si spoločné 
úsilie. Národ (...) predpokladá minulosť, 
obnovuje sa, najmä dnes pomocou jed-
noduchého hmatateľného činu: potvr-
denie, jednomyseľné želanie pokračovať 
v koexistencii jednotlivých členov náro-
da. Existencia národa (prepáčte mi tú 
metaforu) je každodenné referendum.“

V týchto slovách Ernesta Renana 
nájdeme kľúč k tomu, čo tvorí spoločné 
národné povedomie a spoločné národné 
zmýšľanie, čo sa v súčasných analýzach 
národných a sociálnych hnutí často 
prehliada. Vďaka tomuto kľúču nie je 
na príklad tajomstvom, prečo bitka na 
Kosovom poli roku 1389 je stále tak 
silne emocionálne prítomná v srbskom 
národnom povedomí, a to dokonca aj 
vtedy, ak v tejto bitke prehrali... Slováci 
prehrali veľa bojov a bitiek od tých čias, 
ako maďarské kmene vkročili do Panón-
skej nížiny a zničili slovenský štát. Po 
takzvanom vyrovnaní roku 1867 sa začal 
proces, ktorý prakticky celý národ privie-
dol na hranicu národnej genocídy. Počas 
všetkých týchto rokov útlaku rok 1907 
bol rokom, keď útlak dosiahol vrchol 
s veľkým množstvom porážok. „Vyplýva 
z faktov, národných smútkov, utrpenie je 
dôležitejšie ako víťazstvá“, hovorí Renan, 
„pretože predurčuje spoločné povinnosti 

a vyžaduje si spoločné úsilie“- práve pre-
to sa rok 1907 stal rokom znovuzrodenia 
slovenského sebaurčenia... Nezakladalo 
sa na hrdinskom odpore slovenskej inte-
ligencie, ale na charaktere a vôli sloven-
ského ľudu – a väčšinou na hrdinskej vôli 
žien a dievčat, ktoré predstavovali to naj-
lepšie, čo v slovenskom národe bolo...

Je pochopiteľné, že štátna moc s ta-
kým výrazne maskulínnym charakte-
rom, ako je francúzska, dáva Jane z Arcu 
veľkú symbolickú hodnotu pri budovaní 
francúzskeho štátu. V slovenskej histo-
riografi i je ťažké nájsť jednu Janu z Arcu, 
pretože ich bolo veľa, tak veľa, že sú bez 
mena. Keď sa pýtame, prečo, nazdávam 
sa, že dôvod je jednoduchý. Slovenský 
národ nebol v historickej situácii, aby 
mohol bojovať takým spôsobom, kto-
rý obyčajne považujeme za maskulínny. 
V geopolitickom priestore, kde bol slo-
venský národ prinútený prežiť, masku-
línny boj by jednoducho bol znamenal 
zánik národa, ostala by iba pamiatka na 
hrdinský národ, ktorý kedysi žil medzi 
Tatrami, Moravou, Dunajom, pri rie-
kach Orava, Váh, Hron, Ipeľ, Torysa, 
Ondava a pri hornom toku Tisy...

Citované slová Ernesta Renana väčš-
mi vyjadrujú feminínny charakter ako 
maskulínny. A naozaj, špecifi cký geopo-
litický priestor, kde musela slovenská 
kultúra prežiť, musela tvoriť duchovné, 
sociálne, kultúrne, ekonomické a poli-
tické programy a stratégie, si vyžadoval 
ženské hodnoty. Stratégie založené na 
nedostatku moci majú, pravdaže, svoje 
nevýhody a vyžadujú si vysokú úroveň 
sebavedomia a jednoty. Keď sa takýmto 
požiadavkám nevyhovie, ľahko skĺznu 
do podriadenosti najrozličnejšieho typu. 
Keď sa prekročí istý prah, často sa to stá-
va, a to nielen v slovenských dejinách, ale 
všeobecne, že muži po svojom interpre-
tujú feminínne hodnoty...

Niet sa teda čo čudovať, že literárne 
pripravená Slovenka Margita Pauliny-
Tóthová preložila román Fiskerjenten 
(Rybárča). Roku 1907 jej preklad vyšiel 
postupne v šiestich číslach Slovenských 
pohľadov, potom bol publikovaný kniž-
ne. Zdá sa, že meno spisovateľky a pre-
kladateľky Margity Pauliny-Tóthovej je 
v slovenskej literatúre zabudnuté, čo je 
veľmi čudná skutočnosť. V tom pamät-
nom roku však nemohol existovať ak-
tuálnejší a príhodnejší román ako práve 
toto dielo Bjørnstjerne Bjørnsona.

Dokončenie v budúcom čísle
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Blahoželáme 
k sobášu 

2. februára 2008 si slávnostné 
áno povedali manželia Peter a Eva 
Skvarekovci z Novej Belej. Pri tejto 
príležitosti im zasielame toto blaho-
želanie.

To vaše sľubujem
nech sa nesie svetom,
by lásku skrášlilo,
dalo život deťom.
By láska a vernosť vládli v rodine,
to vám prajú úprimne

bývalí spolužiaci zo ZŠ 
v Novej Belej a kamaráti 

a kamarátky z FS Spiš

V Repiskách
Podľa informácií richtára Repísk 

Vojtecha Madeju, ktorý je zároveň aj 
podpredsedom vodovodnej spoloč-
nosti, sa v obci ukončila jedna z vý-
znamnejších investícii a to zavedenie 
vodovodu. Kolaudácia investície sa 
uskutočnila koncom februára t.r. 
Predsedom spoločnosti je Vojtech 
Szyszka. Celá investícia trvala sedem 
rokov, pričom dva roky z toho to 
boli len rozhovory s ľuďmi, napokon 
vybavovanie potrebných povolení 
a práce trvali asi jeden rok. V prvej 
etape sa napájalo 42 domácností z 
Grocholovho Potoka a pri druhej 
domácnosti zo sídliska Pavliki. Časť 
fi nančných prostriedkov na túto 
investíciu poskytla gmina a ostatní 
obyvatelia obce. Vodovod má dĺžku 
asi štyri kilometre a tlak 17 atmosfér. 

*  *  *

Možno už budúcu lyžiarsku sezó-
nu vyrastie nový vlek na Spiši, a to 
v Repiskách. Prípravy na takúto výs-
tavbu robia Ján Jurgovian a Vojtech 
Šiška. Zjazdovky by mali mať dĺžku 
300m. Zatiaľ je to však na etape plá-
novania. (dm)

Cineama 2007
CINEAMA 2007 Regionálne kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje regi-

onálnu súťažnú prehliadku amatérskej fi lmovej tvorby – Cineama 2007, ktorej 
hlavným poslaním je vytvoriť priestor pre prezentáciu fi lmovej tvorby žilin-
ského regiónu. Súťaž sa vyhlasuje v skupine A – amatéri, B – deti a mládež, C 
– nezávislí autori, D – poslucháči vysokých fi lmových škôl. Skupina A súťaží v 
ktg. dokument, reportáž, experiment, hraný fi lm, animovaný fi lm, videoklip. 
Skupina B,C,D súťaží bez rozlíšenia kategórie. Akceptuje sa formát – video 
VHS, a S-VHS, mini DV, DVD, rýchlosť SP, systém PAL. Každá snímka musí 
obsahovať - názov fi lmu, dĺžku projekcie (max. do 20 min.), meno, adresu a 
vek autora, spôsob ozvučenia (mono, stereo) a kategóriu. Každý súťažný prís-
pevok musí byť na samostatnom DVD či videokazete, pretočený na začiatok 
a pred začiatkom fi lmu musí byť minimálne 30 sek. čierny pás. Súťažné fi lmy 
budú hodnotené odbornou porotou, na návrh ktorej postupujú na krajskú 
úroveň Cineama 2007. Podmienkou účasti je doručenie súťažných fi lmov naj-
neskôr do 25. marca 2008 na adresu Regionálneho kultúrneho strediska v 
Žiline, Horný val 20, 011 82 Žilina. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po 
ukončení regionálnej súťažnej prehliadky. 

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline

Túto úvahu nám poslala Barbora 
Majerčaková z Nitry, ktorej otec po-
chádza z Novej Belej a časopis Život 
je jej povedomý najmä z domácnosti 
starých rodičov. V dnešnej uponáh-
ľanej dobe sa už veľmi málo ľudí 
zamýšľa nad radosťami, ktoré nám 
poskytuje obklopujúci svet, a pre-
to vám, milí čitatelia, predkladáme 
túto úvahu na zamyslenie sa. (pozn. 
redakcie)

Radosť – to je zázračné slovo, 
ktoré človeka napĺňa.

Keď je človek šťastný, všetko oko-
lo seba vníma inak. V lepšom svetle.

A predsa ľudia nebývajú často 
šťastní – buď nechcú byť, alebo si to 
len namýšľajú.

Veď len samá existencia na tomto 
svete je dar od Boha – tak prečo si to 
mnohí nevážia?

Na svete som rada už len preto, 
že tu som. Som za to neuveriteľne 
vďačná, že mám aj ja príležitosť  nie-
čo dokázať. 

Veď načo iné by Boh stvoril náš 
svet? Aby ľudia vyvolávali neustále 
vojny a vzájomne sa ničili?

Nikto nevie pravý dôvod, ale ur-
čite chce, aby sme tu boli šťastní. 

