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V septembrovom čísle nájdete:
Richtár Novej Belej hodnotí situáciu po Výstava starých fotograﬁí v Jurgove . . . .12-13
povodni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Spišská obec Jurgov sa
Aký je pohľad Jozefa Majerčáka, richtára Novej Belej na
situáciu z uplynulých dní, ktoré
mnohým obyvateľom priniesli veľa smútku i materiálnych
škôd? Záplavy sú už zažehnané,
no teraz treba odstrániť škody.
Ako vyzerajú plány v najbližšej
budúcnosti, o tom sme sa porozprávali s J. Majerčákom.

Z učiteľských chodníčkov . . . . . . . . . . 6-7

môže pochváliť unikátnou
výstavou starých fotograﬁí
zachytávajúcich bežný život
Jurgovčanov, ale aj dôležité
udalosti z histórie tejto obce.
V priestoroch starej zbrojnice to dýcha minulosťou.
Presvedčte sa sami, z ktorého
roku je najstaršia fotograﬁa
alebo vďaka komu sa výstavu podarilo zrealizovať.

Oravskí krajania v Šaštíne . . . . . . . . . . . 13
Orávka . . . . . . . . . . . . 14-15

Cyklus životných príbehov našich učiteľov sa natrvalo vryl do
nášho časopisu. Dnes vám, drahí čitatelia, predstavíme naraz až
dve krajanky, ktoré sa svojou láskou k učiteľskému povolaniu vštepili do sŕdc nejedného dieťaťa.

Orávka, malá dedinka, na juhu Poľska
či Slovenska? Áno, nachádza sa aj na juhu
Slovenska, ale aj na juhu Poľska. Aj keď sú
to dve samostatné obce, historicky tvoria jeden celok. Totižto Orávka na Slovensku je
jednou z obcí, ktorú založili hornooravskí
Slováci po odchode zo zabraného územia.

V Hornej Zubrici . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Kľukatá cesta vedca a kňaza . . . . . . . . . . 16
Poľovnícky deň v Jurgove . . . . . . . . . . . 17
Výlet na Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Oslavy vzniku Matice slovenskej . . . . . . 21
Bol krásny letný deň. Nad Babou horou svietilo letné zohrievajúce prírodu slniečko, sem-tam preletel okolo nejaký mráčik,
jednoducho deň ako stvorený na turistiku. Prechádzal som sa po
Hornej Zubrici a snažil som sa nahliadnuť do každého kúta, aby
som sa dozvedel, ako sa žije ľuďom v tejto obci, čo sa tam zmenilo
a čo by chceli, aby sa tam zmenilo.

700 rokov Fridmana . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fridmančania
v polovici augusta oslávili presne 700. výročie
od vzniku svojej obce.
Oslavy boli spojené
s bohatým kultúrnym
programom,
vďaka
ktorému si na svoje
prišli nielen dospelí,
ale aj tí najmenší. Oveľa viac sa však dočítate
na stránkach nášho časopisu.
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...sa tento rok uskutočnila
v amﬁteátri vo Vyšných
Lapšoch. Posledné podujatie v tejto obci organizoval Spolok Slovákov
v Poľsku pred 15 rokmi,
preto sme boli všetci naozaj zvedaví, či na toto
tradične podujatie príjmu
krajania pozvanie a nakoľko sa im zapáči. Nakoniec
vďaka vysokej úrovni hry
všetkých účinkujúcich dychových hudieb podujatie
prekonalo naše očakávania. A ako to teda všetko dopadlo?

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . 24-25
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Návrh obálky: Ewa Koziołová

Čas letných prázdnin

je u ž za nami...
Keďže čas letných prázdnin je už neodvratne za nami, opýtali sme sa detí z Novej Belej, Tribša, Vyšných Lápš a Podvlka,
ako strávili tohtoročné letné prázdniny.
Hoci sa už skončili, na zážitky z leta budú
spomínať počas celého školského roka.
Lukáš Valiček z Novej Belej sa nám
pochválil, že bol s mamou na černiciach.
Na otázku, či stretli medveďa, odpovedal
s úsmevom, že nie, a keby ho stretli, nebál
by sa. Je to naozaj odvážny chlapec. Veľa
času strávil s kamarátmi, ale aj so sesternicami a bratrancami. Bolo mu však ľúto, že
prázdniny sa vždy končia tak veľmi rýchlo.
V Novej Belej sme vyspovedali aj
Michalka Moša. Vysvetlil nám, že pôjde
do školy až na budúci rok. Cez leto sa
bicykloval u babky a dedka vo Vyšných
Lapšoch a so svojou sesternicou Karolínkou a maminou sa bol kúpať v Szaﬂaroch. Bolo tam veľmi dobre a priznal sa,
že sa mu odtiaľ veru nechcelo ísť domov.
Cez leto tiež pomáhal svojej mame a po
celý čas ju poslúchal. Sľúbil, že
aj naďalej bude taký poslušný, o
čom sa ešte prídeme do Novej Belej presvedčiť.
Magda Lejavová z Novej Belej
nám na otázku, ako strávila letné
prázdniny odpovedala, že sa bicyklovala, lebo ju to veľmi baví.
Najradšej si spomína na to, ako
v noci s celou rodinou grilovali
v záhrade a pochutnávali si na rozličných dobrotách z grila.
Jej sestra Viktória bola cez leto
u sesternice a prezradila nám, že
hoci sa leto končí, vôbec jej to
nevadí, pretože sa už veľmi teší do
školy. Ako vidieť, je vzornou školáčkou aj počas letných prázdnin.
Zavítali sme aj do Tribša. Tam
sme sa porozprávali o prázdninách s Krištofkom a Veronikou
Rabianskymi. Dozvedeli sme sa,
že Krištof bol s oteckom v práci,

kde mu pomáhal roznášať listy. Spoločne
so sestrou pomáhal tiež mame strážiť malú
sestričku Gabrielku. Okrem toho boli na
výlete na Jaworzynke vo Vysokých Tatrách
a navštívili aj babičku a dedka v Lapšanke. Spoločne sa vybrali taktiež do Nového

Lukáš Valiček a Magda Lejavová
z Novej Belej

kým sa naplnil a pochválila sa, že počas
prázdnin navštívila niekoľkokrát aj svoje
kamarátky.
Kristián Ovšonka z Vyšných Lápš
nám prezradil, že veľmi veľa času strávil
s bratrancom. S ockom robili klietku pre
zajačika a teraz ho chodí kŕmiť a dávať
mu vodu, čím plní svoju veľkú úlohu. Nie
sú mu cudzie ani hojdačky a pieskoviská,
kde strávil veľa dní so svojimi tetami,
mamkou i babičkou.
Ani deti na Orave sa počas prázdnin
nenudili. Kinga, Anka a Partícia z Podvlka nám prezradili, že spolu trávili veľmi
veľa času. Bicyklovali sa nielen po dedine,
ale občas zašli aj k rieke do Hornej Zubrice. Navštívili svoje sesternice a známych,
Veronika a Krištof Rabianski z Tribša
avšak najviac času strávili práve so svojimi
s malou Gabrielkou
rovesníkmi. Hrávali futbal, volejbal a po večeroch sa im najlepšie
hralo na skrývačku. Na nej sa ich
schádzalo naozaj dosť, pretože
všetky tri svorne tvrdili, že občas
ich bolo skoro 50. U Kingy na
dvore si postavili stan, v ktorom
počas pekných letných nocí spávali, alebo skôr ležali a rozprávali
sa až do rána. Často sa stretávali v miestnej klubovni, kde si aj
zaspievali viaceré pesničky alebo
Podvlčanky Patrícia, Anka a Kinga
hrali pingpong. Keďže sa však blíži
školský rok, povedali mi, že by sa
do klubovne zišiel aspoň jeden počítač napojený na internet, pretože
pri mnohých domácich úlohách
musia nahliadnuť aj do sveta internetu, zistiť nejaké informácie či
dozvedieť sa nejaké zaujímavosti.
Ako vidieť, deti z Novej Belej,
Tribša, Vyšných Lápš a Podvlka, a určite aj z ďalších spišských
Michal Moš a Veronika Lejavová z Novej Belej
a oravských obcí, si prázdniny
užili do sýtosti. Tie, ktoré sú už
Targu na zmrzlinu, ktorá im veľmi chutiškolákmi,
si však opäť museli sadnúť do
la. Okrem toho sa dennodenne kúpavali
školských
lavíc.
v bazéne, ktorý mali na záhrade. Veronika
S deťmi sa rozprávali:
pritom nezabudla poznamenať, že do baLýdia Ostrowska, Dorota Mošová
zéna bolo potrebné naliať veľmi veľa vody,
a Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl
Kristián Ovšonka z Vyšných Lápš
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byvatelia Novej Belej boli nedávno postihnutí veľkou záplavou. Pre mnohých z nich
bola noc z 23. na 24. júla t.r. jednou
z najhorších v živote. Voda strhla most
nad riekou Bialkou a pustila sa ďalej.
Zničila úrodu a narobila veľa škôd
v domoch, záhradách i na poliach. Život v obci sa však nezastavil, ale plynie
po tomto ťažkom období ďalej.
Situáciu po povodni, ale aj spomienky na krízové dni sme hodnotili v spoločnom rozhovore s richtárom Novej
Belej Jozefom Majerčákom. Hoci nás
privítal so srdečným úsmevom na
tvári, pri spomienkach na uplynulé
dni sa mu na tvári zračil smútok. Hádam najviac zo všetkého ho mrzí skutočnosť, že kritickej situácii na Bialke
sa dalo predísť a nemusela vyvrcholiť
až do takých ťažkých následkov. - Dalo
sa tomu zabrániť! - tvrdí Jozef Majerčák. Už niekoľkokrát totiž kontaktoval
Obvodný úrad ochrany prírody a krajiny, o tom, v akom stave je most nad
riekou Bialkou. Úrad bol informovaný
aj o tom, že v prípade silného dažďa je
rieka Bialka v rizikovom stave. - Dva
týždne pred povodňou som dostal ďalšiu písomnú odpoveď. Podľa príslušného
úradu, na tomto rizikovom území Spiša
nemožno nijako zasahovať do krajiny,
pretože je to chránená krajinná oblasť.
Potvrdila to taktiež expertíza z Krakova rozhorčene tvrdí Jozef Majerčák. Podľa
jeho slov ľudia v obci najlepšie poznajú
svoju rieku. Bolo už len otázkou času,
kedy sa v prípade silných dažďov rieka
vyleje zo svojich brehov, čo sa napokon
potvrdilo. Ako všetci vieme, príroda
ukázala svoju silu.
Pri spomienkach na najhoršie chvíle J. Majerčák konštatuje, že stav na
Bialke sa zhoršoval veľmi rýchlo. - Prvá
voda udrela na breh a začala ho podmývať. Bolo to v popoludňajších hodinách,

Po povodni na Bialke postavili na zničenom moste dočasnú drevenú lavičku...

Dočasný prechod
z Novej Belej do Krempách

Richtár Novej Belej
hodnotí situáciu po povodni
približne okolo 13. hodiny. Alarmovali sme požiarnikov. Spoločnými silami
sme na ohrozené miesta hádzali vrecia s
pieskom. Každý pomáhal, ako vedel. No
voda sa vylievala, dokonca začala brať
vrecia piesku. Začínalo to byť nebezpečné, museli sme sa preto vzdialiť a chvíľami sa len bezmocne prizerať, ako voda
ničí, čo sa dá.
Dodajme, že predpovede počasia
po celý čas neboli optimistické. Mala
prísť ešte druhá vlna silného dažďa, tá
však, našťastie, neprišla. Jozef Majerčák
zdôrazňuje, že práve v týchto chvíľach
sa ukázala spolupatričnosť obyvate-

Pole, ktoré bolo prednedávnom zaliate vodou, foto: lo

4

september 2008

ľov Novej Belej. Navzájom si pomáhali a podporovali sa. - Materiálne škody
boli hrozné, ale ešte horšie boli rany na
psychike ľudí, veď mnohí sa len so slzami
v očiach prizerali, ako im voda zalieva
garáž, prízemie domu, či pivnicu s úrodou. Ľudia mali strach a to bolo najhoršie. No musel som predovšetkým myslieť
na nápravu materiálnych škôd - tvrdí
s odhodlaním J. Majerčák a dodáva, že
fyzicky jednoducho nebolo možné pomôcť všetkým.
Spolupatričnosť ukázala aj široká verejnosť. Pomoc prišla zo strany
okolitých obcí - pomáhali dobrovoľné

požiarne zbory z Krempách, Lopušnej,
Ostrowska, Waksmundu, Gronkova
a taktiež požiarnici z Nového Targu.
Pomoc prišla aj z ďalekých regiónov
– z Bochne či Brzeska. DZP Strzelce
Opolskie poskytla motorovú pílu, hadice a požiarne obleky. Gmina Nový
Targ vyslala 8 nákladných áut s kameňmi, ktoré boli uložené na miesta,
kde počas záplavy prichádzali najväčšie
vlny.
O situáciu v Novej Belej sa zaujímali aj médiá. Obec navštívil prednosta okresu Nový Targ Krzysztof Faber,
pricestoval tiež vojt gminy Nový Targ
Jan Smarduch, ba dokonca aj premiér
Poľskej republiky Donald Tusk. Vládni
činitelia prejavili podporu a prisľúbili
pomoc.
Dňa 8. augusta bol Jozef Majerčák
prizvaný do sídla Výboru pre povodie
Úkryt vojakov počas detonovania mostu

Práce na koryte rieky

horného Dunajca v Novom Targu, kde
sa uskutočnilo dôležité stretnutie predstaviteľov Regionálneho výboru vodného hospodárstva v Krakove. Medzi
účastníkmi bol taktiež Krzysztof Faber a Jan Smarduch. Cieľom stretnutia bolo celkové zhodnotenie situácie
a účastníci sa tiež dohodli na ďalšom
postupe pri odstraňovaní škôd.
V súčasnosti je situácia pri rieke
Bialke, podľa slov Jozefa Majerčáka,

... ktorú pred detonáciou mostu presunuli vyše mosta

celkom pokojná. Odstraňujú sa konáre
stromov a nánosy hliny pomocou bagrov a nákladných áut. Najdôležitejšie je
čo najskôr vybudovať nový most vedúci
z Novej Belej do Krempách. Bol totiž
dôležitým spojením pre Krempašanov
a Novobelanov. Jozef Majerčák vysvetľuje: - Uvažovalo sa najskôr o vybudovaní mostu pre chodcov, no na všetko treba
povolenie a je to ﬁnančne náročné. Preto
je oveľa lepšou alternatívou vybudovať
plnohodnotný most, ktorý bude mať dlhú
životnosť. Donedávna bolo z Novej Belej možné prejsť do Krempách pešo,
pretože na teréne zrúteného mostu
Krempašania vybudovali drevenú lavicu. Ako hovorí Jozef Majerčák: - Na
vybudovanie mostu je potrebný čas, ale
aj ﬁnancie. Projekt na výstavbu mostu
je adaptovaný, to znamená, že rovnaký
most už bol vybudovaný neďaleko Nowého Sącza. Vytvorenie celkom nového plánu a architektonického projektu by bolo
totiž ﬁnančne veľmi náročné. Predtým
však treba odstrániť starý most.
Most bol odstránený v posledných
augustových dňoch. V nasledujúcich
mesiacoch budú postavené oporné stĺpy nového mosta. Ďalšie práce sa uskutočnia zrejme až na jar. Jozef Majerčák
konštatuje, že všetko závisí od dobrého
počasia a samozrejme aj ﬁnancií.
Obyvatelia Novej Belej sa teda pomaly spamätávajú z následkov povodne, ich život sa vracia takpovediac do
starých koľají. Mnohí z nich však na
tieto uplynulé udalosti do konca svojho života nezabudnú.
Lýdia Ostrowska
Foto: František Paciga

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Navŕtavanie dier na umiestnenie výbušnín

Moment detonácie

Most po detonácii
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Z učiteľských chodníčkov...

