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Tento mesiac uplynulo 15 rokov 
od vytlačenia prvého čísla ča-
sopisu Život v tlačiarni Spolku 

Slovákov v Poľsku, ktorá sa nachádza 
v Krakove pri sídle ÚV SSP. Aprílové 
číslo z roku 1993 bolo prvou objednáv-
kou, ktorú zrealizovala nová tlačiareň. 
Od toho momentu uplynulo už veľa 
času a bolo vytlačených množstvo kníh, 
časopisov, letákov, či plagátov. Pri tejto 
príležitosti sme sa porozprávali s gen. 
tajomníkom SSP Ľudomírom Molitori-
som, ktorý riadi chod tlačiarne. Položili 
sme mu pár otázok týkajúcich sa vzni-
ku, existencie a rozvoja tlačiarne.

Ako vznikla myšlienka založenia 
vlastnej tlačiarne?

– Myšlienka vzniku tlačiarne sa zro-
dila na jednej z porád krajanských čini-
teľov v roku 1987, na ktorú pricestoval 
taktiež Ján Siracký z Matice Slovenskej. 

kon na ulici sv. Filipa 7, pretože Spolok 
vtedy sídlil na ul. Zygmunta Augusta 7. 
Odtiaľ nás vypovedali a medzičasom 
sa nám, našťastie, podarilo kúpiť našu 
dnešnú budovu, kde nakoniec vyrástla 
v jej záhrade nová tlačiareň.

A ako vyzerali začiatky tlačiarne?
– Ako som už povedal, najprv 

sme plánovali, že vytvoríme tlačiareň 
v pivničných priestoroch v sídle na ul. 
Zygmunta Augusta 7 a neskôr v piv-
ničných priestoroch v sídle na ul. sv. 
Filipa 7. Keď sme však dostali stroje zo 
Slovenska (dvojfarebný ofsetový stroj 
Adast Dominant 725, rezačku papiera 
MS 115-2 a tlačiarenský stroj Roma-
yor 314), zistili sme, že sa jednoducho 
do pivnice nezmestia a potrebné sta-
vebné úpravy by nám nikto nepovolil. 
Museli sme teda rýchlo zmeniť plány 
a začať vybavovať stavebné povolenie 
na tlačiarenskú halu, ktorá stojí do-
dnes. Vybavovanie všetkých úradných 
povolení trvalo vyše roka, samotná 
stavba len asi dva mesiace. Stroje sa 
takto objavili pod svojou strechou 
v novembri 1992. Tlačiť sme však 
zatiaľ nemohli, lebo príprava elektric-

kého vedenia pre novú tlačiareň bola 
skomplikovaná. Bolo potrebné prero-
biť prípojku nielen pre túto novostav-
bu, ale aj pre starú budovu. Mnohí 
nám nedávali vôbec šancu, že začne-
me tlačiť, takže keď sa ukázalo aprílo-
vé číslo 1993, bol som veľmi šťastný. 
Konečne sme mali v Živote farebnú 
obálku a stred. Na  viaceré veci sme 
neboli pripravení, ale naše snahy sa 
pohli dobrým smerom.

Tlačiareň vznikla, lenže začať s tla-
čou asi nebolo veľmi jednoduché. 
Ako sa rozvíjala tlačiareň po svo-
jom vzniku?

– Uvedomujem si, že v priebehu 
tých 15 rokov fungovania tlačiarne sme 
sa mohli posunúť ďalej, ale nie vždy 
všetky prostriedky, ktoré tlačiareň zaro-
bila, boli investované späť do tlačiarne. 
To nie je naším hlavným cieľom. Tým je 
rozvíjanie spolkovej činnosti. Tlačiareň 
je len prostriedkom, vďaka ktorej mô-
žeme spolkovú činnosť zdokonaľovať. 
Vďaka tlačiarni môžeme organizovať 
viaceré krajanské podujatia, investovať 
do nových stavieb a taktiež fi nancovať 

15 rokov 15 rokov tlačiarne tlačiarne 
Spolku Slovákov v PoľskuSpolku Slovákov v Poľsku

J. Siracký vyhlásil, že vtedajší prezident 
ČSSR Gustáv Husák posiela do Da-
ruvaru český tlačiarenský stroj a opýtal 
sa nás, prečo aj my nežiadame kompe-
tentné úrady o podobnú pomoc? Život 
bol v tom čase totiž veľmi kritizova-
ný za veľmi nízku úroveň tlače. Práve 
z potreby kvalitnej slovenskej tlače vy-
plýva chuť a potreba prevádzkovania 
tlačiarne. Život bol v tom čase tlačený 
linotypom vo Varšave, preto sa často 
stávalo, že chýbali slovenské diakritic-
ké znamienka. Jeden z našich krajanov 
(myslím, že krajan Jozef Krišík) na spo-
minanej porade vyhlásil, že on najskôr 
celý Život opraví a až potom ho číta. 
Sen o vlastnej tlačiarni sa po tejto po-
rade natrvalo vryl do myslí krajanov a 
od roku 1988 Spolok začal opakovane 
adresovať kompetentným orgánom po-
žiadavku týkajúcu sa vybavenia vlastnej 
tlačiarne. V roku 1988 som dostal prí-
sľub od vtedajšieho disidenta, advokáta 
Jána Čarnogurského, že ak bude nie-
kedy môcť, tak nám pomôže. V tom 
čase sa už v bývalom Československu 
očakávali politické zmeny. Po páde ko-
munizmu svoj sľub dodržal a aj nám 
pomohol. Samozrejme, že sme nemali 
ani predstavu, že  tlačiareň bude napo-

Foto: M.S.

Generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris
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Spišská obec Repiská, pozostáva zo šty-
roch častí - Grocholovho, Vojtičkovho a 
Bryjovho Potoka a tiež Pavlikov. 

Miestna skupina Spolku tu vznikla na 
jeseň v roku 1947. Ešte predtým však  mu-
seli krajania na celom Spiši čeliť opatreniam 
poľských úradov, ktoré nechceli dovoliť, 
aby si založili svoju organizáciu a miestne 
skupiny. História je však priamym dôka-
zom, že krajania žijúci na Spiši, ale i na 
Orave, boli vytrvalí a podarilo sa im založiť 
si hlavnú združujúcu organizáciu – Spolok 
Čechov a Slovákov v Poľsku.

Krátko na to v jednotlivých obciach 
vznikajú miestne skupiny. Rovnako tomu 
bolo aj v Repiskách, kde v spomínanom 
roku 1947 vznikla MS SSP. Bola založená 
nielen vďaka silnej snahe a odvahe kraja-
nov z Repísk, ale aj vďaka krajanom zo 
susedných spišských obcí, predovšetkým 
z Jurgova a Čiernej Hory, ktorí spoločne 
odolávali prenasledovaniu poľských hlia-
dok a bande „Ognia“, ktorá, ako vieme, 
vyčíňala v povojnových rokoch na Spiši. 

Prvým predsedom MS SSP v Repiskách 
sa stal Ondrej Milon, po ňom na miesto 
predsedu nastúpil Vojtech Bryja, neskôr 
Jozef Repiščák a Ján Repiščák. Títo odvážni 
krajania podporovali miestnu skupinu a há-
jili práva slovenských krajanov po celý čas 
svojho pôsobenia. Medzi aktivistov, ktorí 
stáli tiež pri vzniku MS SSP, patrili Andrej 
Malec, Michal Malec, Ján Kuruc a mnohí 
ďalší. Obyvatelia Repísk boli aktívnymi kra-

V Repiskách 
– Bryjovom 

Potoku

4

bežné výdavky klubovní v Jablonke, 
Podvlku, či vo Vyšných Lapšoch. 

V prvých rokoch fungovania, keď 
bolo v Krakove málo tlačiarní, sme mali 
obrat vynikajúci a zisky vysoké. Teraz 
je to o čosi slabšie, ale dôležité je to, že 
tlačiareň je aj naďalej zisková, a je jed-
ným zo zdrojov fi nančných prostried-
kov, ktoré využívame pre ďalší rozvoj 
krajanského života. Keďže technika ide 
stále dopredu, museli sme zainvestovať 
aj do tlačiarne. Staré stroje už nespĺňa-
li požiadavky zákazníkov. Preto sme 
v roku 2001 vymenili stroj Romayor 
na Roland Praktika, vlani sme kúpili 
systém CTP, tlačiarenský dvojfareb-
ný stroj Roland 200 vyššej generácie 
v porovnaní so strojom Dominant a 
začiatkom tohto roku sme kúpili stroj 
na tvrdú väzbu. Treba však povedať, že 
vďaka možnostiam, ktoré sme vytvorili, 
náš Spolok sa dynamicky rozvíja a vý-
voj sa prispôsobuje vlastným potrebám. 
A vďaka vlastnej polygrafi i môžeme šíriť 
vlastné názory, presadzovať myšlienky, 
čo je pre krajanský život veľmi dôležité. 
Okrem toho, vďaka stovkám rôznych 
malých letákov, ktoré síce hovoria len 
o tom, že existuje malá tlačiareň Spol-
ku Slovákov v Poľsku, široká verejnosť 
v Krakove a okolí vie o našej existencii. 
Naše tlačoviny poukazujú na to, že slo-
venská menšina je životaschopná. 

Pri mojej nedávnej návšteve v Brati-
slave mi pán Stanislav Bajaník, hovorca 
Matice slovenskej, povedal, že krajan-
ský časopis Život sa vyrovnal po obsa-
hovej i grafi ckej stránke časopisu Slo-
vensko. Ten som si od začiatku kládol 
za vzor, a preto tieto slová boli pre mňa 
veľkou poctou. Myslím si, že to mimo-
riadne vzácna pochvala pre všetkých, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k rozvoju nášho krajanského časopisu 
Život. Bola to pochvala za vykonanú 
prácu počas tých 15 rokov, za prácu 
nad obsahovou a grafi ckou úpravou, 
ktorá nie je jednoduchá, ale náš Spolok 
si s touto úlohou poradil. No ďalšou 
vecou je vydávanie mnohých malých 
tlačovín, ktoré sú takmer na každom 
kroku v spolkovom živote - pohľadni-
ce, plagáty, ale aj knihy o našej men-
šine. Vydali sme 14 titulov pôvodnej 
slovenskej tvorby v preklade 2 vydania 
slovenského spevníka, ktorý napomáha 
k tomu, aby sa slovenskosť udržiavala 
najmä v podobe slovenského spevu, 

ktorý v našich spišských a oravských 
obciach naďalej žije. Tlačiareň nám 
dala taktiež možnosť ukázať, že Spolok 
Slovákov v Poľsku je organizáciou, kto-
rá sa dokáže vyzdvihnúť na takú úro-
veň, aby si ju všetci všimli. Aktuálne 
spolupracujeme s vyše 40 inštitúciami, 
pre ktoré tlačíme knihy, časopisy a iné 
tlačoviny. Vypracovali sme sa na takú 
úroveň, že môžeme byť partnermi, 
vďaka čomu sa rozšírili možnosti spo-
lupráce - dokážeme poskytnúť veľmi 
adekvátne tlačiarenské služby, a keďže 
polygrafi a si vyžaduje presnosť a doko-
nalosť, tú sme sa v priebehu tých rokov 
museli naučiť a sme sa aj naučili.

Stagnácia asi nie je dobrým spôso-
bom do budúcnosti. Aké sú plány 
ďalšieho rozvoja tlačiarne?

– V budúcnosti by sme chceli  ďalej 
investovať do tlačiarne a dokúpiť ešte 
jeden tlačiarenský stroj, ale momentál-
ne vzhľadom na fi nančné záväzky sme 
tento plán preložili na neskôr, aj keď 
je nám veľmi potrebný.  Ďalej by bolo 
potrebné tlačiareň rozšíriť, dobudo-
vať nad ňu ďalšie dve podlažia, na čo 
sme už dostali aj stavebné podmienky 
a rozšíriť pôvodné priestory, aby sme 
mali viac miesta pre tvrdú väzbu kníh 
a napokon mojím snom je štvorfareb-
ný tlačiarenský stroj. Ale to je asi ďale-
ká budúcnosť.

Názor zákazníkov na tlačiareň je 
veľmi dôležitý. Je to istý druh rekla-
my. Čo si myslia o tlačiarni?

– Zo začiatku sme boli nováčikmi, 
nemali sme ľudí, napokon, ani ja som 
sa v tlačiarenskej branži príliš nevy znal, 
takže sme občas museli zaplatiť a na-
praviť rôzne reklamácie. Boli naozaj 
rôzne, niektoré aj komické, iné zato 
dosť dramatické, napriek všetkému 
sme sa naďalej rozvíjali, zdokonaľovali 
a momentálne patríme medzi uznáva-
né tlačiarne s dobrou povesťou, ktorá 
dokáže vykonať kvalitnú tlač kníh, ča-
sopisov, letákov, plagátov. Zákazníci si 
nás chvália. Veď v priebehu roka vydá-
vame vyše 50 nových titulov, čo na tak 
neveľkú tlačiareň nie je vôbec málo. 

Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa: Marián Smondek

Z našich začiatkov...

Kaplnka so slovenským nápisom



janmi, ktorí sa hrdo hlásili k svojmu sloven-
skému pôvodu. Podľa toho konštatujeme, že 
prakticky v každej domácnosti v Repiskách 
bol niekto členom Spolku. 

Z praktických dôvodov sa v roku 1993 
skupina krajanov z Grocholovho Potoka 
oddelila a od toho času existujú v Repis-
kách dve miestne skupiny – MS SSP v Re-
piskách – Bryjovom Potoku a MS SSP Re-
piskách – Grocholovom Potoku.

Ako si zaspomínal súčasný predseda MS 
SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku - Ján 
Jurgovian, na začiatku to krajania nemali 
ľahké. Chýbala im predovšetkým klubovňa, 
no našli si dobré miesto pre svoje stretnutia 
- budovu starej základnej školy. Tu sa stretá-
vali až do roku 1959, kedy repišskí krajania  
pristúpili k výstavbe požiarnej zbrojnice. 
Dodnes v tejto budove sídli nielen požiarny 
zbor, ale aj klubovňa. Predseda Ján Jurgo-
vian pripúsťa, že kapacita klubovne nie je 
taká veľká, ako by bolo potrebné.

Hneď pri vzniku MS SSP v Repiskách 
bola v diskusiách krajanov veľmi často na-

stoľovaná otázka slovenského školstva. Po 
nejakom čase sa tu podarilo zabezpečiť slo-
venské vyučovanie. Všetko v skupine sa dialo 
za výraznej podpory zo strany tamojších slo-
venských učiteľov – A. Andrašáka, V. Balčí-
raka,  A. Kalatovej. Vďaka nim tu pôsobilo 
ochotnícke divadielko, ale aj folklórny sú-
bor a hoci to bolo len na kratšie obdobie, 
táto činnosť všetkých krajanov vzájomne 
spájala. Podľa slov Jána Jurgoviana, dnes je 
situácia iná a aktivít i stretnutí krajanov je, 
žiaľ, pomenej.  

Zaujímavosťou je, že budova starej ZŠ, 
ktorá sa dnes už nevyužíva, má presne 100 
rokov. Bola postavená v roku 1908 a slúži-
la žiakom až do roku 1995. Obyvatelia Re-
písk sa podieľali na jej výstavbe vlastnými 
rukami a boli na to patrične hrdí. Ján Jur-
govian si s úsmevom zaspomínal na roky, 
ktoré tu strávil. V spomienkach sa veľmi 
rád vracia k tým, ktorí ho v škole učili - 
napr. pán učiteľ Novoroľský z Kacvína či 
pán učiteľ Stoklis z Bukoviny, ale aj k pani 
riaditeľke Anne Slabej. 

Vo všetkých spišských obciach sa v ro-
koch 1939 - 1945  vyučovalo v slovenčine, 
no po vojne sa objavila snaha o polonizáciu 
a slovenčina bola výrazne obmedzovaná. 
Napokon sa úplne vytratila. Do Repísk po 
roku 1945 do škôl nastúpili poľskí učite-
lia a vyučovacím jazykom sa stala poľština. 
Slovenčina sa určitý čas vyučovala už len  
ako jeden z voliteľných predmetov.

Do rozhovoru o miestnej skupine SSP 
sa zapojil aj krajan Ján Kurčák. Spolu s ním 
sme skonštatovali, že viacerí krajania od-
tiaľto odchádzajú za prácou do zahraničia 
– do Talianska, Írska, Anglicka, Ameriky 
i Nemecka. Mnohí z nich však na svoju slo-
venskosť nezabúdajú, zaujímajú sa o dianie 
v obci i činnosť miestnej skupiny a pod-
porujú obec ako sa len dá. Vďaka podpore 
mnohých z nich bol postavený kostol Bo-
žieho Milosrdenstva, ktorého základy polo-
žili na jar v roku 1991, kedy boli vykonané 
prvé murárske práce. Vysviacka kostola sa 
uskutočnila 12. júla1997 za účasti  kardi-
nála Fr. Macharského. Predseda Ján Jurgo-
vian, ktorý je kostolníkom, si zaspomínal na 
rok 1998, kedy tu biskup Dominik Kaľata, 
rodák z Novej Belej, slúžil prvú slovenskú 
omšu. Mnohí krajania si na to s nostalgi-
ou spomínajú dodnes a je im ľúto, že sa tu 
neslúžia sv. omše v slovenčine. Útechou pre 
nich je to, že raz za čas si v kostole zaspievajú 
aj slovenské liturgické piesne. 

Veľkou pýchou krajanov je malá kapln-
ka, ktorá stojí na obecnom cintoríne, hneď 
na začiatku Repísk. Zdobí ju totiž sloven-
ský nápis “Pochválen buď Ježiš Kristus“. Aj 
to je dôkazom toho, že v Repiskách žijú 
krajania, ktorí nezabúdajú na svoje korene 
a hrdo sa hlásia k svojmu slovenskému pô-
vodu, za čo im patrí úcta a vďaka.

Text a foto: Lýdia Kováliková  

Budova požiarneho zboru a klubovne Kostol Božieho Milosrdenstva

Krajania J. Jurgovian a J. Kurčák
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Orávka, známa široko-ďaleko 
vďaka skvostu drevenej sak-
rálnej architektúry, kostolu 

sv. Jána Krstiteľa, patrí medzi neveľké 
oravské obce. Každý však, čo by ju bol 
len raz navštívil, si ju dobre zapamätá 
vďaka kostolu, ktorý stojí na kopčeku 
v strede obce hneď vedľa hlavnej cesty 
a ktorý sa pnie nad domami situovaný-
mi v údolí Čiernej Oravy. Kostol ročne 
navštevuje mnoho turistov, preto oby-
vatelia obce v poslednom čase sústre-
dili na zveľadenie historického centra 
Oravky.

Veľa sme spravili, 
ale ako ďalej?

Túto otázku si kladie hádam kaž-
dý richtár na prelome rokov. Práce 
je každý rok neúrekom, možností na 
investície ešte viac, ale najhoršie je to 
s fi nanciami. Koľko by ich nebolo, aj 
tak je to málo. Vždy by sa zišlo ešte 
tu, potom tam, to sa nestihlo, a na 
tamto nám, žiaľ, chýbalo. Keď som sa 
však rozprával o obecných problémoch 
s richtárom Jozefom Kwaśnicom, ktorý 
pred vyše rokom vystriedal na richtár-
skom stolci Irenu Holicovú, mal som 
dojem, ako by sa ho tieto problémy vô-
bec netýkali. - Najdôležitejšou investíci-

Malá obec 
s veľ kými plánmi

ou v našej obci za posledné obdobie bola 
renovácia historického centra Oravky, na 
ktorú sa nám podarilo získať prostriedky 
z fondov Európskej únie. V rámci nej sme 
rozšírili budovu požiarnej zbrojnice, ku 
ktorej bola pristavená nová garáž, a ce-
lá stavba bola obnovená. Okrem toho sa 
nám podarilo získať taktiež povolenie na 
zbúranie starej školy – neskoršieho domu 
kultúry, ktorá už bola veľmi schátralá 
a centrum len špatila. Na záver obnovy 
centra sme mali v obci veľkú slávnosť, 
pretože sme novú zbrojnicu aj s uprave-
ným okolím slávnostne posvätili. Sláv-
nosť bola o to väčšia, že miestni požiar-
nici dostali od DPZ z Jablonky zásahové 
vozidlo, síce staršie, ale vo veľmi dobrom 
technickom stave. A taktiež svätili novú 
zástavu. Na taký slávnostný deň rýchlo 
nezabudneme. Tento rok by sme chceli 
pristavať k požiarnej zbrojnici ešte verej-
né toalety, hlavne kvôli turistom, ktorí do 
nášho centra prichádzajú. Zatiaľ pripra-
vujeme projekt na prístavbu. 

Ako v každej obci, tak aj v Oravke, 
väčšia časť výdavkov ide na asfaltovanie 
a opravu ciest. Vďaka tomu sa im poda-
rilo zrealizovať viaceré úseky v dedine 

a do „Plutenkovky“ sa podarilo posta-
viť nový, lepší most. V investíciách do 
miestnych komunikácií by sa malo po-
kračovať ja tento rok. O. i. by mala byť 
asfaltová cesta na Studžonkách v smere 
na Podsklie, v Šoltýstve, v smere od 
kostola za vodu a ak zostanú nejaké 
zvyšné fi nancie v gminnom rozpočte, 
možno sa podarí prepojiť asfaltovou 
cestou taktiež Studžonky s Jablonkou, 
kde asfalt chýba už len na neveľkom 
úseku a ešte mnohé ďalšie. Asi najra-
dostnejšou správou pre Oravčancon je 
to, že v rámci kompletnej opravy me-
dzinárodnej cesty č. 7 by sa mal urobiť 
chodník popri ceste pozdĺž celej obce. 
Okrem toho by mala byť vykonané 
nové pouličné osvetlenie z centra sme-
rom na „Marchevky“.

Jedna z najväčších investícií Oravku 
ešte len čaká. Je to výstavba kanalizá-
cie. Už vlani sa podarilo vytvoriť mapu 
projektu. Do projektovania kanalizácie 
boli tento rok pripojené taktiež Stu-
džonky. Tento rok sa bude v projek-
tovaní a vymeriavaní ďalej pokračovať, 
pretože celý projekt je potrebné pre-
konzultovať ešte s majiteľmi pozemkov, 
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cez ktoré by mala kanalizácia viesť. Vý-
stavba kanalizácie, ako všetci vedia, je 
investíciou, ktorá sa tiahne aj niekoľko 
rokov, takže presný termín jej konečnej 
realizácie neexistuje. Je to jednoducho 
plán na niekoľko rokov dopredu.

So svojimi aktivitami by sa mohol 
pochváliť aj správca farnosti Jan Kot-
larski, o ktorom nám richtár taktiež 
povedal niekoľko slov. Vdp. J. Kotlarski 
vlani vôbec nezaháľal. Treba priznať, že 
so starostlivosťou o historické pamiat-
ky sa spájajú aj mnohé ťažkosti a veľa 
práce. Hlavne, ak sa jedná o údržbu. 
Vlani sa mu podarilo zohnať fi nančné 
prostriedky na zamontovanie poplaš-
ného a protipožiarneho zariadenia do 
kostola. Toto zariadenie by malo chrá-
niť objekt pred požiarmi v prípade po-
treby. Ak by náhodou požiar vznikol, 
zariadenie by malo v kostole automa-
ticky rozprašovať vodu. Protipožiarne 
zariadenie by malo od aktivácie fungo-
vať približne 15 minút, teda do prícho-
du požiarnikov.

Okrem toho sa vlani začala reno-
vácia murovanej kaplnky pri kostole, 
v ktorej bol obnovený oltár. V reno-
vácii by sa malo tento rok pokračovať. 
A taktiež by sa mala začať oprava gon-
tov na kostole. Uvažuje sa nad ich kon-
zerváciou alebo kompletnou výmenou. 
Jednak celá oprava by mala stáť cca 
350 000 zlotých, čo je dosť veľká po-
ložka. Zatiaľ sa podarilo získať fi nan-
čnú podporu len od maršálka vo výške 
80 000 zlotých, na zvyšok sa skladajú 
farníci. Nie je však možné, aby sa po-
darilo vyzbierať až toľko peňazí, preto 
by bolo potrebné nájsť aj sponzorov.

Na prosbu obyvateľov a richtárskej 
rady by malo byť od budúceho školské-
ho roka otvorené gymnázium taktiež 
v Oravke, aby žiaci nemuseli dochá-
dzať do Jablonky. Vlani sa obyvateľom 
taktiež podarilo vďaka protestom vy-
bojovať zrušenie rozhodnutia o výstav-
be mobilného vysielača sieti Plus.

Čo s agroturistikou?
To je otázka na Oravku ako ušitá. 

V Orávke sa nachádza jedno rekreač-
né stredisko, jeden hotel a niekoľko 
agroturistických hospodárstiev. Ako 
pritiahnuť turistov do tejto lokality. 
Síce v zimnej sezóne by mohol byť is-
tým magnetom neveľký lyžiarsky vlek, 
avšak ak zimy budú naďalej také isté 

ako tie posledné, tak z lyžovačky určite 
nič nebude, veď po snehu skoro celú 
zimu nebolo ani stopy. Výnimočných 
atrakcií na hornej Orave nie je veľa, teda 
okrem kostola v Oravke a výstupu na 
Babiu horu. Čo teda môžu ubytovacie 
zariadenia ponúknuť záujemcom? Čis-
té, ešte neskazené a neznečistené pro-
stredie. To však treba ponúknuť poten-
ciálnym zákazníkom niekde ďalej. Ako 
som sa však dozvedel počas rozhovoru 
s Kazimierzom Pieronkom, Združenie 
rozvoja Oravy sa v poslednom čase viac 
sústreďuje na propagáciu atrakcií Ora-
vy na Orave a nie niekde ďalej. Je to 
síce pekná osveta pre Oravcov, ktorí sa 
vďaka tomu môžu dozvedieť niečo viac 
o svojom regióne, turistov si však ta-
kýmto počínaním nepritiahnu. Asi len 
málokto sa ubytuje na týždeň v hote-
ly vzdialenom 10 či 20 km od svojho 
vlastného domu. Takéto počínanie nie 

je najšťastnejšou propagáciou oravské-
ho regiónu. 

Krajanské záležitosti
Krajanskú komunitu v Oravke 

postihla pred nedávnom veľká strata, 
pretože v začiatkom decembra 2007 
náhle zomrel dlhoročný predseda MS 
Vladislav Otrembiak. Krajania v Orav-
ke stoja teraz pred otázkou voľby ďal-
šieho predsedu, ktorý by nadviazal 
svojou prácou na bývalých predsedov. 
Doručovanie Života si vzala na starosť 
krajanka Žofi a Fifanská. Verme teda, 
že sa jej podarí získať širšiu čitateľskú 
verejnosť, čo jej aj z úprimného srdca 
prajeme. Zatiaľ sa jej to darí, pretože 
počet Životov objednávaných v Oráv-
ke stúpol, a myslím si, že stúpať bude 
aj naďalej. 

Text a foto: Marián Smondek

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Nová požiarna zbrojnica
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Spolok Slovákov v Poľsku v spo-
lupráci s Ústavom pamäti národa 
pripravil 31. januára 2007 prezentá-

ciu dvoch kníh Milice Majerikovej Vojna 
o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivoj-
novom období, ktorú náš spolok vydal 
koncom roka 2007 a Martina Lacku Proti 
Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v den-
níkoch a kronikách slovenskej armády. 
Prezentácia, nad ktorou prevzal záštitu 
bývalý minister národnej obrany SR a 
poslanec Národnej rady SR Martin Fedor, 
sa uskutočnila v kníhkupectve Svet knihy 
na Obchodnej ulici č. 4 za účasti hojné-
ho počtu záujemcov. Medzi hosťami bol 
taktiež dr. Bogdan Wrzochalski, chargé ď 
affaires Veľvyslanectva Poľskej republiky 
v Bratislave,  Ivan A. Petranský, predse-
da Správnej rady ÚPN, dr. 
Matej Andráš, prvý konzul 
ČSR v Katoviciach, autori 
prezentovaných kníh a via-
ceré významné osobnosti 
slovenského politického 
a kultúrneho života.