Mne robí najväčšiu radosť moja 
rodina. Nech mi je hocijako zle, 
vždy niekto stojí za mnou.

Pomáhajú mi pri chorobe, žiali, 
problémoch...

A ešte tu mám aj moje kama-
rátky, ktoré sú mi veľkou oporou v 
dobrom i zlom.

Každé ráno sa mi stáva ťažko, 
no vždy hľadám na novom dni nie-
čo pekné, pretože život nie je len o 
neustálej práci, škole, upratovaní… 
atď.

TO nie je život – to je povin-
nosť.

Radosť zo života nám predkladá 
aj „Matka príroda”.

Veď sa stačí pozrieť na tie lesy, 
lúky plné kvetov, motýle lietajúce 
okolo a divé zvieratá pobehujúce 
všade-tade.

        Radosti  

Čitatelia – redakcia



31e-mail: zivot@tsp.org.pl

Na Slovensku je mesiac marec tiež 
mesiacom kníh. Možno je to náhoda, 
ale práve v prvý marcový deň poputo-
vali ako dar slovenské knihy z Čiernej 
Hory od Tribša do Krempách. Vďaka 
obetavosti krajaniek Márie Milano-
vej a jej dcéry z Čiernej Hory bolo 
zachránených niekoľko desiatok krás-
nych a kvalitných slovenských kníh a 
učebníc. Tie boli pred nejakým časom 
vyradené zo školskej knižnice v čierno-
horskej základnej škole kvôli tomu, že 
nikomu tam neboli potrebné, keďže sa 
tam slovenčina nevyučuje už dlhšie ča-
sové obdobie. Krajanky ich, našťastie, 
uschovali vo svojej domácnosti s náde-
jou, že niekedy v budúcnosti ich ešte 
niekto bude čítať, prípadne ich nieko-
mu podarujú. 

A stalo sa! Knihy sme doručili do 
obecnej knižnice v Krempachoch, kto-
rá má vo svojom fonde slovenské kni-
hy. Knihovníčka Alžbeta Klukošovská 

Dar slovenských kníh z Čiernej 
Hory pre knižnicu v Krempachoch

sa im nesmierne potešila. Je obrovská 
šanca, že sa dostanú do rúk mnohých 
malých i veľkých krajanov a verných 
čitateľov slovenských kníh.

V mene redakcie a knižnice ďakuje-
me čiernohorským krajankám z celého 
srdca. (lk)

Poďakovanie
Chceli by sme týmto úprimne poďakovať kňazovi Viktorovi Pardelovi, rodá-

kovi z Liesku na Slovensku, ktorý v uplynulých dňoch posvätil vynovené priesto-
ry redakcie Život. 

Redakcia

Prečo sa ľudia nezamýšľajú aj nad 
takými vecami?

Dnes sú ľudia zaujatí modernými 
technikami, priemyslami a nekoneč-
ným stavaním budov, čím ničia celú 
krásu životného prostredia.

Ľudské srdce zanevrelo na rados-
ti života, iba sa rúti dopredu nevní-
majúc následky.

Ďalším mojím šťastím sú kone.
Už len ten pohľad na ne, dotyk 

ich milej a chápajúcej hlavy je taký 
príjemný, že mi pomáha zabúdať na 
všetko zlé, čo ma kedy postihlo.

Ľudia si povedia: Prečo sa namá-
hať s žitím, keď nie je spravodlivé? 

Keď máme zažiť toľko trápení a 
smútku? Načo máme žiť, keď nás aj 
tak čaká smrť?

Prečo sa máme v živote snažiť, 
keď je tu toľko nepriateľov?

To si určite povie veľa ľudí.
No netreba zabúdať, že v živote 

máme okrem nepriateľov aj priate-
ľov, ktorí dokážu byť aj tým jediným 
kvietkom dňa. A nielen dňa – na 
celý život. 

Nezdá sa tu byť nič spravodlivé? 
Veď spravodlivý je aj tak iba Boh. 

A predsa život je skúška, kto-
rá nás posúva do ďalších životných 
krás.

A že prečo čakať na smrť, keď 
nemusíme ani žiť? Veď smrť sa neza-
obíde bez života! 

Tak načo si ho brať, prečo je na 
svete toľko vrážd a samovrážd?

Prečo si ľudia nedoprajú žiť a 
nechcú večný mier?

Bolo by to oveľa jednoduchšie!
Ja sa dokážem potešiť, aj keď vi-

dím vtáky čvirikajúce na stromoch, 
psíkov s milým pohľadom…

To je život, život je láska. Život je 
dar, ktorý sa má prijať s vďakou.

A netreba zabúdať, že kto miluje, 
lepšie žije.

Barbora Majerčaková z Nitry

  života

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čitatelia – redakcia
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 24. novembra 2007 zomrel 

v Nižných Lapšoch vo veku 39 rokov 
krajan

STANISLAV NALEPKA

Zosnulý bol členom Spolku a čita-
teľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, poctivý človek a známy. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa 14. novembra 2007 zomrel 
v Čiernej Hore od Jurgova vo veku 75 
rokov krajan

ANDREJ BUDZ

Zosnulý bol dlhoročným členom 
Spolku a verným čitateľom časopisu 
Život. Patril medzi vášnivých včelárov 
a tomu venoval aj kus svojho života 
a srdca. Odišiel od nás starostlivý otec, 
dedo, pradedo, svokor, brat a sused. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore 
od Jurgova

PAMIATKE 
Ondreja Štefanku

20. februára t. r. zomrel vo veku 58 
rokov jeden z najaktívnejších a najznámej-
ších Slovákov žijúcich v zahraničí - Ondrej 
Štefanko, ktorý sa narodil 18. marca 1949 
v Temešvári. Maturoval na slovenskom lý-
ceu v Nadlaku, potom absolvoval štúdium 
fyziky a chémie. Od roku 1974 pôsobil 
ako predseda Literárneho krúžku Ivana 
Krasku v Nadlaku a zároveň ako vedúci 
vydavateľstva, neskôr súbežne vykonával 
funkciu predsedu Demokratického zvä-
zu Slovákov a Čechov v Rumunsku, bol 
predsedom Únie slovenských spisovateľov, 
umelcov a kultúrnych pracovníkov v za-
hraničí (1993–1996) a od roku 1990 bol 
šéfredaktorom časopisu Naše snahy. Pô-
sobil aj ako prvý podpredseda Svetového 
združenia Slovákov v zahraničí.  

Ondrej Štefanko vstúpil do literatúry 
ako básnik v roku 1977 básnickou zbier-
kou Dva hlasy. Potom nasledovali ďalšie 
pozoruhodné básnické diela Stojím pred 
domom, Rozpaky, Reptajúca pokora, próza 
pre deti Desať strelených rozprávok a mno-
hé iné. Výs ledkom jeho hlbokého záujmu 
o slovenské literárne dianie a systematické-
ho štúdia slovenskej literatúry je antológia 
Putovanie do zasľúbenej zeme, ktorá vyšla 
v roku 1997. Zúčastňoval sa takmer všet-
kých konferencií a besied spojených s otáz-
kami zahraničných Slovákov, kde často 
hovoril o potrebe pravidelnej spolupráce 
domovskej krajiny - Slovenska – s komu-
nitami Slovákov žijúcich mimo vlasti. Hľa-
dal nekonvenčné riešenia rôznych otázok, 
čo pomáhalo pri ich riešení. Dal sa spoznať 
ako znamenitý esejista, publicista, vydava-
teľ, prozaik, redaktor, prekladateľ, básnik 
a organizátor kultúrneho života na Dolnej 
zemi. Do poslednej chvíle ostal celým srd-
com Slovákom, ktorý bude veľmi chýbať 
v radoch Slovákov žijúcich v Rumunsku. 
Posledné zbohom mu dali 22. februára na 
nadlackom cintoríne.

Celej slovenskej verejnosti v Rumun-
sku vyjadrujeme úprimnú sústrasť po strate 
takejto významnej osobnosti.

Spolok Slovákov v Poľsku 
a redakcia Život  

O Z N A M YO Z N A M Y
Slovenská sv. omša 

v Krakove
Každý posledný utorok mesiaca Vás 

pozývame na slovenskú sv. omšu o 16.30 
hod. v kostole Sv. Kríža v Krakove (ved-
ľa divadla J. Słowackiego). Sv. omše slúžia 
kňazi: Pavol Kubani, Viktor Pardel, Krištof 
Kasprzak a Jozef Bednarčík.  

V tomto mesiaci bude sv. omša 25. mar-
ca. V nasledujúcich mesiacoch bude slúžená 
29. apríla; 27. mája; 24. júna; júl – august 
– prázdninová prestávka; 30. septembra; 
28. októbra; 25. novembra a 30. decembra.