S deťmi po celý život
P

ráca s deťmi patrí medzi tie najťažšie práce na svete. A zároveň
aj medzi tie najzodpovednejšie.
Každá chyba má ďalekosiahle dôsledky. A pri tom k takej malej chybičke
stačí neraz málo a už je oheň na streche. S deťmi treba postupovať trpezlivo a jemne, a zároveň dôkladne, stáť si
na svojom a pri tom nebyť pánom, ale
priateľom. Možno to znie neuveriteľne,
a zdá sa to byť nemožné, avšak predsa
len sa nájdu medzi nami ľudia, ktorí
to dokážu, ktorí dostali takýto dar od
Pána Boha do vienka. A aj my sme pri
potulkách Oravou našli vzácnu pre krajanské prostredie pani učiteľku – Helenu Páleníkovú.
Helenka sa narodila v slovenskej rodine Michala a Márie Petráškovcov ako
tretie dieťa. Svetlo sveta uzrela 20. apríla
1937 v Krempachoch. Mala staršieho
brata Jána a sestru Máriu, žiaľ, jej starší súrodenci už zomreli. Zo súrodencov
jej zostala len mladšia sestra Žoﬁa, ktorá
býva vo Varšave. Jej detstvo pripadlo na
ťažké roky. Narodila sa v chudobnom
medzivojnovom období, o dva roky neskôr sa začala druhá svetová vojna. Počas
vojny, tzn. za Slovenského štátu, začala
chodiť do prvej triedy. Tú musela po
vojne opakovať v poľskom jazyku. Keď
vznikla základná škola so slovenským vyučovacím jazykom v Nižných Lapšoch,
rodičia ju tam ihneď zapísali. Siedmu
triedu zasa končila v ZŠ so slovenským
vyučovacím jazykom v Novej Belej.
Na povojnové časy si nerada spomína.
Banda „Ognia“ ich vykradla až dva razy,
takže museli začínať od nuly. Na strednú školu ju ako veľmi výbornú žiačku
zapísali rodičia so Lýcea so slovenským
vyučovacím jazykom v Jablonke. Toto
rozhodnutie malo nakoniec vplyv na
celý jej život. Do lýcea nastúpila v roku
1952. V tom čase prišlo do lýcea až 6
študentiek z Krempách. Aj keď sa im
cnelo za rodným Spišom, predsa len si
navzájom pomáhali a nakoniec štúdium
zvládli.
Patrila do skupinky študentov, ktorí nastúpili na toto lýceum v druhom
roku jeho existencie. Ako si sama spo-
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mína, učili sa vo veľmi provizórnych
podmienkach. Aj keď škola mala nevyhovujúce učebné priestory a minimum
učebných pomôcok, zato pôsobili na
nej vynikajúci profesori zo Slovenska.
Veľmi rada si taktiež spomína na prvého
riaditeľa Stefana Wacławiaka, ktorý mal
študentov veľmi rád a s láskou sa im venoval. Okrem neho si rada spomína aj
na Antonína Papánka, Eugena Smiecha
či Jána Haláča. Počas štúdia na lýceu
spoznala aj svojho budúceho manžela.
Ten síce nastúpil na lýceum o rok skôr,
avšak jeden ročník musel zopakovať

Pani učiteľka
Helena Páleníková z Jablonky

a tak nakoniec roku 1956 maturoval so
svojou budúcou manželkou.
Po maturite sa spolu vybrali na štúdia do Krakova. Helena študovala na
Jagelovskej univerzite na Fakulte biológie a zemepisných vedách. V roku 1959
sa vydala za Karola Páleníka z Jablonky.
Jej manžel dlhé roky pracoval na colnici a on učila v lýceu. Rok po svadbe sa
manželom Páleníkovcom narodil syn
Ondrej. Po ukončení materskej dovolenky začala Helena učiť v jablonskom
lýceu históriu a geograﬁu. V tom čase
už vznikla aj trieda s poľským vyučovacím jazykom, takže neraz ten istý
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učebný materiál jednu hodinu učila po
slovensky a po prestávke po poľsky. Zo
žiakmi si vychádzala veľmi dobre. Tí
ju mali radi. O rok neskôr, teda v roku 1962, sa manželom Páleníkovcom
narodila dcéra Eva a na ďalší rok syn
Juraj. Popri domácich povinnostiach sa
opäť vrátila za školskú katedru a začala
sa naplno venovať svojej učiteľskej práci. Štúdium nakoniec zakončila v roku
1973 obhajobou magisterskej práce,
ktorej témou bola monograﬁa Jablonky. Dodnes si na to trochu s úsmevom
na tvári a možno aj s bôľom na srdci
spomína, keď musela obhajovať svoje
názory a polemiky v práci, ktoré sa nie
vždy zhodovali s jednostrannou poľskou propagandou týkajúcou sa histórie Oravy. Nakoniec sa však úspešne
obhájila.
Počas svojej učiteľskej praxe učila
niekoľko hodín aj na Základnej škole
so slovenským vyučovacím jazykom.
V istom momente sa dokonca stala
na lýceu učiteľkou slovenčiny, pretože
chýbala osoba, ktorá by mohla na zodpovednej úrovni tento jazyk vyučovať.
Najprv sa trochu zdráhala, ale nakoniec sa predsa len výučby slovenčiny
podujala. Na roky strávené v lýceu si
v srdci uchováva mnohé milé, ale aj
ťažké spomienky. Milé sa spájajú so
študentmi, tie horšie s ľuďmi, ktorí sa
všemožne snažili odstrániť slovenčinu
akýmkoľvek spôsobom z tejto školy
a ktorí urputne strpčovali život všetkým tým, čo sa v srdci cítili Slovákmi
a nebáli sa to priznať. Pani učiteľka Helena Páleníková veľakrát musela mnohé bolestné veci pretrpieť a premlčať,
čo sa nakoniec odrazilo na jej zdraví.
Pokiaľ mohla, aktívne sa zapájala do
krajanského života, teraz sa stiahla do
zátišia svojho domu. Myslím si však, že
by sme nemali zabúdať na ľudí, ktorí
dlhé roky bojovali za práva Slovákov
žijúcich v Poľsku. Mali by sme si ich
vážiť, pretože sú piliermi minulosti, na
ktorých stojí naša budúcnosť. A bolo
by naozaj veľkou krivdou pre nich, aby
ich úsilie napokon vyšlo nazmar.
Marián Smondek

Z učiteľských chodníčkov...
ákladné školy na Spiši i na
Orave boli viac ako dva mesiace celkom prázdne. Čas
letných prázdnin však končí a pomaly na školských chodbách
opäť zaznie detský džavot. Taká je totiž
atmosféra v školách - veľa kriku a smiechu. Ľudia, ktorí majú radi pokoj a ticho, by zrejme s ťažkosťami zvládali
profesiu učiteľa. No pani učiteľka Anka
Šoltýsová z Jurgova je veľmi spokojná,
že sa dala na učiteľskú dráhu. S výberom svojho povolania je nadmieru
spokojná. Ako sama tvrdí, už od dávna vedela, že chce pracovať s deťmi, no
ešte netušila, že miestom jej práce bude
napokon práve jurgovská základná škola, ktorú sama v detstve navštevovala.
Okrem toho niekoľko rokov vyučovala

Z

nie na Slovensku. Rozhodla sa pre dvojodborové štúdium. Vyštudovala slovenčinu a psychológiu na Pedagogickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri otázke, ako si spomína
na roky, ktoré strávila pod Zoborom,
odpovedá: - Nedá sa to porovnať s rokmi
na strednej škole. Bývala som na vysokoškolskom internáte, mala som veľmi dobré
kamarátky, s ktorými sme zažili množstvo príhod.
Počas vysokoškolského štúdia bola
členkou speváckeho súboru u františkánov a taktiež hrala v študentskom
divadle pre nepočujúcich, pod vedením známej slovenskej herečky Adely
Gáborovej, ktorá už nie je medzi nami.
Samozrejme, podmienkou bolo ovládanie posunkovej reči, ktorú sa naučila

S dobrým pocitom
na učiteľskej dráhe
slovenčinu aj v Čiernej Hore od Jurgova a na gymnáziu v neďalekej Białke
Tatrzańskej. No poďme si postupne
predstaviť, ako sa vlastne dostala na
učiteľský chodníček.
Anka Šoltýsová rada spomína na
časy v školských laviciach na ZŠ v rodnom Jurgove, ktorú navštevovala v rokoch 1984 – 1992. Triednou učiteľkou
jej bola Stanisława Zabrzewska, neskôr
pani učiteľka Grażyna Budzová. S láskou si spomína aj na nebohú pani
učiteľku Máriu Głodasikovú, ktorá ju
učila slovenčinu.
Po ukončení základnej školy sa
Anka rozhodla pre štúdium na Slovensku, na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku. - Musím priznať, že prvé
roky boli veľmi ťažké. Dochádzala som
domov každý víkend, no zo začiatku mi
veľmi chýbala rodina i priatelia. Neraz
som si v Kežmarku aj poplakala - spomína si. Neskôr si však na nové prostredie zvykla, našla si okruh dobrých
priateľov a ako postupne plynul deň za
dňom, nastal čas maturitných skúšok.
Po maturite sa rozhodla pokračovať vo
vysokoškolskom štúdiu - kde inde, ak

v rámci štúdia psychológie. Ako som sa
dozvedela, Anku to ťahalo k psychológii, no chcela pracovať predovšetkým
s deťmi. Pri otázke, čomu sa ešte venovala vo voľnom čase, s iskrou v očiach
odpovedala: - Vo voľnom čase som sa
učila.
Spolu s kamarátkami navštevovala
aj hodiny taliančiny. Veľmi rada chodila aj do známeho Divadla Andreja
Bagara. Divadelné predstavenia pre
študentov tam dodnes hrávajú za veľmi prijateľné ceny, vďaka tomu počas
svojho vysokoškolského štúdia videla
mnoho krásnych predstavení. Avšak
jednou z najkrajších spomienok, na
ktoré určite nezabudne, je nočný výstup na vrch Zobor, ktorý sa rozpína
nad mestom Nitra. Na ňom s priateľmi čakali na východ slnka. - Nitra mi
prirástla k srdcu. Nezabudnuteľné boli
aj krížové cesty na nitriansku Kalváriu, ktoré boli vždy krásne, - spomína
Anka.
Po úspešnom ukončení vysokej
školy zvažovala aj možnosť, či nezostane v Nitre, no napokon sa rozhodla
vrátiť sa domov. - Doma je len doma

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Anka Šoltýsová
s dcérkou Gabrielkou

– podotkne s úsmevom. Spomína si
aj na to, ako ju pani učiteľka Mária
Głodasiková nabádala, aby prišla učiť
do Jurgova, čo sa napokon aj stalo.
V Jurgove vyučovala slovenčinu v ročníkoch 2. - 6., popritom 4 roky učila
slovenčinu aj v 3., 5., 6. ročníku na ZŠ
v Čiernej Hore a 2 skupinky na Gymnáziu v Białke Tatrzańskej. Časovo sa
však všetko nedalo zosúladiť. Anka sa
popri tom tiež vydala a narodila sa jej
prvá dcérka Gabrielka.
Anka na začiatky za učiteľskou katedrou spomína veľmi rada a ako sa
nám zdôverila, školské pomôcky - či
už rozličné cvičenia alebo úlohy, ktoré
si pripravovala počas prvého školského
roku v roli učiteľky, využíva pri práci
s deťmi dodnes.
V súčasnosti je na materskej dovolenke s druhou dcérkou Veronikou.
Keďže je učiteľkou slovenčiny, aké by
to bolo, keby jej vlastné dcérky nevedeli rozprávať po slovensky. Sú ešte veľmi
malé, ale, ako tvrdí, určite si rady vypočujú slovenské rozprávky i pesničky
a budú sa učiť slovenčinu.
Opäť sme si predstavili ďalšiu pani
učiteľku slovenčiny. Anka Šoltýsová sa
už veľmi teší, ako sa po letných prázdninách a vypršaní materskej dovolenky opäť vráti do školy. Spomínaný
školský detský džavot jej už totiž veľmi chýba.
Lýdia Ostrowska
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Na slovíčko s richtárom

Richtár Kazimierz Mišinec

Od našej poslednej návštevy sa v Hornej Zubrici udialo
toho naozaj dosť. Novým richtárom sa stal Kazimierz Mišinec, brat nášho bývalého zosnulého predsedu SSP Eugena Mišinca. Hneď na prvý pohľad vidieť, že vie, čo chce
a o tom, čo robí, má svoju predstavu. Možno aj preto témou
nášho rozhovoru nebolo tradičné dianie obci, teda čo sa
udialo za posledné roky od mojej poslednej návštevy a aké
sú najbližšie plány do budúcnosti, ale akýsi plán rozvoja
Hornej Zubrice, ktorý by mohol z tejto obce učiniť v istom
zmysle turistické centrum hornej Oravy.
- Prvoradou úlohou je vytvoriť také podmienky na život,
aby mladá inteligencia neodchádzala za prácou niekde ďalej
do Poľska alebo do zahraničia, ale aby sa vrátila späť na Oravu
a tu sa dokázala uplatniť. Bez mladých, ktorí sú plní života,
rôznych nápadov a tvorivosti, sa len ťažko bude môcť rozvinúť
Horná Zubrica či vôbec horná Orava ako celok. Bolo by teda
naozaj potrebné pritiahnuť aspoň časť inteligencie späť na rodnú zem, aby svojimi nápadmi a možnosťami podporili rozvoj
regiónu. Orava ako taká je významnou turistickou lokalitou,
ale môžeme smelo povedať, že väčšina turistických atrakcií sa
nachádza na Slovensku. A v pozostalej
časti nájdeme len minimum zaujímavostí, ktoré by dokázali pritiahnuť turistov na dlhší čas. Horná Orava má šancu
stať sa kvalitnou turistickou lokalitou
hlavne v zimných mesiacoch vzhľadom na svoju geograﬁckú polohu, avšak základom rozvoja je kvalitná infraštruktúra, ktorá je na Orave zatiaľ len v plienkach. Najvýhodnejšiu polohu
na vytvorenie turistického centra má podľa mňa práve Horná
Zubrica. Síce kvalitné lyžiarske centrá by mohli vzniknúť aj vo
Veľkej či Malej Lipnici, avšak najlepšími svahmi na lyžovanie
by boli práva stráne Babej hory. Keďže sa tam nachádza národný park, je stopercentne isté, že tieto svahy sa pod turistické
investície nebudú dať využiť. Horná Zubrica má k dispozícii
ešte jeden vrch - Cyrnic, ktorý sa nachádza mimo územia národného parku. A práve v využití tejto lokality vidím šancu na
rozvoj Hornej Zubrice, ako aj celého hornooravského regiónu.
Je pravdou, že by bolo potrebné rozvinúť najprv kvalitné služby, ale všetko sa pomalými krokmi môže dosiahnuť. Najväčšou
prekážkou je tvrdohlavosť a postkomunistické myslenie mnohých ľudí, ktorí sa bránia pred rozvojom a robia všetko pre
to, aby šancu na rozvoj sťažili aj tým, ktorí by chceli niečo
zmeniť. Ak by sa podarilo rozbehnúť investície v turistickom
odvetví, našli by sa pre Oravcov mnohé pracovné miesta blízko
bydliska, ktoré sú nateraz skôr snom ako skutočnosťou. Mnohí

V HORNEJ ZUBRICI
preto radšej odídu, akoby sa mali trápiť za neveľké peniaze. Ak
by sa nám podarilo vytvoriť podmienky aj pre zimnú turistiku,
horná Orava by bola pre turistov zaujímavá aspoň 8 mesiacov
v priebehu celého roka a nie, ako to je doposiaľ, len v priebehu
dvoch či troch letných mesiacov. – podotkol na záver nášho
rozhovoru Kazimierz Mišinec.

Čo je nové v obci?
Samozrejme, že za posledné dva roky sa isté veci zmenili.
Pre ľudí je jednou z najdôležitejších zmien výstavba chodníkov. Tie boli urobené v Hornej Zubrici pred niekoľkými
rokmi. Čo pravda, onedlho na to sa časť chodníka oproti
kostolu sv. Michala zosunula, avšak ﬁrma túto chybu rýchlo
opravila. Ako však podotkol richtár, táto investícia bola ﬁnancovaná pol na pol z rozpočtu vojvodstva a gminy. Vzhľadom na to, že cesta, ktorá vedie od Jablonky smerom na Lipnické sedlo, patrí pod správu vojvodstva, taktiež chodníky,
ktoré sa tiahnu pozdĺž tejto cesty, patria nie pod gminu, ale
pod vojvodstvo. Vzhľadom na to aj údržba chodníkov patrí do kompetencie vojvodstva. A tu nastáva problém. Ako

Panoráma obce
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som si totiž všimol, v zime chodníky odhrabávané nie sú.
A nielen to. Práve na ne je odhŕňaný sneh počas celej zimy.
A po takom chodníku sa určite chodiť v zime nedá. A predsa v zime je pre chodcov vozovka cesty ešte viac nebezpečná
ako v lete. Nielenže je klzká, ale aj užšia. Je najvyšší čas, aby
si kompetentní uvedomili, že chodníky nie sú stavané na
okrasu obcí, ale zvýšenie bezpečnosti chodcov.
Druhou investíciou je výstavba nových mostov, ktorá sa
práve končí. Vďaka tomu sa zrealizovala časť projektu obnovy vojvodskej cesty č. 957, ktorá sa tiahne z Nového Targu
cez Jablonku a Lipnické sedlo až do Białky. Znovu je tu
však jedno „ale“. Prečo alternatívne prejazdy cez provizórne
mosty boli natoľko rozbité, že prejazd cez ne bol naozaj ťažký a dosť nepríjemný. Našťastie, to už je za nami. Teraz nás
však čaká kompletná oprava vozovky.
Medzi tradičné investície, ktoré patria do kompetencie
obce, je úprava povrchov obecných ciest. Časť z nich bola
vyasfaltovaná, časť bola opravená a diery zasypané štrkom.

Medzi krajanmi

Predseda MS SSP Michal Soľava

Počas mojej cesty do Hornej Zubrice som navštívil taktiež predsedu MS SSP Michala Soľavu. Chvíľu sme sa rozprávali o krajanskom živote v obci, avšak, ako podotkol,
Slovákov, ktorí sú si vedomí svojho národného cítenia, nájdeme hlavne v radoch staršej generácie. Krajanský časopis
Život si predplácajú len v niekoľkých domácnostiach. Krajania sa síce aktívne zapájajú do kultúrneho diania v obci,
avšak ani FS Skalniok, ani dychovka DPZ v Hornej Zubrici
a ani združenie ROTA priamo nespolupracuje s našou krajanskou organizáciou.
Najväčším bôľom hornozubrických krajanov je však skutočnosť, že sa v žiadnej škole v Hornej Zubrici nevyučuje
slovenčina. Síce nie je všetko ešte stratené, veď nádej umiera posledná, ale skutočnosť je taká, že sa asi slovenčina tak
rýchlo ani na základne školy, a ani na gymnázium, nevráti.
Najbolestnejšia je skutočnosť, že krajania už niekoľkokrát
pozapisovali toľko detí na slovenčinu, aby sa spokojne dalo
vytvoriť celú skupinku, avšak vždy sa našiel dôvod, prečo sa
slovenčina vyučovať nezačala. Žiaľ, tu nepomôžu ani medzinárodné zmluvy.
Ak budú chcieť krajania v tejto veci opäť niečo podniknúť, museli by začať už teraz. A to nielen v Hornej Zubrici,
ale v každej obci, kde by sa našli deti, ktoré by mali o slovenčinu záujem. A to preto, že program škôl na ďalší budúci
rok sa uzatvára posledný aprílový deň. Síce zmeny môžu
byť nanesené aj dodatočne, avšak to už záleží od dobrej vôle

riaditeľov jednotlivých škôl. A druhá vec, podľa mňa ešte
dôležitejšia, je tá, aby krajania konali spoločne. Spoločnými silami dokážu totiž omnoho viac, ako samostatne. Toho
príkladom je práve Horná Zubrica, kde sa deti zapisovali
na slovenčinu už niekoľkokrát, naposledy vlani, avšak ani
raz sa ju nepodarilo obnoviť. Prečo? Je tomu na príčine nekompetentnosť krajanov alebo skôr chýbajúca dobra vôľa
zo strany riaditeľov škôl?
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Opravy mostov sa chýlia ku koncu
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Horčičné zrnko
V jednom židovskom príbehu pribehol k rabínovi malý chlapec a plakal,
že si ho prestal všímať jeho najlepší kamarát. Hrali sa na skrývačku a on ho
nemohol nájsť, tak ho prestal hľadať
a začal sa venovať celkom inej činnosti.
Rabín ho pohladil a odpovedal: „Nie
je to pekné, ale vidíš s Bohom je to tak
isto. On sa skryl a my ho nehľadáme.“
V slovách Písma objavujeme, čo
nám o sebe Boh zjavil. Vo chvíľach
zamyslenia nad týmito slovami máme
možnosť osobne sa s Ním stretnúť
a prežiť spoločenstvo s Ním. Nesmieme však stratiť záujem o vyhľadávanie
stretnutia s Ním.