Štúdia Milice Majeriko-
vej Vojna o Spiš je venovaná 
obdobiu 1918 - 1939, v kto-
rom sa vlastne konštituovali česko-sloven-
sko-poľské vzťahy, v ktorých Spiš, popri 
Orave, zohral veľmi dôležitú úlohu. Bol 
predmetom územného sporu, ktorý pre-
siahol hranice a bol riešený na medziná-
rodnej úrovni, v dôsledku čoho – rozhod-
nutím Rady veľvyslancov v Spa 28. júla 
1920 –  bol rozdelený. V dôsledku tohto 
rozhodnutia na území Spiša bola porušená 
stáročia nemeniaca sa hraničná línia, a sú-
časne jediná pokojná a nekonfl iktná hrani-
ca, akú malo Poľsko vo svojich dejinách 
– hranica s bývalým Uhorskom. Autorka, 
ktorá patrí medzi mladých slovenských 
historikov, vyvracia mnohé tendenčné 
názory časti poľskej vedeckej spisby, kto-
rá naďalej (aj dnes) tvrdí, že rozdelením 
Spiša bola poľskému národu spáchaná 
krivda, lebo vraj aj po rozdelení Spiša 
mimo Poľska sa ocitlo veľké množstvo 
poľského etnika, ktoré síce nemá poľské 
národné cítenie, ale ktoré treba národne 
prebudiť. Tomuto cieľu bola podriadená 
práca viacerých poľských občianskych 
združení, štedro fi nančne podporovaných, 
ba dokonca aj štátnych organov a poľskej 
diplomacie. Milica Majeriková veľmi 
podrobne prezentuje vývin poľských ak-
tivít na Slovensku do roku 1939 a v kon-
texte slovenských národných snáh analy-
zuje hlavný strategický cieľ diplomacie 
ministra zahraničných vecí Józefa Backa 
– vytvorenie spoločnej poľsko-maďarskej 
hranice, čo po mníchovských udalostiach 

priam vopchalo mladé 
Slovensko v objatie 
fašistického Nemecka 
a našlo svoje vyústenie 
v tragickom epilógu v 
septembri  1939.

Veľkým prínosom 
autorky je publikova-
nie neznámych archív-
nych dokladov, najmä 
tých z roku 1919 ucho-
vávaných Štátnom 
archíve v Levoči, po-
tvrdzujúcich slovenské 
národnostné presvedčenie obyvateľstva 
spišského  Zamaguria.

Druhá prezentovaná kniha  Proti Poľ-
sku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch 

a kronikách slovenskej armády perom 
Martina Lacka sa týka účasti Slovenska 

vo vojne proti Poľ-
sku v septembri 
1939. Slovenská 
armáda, ktorá sa 
v tomto ťažení len 
ojedinele zapojila 
do priamych bojov, 
najmä v prvý sep-
tembrový týždeň, 
väčšinou vykoná-
vala záložnícke 

a po mocné zaisťovacie úkony. 
Slovenská republika sa týmto stala je-

diným spojencom Nemecka v proti-poľ-
skej vojne, čím svojou mierou prispela k 
začiatku druhej svetovej vojny a čo malo 
mimoriadne dramatické následky pre poľ-
ský národ. Bola to určite kompromitácia 
v očiach demokratických veľmocí, ktoré 
však pred rokom,  úplne iným spôsobom 
reagovali v prípade Československa, ktoré 
„pre udržanie mieru“ obetovali, a prinútili 
sa podriadiť Mníchovskému diktátu. Na 
druhej strane zasa bola účasť Slovenska vo 
vojne reakciou na predchádzajúcu expan-
zívnu politiku Poľska, ktoré sa v roku 1938 
snažilo o anexiu časti Slovenska a vytvore-
nie spoločnej hranice s hortyovským Ma-
ďarskom. Slovenské intervenčné jednotky 
boli vo viacerých slovenských obciach 
pohraničia (aj ukrajinských a rusínskych) 
vítané. Pre obyvateľov Lesnice, Svrči-

novca, Skalitého, Suchej Hory, Hladovky 
a najmä Javoriny boli osloboditeľmi a pre 
ďalšie obce Spiša a Oravy – pripojené 
v roku 1920 – garantom prinavrátenia im 

ich národných práv. Zasa 
pre nepočetných Poliakov,  
žijúcich na tomto území, 
zúčastňujúcich sa poloni-
zácie tohto obyvateľstva, 
okupantmi. 

Rozpornosť i tragickosť 
tejto doby zachytávajú au-
tentické dokumenty. V pr-
vom rade osem denníkov 

(vrátane veliteľstva slovenskej poľnej ar-
mády Bernolák) a ďalších sedem kroník 
útvarov, resp. príslušníkov armády, ktoré 
sa zachovali vo Vojenskom historickom 
archíve v Bratislave.

Obidve publikácie vyvolali veľmi 
živú, avšak korektnú diskusiu. Diskusia 
o týchto otázkach  sa musí začať a mu-
sí prebiehať, lebo musia byť vysvetlené 
všetky doteraz biele, alebo šedé miesta 
v poľsko-slovenských vzťahoch. Ak táto 
diskusia neprebehne, vyhlásenia poľského 
a slovenského prezidenta prednesené v Ja-
vorine 3. decembra 2007, v ktorej poľské 
úrady prenasledovali Slovákov v rokoch 
1938-39, že v minulosti žiadne nepria-
teľské relácie neboli, budú znieť naďalej 
neúprimne. Problémy boli, treba o nich 
písať a rozprávať. Skrývanie ich pod ko-
berec a zahováranie peknými slovami 
nie je dobrým riešením. Obdobne je to aj 
s otázkou Józefa Kurasia „Ognia“, ktorý 
vraždil, raboval a prenasledoval Slová-
kov po II. svetovej vojne, ktorému poľský 
prezident odhalil 13.8.2006 v Zakopanom 
pamätník, aj napriek viacerým protestom 
jeho vlastných rodákov, o Slovákoch ne-
spomínajúc. Pre našich krajanov, ktorí 
v týchto rokoch trpeli, už samotný fakt 
znamená pripomínanie dávno zabudnu-
tých útrap, poníženia, strachu a neúcty k 
ľudskému životu. Mimoriadne to bolí a je 
to veľmi nerozvážne a krátkozraké. 

Text: Ľ. Molitoris, foto:  Ľ. Ďurina

Sporné otázky Sporné otázky 
slovensko-poľských slovensko-poľských 

vzťahovvzťahov

Ivan A. Petranský, Martin Fedor, 
Ľudomír Molitoris a Milica Majeriková 

Martin Lacko



Hľadajúc Hľadajúc 
stopy Bohastopy Boha
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V tomto článku si predstavíme veľmi zaujímavého, tvorivé-
ho a duchovne bohatého človeka –  Janusza Šoltýsa, rodáka zo 
spišskej obce Jurgov. Priblížime vám jeho záľubu, ktorou je fo-
tografovanie. Na svojich snímkach zachytáva prírodu v rôznych 
podobách, snaží sa ukázať detaily, ale aj veľkoleposť a majestát-
nosť hôr, a to vo všetkých ročných obdobiach, lebo, ako sám 
tvrdí, každé ročné obdobie je niečím zvláštne a krásne. 

Vdp. J. Šoltýs sa narodil v roku 1964 v prekrásnom tatrans-
kom prostredí. Keďže veľmi túžil stať sa kňazom, najskôr študo-
val na lýceu v Jablonke, neskôr odišiel na Pápežskú teologickú 
akadémiu do Krakova. V roku 1989 vo wawelskej katedre prijal 
kňazskú vysviacku. Je nielen kňazom, čo je jeho hlavné poslanie, 
ale popri tom môžeme povedať, že má druhé poslanie, ktoré je 
zároveň darom od Boha – ukazuje nám krásu všednosti a stopy 
Boha v každučkom kvete, strome, jesennom lístí, či potoku te-
čúcom pomedzi horské chodníky v Tatrách. 

Celkom nový pohľad na krásu lesov a hôr poskytol mladému 
Januszovi maliar Czeslaw  Romanowski, na ktorého si dodnes 
rád spomína. V súčasnosti tvorí  a maľuje v ateliéri v Katoviciach. 
Januszovi Šoltýsovi priblížil rozličné maliarske techniky, spoloč-
ne chodili na prechádzky do hôr, kde maľovali a robili skice. To 
všetko mu pomohlo zlepšiť si tiež techniku fotografovania.

Jeho snímky boli ocenené na mnohých fotografi ckých súťa-
žiach i výstavách. Spomeňme tie najhlavnejšie, ktorých sa pra-
videlne zúčastňuje:

- v roku 2003, 2004 a 2005  sa zúčastnil súťaže Tatranská 
Jeseň v Zakopanom 

- v roku 2004, 2005 sa zúčastnil súťaže Zlatá mušľa v Kołobrzegu
- v roku 2004, 2005 sa zúčastnil Medzinárodného  konkurzu 

fotografi e „Horská krajina“ im. Jana Sunderlanda v Novom Tar-
gu, kde získal 2. miesto, teda striebornú medailu.

Jeho veľkým úspechom je aj usporiadanie výstavy fotografi í 
pod názvom – Krása je vôkol nás  v Krakove, a výstava pod náz-
vom – Hľadajúc kroky Boha v Novom Targu. Široká verejnosť 
tak mohla obdivovať jeho fotografi e, ktoré sa dostali aj do knihy 
fotografi í. Podarilo sa ju vydať v spolupráci s krakovským vyda-
vateľstvom v roku 2007. Kniha nesie rovnaký názov, ako jedna 
z jeho výstav – Hľadajúc stopy Boha. Zahŕňa 245 fotografi í, 
ktoré sú doplnené citátmi zo Sv. písma.

Ďalšia záľuba Janusza – 
dokumentárne fi lmy

Radi vám predstavíme aj ďalšiu zaujímavú činnosť, ktorej 
sa Janusz Šoltýs venuje. Zaujíma ho história svojej rodnej obce 
– Jurgova. Chce však jej posolstvo odovzdať všetkým, ktorí majú 
o to záujem. Preto nedávno natočil dokumentárny fi lm o Jurgo-
ve, v ktorom zvečňuje svoju rodnú obec. Dokument o Jurgove 
je o to vzácnejší, že sú na ňom zaznamenané rozhovory s  ľuďmi, 
ktorí dnes už nežíjú, naparíklad s umelcom, na ktorého sú všetci 
Jurgovčania veľmi hrdí – Andrejom Gombošom.     

Každý jeho dokumentárny fi lm je ako kniha, z ktorej sa do-
zvedáme o histórii obce, o živote jej obyvateľov a spoznávame 
tunajšiu architektúru. 

Ďalší z dokumentov zachytáva život v obciach, ktoré patria 
do správy farnosti, kde momentálne kňaz Janusz pôsobí – Czer-
wienie, Ciche, Ratołów, Staré Bystre. Obsahujú rozhovory s ta-
mojšími obyvateľmi, so žiakmi ZŠ, zachytáva tiež históriu far-
nosti, požiarneho zboru a ďalšie zaujímavé údaje.

Čo dodať na záver? 
Snáď len toľko, že hádam každý, kto sa zahľadí do Janus-

zových fotografi í, pocíti na nich dotyk Boha, ktorý sa ukrýva 
v každej snímke. Patrí mu veľká vďaka, pretože nás učí vidieť 
krásu aj tam, kde ju mnohí ľudia nevidia.

Text: Lýdia Kováliková
Foto: vdp. Janusz Šoltýs
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Pred troma rokmi Ján Pavol II. 
odišiel do domu Otca. Bol to 
skutočne požehnaný veľkonoč-

ný týždeň. Slávenie veľkonočnej oktávy 
bolo zakončené nedeľou Božieho milo-
srdenstva a na nasledujúcu stredu 2. ap-
ríla pripadalo toto výročie smrti. Heslo 
tohtoročnej spomienky, vybraté z myš-
lienok zosnulého pápeža, veľmi silno 
zaznievalo najmä na začiatku tretieho 
milénia. Duc in altum, čo znamená v 
preklade: Zatiahni na hlbinu. A čo to 
znamená v živote? Neostať len pri von-
kajších prejavoch, inak dojatie z týchto 
dní ostane iba citom, ktorý vyprchá. Ak 
chceme naozaj „zatiahnuť na hlbinu“, 
tak sa snažme a aktívne pracujme na 
vnútornom upevňovaní viery a kresťan-
ského života podľa svedomia formova-
ného evanjeliom.

6. 4. 2008 
3. veľkonočná nedeľa  

(Lk 24, 13 – 35)
Tragické udalosti vyhnali dvoch 

z Ježišových učeníkov von z Jeruzalema. 
Musela to byť pre nich neľahká cesta. 
Ostať v tom meste bolo už pre nich ne-
únosné. Kým boli v Jeruzaleme, možno 
prežívali aj strach, keď sú za hradbami, 
už iba sklamanie. Ako im dobre padlo, 
že sa mohli vyrozprávať z toho všetké-
ho, keď sa k nim pridal Ježiš. Ak sa na 
to pozrieme očami veriaceho človeka, 
skúsme si odpovedať na otázku, o akú 
činnosť pri tej spoločnej púti šlo? Roz-
právali sa s Ježišom - rozhovor s Ním je 
modlitbou. Počúvali Sväté Písmo. Ježiš 
im zopakoval prorocké miesta, kde sa 
o ňom hovorilo ako o Mesiášovi. Ale 
vtedy ešte stále išli smerom von, preč 
od Jeruzalema. Až keď večer Ježiš roz-
dal chlieb ako vo Večeradle, vtedy ho 
spoznali a vrátili sa spať. Teda prijatie 
Eucharistie im naplno otvorilo oči. 

Ako je dobre, že sa v modlitbe mô-
žeme spojiť s Ježišom, že sa s Ním stre-
távame v Písme, ale predovšetkým, že 
s nami ostal prítomný v Eucharistii, 
pretože i my prežívame strach, neis-
totu, musíme niesť kríž a nemávame 
dobrý pocit z toho, že sa „zvečerieva“.

Horčičné zrnko
13. 4 . 2008 

4. veľkonočná nedeľa
(Jn 10, 1 – 10)

Keď Ježiš prišiel do judského kraja, 
ktorý bol hornatý a oveľa menej úrodný 
ako Galilea, použil podobenstvo o dob-
rom pastierovi a ovečkách, aktuálne pre 
život tamojších ľudí. Ne chcel týchto ľudí 
degradovať na úroveň zvierat, skôr mu 
šlo o tú bezbrannosť a zraniteľnosť. Tí 
ľudia, ktorým boli jeho slová adresované, 
boli zraniteľní, pretože ich poprední Ži-
dia viedli nesprávne. Veľkňazi, zákonníci 
a farizeji sa hrdo hlásili k postaveniu vod-
cov, no nezvládali ho. Štvrtá veľkonočná 
nedeľa sa nazýva Nedeľa Dobrého pas-
tiera a je nedeľou modlitieb za duchovné 
povolania. V modlitbách za duchovné 
povolania sú zahrnuté prosby nielen o to, 
aby bol dostatok povolaných. Sú tam za-
hrnuté prosby, aby tí, ktorí sa rozhodnú 
pre duchovné povolanie, nasledovali 
Krista. Ich vzorom má byť Dobrý pastier 
Ježiš Kristus. 

Pane, pomáhaj svojim kňazom vo ver-
nosti v nasledovaní Teba a v obetavosti pre 
duchovné stádo, ktoré im je zverené.

20. 4. 2008 
5. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 1 – 12)
Hoci už takmer mesiac prežívame 

veľkonočné obdobie, stať evanjelia sv. 
Jána nás vracia do Večeradla. Je to tzv. 
Ježišova rozlúčková reč. Predchádzala 
zajatiu a umučeniu. Napriek tomu, že 
predpokladal, čo ho čaká, to, čo Ježiš roz-
práva a o čom rozpráva, nie je ani zďaleka 
reč zúfalca. Rozpráva o prí prave miesta 
v nebi u Otca, predstavuje seba ako Ces-
tu, Pravdu a Život a odporúča modlitbu 
v jeho mene, pretože urobí všetko, o čo 
Ho budeme prosiť. Povzbudenie tých-
to Ježišových slov sa prenieslo do litur-
gie na záver modlitieb. Často sa končia 
totiž slovami: Skrze Krista, nášho Pána. 
Ježišovo povzbudenie k prosebnej mod-
litbe v jeho mene môžeme preniesť aj do 
osobných modlitieb. Vždy, keď prosíme 
o niečo v jeho mene, dá nám to. Mož-
no nie tak rýchlo, ako chceme a nie vždy 
presne to, čo chceme, ale žiadna z pro-
sieb neostane nevypočutá. Môžeme si byť 
istí, že vie lepšie, ako my, čo je pre nás a 
v ktorej chvíli najpotrebnejšie.

27. 4. 2008 
6. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 15 – 21)
 „Nenechám vás ako siroty.“  Slovo 

sirota má jasný význam. Je to dieťa, 
ktoré stratilo rodičov. A aká je to strata 
život bez rodičov, to netreba nikomu 
vysvetľovať. Dnešná doba priniesla iné, 
rovnako bolestné formy siroctva. Deti, 
ktoré hoci majú rodičov, akoby ich ani 
nemali. Nejavia o ne záujem a nema-
jú na ne čas, alebo dokonca deti týrajú 
a deti prítomnosťou rodičov trpia. Koľ-
ko detí je „odložených“, rodičia sa o ne 
starať nechcú. Aké je ťažké v takýchto 
situáciách prijať myšlienku, že Boh je 
ako otec. Blízke však môže byť v takej-
to situácii ubezpečenie, ktoré zaznelo 
z Ježišových úst a to, že neostaneme 
ako siroty.

Ježiš nám síce nesľúbil bezstarostný 
život bez kríža a utrpenia, bez sĺz a potu, 
bez pocitov opustenosti a bezmocnosti, 
ale sľúbil nám, že napriek tomu všetké-
mu neostaneme nikdy ako siroty. Vždy 
bude pri nás a nenechá nás samých. 

4. 5. 2008 
7. veľkonočná nedeľa

(Jn 17, 1 – 11)
Keď sa napĺňali posledné chvíle Je-

žišovho pôsobenia medzi apoštolmi, 
predniesol Otcovi modlitbu, ktorá bola 
prípravou na jeho vrcholný úkon – na 
jeho obetu na kríži. V prvej časti pro-
sí za seba, v druhej prosí za apoštolov 
a v tretej za tých, ktorí uveria skrz slovo 
hlásané apoštolmi. Za seba prosí Otca, 
aby ho zbavil doterajšieho poníženia, 
ktoré prijal, aby nás vykúpil a aby mu 
vrátil slávu. Keď svoju pozornosť vo 
veľkňazskej modlitbe odvracia od seba, 
modlí sa za apoštolov. Prosí Otca, aby 
sa ich po jeho odchode ujal a nadväzu-
je dôležitou prosbou za jednotu jeho 
nasledovníkov. Čím viac sa približoval 
koniec verejného účinkovania, tým viac 
je zreteľná jednota Ježiša s Otcom skrze 
modlitbu. Naše zjednotenie s Otcom 
cez prosebnú modlitbu je častou for-
mou modlitby veriacich ľudí. Dôležité 
je však, aby modlitba neostala oddelená 
od života. Sv. Ignác z Loyoly nám pora-
dil, ako zladiť jedno aj druhé, modlitbu 
s konaním. Máme pracovať tak, akoby 
všetko záviselo od nás a máme sa modliť 
tak, akoby všetko záviselo na našej mod-
litbe.

Vdp. Viktor Pardel
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Môj otec Anton Pezdek sa narodil 
11. novembra 1919 v Jablonke – Sala-
ši v slovenskej roľníckej rodine Karola 
a Márie (rod. Litviakovej) Pezdekovcov. 
Dedko Karol, ktorý sa narodil v roku 
1883, istý čas pracoval v Amerike, a po 
návrate dosť rýchlo zomrel. Zanechal 
na svete svoju manželku so siedmymi 
malými deťmi. Babka Mária sa narodi-
la v Pešti ešte za čias Rakúsko-uhorskej 
monarchie v roku 1888. Celá moja 
rodina bola úzko spätá so Slovenskom 
a v slovenskom duchu boli vychované 
aj deti, neskôr aj vnuci. 

Susedia mi často hovorili o tom, že 
môj otec od malička ťažko pracoval. 
Keď mu zomrel otec, teda môj dedko, 
mal len sedem rokov. Síce mal ešte bra-
ta Ignáca, ale ten bol od neho mladší 
a príliš malý na to, aby mu mohol neja-
ko pomôcť. Preto už ako malý chlapec 
musel chodiť orať, kosiť, teda robil tú 
najťažšiu prácu na gazdovstve. Susedia 
nemohli zabudnúť na to, ako malý An-
ton išiel orať, pretože rukoväte od plu-
hu boli vyššie ako on sám. Ťažká gaz-
dovská robota mu bola spoločníčkou 
celý čas, ako rástol. Každý mladý dúfa 
a verí v lepšiu budúcnosť, ale Antonovi 
sa tento sen tak rýchlo nesplnil. Keď 
dorástol a stal sa z neho šikovný mlá-
denec, nastali zlé časy, pretože prišla 
druhá svetová vojna a mladého Anto-
na povolali v roku 1940 do slovenskej 
armády. Do kasárni v Dolnom Kubí-
ne narukoval 15. októbra 1940. Podľa 
otca v tom čase zverbovali mládencov, 
ktorí sa narodili v rokoch 1918 až 
1920. Spolu s otcom išlo do Dolného 
Kubína ďalších asi 10 Hornooravcov, 
o.i. Karol a Jozef Stachulákovci, Karol 
Páleník, Ignác Ryš a iní. 

Otec v Dolnom Kubíne absolvoval 
základný vojenský výcvik a potom bol 
nasadený do stráže Kraľovianskeho tu-
nela. Neskôr ho odvelili na istý čas do 
Čadce, odkiaľ sa vrátil do Ružomberka 
na vojenské cvičenie. Po jeho absolvo-
vaní bol Anton odvelený na východný 
front v rámci rýchlej divízie. Prvý úsek 
cesty sa viezli vlakom cez Medzilaborce 
až do Chyrowa a odtiaľ autami. Ďalej 
však museli ísť pešo. Prešli cez Don, 
Odesu, Rostov. Pri Rostove ich zastihla 
krutá zima na prelome rokov 1941-

Spomienky na môjho otca
1942, ktorú museli prežiť v zákopoch. 
V týchto zákopoch napokon strávili pol 
roka. Anton bol guľometníkom a bojo-
val v prvých líniách frontu. S tým boli 
spojené mnohé ťažkosti, pretože mali 
problémy s pravidelnými dodávka-
mi zásob, o.i. potravín, šatstva, pitnej 
vody, ale aj zbraní a munície. Pred smr-
ťou ich zachránili domáci. Ukrajinské 
ženy im prinášali na jedenie kukuricu. 

Vzhľadom na nedostatočnú hygienu 
dostali vši. Takto unavení a zmorení sa 
nakoniec dostali až ku Kaukazu. 

Počas pobytu na Kaukaze dostal 
priepustku na regeneračný pobyt. Takže 
sa z Kaukazu vrátil späť na Slovensko do 
Ružomberka. Odtiaľto ho po nejakom 
čase vyslali na ďalšie vojenské cvičenie 
a neskôr, na jeseň roku 1943 ho odvelili 
na Západný front do Talianska. Tu sa 
zúčastnil bojov na Gustavovej línii, kto-
rá mala byť hlavným bodom nemeckej 
obrany a mala zabrániť Britom a Ame-
ričanom v postupe na Rím. Oporným 
bodom tejto línie bol kláštor Monte 
Cassino. Predpokladalo sa, že postup 
spojencov sa tu zastaví a uviazne na mŕt-
vom bode. Taliansko bolo vďaka svoj-
mu horskému členeniu náročným voj-
novým územím. Túto horskú členitosť 
využili Nemci vo svoj prospech a vytvo-
rili na viacerých miestach opevnené lí-
nie. Gustavova línia bola spomedzi nich 
najznámejšia. Veď len pri prvom útoku 

spojencov na túto líniu počas jedného 
dňa zahynulo až 90 000 amerických 
vojakov a aj tak sa im líniu nepodarilo 
pokonať. Línia sa nakoniec udržala vyše 
pol roka, pokým sa ju podarilo spoje-
neckej armáde preraziť.

Anton bojoval v okolí kláštora 
Monte Casino, a patril medzi ostreľo-
vačov. Kláštor bol po niekoľkých me-
siacoch zbombardovaný, avšak v tom 
čase sa tam vojaci nenachádzali. Keď 
však spojenci prerazili líniu, nikto 
Antona nezajal a nikto ho ani nepova-
žoval za nepriateľa. Slovenských voja-
kov dokonca volali na americké lode, 
vďaka čomu sa mohli dostať do Spoje-
ných štátov. Anton však túto možnosť 
nevyužil a vrátil sa v lete 1944 späť na 
Slovensko, do rodnej Jablonky. To, že 
prežil, považoval po niekoľkých rokoch 
bojov na frontových líniách sa veľký 
zázrak. Cestou z Talianka na Slovensko 
sa však zdržal dlhšie v Budapešti, odkiaľ 
nechceli slovenských vojakov vypustiť, 
kvôli blížiacim sa nepokojom. Leto 
nakoniec prežil doma, avšak keď prišla 
žatva, znovu dostal povolávací rozkaz, 
aby sa dostavil k svojej jednotke, kvôli 
plánovanému povstaniu. Na to však už 
Anton nereagoval, a keďže tých vojno-
vých útrap prežil za 4 roky naozaj dosť, 
zostal teda doma a nikde sa nehlásil. 
Vojnové útrapy sa tým pre Antona nes-
končili. Začiatkom roka 1945 sa na 
hornej Orave zastavil východný front.  
Všetkých obyvateľov Salaša evakuova-
li do Chyžného. Keďže bola zima, bol 
to pre všetkých Oravcov kritický čas. 
Anton aj toto obdobie prežil len zá-
zrakom, pretože do pivnice, v ktorej sa 
spolu s inými schovávali, padla bom-
ba. Našťastie, na druhú stranu, takže 
ich nezabila. Po návrate na svoju rod-
nú roľu našli všetko zbombardované 
a spálené. Ruiny domu museli zbúrať 
a postaviť si od základov nový. Síce to 
nebol ľahký čas, ale predsa len, vojna 
sa chýlila ku koncu a svitala nádej na 
lepšie časy. Vojna zobrala so sebou An-
tonove najkrajšie roky mladosti, ale aj 
tak si on najčastejšie spomínal na tých, 
ktorým vojna zobrala život a domov sa 
nikdy viac nevrátili. 

Anton Pezdek ml.
Foto: rodinný archív 
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Pred 50 rokmi sa manželským 
putom zviazali Mária a Franti-
šek Braviakovci z Vyšných Lápš. 

Práve s nimi sme sa porozprávali o ra-
dostiach a úskaliach spoločnej púte ži-
votom.

Mária sa narodila 19. septembra 
1930 v Lapšanke v rodine Márie a 
Sebastiána Šoltýsovcov. Má dve ses-
try, staršiu Annu a mladšiu Rozáliu. 
Zák ladnú školu absolvovala v rodisku. 
Podľa jej slov nebolo detstvo kedysi 
také veselé a bezstarostné, ako 
majú deti dnes. Neboli hrač-
ky a už od najmladších rokov 
museli deti pomáhať rodičom. 
Rodičia nemali čas na to, aby 
im čítali rozprávky či sa s ni-
mi hrali. Ak mal niekto doma 
starú mamu, tak tá rozprávala 
deťom príbehy, ktoré si najčas-
tejšie vymyslela. Mária rada 
počúvala také ľudové rozpráv-
ky. Aj keď bola malá, vedela, 
že má svoje povinnosti. Dáv-
nejšie rodičia vychovávali svoje 
deti od najmladších rokov tak, 
aby každé vedelo, akú prácu 
má vykonať. Nepomohli vý-
hovorky, že sa im nechce, ale-
bo aby to spravil za nich nie-
kto druhý. Dlhé zimné večery 
si krátili pradením vlny a z nej 
sa štrikovali svetre, ponožky, 
alebo rukavice. Nebola mož-
nosť ako dnes nakúpiť všetko v 
obchode. Veci sa šili, štrikovali 
a vyšívali doma. Veľa mladých 
ľudí odchádzalo za prácou do 
roľníckych družstiev. Mária sa 
tiež rozhodla vycestovať a pra-
covala v Trójci za Przemyślom. 
Po návrate domov spoznala 
Františka a vydala sa zaňho.