Otváracie hodiny našich 
klubovní:

V Jablonke, ul. Krakowska 4:

Pondelok – piatok: 13.00-17.00
Streda: 10.00-13.00
Vedúca: Božena Bryjová

V Podvlku – Psiarni č. 157:

Utorok: 15.00 – 20.00
Sobota: 15.00 – 20.00
Nedeľa: 15.00 – 20.00
Vedúca: Kristína Gribáčová 

Vo Vyšných Lapšoch, 
ul. św. Floriána 42:

Utorok: 16.00-20.00
Piatok: 17.00-21.30
Sobota: 17.00-21.00
Vedúca: Dorota Mošová

4. rozhlasová 
púť Rádia Lumen

Štvrtá rozhlasová púť do baziliky Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove sa uskutoč-
ní 19. apríla 2008. Sprievodnou témou sú 
rodičia – deti – vlasť. Cieľom tejto púte je 
duchovná obnova pútnikov a zamestnan-
cov rádia, posviacka slovenskej kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie v priestoroch 
sankutária, spoločným slávením Eucharis-
tie posilniť sa vo viere a zažiť stretnutie so 
vzkrieseným Kristom. Zároveň táto púť 
bude ja poďakovaním za 15 rokov vysiela-
nia Rádia Lumen. Srdečne pozývame!   
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Poľnohospodárstvo

V tomto čísle si všimneme ďalšiu 
liečivú bylinu skorocel kopijovitý 
(lat. Plantago lanceolata L., poľ. 

babka lancetowata).
Trváca, takmer holá až vlnatá byli-

na s 10-50 cm vysokou, priamou, bez-
listnou stonkou a s prízemnou ružicou 
stopkatých, kopijovitých až čiarkovito 
kopijovitých, celistvookrajových až ried-
ko zúbkatých končistých listov. Stvol 
nesie krátky valcovitý alebo vajcovitý 
klas kvetov v pazuchách holých šupinko-
vitých listeňov. Kvety sú obojpohlavné, 
pravidelné, štvorpočetné, zrastenoobalo-
vé. Dva zuby sucho kožovitého kalicha 
zrastajú, z drobnej hnedastej rúrkovito-
lievikovitej štvorzubej koruny vyčnie-
vajú 2-3 dlhé belavé tyčinky so žltými 
peľnicami. Semenník je vrchný, tobolka 
vajcovitá a viečkatá. 

Túto bylinu nachádzame najčastejšie 
na pasienkoch, pri osadách, cestách, na 
úhoroch, medziach, trávnatých svahoch 
a na lúkach. Pre liečebné účely sa aj pes-
tuje.

Ľudové liečiteľstvo si skorocel dodnes 
vysoko cení a ľud ho opriadol mnohý-
mi bájkami a povesťami. List pri zbere 
v čistých porastoch možno kosiť kosá-
kom, na zarastených stanovištiach je vý-
konnejší zber ručným odtrhovaním. List 
by sa nemal príliš stláčať, lebo sa ľahko 
zaparí. Na urýchlenie zberu možno trhať 
súčasne aj kvetné časti, ale pred uklada-
ním do zbernej nádoby ich treba odstra-
ňovať. Zozbierané listy sušíme na slnku 
a dosušujeme v tenkých vrstvách v tieni 
za dobrého vetrania.

Skorocelové listy používame pri kašli, 
astme a ochoreniach dýchacích ciest so 

Záhradkári
Za priaznivého počasia najmä v tep-

lejších oblastiach nás čaká veľa práce: 
predsejbová príprava, sejba a sadenie. 
Najskôr sejeme zelený hrášok, potom 
špenát, petržlen, mrkvu, reďkovku, 
cibuľu a pod. Predsejbová príprava už 
vlastne začala v minulom roku, keď 
sme si na jeseň pripravovali pôdu pre 
budúcoročnú úrodu. Teraz nám stačí 
prekopať pôdu a pridať hnojivo, aby 
nám zasiate semena lepšie vyklíčili a sa-
denice pekné vyrástli.   

Ovocinári
Ukončíme zimné postreky, na pu-

čiacich stromoch už postrek nesmieme 
robiť. S postrekom začneme od vrchol-
ca stromu; pri manipulácii s chemic-
kými prípravkami dbáme na všetky 
hygienické a bezpečnostné pokyny. 
Prípravky treba každý rok striedať. 

Z jahodniska odstránime suché lis-
ty a spálime ich, medziriadky prihno-
jíme. V druhej polovici mesiaca môže-
me jahody prirýchliť nízkym fóliovým 
krytom. V malinisku zasa skracujeme 
prúty o 100 až 200 mm, režeme po 
zdravý púčik. Odstraňujeme slabé a za-
husťujúce výhonky, na 1 meter porastu 
ponecháme 6-8 hrubších výhonkov.

Očkovance režeme na čapík, roz-
množujeme ríbezle a iné podpníky. Vo 
voľnej pôde vrúbľujeme stromčekovité 
egreše a ríbezle. Sadíme ovocné stro-
my. Ešte koncom minulého mesiaca 
sme začali štepiť a preštepovať čerešne 
a višne, teraz už preštepujeme aj jad-
roviny, upravujeme koruny stromov 
s ohľadom na zvolený tvar. 

Koncom mesiaca na stromčekoch 
do 5 rokov ukončíme výchovný rez, 
na ovocných stenách a palmetách 
ohýbame a vyväzujeme konáre podľa 
zvoleného tvaru. Pri slivkovinách je 
najúspešnejšie preštepovanie jedno-
ročných výhonkov. Pri sadení nových 
stromčekov skrátime stredný výhonok 
asi o polovicu, bočné o dve tretiny. Dô-
ležité je hnojenie pôdy a udržanie rov-
nováhy rôznych látok potrebných pre 
výživu stromov.  

Chovatelia
V nížinných oblastiach začína vy-

háňať tráva. Jej výhonky sú pre hra-
bavú hydinu zdrojom vitamínov i ďal-

ších cenných živín. Ak sa vegetácia 
oneskorila, hydine poskytujeme časť 
naklíčených zrnovín. Ak nemáme inú 
možnosť, do kŕmnych dávok pridáva-
me klíčkový olej alebo vitamín E. Nie-
ktoré formy vitamínov rozpustené vo 
vode predkladáme v pitnej vode. Hy-
dine chovanej v uzavretých priestoroch 
poskytneme grit alebo riečny štrk, aby 
dobre trávila a využila živiny obsiahnu-
té v krmive. 

Dospelej hydine premiestnime kŕ-
midlá a napájadlá do výbehov. Pre vy-
liahnutú hydinu pripravíme odchovný 
priestor. Medzi najdôležitejšie pod-
mienky úspešného chovu patrí teplé 
a suché prostredie a dostatočná výživa. 

Marec je vhodný mesiac na jarné 
upratovanie chovných priestorov. Spája 
sa to s dezinfekciou. Využijeme vhodné 
počasie, ktoré zvieratám pri ich pobyte 
vonku neuškodí. Steny ustajňovacieho 
objektu a zariadenie dôkladne očistí-
me, nečistoty zoškrabeme a znečistené 
miesta dôkladne vydrhneme. Po takej-
to príprave dezinfi kujeme. Ak je pekné 
počasie, spojíme to aj s bielením, čím 
zvýrazníme dezinfekčný účinok.        

Včelári
Začína sa nová včelárska sezóna. 

Ovzdušie sa postupne otepľuje a oží-
va aj život v úľoch. Nastáva hromad-
ný očisťovací prelet včiel. V teplejších 
dňoch po ňom vyletujú včely za vodou 
a peľom. Ten poskytujú prvé jarné kve-
ty liesky, vŕb a jelší. 

Očisťovací prelet včiel je dôležitá 
udalosť pre včely, aj pre včelára. Včely 
po dlhej zimnej prestávke, keď sa mu-
seli zdržiavať v úli, húfne vyletujú, ob-
letujú okolie včelnice, radostne bzučia 
a pritom sa zbavujú nahromadených 
nestráviteľných látok, uskladnených vo 
výkalovom vaku. Po skončení preletu, 
keď sa vystriedali všetky včely, vracajú sa 
späť, aby s radostným bzukotom čistili 
dno úľa a vynášali mŕtvolky a melivo. 
Včelár musí čas preletu predpokladať. 
Pred jeho uskutočnením povyťahuje 
z úľov podmetové podložky, obsah na 
každej prekontroluje, pričom si všíma 
najmä odpadnuté klieštiky varroa ja-
kobsoni. Podložky očistí a uskladní na 
vhodnom mieste. 

V druhej polovici mesiaca už včels-
tvo mohutne ploduje. Potrebuje vodu 
a peľ. Keď si to nemôže zabezpečiť z prí-
rody, musí sa o to postarať včelár. (aj)   

Z KALENDÁRA na marec
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silným zahliene-
ním, ako aj pri 
chorobách ža-
lúdka.

V homeopa-
tii sa uplatňuje 
najmä Planta-
go major proti 
boleniu zubov 
a pomočovaniu 
detí. (aj) 
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Súťažili raz oblaky, ktorý z nich 
dokáže dlhšie pršať na zem. 
Pršali mráčiky, mračná, mrá-

kavy a mračniská, obláčiky, oblaky 
i oblačiská a na zemi bola hotová 
spúšť. Pršalo a lialo a keď dážď utí-
chol, aspoň poprchávalo. To vtedy, 
keď prišiel na rad nejaký maličký 
obláčik.

Zo všetkých maličkých obláči-
kov bol najmenší obláčik Medard. 
Keď ja zaprším, to ako aj nič, trápil 
sa Medard. Som taký slabučký, že 
načisto vyprším a bude po mne. 
Keby mi tak niekto pomohol...

V tej chvíli sa zo všetkých sve-
tových strán prirútili štyri vetry: zá-
padný, východný, južný a severný, 
zrazili sa dohromady a zjavil sa tam 
malý mužíček. Mal oči farby vetra, 
na hlave klobúk z oblačnej peny 
a keď otvoril ústa, vznikol poriad-
ny prievan! Bol to oblačný čarodej 
Chmárava.