14. 9. 2008
Sviatok Povýšenia
svätého Kríža
(Jn 3, 13 – 17)
Anglický spisovateľ Gilbert Keith
Chesterton napísal, že „ľudia poznačení Kristovým krížom veselo kráčajú tmou.“ Svätý Otec Benedikt XVI.
v úvahách na celý rok k tomu uvádza
životný príbeh britskej lekárky Sheily
Cassidyovej. Vstúpila do rehole sv. Benedikta a dostala sa na misie do Chile.
Tam skončila vo väzení a bola mučená zato, že ošetrila a pomohla istému
revolucionárovi. V cele našla Bibliu,
v ktorej bol obrázok zmučeného človeka. Okamžite v tom človeku spoznala seba. Potom sa však lepšie prizrela
a v hornej polovici obrázka zbadala
mocnú Božiu ruku a ešte nápis. Bol to
citát z 8. kapitoly Listu Rimanom, že
niet tej sily, ktorá by nás mohla odlúčiť od Kristovej lásky. To ju uchránilo.
Ostala slobodná od nenávisti a hľadania vinníka, ktorý spôsobil tú veľkú nespravodlivosť, kvôli ktorej ona skončila
vo väzení a podstúpila toľké utrpenie.
Od tej chvíle jej ostal zvyk na celý život: objavovať vo všednom živote, v ľuďoch a vo veciach Krista. A to v každej
situácii: v tej príjemnej i v tej menej
príjemnej.
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21. 9. 2008
25. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 20, 1 – 16)
Spravodlivosť znamená dať každému to, čo mu patrí. Takýto pocit
spravodlivosti by nás možno aj lákal,
aby sme súhlasili s robotníkmi z podobenstva a s ich reklamáciou celodennej
mzdy. Prežiť celý deň na poli v horúčave, v plnom pracovnom nasadení a dostať iba toľko, čo tí párhodinoví? Odpoveď hospodára nám osvetľujú slová
proroka Izaiáša z prvého čítania: „Lebo
moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí
Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.“
Majiteľ vinice nepozeral na zásluhy,
pozeral nato, aká bola dohoda a tú aj
dodržal. Vo svojej dobrote a štedrosti
sa síce zdá, že je nespravodlivý, ale nie
je to tak. Ježiš tu vykreslil veľkosť lásky
a milosrdenstva Boha. Ľudská kalkulácia je na to prikrátka, aby to dokázala
zhodnotiť z pohľadu Božích kritérií.
Veriaci kresťan môže prežiť podobnú
skúšku, ako prežili robotníci pri vyplácaní mzdy. Vtedy, keď Boh odpúšťa,
keď je trpezlivý voči hriešnikom, keď
je láskavý k tým, ktorí zblúdili. Alessandro Pronzato zverejnil v riadkoch
jednej knihy svoj postreh. „Je ľudsky
ľahšie akceptovať Božiu surovosť ako
Božie milosrdenstvo.“ Lenže to je na
míle vzdialené od Božích ciest a Božích
myšlienok.

28. 9. 2008
26. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 21, 28 – 32)
Vraj sa budete v nebi čudovať
z troch vecí: kto tam je, kto tam nie je
a čo tam robíme my. Ježiš vymenoval
kategórie ľudí, ktorí majú isté miesto
v jeho kráľovstve: mýtnici a neviestky.
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Majú niečo spoločné, dali sa na pokánie. Ochotu zmeniť sa na základe
Jánovho kázania Ježiš vysoko ocenil.
Viac sa to ani oceniť nedalo. Sú tu
ešte veľkňazi a starší, ktorí vystupujú v úlohe sudcov. Oni schvália a vystavia potvrdenie, že prišiel mesiášsky
čas. Jána Krstiteľa odmietli. Ten, ktorý bezprostredne pripravoval ľudí na
príchod Mesiáša, bol pre nich čudák
z púšte „posadnutý zlým duchom“. Ježiš
zase „pažravec a pijan, priateľ mýtnikov
a hriešnikov“. My vieme, ako strašne sa
zmýlili vo svojich súdoch, ako ďaleko
boli od pravdy. Ježiš ich v podobenstve
predstavil ako tých, ktorí povedali áno,
ale ruku k dielu nepriložili. Kategóriu
kajúcich zase naopak. Prepracovali sa
od nesúhlasu s otcovou vôľou k pozitívnej odpovedi.
Božie Slovo nám zobrazuje nejeden
prípad hriešnosti a slabosti, no zároveň
i prípady obrátenia sa a rôznych ciest
pokánia. Povzbudzuje nás tým k stálosti a pevnosti nášho áno Božej vôli.

5. 10. 2008
27. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 21, 33 – 43)
V utorok veľkého týždňa povedal
Ježiš jedno zo svojich posledných podobenstiev. Nadviazal ním na proroctvo Starého zákona. Naznačil zároveň,
čo sa stane v priebehu nasledujúcich 72
hodín. V postoji nájomníkov, o ktorých hovoril Ježiš, cítiť ale niečo, čo robí
neporiadok vo vzťahoch voči Bohu aj
voči ľuďom, komplikuje ich a tvorí veľa
problémov. Ide o hriech. Nájomníci sa
správali, akoby boli pánmi, akoby sa
nemuseli zodpovedať z hospodárenia.
A to bola ich hlavná chyba. Pápeži 20.
storočia často upozorňovali na agnosticizmus. Štýl života, akoby Boh vôbec
neexistoval. Upozorňovali tiež na stratu
citlivosti na hriech. Nič sa nepovažuje
za hriech. Všetko je v poriadku. Vtedy
budeme znamením, ak sa budeme snažiť o presný opak, kam sa uberá svet:
nie žiť, akoby Boha nebolo, ale snažiť
sa o to, aby bol Boh v našom živote čoraz viac prítomný.
Vdp. Viktor Pardel

17.

augusta t.r. si Fridmančania
pripomenuli 700 rokov od
vzniku ich obce. Prvá zmienka pochádza z roku 1320, ale obec bola
založená pravdepodobne okolo roku
1308. Nachádza sa tam najstarší rannogotický kostol na Spiši, vybudovaný koncom XIII. a začiatkom XIV. stor. V centre obce sa nachádza kaštieľ, ktorý dala
postaviť rodina Horváthovcov v XVI.
stor. a taktiež dvojposchodové pivnice na
skladovanie vín.

Kapela
Janusza
Pilného
z Leśnice

700 rokov

Fridmana

Pri príležitosti tohto významného jubilea pripravili Fridmančania bohatý kultúrny program. Slávnosť sa začala v nedeľňajšie popoludnie. Hoci si na začiatku
všetci mysleli, že mraky, ktoré sa zbierali
na oblohe, pokazia toto podujatie, napokon sa tak nestalo. Slniečko sa premohlo
a vyšlo spoza nich, vďaka čomu sa obyvatelia Fridmana začali pomaličky schádzať v čoraz hojnejšom počte.
Na úvod sa zhromaždeným prihovoril
riaditeľ základnej školy Piotr Wojtaszek.
Privítal vojta gminy v Nižných Lapšoch
Pawła Dziubana, jeho zástupcu Antonina
Sowu a miestneho farára Ludwika Węgrzyna, ako aj ostatných prítomných. Vo
svojom príhovore zdôraznil dôležitosť
poznania vzniku svojej obce, základných
znalostí aspoň niekoľkých významných
dátumov. Program sa začal bežeckými
pretekmi. Boli tri vekové kategórie: deti,
mládež a dospeli. Neskôr sme si vypočuli

Kabaret Truteń

koncert dychovky, ktorá pôsobí pri DPZ
vo Fridmane. Zahrali krásne skladby, okrem iného aj slovenské ľudové piesne. Jej
inštruktorom je Stanisław Wojtaszek. Na
javisku sa nám predstavila kapela Janusza Pilného z Leśnice a diváci si vypočuli
aj goralské ľudové pesničky. Janusz mal
v minulosti nehodu, ktorej následkom je
nehybná pravá ruka. Svojim koncertom
dokázal, že aj napriek tomu je možné hrať
na husliach, hoci len jednou rukou a pritom
byť výborným hudobníkom. Až k slzám
nás rozveselil svojim humorom a textami piesní kabaret „Truteń“, za čo získal
veľký potlesk. Svojimi tancami nás očaril
detský súbor Malí Fridmančania a po nich
nás svojím výstupom uviedol do dobrej nálady folklórny súbor Zelený javor z Krempách, pod vedením Márie Wnękovej. Ako
posledná koncertovala kapela „Ježibaba“.
Keď sa trošku oteplilo, deti sa najčastejšie ochladzovali zmrzlinou a kto mal

Šikovné gazdinky z Fridmana

rád sladké, mohol si kúpiť cukrovú vatu.
Deti si mohli vyskúšať napr. klzisko. Počas celého podujatia bola ochutnávka regionálnych jedál, ktoré v poslednom čase
získali veľkú popularitu. Je dobré, že si
ľudia cenia domáce jedlo, ktoré je zdravé a čo je najdôležitejšie, je aj chutné.
V dnešnej dobe mladé gazdinky niektoré
veci už ani nevaria a nepečú, preto všetkých potešilo, že mali možnosť ochutnať
napr. známy „grulovnik“ - kysnuté cesto plnené zemiakmi s tvarohom, šunky
a klobásy domácej výroby, ktoré nenájdeme v obchode.
V príjemnej atmosfére strávili Fridmančania pekné popoludnie, ktoré bolo
nakoniec vo večerných hodinách ukončené bohatým ohňostrojom a diskotékou.
Fridman je naozaj veľmi zaujímavý,
a to predovšetkým svojou architektúrou.
Kto ešte nebol vo Fridmane stojí za to,
aby čo najskôr navštívil túto obec.
Dorota Mošová
Foto: Ján Krištofek
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Výstava starých
fotografií v Jurgove
Jurgovčania mali v priebehu tohtoročných letných prázdnin príležitosť
vrátiť sa do ďalekej minulosti. V priestoroch starej zbrojnice bola na začiatku letných prázdnin otvorená výstava
starých fotograﬁí pod názvom Jurgov
na starej fotograﬁi. Výstava bola otvorená do konca leta. Nebude to však
koniec takýchto podujatí, pretože materiálu na ďalšiu výstavu podobného
charakteru je viac než dosť.
Stará zbrojnica sa zmenila na malú
galériu. Prezentované fotograﬁe sú
zrkadlom života tamojších krajanov
a tiež zrkadlom histórie obce. Či už
ide o portrétové fotograﬁe jednoduchých ľudí, kňazov, učiteľov
či o fotograﬁe zo školských
výletov, z prvého svätého
prijímania, či dokonca fotograﬁe odzrkadľujúce hraničný konﬂikt v r. 1938,
každá z nich v sebe ukrýva
veľký kus histórie a rozpráva sama za seba svoj vlastný
životný príbeh.
Väčšinu fotograﬁí poskytli Jurgovčania zo svojich rodinných albumov,
nachádzame tu fotograﬁe
z rodinného archívu Heleny
Majerčíkovej, Heleny Mi-

chalákovej, Jozefa Haniaczyka, rodiny
Márie Chovancovej, Burkátovcov, Šoltýsovcov, aj z archívu Etnograﬁckého
múzea v Krakove a Poľského historického spolku. V čase mojej návštevy sa
do starej zbrojnice prišlo pozrieť niekoľko turistov. Pán Jan Zimny z Rybnika,
ako náhodný návštevník výstavy, mi
prezradil, že táto malá obec ho svojou
výstavou veľmi milo prekvapila. Niet sa
čomu diviť, výstava má svoje čaro.
Fotograﬁe sú chronologicky usporiadané, najstaršia z nich pochádza
z roku 1893 a zobrazuje Jurgovčanku
Hanku Gombosovú - pastierku pri
Morskom Oku. Ďalšou zo starších fo-

Plagát výstavy
Usporiadatelia
výstavy manželia
Martinčákovci pred
starou zbrojnicou

tograﬁí je fotograﬁa Kláry Budzovej,
rodenej Pavlákovej, s dcérkou Máriou.
Fotograﬁa vznikla v USA v roku 1908.
Zaujímavosťou je tiež veselá fotograﬁa Jurgovčana Jozefa Bryjku, ktorého
krajania prezývali „Lindada“. V roku
1995 režisér Ján Jakub Kolski nakrútil
ﬁlm pod názvom Grający z talerza a
zdrojom inšpirácie mu bol práve tento Jurgovčan. Traduje sa totiž povesť,
podľa ktorej Jozef Bryjka chodil po
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Muž s opaskom, fotograﬁa z roku 1936

domoch a pýtal si jedlo, keď dojedol,
rozbíjal taniere a na črepinách dokázal
vytvoriť zvláštne melódie.
O výstave, ale aj o tom, ako sa podarilo zrealizovať najskôr len myšlienku o výstave a neskôr samotnú výstavu,
som sa porozprávala s Henrykom Martinčákom a jeho manželkou Aliciou.
Dozvedela som sa, že na nápad zorganizovať takúto výstavu prišiel krajan
Jozef Górka, ktorý už niekoľko rokov
zbieral staré fotograﬁe. Nazbieral ich
viac než 1000. Ochotní Jurgovčania
mu prinášali stále viac a viac starých
fotograﬁí, mnohí z nich si ich strážia
ako oko v hlave a uchovávajú si ich ako
pamiatku na svojich predkov. Za to, že
sa s nimi podelili a dovolili každému
nazrieť do histórie svojej rodiny, im
patrí veľká vďaka.
Svoju veľkú zásluhu na výstave má
aj krajanka z Jurgova Silvia Plučinská,
ktorá, ako som sa dozvedela od H.
Martinčáka, chodila po domácnostiach ľudí a písala komentáre k starým
fotograﬁám.
Je obdivuhodné, že mladí krajania
sa s takou chuťou pustili do organizácie tejto výstavy. Sú členmi Spolku pre
rozvoj Spiša a okolia a ako vidieť, aj
vďaka nim sa história uchováva a sprístupňuje širokej verejnosti.
Pri návšteve Jurgova sme nazreli aj
do Múzea Šoltýsovcov, vďaka ktorému spoznávame, ako vyzerala bežná

ORAVSKÍ
KRAJANIA
V ŠAŠTÍNE

Klára Budzová so svojou dcérkou Máriou

domácnosť i život Jurgovčanov kedysi.
Cez letné prázdniny návštevnosť stúpa. Podľa slov pani Vojtasovej, ktorá
je správkyňou jurgovského múzea,
v júli navštívilo múzeum viac než 140
návštevníkov, no v skutočnosti bolo
ich oveľa viac, pretože v nedeľu je vstup
voľný. Vysoká návštevnosť je zaznamenaná aj každoročne v auguste.
Spišská obec Jurgov ponúka svojim
obyvateľom, ale aj ľuďom z blízkeho
i ďalekého okolia poučnú cestu do
minulosti. A komu sa pri potulkách
Jurgovom podarí, môže zájsť na okraj
dediny a v tieni zelených stromov obdivovať výhľad na panorámu malebných tatranských štítov.
Lýdia Ostrowska
Najstaršia jurgovská fotograﬁa