František sa narodil 16. júla 
1936 v mnohodetnej rodine Márie a 
Františka Braviakovcov, kde slovenské 
povedomie bolo vždy udržiavané. Má 
tri staršie sestry Helenu, Katarínu a 
Annu, bratov Jána, ktorý už nežije a 
Andreja. Všetci súrodenci si založili 
rodiny a bývajú vo Vyšných Lapšoch. 
František, ako malý chlapec, bol veľmi 
živý, môžeme povedať, že až príliš. Spo-
lu so svojím bratom Jánom vyvádzali 
rôzne šibalstva, ktoré nie vždy dobre 
dopadli. Ako povedal František, bol 
raz pekný slnečný deň - nedeľa. On 

Naši zlatí jubilanti

spolu s Janom boli sviatočne obleče-
ní. Chlapci už nemohli dlhšie vysedieť 
doma, keďže vonku bolo prekrásne 
počasie. Napriek tomu, že im rodi-
čia nedovolili ísť von, nejako sa im to 
predsa podarilo. Rodičia chceli, aby sa 
nezašpinili, pretože mali ísť do kosto-
la. Naháňali sa po dvore a okolo maš-
tale. Nedávali pozor a jednému z nich 
sa pošmykla noha a spadol priamo do 
hnojovky. Môžeme si predstaviť, ako 
tie svetlé nohavice vyzerali. Chlapci 

si predsa vedeli nájsť pomoc aj v ta-
kejto ťažkej situácii. Vedeli, že od ro-
dičov môžu len očakávať bitku, preto 
si vymysleli, že keď posypú nohavice 
múkou zakryjú fľaky na nohaviciach, 
predsa múka je biela! Vidíme, že det-
ská vynachádzavosť nepozná hranice. 
Z detstva si ešte spomína, že ich otec 
dal do prenájmu jedenú izbu, kde bol 
obchod a volal sa „Kurosovka“. Musel 
si nejako radiť, aby  mal za čo vycho-
vať a uživiť rodinu. V tomto obchode 
bol predavačom pán Andrej Skorup-

ka, neskorší dlhoročný poštár v obci. 
Detstvo a mladosť boli pre Františka 
a jeho rodinu ťažké. V 1943 roku mu 
zomrela matka. Najstaršia sestra Hele-
na týždeň po jej smrti skončila len 14 
rokov a najmladší brat mal necelé dva 
roky. Všetky domáce práce pripadli na 
Helenu. Keď otec išiel do lesa, tak aj 
ona išla s nim, aby mu pomohla. Ne-
skôr, keď František vyrástol pomáhal 
otcovi gazdovať.

Manželku ďaleko nehľadal, aby ne-
musel peši ďaleko chodiť, 
žartuje František. V sused-
nej dedine - Lapšanke si vši-
mol Máriu. Po určitej dobe 
známosti sa rozhodli uzav-
rieť sviatosť manžel stva v 
kostole Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho v Lapšanke. Svad-
ba bola v zime 19. februára 
1958. Od tej doby sa už spo-
ločnými silami snažili o svoje 
rodinné pohodlie a  šťastie. 
Spoločne viedli gazdovstvo. 
Postavili si dom, vychova-
li v slovenskom duchu šesť 
detí: Jozefa, Irenu, Františka, 
Jána, Andreja a Pavla. Fran-
tišek pracoval na Slovensku, 
aby sa jeho deťom žilo ľah-
šie. Neskrýva dnes smútok 
z toho, že nevidel, ako rastú 
deti a nechal na manželku 
výchovu detí, ale aj vedenie 
gazdovstva. Veľmi dobre si 
pamätá, že keď sa vracal do-
mov, občas deti naň pozerali 
nejakým nedôverčivým zra-
kom, lebo neboli si isté, či 
je to ich otec, ktorého dlhšie 
obdobie nevideli. Ako po-
vedal, je to smutné, že ani 
teraz sa časy nezmenili a je-
ho deti dosvedčujú podobný 

osud chcúc primeranie zabezpečiť svoje 
rodiny. Manželia sa šťastne dočkali je-
denástich vnukov a ich okom v hlave je 
pravnučka Zuzanka. 

Ako spolu hovoria, polstoročie spo-
lu im ubehlo veľmi rýchlo. Mali pekné 
i škaredé dni, ale vďaka vzájomnej láske 
i pochopeniu dokázali zvládnuť všetko. 
Zlatú svadbu slávili v kruhu rodiny. 
Do ďalších dní im prajeme veľa zdra-
via, úsmevu na tvári a lásky v rodine.    

Text a foto: Dorota Mošová

Zlatá svadba



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

V Podvlku sa slovenské národné 
povedomie udržalo dodnes. Bojovali 
zaň viaceré generácie. Niektorí dokon-
ca položili za to aj svoje životy. Jedna 
z najaktívnejších miestnych skupín na 
Orave má po dlhšom čase svojho no-
vého predsedu, mladého a aktívneho 
umelca, ktorý si váži svoje korene a hl-
boko v srdci má vrytú lásku k rodnej 
obci, regiónu. 

Krištof Pieronek, o ktorom je práve 
reč, sa narodil 25. júla 1973 v sloven-
skej rodine Albína a Terézie Pieronkov-
cov. Má dve sestry. Anna sa stala rehoľ-
nou sestrou a aktuálne pôsobí na KUL 
(Lublínskej katolíckej univerzite). Dru-
há sestra Terezka pracuje ako zdravotná 
sestra v Rabke. Láska k slovenčine a k 
všetkému, čo je slovenské, sa u Krišto-
fa rozvíjala od raného detstva. Viedli 
ho k tomu rodičia, a neskôr, keď začal 
chodiť do školy, aj učitelia slovenčiny, 
ktorú navštevoval. Rád si spomína na 
pani Nedelákovú a Antonína Papánka, 
ktorí v tom čase pôsobili na ZŠ č. 2 
v Podvlku. Slovenčinu si zdokonaľoval 
vďaka pôsobeniu v divadelnom súbo-
re Ondrejko, v ktorom spolu s ďalšími 
svojimi vrstovníkmi nacvičili viaceré 
slovenské divadelné hry, ktoré potom 
predstavili na mnohých javiskách nie-
len na Spiši a Orave, ale hlavne na Slo-
vensku: v Martine, Čadci, Kanianke 
atď. Popri divadle rozvíjal aj svoj ďalší 
umelecký talent spätý s hudbou. Naučil 
sa hrať na husliach a hrával vo viace-
rých kapelách. Nikdy to nebola nejaká 
stála zostava. Keď sa ich zišlo viac, zo-
brali si husle a jednoducho hrali. Takto 
si pomaly vycibril nielen sluch, ale aj 
techniku hry na husliach. Aby sa mu 
jeho husličky nestratili, vyrezal si na 
ich hlavičke hlavu Oravca s oravským 
klobúkom. 

Okrem hudby a vyrezávaniu sa 
aktívne venuje aj maliarstvu. Maľuje 
ikony, ale aj prírodu, ktorá ho obklo-
puje. Keď som sa však chcel pozrieť na 
niekoľko jeho obrazov, povedal mi, že 
väčšinu z nich rozdal. Okrem toho sa 
venuje taktiež šitiu a vyšívaniu kro-
jov. Vďaka svojej všestrannosti 
a nadaniu sa aktívne zapája do 
mnohých akcií spoje-

PODVLČIANSKY PREDSEDA
ných s obcou. Počas vlaňajšieho roka sa 
aktívne zapojil do projektu „Spoznáva-
nie života dnešných Oravcov v Poľsku 
a na Slovensku s využitím multime-
diálnej techniky“, ktorý zorganizova-
lo podvlčianské gymnázium. V rámci 
neho predstavil žiakom históriu orav-
ských krojov, techniku šitia a vyšíva-
nia, a okrem toho pred záverečnou 
multimediálnou prezentáciou tohto 
projektu skrášlil steny školy motívmi 
z mnohých kreslených rozprávok. 

So slovenským dianím v obci bol 
spätý odmalička, preto sa niet ani čomu 
diviť, že ho krajania zvolili za predsedu. 
Preto som sa s ním porozprával o kra-
janských problémoch a možnostiach 
rozvoja krajanského diania. – Tých 
možností máme v Podvlku v porovnaní 
s inými oravskými obcami naozaj dosť. 
Veď u nás funguje krajanský folklórny 
súbor Kumoratky, ktorý vedie Kristína 
Gribáčová, krajanské ochotnícke divadlo 
Ondrejko pod vedením Genovévy Pri-
linskej. Mali sme tu aj dychovku, avšak 
teraz už nefunguje, čo je pre nás všetkých 
veľká škoda, pretože Ján Páleník, jej ka-
pelník, ju viedol na vysokej úrovni. Do-
konca podvlčianska kapela mala istého 
času aj svoje mažoretky. Preto si myslím, 
že by bolo potrebné vynaložiť toľko snahy, 
aby sa opäť naša kapela dala dohromady. 
A popritom všetkom sme jedinou obcou 
na Orave, v ktorej sa na základnej ško-
le učí slovenčina. Je to výborný základ 
pre naše krajanské hnutie. Vďaka tomu 
nám vyrastá mládež, ktorá dokáže spie-
vať krásnou slovenčinou slovenské piesne, 
čo je veľkým prínosom pre náš folklórny 
súbor. Táto mládež by však mohla na-
cvičovať aj divadelné hry v slovenčine, 
čo je veľkou šancou pre ďalší rozvoj di-
vadelného súboru Ondrejko. Mladí by sa 
radi zapojili do kultúrnej činnosti na-
šej obce. Stačí sa len prizrieť, ako 
sa zapájajú do rôznych aktivít 
v škole a čo všetko dokázali vy-
myslieť. Pokiaľ majú o kultúrny 
život záujem, bolo by na škodu 
veci, ak by nedostali od nás star-

ších šancu na svoj rozvoj. To je istá výzva 
pre všetkých, teda aj pre folklórny súbor, 
divadlo i dychovku. Viem, že za mno-
hými problémami stoja hlavne fi nančné 
problémy, preto si myslím, že by kultúrny 
rozvoj našej miestnej skupiny mala fi -
nančne podporovať naša gmina i Spolok 
Slovákov v Poľsku. Naša klubovňa, ktorú 
vedie Kristína Gribáčová, je dobre využí-
vaná. Prichádzajú sem malé deti, mlá-
dež, ale aj dospelí, čo je veľmi potešujúce. 
Vďaka tomu sa buduje akási neviditeľná 
väzba medzi generáciami, vďaka ktorej 
odkážeme naše povedomie a históriu ďal-
ším generáciám. Viem, že v našej obci 
bola snaha o prinavrátenie slovenských 
omší do nášho kostola. Krajanov, ktorí by 
radi chodili na slovenské omše, by bolo 
dosť, takže si myslím, že by bolo dobré 
sa ešte raz obrátiť s tou požiadavkou na 
arcibiskupský úrad v Krakove. 

Predsedovi MS SSP v Podvlku pra-
jeme veľa zdravia a pevné nervy pri re-
alizovaní neľahkých plánov kultúrneho 
rozvoja našich krajanov. Dúfajme teda, 
že všetci, ktorí by sa chceli a mohli za-
pojiť do kultúrneho života v Podvlku, 

to aj s radosťou urobia. 
Marián Smondek
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Jedna z postavičiek, 
ktorá skrášľuje steny 
podvlčianskej základ-
nej školy
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kova ponúkol prostriedky na výstavbu 
lyžiarskeho vleku, no k jej realizácii sa 
nepristúpilo. František Šoltýs skonšta-
toval, že je to veľká škoda, pretože obec 
má veľký potenciál uspokojiť potreby 
turistov. Plán na rozvoj agroturistiky je 
zhotovený, stále však chýba vhodný in-
vestor. Dúfajme, že sa napokon nájde.

Keďže F. Šoltýs zastáva aj funkciu 
predsedu dobrovoľného požiarneho 
zboru, porozprávali sme sa aj o jeho 
činnosti a aktivitách. Zbor má viac 
ako 20 členov, ktorí sa pravidelne raz 
do roka stretávajú. Posledné stretnutie 
sa uskutočnilo 20. januára 2008. Zú-
častnil sa na ňom aj vojt gminy Paweł 
Dziuban.  Diskutovalo sa 
na rôzne témy, zhodnotila 
sa doterajšia činnosť zboru, 
načrtli sa plány do budúc-
nosti. Stretnutie trvalo do 
večerných hodín, a potom 
sa všetci pobrali domov. 
Tým sa však deň pre požiar-
nikov neskončil.

Stretnutie členov 
dobrovoľného 
požiarneho zboru, na 
ktoré dlho nezabudnú 

Krátko po stretnutí po-
žiarnikov, približne okolo 
21 hodiny, František Šoltýs 
dostal správu, že na budovu 
zbrojnice sa zosunula vrstva 
hliny a snehu. Pripomeňme 

Obec, o ktorej dnes píšeme, nie 
je veľká, no má svoje nepo-
pierateľné čaro. Ukrýva sa v 

kolíske horských končiarov a svojský 
charakter jej dodáva žblnkot malého 
potoka, ktorý sa ňou tiahne.

Najskôr sme zavítali k predsedníč-
ke MS SSP Márii Holovej, ktorá svoju 
funkciu získala v roku 1981. Navštívili 
sme aj člena ÚV SSP krajana Františka 
Šoltýsa, ktorý dlhší čas pôsobil nielen 
ako tunajší richtár, ale aj ako poslanec 
gminnej samosprávy. Porozprávali sme 
sa o tom, čo nové sa v obci za posledné 
obdobie udialo a ako tu prebieha všed-
ný život Lapšančanov. 

Krásne okolie predurčuje Lapšanku 
na to, aby sa stala vyhľadávanou turis-
tickou oblasťou, no ako hneď na úvod  
priznal František  Šoltýs, zatiaľ sa tu tu-
ristiku nepodarilo naplno rozbehnúť. 
Pred niekoľkými rokmi investor z Kra-

Na návšteve v Lapšanke
si, že budova zbrojnice stojí pod kop-
com, na okraji obce. Každý, kto mo-
hol, prišiel na miesto nehody. Ako nám 
opísal F. Šoltýs, vlastnými rukami vy-
hrabávali budovu zo zamrznutej zeme. 
Napokon sa všetkým podarilo situáciu 
zachrániť a ako podotkol F. Šoltýs, dnes 
nie je na budove ani len náznak toho, 
že prednedávnom bola zasypaná.

Snehu v obci bolo toho roku naozaj 
veľa. Na pomoc pri odhŕňaní snehu 
prišli pluhy až z Nového Targu. Vďaka 
tomu sa sprístupnila cesta vedúca z Re-
písk do Lapšanky.

V rozhovore sa František Šoltýs 
zmienil aj o pláne týkajúcom sa zave-

denia bezpečnostného opatrenia. Podľa 
jeho slov ešte do konca tohto roku by 
mala gmina podporiť zavedenie vý-
stražného signálu v prípade akejkoľvek 
nehody nielen priamo do zbrojnice, 
ako tomu bolo doteraz, ale aj do do-
mácností Lapšančanov.

Ďalším z krátkodobých plánov je 
vyriešenie problému s lekárňou. Oby-
vatelia Lapšanky totiž v prípade cho-
roby musia po lieky cestovať až do 
Nového Targu, prípadne do menšej 
lekárne v Nižných Lapšoch. Chýba 
im tu zdravotné stredisko i lekáreň so 
sortimentom potrebných liekov. Je to 
veľký problém najmä pre starších ob-

14 apríl 2008

Mária Holová 
s nevestou Margitou 

a vnučkou

Požiarna zbrojnica

Bratia František a Jozef Šoltýsovci
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dostali deti z Česka a Poľska zo ZŠ č. 2 
v Podvlku. Tí poslední sa veru zahanbiť 
nedali a najlepšie si poradil Šimon Gri-
báč (vid. foto), ktorý vo fi nále obsadil 
4. miesto. Gratulujeme! (ms)

 Stretnutie 
v Jablonke

V dňoch 31.3.-1.4. sa uskutočnil 
štúdijno-poznávací pobyt Slovenská 
republika – Poľsko pre učiteľov mater-
ských škôl združených pri Spoločnos-
ti pre predškolskú výchovu. Prvý deň 
strávilo 45 učiteliek materských škôl  
v Trstenej a na druhý deň sa vybrali za 
hranice do neďalekej Jablonky. Orga-
nizátorom stretnutia bola vedúca Škol-
ského úradu v Trstenej Erika Krištofčá-
ková. Tam ich na Úrade gminy privítal 
vojt Antoni Karlak.  

Topenie Moreny
Jednou z dodnes udržiavaných tra-

dícií na Orave je topenie Moreny. Táto 
tradícia sa spája so štvrtou pôstnou tzv. 
„smrtnou“ nedeľou. Naši predkovia 
spájali tento zvyk so začiatkom nové-
ho vegetačného obdobia. Bol výrazom 
radosti z prichádzajúcej jari, ktorá zna-
menala nové odrodenie sveta prírody, 
bola predzvesťou novej úrody, s čím sa 
spájal aj dostatok a blahobyt.

Morena, symbol zimy, je slamenou 
bábkou, ktorá predstavuje ženu obleče-
nú do bieleho plátna, ozdobenú korá-
likmi a stužkami. Morenu niesli mladé 
dievčatá cez celú dedinu a navštevovali 
každý dom, potom ju zobliekli zo šiat, 
ktoré porozhadzovali po všetkých po-
liach a takto zúboženú ju zapálili a ho-
dili do rieky. V priebehu ďalších storočí 
mal obrad čoraz viac zábavný charakter. 
V dnešných časoch je topenie Moreny 
predovšetkým zábavou pre deti a mlá-
dež, spojenou s prvým jarným dňom. 
(Božena Bryjová)

Veľkonočná zábava 
v Podvlku

Na veľkonočný pondelok sa v pod-
vlčianskej klubovni zišli deti a mládež 
na veľkonočnej diskotéke. Po dlhom 
pôste sa všetci opäť s chuťou zabavili. 
Deťom sa na zábave veľmi páčilo, takže 
sa už nevedia dočkať, kedy bude zorga-
nizovaná ďalšia. (ms)

DilongStar
Čo to je? Predsa medzinárodná 

spevácka súťaž pre žiakov základných 
škôl, ktorá má pravidlá ako Super Star. 
Zaujímavú myšlienku sa podarilo zre-

alizovať na ZŠ 
Rudolfa Dilon-
ga v Trstenej. 
Hlavnými koor-
dinátormi súťa-
že boli Ľudovít 
Mačor a Peter 
Pallo. Do súťaže 
sa okrem slo-
venských žiakov 

čanov, ale aj pre tých, ktorí nemajú 
vlastný dopravný prostriedok. Fran-
tišek Šoltýs verí, že v budúcnosti sa 
tento problém vyrieši.

Čo sa týka posledných aktivít zo 
strany obyvateľov, v roku 2006 sa im 
podarilo vybudovať ústredné kúrenie, 
vďaka čomu je vyhrievaná cela zbroj-
nica. Okrem toho sa uskutočnila aj 
oprava obecnej kanalizácie. Lapšanča-
nia sú naozaj veľmi snaživí a o svoju 
obec sa starajú. Svedčí o tom aj zor-
ganizovanie opráv budovy Základnej 
školy v Lapšanke. Na podnet Tadeáša 
Šoltýsa sa tu v minulom roku maľo-
vali steny a boli namontované nové 
obloky i dvere.  

Ako nám ešte povedal F. Šoltýs, 
poslednou, pre krajanov veľmi vý-
znamnou udalosťou, bola veľkonočná 
sv. omša v tunajšom kostole, vtedy si 
totiž zaspievali po slovensky, pretože 
bežne takúto možnosť krajania nema-
jú.

Za zmienku však stojí aj to, že 
majú svoju miestnu skupinu SSP, 
ktorej členovia sú na svoj slovenský 
pôvod hrdí, rovnako, ako sú hrdí aj 
na Lapšanku, v ktorej mnohí žijú od 
narodenia. Do budúcnosti im preto 
zaželajme veľa síl a vytrvalosti do re-
alizácie všetkých plánov.

Text a foto: Lýdia Kováliková  

KRÁTKO Z ORAVY

Témou stretnutia boli zásady fun-
govania predškolských zariadení v Poľ-
sku a výmena skúseností. Stretnutie 
viedla riaditeľka administratívno-eko-
nomického oddelenia školskej správy 
gminy Jablonka Maria Staszkiewiczová 
a Bożena Rabiaszová z Kuratória osve-
ty v Krakove. Hostia zo Slovenska sa 
o.i. dozvedeli, aká je úloha miestnych 
samospráv v školstve a ako fungujú 
materské školy v Poľsku. Po teoretickej 
časti mali hostia možnosť zistiť, ako 
vyzerajú poľské škôlky v praxi. Boli na 
exkurzii v jednej z nich. Deti si pri-
pravili pri tejto príležitosti zaujímavý 
program. Okrem toho sa mohli obo-
známiť s didaktickým programom pre 
materské školy, nahliadnuť do učebníc 
pre najmenších a porovnať didaktické 
pomôcky. Na záver pobytu slovenské 
učiteľky navštívili Oravské etnografi c-
ké múzeum v Hornej Zubrici. (ms)

Kostol v Lapšanke
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Ján ako sochár, medailér, šperkár čerpá námety z prírody a 
histórie. Je zakladateľom Medzinárodného sympózia šperku.
Prezentované sú aj diela najmladšej generácie Korkošovcov, čiže 
vnukov Alžbety a Sebastiána. Jana sa venuje šperku, Otto kresbe, 
Peter drevenej plastike a pedagogickej práci, Klára keramike, dre-
vu a kameňu. Všetci žijú v Kežmarku. Adriana sa venuje multime-
diálnej tvorbe. Býva striedavo v Austrálii, Ázii a Európe. Martin 
sa zaoberá sochárstvom, kresbou, grafi kou, textovou tvorbou. Žije 
vo Svätom Jure, ale aj v zahraničí. Najmladší vnuk Marek narode-
ný v roku 1975 je sochárom, maľuje, robí keramiku, venuje sa tiež 
hudbe a textovej tvorbe. Žije v Modre, ale aj v zahraničí. 

Výstavu otvoril predseda kysuckej nadácie pán Markuliak a 
prihovor mal aj Ján Čarnogurský, ktorý hovoril o ťažkom spôsobe 
živote, ktorý vedú gorali a pre ktorých umenie bolo možnosťou 
zabudnútia na každodenné ťažkosti. Vysvetlil zhromaždeným, 
kde sa nachádza spišská obec Čierna Hora. 

Výstava je veľmi zaujímavá a odporúčam každému, kto má rád 
umenie, aby ju navštívil.  

Text a foto: Milka Tiršelová

Tri generácie 
KORKOŠOVCOV

Bratislavská vysoká škola prá-
va a kysucká nadácia zorgani-
zovala výstavu pod názvom: 

Umenie troch generácií K o r k o- 
š o v c o v v priestoroch Vysokej ško-
ly práva na Tomášikovej 20 v Brati-
slave, ktorá potrvá do 30. júna t.r.
Sú na nej prezentované diela Alžbe-
ty a Sebastiána Korkošovcov. Alžbeta 
sa venovala maľbe na skle, čo patrí k 
insitnému umeniu. Sebastián zasa vy-
rezával z dreva postavy roľníkov, pastie-
rov, svätcov. Ich deti – Ludwik, Andrej, 
Anna, Mária a Ján pokračujú v umelec-
kej rodinnej tradícií. Andrej sa zaoberá 
postavami spod Tatier. Je autorom dre-
vených plastík vo Východnej, Anna sa 
venuje maľbe na skle. Ludwik sa veno-
val plastikám. 

Výstava je prezentáciou diel Lud-
wika k nedožitým 80-tinam. Jedna 
z jeho žiačok vyjadrila vďaku všet-
kých bývalých študentov za jeho 
prístup k nim, naučenie úprimné-
ho vzťahu k umeniu, ženám a oko-
litému svetu. Mária Rudavská sa ve-
nuje tapisérii, keramike a plastike. 
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O živote niekoho vieme pramá-
lo, ale stačí poznať jeho die-
lo a stane sa legendou. Tak 

ako Majster Pavol z Levoče. O svojom 
živote nám nezanechal veľmi jasné sto-
py, ale zato po ňom zostalo nesmrteľné, 
prekrásne posolstvo krásy ducha, umu, 
rúk. Podobne ako pred storočiami i dnes 
stojíme pred jeho dreveným oltárom so 
zatajeným dychom a vnímame nielen 
majestátnosť, ale i fi ligránsku dokona-
losť, vyvážené proporcie, majstrovu sto-
pu v každom detaile, aby sme súhlasili 
s Ovídiom, že krása je krehká vec... 

Život Majstra Pavla, sochára nezná-
meho priezviska, ktorému bol neskôr 
daný prídomok z Levoče (podľa mesta, 
kde strávil svoj aktívny život) je zastretý 
závojom tajomstva. Podľa zistení histo-
rikov, ale i z odborného výskumu jeho 
rozsiahleho sochárskeho diela môžeme 
mnohé predpokladať a s trochou fantá-
zie si aspoň čo-to predstaviť. Napríklad, 
ako dennodenne kráčal po kamennej 
dlažbe levočského námestia, ako vymýš-
ľal a so svojimi žiakmi tvoril najväčší na 
svete, takmer devätnásť metrov vysoký a 
šesť metrov široký drevený oltár.

Do Levoče prišiel rezbársky majster 
ktohovie odkiaľ. Bol pravdepodobne 
žiakom Veita Stossa, neskorogotického 
rezbára, sochára, maliara a grafi ka, ktorý 
pôsobil v Krakove a Norimbergu. His-
torici umenia usudzujú, že umelecké a 
rezbárske umenie, samozrejme okrem 
talentu, získal v  známych rezbárskych 
strediskách v Passau, vo Wittenbergu 
a v Ausburgu alebo v poľskom Krakove, 
v Taliansku či v Tirolsku. Všetko sú to 
skôr dohady, pretože akékoľvek presnej-
šie dôkazy zhoreli spolu s mestským ar-
chívom v polovici šestnásteho storočia. 
Zostali len útržky, z ktorých sa zložito 
skladá životopis jedného z najslávnej-
ších stredovekých umelcov. 

V levočskej kronike, ktorú viedol 
Gašpar Hain sa napríklad spomína 
meno Dominus Paulus sculptor – pán 
Pavel rezbár. Alebo v knihe levočského 
Bratstva Božieho Tela sa môžeme do-
čítať, že sa roku 1515 stal členom jeho 
predstavenstva. O dva roky neskôr 
– podľa zvyškov archívnych dokumen-
tov – predal mestu desať sudov staré-
ho vína. V rokoch 1527 a 1528 bol 
členom mestskej rady a prenajal si od 
Bratstva Božieho Tela lúky na kosenie 
sena. To znamená, že okrem umelec-
kého mal Majster Pavol i obchodného 
ducha. Je tam taktiež zápis o smutnom 

Stopy v každom detaile
Majster Pavol z Levoče

(okolo 1470 – okolo 1540) rezbár, sochár

dni v roku 1537, keď jeho syn s kama-
rátom zavraždili na námestí poľského 
sluhu. Posledný zápis je z roku 1542, 
keď vdova po Majstrovi Pavlovi z Le-
voče v daňovom priznaní uvádza ma-
jetok v hodnote šesťdesiat zlatých, čo 
síce nebolo najmenej, ale rodina medzi 
miestnu smotánku nepatrila. 

Okrem syna mal Majster Pavol ešte 
tri dcéry, z ktorých bola najznámejšia 
najmladšia Margita, najmä trojnásob-
ným vydajom za levočských mešťanov. 
Jej prvým manželom bol kamenár 
Wolfgang Klenn, keď ovdovela zo-

brala si mešťana Martina Diacka a po 
jeho smrti sa vydala za mäsiara Pavla 
Scholtza. Margitin zať sochár, kamenár 
a murár Martin Urbanovitz je autorom 
kamenného epitafu z roku 1621 v Kos-
tole sv. Jakuba v Levoči, ktorý hovorí: 
„... pán Pavol sochár vyrezal hlavný ol-
tár tohto kostola...“ 

V Kostole sv. Jakuba sa nachádza 
unikátna zbierka dvanástich stredo-
vekých gotických krídlových oltárov, 
stojacich na pôvodných miestach. Od-
borníci sa dodnes čudujú, ako mohlo 
za jedenásť rokov vzniknúť také ob-
rovské dielo. A my znovu zvažujeme, 
koľkokrát musel majster prejsť krátku 
cestu medzi dielňou a kostolom, koľko 
hodín, dní, strávil nad výkresmi, kým 
uveril sile svojho nápadu...

Hlavný oltár v kostole je obdivu-
hodný nielen veľkosťou, ale pôsobí ne-
obyčajne vyvážene, každý prvok má na 
ňom svoje miesto. Majster ho geniálne 
osadil do pomerne malého presbyté-
ria a vytvoril tým harmonický celok. 
Hoci je oltár zasvätený patrónovi mes-
ta a kostola sv. Jakubovi Apoštolovi je 
v podstate oltárom apoštolov. Oni sú 
základom jeho ikonografi e, vytvárajúcej 
uzavretý celok, čo predstavuje napríklad 
Posledná večera, ktorú majster znázornil 
v okamihu, keď Kristus prednáša slová 
„Jeden z vás ma zradí.“ V strede v pre-
krásnej oltárnej skrinke je socha Panny 
Márie, po stranách sochy sv. Jakuba 

a sv. Jána. Všetky sú ohromujúce nie-
len veľkosťou, ale i výrazom. Madona, 
prekrásna žena v zrelom veku, je vyso-
ká 2,47 metra, sv. Jakub je znázorne-
ný takmer ako živý človek s pútnickou 
palicou, kráčajúci v ústrety Madone, 
meria 2,32 metra. Socha sv. Jána je vy-
soká 2,30 metra a znázorňuje postavu 
držiacu v ruke kalich s hadom. Nadsta-
vec oltára je zdobený bohatými fi álami, 
vimperkami a baldachýnmi, v ktorých 
sú malé sošky sv. Augustína, Ambró-
za a ďalších svätcov. Na zadnej strane 
krídel oltára sú maľby urobené podľa 

predlôh Lukasa Cranacha Scheufeleina, 
ktoré znázorňujú výjavy z Getseman-
skej záhrady, Judášovu zradu, Bičovanie 
Krista, Korunovanie tŕním, Ecce homo, 
Kristusa pred Pilátom, Nesenie kríža, 
Ukrižovanie a Zmŕtvychstanie. Nespor-
né je, že Majster Pavol sám vyrezal tri 
hlavné postavy, pretože, keď v rokoch 
1952 až 1954 oltár reštaurovali bratia 
Kotrbovci, objavili na ruke sv. Jána jeho 
signatúru. No i celkový výsledok nezap-
rie umeleckú a remeselnú úroveň jeho 
dielne, ale predovšetkým nevšedné na-
danie majstra. 