- Voľakto potrebuje moju po-
moc? – zahrmel láskavo Chmárava, 
pretože to bol dobrý čarodej. A ob-
daroval obláčika Medarda malou 
kvapôčkou.

- Tu máš čarodejnú kvapku, - 
povedal mu. – S tou dokážeš veľké 
divy, uvidíš.

Medardovi sa to nepozdávalo, 
ale nechcel rozhnevať Chmáravu, 
preto si kvapôčku vzal a odplával 
s ňou na miesto súťaže. Už bol na 
rade. Dotkol sa kvapky od Chmá-
ravu a v tej chvíli začalo pršať. Prší, 
prší, ešte stále prší a bude pršať ďa-
lej, lebo: Medardova kvapka, šty-
ridsať dní kvapká!

(Rozprávky na celý rok, 
Mladé letá, 1989)

IVAN POPOVIČ

Medardova 
kvapka

Oldrich Sirovátka

O ZAJACOVI
Raz nariekal zajac nad svojím osudom: - Vybehnem si do polí, tam ma 

uvidí človek, hádže po mne kamene, strieľa po mne, hucká na mňa psy – a ja 
aby som utekal, čo mi nohy stačia, len aby som si zachránil  kožu.

A keď utečiem do lesov, tam zase číha vlk alebo líška. Ešte aj tá vrana 
kráka nado mnou a prezradí ma. Nikde niet pre mňa tichý kútik. Radšej 
pôjdem k rybníku a utopím sa.

Prihopká k rybníku a tu žaby žblnk, žblnk! Jedna po druhej naľakane 
skáču do vody. Zajac iba pozerá a mihne sa mu hlavou: Ešte to so mnou nie 
je také zlé, keď druhí utekajú predo mnou! Tak ho to potešilo, že celkom za-
budol, ako sa chcel utopiť. Vrátil sa naspäť a preháňa sa po poliach a lúkach 
dodnes.

(Rozprávky na celý rok, 
Mladé letá, 1989)   

Anička maličká

Anička maličká, poď si ku mne hopkať, 
kúpim ti čižmičky, hej; čo ti budú klopkať.

A ja si nesadnem ku tebe, môj milý, 
lebo tvoje očká, hej, by ma očarili.

Tvoje čierne očká sú jak lúče z neba, 
ach, Bože-prebože, hej, dajže mi len teba.

Anička, dušička, nechoď do hájička, 
lebo ťa poštípe had lebo jašterička.

Anička maličká, zúbky sa ti režú,
ty musíš moja byť, hej, čo ťa čerti vezmú.

Anička maličká, poď ty do kostela! 
Nepôjdem, Janíčko, hej, bola som tam včera.

Anička, dušička, poď ty na tú kázeň! 
Nepôjdem, Janíčko, hej, bola by ja blázen.

marec 2008
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Milé deti, zima sa pomaly končí a prichádza jar. Príroda sa po 
zimnom spánku prebúdza a zvieratkám sa rodia mláďatká. Slie-
počke sa práve narodilo kuriatko. Vymaľujte obrázok a pošlite 
nám ho do redakcie! 

Z posledných vašich prác sme odmenili: Katarínu Braviako-
vú z Novej Belej a Patríciu Kościelakovú z Veľkej Lipnice. Gra-
tulujeme!

Marec
Už rozkvitla stará vŕba,
odrežem si prút.
Urobím si píšťalôčku,
krúť sa, malá, krúť!
Krúť sa, každý, tralala,
kto ma počuješ -
Dunčo, sliepka ospalá,
koza, kohút, jež...

Už rozkvitla stará vŕba,
už tancuje pod ňou hŕba
tanečníkov z môjho SĽUK-u.

HÁDANKY-RIEKANKYHÁDANKY-RIEKANKY

Úloha pre Vás

Biely zvonček
Na zvlhnutom fl iačiku ufúľaného snehu,
pod holý kríkom placho sa vytŕča biela hlávka
s tenkým zeleným kŕčkom.
„Aký krásny zvonček!“ – potešilo sa uzimené 
vtáčatko. 
„Kto si?“
„Snežienka“ – odpovie biely zvonček. 
„Keď vetrík zaduje, zazvoním. Tak dávam všet-
kým znamenie:
Je koniec zimy, začína sa jar!

(Studnička, SNP, 1998)

Skáču mačky, skáču myši,
hopsa-rasa, do popuku!
Nadarmo tých jašov tíši
brav guľatý ako sud:
„Majte rozum! Čo ste šiši?
Vezmem na vás prút!“

Už rozkvitla stará vŕba,
odrež si z nej prút
a urob si z nej písťalôčku,
krúť sa s nami, krúť!

35
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Moto a divadlo

ŽIVÁ LEGENDA
Reč je o Ladislavovi Chudíkovi, ktorý sa narodil 27. mája 

1924 v Hronci, okres Banská Bystrica, v rodine majstra val-
covne v Podbrezovej.  

S umením sa stretol už v útlom detstve, naj-
viac mu k srdcu prirástlo divadlo, a to najmä 
bábkové. Spolu s kamarátmi hral v bábkovom di-
vadle Stražanovo. Ako gymnazista sa zúčastňoval 
recitačných súťaží  a hral v ochotníckom divadle. 
Po maturite sa prihlásil na štúdium na Filozofi c-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 
kde sa venoval štúdiu slovenskej a ruskej literatú-
ry, no zároveň študoval na dramatickom oddele-
ní  Štátneho konzervatória v Bratislave. Bolo to 
v rokoch 1943-1944. Postupne získal kontakt so 
skutočným profesionálnym divadlom a od roku 
1944, teda ešte ako študent, začal pôsobiť ako 
člen divadelného súboru v Slovenskom národnom 
divadle. O rok neskôr bola otvorená Nová scéna, 
kde Ladislav Chudík pôsobil až do roku 1951. Potom sa opäť 
vrátil na dosky SND.

Stal sa veľmi obľúbeným hercom nielen v bývalom spo-
ločnom štáte Čechov a Slovákov, ale aj v zahraničí, kde ho 

SUBARU 
LEGACY
Pri pohľade zvonku pôsobí Legacy vo 

verzii kombi alebo sedan veľmi vyrovna-
ným sofi stikovaným dojmom. Podlaha 
batožinového priestoru vo verzii kombi 
je rovná, pretože podbehy ko-
lies boli maximálne zmenšené 
vďaka použitiu viacprvkového 
zavesenia. Sklopenie zadných 
sedadiel vytvára rozsiahly 
priestor s maximálnym obje-
mom 1649 l, zatiaľ čo sedan 
má plochý batožinový pries-
tor o maximálnom objeme 
433 l. 

Model Legacy je vytvorený 
z tuhej a odľahčenej karosérie. 
Predný bočný rám a pomoc-
né rámy obklopujú motor a 
sú skonštruované tak, aby ob-
medzovali dôsledky prípadného nárazu 
zo všetkých smerov. Prstencové oblúky 
okolo priestoru kabíny vedú od strechy 
ku dverám, stĺpikom a podlahe pros-
tredníctvom jediného pevného a energiu 
pohlcujúceho rámu, ktorý dokáže obme-

dziť nárazy a ochrániť celý priestor kabí-
ny. Priestor medzi kapotou a motorom 
má chrániť chodcov pri nehodách. Je 
navrhnutý tak, aby obmedzoval prípad-
ný náraz hlavy chodcov do tvrdých častí 
motora pri ich dopade na kapotu.  

Charakteristickým znakom systému 
Symmetrical AWD je skutočnosť, že 
prevodovka, spojovací hriadeľ a zadný 
diferenciál sú umiestnené v priamej lí-

nii za motorom Subaru Boxer. Unikátna 
konštrukcia motorov spočíva vo sklone 
valcov pod uhlom 180° na obidvoch 
stranách kľukového hriadeľa, čo vytvára 
ležatý motor s proti bežnými piestami 
Subaru Boxer. Výhody tejto konštrukcie 

zahrňujú malé vibrácie, vynikajúcu vy-
váženosť a možnosť nízko umiestneného 
motora vo vozidle, čo znižuje ťažisko. Vý-
kon v celom spektre od nízkych do vyso-
kých otáčok motora dodáva automobilu 
športový elán, a tým sa zvyšuje vzrušenie 
z jazdy za rôznych podmienkach. 

Prevodové ústrojenstvo bolo vyvinu-
té tak, aby prostredníctvom automobilu 
presne prenášalo vaše požiadavky týkajú-

ce sa jazdy na akýkoľvek typ 
povrchu, na ktorý sa vydáte. 
Ak už sa jedná o plynule 
radiacu prevodovku s pria-
mym radením alebo veľmi 
dobre reagujúcu samočinnú 
prevodovku s manuálnym 
režimom, môžete sa cítiť 
v bezpečí pri vedomí, že 
technické vybavenie dokáže 
takmer v predstihu odhad-
núť vaše zámery. Kľúčovým 
prvkom u všetkých modelov 
Legacy sú veľmi výkonné 
brzdy. Sú doplnené užitoč-

nou funkciou brzdového asistenta, ktorý  
podporí brzdný výkon pri nedostatoč-
nom zošliapnutí pedálu brzdy pri brzde-
ní. Zahrňuje taktiež systém elektronické-
ho rozdelenia brzdnej sily, ktorý skracuje 
brzdnú dráhu pri plnom zaťažení. (ms)

preslávila najmä fi lmová rola primára Sovu, v populárnom 
seriáli – Nemocnica na okraji mesta. Jeho prvá fi lmová rola 
bola postava kapitána Dabača v rovnomennom fi lme, v roku 
1959. 