Dňa 10. augusta t.r. zorganizovali
oravskí krajania púť do národnej slovenskej svätyne, baziliky minor Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Záujemcov o púť na Slovensko sa nakoniec
na Orave našlo toľko, že museli cestovať dvoma autobusmi. Cit k slovenskej
patrónke, k Panne Márii, je totiž hlboko zakorenený v oravských srdciach.
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
je pravdivým duchovným centrom. Ak
ju raz niekto navštívi, vždy sa tam bude
chcieť vrátiť. Je to miesto, na ktorom sa
pútnici posilňujú vo svojej viere.
Na svete je postavených mnoho
svätýň, ktoré sa od seba architektonicky líšia, ale každá z nich je dielom
úmyslu a práce ľudských rúk. Krásu
ľudského diela sme mohli obdivovať
aj v šaštínskej svätyni. Je to veľký dar
uvidieť tú krásu a bohatstvo, ktoré je
vytvorené ľuďmi na chválu Ježišovej
matky. Väčšina pútnikov prichádza
k Matke pohrúžená v svojich prosbách,
a vôbec nevníma tú krásu, ktorá ich
obklopuje. Bolo to vidieť takže na tvárach našich pútnikov, ktorí pohrúžení
do modlitby kľačali pred oltárom našej
Matky – Sedembolestnej Panny Márie.
Spolu s ňou, v svojich bôľoch, prežívali
utrpenia jej Syna, nášho Spasiteľa, ktorého Matka držala vo svojom náručí.
Prežívali spolu s ňou chvíľu, v ktorej
sa splnili slová Simeona, že Tvoje srdce
prebodne meč bolesti.
Slovensko a mariánske svätyne sú
hlboko zakorenené do národného povedomia Slovákov, ktoré sa rozvíjalo
celé storočia, taktiež na hornej Orave. Orava je presiaknutá kresťanskými
hodnotami, ktoré sú veľmi potrebné
pre pochopenia nielen človeka, ale aj

celého národa. O tom sme sa presvedčili počas organizovania našej púte do
Šaštína. Oravskí pútnici šli k Márii
s vlastnými prosbami a zároveň jej ďakovali za milosti. Ona je pre nás najväčším príkladom na ceste viery. Do
jej rúk túžime zveriť naše osudy, a za
jej prostredníctvom skladáme pred Ježišom celý náš život. Odchádzajúc zo
šaštínskej svätyne sme boli naplnení radosťou a Duchom Svätým, oddaní do
opatery Sedembolestnej Panny Márie.
Slovensko má veľmi veľa krásnych
a zaujímavých miest, ktoré sú hodné
obdivu. Na spiatočnej ceste zo Šaštína
sme navštívili ďalšie mariánske pútnické miesto – Rajeckú Lesnú. Tu sme
mali možnosť obdivovať pohyblivý
betlehem, ktorý sa nachádza neďaleko kostola. Každý z nás, pútnikov, pri
pohľade na betlehem, našiel v jednotlivých výjavoch aj časť svojho života, históriu a tradície. Sú tu znázornené rôzne
remeslá, ktorými sa slovenský ľud živil
po celé stáročia. Všetky postavičky sa
pohybujú a vykonávajú určené pohyby. Betlehem je v istom zmysle znázornením majstrovského talentu nielen
v rezbárstve, ale aj v mechanike. Celý
bol vyrezaný z dreva a jeho celková dĺžka je 8,5 m, výška 3 m a nachádza sa na
ňom 300 postavičiek.
Aj keď čas našej púte sa pomaly chýlil ku koncu, ťažko nám bolo lúčiť sa so
Šaštínom i Rajeckou Lesnou. Chcela
by som týmto poďakovať pátrovi karmelitánovi Zbigniewovi Červeňovi
z Chyžného, ktorý aktuálne pôsobí
v Toruni a ktorý nás počas púte sprevádzal. Ďakujem všetkým účastníkom za
milú a neopakovateľnú atmosféru i za
spoločnú modlitbu, počas ktorej sme
spoznali korunku k Sedembolestnej
Panne Márii. A nakoniec treba z celého
srdca poďakovať organizátorom, pretože bez nich by sme nenavštívili krásne
mariánske pútnické miesta v starej domovine.
Genovéva Prilinská

e-mail: zivot@tsp.org.pl
Pútnici pred šaštínskou bazilikou
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700 rokov Spišskej Starej Vsi O R Á V K A
Zasadnutie Spišského dejepisného spolku
Zasadnutie sa uskutočnilo pri príležitosti konferencie venovanej 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Spišskej
Starej Vsi a vydania veľmi zaujímavej
monograﬁe Spišská Stará Ves, ktorú pod
vedením Boženy Malovcovej, pripravil
široký autorský kolektív – Ivan Chalupecký, Štefan Danko, Marián Soják,
Ján Endrődi, Zuzana Kollárová, Peter
Švorc, Milica Majeriková, Zdena Krišková a Júlia Dudášova. Autori monograﬁe na 352 stranách venovali zvýšenú pozornosť jednotlivým historickým
obdobiam dejín Spišskej Starej Vsi,
počnúc prvými archeologickými svedectvami o osídlení Zamaguria, stredovekom – prvou písomnou zmienkou
magistra Kokoša, syna komesa Rikolfa, ktorý ...na vigíliu, to jest v predvečer
sviatku svätého Jakuba Apoštola v roku
1308, sa rozhodol znením svojej listiny
dať na všeobecnú známosť a vedomie,
že územie, kde sa potok zvaný Pribicz
(dnes Rieka) vlieva do Dunajca, udelil
Thiedericovi, synovi Markolfa z Huncoviec. Tento majetok mu dal výslovne
„ad novam plantacionem faciendam“,
teda na založenie a uskutočnenie nového
osídlenia... (s. 57), po zmienku o udelení privilégia uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1399,

ktorým Spišská Stará Ves získala mestské práva. V rozsiahlych a zaujímavo
spracovaných kapitolách autori venujú
pozornosť postupnej zmene politických pomerov, vývinu verejnej správy,
školstva, zdravotníctva, hospodárskeho
a náboženského života mesta v rokoch
1526-1918, vzniku Česko-Slovenska a otázke hraničných sporov medzi
Poľskom a ČSR o príslušnosť Spišskej
Starej Vsi a celého Zamaguria, rozpadu ČSR a vzniku Slovenskej republiky,
ako aj tragickým dôsledkom II. svetovej
vojny, najmä tragédie Židov, čo veľmi
zaujímavo zobrazila Milica Majeriková.
Predmetom širšieho odborného záujmu stali sa taktiež otázky spojené s opätovným pričlenením 13 zamagurských
obcí k Poľsku a dramatických udalostí, aké sa tam odohrali po roku 1945,
vplyv nového usporiadanie a rodiaceho
sa komunizmu na život a fungovanie
mesta, ktoré prestalo byť sídlom okresu a stratilo prednostné postavenie v
celom Zamagurí, po oddelení 13 obcí
k Poľsku. Čitateľov rozhodne taktiež
zaujme štúdia o goralských nárečiach
z pohľadu súčasnej slovenskej jazykovedy, v ktorej autorka, Júlia Dudášova,
podčiarkuje význam Červeného kláštora, v ktorom v 1763 vznikol prvý pokus
o uzákonenie spisovnej slovenčiny a zostavenie rozsiahleho
Milica Majeriková latinsko-slovenského slovníka,
počas príhovoru ktorý v úvode obsahuje Stručný
návod na správne písanie, tvorenie a vyslovovanie niektorých
slov v správnom slovenskom jazyku – prvú slovenskú gramatiku.
V Červenom Kláštore taktiež
v rokoch 1757-1759 vznikol
prvý preklad celej Biblie do slovenčiny, ktorý pripravili mnísi
kamaldulskej rehole. Tieto fakty majú mimoriadny význam
pre formovanie sa národného
povedomia obyvateľov Zamaguria a napriek tomu, že sú pomerne málo známe, mali veľký
význam pre formovanie sa slovenského národa.
Ľudomír Molitoris
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Rozhodnutie Najvyššej rady mierovej konferencie zo dňa 28. júla 1920
o rozdelení Spiša a Oravy medzi Československú a Poľskú republiku malo pre
slovensky cítiace obyvateľstvo, ktoré sa
ocitlo v Poľsku, neblahé následky. Nielenže Slováci neboli uznaní ako národnostná menšina, ale za prejavy svojho
národného cítenia boli perzekvovaní.
Taktiež napriek mnohým sľubom z plebiscitného obdobia o hospodárskom
blahobyte v „macierzy Polsce“ bola
realita úplne iná. Preto sa niektorí Slováci rozhodli opustiť domovy a hľadať
lepšie podmienky existencie vo svojej
vlasti. V novembri 1920 oravský župan
Dr. Vladimír Pivko oznamoval pozemkovému úradu v Trenčianskych Tepliciach, že v odtrhnutých plebiscitných
krajoch na Orave je asi 100 slovenských
rodín, ktoré by sa chceli presťahovať do
Československa. Keďže nešlo len o jednotlivcov, bolo treba zriadiť inštitúciu
zaoberajúcu sa ďalším osudom týchto
vysťahovalcov. Pod predsedníctvom tajomníka Slovenskej národnej a roľníckej
strany Dr. Juraja Slávika sa v Bratislave
vytvoril Ústredný výbor pre záležitosti
kolonizácie. Jeho ďalšími členmi boli:
poslanec Ján Janček ml. z Ružomberku, ministerský miestotajomník Ondrej
Parma, bývalý notár v Pekelníku Legeňa
t.č. v Gbeloch a hlavný slúžny Dr. Ján
Moural. Úlohou výboru bolo sprostredkovať jednania s ústrednými úradmi
a župnými výbormi, ktoré mali zabezpečiť styk s jednotlivými vysťahovalcami, robiť návrhy na základe ich potrieb
a žiadostí, zisťovať kolonistov a postupy
ich vysťahovania a jednať s odbočkou
pozemkového úradu v Trenčianskych
Tepliciach. Na Orave bol župný výbor
zriadený pod vedením vtedajšieho župana.
Na návrhy jednotlivých hospodárskych inšpektorátov sa vytypovalo
niekoľko majetkov, kde by mohli byť
kolonisti usadení. Župný hospodársky
inšpektorát Gemer-Malohontskej stolice v Rimavskej Sobote navrhol ako
vhodný na kolonizáciu majetok Filipa Coburga v Siači (Rimaszécs), kde
by sa podľa nich ...mohlo usídliť viac
ako 60 rodín a vytvoriť nová dedina...
Po rôznych peripetiách sa v roku 1922
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presťahovalo zo severnej Oravy na toto
územie 326 ľudí, čo predstavovalo 64
rodín. Boli to napríklad rodiny Adamčíkovcov, Bialoňovcov, Bieľovcov, Brenkusovcov, Chovancovcov, Jablonských,
Janoviakovcov, Jurčákovcov, Kovalčíkovcov, Kubackovcov, Kudjovcov, Lachovcov, Lašákovcov, Lipničanovcov,
Machajovcov, Michalicovcov, Moňákovcov, Oškvarekovcov, Pastvovcov,
Piecušiakovcov, Rezutkovcov, Vontorčíkovcov, Vyrvovcov, Zahorovcov,
Zemančíkovcov, či Zošákovcov. Medzi
prisťahovalcami sa nachádzal i bývalý
starosta Veľkej Lipnice Vincent Jurčák
so svojou jedenásťčlennou rodinou,
ktorý odišiel kvôli národnostnému prenasledovaniu, pričom doma zanechal
veľké majetky. Spojením chotárnych
častí Csobánka a Kacagö vznikla asi 15
km od mesta Rimavská Sobota nová
obec, ktorú prisťahovalci na počesť Dr.
Slávika nazvali Slávikovo. Keďže sa tu
nachádzali len hospodárske budovy a
kaštieľ, spočiatku prisťahovalci bývali
v kaštieli. Za pomoci pôžičiek od štátu
a vlastných úspor si odkúpili majetky
a z hospodárskych budov vystavali tzv.
legionárske domy. Takmer výlučne sa
venovali poľnohospodárstvu. Keďže
však išlo o pestovanie úplne odlišných
plodín (kukurica, cukrová repa) ako na
neúrodnom severe, museli sa to najskôr naučiť. Napriek tomu obec patrila
medzi najpokrokovejšie v regióne, veď
prvú mláťačku použili práve tu.
V roku 1927 bola v kaštieli zriadená
slovenská škola, kde pod vedením učiteľa žiaci i dospelí nacvičovali slovenské
divadlo. Fungovala tiež kapela, ktorá

Starosta obce Ján Lichanec

Kapela (zľava): Daniel Pastva, Florián Kudja, Peter Zošák, Ignác Kudja,
Ignác Janoviak, Ján Kudja.

hrala na domácich zábavách i v širšom
okolí. Samozrejmosťou v rodinách bol
svätovojtešský kalendár, ktorý napomáhal udržiavať slovenskosť aj u Slovákov, ktorí ostali v Poľsku. Keďže okolie
bolo takmer výlučne maďarské, obec
sa stala akýmsi ostrovom slovenskosti
v maďarskom mori.
V roku 1938, po tzv. Viedenskej arbitráži, sa situácia zmenila. Slováci boli
vyhnaní, najskôr len s tým, čo mali pri
sebe, neskôr sa mohli vrátiť a zobrať, čo
uniesli. Pán Ing. Emil Kudja, ktorý mal
v tom čase osem rokov si spomína, že
niesol pecne chleba, ktoré sa mu zdali
strašne ťažké. Kravy a ošípané museli
predať, čo využívali špekulanti a boli ochotní kupovať len za veľmi nízke
ceny. Vláda vysťahovalcom zabezpečila
skromné ubytovanie v okolí Martina.
Avšak bez majetku a bez práce to bolo
veľmi ťažké obdobie. Niektorí sa po
inkorporácii Spiša a Oravy opäť presťahovali na Oravu. Takým prípadom bol
už vyššie spomínaný Vincent Jurčák,
ktorý sa vrátil do Veľkej Lipnice. Zaujímavý bol aj osud jeho syna Vendelína,
ktorý bol ako nadporučík slovenskej
armády odvelený na východný front.
Neskôr sa však zúčastnil Slovenského
národného povstania a bol zajatý nemeckými vojakmi. Pri prevoze sa mu
podarilo vyskočiť z vlaku a ukrýval sa
u svojho otca vo Veľkej Lipnici. Pri
prechode frontu ho niekto prezradil
a bol vyvezený do Sovietskeho zväzu
odkiaľ sa vrátil až po roku.
Po skončení vojny a navrátení predmníchovských hraníc sa takmer všetci
vrátili na svoje majetky. S výnimkou
kaštieľa a niekoľkých domov bolo však
všetko zničené a tak obyvatelia opäť
museli začínať úplne odznova. V roku
1956 bola obec premenovaná na Orávku a tento názov nesie dodnes. Je zlože-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ná z Hornej a Dolnej Orávky, pričom
každá má svoj vlastný cintorín. Dlho
sa tiež nevedeli dohodnúť, kde bude
stáť kostol a preto ho začali budovať až
v roku 1993. Dovtedy navštevovali kostol v Rimavskej Seči, kde si vybojovali
slovenské omše. V súčasnosti má obec
približne 180 obyvateľov, z ktorých sa
do 5% hlási k maďarskej národnosti,
avšak ide najmä o prisťahovalcov. Gorali z Oravy si napriek maďarskému
tlaku zachovali svoj slovenský pôvod.
Starostom obce je Ing. Ján Lichanec,
ktorý vlani zorganizoval oslavy 85. výročia vzniku obce, vďaka čomu sme sa
o Orávke dozvedeli. Vďačíme mu tiež
za veľmi milé prijatie, oboznámenie
sa s obcou a poskytnutie materiálov
do tohto článku. Veľká vďaka patrí aj
manželom Kudjovcom, ktorí nás nezištne prijali a porozprávali o počiatkoch a vývoji obce. Pevne veríme, že
toto milé stretnutie nebolo posledným
a spolupráca medzi krajanmi na juhu
Slovenska a juhu Poľska bude mať pokračovanie.
Text: Milica Majeriková
Foto: Ľudomír Molitoris

Emil a Mária Kudjovci
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oncom 19. storočia už dáv- diu v Ostrihome a dokončil ho v Ban- legrafných zariadení na patentovanie.
no jestvoval telegraf, ktorý skej Bystrici. Za kňaza ho vysvätili roku Onedlho po prijatí prvých Murgašospájal pošty, ale ľuďom sa 1888 a svoje duchovné pôsobenie začal vých patentov vznikla účastinná spozačala plniť aj túžba priamo ako kaplán v Dubovej na Horehroní. ločnosť Universal Aether Telegraph
sa dorozumieť na diaľku. Telefónom sa V Budapešti sa venoval aj odbornému Co., ktorá chcela zaviesť vynález do
síce dalo volať na krátke vzdialenosti, štúdiu maliarstva so zameraním na cir- praxe. Vynálezca netrpezlivo čakal na
ale priame spojenie kontinentov bolo kevnú maľbu a tri roky študoval i na deň, kedy sa uskutoční skúška. Napomožné dosiahnuť iba rádiotelegraﬁou. Akadémii výtvarných umení v Mní- kon všetko dobre dopadlo, podarilo sa
Preto niet divu, že sa pozornosť ved- chove, ktorú však pre nepochopenie nadviazať spojenie s tridsať kilometrov
cov upriamila na pokusy o bezdrôtové predstavenstva diecézy nedokončil. vzdialeným Scrantonom a spätne sa oztelegrafovanie. Technický pokrok sa O Murgašovom výtvarnom talente sa vali aj z dvesto kilometrov vzdialeného
nedal zastaviť, elektromagnetické vlny nedá pochybovať, obrazy, ktoré nama- Brooklynu. Úspešný začiatok však
roku 1899 prekonali kanál La Man- ľoval, sú dodnes ozdobou slovenských prerušil prírodný živel, nad miestami,
che a o dva roky neskôr sa uskutočnil kostolov.
kde stáli telegrafné stožiare sa prehnala
prvý prenos cez Atlanticvíchrica a všetko zničila.
ký oceán. Za zakladateNavyše zanikla účastinná
ľov bezdrôtovej telegraﬁe
spoločnosť a Murgašovi
sa v odborných kruhoch
navrhol tajomník Marpovažujú ruský vynálezconiho, aby vložil svoje
ca Alexander Stepanovič
patenty do ich laboratóPopov a rodák z talianrií, ale odmietol. Smutskej Bologne Guglielmo
ný sa vrátil na svoju faru
Marconi, ale do technica začal organizovať stav(17. 2. 1864 – 11. 5. 1929)
kého zdokonaľovania sa
bu kostola a kultúrneho
priekopník bezdrôtovej telegraﬁe, maliar
zapojili i ďalší technici
domu, no nevzdal sa ani
z celého sveta. V Amerike
ďalších
rádiotelegrafi slovenský vysťahovalec
ných experimentov. Ako
Jozef Murgaš. Cesta Jozefa Murgaša do
Pre svoju prchkú a energickú po- vášnivý rybár si dal patentovať i navijak
Ameriky bola veľmi kľukatá a na otáz- vahu sa Murgaš ľahko dostal do kon- na udicu, venoval sa pestovaniu kvetín,
ku, prečo musel taký všestranný človek ﬂiktu a často ho premiesťovali z miesta z ktorých najviac miloval ruže a tuhľadať uplatnenie v cudzine, môžeme na miesto. Po obvinení z panslavizmu, lipány. S pribúdajúcimi rokmi, stále
nájsť odpoveď v spoločenskom posta- napriek tomu, že mal svoje povolanie častejšie spomínal na svoju domovinu.
vení utláčaného Slovenska v 19. storo- rád, bol znechutený, a keď sa mu jed- Počas prvej svetovej vojny zorganizočí. Jeho osud je, žiaľ, podobný osudom ného dňa dostal v náboženskom časo- val ﬁnančnú zbierku na podporu námnohých slovenských velikánov.
pise Kazateľňa do rúk inzerát sloven- rodnooslobodzovacieho boja Slovákov
Jozef Murgaš sa narodil 17. februára ských vysťahovalcov, že hľadajú kňaza, a bol aktívny aj na pôde Slovenskej ligy
1864 v Jabríkovej, ktorá je dnes časťou nezaváhal. Rozlúčil sa s rodičmi, bra- v Amerike. Stal sa jedným zo signatáTajova pri Banskej Bystrici. Tam začal tom a na dlhé roky opustil milovanú rov Pittsburskej dohody. Zachovala sa
chodiť do školy, kde dobrý dedinský vlasť. Nový domov našiel v baníckej i fotograﬁa zo stretnutia katolíckych
učiteľ spozoroval jeho mimoriadne vý- osade Wilkes Barre v americkom štáte kňazov s M. R. Štefánikom v New
tvarné nadanie a technickú zručnosť a Pennsylvánia, kde žilo vyše sedemde- Yorku. V roku 1920 sa po dvadsiatich
presvedčil rodičov, aby ho dali na gym- siat rodín slovenských vysťahovalcov. štyroch rokoch vracia domov do Bannázium do Banskej Bystrice. Chudobní Mladý kňaz sa ujal svojej činnosti s veľ- skej Bystrice. Zvítal sa s bratom Jánom
rodičia si veľmi želali, aby sa ich syn stal kým zanietením, okrem náboženských a pri hrobe svojich rodičov sa rozhodol,
kňazom, preto sa ešte viac uskromnili povinností sa zaslúžil o vybudovanie že zostane doma. Doma ho však nikto
a poslali ho na štúdiá. Mladého Jozefa školy, športových ihrísk, knižnice a ne- nepoznal, o jeho patentoch a prácach
v tom čase najviac bavilo maľovanie, skôr i kostola. Sklamal ho však nezá- nikto nevedel, nechceli ho zobrať ani
v Banskej Bystrici navštevoval ateliér ujem Američanov o umenie, pretože za učiteľa elektrotechniky. Vrátil sa do
národne uvedomelého a všestranného každý sa tam naháňal iba za peniazmi. Wilkes Barre, kde až do smrti zveľaďomaliara Jozefa B. Klemensa, ktorý ho Keď videl, že so svojimi olejomaľbami val záhradu, maľoval a rozširoval svoju
zoznámil s ďalším významným sloven- veľmi nepochodí, viac energie venoval jedinečnú zbierku motýľov. Zomrel
ským maliarom Dominikom Skutec- štúdiu odborných časopisov a venoval po srdcovej príhode 11. mája 1929.
kým. Po ukončení štúdia na gymnáziu sa ďalšej svojej záľube – technike. Po Smútok všetkých obyvateľov mestečka
ho rodičia už nemohli ďalej ﬁnančne dôkladnom štúdiu všetkých dostup- za milovaným človekom ešte znásobipodporovať a jediným východiskom ných informácií o rádiotelegraﬁi, zo- la skutočnosť, že vandali zničili jeho
bolo štúdium na cirkevných školách. strojil vlastnú telegrafnú aparatúru, na zbierky, laboratórium, knižnicu a všetNastúpil do bohosloveckého seminára ktorú získal roku 1904 patent. Potom ky rukopisy.
v Bratislave a potom pokračoval v štú- ešte prihlásil ďalších jedenásť rádioteJozef Leikert