O výnimočnosti Majstra Pavla sa 
možno presvedčiť aj v dome na námes-
tí v Levoči, kde žil a tvoril. V tej dobe 
nebývalo zvykom, aby remeselníci mali 
postavené domy na námestí. Taktiež si 
každý nemohol dovoliť zriadiť v dome 
dielne a ubytovávať tam tovarišov a uč-
ňov. No Majster Pavol mal v meste vý-
nimočné spoločenského postavenie.

Aj z týchto chabých dôkazov sa skladá 
mozaika jeho tajuplného života. Škoda 
len, že je stále ťažké rozoznať majstrov-
skú ruku od prác jeho žiakov a odhad-
núť, koľko väčších či menších diel z je-
ho dielne je roztrúsených po Slovensku. 
Legenda geniálneho svetového rezbára 
Majstra Pavla z Levoče zostáva naďalej 
zahalená rúškom tajomstva. Musí nám 
postačiť jeho krehké posolstvo...

Doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Významné osobnosti slovenska
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Muž modlitby a práce, bojov-
ník za pravdu, historik, spi-
sovateľ, pedagóg, duchovný 

otec... to je len niekoľko charakteristík, 
ktoré prislúchajú pápežskému prelátovi 
Monsignorovi Viktorovi Trstenskému. 
Významný oravský rodák pochádzajú-
ci z Trstenej by sa koncom marca dožil  
100. výročia životného jubilea. Na po-
česť jeho pamiatke Trstenčania, duchov-
ní hodnostári, ale aj mnohí významní 
politickí činitelia, zozbierali spomienky 
a vydali knihu o živote tohto nebojác-
neho kňaza, ktorý roky navzdory pre-
nasledovaniu a väzneniu bojoval proti 
totalitnému režimu.

Purpurový šľachtický 
pôvod

Viktor Trstenský sa narodil 23. au-
gusta v roku 1908 ako najmladší z devia-
tich detí. Rodina Trstenských pochádza 
z významného šľachtického rodu, ktorý 
bol pravdepodobne rodinnými väzbami 
spojený so zakladateľmi Trstenej. Z rodu 
Trstenských sa v Trstenej niekoľko storo-
čí volili richtári, ktorí mesto zveľaďovali 
materiálne, ale i duchovne. A práve v ich 
práci možno hľadať počiatky Mariánskej 
úcty na Orave. Trstenský obraz vykres-
ľujúci Pannu Máriu – Matku Božiu bol 
viac ako 300 rokov až do jeho záhadného 
zmiznutia spirituálnym symbolom. Úctu 
k obrazu milosrdenstva Matky Božej, vy-
obrazenom tiež v erbe mesta, prechovával 
aj Monsignor. V rode Trstenských bolo 
veľa kňazov, misionárov, ale aj rehoľných 
sestier. Viktor Trstenský ako jediný spo-
medzi šľachticov na Slovensku mal právo 
používať titul kráľovský purpur. Patril 
tak k najvyššie postaveným slovenským 
šľachticom. Verejnosť však o jeho pôvode 
nevedela, pretože o ňom nerozprával.

Osobné priateľstvo 
s Vojtaššákom

S biskupom Jánom Vojtaššákom 
sa Trstenský spoznal ako dvanásťroč-
ný chlapec, keď ho prijali do malého 
seminára. Už od útleho detstva mla-
dého Viktora vzniklo medzi nimi silné 
puto a dlhoročné priateľstvo. Dokon-
ca o ňom napísal životopisnú knihu 
s názvom Sila viery, sila pravdy. Neskôr 
sa práve ich priateľstvo stalo jedným 
z dôvodov, prečo bol Trstenský prena-

sledovaný komunistami. Po skončení 
seminára v Spišskej Kapitule v roku 
1931 prijal z rúk Jána Vojtaššáka vysvä-
tenie za kňaza. Odtiaľ bol poslaný do le-
vočskej školy pre nevidiacich. „Pocho-
pil som, aké sú oči dôležité,“ povedal. 
Ako kňaz pôsobil na rôznych miestach 
- krátky čas v Oravskom Veselom, Le-
voči, Rudňanoch, Reľove, Dolnom Ku-
bíne... V časoch druhej svetovej vojny 
ho biskup Vojtaššák poveril funkciou 
školského inšpektora, a práve v období 
prechodu frontu II. svetovej vojny mu 
hrozilo nebezpečenstvo deportácie do 
ZSSR. Nestalo sa tak len zázrakom po 
tom, čo jeho meno nenápadne vytrhli 
zo zoznamu. V roku 1947 mu Pápež 
Pius XII. udelil vzácny titul Monsignor 
a vymenoval ho za člena pápežskej Rady 
ostražitosti.

Väzenský klerik
Vo zväzkoch ŠTB bol Trstenský pod 

krycím menom „Klerik“ vedený ako 
nepriateľská osoba. Štátna bezpečnosť 
ho prvýkrát zaistila dva roky po ude-
lení titulu Monsignor. Za blízky vzťah 
k biskupovi Vojtaššákovi bol v roku 
1958 odsúdený na 15 rokov väzenia. 
Rodina a známi si uvedomovali, že pri-
znať sa k nemu v tom čase bolo veľmi 
nebezpečné. Niekoľkokrát bol súdený 
za cirkevné aktivity a otvorený nesúhlas 
s totalitným systémom. Jeden z rozsud-

Maják nádeje 
v rozbúrenom mori totality

kov sudca odôvodnil nasledovne: „Hoci 
sa nepreukázalo, že Viktor Trstenský 
uvedený trestný čin spáchal, ale vzhľa-
dom na svoje vzdelanie a postavenie ho 
spáchať mohol, a preto sa odsudzuje.“ 
Prešiel 24 väznicami a pracovnými tá-
bormi. V knihách Nemohol som mlčať 
a Nemôžem mlčať opisuje svoje muče-
nie: „Zviazali mi ruky a nohy za chr-
bát a takto v kľači som musel ostať tri 
hodiny. Potom ma zobrali pod výlevku 
a nechali mi kvapkať vodu na hlavu aj 
niekoľko hodín. Sácali do mňa, kopali, 
buchnátovali...“ Komunisti útočili na 
zdravý rozum človeka, aby priviedli obeť 
mučenia až do šialenstva. Ale Monsig-
nor sa nepoddal. Vo väzeniach tajne vy-
sluhoval omše, pričom hostie vyrábal z 
chleba, spovedal a privádzal väzňov na 
cestu viery, písal knihy... Po 7 rokoch 
a 4 mesiacoch sa dostal na slobodu ako 
40 kilogramový chorľavý muž. No ani 
vtedy sa nesťažoval, hovoril: „Pán Boh 
dopustí, ale neopustí.“

Monsignorov dom v Trstenej bol vždy plný detí. „Strýčko“, ako ho ľudia nazývali, mal 
pre všetkých otvorené dvere, ale najmä otcovské srdce.

Aj napriek pokročilému veku sa Trstenský nebál 
objavovať výdobytky techniky. Ovládať počítač 

sa naučil ako 92-ročný.
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Úradné hodiny 23 
hodín denne

V období uvoľnenia od roku 1969 
bol päť rokov správcom farnosti v Sta-
rej Ľubovni. Rýchlo si získal mládež, 
starých i chorých, celý okres. Na prvej 
kázni povedal: „Som duchovným ot-
com. Každý jeden z Vás máte u mňa 
otvorené srdce a dvere. Úradné hodi-
ny mám od jednej v noci do dvadsiatej 
štvrtej večer.“ No ani po prepustení ne-
mohol slobodne vykonávať svoje kňaz-
ské povolanie. Sústavne bol pod stálym 
dozorom Štátnej bezpečnosti. Nepáčila 
sa im Trstenského horlivá pastorácia 
mládeže a rodín. Nepríjemnosti mal aj 
z vyučovania náboženstva učiteľských 
detí, katechizovania dospelých ľudí a 
fi nančného podporovania chudobných 
a opustených. Keď v roku 1974 komu-
nisti zobrali Monsignorovi štátny súhlas 
celebrovať omše, prišiel na faru tele-
gram, že má okamžite opustiť faru. Ve-
riaci sa márne prihovárali na Krajskom 
národnom výbore v Košiciach. Nemal 
inú možnosť, ako odísť späť do Trstenej 
k príbuzným. Zo Starej Ľubovne odišiel 
28. marca 1974, presne v deň svojich 
narodením. Ešte v ten rok mu na znak 
úcty veriaci z 200 km vzdialenej Starej 
Ľubovne postavili na mieste rodičovskej 
hospodárskej budovy vlastný dom. Ten 
im ostal do konca Monsignorovho živo-
ta otvorený.

„Maringotkoví“ ŠTBáci
Odchod Viktora Trstenského zo 

Starej Ľubovne ešte viac zmobilizoval 
veriacich. Pravidelne ho navštevovali 
a hoci bol podľa úradov na „nútenom 
odpočinku“, Monsignor neodpočíval. 
Aj po odobratí štátneho súhlasu na 
dlhých 38 rokov pokračoval vo sväte-
ní omší, pre veriacich pripravoval rôz-
ne duchovné povzbudenia a cvičenia. 
Okrem toho, keďže nemohol ofi ciálne 
vykonávať kňazskú službu, pracoval 
ako lesný robotník a skladník. ŠTBáci 
boli však stále na blízku. Pred domom 
postavili maringotku, aby mohli po-
zorne sledovať a fotiť všetkých, ktorí ho 
navštevovali. Pravidelne robili domové 
prehliadky, počas ktorých vždy niečo 
odniesli so sebou. Zobrali mu písacie 
stroje, fotoaparát, mnohé knihy, doku-
menty, dokonca aj našetrené peniaze. 

Dlhé hodiny ho vypočúvali, spo-
čiatku na okrese, neskôr aj doma. 
Štátne úrady zinscenovali autoha-
váriu, pri ktorej mal Monsignor 
zomrieť. Ako zázrakom sa z ťaž-
kých zranení vyliečil. Trstenský sa 
režimom nedal zastrašiť, preto za 
totality vzbudzoval na jednej stra-
ne strach a hnev, na druhej strane 
obdiv a úctu tých, ktorí stáli verne 
na strane cirkvi.

Listy najvyšším 
predstaviteľom

V dobe neslobody pocítil potre-
bu reagovať na udalosti v spoločnosti. 
Začal písať listy adresované mnohým 
ústavným činiteľom. Odôvodňoval to: 
„Usiloval som sa povedať ľuďom prav-
du – čo je komunistický systém a ako 
treba proti nemu bojovať“. V listoch 
obhajoval občianske a náboženské prá-
va a upozorňoval na deformácie v spo-
ločnosti. Písal otvorené listy Gustávovi 
Husákovi, predsedovi federálnej vlády 
Ľubomírovi Štrougalovi a slovenskej 
vlády Petrovi Colotkovi, štátnej tele-
vízii, rozhlasu, novinám... Apeloval 
na slobodu svedomia, náboženskú 
slobodu, na rešpektovanie ľudskej dôs-
tojnosti. Listy zazneli vo vysielaní rá-
dií Slobodná Európa a Hlas Ameriky. 
Niekedy sa zdalo, že vo svojom zápa-
se je osamotený. Ale naďalej ho pod-
porovala hŕstka verných duchovných 
a množstvo veriacich, ktorí mu posie-
lali povzbudzujúce listy dokonca aj zo 
zahraničia.

Pápežský prelát
Po páde totality bol Viktor Trstenský 

aspoň symbolicky občiansky rehabilito-
vaný. V roku 1994 bol menovaný za 
pápežského preláta – vysokého cirkev-
ného hodnostára pri Svätej Stolici - a 
člena najvyššej trónnej asistencie pápeža 
Jána Pavla II. s následným právom člen-
stva v Ráde meča a klobúka. Prináležala 
mu aj funkcia tajomníka a komorníka 
Svätého Otca Jána Pavla II. Prezident 
Slovenskej Republiky Rudolf Schuster 
ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v 
roku 2000 mu prepožičal pri príležitosti 
výročia vzniku Slovenskej republiky vy-
soké štátne vyznamenanie Pribinov kríž 
I. triedy.

Oddychovať až v nebi
Aj napriek vysokému veku a rôznym 

chorobám Monsignor nedokázal oddy-
choval. Tvrdil, že čas na oddych bude 
mať až v nebi. Ako 92-ročný sa naučil 
ovládať počítač, na ktorom písal knihy 
(dovedna je autorom 17 kníh). Ešte 
ako 98-ročný sa učil cudzie jazyky. Stá-
le zdokonaľoval angličtinu a nemčinu. 
Okrem týchto jazykov ovládal aj fran-
cúzštinu, latinčinu, maďarčinu a poľšti-
nu. Do posledných chvíľ, ešte aj vtedy, 
keď ho sily opúšťali, vysluhoval vo svo-
jom dome omše. Slúženie svätých omší 
a stretávanie sa s veriacimi bolo preňho 
životným zmyslom. Prichádzali za ním 
celé rodiny s deťmi. Celý život sa snažil 
cez seba privádzať veriacich i neveriacich 
k Bohu a svojím životom byť príkladom 
pre iných. Zomrel 7. decembra 2006 vo 
veku nedožitých 99 rokov so 76 rokmi 
kňazstva. Na pohreb prišli mnohí vý-
znamní ľudia z celého Slovenska. Mon-
signor Viktor Trstenský je pochovaný 
spolu so svojimi rodičmi a sestrou na 
cintoríne v Trstenej.

Vztýčený maják
Život Viktora Trstenského svieti ako 

pevný vztýčený maják, ktorého nezlomili 
vlny rozbúreného mora. Obstál rôznym 
živlom snažiacim sa ho pokoriť. A tak je 
jeho životný príbeh akousi iskričkou ná-
deje, že zmena spoločnosti je aj v našich 
rukách. Monsignor odišiel, no i naďalej 
ostáva jeho posolstvo, ktoré nielen hlá-
sal, ale sa ním najmä riadil:„Život žite 
naplno. Učte sa, vzdelávajte, športujte, 
veseľte sa. Veď na to ste boli stvorení, aby 
ste nohami pevne kráčali po tejto zemi. 
Ale nikdy nezabudnite, že ľahko môžete 
spadnúť. Myslite na to, že máte aj ruky 
a tými sa stále pevne držte neba.“

Nina Klusová
Foto: archív Viktora Trstenského

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

V roku 1938 pôsobil ako správca fary v Dolnom Kubíne.
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14. marca t.r. sa v sídle 
Spolku Slovákov 
v Poľsku v Krako-

ve konalo autorské stretnutie pri 
príležitosti vydania a súčasne aj 
krstu knihy Wiesława Nowaka s názvom Prečo sa vraciam do Poľska? 
Autor chcel týmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
práci nad jeho knihou, najmä manželke Márii, dcéram Marte a An-
ne a vnúčatám Alexandrovi, Erikovi a Veronike, ktorí sa stali energiou 
a zmyslom jeho života. Túto knihu venuje práve svojim vnukom, pre 
ktorých ju napísal ako svedectvo minulých čias, svojho života, rôznych 
životných rozhodnutí, vlastenectva a neustálej túžby po návrate domov, 
čiže do Poľska, Krakova a prekrásnych Tatier, keďže väčšinu svojho ži-
vota trávi v zahraničí. Keby sme chceli odpovedať na otázku, ktorá je 
obsiahnutá v názve, snáď by to boli slova autora: „...pretože napriek všet-
kému tu je môj domov, rodina, priatelia, hodnoty, s ktorými som rástol 
a krása Tatier, ktoré sú mojou múzou.“ 

Spomína v nej ľudí, s ktorými sa skrížili jeho životné cesty a pritom 
viacerí z nich sa stali jeho priateľmi a iní zasa len nepozornou epizó-
dou. Kniha nám prezentuje rozhodného človeka, podnikateľa, ktorý 
venoval veľa času a úsilia, aby dnes mohol viesť svoju vlastnú fi rmu 
Novmar, z príjmov, ktorej podporuje kultúru. Wiesław Nowak patrí 
medzi cenných a zriedkavých ľudí, nezištne fi nancujúcich rôzne kultúr-
ne akcie nielen svojich priateľov. Vzdelaním je inžinierom, ktorí pevne 
stúpa po zemi a budovateľom obrovských elektrárni, špecifi ckých ko-
mínov, potravinových skladov a pod., ale vo svojom srdci je tiež veľ-
kým milovníkom umenia, ktoré sa snaží šíriť okolo seba. Práca v zahra-
ničí a neustále potulky rôznymi krajinami spôsobili, že má ešte bližší 
vzťah k svojej domovine, čo sa odzrkadľuje v jeho svetonázore. Kniha 

STRETNUTIE 
PRI PRÍLEZ¡ ITOSTI 
VYDANIA KNIHY

je ľahkým, ale i poučným čítaním pre mladých 
ľudí, aby pochopili hodnotu rodiny, domoviny 
a svojich koreňov, čo v súčasnom svete je veľmi 
dôležité. Pozostáva z troch časti: Zápisky z kuf-
ra, čo je akoby priamou reláciou autora o rôz-
nych situáciách, opisovaných v medzipristátiach 
na rôznych letiskách sveta. Táto stať prezentuje 
jeho povolanie. Druhá časť – Silva rerum (Les 
predmetov) – je spojená s rôznymi aktivitami 

autora. Ukazuje množstvo iniciatív, ktoré 
sú dosť vzdialené od jeho povolania. Prá-
ve v tejto kapitole sa prezentuje jeho láska 
ku kultúre, ktorá je pre Wiesława Nowa-
ka oslobodením od bežných povinností 
a dáva možnosť kontemplovať krásu slova 
i prírody a prostredníctvom toho aj okolia. 
Tretia časť predstavuje súbor zaujímavých 
fotografi í dokresľujúcich predchádzajúce 
časti.
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Autor W. Nowak hovorí o svojej knihe

A. Zahorová gratuluje autorovi Každá žena dostala ružu

Autor venuje knihu zúčastneným

W. Nowak spolu s manželkou, Ľ. Molitorisom a manželmi Kajtochovcami
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Počas stretnutia
Na úvod stretnutia zhromaždených pri-

vítala Aldona Zahorová, vedúca sekretariátu 
Spolku. Poďakovala autorovi za výber práve 
našej tlačiarne pri vydaní svojej knihy. A pop-
rosila ho o genézu vzniku knihy. Autor sa 
najskôr vrelo poďakoval všetkým, ktorí sa po-
dieľali na vydaní jeho knihy. Svoje poďakova-
nia zvlášť venoval prítomnej manželke Márii, 
dcéram Anne a Marte a vnúčatám Alexan-
drovi, Erikovi a Veronike, ktorá ich zastupo-
vala na tomto stretnutí. Ako povedal, rodina 
je hlavným podnetom vzniku knihy. Každej 
svojej činnosti venuje maximálnu pozornosť 
a všetko, čo robí, robí srdcom, a  preto aj 
táto kniha je písaná srdcom. Jednotlivé časti 
kapitol knihy vznikali na rozhraní mnohých 
rokov, v rôznych situáciách, najčastejšie vo 
veľkých vzdialenostiach od domova, rodiny 
a boli akoby istou pupočnou šnúrou medzi 
autorom a tým, čo má rád a čo mu dáva silu 
a energiu pretrvať zlé skúsenosti. Knihu písal 
s myšlienkou o svojich vnúčatách, aby siaha-
júc v budúcnosti po túto knihu mohli pocho-
piť svoje korene.

Recenzentmi a tým aj prvými čitateľmi 
knihy boli manželia Anna a Jacek Kajtochov-
ci, ktorí sa svojimi zážitkami z čítania podelili 
s prítomnými. Prof. J. Kajtoch ocenil, že je to 
kniha písaná o Poľsku, čo je v poslednej dobe 
je zriedkavé. Zároveň zachytáva aj kultúru 
a jej neľahkú situáciu v postkomunisticko-
kapitalistickej krajiny, kde sa o ňu zaujímajú 
len niektorí. A medzi nich patrí práve autor, 
ktorý svoje príjmy neváha venovať na tento 
cieľ. Anna Kajtochová vidí v tejto knihe pre-
dovšetkým svedectvo človeka, ktorý túži po 
vlasti a hodnotách spojených s jej kultúrou. 
Veľmi si oceňuje motív skupiny „Krywań“, 
s ktorou sa viažu i osudy autora a láska ku 
goralčine. Podľa nej, kniha je snahou zachy-
tiť niečo, čo je prchké, aby bolo svedectvom 
pre budúce pokolenia. Pracovný názov knihy 
znel: Dedo vnukom – Zápisky z kufra.  

Neskôr pri pohostení a poháriku vína po-
kračovala diskusia s autorom knihy. Prítomní 
si mohli vypočuť aj mnohé zábavne príhody 
a situácie zo života autora, získať venovanie 
knihy od autora, ktorý každému prítomnému 
venoval na pamiatku svoju knihu. 

Kultúra potrebuje takýchto mecenášov 
a prajme si, aby takýchto ľudí, ako Wiesław 
Nowak, bolo medzi nami viac. A vtedy nám, 
aj podobným ustanovizniam kultúry, bude 
ľahšie plniť svoje poslanie.

Text: Agáta Jendžejčíková
Foto: Marián Smondek                  

Z diania na
SLOVENSKU

Firma Zamatex ukončila svoju výrobu. Koncom februára došlo 
z dôvodu platobnej neschopnosti k ukončeniu prevádzky spoločnosti 
Zamatex, s.r.o. Spišská Stará Ves, pričom o zamestnanie prišlo 118 
zamestnancov, čím sa výrazne zhoršila situácia zamestnanosti v oblasti 
Zamaguria. Táto spoločnosť vznikla z podniku Tatrasvit, ktorý od 
sedemdesiatych rokov zamestnával taktiež vyše sto žien z obcí dnešného 
poľského Spiša.

*  *  *
Slovenský premiér v Grécku. Predseda vlády SR Róbert Fico dňa 3. 
marca uskutočnil prvú ofi ciálnu návštevu Grécka od vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky. V Aténach sa stretol s gréckym prezidentom K. 
Papuliasom a predsedom vlády K. Karamanlisom, na ktorého pozvanie 
sa návšteva konala.

*  *  *
Valné zhromaždenie SDS. Dňa 8. marca sa zišli v Spišskej Belej 
členovia Spišského dejepisného spolku (SDS) na svojom šestnástom 
Valnom zhromaždení, ktoré bolo venované stému výročiu úmrtia 
spišskobelianskeho evanjelického kňaza Samuela Webera. Súčasťou 
zhromaždenia boli aj voľby najvyšších predstaviteľov SDS. Predsedom 
sa opätovne stal Ivan Chalupecký, podpredsedom František Žifčák, 
tajomníčkou Helena Dzurilová a pokladníčkou Alžbeta Liščáková. 
Zasadnutia sa zúčastnilo vyše deväťdesiat z 334 členov, vrátane 
generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Ľudomíra 
Molitorisa. Predstavitelia SDS a SSP ocenili dobrú spoluprácu medzi 
spolkami a vyjadrili nádej, že takou ostane aj v budúcnosti. Na záver si 
položením kvetov uctili pamiatku Michala Grigera, ktorý počas druhej 
svetovej vojny pôsobil v jurgovskej meštianke a po vojne sa angažoval 
v boji za práva Slovákov v obciach pripojených k Poľsku.

*  *  *
Prvá zahraničná cesta českého prezidenta. Stáva sa už tradíciou, že po 
zvolení prvá zahraničná cesta českého prezidenta smeruje na Slovensko. 
Aj tohto roku novozvolený český prezident Václav Klaus s manželkou 
pricestoval 10. marca na jednodňovú ofi ciálnu návštevu. Počas 
stretnutia so slovenským prezidentom Ivan Gašparovičom v Bratislave 
zdôraznili dobré vzťahy medzi našimi krajinami a prediskutovali viaceré 
medzinárodné témy, vrátane Lisabonskej zmluvy, budúcnosti krajín V4, 
či nezávislosti Kosova.

*  *  *
Zmena času. Koncom marca bol na Slovensku opäť zavedený tzv. letný 
čas. Takéto zmeny času v záujme šetrenia energiou a lepšieho využívania 
denného svetla navrhol koncom 18. storočia Benjamin Franklin. Na 
území Slovenska bol letný čas prvýkrát zavedený v rokoch 1916 až 1918 
a 1940 až 1949, potom až od roku 1979. Aj keď táto zmena prináša určité 
malé úspory, má negatívny dopad na biorytmus a zdravie ľudí.

*  *  *
Na letiskách bez pasovej kontroly. V súvislosti s prechodom na letný 
čas vstúpil v noci z 29. na 30. marca do schengenského priestoru aj 
slovenský vzdušný priestor a na letiskách v Bratislave, Poprade-Tatry 
a Košiciach zanikla pasová kontrola do krajín patriacich do Schengenu. 
(mm)
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Práca Nikolety Sperkovej zo ZUŠ v Kežmarku Práca Anny Márie Jurczakovej z Chyžného

Práca – Moje sny – Jonáša Sołtysa z Vyšných Lápš

Tak ako každý rok, uskutočnila sa vý-
tvarná súťaž pre žiakov základných škôl 
i gymnázií, predovšetkým z oblasti Ora-
vy, Spiša, no ako sa ukázalo tohto roku, 
rovnako aj zo Slovenska. Všetci tí, ktorí 
sa do nej zapojili doteraz, určite netrpez-
livo očakávali výsledky súťaže.

Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo vo 
štvrtok 3. apríla 2008. Predsedom hodno-
tiacej komisie bol krajan František Kolko-
vič, ktorý v spolupráci s Veronikou Surmo-
vou z Krempách a za pomoci pracovníkov 
SSP zhodnotili všetky doručené práce 
a rozhodli sa pre niekoľkých víťazov.

Do tohto ročníka sa prihlásilo rekor-
dne až 357 autorov s 366 prácami, pri-
čom väčšina prác (213) bola z Oravy. Zo 
Slovenska prišlo 22 prác, a to konkrétne 
zo Základnej umeleckej školy v Kežmarku 
i zo Základnej umeleckej školy v Lenda-
ku. Možno zhodnotiť, že celkovo do sú-
ťaže bolo zapojených 12 základných škôl 
z Oravy, 5 základných škôl zo Spiša a 2 
základné školy zo Slovenska. Čo sa týka 
gymnázií, do súťaže sa zapojili dve gym-
náziá z Oravy a 2 gymnáziá zo Spiša.

Deti a mládež zo spišských a oravských 
škôl,  študenti gymnázií, ale aj žiaci zo Slo-
venska nám poslali množstvo prekrásnych 
prác. Autori pri spracovaní témy použí-
vali rozličné techniky, medzi doručenými 
prácami bolo i niekoľko koláží, malieb na 
skle, dokonca výšivky. Výkresy boli nielen 
krásne vymaľované, ale mnohé z nich au-
tori dotvorili rozličným materiálom, ako 
napríklad plastelína, cestoviny, strúčiky fa-
zule, piesok, mušličky a podobne. Fantázii 
sa medze naozaj nekládli, jedinou hranicou 
pri tvorbe prác bola téma.  

Tohtoročná téma súťaže znela – List 
sv. Mikulášovi, no hneď v úvode komisia 
zhodnotila, že niektoré z prác sa vymykali 
z rámca tejto témy, pretože len znázorňo-
vali sv. Mikuláša a nebolo zrejmé, že ide 
o list.

Vráťme sa však k priebehu hodnote-
nia. Súťažné práce sme rozdelili do kate-
górií – na mladšiu skupinu, v ktorej boli 
hodnotené práce všetkých žiakov roční-
kov 0 – 5. V druhej skupine boli práce od 
žiakov vyšších ročníkov a gymnázií. Oveľa 
viac prác nám prišlo od žiakov z nižších 
ročníkov.  

Porota to naozaj nemala ľahké, veď 
vybrať z takého obrovského počtu len nie-
koľko najkrajších prác bolo náročné. Spo-
ločnými silami sa však dopracovali k vý-
sledkom a z doručených prác sa rozhodla 
určiť víťazov.