Ako divadelný herec sa objavil v mnohých významných 
rolách, napríklad v predstaveniach Macbeth, Herodes a He-

rodias, či Ibsenovom Borkmanovi. Všetky tieto 
role charakterizuje noblesa a ich stvárnenie si vy-
žaduje  vysoký herecký talent, ktorý Ladislavovi 
Chudíkovi nikdy nechýbal. Vďaka tomu získal 
množstvo ocenení. V roku 1965 získal titul za-
slúžilý umelec a v roku 1982 zasa titul národný 
umelec. V roku 1999 sa stal držiteľom ceny Jo-
zefa Kronera za celoživotné dielo. Spomeňme 
však, že určitý čas, v porevolučných rokoch pô-
sobil ako minister kultúry a okrem toho aj ako 
pedagóg na Štátnom konzervatóriu a VŠMU 
v Bratislave. 

V posledných rokoch sa však vytratil z di-
vadelných dosiek. V roku 2005 sa objavili uňho 
prvé zdravotné problémy, kvôli ktorým sa musel 

vzdať aktívneho pôsobenia v divadle. 
Na určitý čas sa jeho zdravotný stav zlepšil a v roku 2007 

zahral svoje posledné divadelné predstavenie pod názvom 
Tančiareň. (lk)
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ČO NA OBED
Bryndzová polievka 

so syrom
30 dkg bryndze, 1/2-1 kg zemiakov, 

30 dkg údeného syra, 2,5 l vody, strúhan-
ka, petržlenová vňať, červená paprika, 
soľ.

Do mierne osolenej vriacej vody 
dáme variť zemiaky a sušenú alebo 
čerstvú petržlenovú vňať a nakoniec za 
hrsť strúhanky. Medzitým si v malom 
hrnčeku rozpustíme bryndzu v horú-
cej vode (najlepšie odobranej z hrnca 
pred vložením zemiakov), do ktorej 
vmiešame 1 lyžičku mletej červenej 
papriky. Do uvarených zemiakov vleje-
me rozmiešanú bryndzovú kašu a keď 
opäť zovrú, polievku hneď odstavíme. 
Polievku dochutíme (najlepšie až na ta-
nieri) kockami tvrdého údeného syra. 
Podľa množstva zemiakov sa dá konzu-
movať aj ako samostatný pokrm.

Bravčové rezne 
obalené v syre

600 g bravčového mäsa, 2 strúčiky 
cesnaku, soľ, 30 g hladkej múky, mletá 

červená paprika, 1 celé vajce, muškátový 
orech, 30 g tvrdého postrúhaného syra, 
60 g oleja. 

Mäso umyjeme a nakrájame z neho 
8 rezňov. Dobre ich naklepeme a po-
trieme cesnakom rozotreným so soľou 
a múkou, ktorú sme zamiešali s červe-
nou paprikou. Vajce dobre rozšľaháme 
a pridáme k nemu postrúhaný mušká-
tový orech. Rezne namočíme do vajca, 
potom ich dáme do múky, do ktorej 
sme pridali papriku a tvrdý syr. Po 
oboch stranách v horúcom oleji rezne 
vypražíme. Dávame pozor, aby syr pri 
pražení nezhnedol. Podávame so ze-
miakmi a zeleninovým šalátom.

ZÁKUSKY
Čokoládovo - rumová 

torta
Na korpus potrebujeme: 150 g masla, 

150 g práškového cukru, 5 vajec, 100 g 
polohrubej múky, 225 g čokolády na 
varenie, 4 PL rumu. Na plnku potre-
bujeme: 225 g masla, 450 g práškového 
cukru, 1 PL instantnej kávy rozpustenej 
v 1 PL horúcej vody. Na polevu potrebu-
jeme: 75 g masla, 4 PL šľahačky, 150 g 
čokolády na varenie, prípadne ešte 50 g 
čokolády na ozdobu torty.

Najprv vymiešame žĺtky s cukrom, 
následne primiešame maslo, čím sa 
vytvorí hustý, hladký krém. Postup-
ne pridávame múku, polovicu rumu, 

roztopenú čokoládu, roztápame ju 
v mikrovlnke, alebo na ohni, ale vte-
dy musíme do nej vložiť aspoň 5 dkg 
masla, aby nám neprihorela, necháme 
ju následne vychladnúť, až potom pri-
dávame do hmoty a nakoniec vmieša-
me tuhý sneh z bielkov. Tortovú for-
mu vymastíme, vysypeme polohrubou 
múkou, dáme do nej cesto a upečieme 
nie veľmi prudko, aby sa nám korpus 
dobre prepiekol i zvnútra. Vychladnutý 
korpus prekrojíme, naplníme plnkou, 
ktorej príprava je nasledovná: zmieša-
me zmäknuté maslo, cukor, nescafé a 
zvyšný rum, dáme na chvíľku zachladiť 
a môžme plniť. Trochu plnky si odlo-
žíme na ozdobu torty. Naplnenú tortu 
polejeme polevou z roztopenej čokolá-
dy, masla a šľahačky a po stuhnutí oz-
dobíme podľa fantázie krémom a prí-
padne aj čokoládovými stružlinami.

ŠALÁTY 
Cézar šalát

450 g čínskej kapusty, 100 g majo-
nézy, 50 g arašidov, soľ, korenie (biele, 
čierne), 100 g kuracích pŕs.

Kuracie prsia narežeme na menšie 
rezance, opečieme do mäkka na oleji, 
necháme vychladnúť. Čínsku kapustu 
nakrájame na jemnejšie rezance, pridá-
me vychladnuté kuracie mäso. Majo-
nézu rozmiešame so soľou a korením, 
pridáme ku kapuste a mäsu a premie-
šame. (podľa www.recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zuzka varí

K R Á Ľ K O M Í N K

N O P B Í R R Á O A

I B C O L A O B I M

E O B J O K E B A I

Ž T A N K R U L O Ó

A T R I E A I B V N

Z I A C K V R E C E

Á G N E E A Y B A A

L E V K R T B U D V

A R K I A A A U T O

OSEMSMEROVKA
AUTO, BARAN, BOJNICE, BUK, 

DUB, IKRA, KAMIÓN, KER, 

KNIEŽA, KOBEREC, KOLÍK, 

KOMÍN, KRÁĽ, KRAVATA, KRT, 

LEV, OBOR, OVCA, ROBOT, RYBA, 

TANK, TIGER, VILA, VRECE

(Tajnička má 12 písmen.)
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Jozefa Pieronek

Naša poradňa
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Porady 
kosmetologa

Witam wszystkich czytelników! 
Jak co miesiąc przygotowałem dla 
was kilka sprytnych trików jak nie-
wielkim kosztem i w krótkim cza-
sie zrobić coś pożytecznego dla na-
szego ciała. Tak więc zaczynamy.

Moja babcia zawsze mówiła, że w 
marcu jest jak w garncu i gdy spojrzy-
my na pogodę za oknem nie możemy 
jej nie przyznać racji. Dlatego musimy 
zadbać o skórę naszej twarzy i rąk. Jest 
ona nieustannie wystawiona na czynni-
ki atmosferyczne. Podam wam przepis 
na prostą maseczkę odżywczą do twa-
rzy, będą wam potrzebne następujące 
składniki:

- 1 lub 2 opakowania naturalnego ser-
ka homogenizowanego

- łyżka oliwy
- waciki
- woda przegotowana lub mineralna.

Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i 
dekoltu (drogie panie nie zapominaj-
cie, że często wkładacie bluzki z dekol-
tem, tak więc należy o niego zadbać 
w taki sam sposób jak o skórę twarzy) 
nakładamy grubą warstwę serka wy-
mieszanego z oliwą (musimy pamiętać, 
żeby serek był naturalny i nie zawierał 
konserwantów ani sztucznych barwni-
ków) i pozostawiamy naszą maseczkę 
na 15 do 20 minut. Po tym czasie zmy-
wamy ją delikatnie kolistymi ruchami 
za pomocą wacików zamoczonych w  
przegotowanej lub mineralnej (niega-
zowanej) wodzie. Dzięki tej maseczce 
skóra twarzy odzyska blask i będzie wy-
glądała na świeżą i wypoczętą.

A teraz proponuję coś dla całego 
ciała - peeling solny. Będzie nam do 
tego potrzebna garść soli kuchennej i 
oliwa z oliwek. Na mokrą gąbkę nasyp-
cie garść soli i wetrzyjcie ją w całe ciało 
(omijając twarz), potem należy spłukać 
wszystko letnią wodą i wetrzeć w ciało 
oliwę z oliwek. Skóra nabierze jędrno-
ści i delikatności.

Teraz zajmijmy się dłońmi. Zaczy-
namy od peelingu a potem nakładamy 
krem odżywczy z ziemniaków. Do pe-
elingu będą nam potrzebne:

- 2 łyżki cukru (najlepiej brązowego)
- łyżka soku z cytryny 
- 4 łyżki oliwy z oliwek

Mieszamy wszystko razem i wciera-
my w dłonie na ok. 5 min. Następnie 
spłukujemy letnią wodą i wcieramy 
krem.