Kľukatá cesta vedca a kňaza

Jozef Murgaš
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Hosťujúci folklórny súbor z Maďarska

V posledných rokoch si môžeme
všimnúť, že počas letných prázdnin je
na Spiši organizovaných mnoho kultúrnych podujatí. Dobre, že sú medzi
nami ľudia, ktorí chcú urobiť niečo pre
svoje obce, oživiť v nich kultúrny život
a dokázať, že nie všetci mladí ľudia sú
zlí, ako často počujú od starších. Mnohí mladí vďaka svojim aktivitám vyvracajú túto stereotypnú mienku. Mnohé
deti a mladí sa zapájajú do rôznych mimoškolských aktivít – tancujú a spievajú vo folklórnych súboroch alebo hrajú
v dychových orchestroch. Záleží len na
starších, či pre nich pripravia a ponúknu im zaujímavé krúžky. Myslím si, že
pri konštatovaní o nedobrej mládeži by
sme mali byť viac zdržanliví. Mládež
totiž často patrí medzi organizátorov
charitatívnych podujatí.
Takúto výbornú medzigeneračnú
spoluprácu mali sme možnosť pozorovať v Jurgove počas Poľovníckeho dňa.
Podujatie sa uskutočnilo 27. júla t.r.
v rámci „Tatrzańskich wici“. Tento deň
bol spojený s veselicou, ktorú tradične
pripravuje farská rada v spolupráci s učiteľmi a obyvateľmi Jurgova, ktorí vždy
ochotne pomôžu. Tržba z podujatia je
venovaná na obnovu kostola sv. Sebastiána v Jurgove. Je to krásny, pamiatkový
drevený kostol.
Chutné zákusky krajanky Rusnákovej

Vystúpenie ľudovej kapely z Jurgova

Poľovnícky deň v Jurgove
Podujatie sa začalo sv. omšou, ktorú
celebroval dp. farár Józef Marek a dp.
kaplán Krzysztof Piechowicz. Počas sv.
omše hrala jurgovská dychovka a Poľovnícka dychová hudba. Po sv. omši sa
účastníci podujatia premiestnili k amﬁteátru, kde po úvodných prejavoch
sa na javisku objavila opäť jurgovská
dychovka. So svojím pestrým repertoárom nás preniesla exotickými skladbami do Španielska, Mexika či Ameriky.
Počas ich koncertu sa ľudia pookriali
hlavne na duchu, vďaka čomu sa rozprúdili mnohé rozhovory medzi známymi a priateľmi, s ktorými sa stretli
v amﬁteátri. Za vynikajúce vystúpenie
diváci odmenili miestnu dychovku veľkým potleskom. Tradičné jurgovské
tance nám predstavil folklórny súbor
z Jurgova a pripomenul najznámejšie
veselé zábavy mládeže z obdobia našich
otcov či dedov.
Gazdinky z Jurgova sa taktiež patrične pripravili na veselicu a napiekli
viaceré tradičné i netradičné cukrové
pochúťky. Ak sa niekto pristavil pri ich
stánku s koláčikmi, nedokázal im odolať a kúpil si aspoň jeden. Ku každej
veselici patria okrem koláčikov aj regionálne jedla ako napr. bryndzové halušky či kapustnica. Na výber nechýbal
ani chutný guláš.
V následnom kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor
z Bukowiny Tatrzańskej „Małe Orlęta“. Zaspievali nám goralské piesne
a predstavili niekoľko detských hier.
Treba podotknúť, že najmladšie dievčatko v tomto súbore má len rok a pol.
So svojím prvým vystúpením sa nám
predstavila aj jurgovská ľudová kapela.
Svoj program predstavil aj folklórny
súbor Male Podhale, v ktorom vystú-

Záujemci si mohli kúpiť o.i. slamené
zvieratká

pila mládež zo Spiša a Oravy. Vedúcim
súboru je Andrej Haniaczyk. Zlatým
klincom programu bolo vystúpenie
folklórneho súboru z Maďarska, ktorý
predstavil tance z rôznych oblastí tejto
krajiny
Počas Poľovníckeho dňa nechýbala
ani súťaž pre turistov. Víťazi boli prijatí medzi Jurgovčanov ako domáci. Pre
pánov bol prichystaný tanec „Mazur“,
samozrejme aj s tlieskaním, a pre ženy
zase „Stará baba“. Účastníci podujatia
si mohli kúpiť tradičné drevené kuchynské výrobky od Jozefa Gomboša
alebo rôzne zvieratká vyrobené zo sena.
Pre záujemcov bola pripravená taktiež
tombola, ktorú zorganizovali učitelia
základnej školy. Neskôr nasledovala
dražba prác rezbára Tomáša Wojtasa
a obrazov Czesława Romanowskiego.
Atmosféru celého dňa dopĺňali poľovnícke trofeje, ktoré sme mohli obdivovať do sýtosti.
Dorota Mošová

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Dovidenia v nebi... KRÁTKO Z ORAVY
Na slovenskom kultúrnom nebi opäť
zhasla jedna z veľkých hviezd. 26. augusta t.r. zomrel po ťažkej chorobe známy
slovenský herec, rodák z Nedece, Michal
Dočolomanský. Jeho otec Rudolf pôsobil
ako učiteľ medzi rumunskými
Slovákmi v Sedmohradsku. Tu
sa oženil s Florianou a v roku
1942 prišiel do Nedece, kde sa
onedlho, t.j. 25. marca, narodil
Michal. Na Slovensko sa presťahovali na konci 2. svetovej
vojny. Po smrti otca sa matka
napokon s desiatimi deťmi
presťahovala do Svätého Jura.
V tom čase bola v Jure v plnom rozkvete
činnosť ochotníckeho divadla. Malému
Mišovi učaroval svet javiska - ako 13-ročný dostáva svoju prvú titulnú úlohu v rozprávke H. CH. Andersena Snehová kráľovná. Štúdium herectva absolvoval v r. 1966
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a odvtedy pôsobil v činohre SND.
Michal Dočolomanský patril medzi našich
najúspešnejších a najčastejšie obsadzovaných hercov. Nezabudnuteľná je jeho titulná postava v Ibsenovej dráme Peer Gynt,
Mortimer v komédii Brooklynská noc, v
muzikáli Neil Simona: Pozor na Leona a
v mnohých ďalších. V r. 1974 ho režisér
Karok Zachar obsadil do úlohy Jánošíka
v najznámejšom slovenskom muzikále
Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej
„Na skle maľované“. Od roku 1962 začal
účinkovať aj vo ﬁlmoch o.i. Medená veža
(1970), Stratená dolina (1981), Tisícročná
včela (1983) atď. Michal Dočolomanský
bol častým víťazom slovenskej ankety o
najpopulárnejšieho herca roka. 31. augusta
2007 ho prezident SR vyznamenal Radom
Ľudovíta Štúra I. triedy - za mimoriadne
zásluhy v oblasti politiky, rozvoja Slovenska
a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena v zahraničí. V tom istom roku
získal taktiež cenu Literárneho fondu za
celoživotnú tvorbu.
Na poslednú rozlúčku s významným
hercom, ktorá sa konala 3. septembra
v novej budove SND, prišlo mnoho
známych osobností Slovenska. Každému
z nich sa však v mysliach vynárali veselé
spomienky, ktoré s týmto vždy veselým
hercom prežili. Aj keď už Michal Dočolomanský neoživí svojím úsmevom
a vtipom žiadne divadelné dosky, v slovenských srdciach bude ako dobrý človek
a herec žiť ešte mnohé desaťročia. (ms)
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Dňa 10. augusta t.r. sa uskutočnilo
tradičné oravské podujatie Malolipnické
hubobranie. Podujatie zorganizoval vojt
gminy Jablonka v spolupráci s OCK v
Jablonke, Oravskou knižnicou v Jablonke a Richtárskou radou v Malej Lipnici.
Na podujatí sa predstavila miestna dychovka, FS Male Podhale z Jablonky, FS
Seniori Oravan z Nižnej, ľudová hudba
zo Suchej Hory, FS Skalniok z Hornej
Zubrice, ľudová hudba Rovňan z Rabčíc
FS Kumoratky a ďalší. Podujatie uzavrela
tanečná zábava. (OCK)
***
Dňa 24. augusta 2008 sa v gmine
Jablonka uskutočnila športová súťaž požiarnikov pre všetky DPZ gminy Jablon-

ka a ich mládežnícke čaty. Na súťaž sa
prišlo pozrieť mnoho divákov. Súťaže sa
zúčastnil DPZ z Podvlka, Oravky, Jablonky, Malej Lipnice, Hornej Zubrice
a Chyžného. Všetky DPZ získali peňažné odmeny, ktoré by mali slúžiť na nákup protipožiarnej výbavy. Mládežnícke
čaty získali vecné odmeny. (bb)
***
Krajanské ochotnícke divadlo Ondrejko z Podvlka navštívilo so svojimi
vystúpeniami Slovensko tento rok už
niekoľkokrát. Jedným z posledných podujatí, na ktorom sa zúčastnili, boli VIII.
bačovské dni v Malatinej. Do tejto oravskej dedinky vedie úzka, kľukatá cesta.
Po ceste stretnete mnohých pastierov,
ktorí na oravských lúkach pasú ovce.
Obec Malatiná sa nachádza v malebnej
dolinke obklopenej horami. Žijú tu veľmi pracovití ľudia. V každom dome sa
zaoberajú nejakým remeslom. Väčšina
remeselníkov vyrába koberce z baranej
kože, ktoré sú určené hlavne na export.
Okrem toho v jednotlivých salašoch vyrábajú ovčí syr, či už biely alebo údený.
Aj keď v Malatinej nie je ľahký život,
miestni obyvatelia tu tvrdo pracujú, vďaka čomu zachovávajú tradičnú slovenskú
kultúru a remeslá pre ďalšie pokolenia.
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Na podujatí sa predviedli viaceré detské a folklórne súbory. Dokonca tu bola
súťaž v plieskaní bičom. Síce to nie je
ľahká vec ani pre dospelých, svoju šikovnosť predviedli už malí chlapci a dievčatá. A niektorí z nich mali len 4 roky,
takže táto tradícia na Slovensku ešte dlho
nezanikne.
Divadielko Ondrejko sa predstavilo
dvoma humoristickými scénkami, ktorými pobavili slovenské publikum. Bačovských dní sa zúčastnil aj FS z Kazachstanu, ktorý predstavil vo viacerých vstupoch
mnohé kazachstanské zvyky a tradície.
Na záver nám bolo aj ľúto, že sme sa
museli vrátiť domov. Pre naše divadlo je
veľmi dôležité, že sa môžeme na rôznych
podujatiach stretnúť s inými súbormi
a niečo sa od nich naučiť, preto veľmi
pekne ďakujeme za pozvanie Oravskému
kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne. (Genovéva Prilinská)
***
Tradičné Oravské dožinky sa tento konali v Jablonke – Boroch. Slávnostnú sv.
omšu v kostole sv. Alberta celebroval dp.
farár Kazimierz Czepiel spolu s kaplánmi.
Zástupcovia jednotlivých obcí priniesli pred oltár prekrásne dožinkové vence.
Keďže boli naozaj krásne, najťažšiu prácu
mala porota. Nakoniec v súťaži o najkrajší
dožinkový veniec udelila až 5 prvých miest
a to pre Chyžné, Jablonku – Bory, Jablonku, Hornú a Dolnú Zubricu. Druhé miesto získali vence z Malej Lipnice, Oravky
a Podvlka. Veľmi ťažko sa hodnotili taktiež
dožinkové vozy a kone. V rámci podujatia boli vyhlásené taktiež výsledky súťaže
o najlepší turistický objekt, ktorú vyhrali
manželia Kidoňoví z Dolnej Zubrice spolu s pani Wojtusiakovou z Malej Lipnice.

Podujatie svojimi vystúpeniami obohatili FS Malé Podhale, FS Rombaň, FS Kumoratky a skupina Harlekýn zo Slovenska.
Publikum rozosmial aj kabaret „Truteń”.
Koniec patril tanečnej zábave, ktorá trvala
do neskorých večerných hodín. (OCK)

Spoločná
fotograﬁa
na pamiatku
na schodoch
baziliky
na Mariánskej
hore

VÝLET NA SLOVENSKO
U

ž po štvrtýkrát vdp. Jozef Bednarčík, rodák z Novej Belej, pripravil
pre svojich priateľov trojdňový výlet na
Slovensko. Tentoraz sa osemnásťčlenná
skupinka v dňoch 17.-19. augusta t.r.
vybrala na juhovýchod Slovenska. Medzi výletníkmi nechýbali viacerí učitelia,
ale aj ďalší krajania z Tribša, Nedece a
Krempách.
Počas prvého dňa výletu
sme navštívili Levoču. Naše
kroky smerovali ihneď na
pútnickú Mariánsku horu do
baziliky Najsvätejšej Panny
Márie, kde sme sa spoločne modlili na slovenskej sv.
omši. Neskôr sme smerovali
na levočské hlavné námestie,
navštívili sme kostol sv. Jakuba, ktorý je známy vďaka gotickému oltáru - dielu majstra
Pavla. Vďaka dobrým kontaktom vdp. Jozefa sme mohli navštíviť málo známy, ale
za to prekrásny gymnaziálny
kostol Panny Márie Snežnej, a nakoniec
sme navštívili aj Evanjelický zbor.
Šokoval ma postoj mnohých ľudí na
Slovensku s pokomunistickým zmýšľaním. Veľa sa tu totiž hovorí o zániku
kresťanstva. V nedeľu, v posvätný deň,
je väčšina kostolov zatvorená. O slovenské kostoly je veľký záujem hlavne zo strany poľských turistov, ale aj
z iných krajín. Väčšina kostolov musí
byt akútne reštaurovaná, avšak na to
štát dáva príliš málo peňazí, a pritom
by to ešte viac pozdvihlo rozvoj turistiky na Slovensku.
Z Levoče sme cestovali smerom
na Rožňavu. Po ceste sme sa zastavili

Na levočskom námestí

v Betliari, v ktorom sa nachádza renesančný a barokový kaštieľ, pobočka Slovenského národného múzea. Miestom
ubytovania sa stal penzión „Adriana”
v malej dedinke Krásnohorskej Dlhej
Luke (maďarského pôvodu), v ktorej
sme sa cítili veľmi dobre. Navštívili
sme tam farský kostol, ktorý je zasvätený sv. Jurajovi. Tu sme sa zúčastnili