Výhercom srdečne blahoželáme a všet-
kým zúčastneným z celého srdca ďakujeme 
za účasť, ktorá bola v tomto roku naozaj 
veľká.  

                         Redakcia

Výsledky výtvarnej súťaže 
Ludwika Korkoša ’2008
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Práca Natálie Smreczakovej z Malej Lipnice
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VÍŤAZI
Mladšia skupina 
(od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Natália Smreczaková (1.tr.) z Malej Lipnice 

za kresbu maľovaného listu
2. Patrícia Mastelová, (3.tr.) z Hornej Zubrice 

za  prácu List sv. Mikulášovi
3. Nikoleta Sperková (4.tr.) zo Základnej 

umeleckej školy v Kežmarku
4. Dávid Surma (0.tr.) z Krempách za maľbu 

na skle - Môj Mikuláš
5. Peter Haniaczyk (5.tr) z Jurgova za obrázok 

vytvorený nitkou - Medvedík  
6. Klaudia Wierzbiaková (5.tr.) z Malej Lip-

nice za vitráž – Macko
7. Konrád Rapáč  (1.tr) z Harkabúza za kres-

bu – List Mikulášovi
8. Natália Blochová (tr.2) z Jurgova za kresbu 

kombinovanú s povrázkom – Svätý Mikuláš
9. Anna Lojeková (4.tr.) z Novej Belej za veľ-

kú kresbu – Maľovaný list sv. Mikulášovi
10. Jakub Sołtys (0.tr.) z Vyšných Lápš za kres-

bu – Lyže
11. Barbara Kołodziejová (5.tr.) z Vyšných 

Lápš za kresbu kombinovanú plastelínou 
– Vysnívaný let balónom

12. Maksymilián Grylak (0.tr.) z Vyšných Lápš 
za kresbu – Traktor

13. Piotr Kowalczyk (0.tr.) z Hornej Zubrice 
za kresbu – Maľovaný list do sv. Mikuláša

14. Mariola Misiniecová (0.tr.) z Hornej Zubri-
ce za kresbu - Maľovaný list do sv. Mikuláša

15. Gabriela Mondelová (2.tr.) z Veľkej Lipni-
ce za kresbu kombinovanú s papierom

16. Jonáš Sołtys (2.tr.) z Vyšných Lápš za kres-
bu – Moje sny

17. Maksym Janeczek (0.tr.) z Vyšných Lápš za 
kresbu – Chlapčenské sny

18. Klaudia Surmová (3.tr.) z Krempách za 
maľbu na skle – Mikuláš myslí na naše 
stretnutie

Ďalších účastníkov sme odmenili 
knihami:
1. Žaneta Janowiaková (4.tr.) z Chyžného
2. Eva Stefková (5.tr.) z Chyžného

3. Beata Staneková (1.tr.) z Vyšných Lápš
4. Piotr Bastkowiak (0. tr.) z Hornej Zubrice
5. Janusz Brawiak (0.tr.) z Vyšných Lápš
6. Aleksandra Bandyková (1.tr.) z Veľkej Lip-

nice
7. Kamila Kłozyková  (3.tr.) z Veľkej Lipnice
8. Mariola Klaková (5.tr.) z Nedece 
9. Justína Kołodziejová (0.tr.) z Vyšných 

Lápš
10. Kamil Pniaczek (2.tr.) z Hornej Zubrice
11. Gabriela Czerwonková (4.tr.) z Chyžného
12. Joanna Jurczaková (0.tr.) z Oravky
13. Sára Čorbová (9 rokov) zo Základnej ume-

leckej školy v Kežmarku 
14. Kristína Rusnáková (8 rokov) zo ZUŠ 

v Kežmarku

Staršia skupina 
(od 5.tr. ZŠ – 3.tr. gymnázia)
1. Iwona Kolodziejová gym. Krempachoch za 

prácu - Letná dovolenka 
2. Anna Mária Jurczaková (6.tr.) z Chyžného 

za kresbu kombinovanú s textilným mate-
riálom a vatou - List pre sv. Mikuláša

3. Klaudia Miškoviczová (3.tr., gym.) z Jurgo-
va za maľbu na skle – Môj list 

4. Monika Paleniková (6.tr.) z Jablonky  
5. Katarína Škodoňová (1.tr., gym.) z Jablon-

ky
6. Dorota Brawiaková (1.tr., gym.) z Krem-

pách
7. Agneška Harkabuzová (6.tr.) z Harkabúza
8. Dorota Capiaková  (1.tr., gym.) z Jablonky
9. Mariola Mastelová (6.tr.) z Dolnej Zubri-

ce
10. Sabina Budzová (3.tr., gym.) z Bialky Tat-

ranskej
11. Evelína Václavová (3.tr., gym.) z Čiernej 

Hory
12. Barbara Stefková (1.tr., gym.) z Jablonky

Ďalších dvoch účastníkov sme 
odmenili slovenskými knihami:
1. Mariusz Sikora (6.tr.) z Harkabúza
2. Evelína Bugajská (6.tr.) z Dolnej Zubrice
  

Porota pri práci

Práca – Vysnívaný let balónom – 
Barbary Kołodziejovej

Práca – Lyže – Jakuba Sołtysa z Vyšných Lápš

Práca – Maľovaný list sv. Mikulášovi – 
Marioly Misincovej z Hornej Zubrice
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Poviedky na voľnú chvílu

Jozefína Humeníková sa díva na 
vnukovu ženu zarazene, ba až 
nedôver čivo, akoby jej podávala 
niečo, čo štípe a hryzie. Ľavou 

rukou sa ďalej opiera o stôl a pravá sa 
nemá k tomu, aby prijala podávaný 
dar.

– Ale čo tam... Netreba mne nič.
– Len si vezmite!
Michnová pomaly rozbaľuje papier 

a pred očami všetkých sa zjavujú krátke 
a zvláštne nožnice. Majú červené rúč-
ky z umelej hmoty, hranaté a vrúbko-
vané na okraji, aby sa dali dobre držať, 
a to, čím sa strihá, je kratučké, kovové 
a sivasté. Vyzerajú skôr na hranie ako 
na užitočnú robotu.

– Talianske nožnice. Univerzálne, 
teda na všetko. Tie sa vám v dome 
zídu.

– A načo? – prehovorí prastará mať 
bez záujmu a prižmuruje oči.

Magda Michnová sa už neusmie-
va. Stiahla peknú ruku s nožnicami, 
pohľa dom hľadá pomoc u muža a syna 
– načo?

– Strihajú všetko, – vraví Ivan hor-
livo, – papier, motúz, tenký plech, 
kurča...

– Akože kurča? – nerozumie stará 
mať.

– Keď si upečiete kurča, – vysvetľuje 
jej Michnová, – tak ho týmito nožnicami 
môžete pekne rozporcovať.

– A ty si ho už tak strihala?
– Ešte nie... Kúpili sme ich v Popra-

de, ale v návode je napísané...
Prastará mať jej skočí do reči...
– Vieš ty čo, moja? Len si ich pekne 

sama vyskúšaj. Ja kurence nevypekám – a 
veď si si tieto nožnice aj tak kupovala pre 
seba...

Zadíva sa na vnuka, a ten, hoci je 
inžinier a kandidát vied, má čo robiť, 
aby pred ňou nesklopil oči. Nesklopil 

ich, neuhol nimi, lenže ani on, ani jeho 
manželka starej žene v belavej šatke a 
v dlhej sukni neprotirečia, nič jej ne-
vyvrávajú. Netvrdia, čo nie je prav da, a 
Jozefína Humeníková ostane nie len bez 
daru, ale aj bez blahoželania k svojim 
nedávnym a ešte dosť čer stvým meni-
nám.

Na obyčajné zablahoželanie si už nik-
to z Michnovcov nespomenul. O de sať 
minút odfrčia v aute aj s nožnicami.

Prastará a stará mať stojí na rohu 
svojho vyše storočného, dreveným šin-
dľom krytého domu. Šatku má belavú, 
blúzu vypasovanú do drieku, sukňu dlhú 
a zriasenú. Ivan vidí cez zadné sklo, ako 
im tri razy zakýva a 
stojí, stojí, kým ju 
nestratí z očí.

Stane sa tak za 
mostíkom, lebo 
dolu dedinou te-
čie úzky potôčik. 
Možno sú v ňom 
aj raky... Koho ne-
pozvú, aby aspoň 
zo tri dni zostal v 
domčeku pod šind-
ľovou strechou, ten 
sa o tom nemô že 
presvedčiť. Chla-
pec zosmutnie. Ne-
odváži sa poprosiť 
otca, nech zastane 
aspoň na päť minút, 
aby zbehol k tomu 
potôčiku, čo sledu-
je úzku krivolakú 
cestu až dolu do 
otvorenejšej, väčšej 
doliny.

V aute je ticho až po tú dolinu, kde sa 
začína širšia a rovnejšia cesta.

Tam sa manželia Michnovci začnú 
hádať. Hádka im vydrží celých sedem-
násť kilometrov, kým sa auto nedostane 
na hlavnú cestu zo Žiliny do Bratislavy. 
Možno by sa boli hádali aj ďalej, ale tam 
už bola hustá premávka. V lete a k tomu 
ešte v sobotu poobede býva na hlavných 
cestách veľa áut.

Na zadnom sedadle vládne ticho. 
Darina sa bojí povedať, že už zase začína 
byť smädná, mali zobrať do fľaše vody 
od prababky, do Piešťan je ešte ďaleko... 
Ivan si zas myslí, že do tej Lehôtky nie 
je od nich až taká veľká vzdialenosť. Čo 
je to sto kilometrov? Pol druha hodiny 
autom. Otec raz hovoril, že jeho stará 

mať chodila už ako dvanásťročná robiť 
na majere do Čiech. Odchádzali na jar, 
išli pešo dvadsať kilometrov ku vlaku a 
do svojej Lehôtky sa vracali až neskoro 
v jeseni.

Dvadsať kilometrov chôdze, koľko 
je to hodín? Vari štyri. Alebo päť, skôr 
päť... Za päť hodín zájde auto z Pieš ťan 
do Tatier.

Len raz to otec spomínal. Od prasta-
rej matere chlapec také rozprávanie nik-
dy nepočul.

Nebola príležitosť.
Príležitosť je zvláštna vec. Niekedy 

príde naraz a nečakane a trvá tak krátko, 
tak rýchle sa stratí, že potom ani nevieš, 

či vlastne bola. Niekto po vie: Však si mal 
príležitosť! A ty si lámeš hlavu: Kedy? Čo 
som mal robiť, čo som zle spravil?

Je dvanásteho augusta, do konca 
prázdnin zostávajú ešte tri týždne, ale 
príležitosť zvaná Lehôtka je kdesi ďale ko 
za Vianocami. Tak ďaleko, že na ňu asi 
nebudú stačiť ani budúce letné prázdni-
ny.

Darina vedľa Ivana už ďalej nevy drží. 
Smäd vynechá a povie:

– Ja som hladná!
Keď sa je, tak sa predsa aj niečo pije, 

dve muchy jedným úderom.
Ivan má na jazyku: Ja som chcel zo-

stať u starej mamy. Iba na jazyku, lebo 
si pomyslí, že načo to už teraz hovoriť, a 
namiesto toho povie:

– U starej mamy je pekne.

JÁN B E Ň O

Na návšteve
POKRAČOVANIE Z Č. 3/2008



MILO URBAN

Priepasť
On bol mladý učiteľ, čo práve opus-

til školské lavice, a ona mladá dievka po 
Pavlovi Vahanovi. On učil a ona, keďže 
Vahanovci bývali k škole najbližšie, každý 
deň ráno i večer – nosievala mu vo veľ-
kom kvetovanom hrnci sladké mlieko.

On, ináč Vlado Klan, stránil sa diev-
čat. A ona, idúc kdekoľvek, kolísala sa v ši-
rokých, mocných krížoch. Zdravé nohy 
prikladala k zemi pomaly, ticho, lebo bosá 
bola skoro vždy. Preto ju Klan ani nepo-
čul, keď prišla k nemu. Klopať neklopá-
vala: u nich sa totiž odjakživa chodievalo 
bez klopania, rovno a ona nevedela, vôbec 
nevedela, že na dvere sa aj klope.

Tak sa stávalo, že Vlado Klan počul 
jej hlas až vtedy, keď už stála na prahu 
a s úsmevom na širokej, otvorenej tvári 
povedala:

-Dobré ráno!
-Dobré ráno, Anica! – odvetil.
Ona stála rozpačito, v ruke s kveto-

vaným hrncom, a on nevedel, či povedať 
ešte niečo, alebo hrniec jednoducho vziať 
a mlieko preliať.

No keďže cítil, že toho, čo si povedali, 
je veľmi málo, obyčajne – akosi mimovoľ-
ne dodal:

-Mlieko?
-Mlieko, - usmiala sa.
Aj viac by bol povedal, ale na tvári 

Anici bolo toľko oddanej pokory, toľko 
priam otrockého očakávania, že zavše mal 
dojem, akoby sa tá široká, otvorená tvár 
dala miesiť sťa kus cesta. To ho zarazilo, 
poľakalo.

Tým všetko, čo sa začalo, bolo by sa aj 
skončilo, keby...

Hej. Keby Vlado Klan nebol bý-
val z tých, čo sa nad všetkým zamýšľajú 
a všetkému chcú prísť na koreň. Prišiel na 
to, že Anica vlastne odchodí od neho veľ-
mi chytro, chytrejšie, než by mala podľa 
spoločenských predpisov. Nosí mu mlie-
ko a stará Vahanová ani peniaze nechce 
prijať.

Ďalej nevedel. Ďalej nasledovala hmla, 
v ktorej sa motali rozličné výstrahy, rozlič-
né strašidlá. Poznal ich dobre od malička. 
Doma aj v škole toľko o nich počul, tak 
sa mu vrezali do vedomia, že kedykoľvek 
pomyslel na ženu, videl preborený most 

– Chceš povedať: U prastarej! – opra-
vuje ho matka.

– Sama povedala, aby sme ju tak vo-
lali.

– Pre mňa si ju volaj aj mamou.
– Chcela   nám   navariť   halušiek, 

- pripomína Ivan.
– Čakať na jej halušky! A ty by si ich 

bol aj jedol... Viem si predstaviť, ako nad 
nimi ohŕňaš nos.

– Bol by som ich jedol...
– Aj ja som mala chuť na halušky, ale 

bez bryndze, – pridáva sa Darina.
– Nechceli by ste sa k nej presťaho-

vať?
Michnová zvýšila hlas. Prvý raz pre-

stala sledovať cestu pred autom a obrá tila 
sa dozadu.

– Nechaj ich, – ozval sa inžinier 
Michna, volant v končekoch prstov.

– Nech si aj oni povedia svoje. Na 
tom nie je nič zlé.

– Prosím! Máte slovo!
Michnová hladí zase dopredu a auto 

vrčí, hučí, hltá asfaltový pás pred sebou 
ako divé. Zostalo ticho, ale autu je naozaj 
jedno, či sa v ňom hovorí, alebo mlčí.

– Prečo nič nevravíte? – ozve sa mat-
ka po chvíli.

– Ja som hladná a smädná, – zdudre 
Darina.

– Dobre, dobre, to sme už počuli. A 
čo ty, Ivan?

– Ja?
– Ty, pravdaže ty.
Chlapec sedí za otcovým chrbtom, 

díva sa šikmo cez okno na kopcovitú 
krajinu, ubiehajúcu popri ceste. Prídu 
domov, otvoria sa okná. Zahučí práčka. 
Nezapínajte ten televízor!

– Nič, – odpovie ticho.
– Čo nič, ako nič?
– No nič...
– Nechaj ho, je nejaký unavený, 

– povie inžinier Michna a začne pred-
biehať dlhé a vysoké nákladné auto 
s označením TIR. Vystrie sa pritom, 
vyzerá ako pretekár, ktorý vystihol kra-
tučkú vhodnú chvíľu. Vzácnu chvíľoč-
ku, lebo na ceste je veľa áut, ženu sa v 
dvoch smeroch, rýchle-rýchle, motory 
revú. Príležitosť trvá niekoľko sekúnd, 
a kto ju nevyužije, kto zaváha, ten ju 
stráca. A kto ju stratil, môže banovať, 
mlčky stískať zuby a trpieť pred sebou 
neústupnú prekážku, ktorá mu bráni 
dostať sa dopredu, aby mohol čakať na 
novú príležitosť.

(Domová Pokladnica 1985)

a pod ním úžasnú čiernu priepasť. Čosi 
mu chýbalo. Za tou priepasťou akoby 
niekto stál a kýval naňho prstom – niekto 
veľmi známy, veľmi blízky.

-Mlieko? – pýtaval sa Vlado Klan dosť 
dlho, ale čoraz jasnejšie cítil, že z tohto 
rozpačitého, krátkeho 

slova chýba niečo ľudské. Zamyslel sa 
nad tým a po dlhom rozmýšľaní sa roz-
hodol, že k Anici predsa len bude vľúd-
nejší....

I bol vľúdnejší. Zbadal, že na to netre-
ba nijaké zvláštnejšie umenie. Nie. Anica 
preňho nemôže znamenať nebezbečen-
stvo! 

Raz – bolo to v júli, keď sa kosí tráva 
– vyšiel Vlado Klan popoludní do polí. 
Nebol by ani vedel, kde je. Ale známy 
hlas ho vyrušil.

-Kdeže, kde, pán učiteľ? – zastriebrilo 
sa vo vzduchu.

Pozrel tým smerom. Stála tam Anica. 
Červené oplecko temer horelo na nej, 
sukňa z belasého kanafasu sa nadúvala ih-
ravým vetríkom.  – Poďte mi pomôcť!

-Pomoc? – spýtal sa v rozpakoch.
-Veď aj tak nemáte inej roboty, - od-

vetila žartovne. Skladala seno do kôp. 
Vlado zhodil 

kabát a začal jej pomáhať. Nosil kopy 
seba. Bolo ako more. Utopiť sa chcelo, 
tak voňalo v ňom, tak voňalo i šušťalo 
v rukách. 

Domov prišiel veľmi rozrušený. Krú-
tila sa mu hlava. Na dedinu zatiaľ padala 
noc. Pokojná noc, v ktorej ticho dokoná-
valo hrčanie vozov i ľudské hlasy. Vlado 
Klan si vzdychol a jeho pohľad sa zachytil 
na Vahanovie šope. Stála na zemi jedno-
ducho, nechcelo sa veriť, že je to šopa, ale 
unikala z nej vôňa sena.

Vladovi prišiel na um laz, Anica a po-
moc, ktorú jej poskytol. Cítil, že by jej 
mal povedať všetko, čo cíti. Musí to uro-
biť! Vstal, potom vykročil, váhavo, neisto, 
ako námesačník. Prišiel k studni, potom 
k dverám, vedúcim do Vahanovie dvora. 
„ Priepasť“, poskakovalo mu v hlave jedi-
né slovo. Chvíľu váhal. Otvoriť? Cúvol.

Keď sa vracal, mal pocit, že idú dvaja. 
On a ešte niekto – bolo to jeho svedo-
mie. Poznal ho. „Slaboch, slaboch!“, šep-
kalo mu do ucha. Hanbil sa, trápilo ho 
to. Darmo. Podľahol. Zmizol v tajomnej 
priepasti života.  

(Kolektív slovenských autorov: 
Miesto príbehu, Vydavateľstvo ARS 

Litera, 1995)
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História kostola 
v Repiskách – 

Grocholovom Potoku
Chceme priblížiť históriu vzniku kostola v Repiskách-

Grocholovom Potoku, pretože práve v roku 2008 pripadá 
50. výročie posvätenia tohto chrámu. Je to zároveň príleži-
tosť oboznámiť mladú generáciu s historickými faktami, ale 
aj pripomenúť tých, ktorí sa zaslúžili o jeho vznik.  Bol to 
v minulosti veľký sen obyvateľov Grocholovho Potoka mať 
svoj chrám. Ich silná a živá viera v Boha učinila, že sa dočka-
li šťastného fi nále a dnes môžu prednášať svoje prosby a ďa-
kovné modlitby spolu so svojimi deťmi a vnukmi v kostole 
zasvätenom Panne Márii Ustavičnej Pomoci. 

ROK 1900 - 1901
Repiská a jej obyvatelia v týchto rokoch patrili admini-

stratívne do Uhorska. V tomto období sa šírila choroba zná-
ma pod názvom mor. Uhorska vláda nariadila, aby v každej 
dedine vznikol cintorín, tým chceli zabrániť rozširovaniu sa 
choroby. Pripomeňme, že zomrelých na túto chorobu pre-
vážali do Vyšných Lápš, kde bolo určene miesto na pocho-
vávanie týchto ľudí. Bolo to na mieste nazývanom „soltyše 
kríky“.

ROK 1902
Pri stavbe cintorína v Repiskách sa podieľali Michal Ma-

zurek a Ján Madeja, ktorý v tom čase plnil funkciu zástupcu 
richtára. Pozemok pod cintorín daroval František Holova. 
Zároveň v tomto roku obyvatelia Grocholovho a Vojtičkov-
ho Potoka začali rozmýšľať o kúpe zvona, ktorý by mal zvo-
niť pri poslednej ceste na novovzniknutý cintorín. 

ROK 1903
Na tomto cintoríne vznikla márnica a zároveň slúžila 

ako malá kaplnka, v ktorej sa ľudia schádzali na májovú po-
božnosť. V tomto roku obyvatelia obce s ochotou darovali 
peniaze na zvon, ktorý kúpili v Krakove. Zvon vážil 49 kg 
a zaplatili zaň 186 korún. Posvätený bol v Loretto, nazvali 
ho menom „Jozef“.  Ďalšie roky boli rokmi stagnácie, čo sa 
týka prác pri kaplnke.

ROK 1948
Obyvatelia Repísk, presnejšie Grocholového a Vojtičko-

vého Potoka, začali vážne diskutovať o tom, aby zväčšiť ka-
plnku tak, aby sa mohli konať sv. omše. Pripomeňme, že Re-
piská boli vtedy súčasťou farnosti sv. Sebastiána v Jurgove. 
Každú nedeľu a sviatok museli Repiščania prejsť peši alebo 
vozom do kostola niekoľko kilometrový úsek cesty, čo v nich 
upevňovalo presvedčenie o potrebe vlastného chrámu. Myš-
lienku o zväčšení kaplnky od začiatku podporoval aj kňaz 
kanonik Józef Węgrzyn, dokonca sa zmienil aj o tom, že by 
mohli postaviť kostol. Ako to býva pri takých väčších inves-
tíciách, vždy sú nezhody v názoroch. Preto časť obyvateľov 
pristúpila k stavbe s ochotou. Majstrom sa stal Peter Solus. 
Boli to obyvatelia, ktorí si uvedomovali, že výstavba chrámu 

je dôležitá a keď ho už postavia, bude slúžiť mnohým gene-
ráciám. Našli sa však aj takí, ktorí nielenže nepomáhali, ale 
sa aj posmievali. Z dnešnej perspektívy môžeme povedať, že 
to bola skupina ľudí slabej viery, ktorá neverila, že spoloč-
nými silami môže v Grocholovom Potoku vzniknúť kaplnka 
a neskôr kostol. Peter Solus našťastie nebol sám. Pri vzniku 
kaplnky a neskôr kostola mu pomáhali Michal Malec a Mi-
chal Mazurek. Táto trojica pevne verila, že myšlienka pres-
tavby kaplnky a neskôr výstavby kostola je reálna. Do práce 
sa pridali aj Jozef Pavlik a Ján Solus. Ľudí s dobrým srdcom 
bolo viacej a vďaka nim kaplnku dokončili. V 1948 roku pri 
stavbe kaplnky pracovali väčšinou obyvatelia Grocholovho 
Potoka, ale bolo zopár aj z Vojtičkovho, ktorí sa svojou prá-
cou pričinili ku vzniku kaplnky. V kronike je zoznam ľudí, 
ktorí fi nančne prispeli na túto stavbu. Veľmi pomohla ses-
tra Petra Solusa Mária Kanapelková žijúca v USA. V 1949 
práce pri budove kaplnky pokračujú. V tomto roku už viac 
ľudí z Vojtičkovho Potoka pomáhalo pri stavbe a veľmi to 
tešilo aj Petra Solusa, pretože tie stavby postupovali rýchlej-
šie a spravilo sa viac práce. V rokoch 1948-49 ľudia daro-
vali 36 085 zlotých. Materiál a práca robotníkov stála spolu 
37 960 zlotých. Chýbajúce prostriedky (1875 zlotých) ve-
novala manželka Petra Solusa Anna. V roku 1952 prebiehali 
už len záverečné práce. Tým sa aj ukončila prvá etapa výstav-
by dnešného kostola. Obyvatelia Grocholovho a Vojtičkov-
ho Potoka už mali vlastnú kaplnku.

V rokoch 1953-1957 pripravovali materiál na prestavbu 
kaplnky. Pochopili, že predsa spoločnými silami dôkazu niečo 
urobiť. Zistili, že kaplnka je primalá, a preto sa rozhodli po-
staviť kostol. Práce začali v roku 1955. Ľudia z  obidvoch Po-
tokov sa veľmi aktívne zapojili do výstavby kostola. Tentoraz 
už nebolo treba nikoho nahovárať ani presviedčať. Pri stavbe 
kaplnky, ale aj kostola bol zvolený výbor výstavby. Predse-
dom bol Peter Solus až do roku 1957, neskôr rezignoval z 
tejto funkcie. Cele vedenie prebral Jakub Mazurek. Musíme 
spomenúť ešte niektorých ľudí, ktorí fi nančne podporili túto 
investíciu, aj keď nepochádzali z Repísk, o. i. Józef Wątorek z 
Bukowiny Tatrzańskej, Martin Tibor z Jurgova, obec Čierna 
Hora od Tribša 38 dosák, pomoc prišla aj z Bryjovho Potoka 
a Čiernej Hory od Jurgova. Radosť ľudí bola veľká, pretože vi-
deli, že ich sen sa pomaly napĺňa. Ako vedeli, tak podporovali 
- fi nančne alebo darovali dosky či klince. Na stavbe pracovali 
majstri z Jurgova, Jozef Repiščák z Bryjovho Potoka a spo-
lupracovali s nimi aj domáci, ktorí vykonávali tesárske a sto-
lárske práce. Plech na kostolnú vežu kládli majstri z Vyšných 
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R omán Rybárča bol prvýkrát publikovaný v origi-
náli roku 1868 a dočkal sa ešte toho istého roku 
viacerých vydaní. Ihneď ho preložili do švédčiny, 

fínčiny, nemčiny a angličtiny. Neskôr aj do viacerých ďal-
ších jazykov, medzi iným aj do poľštiny a češtiny, a roku 
1907 do slovenčiny.

Ako je známe, Bjørnstjerne Bjørnson začal svoju spi-
sovateľskú dráhu románmi Th rond a Synnøve Solbakken 
roku 1857, pred stopäťdesiatimi rokmi. Tieto dva romány 
sú jeho prvé práce známe pod menom „Bjørnsonove sed-
liacke poviedky“. V roku 1859 nasledoval Arne, 1860 Ve-
selý chlapec a v roku 1861 Otec. 