Do jego przygotowania będą nam 
potrzebne:

- 4 ziemniaki
- 2 łyżki wywaru z ziemniaków
- 2 łyżki oleju 
- sok z cytryny 

Ziemniaki obieramy i gotujemy 
w  niewielkiej ilości wody,  następnie 
odcedzamy, ale nie wylewamy wody. 
Ugniatamy ugotowane ziemniaki  z 
dwoma łyżkami wody (w której były 
gotowane) i olejem, dodajemy  sok z 
cytryny. Wcieramy krem delikatnie w 
skórę dłoni i pozostawiamy na 15 mi-
nut, następnie spłukujemy  pod letnią 
wodą. 

Pozdrawiam serdecznie  i czekam z 
niecierpliwością na wasze pytania i li-
sty. (D.)

UDAR 
MÓZGU

Udar, wylew, zawał mózgu, atak 
mózgu – tak określa się chorobę, któ-
ra jest następstwem nagłego zatrzy-
mania lub znacznego ograniczenia 
dopływu krwi do mózgu, do czego 
może dojść z różnych przyczyn:
- niedokrwienia, gdy jedno z naczyń 

doprowadzających krew do mózgu 
zostaje nagle zamknięte lub prze-
pływ krwi jest bardzo mały; stan 
taki określa się często zawałem 
mózgu

- krwawienia, gdy nagle pęknie na-
czynie krwionośne w mózgu i krew 
zalewa ten fragment, do którego 
ono doprowadzało krew, określenie 
„wylew” jest tu bardziej właściwe;

Do niedokrwienia mózgu może, 
więc dojść:
- z powodu zakrzepu, gdy tętnica 

mózgowa zostanie zamknięta przez 
skrzeplinę powstałą w większym czy 
mniejszym naczyniu krwionośnym 
doprowadzającym krew do mózgu; 
do zamknięcia naczyń dochodzi 
najczęściej nie w zdrowych naczy-
niach  mózgowych, lecz w takich, 
których ścianki zostały uszkodzone 
przez miażdżycę, pokrytych blasz-
kami miażdżycowymi złożonymi z 
cholesterolu i wapnia, szorstkich, 
stwardniałych, pogrubiałych;

- z powodu zatoru tętnicy mózgowej, 
gdy w chorym sercu lub w dużych 
tętnicach prowadzących krew do 
mózgu (np. w tętnicy szyjnej) po-
wstanie skrzeplina; oddzielają  
się od niej zwykle jakieś cząstki, z 
krwioobiegiem dostają się do móz-
gu i tu zatykają ważne naczynie 
krwionośne;
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Z tych dwóch przyczyn następuje 
około 80% udarów pozostałe zaś są 
spowodowane:
- krwotokiem śródmózgowym, gdy 

pęknie naczynie krwionośne i krew 
wylewa się do mózgu; krwotok 
mózgowy zwykle poprzedza wielo-
letnie nadciśnienie tętnicze niszczą-
ce naczynia;

- krwotokiem podpajęczynówkowym; 
dochodzi do niego, gdy pęknie tęt-
niak w mózgu, (czyli rozszerzona na 
pewnym odcinku tętnica o cienkich 
ścianach), wtedy zwykle dużo krwi 
dostaje się do przestrzeni między 
oponami mózgowymi; 

Do udaru może dojść w każdym 
wieku. Wszystko zależy od stanu na-
czyń krwionośnych. A te, niestety dziś 
nawet u czterdziestolatków są zwężo-
ne z powodu miażdżycy. 

Nie wahajmy się wezwać pogoto-
wia w przypadku, gdy dostrzeżemy 
następujące objawy u siebie lub u ko-
goś:
• drętwienie lub mrowienie twarzy, 

ręki albo nogi, zwłaszcza po jednej 
stronie ciała; 

• dezorientacja, trudności z mówie-
niem lub rozumieniem mowy;

• zaburzenia wzroku dotyczące jedne-
go lub obydwu oczu; 

• problem z chodzeniem, zawroty 
głowy, zaburzenia równowagi lub 
koordynacji ruchów;

• intensywne bóle głowy z nieznanej 
przyczyny 

Im szybciej chory z udarem do-
trze do szpitala, gdzie rozstrzygnie się, 
jaki rodzaj udaru go spotkał (niedo-
krwienny czy krwotok mózgowy) i 
wprowadzi odpowiednie leczenie, tym 
większe będą szanse na jego przeżycie 
i odzyskanie sprawności. Najlepiej by 
było, gdyby przetransportowanie go 
do szpitala i diagnozowanie nie trwało 
dłużej niż dwie, trzy godziny a najwy-
żej do sześciu godzin. Czas ten nazwa-
no „oknem terapeutycznym” – jest to 
okres liczony od wystąpienia choroby, 
w którym leczenie jest najskuteczniej-
sze. Trzeba, więc zrobić wszystko, by 
dotrzeć z chorym do szpitala jak naj-
szybciej, ustalić, co się dzieje w czasz-
ce i rozpocząć odpowiednie leczenie. 

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii

Prawnik
Wyższe emerytury

Od marca b. r. kwota bazowa, na 
podstawie której wyliczane są emery-
tury i renty, wynosi 2275,37 zł i jest 
wyższa od obowiązującej (2059,92 zł) 
o 215,45 zł.

Co za tym idzie, wyższe są również 
świadczenia przyznawane od marca 
przez ZUS. Powody do zadowolenia 
mają też osoby, które już są na emery-
turze lub rencie. Od 1 marca świadcze-
nia te są wyższe o 6,5 proc. 

Nie płacić podatku od spadku

Można być zwolnionym z obowiązku 
zapłacenia podatku od odziedziczonego 
spadku wystarczy tylko w urzędzie skar-
bowym złożyć odpowiednie dokumenty. 
Z ulgi może skorzystać najbliższa rodzina 
zmarłego: małżonek, rodzice, dziadko-
wie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także 
pasierbowie, ojczym lub macocha. Aby 
nie dzielić się z fi skusem pieniędzmi ze 
spadku, trzeba w ciągu miesiąca od upra-
womocnienia się orzeczenia sądu o jego 
nabyciu, złożyć w urzędzie skarbowym 
druk SD-Z1 (druk ten można pobrać ze 
strony internetowej Ministerstwa Finan-
sów – www.mf.gov.pl). Niestety, nawet 
dzień spóźnienia oznacza, że od spadku 
trzeba będzie zapłacić podatek (od 3 do 
7 proc. jego wartości). Druk należy zło-
żyć w urzędzie właściwym dla lokalizacji 
odziedziczonej nieruchomości. Jeśli w 
grę wchodzą tylko rzeczy ruchome, właś-
ciwym dla miejsca zamieszkania spadko-
dawcy.

Ulga na dziecko

Ulgę podatkową na dzieci może-
my wykorzystać już w rozliczeniach z 
fi skusem za rok 2007, kiedy będziemy 
składać formularz PIT-37 w Urzędzie 
Skarbowym. Ulga wprowadzona została 
ustawą z dnia 5 września 2007 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych (Dz. U. z 2007r. Nr 
191, poz. 1361). Wynika z niej, że w 
rozliczeniu za rok 2007 odliczenie na 
każde dziecko wyniesie 1.145,08 zł.

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać 
rodzice bądź opiekunowie prawni wy-

chowujący dzieci rozliczający się na 
zasadach ogólnych (tj. według skali po-
datkowej: 19%, 30%, 40%), czyli wszy-
scy, którzy w nadchodzącym 2008 roku 
wypełnią formularz PIT-37 za rok 2007. 
Z ulgi nie mogą skorzystać rolnicy, po-
nieważ nie płacą podatku od dochodów. 

Ulga przysługuje na każde dziecko, 
które spełnia poniższe warunki: 

• jest małoletnie, czyli nie ukoń-
czyło 18 roku życia, 

• przed ukończeniem 25 lat jeśli 
uczy się lub studiuje, 

• bez względu na wiek, jeśli odręb-
nymi przepisami otrzymuje zasiłek 
pielęgnacyjny, 

• oraz w roku podatkowym 2007 
dzieci te nie uzyskały dochodów za 
wyjątkiem dochodów wolnych od po-
datku dochodowego, renty rodzinnej 
oraz dochodami nie powodującymi 
obowiązku uiszczenia podatku (tj. w 
2007 r. są to dochody w wysokości do 
3.015 zł). Należy pamiętać, że istnieje 
katalog dochodów nie objętych obo-
wiązkiem podatkowym. 

Ulgę może odliczyć jeden z rodzi-
ców bądź też oboje według wskazanej 
proporcji. Tą możliwość oczywiście 
wykorzystają rodzice w przypadku gdy 
podatek jednego z nich odprowadzony 
w ciągu roku będzie mniejszy niż kwo-
ta przysługującej ulgi. 

Jeśli rodzice są po orzeczonym roz-
wodzie lub w separacji, ulgę na dziecko 
może odliczyć ten rodzic, u którego 
dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeśli 
dziecko mieszka przez część roku podat-
kowego u jednego z rodziców, a przez 
drugą u drugiego, każdy z rodziców ma 
prawo odliczyć jedną dwunastą część 
ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym 
dziecko u niego zamieszkiwało. 

Skarga na komornika

Jeśli komornik nie egzekwuje ali-
mentów  od twojego byłego męża, mo-
żesz złożyć na niego skargę. Skarga na 
bezczynność komornika dotyczy sytua-
cji, gdy ewidentnie nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków (np. zna adres pra-
cy męża, ale nie ściąga alimentów z jego 
pensji). Powinnaś ją złożyć do Prezesa 
Sądu Rejonowego w ciągu 7 dni od mo-
mentu, gdy dowiedziałaś się o nie właś-
ciwym postępowaniu komornika. (aj)
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NÁŠ TEST
Máte zmysel pre krásu?