Majster Pavol z Levoče. Na námestí
sa nachádza prekrásna fontána, ktorá
vystrekuje vodu do rytmu hudby. Na
spiatočnej ceste sme navštívili obec
Jasov, kde sa nachádza kláštor premonštrátov, ktorého budovu práve
opravujú. Napriek ťažkostiam sa nám
podarilo navštíviť obdivuhodný gymnaziálny kostol sv. Jána Krstiteľa. Počas
prehliadky sme sa dozvedeli,
že náš sprievodca, opát kláštora, bol kedysi na hodoch
v Krempachoch a počas ktorých približoval krajanom
Božie slovo vo svojej kázni.
V priestoroch kláštora sa nachádza knižnica, ktorá má
viac ako 100 000 knižných
pozícii.
Počas posledného dňa
výletu sme navštívili hrad v
Krásnej Hôrke, v ktorej má
taktiež sídlo Slovenské náPočas prehliadky v Jasove
rodné múzeum a prírodnú
rezerváciu v Slovenskom kraspoločnej slovenskej sv. omšu. (Farnosť se, ktorej časti boli v roku 1995 zapísaje totiž maďarská). V tejto dedinke sa né do Zoznamu svetového dedičstva
nachádza taktiež Krásnohorská jasky- kultúry UNESCO, o.i. Gombasecká
ňa, ktorá je však prístupná len pre pro- jaskyňa, jaskyňa Domica a Ochtinská
fesionálnych jaskyniarov a horolezcov. aragonitová jaskyňa.
Vo večerných hodinách sme si priVo večerných hodinách sme sa všetpravili spoločnú vatru, na ktorej sme ci šťastne vrátili do našich dediniek na
si spolu s majiteľmi penziónu veselo Spiši.
zaspievali slovenské piesne. Veľmi nám
V mene všetkých účastníkov zájazpomohol aj Krajanský spevník, ktoré- du ďakujem vdp. Jozefovi Bednarčíkovi
ho autori boli spolu s nami.
za prípravu a organizáciu pre nás veľmi
Druhy deň sme cestovali do Košíc. zaujímavého a poučného výletu, vďaCieľom cesty bolo prekrásne košické ka ktorému sme mohli stráviť 3 veľmi
námestie s dominujúcou bazilikou sv. obohacujúce a milé dni v starej vlasti
Alžbety, ktorá je najväčším kostolom – Slovensku.
na Slovensku. Autorom oltára je opäť
František Paciga

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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DAR HZDS-ĽS
Pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku krajanského časopisu Život navštívila
krajanov o.i. zástupkyňa Hnutia za de-

mokratické Slovensko – Ľudovej strany
Michaela Krivá, ktorá odovzdala v Jablonke 15. júna 2008 osobný pozdrav
predsedu HZDS-ĽS Vladimíra Mečiara
a s úžasom reagovala na naše krajanské
aktivity. HZDS-ĽS vo svojom programe
podpory krajanov vo svete neostalo len
pri slovách. Začalo deklarácie naplňovať. Stalo sa tak 30. júla 2008 v Bratislave, v sídle strany, kde mi pani Michaela
Krivá odovzdala dar predsedu Vladimíra
Mečiara – 50.000 slovenských korún.
Dar, za ktorý pekne ďakujeme, bude
použitý na montáž zábradlí v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne.
Ľudomír Molitoris

KACVÍN
Cesta z Kacvína do Veľkej Frankovej
je konečne obnovená. Na tejto ceste, osudy ktorej sledujeme od apríla t.r., sa veci
opäť pohli. Cesta bola sprejazdnená a od
augusta, prvýkrát od konca 2. svetovej
vojny, sa ňou dalo prejsť autom na Veľkú
Frankovu. Zásluhu na tom má Gminný
úrad v Nižných Lapšoch, ktorý vyčlenil
ﬁnančné prostriedky na priepustné rúry
a starosta obce Veľká Frankova, ktorý
objednal úpravu cesty. Cesta teda existuje, o čom svedčí priložená fotograﬁa.
Gmina Lapše Nižné chce vytvoriť medzi
týmito obcami cyklotrasu pre turistov.
Očakávanie obyvateľov Kacvína, Malej
a Velkej Frankovej a Osturne sú však iné.
Obyvatelia chcú riadnu cestu, chcú, aby
komunikácia, ktorá viedla tadiaľ istotne
od roku 1320, od prvej písomnej zmienky o Kacvíne, bola znova obnovená.
Ľudomír Molitoris
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TRAGÉDIA ORAVY

pred 325 rokmi
V Poľsku takmer všetci počuli o sláv- manželke síce odsúdil vyčíňanie svojich
nom víťazstve poľského kráľa Jána III. vojsk, avšak výhradne v kontexte zníSobieskeho pri Viedni, kde 12. septem- ženia možnosti vyjednania výhodnejšej
bra 1683 porazil tureckú armádu Kara zmluvy. Vyvraždené obyvateľstvo v tomMustafu.
to liste pomenoval úbohými zemnými črieO tom, že prechod vojsk Jána III. cez vičkami. Účasť na rabovaní Oravy mal aj
Oravu bol najväčšou tragédiou obyvateľov sám hajtman Kazimierz J. Sapieha, ktorý
Oravy v jej dejinách, nevie takmer nik- vyviezol zo stredovekého kostola v Trsteto. Vojská litovské, ktoré k Viedni viedli nej zázračný obraz Panny Márie, vojakmi
hajtmani Kazimierz J. Sapieha a Jan Og- zneuctený a zrabovaný. Trstená v dôsledniński, vkročili na Oravu 4. októbra 1683 ku tohto prestala byť pútnickým mestom
a vydrancovali, olúpili a vyvraždili väč- pre celú Oravu.
šinu obyvateľstva Oravy. Čo nedokázali
V súčasnosti jedna z hlavných ulíc
odniesť, spálili. Podľa Antona Kavuliaka, Jablonky, na ktorej sa konajú známe
autora práce Historický miestopis
Oravy, populácia po ich odchode klesla o 68%, 27 obcí bolo
úplne zničených, medzi nimi aj
vtedajšie župné mesto Veličná,
ktoré už nikdy nezískalo dávnu
slávu a sídlom župných úradov
sa stal Dolný Kubín. Z hornooravských obcí, ktoré patria
Poľsku, najviac utrpel Podvlk,
Horná Zubrica, Dolná Zubri- Slávnostná výzdoba pod Wawelom,
ca a Pekelník. Tieto obce prišli september 2008
o všetko obyvateľstvo a stali sa
neobývané. Obdobný osud stretol Hla- trhy, je pomenovaná menom poľského
dovku, Suchú Horu, Habovku, Zuberec, kráľa Jána III. Sobieskeho, kráľa, ktoréNámestovo, Hruštín, Valašskú Dubovú ho vojská spôsobili najväčšiu tragédiu
a Istebné. Vážne utrpela taktiež Jablon- tomuto obyvateľstvu. Je to dostatočne
ka, Oravka a Chyžné. Odchodom vojsk opodstatnený dôvod na slávu? Nie, pre
Jána III. Sobieskeho sa neskončila tragé- Oravcov určite nie.
Vojská Jána III. sa z viedenskej výdia obyvateľov Oravy, pokračovala obrovským hladom, aký nastal v zime, keďže pravy vracali cez Spiš a ani tam, už pod
priamym velením kráľa, sa neobišlo bez
bola jeseň a vojska zničili celú úrodu.
Páchatelia, jednotliví velitelia vojsk, viacerých výtržností. Najviac utrpeli obyani hajtmani Kazimierz J. Sapieha a Jan vatelia Toporca, ktorých vydrancovali
Ogniński za tento skutok neboli potres- koncom novembra 1683.
Ľudomír Molitoris
taní. Sám Ján III. Sobieski v liste kráľovej
Ján Molitoris na novom moste medzi Kacvínom a Veľkou Frankovou
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Vyhlásenie Rady Slovákov žijúcich
v zahraničí pri Matici slovenskej
pri príležitosti 145. výročia založenia
Matice slovenskej
2. augusta 2008 v Martine

Počas osláv

OSLAVY VZNIKU
MATICE SLOVENSKEJ

M

atica slovenská, najstaršia slovenská kultúrna ustanovizeň,
oslávila 145. výročie založenia.
Vznikla 4. augusta 1863 v Turčianskom
sv. Martine, ako celonárodný kultúrny
spolok, cieľom ktorého bolo národnobuditeľské poslanie, podpora rozvoja vedy,
umenia a literatúry. Prvým predsedom
Matice slovenskej sa stal banskobystrický biskup Štefan Moyzes, podpredsedom
Karol Kuzmeny a pokladníkom náš rodák kňaz Tomáš Červeň z Chyžného na
hornej Orave, jej veľký mecén a podporovateľ, ktorý jej odkázal v testamente celý
svoj majetok. Pripomeňme taktiež, že
zakladajúcimi členmi Matice slovenskej
boli aj ďalší dvaja hornooravskí rodáci Ján
Jablonský z Jablonky a Štefan Radlinský
z Veľkej Lipnice.
Hlavné slávnosti 145. výročie založenia MS sa konali v dňoch 1.-4. augusta
2008 v Martine. Program Martinských
matičných slávností kulminoval slávnostným snemom a zhromaždením priaznivcov a členov MS v amﬁteátri v Martine.
Zúčastnili sa ho viacerí poprední štátnici a politici o. i. predseda vlády SR Róbert Fico, podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič, predseda Slovenskej národnej
strany Ján Slota, primátor mesta Martin
A. Hrnčiar, župan samosprávneho Žilinského kraja J. Blanár, riaditeľ Kancelárie
prezidenta SR M. Čič, podpredsedníčka
Národnej rady SR A. Belousová, ďalší
štátni a samosprávni predstavitelia, zástupcovia Matice srbskej, Matice sliezskej,
Matice bunievačskej, matíc slovenských
na Ukrajine i v Chorvátsku.
V rámci Martinských matičných
slávností bolo prijaté Memorandum pri

príležitosti 145. výročie vzniku MS, rokovalo Prezídium, Výbor, Dozorný výboru
Matice slovenskej a bola taktiež ustanovená Rada Slovákov žijúcich v zahraničí
pri Matici slovenskej, ako poradný orgán
Matice slovenskej pre spoluprácu so slovenským zahraničím, ktorá sa zhodla na
Vyhlásení adresovanom Slovákom doma
i vo svete pri príležitosti 145. výročia založenia Matice slovenskej a Martinských
matičných slávností 2008. Členov rady
tvoria: predseda Jozef Hajniš – Ukrajina,
tajomník: Stanislav Bajaník – riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej, členovia: Branislav Slivka – Srbsko, Ján Fúzik
– Maďarsko, Ľudmír Molitoris – Poľsko,
Dušan Daučík – Švédsko, Peter Lipták –
Česká republika, Vladimír Skalský – Česká republika, Anrián Merka – Rumunsko, Andrej Kuric – Chorvátsko, Ľudovít
Pavlo – USA, Ondrej Mihál – Kanada.
Členovia ex oﬀo: Jozef Markuš – predseda MS, Ján Eštok – správca MS, Miroslav
Bielik – podpredseda MS, Alexander Števík – podpredseda MS, Stanislav Bajaník
– riaditeľ Krajanského múzea.
Ľudomír Molitoris

Rada Slovákov žijúcich v zahraničí
pri Matici slovenskej pozdravuje Maticu slovenskú ako najstaršiu národnú,
vedeckú, kultúrnu a spoločenskú ustanovizeň Slovákov celého sveta pri príležitosti jej 145. výročia založenia, jej
členov a sympatizantov na Slovensku
i vo svete.
Poukazuje na potrebu posilňovania
slovensko-slovenskej spolupatričnosti
aj na prahu 21. storočia, vzájomnú koordináciu Slovákov celého sveta a tesnú
spoluprácu Matice slovenskej, štátnej
exekutívy, slovenského združenia Slovákov v zahraničí, slovenských spolkov, združení a korporácií vo svete pri
ochrane národnej a duchovnej identity
slovenského národa ako súčasti demokratického sveta a veľkej slovanskej rodiny vo svete.
Členovia rady sú pripravení pomáhať Matici slovenskej a jej národnému
programu pre slovensko–slovenské
kontakty Slovákov vo svete, podporovať ju k moderným iniciatívam, prospešným aktivitám pre Slovákov celého
sveta a očakávajú, že táto spolupráca
a vzájomná súčinnosť prispievajú povznášaniu národnej, kultúrnej i duchovnej identity nášho národa v integrovanej Európe i vo svete, a to na báze
posolstva všetkých, ktorí nám v minulosti položili základy vzájomného porozumenia, úcty a rešpektu navzájom.
Sláva slovenskému národu, Matici slovenskej a všetkým, ktorí si ctia
a vážia slovenský národ kdekoľvek vo
svete!

e-mail: zivot@tsp.org.pl
Členovia Rady Slovákov žijúcich v zahraničí
pri Matici slovenskej
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Slávnostnú sv. omšu celebruje dp. R. Śliwa

oniec prázdnin sa každoročne
spája v krajanskom prostredí
s prehliadkou krajanských dychových hudieb. Výnimkou nebol ani
tento rok a tak sa priaznivci dychoviek
napokon stretli v posledný augustový
deň, t.j. 31. augusta, v amﬁteátri vo Vyšných Lapšoch.
Podujatie sa začalo slovenskou sv. omšou, ktorú v miestnom kostole sv. Petra
a Pavla celebroval dp. kaplán Robert Śliva. Chrámový spev sprevádzala svojou
hudbou miestna dychovka, ktorá sa na
tento deň náležite pripravila. Kapelníkom dychovky je mladý hudobník Matúš
Griglák, ktorý túto funkciu prebral po
zosnulom Mieczysławovi Sołtysovi. Od
kostola sa dychovky pobrali v slávnostnom sprievode k amaﬁtétru, ktorý oživili
mažoretky Marija z Považskej Bystrice.
Taktiež prvé chvíle programu patrili
mažoretkám, ktorým do tanca hrala dychová hudba Považanka z Považskej Bystrice. Jej veselé tóny sa rozliehali široko po
okolí, takže sme sa ani nenazdali a amﬁteáter bol preplnený divákmi. Za spestrenie
úvodu sa mažoretkám a dychovke poďakovali moderátorky podujatia Jola Dziedzicová a Dorota Mošová, ktoré zároveň
privítali vo vyšnolapšanskom amﬁteátri
vzácnych hostí, o.i. špecialistku Odboru
náboženských vierovyznaní i národnost-

Slávnostný sprievod sa začínal
pri miestnom kostole

ných a etnických menšín Ministerstva
vnútra a administratívy PR Katarzynu
Jaworskú-Pulchny, ktoré doﬁnancovalo
toto podujatie, primátora Spišskej Starej
Vsi Jozefa Harabína s manželkou, starostu
Veľkej Frankovej Ondreja Krempaského,
vojta gminy Nižné Lapše Pawła Dziubana
spolu s jeho zástupcom Antoninom Sowom, riaditeľku ZŠ vo Vyšných Lapšoch
Beatu Kurucovú, kňazov miestnej farnosti, ako aj predstaviteľov Spolku Slovákov
v Poľsku. V mene Spolku Slovákov v Poľsku, organizátora podujatia, sa divákom
prihovoril predseda SSP Jozef Čongva
a gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris,
ktorí oﬁciálne otvorili XXVII. prehliadku
krajanských dychových hudieb.
Ako prvá sa na scéne predstavila domáca dychovka z Vyšných Lápš pod vedením najmladšieho kapelníka na Spiši, len
sedemnásťročného Matúša Grigláka. Ako
sme však rýchlo zistili, vek tu nehrá žiadnu rolu a tak sme si v ich podaní vypočuli pekné melódie valčíka Šepot kvetín,
dva pochody Spolu a Můžme vpřed a dve
české polky. Diváci domácu dychovku
odmenili veľkým potleskom, takže si môžeme byť istí, že v 126 ročnej tradícii vyšnolapšanskej dychovky budú muzikanti
aj naďalej pokračovať.
Vyšné Lapše vystriedala v krajanskom
prostredí nám už veľmi dobre známa podvlčianska dychovka. Po
vyše ročnej prestávke sa
Členovia FS Spiš počas vystúpenia žiarili úsmevom
opäť muzikanti dali dohromady a začali nacvičovať pod vedením Lucjana
Bryju. Na prehliadke sa
predstavili z troma skladbami Jonny Dixie, Stelldichein in Oberkrain
a českou pesničkou Jaké
je to hezké. Po podvl-

K

Podujatie otvoril gen. tajomník
SSP Ľudomír Molitoris...

XXVII. PR E
KRAJAN
DYCHOVÝC
čianskej dychovke nám zazneli melódie
dychovky krempašskej, ktorej dlhoročným
kapelníkom je František Lukáš. Krempašania nám zahrali dve rezké polky Nemšovanska a Keby ja vedela, vystúpenie spríjemnili valčíkom Tanz mit Johann Straus
a zakončili pochodom Holiday in Austia.
Po krempašskej dychovke nasledovalo vy-

Krajanské podujatie obohatilo vystúpenie
mažoretiek Marija a dychovky Považanka

... spolu s predsedom SSP
Jozefom Čongvom

Moderátorky prehliadky Dorota Mošová
a Jola Dziedzicová

EHLIADKA
NSKÝCH
CH HUDIEB
stúpenie dychovky z Nižných Lápš, ktorá
pôsobí pri Úrade gminy. Jej kapelníkom
je Henryk Kalafut. Vo svojom programe si
pripravili pochody Můžme vpřed a Long
Street, cyklus spišských piesní a valčík
Tanz mit Johann Straus. Vystúpenia dychoviek obohatil program FS Spiš z Novej
Belej pod vedením Jozefa Majerčáka.