V tomto období napísal aj svoje prvé historické hry 
a básne a pracoval ako redaktor Illustrert Folksblad. Od je-
sene 1857 pracoval ako umelecký šéf Den Nationale Scene 
v Bergene, prvom divadle v Nórsku, ktoré hralo v nórčine 
a s nórskymi hercami. Všetko, čo v tomto čase napísal sa 
dá charakterizovať ako historicko-poetický realizmus – do 
veľkej miery inšpirovaný fi lozofi ckým, politickým a ná-
rodným programom dánskeho básnika, historika, fi lozofa 
pedagóga a kňaza Nikolaja Frederika Severina Grundtvi-
ga (1783 – 1872), ktorý vytvoril základ a udal smer pre 
celé moderné demokratické a národné hnutie severských 
krajín. Aj sedliacke poviedky držali túto líniu, pretože sed-
liaci a rybári predstavovali v Nórsku živé spojivo so starou 
nezávislou nórskou spoločnosťou. Musíme mať na mysli, 
že nórski a islandskí sedliaci a rybári ako jediní v Európe 
nezažili feudalizmus. Podľa Grundtviga a Bjørnsona novú 
a demokratickú budúcnosť bolo možné budovať len na tra-
dícii nezávislých sedliakov a pre ich národné emancipačné 
hnutie bol schodný len proces vychádzajúci zdola nahor. 
Založené na tomto politickom a národnom programe sed-
liacke poviedky dávali súdobým sedliakom moderný cha-
rakter a nezávislý hlas, pravdaže, majúc na pamäti zlatý vek 

Egil Lejon

Preklad z anglického originálu: Igor Kšiňan

1907 – 
Znovuzrodenie 

slovenského sebaurčenia
Pokračovanie z č. 3/2008

Lápš. Kostol mal aj malú sakristiu. Obyvatelia obce nakúpili 
aj liturgické šatstvo. Pri zadovážení vitráží pomáhal pán Leon 
Szkocki z Krakova, ktorý bol veľkým priateľom Repísk. Po-
sviacka kostola bola pri príležitosti hodov, na ktoré boli po-
zvaní hostia z Jurgova, Bukowiny Tatrzańskej, Čiernej Hory, 
Brzegów, Lapšanky, Nedece, Vyšných a Nižných Lápš. Na tej-
to slávnosti hrala dychovka z Jurgova a zúčastnil sa aj tamojší 
dobrovoľný požiarny zbor. Pre krajšiu výzdobu kostola objed-
nali v Jurgove u rezbára Andreja Gomboša krásnu stropovú 
vyrezávanú dosku, obal na zvonček pri sakristii, svätostánok 
a večné svetlo. Ľudia sú hrdí na výsledok svojej práce – kostol 
zasvätený Panne Márii Ustavičnej Pomoci. Ešte v roku 1958 
dobiehali záverečné práce. Práve vtedy cez prázdniny bol v 
Repiskách kňaz Olszewski a rehoľní kňazi Mariáni spolu s 
miništrantmi z Varšavy a Grudziądza. Ľudia sa tešili, že im 
ma kto odbavovať sv. omše. Poznamenajme, že ešte v tomto 
období Repiská stále patrili do farnosti Jurgov, a preto ne-
mali  svojho kňaza. Kvôli tomu obyvatelia Repísk delegujú 
Michala Malca a Jakuba Mazurka za o. Leonom, ktorý bol v 
tom čase na Rusinovej poľane s prosbou, aby kňazi Mariáni 
prijali Repiska za svoju farnosť. Otec sľubuje kladne vybaviť 
túto prosbu. O. Leon kúpil v Krakove cibórium, nádobu svä-
tenú vodu, paténu a súpravu na udeľovanie sviatostí chorým. 
26. júna 1959 o. Szeląg vybavil zadarmo pre Repiská II fi s-
harmónium, ktoreho hodnota bola vtedy 15 000 zlotých. Z 
nariadenia provinciála Aleksandra Perza do Repísk prichádza 
kňaz Gustav Geneja. Tento kňaz istý čas býval u  Jána Budza 
v Grocholovom Potoku. Pozemok vo veľkosti 10 árov na stav-
bu fary darovali Alžbeta a Andrej Madejovci z Vojtičkovho 
Potoka.

ROK 1961
Kňaz Geneja ohlásil farníkom, že obdŕžali dekrét od 

kardinála Štefana Wyszynského, ktorý dovoľuje uchovávať 
Najsvätejšiu sviatosť v novovybudovanom kostole, zasväte-
nom Panne Márii Ustavičnej pomoci. V tomto roku kúpili 
do kostola krsteľnicu a sochu Pána Ježiša do Božieho hrobu. 
Vladislav Solus z Grocholovho Potoka nákupil na vlastné 
trovy sochu sv. Antona. 25. mája 1961 roku mal prísť na 
kanonickú návštevu arcibiskup Karol Wojtyła, preto sa sna-
žili urobiť čo najviac prác. Ešte pred tou návštevou urobili 
omietku vo vnútri kostola a postavili novú drevenú ohradu 
okolo kostola a cintorína. Pri omietke pracovali Michal Ma-
lec, Jozef Repiščák, Ján Šiška, Andrej Jurgovian, Sebastián 
Grochola i Sebastián Solus. Na jar 1961 zbierali staré železo 
na nový zvon do kostola. Nazbieralo sa 150 kg železa a z 
toho dali urobiť zvon v Przemyśli u Felczyńského. Stalo to 
18 000 zlotých. Dňa 20. júna 1961 kňaz Geneja spolu s Jo-
zefom Solusom priviezli z Krakova obraz Panny Márii Usta-
vičnej Pomoci. Je to olejomaľba na dreve, zdobená pozlá-
tenými korunami. Je to kópia zázračného obrazu z kostola 
sv. Alfonza v Ríme. Obraz Panny Márie Ustavičnej Pomoci 
kúpili a darovali  kostolu Helena a Jozef Solusovci. Za tento 
obraz zaplatili 5500 zlotých (môžeme povedať, že vtedy to 
bola hodnota dvoch kráv). Ešte v tom roku nakúpili do kos-
tola krsteľnicu, ktorú vykonal A. Gomboš z Jurgova.

Text: Dorota Mošová, foto: kronika farnosti
Pokračovanie v budúcom čísle.
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starej nórskej spoločnosti. V týchto poviedkach boli sedliaci 
po prvýkrát v modernej európskej literatúre opísaní ako ne-
závislí jednotlivci a ako politické a národné subjekty, a nie 
ako obyčajne, ako postavy, ktoré hovoria o sebe v druhej 
alebo tretej osobe, ktorých opisujú spisovatelia, čo nepoz-
nali ich život a hľadeli na nich zvrchu. Sedliacke poviedky 
predstavujú istý druh modernizmu, ktorý je zakotvený v 
histórii a ktorého cieľom je načrtnúť istú víziu do budúc-
nosti...

Keď Bjørnstjerne Bjørnson uverejnil román Rybárča, 
urobil veľký krok vpred, pritom však nezanechal postoje 
zaujaté v sedliackych poviedkach. Napriek tomu zmena 
jeho literárneho programu je dobre viditeľná a dostatočná 
na to, aby bolo možné hovoriť o prechode od historicko-
poetického realizmu k poeticko-realistickému moderniz-
mu. Táto tendencia bola zrejmá už v jeho poviedke Želez-
nica a cintorín, ktorá vyšla roku 1866. 

V liste z roku 1868 Bjørnson sám píše o svojom novom 
románe a obrate, ktorý predstavoval: „Kniha smeruje k ja-
ri, ako vidíte. Pohyb je teda od sedliakov ku kultúre, ale 
takým spôsobom, že sa netýka abstraktného sedliaka, ale 
ide mi o sedliaka, od ktorého si odmyslíme dedinskú zaos-
talosť, predsudky, pobožnostkárstvo, úzkoprsosť a vrodené 
postoje. Inými slovami tie neslobodné, konvenčné, a istým 
spôsobom reakčné postoje, ktoré sú prekážkou pokroku. 
Hlavná postava románu Rybárča sa usiluje o osobnú, spo-
ločenskú a kultúrnu emancipáciu. Román je o sebaurčení, 
osobnom aj národnom, ktoré vychádza zdola, smeruje na-
hor. Zároveň je to román, ktorý upozorňuje, že nemožno 
stavať strechu spoločnosti, kým nestoja jej základy a steny. 

Hlavnou postavou románu nie je politik, redaktor ani 
úradník, ale malé dievča Petra, ktoré žije z toho, že so svo-
jou mamou predáva ryby, no zároveň je hladná po živote, 
po vzdelaní a kultúrnom raste. Sníva o inej budúcnosti, ako 
jej môže poskytnúť konvenčná spoločnosť. Chce byť, hoci 
pochádza z nižšej spoločenskej triedy, umelkyňou... Román 
zobrazuje jej vývin, jej boj za ľudskú dôstojnosť, ale je záro-
veň tehličkou v základoch novej spoločnosti...

„Rozhodol som sa, že prielom urobí žena“, píše Bjørnson 
v jednom liste ten istý rok, keď román vyšiel, „pretože 
ženu môžem zobraziť ako slobodnú vďaka jej inštinktom 
a schopnostiam“. 

Keď taká talentovaná a vzdelaná žena ako Margita Pauli-
ny-Tóthová videla taký hrdinský boj, aký roku 1907 viedli 
jej slovenské sestry, pravdepodobne mala rovnaké predstavy 
o ženskej sile ako Bjørnson, a preto sa aj rozhodla preložiť 
Rybárča práve v tom čase. Na Slovensku bolo roku 1907 
veľa takých dievčat ako Petra, tiež túžili po emancipácii, 
mali rovnaké sny o skutočnom vzdelaní a kultúrnom raste 
ako ona, aj ony chceli byť nezávislé, túžili po zmene svojho 
postavenia a rovnako ako Petra chceli byť slobodné vo svo-
jich inštinktoch a schopnostiach.

Keď Margita Pauliny-Tóthová prekladala Rybárča, iste 
si bola vedomá, že Petra by veľmi dobre mohla byť jedným 
z dievčat zo školy v Podolí, ktoré sa postavili maďarské-
mu farárovi a vyhlásili: „Slovenkami sme sa zrodili a Slo-
venkami aj zostaneme!“ Rovnako každé z tých dievčat by 
bolo mohlo byť Petrou, ktorá pobiehala po úzkych ulič-
kách v nejakom meste na severe Nórska a predávala ryby, 
aby jej matka a ona mali z čoho žiť – no zároveň snívala 
o svojom budúcom živote, ktorý chcela prežiť dôstojne 
a hrdo...

Toho roku však na Slovensku nielen Margita Pauliny-
Tóthová prekladala Bjørnsona. Vladimír Hurban preložil 
Arne a redaktor Slovenského týždenníka Dušan Porubský 
preložil Synnøve zo Solbakenu – urobil to vo väzení, do 
ktorého ho zavreli Maďari preto, lebo si pridobre vykonával 
svoju redaktorskú robotu. Takže je veľa toho, čo si možno 
pripomínať roku 2007 – so žiaľom, ale aj s radosťou. Sté 
výročie je pre slovenský národ príliš významné, aby sme ho 
prešli bez povšimnutia.

Román Synnøve zo Solbakenu vyšiel v edícii Slovenská 
knižnica, ktorá zvyčajne publikovala iba slovenskú pôvod-
nú tvorbu. V recenzii na román Arne kritik v časopise Naše 
Slovensko napísal: „Keby v tejto knihe nevystupovali posta-
vy s menami ako Margit, Eli, Baard a Arne, ktoré naznačujú 
severský pôvod, nazdával by som sa, že ide o slovenský origi-
nál. Až taký podobný je život nórskeho ľudu slovenskému.“ 
Svoju recenziu kritik zakončil tým, že Arne postavil ako 
„ideál pre prebudené, osvietené a hrdé Slovensko“. V liste 
Vladimírovi Hurbanovi Bjørnson pozitívne zareagoval na 
podobnosti medzi týmito dvoma národmi. Architekt Du-
šan Jurkovič poslal Bjørnsonovi publikáciu o slovenskom 
ľudovom umení. Bjørnson v liste z 5. januára 1908 reagoval 
takto: 

Môj drahý pane!
Slovenské ľudové umenie bolo pre mňa veľkým prekva-

pením a stal som sa jeho veľkým obdivovateľom. Aká krása, 
aká harmónia! Slováci musia mať veľký zmysel pre hudbu, 
musia mať milú povahu. Nazdávam sa, že tu existuje nevy-
čerpateľný zdroj poézie. Zlé zaobchádzanie s vašim náro-
dom ho len prehĺbi, len obohatí.

Takéto vlastnosti sú podmienkou šťastného života. 
Skloň me sa pred budúcnosťou, v ktorej váš národ dosiahne 
nezávislosť a pokrok.

Veľká vďaka
Bjørnstjerne Bjørnson

Pravdaže, skláňame sa. Sté výročie znovuzrodenia slo-
venského sebaurčenia môžeme však využiť aj na to, aby sme 
si jasne uvedomili, ako veľa ešte treba urobiť.
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Memorandum Krakov – Prešov podpísané

V Spišskej Belej sa 8. marca 2008 
konalo XVI. valné zhromažde-
nie Spišského dejepisného spol-

ku, ktorý patrí k najpočetnejším regio-
nálnym historickým spolkom v rámci 
celého Slovenska. V SDS v súčasnosti 
združuje 334 členov, z ktorých je 18 
zahraničných. Skupinovým členom 
Spišského dejepisného spolku je tak-
tiež Spolok Slovákov v Poľsku. Bohatý 
program spolkového rokovania valného 
zhromaždenia obsahoval taktiež odbor-
nú časť. Referát venovaný 100. výročiu 
úmrtia slávneho spišskobelianskeho 
evanjelického kňaza Samuela Webera, 
osobnosti európskeho formátu 19. sto-
ročia, predniesla dr. Zuzana Kollárová 
zo Štátneho archívu v Levoči, pobočky 
v Poprade.

Valné zhromaždenie SDS zhodno-
tilo taktiež doterajšiu činnosť spolku, 
udelilo absolutórium doterajšiemu 
predstavenstvu a na nové, trojročné 
volebné obdobie vyvolilo nové pred-
stavenstvo spolku. Za predsedu SDS 
bol opätovne vyvolený spišský archivár 
a historik doc. Dr. Ivan Chalupecký, 
ktorému ku zvoleniu veľmi pekne gra-
tulujeme. Za podpredsedu bol zvolený 
František Živčák, tajomníčku Helena 

V Krakove 20. februára 2008 predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter Chudík a maršálek Malopoľ-
ského vojvodstava Marek Nawara podpísali Memoran-
dum o porozumení. Spolupráca týchto regiónov v rámci 
cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky – Slovenskej 
republiky na roky 2007 – 2013 bude zameraná najmä 
na oblasť dopravy a cestných spojení, cestovného ruchu 
a efektívneho využívania fondov Európskej únie. Medzi 
priority patrí cestné prepojenie Krynica – Bardejovské Kú-
pele, Stará Ľubovňa – Piwniczna  a taktiež Veľká Frankova 
– Kacvín, čo našich krajanov určite poteší. Toto historic-
ké prepojenie bolo rokmi nepoužívanou cestou. Do roku 
1924, do defi nitívneho rozhodnutia o príslušnosti Kacvína 
a Nedece k Poľsku, cesta cez Kacvín bola pre Veľkú Fran-
kovú, Malú Frankovú a Osturňu jediným cestným spoje-
ním so Slovenskom. Rozhodlo sa už taktiež, že plánované 
obnovenie tejto cesty bude viesť jej  historickým traktom, 
cez lokalitu Pod uplazom a cestou pozdĺž frankovského 
družstva, kde zo záhadných dôvodov cesta bola prehradená 
závorou. Vyzerá to tak, že aj keď z 20. na 21. decembra 
2007 na hraničnom prechode Lysá nad Dunajcom závoru 
odstránili a vnútorné hranice v Európskej únii zmizli, me-

dzi Kacvínom a Veľkou Frankovou   
sa hranica má dobré. Pocítil to aj 
autor tohto článku, ktorému správa 
JRD vo Veľkej Frankovej zabránila 
v ceste historickou komunikáciou, a nielen jemu. Vidieť to 
na pripojenej snímke. (ľm)

Valné zhromaždenie Spišského 

dejepisného spolku

Dzurilová, pokladníčku Alžbeta Liščá-
ková a za členov výboru – Zuzana Kol-
lárová, Marián Soják, Milan Choma, 
Miroslav Števík, Dušan Bevilaqua, Pe-
ter Zmátlo, Ján Dravecký, Erika Cin-
tulová a Dana Rosová.

Za náš Spolok sa rokovania zú-
častnil generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, ktorý v súvislosti 
s vybudovaním a odhalením pamätní-
ka v Zakopanom venovanému vrahovi 
Slovákov Józefovi Kuraśovi „Ogniovi“ 

v obšírnom vystúpení informoval slo-
venských historikov o zápase našej or-
ganizácie v boji o historickú pravdu. 
Poďakoval sa taktiež predsedovi SSD 
doc. Ivanovi Chalupeckému za podpo-
ru Spišského dejepisného spolku a vý-
zvu adresovanú slovenským ústavným 
činiteľom, aby vo veci konali. Treba na 
tomto mieste zdôrazniť, že SDS, popri 
mladých slovenských historikoch, bol 
jedinou organizáciou, ktorá Slovákov 
v Poľsku v tejto veci podporila. (ľm) 



Mestá, ktoré v stredoveku 
spájala unikátna obchodná 
zmluva z roku 1394 a ktoré 

po stáročia spájali spoločné kultúrne i 
ekonomické záujmy, vstúpili na prahu 
tretieho tisícročia do nového vzťahu. 
Možno ho charakterizovať ako novú 
výzvu pre dve metropoly, druhé naj-
väčšie mestá svojich krajín, ktoré sú 
odhodlané nadviazať na pozitíva minu-
losti a defi novať možnosti spolupráce 
pre nastávajúce obdobie. Geopolitický 
rámec, v ktorom sa Krakov i Košice 
dnes nachádzajú, akoby načrtol pred 
obe mestá nové možnosti v kontex-
te EÚ a schengenského priestoru bez 
hraníc. Hoci Krakov dnes reprezentuje 
takmer miliónovú aglomeráciu s ne-
porovnateľne väčšou silou ako Koši-
ce, možnosti komunikácie, ľudských 
vzťahov, vzájomnej prezentácie, ko-
operácie vo vybraných komunálnych 
témach, no najmä možnosti kultúrnej 
výmeny a rozvoja cestovného ruchu sú 
obojstranne zaujímavé. Zhodli sa na 
tom primátor mesta Krakov Prof. Ja-
cek Majchrowski s primátorom mesta 
Košice Ing. Františkom Knapíkom, 
počas rokovania na starobylej krakov-
skej radnici, situovanej v centre mesta 
na Námestí všetkých svätých. Stretnu-
tie, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 14. 
marca na pravé poludnie, prebiehalo 
v priateľskej atmosfére. Obaja predsta-
vitelia sa zhodli na niektorých náme-

toch spolupráce, ktoré môžu byť obojstranne zaujímavé pre samosprávy aj ob-
čanov. Dotýkajú sa predovšetkým výmeny informácií, turizmu, kultúry, pričom 
jeden z projektov mesta Košice, pod pracovným názvom transport vína Tokaj 
– Krakov, ocenil Jacek Majchrowski ako veľmi zaujímavý a atraktívny. „Je dô-
ležité nachádzať v histórii poučenia, ale i námety, ktoré môžu našu spoluprácu 
rozvinúť,“ poznamenal primátor Krakova. Košický primátor František Knapík 
zdôraznil veľký záujem mesta Košice spoznať skúseností Krakova, ako európskej 
kultúrnej metropoly. Podujatia, ktoré centrum Malopoľska každoročne pripravu-
je, sú veľkou inšpiráciou pre metropolu východného Slovenska, ktorá má ambície 
stať sa v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Primátor Krakova J. 
Majchrowski záujem Košíc o spoluprácu privítal a navrhol, aby sa na základe 
konkrétnych spoločných projektov perspektívne zvažovala a defi novala jej ofi -
ciálna podoba. 

Stretnutiu oboch predstaviteľov miest predchádzala  vo štvrtok 13. marca 
pracovná večera košickej a krakovskej delegácie, na ktorej obe strany zhodnotili 
konkrétne návrhy spolupráce, tak ako ich vypracovali odborné tímy. Námest-
ník krakovského primátora Kazimierz Bujakowski podrobne informoval košickú 
stranu o významných projektoch i zámeroch mesta. Okrem ekonomického roz-
voja Krakov impozantne investuje najmä do kultúry a cestovného ruchu. V roku 
2006 napríklad mesto navštívilo vyše 8 miliónov turistov a v minulom roku 
pripravilo viac ako 1 200 kultúrnych projektov celoštátneho, často aj medziná-
rodného významu. Doslova európskou udalosťou sa stali festivaly ako Sacrum 

Profanum, Misteria Paschalia, Festival Poľskej hudby, 
Medzinárodný festival pouličných divadiel, či slávna 
krakovská Noc múzeí. Samotný pohyb návštevníkov 
v meste a nebývalý ruch naznačujú, že kultúrne udalos-
ti sú v Krakove doslova každodennou záležitosťou. 

V bohatom programe košického primátora nechý-
bala ani prehliadka početných krakovských historických 
pamätihodností, ako aj návšteva Generálneho konzulá-
tu SR v Krakove. Predstavitelia košickej samosprávy sa 
stretli aj so zástupcami Spolku Slovákov v Poľsku, kde 
boli milo prekvapení aktivitami, ktoré Spolok vyvíja 
a prejavili záujem o širšiu spoluprácu medzi mestom 
Košice a Spolkom.

Tibor Ičo  

KOŠICE A KRAKOV
otvárajú novú kapitolu 

vzájomných vzťahov

30 apríl 2008

Počas prehliadky 
mesta
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Čitatelia – redakcia

Výstava 
- Čas veľkonočný

V priestoroch Makovického domu 
v Žiline bola 12. marca sprístupnená 
výstava Čas veľkonočný. Každé dva roky 
ju pripravuje Regionálne kultúrne stre-
disko v Žiline v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Žilinského samosprávneho kraja. 
Cieľom výstavy je poskytnúť priestor na 
priblíženie tvorby ľudovoumeleckých 
výrobcov Horného Považia, ktorých 
oslovila veľkonočná tematika a spraco-
vali ju technikami vlastnými ľudovej 
kultúre. Na výstave dominujú predo-
všetkým veľkonočné vajíčka – kraslice. 
Zdobené sú pôvodnými technikami 
ako je batikovanie voskom, obliepanie 
slamou, sitinou, textilom, čipkou, vy-
škrabovaním, voskovaním, drôtovaním, 
alebo tzv. madeirovou technikou. Do-
minantné sú prírodné materiály ako dre-
vo, prútie, šúpolie, drôt, papier, kameň. 
Nechýbajú exponáty s náboženskou te-
matikou i s duchovným symbolizmom 
zhotovené z drôtu, plechu, dreva, a ich 
kombináciou s inými materiálmi. 

Je to skvelá príležitosť na inšpiráciu 
pre všetkých, ktorí sa zaoberajú rôzny-
mi technikami, ich prelínaním i experi-
mentovaním po formálnej i obsahovej 
stránke. Je to príležitosť aj pre začína-
júcich tvorcov i kolektívy, ktorí nema-
jú inú možnosť prezentácie a posunu. 
Na výstavu prispelo okolo 50 autorov, 
z ktorých mnohí sa za roky spolupráce 
s Regionálnym kultúrnym strediskom 
v Žiline vyprofi lovali na kvalitných 
a zručných výrobcov. Výstava je sprí-
stupnená počas pracovných dní od 8.00 
do 16.00 h a potrvá do 25. marca.

Eva Brezániová

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz 

zapojil krajan František Vodžák  z Čens-
tochovej sumou 100,- zlotých. Svojím 
príspevkom podporil činnosť Spolku. Sr-
dečne ďakujeme.

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

Zarząd Główny TSP, ul. św. Fili-
pa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. III/O Kraków, 
73-1240-2294-11111-0000-3708-6985. 

KRÁTKO ZO SPIŠA
V spišských gazdovstvách sa kvôli 

nerentabilnosti stále zmenšuje počet 
chovaných oviec a kôz. Napriek tomu 
sa ešte predsa nájdu milovníci týchto 
zvierat, ktorí ich chovajú pre vlastnú 
radosť a nie pre príjem. Na fotografi i 

sú tohtoročné trojčatá u jedného z ta-
kýchto gazdov. 

*  *  *
Dňa 29. marca 2008 si slávnostné 

Áno v belianskom kostole sv. Kataríny 
povedali krajania Katarína Kolodejová 
a Darek Nemec z Novej Belej. Mlado-
manželom prajeme, aby do nového spo-
ločného života šťastne vykročili a svojou 
láskou sa navzájom obohacovali. 

*  *  *
Dňa 20. marca t. r. pribudla do ro-

diny Moniky (pochádzajúcej z Novej 
Belej) a Petra Levandovských z Ka-
nady dcéra Adrianna, ktorej prajeme 

veľa zdravíčka 
a šťastným ro-
dičom a rodi-
ne veľa radosti 
z tohto malého 
dievčatka. (aj)

*  *  *
V Nižných 

Lapšoch sa za-
čali práce pri výstavbe lekárne, ktorá 
sa bude nachádzať pred zdravotným 
strediskom. Predtým bola v jeho budo-
ve, ale teraz podľa nariadení Európskej 
Únie musí byť v samostatnej budove. 

*  *  *
Vo Vyšných Lapšoch postupujú 

práce pri stavbe garáži na fare. Je to po-

POĎAKOVANIE
V polovici minulého roku sa obec-

ná knižnica v Krempachoch obohatila 
o slovenské knihy, ktoré jej venovali 
krajania Valent a Irena Galušovci žijú-
ci v Banskej Bystrici, ale pochádzajúci 
z Krempách. Spomínaná zásielka kníh 
pochádzala z ich vlastnej knižnice, kto-
rú dlhé roky zveľaďovali. Viedla ich k 
tomu známa myšlienka, keď si prečítal 
knihu, pošli ju ďalším a nenechávaj ju 
na polici, aby sa časom zaprášila, ale 
nech je v službách čitateľov. Napriek 
tomu, že Galušovci bývajú na Sloven-
sku, udržiavajú stály kontakt so svojím 
rodiskom a to aj vďaka časopisu Život, 
ktorý je pre nich zdrojom informácií 
o krajanskom dianí. Tento knižný dar 
je z ich strany pekným gestom, za čo 
im ďakujeme.

MS SSP v Krempachoch

trebná investícia, o ktorej sa už dlhšie 
obdobie diskutovalo a teraz sa pomaly 
stáva skutočnosťou.

*  *  *
Vo februári oslávili 25. výročie 

svadby Mária a František Trzopovci z 
Vyšných Lápš. V marci zasa 30. výro-
čie svadby slávili Bernadeta a  Eduard 
Biziakovci z Vyšných Lápš. Obidvom 
jubilujúcim párom prajeme veľa lásky, 
zdravia a mnohých spoločných rokov. 
(dm)  
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ODIŠLI 
OD NÁS

Dňa 4. marca 2008 zomrel v Jurgo-
ve vo veku 94 rokov krajan

ANDREJ MILON

Zosnulý bol najstarším krajanom 
a čitateľom časopisu Život. Odišiel od 
nás dobrý krajan, starostlivý otec, svo-
kor a dedo. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *

Dňa 14. marca 2008 zomrela v Jur-
gove vo veku 84 roky krajanka

MÁRIA HANIAČIKOVÁ
Zosnulá bola členkou miestnej 

skupiny Spolku a čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá matka, svokra, babka a pra-
babka. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

*  *  *
Dňa 29. marca 2008 zomrel v Re-

piskách-Bryjovom Potoku vo veku 81 
rokov krajan

JÁN REPIŠČÁK

Zosnulý bol krajanským aktivis-
tom, ktorému veľmi ležal na srdci 
osud krajanskej obce. Podieľal sa na 
zrode Miestnej skupiny v Repiskách 

a skoro polstoročia bol predsedom 
tejto skupiny. Keď ochorel, zveril svo-
ju funkciu Jánovi Jurgovianovi. Aktív-
ne sa zapájal do propagovania nášho 
časopisu Život. Zúčastnil sa takmer 
všetkých zjazdov Spolku a porád Ži-
vota. Vďaka jeho snahe v priestoroch 
požiarnej zbrojnice v obci je klubov-
ňa MS SSP v Repiskách. Okrem tej-
to činnosti dlhé roky viedol požiarny 
zbor, zaslúžil sa o výstavbu zbrojnice, 
modernizáciu vybavenia a za svoju 
obetavú prácu v prospech dobrovoľ-
ného požiarnictva bol viackrát vyzna-
menaný. Domáci zbor mu udelil titul 
čestného predsedu zboru. Bol veselým 
a úprimným človekom a ako hovoril, 
celým srdcom Slovákom.   

Odišiel od nás vzorný krajan, sta-
rostlivý manžel, otec, svokor, dedo. 
Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Repiskách 
– Bryjovom Potoku, 

OV a ÚV SSP, 
redakcia Život  

*  *  *

Dňa 29. marca 2008 zomrela v No-
vej Belej vo veku 78 rokov krajanka

MÁRIA ŠOLTÝSOVÁ
(rod. Klukošovská)

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
Spolku a vernou čitateľkou časopisu 
Život. Spolu s manželom, ktorý bol 
odbojárom, vychovali v slovenskom 
duchu šesť detí. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka, babička, 
prababička, sestra a teta. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej  

OPRAVA
V Živote č.3/2008 pri článku 

Z našich začiatkov vo Vyšných Lap-
šoch na str. 4 bola omylom uverejne-
ná stará fotografi a krempašskej dy-
chovky namiesto vyšnolapšanskej, 
za čo sa ospravedlňujeme. 

*  *  *
V Živote č.3/2008 v článku Be-

liansky nestor na str. 9 sme uvied-
li nesprávne meno jedného z detí 
Františka Nemca Ján namiesto An-
drej, za čo sa ospravedlňujeme. 

Redakcia

O 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 Kra-
kove (vedľa divadla J. Słowackiego). 
Sv. omše slúžia kňazi: Pavol Kubani, 
Viktor Pardel, Krištof Kasprzak a Jozef 
Bednarčík.  