1. Čo pre vás znamená pojem krásny ži-
vot?

a) Mať dosť peňazí – 2; b) preleňošiť celý 
deň – 1; c) naplnený láskou v kruhu 
rodiny – 0.

2. Ako sa stravujete, keď ste doma sami?
a) Stačí vám kus salámy z papiera – 0; b) 

urobíte si svoju obľúbenú špecialitu 
– 2; c) asi sa najete cestou domov – 1.

3. Vyberiete si darček od bohatého strý-
ka. Čo to bude?

a) Krásny, ale najmä cenný obraz – 2; b) 
cesta okolo sveta – 1; c) nové auto – 0.

4. Váš partner prestane o seba dbať.
a) Je vám to jedno – 0; b) upozorníte ho 

na to – 2; c) kúpite mu niečo pekné na 
seba – 1.

5. Myslíte si, že do bytu patria kvety?
a) Samozrejme, bez nich nemôže byť do-

konalý – 2; b) zbytočne len zaberajú 
miesto – 0; c) áno, dotvárajú domov 
– 1.

6. Prekáža vám, ak niekto sŕka polievku?
a) Veľmi, vyleteli by ste z kože – 2; b) čo 

je na tom také hrozné – 0; c) v súkro-
mí nie, na verejnosti áno – 1.

7. Na ulici vám spadne použitý cestovný 
lístok.

a) Necháte ho tak a idete ďalej – 0; b) 
odkopnete ho – 1; c) automaticky ho 
zdvihnete – 2.

8. Podarí sa vám postriekať stenu keču-
pom.

a) Ihneď sa dáte do čistenia, prípadne 
zamaskovania, hoci obrázkom – 2; b) 
keď budete upratovať, nejako to vyrie-
šite – 1; c) taká vec vás vôbec nevyko-
ľají – 0.

Vyhodnotenie:
5 a menej bodov: Váš pohľad na svet je 
dosť materialistický. Krásu trochu pod-
ceňujete, viac vám záleží na prirodzenos-
ti, akékoľvek vyumelkovanie neberiete. 
Pekné veci máte radi, ale nehodláte pre 
ne príliš veľa obetovať.
6 až 12 bodov: Vkus vám rozhodne 
nechýba, ale viac než s estetickým zážit-
kom ho spájate s pohodlím. Nevyvedie 
vás z miery, ak všetko nie je tak, ako má 
byť. Trocha neporiadku a disharmónie 
nepovažujete za prečin.
13 a viac bodov: Všetko okolo vás musí 
byť ako zo škatuľky, ani vášmu pohľadu 
nemožno nič vyčítať. Snažíte sa najmä 
pre seba alebo chcete omráčiť okolie? 
V prvom prípade vám možno zatlieskať, 
druhy radšej obíďme tichým mlčaním. 
(aj)
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Zábava a humor

Keď sa v marci dni predĺžia,
slnce hreje ako-tak,
nad hviezdnatým nebom vládne
celý mesiac barana znak. (gp)

BARAN (21.3.-20.4.)
Najbližší mesiac nebude vhodný na 

investície. Ak keď v práci čaká na teba 
veľa prekážok, optimizmus ťa neopustí. 
V druhej polovici mesiaca si dávaj väčší 
pozor na svoje zdravie, hlavne, ak nie-
kam cestuješ. Medzi partnermi bude 
vládnuť láska a pohoda. 

BÝK (21.4.-20.5.)
V prvom týždni sa bude dariť pre-

dovšetkým podnikateľom. Ak pracuješ 
na úväzok, tvoji nadriadení ťa pochvá-
lia. Druhý týždeň sa môžeš cítiť o nie-
čo horšie, ale za to sa ti podarí vybaviť 
úradné veci. Dávaj si však pozor na 
konfl ikty s najbližšími.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak rozmýšľaš o založení vlastnej fi r-

my, tvoj plán sa ti podarí zrealizovať. 
Prvá polovica mesiaca bude priaznivá 
hlavne po fi nančnej stránke. Možno 
niečo vyhráš aj v lotérii. Koniec mesia-
ca bude priemerný, veľa času ti zaberie 
práca nad novým projektom. 

RAK (22.6.-22.7.)
Prvý týždeň ťa bude trápiť únava, 

pretože budeš mať veľa práce. Ale ne-
buď z toho smutný, pretože sa ti bude 
dariť nielen v práci, ale aj doma. Na 
obzore sa objavia nové možnosti zá-
robku. Druhá polovica mesiaca bude 
omnoho lepšia ako tá prvá.

LEV (23.7.-23.8.)
Začiatkom mesiaca bude v tvojej 

rodine panovať pohoda, aj keď sa bu-
deš asi cítiť trochu slabý. Ak hľadáš prá-
cu, druhá dekáda je na to ako stvorená. 
Istotne ju nájdeš. Nečakane dostaneš 
nejaké peniaze, bolo by však dobré, aby 
si ich vydal s rozvahou.

PANNA (24.8.-23.9.)
V prvom týždni sa ti bude dariť. 

Žiaľ, tvoje zárobky sa nezväčšia, zato 
výdavky áno. V druhom týždni sa mô-
žeš cítiť o čosi horšie, čo sa odrazí aj na 
hádkach s partnerom. Koniec mesiaca 

bude lepší, bude sa ti dariť v práci a vy-
bavíš dôležitú vec.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Začiatok mesiaca bude náročnej-

ší. Hádky s partnerom a neúspechy ťa 
vyvedú z miery. Dostaneš však dobrú 
správu, ktorá ti aspoň trochu zlepší 
náladu. Neskôr sa však tvoj život otočí 
naruby. Začne sa ti dariť, budeš plný 
entuziazmu a ešte si aj privyrobíš. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
Prvá polovica mesiaca bude nároč-

ná hlavne pre podnikateľov, a ani v sú-
kromnom živote to nebude najľahšie. 
Potom sa to o čosi zlepší, vyriešiš nie-
len problémy, ale aj svoju fi nančnú si-
tuáciu. Podarí sa ti ukončiť nejaké staré 
veci a niekam pocestuješ.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Pre strelcov bude najbližší mesiac 

priemerný. Ak by si chcel investovať, 
rob to s rozvahou. V druhej dekáde sa 
budeš cítiť slabší a budeš musieť bojo-
vať so svojou lenivosťou. Ak nemusíš, 
tak radšej nikam necestuj. Koniec me-
siaca bude priaznivý. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Kozorožci hľadajúci prácu majú 

šancu na úspech hneď na začiatku me-
siaca. Možno dostaneš  nejaký darček. 
Všetko pôjde podľa plánov. Nezabúdaj 
však na svoje zdravie. Tvoja kariéra sa 
bude vyvíjať sľubne. A nečakáš náho-
dou prírastok v rodine?

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca ťa čaká 

množstvo výdavkov. V prvom týždni 
budeš experimentovať v kuchyni. Ak 
čakáš na nejakú správu, buď trpezlivý. 
Počas druhej dekády sa do debaty príliš 
nehrň, aby sa neskončila hádkou. Ko-
niec mesiaca bude úspešný.

RYBY (19.2.-20.3.)
Aj keď ti tento mesiac prinesie väč-

šie výdavky, zvládneš to. Prvý týždeň 
bude najhorší. Potom to už bude čoraz 
lepšie. Pochvália ťa v práci, vďaka čomu 
získaš opäť chuť do života. V treťom 
týždni ťa čaká služobná cesta. Na konci 
mesiaca si nájdeš partnera. (ms)



41e-mail: zivot@tsp.org.pl

JUSTÍNA - trochu záhadné, menlivé, zriedkavé 
ale zvučné meno. Nositeľka tohto mena pochádza najčas-
tejšie z mnohodetnej roľníckej alebo robotníckej rodiny. 
Je priemerne vysoká buď vysoká, štíhla, obyčajne tmavá 
blondína, ale niekedy aj hnedovláska, s rovnými a dlhšími 
vlasmi a sivými, hnedými poprípade aj zelenými očami. 
Ma veselú povahu a je vždy usmiata. Až do štyridsiatky 
jej život bude plynúť pokojne a bez väčších problémov. 
Potom sa však začnú starosti spojené s dospievajúcimi deť-
mi a niekedy aj chorobami. Justína máva spravidla dve až 
tri deti, obyčajne dvoch synov, pripadne aj dcéru. Najviac 
miluje prvé dieťa, bez ohľadu na to, či je to syn alebo dcé-
ra, čím krivdí ostatným deťom. Po spomínanej štyridsiatke 
Justína máva problémy s pečeňou a trpí bolesťami hlavy.

Je zaujímavé, že Justína sa zo svojich súrodencov vydáva 
pomerne najlepšie, ba aj v živote sa jej lepšie vodí. Je dob-
rou manželkou, starostlivou matkou a výbornou gazdinou. 
V škole sa učí veľmi dobre, ale len málokedy sa rozhodne 

Čo prezrádza tvoje meno?
študovať ďalej - na strednej či vysokej škole. Jej manžel je 
urastený a vysoký muž, trochu nervózny a neveľmi šikovný. 
Napriek tomu je z neho dobrý gazda, pripadne robotník, ak 
pracuje mimo poľnohospodárstva. Podobne ako manželka, aj 
on má najradšej prvorodené dieťa. V ich domácnosti vládne 
pokoj a blahobyt.