Ako prvá zahrala domáca vyšnolapšanská
dychovka

Druhú polovicu podujatia otvorila
dychovka Považanka pod vedením Ivana
Žierika. V jej podaní nám zazneli mnohé
známe slovenské, moravské či české pesničky, ktoré si spolu s nimi zaspievali aj
viacerí krajania. Prestávky medzi jednotlivými vstupmi vyplnili vystúpenia tanečnomažoretkového súboru Marija, ktorého
vedúcou je Anna Hesková, choreografkou
Katka Hesková. Treba podotknúť, že ich
program pritiahol do predných lavičiek
hlavne mužskú polovicu divákov. Za to
melódie Považanky pritiahli pred scénu
malé deti, ktoré si do rytmu slovenských
pesničiek s radosťou zatancovali.
Považanku vystriedala mládežnícka
dychovka z Novej Belej, ktorú vedie Emil
Cervas. Hneď v úvodných tónoch bolo počuť, že Novobelania sa na túto prehliadku
poriadne pripravili a zahrali nám tango Na
brehu riečky, valčík Pri Prešporku a polku
Ja som mladá vdova. Rezké melódie spoza oceánu zazneli v podaní jurgovskej dychovky pod vedením Františka Čongvu.
Tí sa spomedzi ostatných vystupujúcich
vynímali nielen rovnošatami, ale aj žánrom
a tak sme si v ich podaní vypočuli pochod
San Angelo, Return – Mambo a Mexiko
– Live. Záver tohtoročnej prehliadky patril dychovke z Fridmana a Kacvína. Obidve školí a nacvičuje Stanisław Wojtaszek.
Fridmančania nám zahrali pochod Happy
Marching Band, valčík Kdo by si nezpíval
a polku Lučanka. Za to v repertoári mládežníckej dychovky z Kacvína nám zazneli
melódie valčíka Co má být, Maďarského
tanca od Johannesa Bramsa a cyklus nemeckých melódií. Obidve dychové hudby
zožali od divákov veľký potlesk. Po zaznení
posledných tónov sa opäť na javisku objavil Ľudomír Molitoris, ktorý všetkým
vedúcim dychoviek odovzdal pamätné
poháre spolu s diplomami, a rozlúčil sa

Hľadisko zaplnilo množstvo divákov

s divákmi, ktorým poďakoval za pozornosť
a za spríjemnenie tohto posledného prázdninového popoludnia. Za zásluhy a dlhoročnú činnosť v prospech vyšnolapšanskej
dychovky získali pamätné poháre krajania
František Krišík a Anton Pavlica.
Podujatie sa tým oﬁciálne skončilo.
Myslím si však, že Vyšnolapšančania, a nielen oni, budú naň ešte dlho milo spomínať.
Príjemné popoludnie v amﬁteátri sa nakoniec skončilo zábavou, na ktorú pozvala
všetkých mladá vyšnolapšanská kapela.
Marián Smondek

Kapelník vyšnolapšanskej dychovky
Matúš Griglák preberá pamätný pohár

Za dlhoročná prácu v prospech
miestnej dychovky prebral pohár
taktiež František Krišík

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Primátor
Spišskej St. Vsi
Jozef Harabin
odovzdáva pamätnú plaketu

odkiaľ by mal viesť samostatný pruh pri
už existujúcej ceste do Červeného Kláštora, kde by sa cesta mala napojiť na
poľskú stranu. Súčasťou cyklotrasy bude
informačný systém, mapy, odpočívadlá,
parkoviská, servisy a obchody. Na slovenskej strane by cesta mala mať vyše
dvesto kilometrov.
***
Počas posledného júlového víkendu sa konal v zamagurskej obci Malá
Franková piaty jubilejný ročník festivalu Zogrod. Začal už tradične vernisážou
účastníkov maliarskeho sympózia a zostal naďalej verný svojej multižánrovosti.
Okrem spevákov, moderátorov a diva-

Z diania na Slovensku
V dňoch 25. – 27. júla si v rámci druhého ročníka Dní mesta Spišská Stará Ves
jediné zamagurské mestečko pripomenulo 700 rokov od vydania listiny, v ktorej
sa prvýkrát spomína jeho územie. Oslavy
boli spojené s bohatým kultúrnym a športovým programom. V rámci kultúrnych
podujatí Anna Kostelničáková odprezentovala publikáciu o rodákovi zo Spišskej
Starej Vsi a zakladateľovi slovenskej ornamentistiky Štefanovi Leonardovi Kostelničákovi Čaro ornamentu. Súčasne bola
otvorená výstava o významných osobnostiach mesta a výstava Schengen – pohraničie vo fotograﬁi. Počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva primátor
Ing. Jozef Harabin odovzdal ceny mesta,
primátora mesta a pamätné plakety mesta
rodákom a osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu Spišskej Starej
Vsi v najrôznejších oblastiach kultúrneho, duchovného, vedeckého, umeleckého, ekonomického a športového života.
Súčasťou osláv sedemstého výročia prvej
písomnej zmienky o Spišskej Starej Vsi
bola konferencia Spišského dejepisného

spolku, kde prednášajúci priblížili dejiny
mesta od najstarších čias do súčasnosti.
Vyvrcholením osláv bola prezentácia tristopäťdesiatstranovej monograﬁe Spišská
Stará Ves. Paralelne so spomínaným programom sa konali rôzne športové podujatia a Staroveský jarmok na námestí, kde
sa okrem iného uskutočnila ochutnávka
tradičných jedál zamagurského regiónu
pri ľudovej hudbe. Na pozvanie primátora
sa osláv zúčastnili aj predstavitelia Spolku
Slovákov v Poľsku Jozef Čongva, Ľudomír
Molitoris a Ján Špernoga.
***
Koncom júla predstavitelia združenia Regiónu Tatry predstavili projekt
vybudovania cyklistickej Cesty okolo Tatier, ktorý sa zaoberá vybudovaním cyklochodníkov v regiónoch Spiš, Liptov,
Orava a na poľskej strane Tatier. Na Spiši
by sa mala cyklotrasa začínať v Šuňave
a odtiaľ pokračovať do Lučivnej a Svitu, kde sa napojí na už existujúci cyklochodník do Popradu. Z Popradu by mala
cesta pokračovať do Kežmarku, Krížovej
Vsi, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi,

Na oslavách zahrala dychovka z Kacvína
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delníkov, tu odznel aj tradičný folklór, či
cigánska hudba. Vyvrcholením festivalu
bolo vystúpenie japonského tanečníka,
ktorý predviedol tradičný japonský tanec
buto a uvedenie predpremiéry nového
slovenského ﬁlmu o geniálnej cigánskej
hudobníčke Cinka panna.
***
Levočské kultúrne leto, známe aj pod
názvom Dni Majstra Pavla, každoročne vrcholí podujatím Tajomná Levoča.
Tohto roku sa podujatie začalo 14. augusta popoludní koncertom krajanskej
dychovky z Kacvína, ktorá vystúpila na
hlavnom námestí. V rámci celovíkendového programu mohli návštevníci vidieť
hudobné skupiny rôznych žánrov, ﬁlmy,
orientálne tance, bublinovú a laserovú
šou, či ohňostroj. Súčasťou programu
bolo aj stretnutie primátorov Levoče
a Kežmarku, ktorí ratiﬁkovali mierovú
zmluvu medzi oboma mestami.
***
Dňa 18. augusta prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval dvoch nových ministrov slovenskej
vlády. Ministrom životného prostredia
sa stal nominant Slovenskej národnej
strany, člen výboru Národnej rady pre
hospodársku politiku Ján Chrbet, ktorý
v tejto funkcii nahradil Jaroslava Izáka.
Na poste ministra pôdohospodárstva
došlo k zmene už druhýkrát v tomto
volebnom období. Ministerku Zdenku
Kramplovú nahradil nominant Ľudovej
strany – Hnutie za demokratické Slovensko Stanislav Becík.

***
Dňa 21. augusta si Slovensko pripomenulo štyridsiate výročie vpádu vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa,
kedy vyše pol milióna vojakov Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, Bulharska
a Nemeckej demokratickej republiky
prekročili hranice suverénneho štátu,
aby potlačili začínajúce sa reformy. Tieto udalosti s napätím sledovali aj krajania žijúci v Poľsku, od ktorých sa poľská
vláda usilovala získať stanovisko odmietajúce reformy. Napriek nátlaku takého
stanovisko Československá kultúrna spoločnosť nikdy nevydala.
***
Na letných olympijských hrách v Pekingu sa zo slovenskej výpravy najviac
darilo vodným slalomárom, ktorí získali
pre Slovenskú republiku až tri zlaté medaily. V kategórii kanoe jednotlivcov sa
stal víťazom historicky prvý zlatý medailista v samostatnej ére SR z roku 1996
Michal Martikán. Bratia Pavol a Peter
Hochschornerovci vyhrali súťaž deblistov, čím získali už tretie olympijské zlato
a stali sa vôbec najúspešnejšími vodnými
slalomármi pod piatimi kruhmi. V súťaži kajakárok suverénnym spôsobom
zvíťazila Elena Kaliská. V športovej streľbe Zuzana Štefečeková získala v disciplíne trap striebornú medailu. Rovnaké
umiestnenie získali aj rýchlostní kanoisti
Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer,
Erik Vlček a Juraj Tarr v kategórii K4 na
1000 metrov. O jediný bronzový kov sa
postaral voľnoštýliar David Musuľbes v
kategórii do 120 kg. Letná olympiáda v
Pekingu sa tak stala najúspešnejšou v samostatnej histórii Slovenska. (mm)
***
S ručnou výrobou skla skončila minulý mesiac ďalšia slovenská skláreň.
Fúkané a ručne tvarované sklo prestali
sklárski majstri vyrábať v Katarínskej
Hute, ktorá patrí pod spoločnosť Slovglass Poltár. Tento druh výroby sa tu
udržal 166 rokov, od roku 1841, kedy
skláreň v Hornohrade vznikla. S ručnou
výrobou skla prestali najmä pre jej neefektívnosť. Z desiatky sklárov - špecialistov,
ktorí dodnes sklo fúkali a ručne tvarovali, po nedávnom vyhlásení konkurzu na
Slovglass, odišla časť a tým sa rozpadli dva
dvojzmenné kolektívy. Adekvátnu náhradu už nebolo možné nájsť. Majstri sklári
vyrábali v Katarínskej Hute najmä sklene-

né kalichy so vzduchovou špirálou a ďalšie
zdobené výrobky. Až 95 % putovalo na
export. V Katarínskej Hute prestali aj s
výrobou kedysi slávneho výrobku, pohárikov s guľkou, známych ako Zlatá Zuzana. Zlatú Zuzanu vymyslel pred viac ako
polstoročím majster sklár zo Zlatna Jozef
Staník. V 60. a 70. rokoch uplynulého
storočia sady týchto pohárikov vlastnila
takmer každá slovenská rodina. Dnes v
Katarínskej Hute pracuje 155 ľudí a majú
veľa objednávok. (TASR)
***
Guvernér Národnej banky Slovenska
(NBS) Ivan Šramko spolu s ministrom
ﬁnancií Jánom Počiatkom 19. augusta
t.r. odštartovali sériovú razbu slovenských
eurových mincí. Eurové mince so slovenskou stranou vyrazí Mincovňa Kremnica,
š.p. v počte 500 mil. kusov, v hodnote
viac ako 167 mil. eur (5,031 mld. Sk).
Eurové mince, ktorých je osem, majú
rovnakú spoločnú stranu na všetkých
minciach krajín eurozóny. Druhá - národná strana - je pritom odlišná podľa
toho, ktorá krajina mincu vydala. Spoločná strana mincí reprezentuje mapu
Európskej únie a navrhol ju Luc Luycx z
Belgickej kráľovskej mincovne.
Rubová strana mincí je určená na
národné motívy, ktoré si každý štát zvolí sám. Námety slovenských eurových
mincí vybrali občania SR vo verejnej
ankete v novembri 2005 a Banková rada
NBS následne pri svojom rozhodovaní výsledky verejnej ankety zohľadnila.
Slovenské 1 a 2-eurové mince zobrazujú
erbové znamenie štátneho znaku Slovenska, t.j. dvojkríž na trojvrší. Na 10, 20
a 50-centových minciach je vyobrazený
Bratislavský hrad a na 1, 2 a 5-centových
minciach tatranský štít Kriváň. Autorom
námetu 2 a 1-eurovej mince je Ivan Řehák, autormi námetu 10, 20 a 50-centových mincí sú Ján Černaj a Ivan Károly.
Autorom námetu na najmenších centoch
je Drahomír Zobek. (SITA )
***
Od nedele 24. augusta začala platiť
povinnosť zobrazovať všetky ceny v korunách a eurách. Ceny musia byť po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlené
na dve desatinné miesta matematicky.
Kontrolovať dodržiavanie povinnosti
duálneho zobrazovania cien bude Slovenská obchodná inšpekcia. Tá môže
ako orgán dohľadu v prípade porušenia

e-mail: zivot@tsp.org.pl

predpisov vyzvať podnikateľa na nápravu, či uložiť sankciu. Bude tiež prijímať
podnety a podozrenia od spotrebiteľov.
Jednou z povinností, ktorú si musia
podnikatelia splniť, je aj povinné duálne
zobrazovanie celkovej sumy nákupu na
účtenkách z registračnej pokladnice. Každý podnikateľ musí používať certiﬁkovanú pokladnicu, ktorej certiﬁkát nesmie
byť vydaný pred 1. januárom 2008.
Na účtenkách nemusí byť podľa zákona zobrazený konverzný kurz, musí
však byť viditeľne zobrazený v mieste duálneho zobrazenia.
Jednotlivé položky nákupu budú aj po
24. auguste naďalej zobrazené iba v jednej
mene. Do konca roka 2008 v slovenských
korunách a od 1. januára 2009 v eurách.
Duálne zobrazovanie sa bude týkať aj
výplatných pások. Pribudnú na nich dva
povinné údaje, a to údaj o hodnote konverzného kurzu a o konečnej sume k výplate uvedenej v eurách. Tá bude prepočítaná prostredníctvom ﬁxného kurzu a
bude mať len informatívny charakter. Zákon pripúšťa aj určité výnimky. Napríklad
v prípade podnikateľov, ktorí zamestnávajú päť a menej zamestnancov, stačí duálne
zobraziť ceny v cenníku na viditeľnom
mieste spolu s konverzným kurzom. Aj
pre nich však platí rovnaká povinnosť duálneho zobrazovania celkovej ceny nákupu na účtenkách z registračnej pokladnice. Vyhláška rezortu hospodárstva, ktorá
upravuje podrobnosti duálneho zobrazovania, pripúšťa aj výnimky pri niektorých
tovaroch, ako sú napríklad: palivá, mäso a
mäsové výrobky, cukrárenské výrobky alebo iné nestále potraviny. Pri nich stačí duálne zobraziť ceny na verejne prístupnom
a viditeľnom cenníku. Rovnako aj pri predaji tovarov prostredníctvom predajných
automatov alebo zariadení na vydávanie
cestovných lístkov vo verejnej hromadnej
doprave. (SITA)
***
Leteckí záchranári zo Slovenska a
Poľska budú na vrtuľníkoch zasahovať v
oboch krajinách. Záchranári začnú spolupracovať pri rýchlej pomoci turistom a
horolezcom vo Vysokých a Západných
Tatrách v prípadoch, keď ich kolegovia
nebudú môcť zasiahnuť. Za zákroky
leteckých záchranárov nebudú turisti
platiť. Výkony budú uhrádzať zdravotné poisťovne krajín, v ktorých sa zákrok
uskutoční. (Zdroj: čtk)
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Poviedky na voľnú chvíľu

HRDZAVEJÚCE
PLUHY
Do oblokov merníckeho kaštieľa večer
dotieravo tlačil svoju tvár. Z tmavého dvora sa ozval hvizd. Z hostí, čo si popíjali,
horlivo štrngajúc, nikto ho nezačul. Znovu sa rozbiehali na vrchol dobrej nálady, z
ktorého sa zrútili pred chvíľou, keď husle
zmĺkli. Len Magda Brošková ho začula. A
tvár sa jej rozžiarila. Hneď si našla zámienku, aby sa mohla vytratiť.
Jozef Súľovský zamyslene pozeral za odchádzajúcou kasnárovou dcérou. Vo dverách
uvidel sedliaka vysokej kostnatej postavy, v
halene, rozpačito krkvajúceho klobúk.
Bol to mernícky richtár Miľo Kamenský,
chlap sotva štyridsaťročný. Dlho sa prechádzal po dvore a trpezlivo vyčkával, kým ho
pán, čo ho dal docitovať, nezavolá.
Keď sa už noc blížila, nevolali ho a odísť
sa neodhodlal, opovážil sa predstúpiť pred
pána bez zavolania.
Dlhú chvíľu prešľapoval na prahu z nohy
na nohu a užasnuto hľadel na zábavu pá-