V tomto mesiaci bude sv. omša 29. 
apríla. V nasledujúcich mesiacoch bude 
slúžená 27. mája; 24. júna; júl – august 
– prázdninová prestávka; 30. septem-
bra; 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
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TRVALKY A LETNIČKY
V tomto čase vysádzame aj trvalky, 

najmä druhy, ktoré kvitnú v lete a na je-
seň. Užitočné je, keď ich v čase pučania 
prihnojíme niektorým viaczložkovým 
priemyselným hnojivom (napr. NPK). 
Pôvodné druhy trvaliek nehnojíme, lebo 
si vyžadujú skôr chudobnejšie pôdy. 
V apríli môžeme siať aj mnohé druhy let-
ničiek priamo na okrasné záhony. Ak trvá 
suché počasie, rastliny treba polievať.

TRÁVNIK
V apríli sa treba venovať aj trávniku. 

Trávička na jar pomerne rýchlo rastie, 
keď chceme mať pekný a nízky trávnik, 
musíme najneskoršie koncom apríla 
prvý raz trávu zostrihať. Zložitejšie je, 
keď máme v trávniku zasadené narcisy, 
šafrany, tulipány alebo iné druhy drob-
ných cibuľovín. Vtedy musíme so stri-
haním trávnika počkať, kým listy cibu-
ľovín nezožltnú, lebo v budúcom roku 
by nekvitli. Koncom mesiaca môžeme 
na prázdne miesta v trávniku zasiať par-
kovú trávovú zmes. Stále treba opravovať 
poškodené okraje trávnika, vyhrabávať 
mach a podľa potreby ušliapaný trávnik 
špeciálnym náradím prevzdušňovať.

STROMY, KRY 
A OVÍJAVÉ  RASTLINY

V polovici apríla sa začínajú sadiť 
ihličňany a vždyzelené listnáče. Novo-
zasadené dreviny častejšie polievame, 
a keď sú na výslnnom stanovišti, treba 
ich trocha tieniť. Začiatkom mesiaca sa 
zostrihajú kry a stromy kvitnúce kon-
com jari a v lete na novom dreve i tva-
rované živé ploty. Z ovíjavých drevín sa 
v apríli môže strihať aj vistéria, zemolez 
a veľkokvetý plamienok.

OVOCIE, ZELENINA 
A INÉ RASTLINY

V apríli treba skončiť aj sadenie ovoc-
ných krov a stromov. Uvoľnené kmene 
mladých stromčekov musíme priviazať 
ku kolom. Začiatkom mesiaca sa skončia 
aj zimné postreky ovocných stromov pro-
ti chorobám a škodcom. Podľa potreby 
aj pôdu v okruhu ich kmeňov zrýľujeme 

Práce, ktoré nás čakajú na začiatku 
jari a niečo o cibuľovináchjari a niečo o cibuľovinách

a prihnojíme. Aj záhon jahôd si vyžaduje 
sústavnú pozornosť. Musíme dbať najmä 
na to, aby sa nezaburinil. Záhon jahôd 
možno prikryť netkanou textíliou s die-
rami pre jednotlivé trsy, čím sa dosiahne 
skorší zber. Ak je pôda primerane suchá 
a je priaznivé počasie, sejeme hrach, fa-
zuľu, karotku, cviklu. Sadia sa hlúboviny, 
šalát, pór, cibuľa a skoré zemiaky. Do tep-
lého skleníka sa sejú rajčiaky a presádzajú 
sa niektoré priesady.

CIBUĽOVÉ A 
HĽÚZNATÉ RASTLINY

V marci a v apríli kvitnú v záhradke 
jarné cibuľoviny a všetko akoby ožilo. 
Na prechádzkach v záhradke nedočka-
vo, aspoň očami vyťahujeme zo zeme tie 
drobné prekvapenia, ktoré nám príroda 
každý rok prichystá. Pri tom objavíme 
každé voľné miesto, ktoré by sme moh-
li pre budúci rok zaplniť práve týmito 
veselými poslami jari. Narcisy, tulipány, 
hyacinty a krokusy sa začnú až na konci 
jari zaťahovať a budú sa vyberať z pôdy, 
keď im úplne zožltnú listy. Snežienky 
však môžeme presádzať  aj v čase plné-
ho kvetu. Je samozrejmé, že zo všetkých 
cibuľovín odstraňujeme odkvitajúce 
súkvetia, aby sa rastliny zbytočne nevy-
siľovali tvorbou semien. V tomto čase 
treba začať vysádzať mečíky (gladioly) 
a ďalšie cibuľoviny a hľuznaté kvetiny, 
ktoré kvitnú v lete.

Začiatok vegetácie jednotlivých ro-
dov cibuľových a hľuznatých kvetín je 
rozdielny. Zhoduje sa vždy s príchodom 
určitých priaznivých podmienok, ktoré 
vyvolávajú začiatok vegetačného cyklu. 
Nový vegetačný cyklus sa môže začať až 
po úplnom ukončení minulého cyklu. 
Túto skutočnosť treba rešpektovať pri 
pestovaní v záhrade a nezabúdať na ňu 
najmä pri rýchlení kvetín. Začiatok ve-
getačného cyklu cibuľových a hľuznatých 
kvetín sa obyčajne časove nezhoduje s vy-
tvorením nadzemnej časti rastliny. Túto 
okolnosť možno považovať za charakte-
ristický znak skupiny cibuľových a hľu-
znatých kvetín. Zatiaľ čo väčšina trvácich 
rastlín začína nové vegetačné obdobie 
fyziologickými a biologickými zmenami 
na nadzemných vegetačných častiach, pri 

cibuľových a hľuznatých rastlinách vzni-
kajú podstatné zmeny najskôr v pod-
zemných zásobných orgánoch, z ktorých 
až neskôr vyrastajú nadzemné časti. 

Iba v prvom roku svojho života, pri 
generatívnom rozmnožovaní, sa cibu-
ľové a hľuznaté rastliny prejavujú ako 
väčšina ostatných rastlín. Životný cyklus 
začína vyklíčením semena a vytvorením 
prvých vegetačných orgánov. Zakrátko 
však dochádza k zakladaniu a vývinu 
podzemného zásobného orgánu (cibule 
alebo hľuzy), ktorý je hlavným orgánom 
týchto rastlín. Vznikom podzemného zá-
sobného orgánu sa tieto rastliny začínajú 
odlišovať od ostatných rastlín a stávajú 
sa nielen biologicky, ale aj morfologicky 
skutočnými príslušníkmi svojej skupiny. 
V tejto začiatočnej životnej  fáze, ktorá 
je najcitlivejšia v živote rastliny, dochádza 
niekedy ku genetickým zmenám. V prie-
behu ďalšieho života sú znaky a vlastnosti 
už stabilizované a so závažnými zvratmi 
sa stretávame ojedinele. 

Cibuľové a hľuznaté kvetiny sa v záh-
radách pestujú na dva účely: na priamu 
dekoráciu (okrasná časť záhrady) a na rez 
kvetov (úžitková časť záhrady). Niekto-
ré kvetiny sú vhodnejšie na vysádzanie 
na záhon, iné poskytujú väčší efekt ako 
kytica. Príkladom kvetín, ktoré sú oveľa 
dekoratívnejšie vo váze ako na záhone, 
sú mečíky. Patria preto iba do úžitkovej 
časti záhrady alebo, ak ju nemáme, tak 
na miesto, kde budú esteticky čo naj-
menej rušiť.

Druhy, vysadené v okrasnej časti 
záhrady, by ju mali skrášľovať čo najdlh-
šie, takže nie sú vhodné na rez kvetov. 
Ide najmä o tulipány, ľalie, narcisy a ve-
ľa ďalších druhov, ako napr. snežienky, 
bledule a korunky. 

Najvýznamnejšou a ojedinelou vlast-
nosťou mnohých druhov cibuľových  
a hľuznatých rastlín je ľahké rýchlenie 
a prirýchľovanie, a to aj v najkritickejších 
zimných a predjarných mesiacoch. Pre ne-
dostatok svetla v zimných mesiacoch za-
stavuje väčšina ostatných rastlín kvitnutie 
a sú to väčšinou cibuľové a hľuznaté kve-
tiny, ktoré prinášajú predzvesť blížiacej sa 
jari do našich parkov, záhrad a príbytkov. 

Miroslava 

Poľnohospodárstvo
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Ján Bodenek

O starom 
bodríkovi

Mal bača psa Bodríka, ktorý bol už starý, chromý a bez-
zubý. Bača ho vyhnal a nedal mu žrať. Miesto neho si vzal 
na salaš mladého psa.

V noci mladý pes zaliezol do búdy a spal. Za ten čas vlk 
v tichosti odniesol z košiara ovečku. Ráno bača oľutoval, 
čo spravil s Bodríkom. Zavolal ho späť na salaš a dobre ho 
nachoval.

Na druhú noc si vlk zas prišiel po ovcu. Ale Bodrík ne-
spal a ovcu mu nedal. Za to ho vlk vyzval na zápas.

Išli teda Bodrík s vlkom zápasiť. Bodrík si zavolal na po-
moc sviňu a kocúra, vlk zas medveďa a líšku. 

Keď  vlk s kamarátmi prichádzal pod horu, medveď zba-
dal chromého Bodríka. Chromý Bodrík pokrivkával, nuž 
medveď si myslel, že zbiera skaly, a naľakal sa. Líška zas zba-
dala kocúra, ktorý sa idúcky oháňal chvostom. Zdalo sa jej, 
že to seká šabľou, a tiež sa naľakala. Keď potom ešte počuli 
zakrochkať sviňu, medveď od strachu vyliezol na strom a líš-
ka sa skryla do tŕnia. 

Ako sa Bodrík s kamarátmi blížili k stromu, kocúr vr-
čal:

Dobre mi, dobre mi

Dobre mi, dobre mi, 
mužíček šepce mi, 
jak holub mi hudie, 
že ma ľúbiť bude, 
kým len živý bude.

Dobre mi, dobre mi, 
ženička šepce mi, 
jak holub mi hudie, 
že ma ľúbiť bude, 
kým len živá bude.

Dobre nám, dobre nám, 
ako na konárku, 
hora šumí vôkol, 
nad ňou krúži sokol, 
my tu v tesnom párku.

„Vrní, vrní, vrní...“
Líška však rozumela:
„V tŕní, v tŕní, v tŕní...“
Strašne sa preľakla a utiekla.
Sviňa zas zakrochkala:
„Hrhrhr...“
Medveď však rozumel, že vraví:
„Hor, hor, hor...“
Od strachu rýchlo zliezol zo stromu a utiekol.
Keď vlk takto stratil pomocníkov, od strachu sa aj on dal 

na útek.
Tak starý Bodrík zachránikl bačovi ovcu.

(Studnička, SNP, 1998)

Mladým – mladším – najmladším

Krista Bendová

Č A P I C A
Naša teta mala zimnú čiapku. Čapica 

visela v studenej chodbe na vešiaku. Ok-
rem čapice bývala v tej chodbe myška.

Raz myška rozhodla, že si nájde nejakú 
teplú posteľ. Vliezla teda do toho najtep-
lejšieho, čo našla. Vliezla do tetine čapice. 
Poobede išla teta na prechádzku. Obliekla 
si kabát, na hlavu si založila čiapku a pri-
tom nezbadala, že v nej spí myška. Teta 
vyšla z domu a prechádzala sa po Hlavnej 
ulici. Myška povedala:

„Vyleziem von, pozriem, čo sa robí.“
A tak sa teda prechádzala dve hodiny 

po Hlavnej ulici s myškou na čiapke. Na 
druhý deň mali všetky tety v meste na 
čiapkach namontované malé sivé myšky 
z umelej hmoty. Mysleli si totiž, že naša 
teta dostala najmodernejšiu čapicu – až 
z Tramtárie.

(Studnička, SNP, 1998) 
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Mladým – mladším – najmladším

Ahoj, milé deti!
Tentoraz Vám posielame obrázok spojený s úlohou. Domček pre malé myšky 

má okienka s kruhom, trojuholníkom a štvorcom. Dokreslite ich tak, aby mali 
v radoch rovnakú farbu – červenú, zelenú, zelenú a modrú a  v stĺpcoch musia byť 
rovnaké tvary. Hotový obrázok nám pošlite do redakcie. Čaká na Vás odmena! 

Z posledných  prác sme odmenili: Joannu Kašprákovú z Jablonky a Viktóriu 
Radeckú z Kacvína. Blahoželáme!

Vtáčie husličky
Už rozkvitli kvety.
Za kríčky
schovali vtáci husličky.

Ich pieseň je ako poduška.
Môžeš si ju ukryť pod ušká.

To zem čistá, 
územčistá,
cinká.  

Tak vonia len jar 
a konvalinka.                      

(Studnička, SNP, 1998)

Veselo 
so životom

V škole: „Prečo sa stavajú mosty, 
žiaci?“ 

„Aby pod nimi mohli spať bezdo-
movci.“

*  * *
Pomohli sme svojej učiteľke dô-

chodkyni prejsť cez cestu“, chvália sa 
Dežo, Bendžo a Jožko otcovi. 

„A to ste museli všetci traja?“, ču-
duje sa. 

„Áno, lebo sa bránila!“
*  *  *

Mravec uteká po pralese, ďale-
ko za ním si vykračuje slon. Vzdia-
lenosť, dosť veľká, sa stále skracuje. 
Mravec sa rozčúli, rozkričí sa na slona:

„To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal 
cestu!“

*  *  *
Starenka nastúpi do autobusu: „Je-

den lístok, prosím.“ 
Vodič sa jej pýta: „Kam chcete lís-

tok, teta?“ 
„Sem do ruky.“ 
„Ale kam cestujete?“ 
„Idem na svadbu.“ 
Naštvaný vodič sa nervózne pýta:
„Ale babka, kde bude tá svadba?“ 
„Keď bude pekne, tak vonku, keď 

bude zima, tak vnútri.“
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Lúčny 
zvonček

zrána zvoní
na úbočí
pri jabloni.

Na jabloni oblak leží.
Čo sa stalo?
V máji sneží?
Kto to prikryl jabloň 
mladú bielou penou vodopádu?

Bol tu niekto na úsvite.
Kúzelníka uhádnite.

(Studnička, SNP, 1998) 
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Moto a hudba

O spojenie športových parametrov 
auta s úspornou konzumáciou 
paliva sa pokúsil malý Swift, ktorý 

patrí medzi rozkošné mestské automobily zo 
segmentu B. Vyzbrojený agresívnymi biely-
mi pásmi na karosérii, veľkými 17“ kolesa-
mi a výkonom 125 koní sa pustil do boja s 
konkurenciou. Tvarmi karosérie, aj bojovne 
naladeným interiérom s anatomicky tvaro-
vanými  sedadlami si športovo založeného 
vodiča ihneď získa. Podvozok je tvrdo na-
ladený, brzdové doštičky sa dravo zahryznú 
do kotúčov, aj zrýchlenie je zaujímavé.

Športový charakter Swiftu Šport pod-
poruje presné riadenie a v kabíne ho zvý-
razňujú strieborné pedále. No daňou za 
užívanie v štýle Swift Šport je hlučnejší 
prejav motora v kabíne, ako aj vyššia spot-
reba benzínu 98. Vlastne sa s ním ani nedá 
jazdiť úsporne - bolo by to proti logike. V 
zákrute Swift Šport bez problémov drží 
zvolenú stopu. Stabilizačný systém ESP i 
sedadlá s dostatočnou bočnou oporou a ši-
roké nízko profi lové pneumatiky (195/45 
- 17) priam nabádajú ešte viac zošliapnuť 
plynový pedál. Škoda, že v prevodovke je 
iba päť rýchlostných stupňov, takže pri 
udržiavaní vyšších otáčok sa do uší perma-
nentne tlačia decibely. Nadšenci športovej 
jazdy dokážu z tohto Swiftu v spleti zákrut 
vyžmýkať tie najsilnejšie zážitky. Aj preto 

Suzuki swift sport

môžeme športovú verziu Swiftu so stále 
mladistvým výzorom odporúčať mladým 
nadšencom motorizmu. Keďže však Swift 
patrí rozmerovo k najmenším v segmente, 
asi sa veľmi nehodí na rodinné výlety na 
dlhšie vzdialenosti.

K dobrým jazdným zážitkom prispie-
vajú i vyhrievané športové predné sedadlá, 

ovládanie audiosystému na volante, auto-
matická klimatizácia, ako aj možnosť stl-
miť výrazné červené osvetlenie prístrojov. 
Efektné sú dve koncovky výfukového sys-
tému, cez ktoré sa derie vzrušujúci zvuk, 
pričom systém prispieva k vyššiemu výko-
nu motora. (ms)

Ivan 
Krajíček

Jednou z nezabudnuteľných osobností 
slovenskej hudobnej scény je Ivan Kra-
jíček. Narodil sa 24. mája 1940 v Žiline. 
Dnes už, žiaľ, nie je medzi nami. 5. júna 
1997 sa jeho život uzavrel.

V posledných mesiacoch svojho života 
bol predovšetkým moderátorom obľúbenej 
hudobnej relácie prezentujúcej staré slo-
venské piesne, ktoré sa stali hitmi na celom 
Slovensku, ba aj za hranicami.

Ivan Krajíček sa od útleho detstva ve-
noval hre na husliach a neskôr k tomuto 
koníčku pribudol záujem o herectvo i spev. 
Preto si po ukončení stredoškolského štú-
dia vybral štúdium na Vysokej škole mú-
zických umení v Bratislave. Ako jej absol-
vent, v roku 1964 nastúpil do činoherného 
súboru  Novej Scény v Bratislave, kde 
pôsobil do roku 1975. Po tomto období 
prestúpil do operetného súboru. 

Okrem herectva sa venoval aj modero-
vaniu a bol tiež vynikajúcim zabávačom. 
Spolu s Oldom Hlaváčkom vytvorili dvojicu, 
ktorá svojím dôvtipom a scénkami zabáva-
la poslucháčov rozhlasu. Mnohí z nás si ich 
pamätajú ako dvojicu gazdov v Hostinci pod 
gaštanom. Neskôr spolu začali účinkovať aj 
v televízii, hosťovali každoročne v programe 
Galavečer Slovenskej televízie, či v silvestrov-
ských televíznych programoch. No a vari na-
júspešnejšou bola relácia – Vtipnejší vyhráva, 
kde Ivan Krajíček, Oldo Hlaváček a ich hos-
tia rozprávali vtipy od divákov.

Bol tiež režisérom, pod jeho taktov-
kou vznikli mnohé komédie, či dokonca 
prvý pôvodný slovenský muzikál  Cyrano 
z predmestia. 

Rovnako úspešná bola aj jeho spevácka 
kariéra. Jeho najznámejšie piesne – Mama, 
Posledný fl ám, Tulipán, Oči čierne zľudo-
veli a zaradil sa tak medzi stálice hudobnej 
scény. Od spevu bol len krok k moderova-
niu hudobných relácií.

Prvým hudobným programom, ktorý 
začal moderovať v televízii bola – Disko-

téka pre starších a pokročilých, neskôr 
tento program dostal názov – Smiem 
prosiť? No a spomínaný najúspešnejší 
hudobný program Repete mu priniesol 
obrovský úspech  a narastajúcu obľúbe-
nosť medzi staršími i mladšími divákmi. 
Pripomenul v ňom mnohé už takmer 
zabudnuté piesne a staré hity. Posledný 
diel relácie Repete bol odvysielaný v ro-
ku 1997.

V tom istom roku nás navždy opustil, 
pretože sa mu nepodarilo zvíťaziť boj nad 
ťažkou chorobou.  (lk)  
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Zuzka varí
ČO NA OBED

Držkovica dvorného 
kuchára

Hovädzie držky, hovädzie chvosty, 
bravčovú masť, cibuľu, soľ, Kucharek, 
mletú červenú papriku, šampióny, majo-
ránku, paprikovú pikantnú zmes, gulá-
šovú pikantnú zmes, cesnak, mleté čierne 
korenie, kmín.

Hovädzie surové držky (tento recept 
neuvažuje o hotových predvarených 
držkách zo supermarketov) uvaríme v 
zabíjačkovom kotle v troch slaných, ci-
buľových vodách po 30 minútach. Po 
vychladení ich dôkladne očistíme, zba-
víme loja a iných biologických nečistôt, 
pokrájame na jemné rezance. Medzitým 
varíme v inom hrnci hovädzie chvosty 
asi po dobu troch hodín. Ďalej udusí-
me na bravčovej masti značné množstvo 
nahrubo pokrájanej cibule, pridáme 
predvarené, pokrájané držky, popráši-
me červenou mletou paprikou, čiernym 
mletým korením, kmínom a podlejeme 
vývarom z hovädzích chvostov tak, aby 
držky boli ponorené vo vývare. Dusíme 
ich tak dlho, aby držky boli jemné a 
mäkučké. Hovädzie chvosty vykostíme 
(keď sú dobre uvarené, mäso sa samo 
oddeľuje od kostí) a túto skvostnú po-
chúťku pridáme do držiek za stáleho 
miešania. Popridávame pochutiny ako 
cesnak, korenie (doporučujeme Kucha-

rek od poľského výrobcu, jednoznačne 
patrí do držiek), paprikovú pikantnú a 
gulášovú zmes a pod. Pozor nič nepre-
háňame, kuchár pri varení nesmie byť 
hladný, inak toto jedlo pivných štam-
gastov zbabre. Vývar z chvostov sám za-
hustí držkovicu, nakoniec ju dochutíme 
domácou majoránkou. Podávame zo 
slanými rohlíkmi, prípadne s čiernym 
chlebom. Pohár čapovaného piva nás 
potom dokonale uspí. Dobrú chuť želá 
dvorný kuchár priateľov Rybárskeho ce-
chu Casino v Seredi.

Bravčové rezne plnené 
lečom v alobale

400 g bravčového mäsa, soľ, 40 g 
masti, 100 g cibule, lečo z konzervy, mle-
té čierne korenie, 2 vajcia, alobal, masť.

Bravčové mäso umyjeme, osušíme 
obrúskom, nakrájame na osem rezňov, 
naklepeme, posolíme a necháme stáť. 
Na rozpustenej masti opražíme očiste-
nú nadrobno posekanú cibuľu, pridá-
me lečo z konzervy a spolu podusíme. 
Osolíme, okoreníme mletým čiernym 
korením a nakoniec primiešame vajcia. 
Miešame, až kým vajcia nestuhnú. Na 
štyri rezne rozdelíme pripravené lečo a 
zakryjeme ostatnými rezňami. Alobal 
vymastíme, položíme naň vymastené 
rezne, každú porciu samostatne zaba-
líme a poukladáme na suchý plech. Vo 
vyhriatej rúre pečieme asi 40 minút.

ZÁKUSKY

Broskyňové šatôčky
4 zavárané broskyne, práškový cukor, 

Cesto: 300 g polohrubej múky, 300 g 

postrúhanej mrkvy, 300 g zmäknutého 
tuku, 1/3 bal. prášku do pečiva.

Zo surovín vypracujeme cesto a 
dáme odstáť na pol hodiny do chlad-
ničky. Potom ho na pomúčenej doske 
vyvaľkáme asi na 5 mm hrubý plát, 
nakrájame na štvorce 10 x 10 cm. Do 
stredu položíme polovicu odkvapka-
nej broskyne, cesto preložíme a okraje 
pritlačíme. Upečieme v stredne teplej 
rúre.

ŠALÁTY 

Fazuľkový šalát s lososom 
a vajcom

500 g zelenej fazuľky, zväzok saturej-
ky, 1 vajce, 1 cibuľa, 1,5 lyžice vínneho 
octu, soľ a mleté čierne korenie, 75 g úde-
ného lososa.

Prevaríme asi 1/2 l vody. Vložíme 
do nej očistenú a umytú fazuľku. Pri-
dáme saturejku a vajce prikryté varíme. 
Očistíme a nakrájame cibuľu. Vriacu 
vodu odstavíme, vyvarenú saturejku 
vyberieme, fazuľku scedíme a oplách-
neme studenou vodou. Cibuľu preva-
ríme so 4 lyžicami vody, premiešame 
s octom a olejom, osolíme a okorení-
me. Marinádu premiešame s fazuľkou 
a dáme odpočinúť. Vajce ošúpeme a 
pomocou krájača rozkrojíme na plát-
ky. Lososa pokrájame na plátky, ktoré 
zrolované do zvitkov spolu s plátkami 
vajec upravíme na šalát. 

Vhodná príloha: Tenké plátky žemlí 
opečené dochrumkava, pokvapkáme nie-
koľkými plátkami olivového oleja. Pohár 
Sherry medium. (podľa www.recepty.sk)

František Kolkovič

Jarná
Keď jarné lúče pozývajú k životu
a teplý vánok pohladká po líci,
začuješ aj novú pieseň, sviežu nôtu.
Či ešte i nádej zdolá vyklíčiť?

Podľahneš ešte zostaveným vôňam,
ktoré sa šíria na našom chotári?
Iba ak  v predstave uvidíš oráča i koňa. 
Jarnú orbu neznačia už v kalendári.

A potom zrazu príde nové leto
kvetináč krásy, zelene a vôní.

Okienko pre básnika

Zdoláš sa opojiť čarom kvetov,
oddýchnuť v rodných stromov tôni?

Zdriemnuť si chvíľku v dávnom tichu,
spomínať vo sne, ale nerojčiť!
Podjeseň príde v jednom okamihu.
Hneď jeseň aj tú pieseň dokončí.

Je leto
Je slávnosť farieb sviežich
na  mojej palete.
Aj slová sa začnú vežiť,
mlčaním, mlčaním navreté.

Je podvečer.
Bude aj súmrak nad paletou,
zaznie tiež prvý otáznik.
Akú dáš odpoveď jednou vetou:
Je obrazu ľahký či ťažký vznik?

Je krajina.
Bude aj koniec leta.
Zazvonia zrelým obilím.
Doznejú slová chvál pre poeta
I keď sme pohár nedopili...
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Witam serdecznie wszystkie 
czytelniczki oraz czytelników. 
Mamy kwiecień a z nim wiosnę, 
chociaż musimy zachować czuj-
ność, bo jak mówi przysłowie 
„kwiecień plecień poprzeplata tro-
chę zimy trochę lata”, ale bądźmy 
optymistami i miejmy nadzieję, 
że zima już nie wróci. Po okresie 
zimowym musimy zrobić bilans 
strat jaki nastąpił w naszym ciele. 
Zacznijmy od włosów, po kilku 
miesiącach pod nakryciem głowy 
zaczęły się zapewne szybciej prze-
tłuszczać, straciły na elastyczności 
i połysku. Proponuję zastosować 
odżywkę miodowo-bananową. 
Pot rzebne nam będą:
- rozgnieciony banan,
- łyżka miodu.

Przygotowanie:
Ugniatamy banana z mio-

dem na gładką masę o kremowej 
konsystencji. Włosy moczymy w 
ciepłej wodzie i wmasowujemy 
papkę, owijamy głowę folia spo-
żywczą i dodatkowo ręcznikiem. 
Po 20 minutach wszystko dokład-
nie spłukujemy i myjemy głowę 
szamponem. Włosy po odżywce 
są grubsze i zdrowsze a ponadto 
łatwiej się rozczesują.

Zajmijmy się teraz skóra twarzy, 
która może być zanieczyszczona. 
Proponuję peeling migdałowy. 

Potrzebne nam będą: 
- 2 łyżeczki utartych migdałów,

- 2 łyżeczki płatków owsianych,
- łyżeczka maki pszennej,
- trochę mleka.

Płatki i migdały ucieramy na 
drobny proszek i mieszamy z 
mąką. Niewielką ilość mleka pod-
grzewamy i dodajemy do pozosta-
łych składników by powstała jed-
nolita pasta.

Zastosowanie:
Na oczyszczona skórę twarzy 

nakładamy maseczkę, na co naj-
mniej 2 godziny. W tym czasie 
maseczka zaschnie i stwardnieje i 
może powodować uczucie lekkie-
go pieczenia. Gdy maseczka po-
rządnie wyschnie należy ją zetrzeć 
dłońmi a twarz spłukać ciepłą a 
następnie zimna wodą.

Stopom też się coś należy. Pro-
ponuje ziołową kąpiel.

Składniki:
- łyżeczka oliwy z oliwek,
- 2 krople olejku tymiankowego,
- 12 goździków.

Przygotowanie: 24 godziny 
przed planowana kąpielą, zalewa-
my goździki oliwą. Następnego 
dnia nalewamy do miski gorącej 
wody dodajemy olejek tymianko-
wy i miksturę goździkową.

Zastosowanie: moczymy stopy 
przez 20 minut.

Mam nadzieję, że te kilka do-
brych rad uczyni wasze ciało jesz-
cze piękniejszym niż jest.

Pozdrawiam serdecznie i cze-
kam na wasze listy z pytaniami. 
D. 

PRZYCZYNY 
UDARU MÓZGU 

Udar mózgu jest trzecią - po zawa-
łach mięśnia sercowego i nowotworach 
– przyczyną śmierci, a najczęstszą przy-
czyną upośledzenia sprawności. Cho-
roba ta nie zdarza się bez przyczyn, ale 
jest konsekwencją postępującego zwy-
kle latami procesu degeneracji naczyń 
krwionośnych mózgu. Ten proces bywa 
przyśpieszony przez różne, już coraz le-
piej znane czynniki, które można zmi-
nimalizować lub usunąć. Do tych czyn-
ników zwanych „czynnikami ryzyka” 
zalicza się: 

• miażdżycę
 • nadciśnienie
• palenie papierosów
• cukrzycę 
• otyłość
Im więcej czynników ryzyka wystę-

puje u danego człowieka, tym większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia uda-
ru mózgu. 