Justína má dobre srdce, čo často využíva jej rodina, ba aj 
priatelia a známi, ktorí hľadajú u nej pomoc a podporu. Po 
päťdesiatke sa na ňu opäť usmeje šťastie. Vyzdravie, deti dob-
re zaopatrí a ako sama hovorí - začína nanovo žiť.

Aj keď Justína žije v blahobyte, peniaze si neveľmi cení 
a nevie ich vhodne využívať. Už ako dieťa bola pokojná a 
takou zostava do konca svojich dní. Spolu s manželom sa 
dožíva vysokého veku. Jej synovia sa dobre oženia s múdrymi 
a hospodárnymi ženami, od ktorých sa Justína dočká viacero 
vnúčat. Keďže má najradšej prvorodené dieťa (syna či dcéru), 
prenáša túto lásku aj na nevestu. (aj) 

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zábava a humor

SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 

ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie 
do snára, aj keď to pokladá za predsu-
dok našich babičiek. Je to predsa zába-
va. A čo, keď sa vám dobrý sen splní? 
Tak teda, keď sa vám snívalo:
Klaňať sa - poníženie, škoda.
Klarinet počuť - dostaneš sa do nudnej, 
nezaujímavej spoločnosti.
Klenoty vidieť - tvoja ješitnosť ti prine-
sie utrpenie; nosiť - šťastie, spokojnosť; 
kúpiť - budeš mať úspechy; dostať do 
daru - lichotníci ti klamú.
Klinec nájsť - tvoje nádeje sa splnia; za-
tĺkať - rozhodneš sa správne; vyrovnávať 
- musíš začať šetriť; kuť - budeš robiť uži-
točnú prácu.
Klopať niekde - potešujúca správa; počuť 
- znepokojujúca správa.
Kobyla - čaká ťa bohatý zisk buď veľký prí-
jem z nejakého podnikania.
Kobylku zelenú vidieť skákať - nastanú 
pre teba bezstarostne časy.
Kočiar - dosiahneš cieľ svojich snáh; vy-
stupovať z neho - strata.
Kolovrátok - tvoja práca ti prinesie 
úspech.
Konský chvost - vyznamenanie. 

Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

�����
Nápis v škótskom kníhkupectve:
„Kupujte knihy už teraz, aby ste si 

ich mohli v pokoji prečítať skôr, ako 
ich venujete ako darček k Vianociam.“

�����
Do krčmy vbehne chlapík, ktorý už 

má trochu vypité a zreve na krčmára:
- Dva rumy a dve borovičky, kým 

to nepríde!
Krčmár mu v momente naleje, 

chlapík to hodí do seba a opäť zreve:
- Dva rumy a dve borovičky, kým 

to nepríde!

Keď mu krčmár leje už asi po desia-
tykrát, spýta sa ho:

- A máte to vy vôbec ako zaplatiť?
Chlapík buchne po stole:
- A už je to tu!

�����

Stretne Jano kamaráta.
- Juro, počul som, že rozprávaš dob-

re po anglicky.
- Áno.
- Tak čo potom znamená „why“?
- Prečo.
- Iba tak sa pýtam.

�����

- Prečo sme najnezávislejšou kraji-
nou v Európe?

- Lebo od nás už nič nezávisí.

Tajnička osemsmerovky:
PRÁCA I ZÁBAVA
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Fínski fajčiari

Fínski fajčiari zaznamenali malé 
víťazstvo, keď najvyšší súd v exemplár-
nom procese umožnil fajčiarom fajčiť 
na balkónoch bytových domov a zrušil 
tak opatrenie, ktoré im to zakazovalo 
s ohľadom na ostatných nájomníkov. 
Nájomníci sa totiž dožadovali zákazu 
fajčenia na balkónoch s tým, že im 
dym stúpa do ich okien a bytov a tým 
poškodzuje ich snahu o zdravé životné 
prostredie. „Zákaz fajčenia rozšírený aj 
na balkóny, kde škodlivosť dymu pre 
susedov nie je vôbec výrazná, pred-
stavuje nezdôvodniteľné obmedzenie 
družstevného spoluvlastníctva bytu,“ 
píše sa v odôvodnení súdu. Sudcovia 
však zároveň upozornili, že to nepos-
kytuje fajčiarom na balkónoch úplne 
„voľnú ruku“, pretože prehnané ale-
bo príliš intenzívne fajčenie idúce do 
iných bytov predstavuje porušenie zá-
kona o dobrom susedstve. Stačí teda 
riadiť sa týmto zákonom a nie je treba 
sa utiekať k výslovnému zákazu fajče-
nia na balkónoch. Vo Fínsku fajčí len 
každý piaty dospelý občan, čo je jeden 
z najnižších pomerov fajčiarov na po-
čet obyvateľov v Európe. (ČTK)

Syfi lis
Syfi lis priniesol Európe Krištof Ko-

lumbus a jeho námorníci v roku 1493. 

Tvrdí to nová štúdia amerických ved-
cov, ktorá oživila už storočia trvajúcu 
debatu, kde sa sexuálnym stykom pre-
nosná choroba vzala. Teórii, že syfi lis 
objavil Európu až po návrate Kolum-
ba, nahrávajú výsledky genetického vý-
skumu. K baktérii, ktorá ho spôsobuje, 
má totiž najbližšie iná baktéria z Južnej 
Ameriky, ktorá je zase zodpovedná za 
druh kožnej choroby. V Európe mohla 
zmutovať. „Keď spojíte naše genetické 
dáta s tým, čo vieme o epidémii v Ne-
apoli v roku 1495, tak je to pre kolum-
bovskú hypotézu veľmi silný oporný 
bod,“ povedala biologička Kristin Har-
perová. Mnoho námorníkov z výpravy 
sa podieľalo na ťažení francúzskeho 
kráľa Karola VIII. do Talianska. Pod-
ľa kritikov kolumbovskej teórie však 
nová štúdia neprináša skutočný dô-
kaz. Príliš sa vraj spolieha na genetické 
zmeny baktérií. Skúmané druhy však 
bežne nie sú na zmeny náchylné. Ok-
rem toho hoci sa syfi lis v Európe pred 
Kolumbovými výpravami nespomína, 
neznamená to, že sa nevyskytoval. (am, 
Pravda)

Pinocchio, Snehulienka 
a trpaslíci

V istom súkromnom nórskom mú-
zeu sa nachádzajú kresby z animova-
ných fi lmov Walta Disneya, ktorých 
autorom je vraj Adolf Hitler. Ako 
uviedol riaditeľ múzea zameraného na 
druhú svetovú vojnu William Hakvaag, 
ku kresbám sa dostal na aukcii v Ne-
mecku. Na troch obrázkoch sú dvaja 
trpaslíci z rozprávky Snehulienka a 
sedem trpaslíkov (1937) a Pinocchio z 
rovnomennej rozprávky, ktorá vznikla 
v roku 1940. Hakvaag tvrdí, že ide o 
Hitlerove kresby aj preto, že dva obráz-
ky veľké 35 štvorcových centimetrov 
sú podpísané iniciálami A. H. Kresba 
s Pinocchiom je bez podpisu. Majiteľ 
kresieb však nemá žiaden reálny dôkaz, 
že skutočne vlastní Hitlerove výtvory. 
Hakvaag objavil kresby ukryté v ráme 
za maľbou bavorskej krajiny, pod kto-
rou bol Hitler podpísaný ako „A. Hit-
ler 1940“. Za tú v dražbe v Nemecku 
zaplatil 200 eur (v prepočte približne 6 
500 korún). Riaditeľ múzea je presved-
čený, že disneyovské postavičky nakres-
lil Hitler. Podľa neho bol diktátor veľ-
ký fanúšik rozprávok o Snehulienke a 
vraj vlastnil i jednu kópiu tohto fi lmu. 
Hakvaag vylúčil tvrdenie, že ide o fal-
zifi káty, pretože, ako tvrdí, ak by chcel 
niekto vyhotoviť falzifi kát, neukryl by 
ho za obraz, kde ho človek pravdepo-
dobne nikdy nenájde. (SITA)



Prijmite pozdrav milý
na sviatky Veľkej noci,
Pán daj vám zdravia, sily
buď vám vždy na pomoci.

Všetkým čitateľom 

nášho časopisu praje

redakcia Život a ÚV SSP

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

OFERUJEMY:OFERUJEMY:
DRUK OFFSETOWY: 
broszur, katalogów, folderów, 
teczek, kalendarzy, plakatów, 
ulotek, akcydensów, papierów 
fi rmowych, czasopism, druków 
samokopiujących

NAŚWIETLANIE CTP: 
wysoką jakość druku zapewniamy 
dzięki zastosowaniu technologii 
Computer To Plate

DTP – DESKTOP PUBLISHING: 
nasi grafi cy profesjonalnie 
przygotują Państwa materiały 
do druku

USŁUGI INTROLIGATORSKIE: 
falcowanie, bindowanie, 
perforowanie, dziurkowanie, 
foliowanie, lakierowanie, 
szycie drutem i nićmi, wykonujemy 
twardą i miękką oprawę

Polecamy nasze wydawnictwa:Polecamy nasze wydawnictwa:

Krempašskí chlapci s klepáčmi a rapkáčmi. Foto: F. Paciga.
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