Wyodrębniono już wiele czynników, 
które przyczyniają się do powstawania i 
rozwoju miażdżycy. Na jedne zupełnie 
nie mamy wpływu, np. na płeć, wiek, 
predyspozycje genetyczne, ale inne np. 
nieprawidłowe odżywianie, otyłość, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, brak 
aktywności fi zycznej, palenie papiero-
sów, picie alkoholu czy przewlekły stres 
– można wyeliminować lub choćby 
ograniczyć. Należy uczynić wszystko, 
co leży w zakresie naszych możliwości 
w celu opóźnienia miażdżycy. Przede 
wszystkim należy stosować właściwe 
odżywianie. Najlepiej by, więc było 
zrezygnować ze smalcu, masła, słoniny, 
ograniczyć czerwone mięso i jego prze-
twory, żółte sery twarde, tłuste sery bia-
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Co można odpisać 
od podatku?

Wydatki, które mogą obniżyć do-
chód do opodatkowania lub sam po-
datek za rok 2007. Jednym z nich jest 
ulga na dzieci. Na każde dziecko mo-
żemy odliczyć w tym roku 1.145,08 
zł. Wypełniając PIT-37 lub PIT-36, do 
któregoś z nich należy dołączyć PIT/0 i 
w części C wypełnić pozycję 3 – ulga z 
tytułu wychowania dzieci – wpisać ich 
liczbę oraz odpowiednią kwotę. Wartość 
ulgi przenosi się później do formularza 
podstawowego – PIT-37 lub PIT-36. 

Następnie można odliczyć kosz-
ty użytkowania Internetu w lokalu, w 
którym mieszkasz. Ulga na internet jest 
limitowana. Od dochodu odlicza się 
faktycznie poniesiony wydatek w 2007 
roku, nie więcej jednak niż 760 zł. Musi 
to być udokumentowane fakturą VAT.

Nadal istnieje możliwość odpisania 
od dochodu wydatków na cele reha-
bilitacyjne. Można odliczyć wydatki 
m.in. na: leki (powyżej 100 zł mie-
sięcznie), opiekę pielęgniarską, pobyt 
w sanatorium, przystosowanie miesz-
kania do potrzeb inwalidy, opłacenie 
przewodników dla osób z niespraw-
nością narządu ruchu (I grupa) oraz 
dla niewidomych (II i III grupa) – tu 
także utrzymanie psa-przewodnika, ry-
czałt na samochód (dla I i II grupy), 
którym jeździ się na zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne, zakup indywidualnego 
sprzętu, urządzeń i narzędzi do rehabi-
litacji, przystosowanie auta dla inwali-
dy. Jeżeli orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub całkowitej niezdolności do 
pracy posiadają obydwaj małżonkowie, 
to równocześnie obydwaj mają prawo 
do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. 

Nie ma też znaczenia czy małżonkowie 
rozliczają się razem, czy osobno.  

Od dochodu można odpisać także 
darowizny. Najwięcej 6 proc. (na orga-
nizacje pożytku publicznego bądź na 
cele kultu religijnego) albo bez ograni-
czeń, gdy pieniądze zostaną przekazane 
na kościelną działalność charytatyw-
no-opiekuńczą. Honorowi dawcy krwi 
mogą odpisać wartość ekwiwalentu za 
oddaną krew. Od podatku odliczasz 
1 proc. Na organizację pożytku pub-
licznego.

Od podatku można też odliczyć 
wydatki na spłatę odsetek od kredytu 
(pożyczki) udzielonego na sfi nansowa-
nie inwestycji, zaspokajającej własne 
potrzeby mieszkaniowe.

Każde małżeństwo może pomniej-
szyć podatek, gdy rozlicza się razem, 
przy tym jedno z małżonków ma wyż-
sze dochody lub nie ma ich wcale.

Warto wiedzieć
Prawo do niewykorzystanego urlo-

pu wypoczynkowego lub ekwiwalentu 
za ten urlop przedawnia się po upływie 
trzech lat. 

Podstawa wyliczenia emerytury 
w tym roku kalendarzowym

W br. Do podstawy wymiaru eme-
rytury przyjmuje się wynagrodzenie: 
1) z 10 kolejnych lat wybranych z 20 
lat poprzedzających rok przejścia na 
emeryturę, czyli między 1988 a 2007 r. 
włącznie, albo 2) z 20 dowolnych lat z 
całego okresu zatrudnienia. Jeśli w wy-
branym okresie lub latach ktoś pracował 
w kilku miejscach i od tych zarobków 
zapłacone były składki na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe, to przy obliczeniu 
świadczenia ZUS uwzględni wszystkie 
wynagrodzenia. Sumuje się je i razem 
porównuje do średniej krajowej z tego 
samego okresu. 

Składanie wniosków o płatności bezpośrednie rozpoczęte
W dniu 15 marca 2008 r. rozpoczął się ustawowy termin składania wniosków 

o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008. W tym dniu rolnicy mogli wy-
syłać wnioski za pośrednictwem poczty. W biurach powiatowych ARiMR wnioski 
były przyjmowane od poniedziałku, tj. 17 marca 2008 r.

Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2008 r., 
przy przesyłaniu wniosków pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. 
Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym 
terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich przypadkach należna rolni-
kowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
(ARiMR)

łe, tłuste mleko i śmietanę. Natomiast 
warto stosować tłuszcze roślinne, które 
zawierają jedno- i wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe, a te mają korzystny 
wpływ na zdrowie w przeciwieństwie 
do tłuszczów nasyconych, w których za-
warty jest cholesterol.

Nadciśnienie jest jedną z głównych 
przyczyn udarów mózgu. Niszczy ono 
systematycznie ścianki naczyń krwio-
nośnych zmieniając ich strukturę, w 
efekcie stają się twarde, pogrubione, 
mniej elastyczne, co z kolei powoduje 
wzrost ciśnienia. Jest to, więc błędne 
koło – nie leczone nadciśnienie tętni-
cze staje się z wiekiem coraz wyższe. Tej 
choroby nie można lekceważyć. Tym 
bardziej, że ciśnienie tętnicze można 
systematycznie mierzyć i skutecznie le-
czyć.

Palenie papierosów podwaja ryzyko 
udaru, zwłaszcza niedokrwiennego. Ni-
kotyna podnosi ciśnienie, przyczynia się 
do powstania zmian w ścianach tętnic, 
przyśpiesza twardnienie i zwiększa ryzy-
ko ich pęknięcia. 

Cukrzyca jest bardzo istotnym i czę-
sto niedocenianym czynnikiem zwięk-
szającym niebezpieczeństwo wystąpie-
nia udaru mózgu. Przyśpiesza zwężanie 
światła tętnic i osłabia naczynia krwio-
nośne mózgu. Cukrzyca zwiększa też 
skłonność organizmu do tworzenia 
zakrzepów – jakże niebezpiecznych 
zwłaszcza dla mózgu. Nowoczesne me-
tody leczenia cukrzycy umożliwiają bez 
większych wyrzeczeń, utrzymanie cukru 
na właściwym poziomie. 

Nadwaga jest czynnikiem zagrożenia 
w przypadku wielu schorzeń. Zwiększa 
ryzyko cukrzycy, nadciśnienia oraz cho-
rób związanych ze zbyt wysokim pozio-
mem cholesterolu i trójglicerydów we 
krwi a co za tym idzie podnosi stopień 
zagrożenia udarem.

Należy podkreślić jeszcze ryzyko 
wystąpienia udaru przy niemiarowej 
akcji serca -migotanie przedsionków, 
które powoduje zaleganie krwi w sercu 
i tworzenie niewielkich skrzeplin. Dla-
tego należy regularnie mierzyć tętno na 
szyi lub nadgarstku opuszkami palców. 
W przypadku nieprawidłowości skon-
sultować się z lekarzem. To nie złośli-
wość losu, lecz zwykłe realne przyczyny 
powodują udar mózgu, które należy 
wykluczyć w porę z codziennego życia 
i ograniczyć ich zgubny wpływ na orga-
nizm.    

 JÓZEFA PIERONEK 
mgr fi zjoterapii
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Nechýba vám 
prezieravosť?

1. Súhlasíte s tvrdením, že každé rozhodova-
nie je správne, ak je dostatočne rýchle?

a) človek nemusí byť práve v rozhodovaní 
rýchly – 5; b) kto sa pomaly rozhoduje, 
ten mi pripadá smiešny – 2; c) aj rozho-
dovanie by malo byť primerane rýchle – 8; 
d) pomalé rozhodovanie ľudia často pred-
stierajú – 3; e) pre správne rozhodovanie 
je podstatná zrelá úvaha – 10; f ) dlhé uva-
žovanie je prejavom zbabelosti – 1; g) kto 
veľa uvažuje, spravidla nič nezačne – 4.

2. Je správnejšie pomoc prijímať ako odmie-
tať?

a) záleží na tom, kedy a čo – 5; b) pomoc 
je potrebná len pre slabých – 2; c) človek 
by mal pomoc spravidla uvítať – 8; d) súci 
človek pomoc nikdy nepotrebuje – 1; e) 
rozumný človek pomoc nikdy neodmieta 
– 10; f ) prijmem pomoc vtedy, keď sa mi 
to hodí – 4; g) za každú pomoc sa patrí 
poďakovať – 6.

3. Môže mať dôvera za následok aj sklama-
nie?

a) dôveru ešte nemusí vystriedať sklamanie 
– 5; b) najlepšia dôvera je sebadôvera – 3; 
c) každú dôveru si treba vážiť – 8; d) skla-
maniu môže zabrániť len nedôvera – 1; e) 
dôvera je predpoklad úspešnosti – 10; f ) 
je vždy lepšie nedôverovať ako dôverovať 
– 2; g) dôvera môže byť zdrojom optimiz-
mu – 7.

4. Je ten, kto ľúbi, aj žiarlivý?
a) ľúbosť nevylučuje žiarlivosť – 5; b) žiarliť 

treba, aj keby nebolo na čo – 3; c) stačí ľú-
biť a neklásť podmienky – 4; d) žiarlivosť je 
prejavom šľachetnosti – 1; e) aj o žiarlivosti 
treba uvažovať vopred – 8; f ) len žiarlivosť 
vedie k potrebnej istote – 2; g) aj ľúbosť má 
popri srdcu posilniť i rozum – 10.

5. Čo vám vyhovuje lepšie: počúvať alebo 
rozprávať?

a) snažím sa o vyváženosť – 5; b) som radšej, 
ak počúvajú iní -3; c) každý človek by sa 
mal učiť aj počúvať – 8; d) chcem, aby si 
všetci uvedomili, že na počúvanie sú tu iní, 
a nie ja – 1; e) rozprávaniu a počúvaniu má 
predchádzať vždy rozvaha – 10; f ) je dobre 
mať aspoň miernu prevahu počúvania nad 
rozprávaním – 7; g) spravidla vždy čušia tí 
slabší – 2.

Vyhodnotenie:
5-20 bodov: Prezieravosť je vašou slabosťou. 
Máte veľa rezerv pri zvažovaní svojich kro-
kov.
21-35 bodov: Primárna prezieravosť vám ne-
chýba. V praxi si občas dáte aj poradiť.
36-50 bodov: Vaša prezieravosť je všeobecne 
uznávaná. Trochu živosti vo vlastných preja-
voch vám však neuškodí. Trénujte vtipnosť a 
viac uplatňujte úsmev.  

Keď v apríli kazia pľušte
kúzlo jarnej veleby,
v znamenie býka vtedy
vstúpi slnce na nebi. (gp)

BÝK (21.4.-20.5.)
Mesiac bude fi nančne náročnejší ako 

obvykle. Podnikatelia však majú šancu na 
väčšie zárobky. Začiatkom mesiaca budeš 
mať čas na usporiadanie rodinných záleži-
tostí, čo sa ti aj podarí. V rodinnom kru-
hu bude vládnuť hlavne láska a pohoda.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V prvom týždni sa ti podarí zrealizovať 

plány. Tvoje zárobky sa zväčšia. Samotní 
majú šancu nájsť si partnera. V druhom 
týždni sa môžeš cítiť o čosi horšie, hlavne 
kvôli počasiu. V treťom týždni sa viac an-
gažuj v rodinnom živote.

RAK (22.6.-22.7.)
Tento mesiac bude šťastným me-

siacom. V prvých dňoch mesiaca bu-
deš niekam cestovať, dávaj si pozor na 
zdravie. Bude sa ti dariť nielen v láske, 
ale aj v podnikaní. V polovici mesiaca 
si nájdeš partnera. V poslednom  týž-
dni vybavíš dôležité veci.

LEV (23.7.-23.8.)
Najbližšie obdobie bude priaznivé 

hlavne z fi nančného hľadiska. Aj keď 
začiatkom mesiaca sa objavia drob-
né problémy, neboj sa, zvládneš ich. 
V práci sa ti bude dariť a podarí sa  ti 
vybaviť staré, ale za to dôležité veci. 
Radšej sa však s nikým nehádaj.

PANNA (24.8.-23.9.)
Začiatok mesiaca bude fi nančne 

náročnejší. Priatelia ti pomôžu. V dru-
hom týždni nájdeš východisko z nú-
dze. V treťom týždni vybavíš nejakú 
dôležitú vec. Na konci mesiaca by si 
mal niekam cestovať. Cesta bude síce 
zaujímavá, dávaj si však pozor.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Koncom prvého týždňa dostaneš 

to, po čom už veľmi dlho túžiš. Aj keď 
sa ti bude v druhom týždni výnimoč-
ne dariť, svoje rozhodnutia si dobre 
premysli. V druhej polovici mesiaca sa 
bude dariť hlavne podnikateľom. Záver 
mesiaca bude naozaj optimistický.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
Začiatok mesiaca bude náročný, 

pretože ťa rozčúli niekto z blízkych. 
To sa však rýchlo zmení k lepšiemu. 
Čakajú ťa romantické chvíle a podarí 
sa ti vybaviť aj viacerú úradné záleži-
tosti. Koncom mesiaca ťa poteší veľa 
srdečnosti zo strany rodiny. 

STRELEC (23.11.-21.12.)
Pre strelcov nastáva dobrý čas hlav-

ne v práci. Zmeníš pracovné miesto 
na lepšie, s čím sa spája aj lepšie fi nan-
čné ohodnotenie. V rodinnom živote 
môže dôjsť k hádkam s partnerom 
kvôli tvojmu dominujúcemu postave-
niu. Nestrácaj však nádej.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Začiatkom mesiaca  čaká na teba 

mnoho práce, ktorá však prinesie 
očakávané výsledky. Bude sa ti tak-
tiež lepšie dariť v porovnaní s kon-
kurentmi. Koncom mesiaca ťa poteší 
príjemné prekvapenie. Môže sa do-
konca stať, že sa opäť poriadne zami-
luješ.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvom týždni tvoje výdavky 

o čosi vzrastú. Dávaj si pozor na hád-
ky s najbližšími. V druhej dekáde ťa 
bude asi niečo trápiť a budeš o tom 
veľa premýšľať. Tvoja rodinná i fi nan-
čná situácia sa bude pomaly zlepšovať. 
Dávaj si pozor na zdravie. 

RYBY (19.2.-20.3.)
V prvom týždni si dávaj pozor 

na neznámych a v žiadnom prípade 
nechci, aby ti pomáhali. V druhom 
týždni sa tvoj zdravotný stav výrazne 
zlepší. Možno vyhráš v nejakej súťaži. 
Koncom mesiaca ťa čakajú väčšie vý-
davky v domácnosti a služobná cesta.

BARAN (21.3.-20.4.)
Prvý týždeň prinesie so sebou väč-

šie výdavky. Baranom - samotárom sa 
podarí nájsť si partnera. Ak si chceš 
požičať peniaze, tak sa radšej zdrž. 
Druhá polovica mesiaca bude úspeš-
nejšia ako prvá, podnikateľom sa 
bude dariť hlavne v poslednom týž-
dni. (ms)
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Čo prezrádza tvoje 
meno?

MARIÁN - usmiate, veselé, pôsobivé a rozkošné 
meno. Najčastejšie je tmavovlasý buď tmavý blondín a len zried-
kakedy brunet. Nie je príliš vysoký, skôr strednej postavy, veľmi 
driečny, štíhly, má trochu podlhovastú tvár s pravidelnými čr-
tami a rovným, skoro gréckym nosom. Oči má modré, sivé, 
niekedy hnedé, vlasy rovné, ale niekedy aj kučeravé, čo ešte viac 
zvýrazňuje jeho čaro. Obyčajne sa ponáša na otca, taktiež veľmi 
driečneho. Máva sangvinickú, niekedy až cholerickú povahu, ale 
nikdy melancholickú.

V detstve býva trochu rozmaznávaný, nielen mamou či babič-
kami, ale aj tetami a známymi, čo má spočiatku veľmi rád, ale 
neskôr ho to začína rozčuľovať. V škole sa učí dobre, tým viac, 
že je inteligentný. Rád číta, má veľa vedomostí, aj keď sú dosť 
povrchné. Je veľmi výrečný a každého vie prehovoriť. Býva však 
aj druhý typ Mariánov - skromný, nesmelý, bojazlivý a slabý 
(srdce, nervy, pľúca). Je ich však podstatne menej.

Marián sa pedantne stará o svoj zovňajšok, snaží sa byť vždy 
pekne oblečený a vlasy si češe ako fi lmoví umelci. Ako sme už po-
vedali, učí sa dobre, ale nesystematický, nie je tzv. bifľovač, ale 
skôr pracant. V škole však má vždy šťastie; rozkošná nonšalancia, 
istota a sladké oči adresované učiteľkám mu získavajú ich zho-
vievavosť. Podobne je na štúdiách. Veľmi živý, pohyblivý, stále 
niečím zaujatý. Má veľký úspech u dievčat, nielen v škole, ale i 
neskôr, v zamestnaní. Kamaráti ho nemajú príliš radi, možno aj 
preto, že mu trochu závidia jeho šťastie a úspechy. Nadriade-
ní, najmä v práci, taktiež niekedy pozerajú cez prsty na jeho 
nedostatky, ktoré nahradzuje veľkou pracovitosťou. Marián 
býva dobrým učiteľom, hercom, spisovateľom, úradníkom, ob-
čas dôstojníkom. Aj keď sme ho nazvali pracant, pracuje dosť 
nerovnomerne.

Žení sa s peknou, milou, rozvážnou, ale trochu utiahnutou 
ženou, ktorú má veľmi rád. Mávajú jedno a niekedy dve deti. 
Ako manžel a otec je dobrý, ale nie vzorný, lebo všetky zväzky 
a platné normy ho trochu unavujú. Najlepšími manželkami pre 
neho by boli Anna, Marta, Irena či Kristína, lebo tie by si ho vedeli 
podmaniť, čo by mu nebolo na škodu. (aj)

SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 

ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie 
do snára, aj keď to pokladá za predsudok 
našich babičiek. Je to predsa iba zábava. 
A čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak 
teda, keď sa vám snívalo: 

Kladivo, pracovať ním - práca ti pri-
nesie zisk; vidieť - dobré vyh liadky do bu-
dúcnosti.

Klietka, prázdna - zbavíš sa starostí; s 
vtákmi - nájdeš dobrého priateľa; veľká s lie-
tajúcimi vtákmi - stratíš pôžičku; s dravými 
zvieratami - tvoj nepriateľ ti nezaškodí; vidieť 
z nej vychádzať zvieratá - si ohrozený. 

Kmotor, byť ním - čakajú ťa nové po-
vinnosti; vidieť - darček (dáš alebo dosta-
neš).

Knižnicu vidieť - potrebuješ dobrú radu; 
byť jej majiteľom - dosiah neš cieľ.

Kocúr, biely buď strakatý - pred tebou 
veľká láska; čierny - žiarlivosť; čierny, ktorý 
ti prebehol cestu - nešťastie. 

Kompas - čaká ťa cesta do sveta.
Koleno, zranené - zhoršenie pomerov; 

kľačať na ňom - musíš byť pokornejší; pek-
né a zdravé - úspešné podnikanie. 

Kominár, na streche - zbavíš sa podozre-
nia; stretnúť ho - veľké šťastie. 

Koncert - zažiješ veľkú radosť. 
Korále - čaká ťa utrpenie.
Korene stromu - zlá žena, zlý vplyv; po-

tknúť sa na nich - pre neopatrnosť utrpíš 
škodu. (aj)

Zhovárajú sa dvaja chlapci:
- Aj vy sa pred obedom modlíte?
- Nie, naša mama varí dobre!

* * *
- Ako to, že vášho ratlíka voláte 

strážnym psom?
- Pretože ho treba stále strážiť, aby 

ho niečo neprešlo.
* * *

Pri písomke pošepkal Jano svojmu 
susedovi:

- Ten učiteľ je ale hlupák!
A od tabule sa ozvalo:
- Nenapovedať! Každý na to musí 

prísť sám.
* * *

Stvoril Boh muža a hovorí:

- Hm, dobre.
Stvoril Boh ženu a hovorí:
- Hm, veď ona sa domaľuje.

* * *
Smrteľne chorý pacient sa pýta ses-

tričky:
- Sestrička, mám ešte nejakú šan-

cu?
Sestrička odpovedá:
- Nie, vy vôbec nie ste môj typ!

* * *
Ako sa dá spoznať policajtov sú-

kromný dom?
Po prvé: má ho okrúhly, aby za ro-

hom nečakal zlodej.
Po druhé: na TV anténe má zavese-

nú papriku - pre ostrejší obraz.



42 apríl 200842

Zaujímavosti

4242

ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

e-mail: zivot@tsp.org.pl,  www.tsp.org.pl

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, ZARZĄD GŁÓWNY

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 17, fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Lýdia Kováliková, Dorota Mošová

sekretarz redakcji: Marián Smondek

Społeczne kolegium doradcze:
Ján Špernoga, Žofi a Bogačíková, Jerzy M. Bożyk, 

František Harkabuz, Žofi a Chalupková, 
Bronislav Knapčík, Božena Bryjová 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: Drukarnia TSP, 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje Zarząd Główny 
w Krakowie, w terminach: 
do 30 listopada na I kwartał, I półrocze oraz cały rok następny;
do 15 czerwca na II półrocze roku bieżącego lub bezpośrednio wpłatą na konto: 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

Cena prenumeraty dla kół i oddziałów Towarzystwa:
1 miesiąc – 2,20 zł, półrocznie – 13,20 zł, rocznie – 26,40 zł
Cena 1 numeru za granicę łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację – 4,40 zł (rocznie 52,80 zł)
do Europy (w tym Czechy) – 9,30 zł (rocznie 111,60 zł)
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł (rocznie 117,60 zł),
 pocztą lotniczą 15,70 zł (rocznie 188,40 zł)
Cena 1 numeru w prenumeracie indywidualnej 
w kraju wynosi 3,90 zł (rocznie 46,80 zł)
Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotografi i redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych, 
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

M
IE

SI
Ę

C
ZN

IK
 S

PO
Ł

E
C

ZN
O

-K
U

LT
U

R
A

L
N

Y
Tankista zaparkoval v dome

V istej dedine v ruskom pohorí Ural sa stala pomerne 
nezvyčajná nehoda, keď do jedného z domov narazil ruský 
tank. Posádka tak pravdepodobne dosť nešikovne zaparko-

vala a išla si do miestneho obchodu 
kúpiť ďalšie fľaše vodky. Celú sce-
nériu nakrútil na mobilný telefón 
jeden z obyvateľov dediny. Na zá-
bere je údajne vidieť, ako tank na-
ráža do rohu domu a smejúceho sa 
vodiča, ktorý neskôr vyliezal naspäť 
s fľašami vodky. Jedna z miestnych 
žien dokonca vykrikovala, aby ho z 

tanku vytiahli von. Ruská armáda sa 
za incident už ospravedlnila a sľúbila kompenzáciu. Nehoda 
podľa ofi ciálnej správy zapríčinila technická porucha na vo-
zidle, ktoré sa oddelilo od cvičnej kolóny. Podľa predchádza-
júcej správy však údajne tank dostal šmyk na ľade. (SITA)

Študenti v múzeu - 
vraj za Medvede(va)

Skupinovým sexom sa v moskovskom Múzeu biológie 
pobavilo niekoľko študentov Moskovskej štátnej univerzity. 
Akciou, ktorú si celú nafotili a vystavili na internete, údajne 
chceli podporiť medvede - totemové zvieratá Slovanov, kto-
rých vraj v Rusku ubúda. Študenti sa stali „hrdinami“ inter-
netu, zato vedenie univerzity uvažuje nad trestom. Netra-
dičné podujatie totiž uskutočnili deň pred prezidentskými 
voľbami, v ktorých vyhral prokremeľský kandidát Dmitrij 
Medvedev, označovaný za následníka súčasného prezidenta 
Vladimíra Putina. Heslo akcie „Súlož za následníka, med-
veďka“ teda možno interpretovať rozličnými spôsobmi. 
Užívatelia ruského internetu už navyše stihli zistiť, že pla-
gát s rovnakým podvratným heslom ktosi rozvinul na konci 

februára pri demonštrácii prokremeľského hnutia Maladaja 
Gvardija na Medvedevovu podporu. Hlavní organizátori 
akcie študentmi univerzity však vôbec nie sú. (ČTK)

Pohreb cez internet
Čo ku tomu treba? Štyri kamery a internet, pretože taká 

je podstata novej služby, ktorá sa presadzuje na internete. Jej 
cieľom je umožniť smútiacim, aby sa mohli zúčastniť poh-
rebu, aj keď na neho nemôžu prísť osobne. Túto službu už 
ponúka osem krematórií v Británii. Za poplatok 75 libier 
(3200 korún) dostanú záujemcovia heslo, ktoré im umož-
ní sledovať iba v nepatrne oneskorenom priamom prenose 
smútočný obrad, ktorý zaznamenávajú kamery umiestnené 
diskrétne v zadnej časti krematória. Záznam pohrebu je k 
dispozícii nasledujúcich sedem dní; kúpiť sa dá tiež DVD s 
nahrávkou za 50 libier či zvukový záznam za polovicu tej-
to sumy. Podobné služby fungujú aj v Austrálii a Brazílii. 
(ČTK)

Ľudsko-zvieracie embryo
Po prvý raz vo Veľkej Británii vytvorili vedci hybridné 

ľudsko-zvieracie embryo. Podľa správ newcastleskej univer-
zity, výskum, ktorý prezentovali najskôr 25. marca na pred-
náške v Tel Avive, musia ešte publikovať a overiť. Podľa slov 
hovorcu výskum ešte nie je ukončený. Zverejnenie objavu 
prišlo po tom, ako britský premiér Gordon Brown v marci 
otvoril diskusiu o zákone o ľudskom oplodnení a embryách, 
ktorý povoľuje vytvorenie ľudsko-zvieracích embryí pre me-
dicínsky výskum. Vedci vytvorili embryá prenesením DNA 
z buniek ľudskej pokožky do vajíčok , získaných z kravských 
vaječníkov, ktorým odstránili takmer celý genetický mate-
riál. Podľa hovorcu univerzity v Newcastli, vedci budú pub-
likovať výsledky výskumu pravdepodobne v období niekoľ-
kých mesiacov. (SITA)
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Łukasz Buchała Łukasz Buchała 
– počítačový grafi k– počítačový grafi k Ewa Koziołová 

Ewa Koziołová 

– počítačová grafi čka
– počítačová grafi čka

Krzysztof DudekKrzysztof Dudek
– – tlačiartlačiar

Maria Tokarzová 
Maria Tokarzová 

– operátorka CTP– operátorka CTP

Dariusz Górka Dariusz Górka 
– – rezačrezač

Paweł KałuskiPaweł Kałuski
– – tlačiartlačiar

Jola Baranová 
Jola Baranová 

– – knihárkaknihárka

Sylwia Puchałová Sylwia Puchałová 
– – knihárkaknihárka

Wanda Bitelová Wanda Bitelová 
– – knihárkaknihárka

FOTO: M. SMONDEKFOTO: M. SMONDEK



BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków 
BIURO tel.: (+48 12) 634-11-27, 632-66-04
fax: (+48 12) 632-20-80, DTP tel: (+48 12) 633-09-41
e-mail: zg@tsp.org.pl 

ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków

tel.: (+48 12) 633-36-88, fax: (+48 12) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

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:
• 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

15 lat tradycji druk arni15 lat tradycji druk arni

Zamestnankyne kancelárie ÚV SSP (zľava): 
Aldona Zahorová, Marzena Zubalská, 
Ewa Kołodziejová a Jolanta Dziedzicová

MS 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