ROZTRATENÍ
S Magdou Broškovou odhrkotal voz z
Merníka ešte predpoludním. Bolestne škripeli jeho kolesá... A v Magdiných očiach sa
leskli slzy. Musí opustiť otca i mať. Aspoň
dotiaľ, kým na jej lásku k sedliackemu mládencovi nepadne závoj zabudnutia. Musí
ísť na Spiš - a Michala Hudáka neuvidí už
hádam nikdy. A neuvidí ani Karola Abrahámyho.
Prečo myslí stále na obidvoch, prečo sa
pri jednom hneď vynára aj druhý?
Bolo jej do plaču, keď sa z voza obzrela po poľných cestách, čo boli teraz odhalené, bez úkrytu. Tadeto sa s ním túlavala
za tichých mesačných večerov a mohla by
zasa - ale sa strhli strašné veci, čo im cestu
k sebe zarúbali. Čochvíľa sa lúky rozžltnú,
zeleň zahýri na poliach, sviežo-zelené závoje
obilia sa rozvlnia na roliach, mäkkou trávou
a kvetmi sa obrúbia krvolačiny ciest v húšťave pučiacich kríkov a stromov. A ona tu už
nebude a nebude tu ani on. Kde len bude?
Či ho už v tejto chvíli nechytili? Na smrť
ho hľadajú. A ona už ani nebude vedieť, kde
je, čo sa s ním robí. A on nebude mať ani
tušenia, kam zmizla z Merníka. Len niekoľkí o tom vedia: rodičia, zdanlivý verenec a
slúžny Viczmándy so Súľovským.
Viczmándy! Pri samej spomienke na
tohto človeka zimomriavky jej behali po
chrbte.
- Do videnia! - volal za ňou, keď kočiš
praskol bičom do koni.
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nov, na krčahy vína a misy jedál, o akých
ani neslýchal, na smidky chleba, bieleho
ako sneh. Zo smidiek postavené boli na
stoloch celé veže. A páni, hľa, aké červené
líca majú, ako krásne a bohato sú vyobliekaní a ako sa veselia!
A porovnával s nimi seba a iných merníckych sedliakov. Páni sa napchávajú, pijú
a hulákajú, pokým v Merníku pod každou
strechou sa usalašila starosť, ako sa pretĺcť
cez dônovie.
- Čo tu hľadáš? - okríkol ho pán.
- Ráčili ste ma volať, pán veľkomožný,
- odvetil richtár.
- Aha, aha, - zahniezdil sa. - Dal som ťa
naozaj volať. Nuž počuj, richtár. Dve veci
máme dať do poriadku. Zajtra sa začne
oračka. Daj každému, kto mi je robotou
povinný, na vedomie, že zajtra musí orať
na panskom, a keď tam bude hotový, môže
rozrýpať svoje roľky. Vlani už na Mateja
sme mali všetko poorané. Tohto roku až
teraz na Gregora začíname pre prekliatu
zimu, ktorá stvrdila zem na oceľ, že lemeš
by sa v nej zlomil! Treba sa ponáhľať!
Richtár počúval bez slova. Čo pán káže,
musí sa stať. Merníčania pôjdu najprv na

panské. Obrobia najprv cudzie a potom
svoje. Tak to bývalo odjakživa, a tak to aj
bude.
- A potom, - rozprával statkár, - tejto
noci sa stane to, čo už nemôžeme oddialiť.
Krajinský snem v Prešporku ešte vlani odhlasoval doplniť regimenty uhorského vojska, zmenšené úmrtnosťou a prepustením
invalidov. Uhorská vlasť potrebuje osemaštyridsaťtisíc regrútov!
- Už dávno ich potrebuje, - ozval sa
slúžny. - Všetky stolice vykonali svoju povinnosť, už odovzdali vlasti živú daň. Len
Spiš, Šariš a Zemplín až teraz sa k tomu
odhodlávajú.
- My si tu dobre rozmyslíme, čo robiť či
nerobiť, - uškrnul sa statkár. - Ale už nemôžeme rozmýšľať a odďaľovať rozlúčku
s dvadsiatimi parobkami, hoci teraz by sa
nám najväčšmi zišli!
- Dvadsať parobkov? - zdesil sa Miľo Kamenský.
- Či dvadsať, či sto, všetko jedno! - osopil
sa naňho statkár. - Vari sa ti to nepáči?
Richtár len pokrútil hlavou sotva pozorovateľne a nepovedal ani slova.
- Aby si vedel: tejto noci bude lapačka!

- Nechcem vás už vidieť! - zvolala, ale jej
hlas pohltil hrkot kolies.
Utečenci uháňali, čo im nohy stačili,
čím ďalej od Merníka. Kam? Nevedeli ani
sami.
- Najradšej domov by som išiel, do Jastrabia, - roztúžil sa Hamza. - Hľa, keď na
tamten vŕštek vyjdeme, uvidím svoj dom,
hádam aj dym, kúdoliaci sa z komína, akoby ma volal.
- Domov! - mávol rukou Jendruch. - My
už nemáme domova. Hajdúsi skôr prídu k
našim ženám než my sami.
- Ale budeme mať svoje domovy! - zvolal Harman.
- Budeme! - odvetil Hamza. - Ale tvrdá
práca nás očakáva, kamaráti! Slučky nám visia nad hlavami. Ak sa nebudeme poriadne
oháňať, neujdeme im.
- Nie na naše hlavy, ale na hlavy pánov
padnú tie slučky! - zaiskrilo sa v Jendruchových očiach.
- A čo sme urobili, že takto musíme utekať? - vyhŕkla z Michala Masiča otázka, ktorá morila aj jeho druha Adama Ostrohu.
- Nič sa nespytujte, chlapci, len utekajte s nami, - povedal im Hamza povýšené.
- Čože ste urobili? Ste vojenskí zbehovia,
spolčovali ste sa s nami, s buričmi, a keď to
bude pánom po chuti, poctia vás aj titulom
podpaľačov.
Valent Jendruch a Juro Harman sa dali
do smiechu.
- Čo si len teraz počneme? - zastaral sa
Adam Ostroha, lebo si pomyslel na svoju
milú.

- To, čo my, - odvetil mu Hamza. Nebudete skučať, chlapci, ako šteňatá, ale
budete chystať pánom odplatu. Ako zmoky sa budete kradnúť od sedliaka k sedliakovi. Budete otvárať neuvedomelým oči,
presvedčovať ich, že nemusí na svete všetko tak byť, ako je, že nemusia byť na svete
boháči a úbožiaci. Na svete nemajú miesta
darebáci, tučnejúci z cudzích mozoľov! Na
svete máme miesto len my, ktorí od svitu do
mrku skrápame svojím potom životodarnú
zem. Nám patrí tá zem. A my máme byť
pánmi v tejto krajine!
Tu sa Peter Tasnády ustarostené poobzeral a povedal:
- Musíme sa stoj čo stoj dakde skryť,
priatelia. Mňa už nohy ledva nesú - a keby
sme aj bez oddychu uháňali, na koňoch nás
dohonia.
- Ale kam sa skryť? - obzrel sa Jendruch
zúfale. Veru, skryť sa nebolo kam. Všade holé
stromy, opršané kríky, ktoré ani len vrabcovi
nemohli poskytnúť bezpečnú skrýšu.
- Kam? - hodil Hamza pohŕdavo rukou.
- Do vody!
Pri ceste zurčal rozvodnený potok. Jendrucha, Harmana i mládencov preskakovala
zima, keď sa zahľadeli do kalnej vody, vlečúcej chumáče suchej trávy, lístia a raždia.
Hamza už aj liezol po strmom briežku
k mútnej vode, našiel tam väčší podmoľ a
povedal:
- Sem vlezieme a z vody vystrčíme iba
hlavy. Ani pes nás tu nenájde.
- Ďaleký je ešte čas na kúpanie, - vravel
Tasnády s úsmevom. - Azda by to išlo aj

Poviedky na voľnú chvíľu
- Lapačka? - vyvalil oči na pána. - Počuli
sme, že regimenty sa nebudú dopĺňať lapačkou ani verbovačkou.
- Ha-ha-ha, - rozrehotal sa statkár i slúžny a s nimi aj hostia. - A ako si to predstavuješ?
- Krajinský snem, - odpovedal richtár váhavo, - nariadil, aby mládencov nechytali
násilne. Ako som počul, v Liptove pospisovali zbraneschopných mládencov a potom
sa ťahali žreby. Vyhlo sa tak zlej krvi...
Súľovský sa podráždene zahniezdil na
stoličke a vrhol na richtára nahnevaný pohľad:
- Čo? Dakto by sa opovážil postaviť na
odpor vojakom, vrchnostiam a mne? My
lapať budeme, lapať! Na vás nie rukavičky, ale päste treba, lebo čím lepší sme voči
vám, tým ťažšie sa vpracete do kože! Môžeš
odísť!
Miľo Kamenský zamrmlal akýsi pozdrav
a odchádzal. Ale z dverí sa ešte vrátil. Pomaly, akoby rozmýšľal, či sa naozaj vrátiť.
- Niekoľko sedliakov ma popýtalo, - hovoril, hľadiac na pána tvrdo, hoci jeho hlas
bol prosebný, - aby som veľkomožnému
pánovi predniesol úctivú prosbu.

- Čo chcete zasa?
- Komory máme prázdne a do novej
úrody ešte ďaleko. Tuhá práca nás čaká a
zoslabli sme zlou výživou. Deti nám hladujú. Lanská úroda bola slabá, a keď sme
porcie zaplatili, dali farárovi, čo mu patrí,
málo nám ostalo a už sme to strovili. Tu
je: spísal som, koľko by kto potreboval obilia, fazule, prosa a kukurice. Sypárne pána
veľkomožného sú plné, aj farárova sypáreň
plná, nuž mysleli sme si, či by ste neboli
taký láskavý požičať do novej úrody. Statkár počúval richtára hnevlivo ako moriak.
- Nič vám nepožičiam, ani za gbel, a ani
farár nech sa neopováži. Bujní ste, nemysleli ste na zajtrajšok, nuž priťahujte teraz
opasok. Prac sa! - zakričal a z očí richtárových vyšľahol blesk hnevu. Zasekol zuby,
akoby staval hať slovám, ktoré z neho chceli vyhŕknuť.
- A neopováž sa prezradiť dakomu, - hrmel pán za richtárom, ktorý odchádzal ťažkým krokom, - že lapačka bude tejto noci.
Tebe zahvízdam, ak sa mládenci rozpŕchnu
pred vojakmi do hôr, lebo v celom Merníku okrem nás ty jediný vieš o lapačke.
A povedal som ti o nej preto, aby si sa už

za svitania postaral o dva-tri záprahy. Pochytaných mládencov, zviazaných, aby nemohli utiecť, odvezieme do Vranova!
- Bolo by treba pomôcť tým ľuďom,
- pristúpila pani Súľovská k mužovi, keď
richtár zmizol za dverami, - v niektorých
rodinách je naozaj hlad!
- Nepleť sa do mojich vecí! - odbavil ju
podráždene. -Nech vykape tá sprostač!
Miľo Kamenský vychádzal z kaštieľa
ohúrený. Vrela v ňom krv a zatínal päste.
Nenávisť mu šľahala z očí, keď pozrel do
oblokov. Svetlo sa z nich dralo do noci ako
jasný výkrik. Výkrik nespravodlivosti, čo
niesol na svojich krídlach zdrapy smiechu
a muziky, vôňu jedál a vína. Niesol ich
ponad chatrče, túliace sa k sebe tesne ako
hromádky biedy. Nad chatrče, v ktorých
železné lebky odpočívali v tupom spánku
a v nich myšlienky pomsty hrdzaveli ako
pluhy v kútoch stodôl. A pluhy už zajtra
vyrazia zo svojich úkrytov do poľa, aby
zotreli zo seba hrdzu, a boriac sa do zeme
ako nôž do odhalenej hrude, rozbleskli sa
znovuzrodené!...
Jožo Nižnánsky
Cholera, Bratislava 1989

bez kúpania. - Prepáč, kamarát, - zahanbil
sa Hamza, - akosi som na teba, na nášho
osloboditeľa spoza železných dverí, zabudol. Neznesieš toľko, čo my. My sme z tvrdšieho dreva.
- Od takého kúpeľa aj vy by ste dostali nádchu. Ukázal im na polozváľaný sálaš,
ktorý obďaleč ležal na zemi ako veličizný
vták s dolámanými krídlami.
- Sálaš celkom rozváľame, - vysvetľoval
im, - a učupíme sa pod jeho košinové stienky a trstinovú striešku. Hajdúchom by čert
musel pošepnúť, aby nás tam našli.
Urobili, ako radil, a onedlho už aj začuli dupot konských kopýt. Prenasledovatelia
prebehli neďaleko nich a neskrslo v nich ani
najmenšie podozrenie.
Dupot koni sa vzďaľoval, až napokon
úplne stíchol.
- Šťastie, že hajdúsi majú viacej parádnych šnúr na mundúre než zdravého rozumu
v hlave, - povedal Hamza, keď vystrčil hlavu
spod polovice trstinovej strechy, pod ktorou
čupel. A zaklial, lebo pričupený na chladnej
zemi naskrz premrzol. Všetkými drgľovala
zima a na hrejivé slnko sa nemohli vystrieť.
Keď však ich sliedivé oči naširoko nevideli
živej duše, iba pár bezstarostne skackajúcich
zajacov, skrehnuté údy vystreli na slnku.
Peter Tasnády s dlhými sivastými vlasmi a bradou vyčnieval medzi sedliakmi ako
prorok medzi svojimi nasledovateľmi.
- Bratia moji, - hovoril im, - tu sa skrývame pred svojimi prenasledovateľmi, my,
hlásatelia pravdy a spravodlivosti. Slnce nie
pre nás žiari, naša je len noc. Noc, ktorá vo

svojich čiernych útrobách skrýva zločincov
i tých, ktorým zločinci číhajú na život. Ale
naša noc nebude dlhá. Vybŕdneme z nej víťazne do dňa, ktorý bude náš.
- Ale kde dočerta sa len skryjeme, kým
príde noc, - skočil mu Ľudovít Hamza do
reči, ktorú veľmi nechápal, a veru nemal
chuti myslieť na budúcnosť. Myslel len na
to, že je deň, deň prekliato jasný. Cesty
azda ožijú, panské koče zahrkocú po nich,
hajdúch či sliedič na každom kroku sa
môže vynoriť. Tento deň by odpustil zo
svojho života. Keby sa už len stmievalo,
aby mohli zamieriť do teplého, bezpečného hniezda, do Klečenova k Zuzane
Szenczyčke!
- Tu budeme musieť čupieť do večera!
- zaklial Jendruch.
- Vybŕdneme víťazne z noci do dňa, rečnil Tasnády vo vytržení, - a ty, Hamza,
ty, Jendruch, Harman, Hudák, Masič, Ostroha, vy a všetci vaši trpiaci bratia, ktorí ste
poslední, prvými sa stanete!
Slnce vyhuplo na oblohu nad Merníkom
ako žeravý kôň a svet oprskalo jasom. Ale v
celej obci bolo mŕtvo ako na cintoríne.
Nebolo človeka, ktorého srdce by bolo
zohrialo rozjarené marcové slnce. V chalupách v dusivom tichu plakali ženy. Pomaľované vyrezávané truhly sa otvárali i zatvárali
ako veká rakiev, v ktorých posledné nádeje
sa obracajú v prach, a trasľavé ženské ruky
vyberali z nich úspory. Dvere stajní i chlievov bolestne vrzgotali a kravy, kone, ovce
vyberali sa z nich na púť do kaštieľa, aby
vykúpili slobodu zavretých gazdov.

Gazda za gazdom sa vracal z panského zajatia. Gazda za gazdom zatínal päste. Slobodu
dostali, ale vyšli všetci na žobrácku palicu.
Aj Ďura Kozáka vykúpila žena. Netešil
sa svojej voľnosti.
- Čo si dala pánom za mňa? - ako nôž
rezali do nej jeho slová.
- Všetko, čo sme mali v truhle. A aj to
bolo málo. Aj kravu som musela pridať.
- A čerta budeš dojiť, aby si decká nakŕmila?
Žena len plakala. Muža vykúpila, ale
na seba i na celú rodinu strhla biedu. Muž
besnel. Tuším vlk do neho vliezol, toľká zúrivosť ho zachvátila. Bol by pánov na smrť
tĺkol, bol by ich škrtil - ale cítil svoju bezmocnosť. Hajdúsi sú pri nich ako múry. A
žena plakala ešte väčšmi. Na nej sa vyzúril.
Ju bil, keď pánov nemohli biť jeho päste.
Viczmándy bol spokojný. Od splašených žien vydrancoval viac, než myslel. Súľovský bol nadšený. Jednako do ich radosti
sa lial blen, hoci si to nepriznali.
Čosi strašné viselo vo vzduchu. Predzvesť nevídanej hrôzy.
Túto predzvesť cítili aj hostia, rozchádzajúci sa z Merníka.
Cholera klope na dvere...
Sedľač sa hýbe...
Mali všetci hromadu plánov, ako privítať obe pliagy, ako ich položiť na lopatky.
A predsa...
Akoby v diaľke boli trúbili na posledný
deň...
Jožo Nižnánsky
Cholera, Bratislava 1989
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Po stopách minulosti

N

euralgickým bodom vzájomných
vzťahov sa stala aj otázka československého odboja v Poľsku. Po
15. marci zaujala poľská vláda k nemeckej
okupácií českých zemí sprvu zdržanlivé
stanovisko. Rovnako ako ostatné, i československé vyslanectvo vo Varšave obdŕžalo
po 16. marci príkaz z pražského ústredia
k odovzdaniu úradu Nemcom. Súčasne
nemecký veľvyslanec v Poľsku, gróf Adolf
von Moltke žiadal poľského ministra zahraničných vecí Becka o odovzdanie budovy
československého vyslanectva. Ten mu odpovedal vyhlásením,
že vydanie nemôže
byť prevedené bez súhlasu vyslanca Slávika.1 Toto vyslanectvo
a konzulát v Krakove sa stali základňou
pre československý odboj v Poľsku. Poľsko
v tejto dobe uskutočňovalo politiku dvoch
tvári: na jednej strane privítalo vznik Slovenského štátu, nad ktorým chcelo prebrať
protektorskú ochranu, na druhej strane odmietlo uznať protektorát a nemecké nároky
v strednej Európe.
Do Poľska sa uchýlil 25. mája 1939 aj
armádny generál Lev Prchala, jeden z najvyšších predstaviteľov bývalej československej armády.2 Prchala bol známy svojim propoľským
zmýšľaním a preto sa jeho príchod stretol
v poľských kruhoch s podporou. Po svojom
príchode generál vyhlásil: „Přijel jsem do Polska, abych napravil chyby minulosti a budoval
lepší budoucnost našeho národa. Poláci a my
jsme osudem k tomu předurčeni tvořiti společnou hráz proti Germánům, a proto zde legii
tvořiti budu, a to bez nebo proti vůli bývalého
prezidenta Beneše“3. Táto myšlienka sa spočiatku stretávala s poľským odporom, keďže
nechceli provokovať nemeckého suseda, nakoniec však poľský generálny štáb rozhodol aj
o oﬁciálnom organizovaní česko-slovenských
légii v Poľsku v prípade vojny.4
V Poľsku pôsobil aj bývalý šéfredaktor
agrárneho časopisu Venkov Ferdinand Kahánek, ktorý prišiel do Poľska koncom mar-

ca 1939. Tu, so súhlasom poľského vedenia
zahájil svoju propagačnú akciu, keď obdŕžal
od poľskej vlády prostriedky na zriadenie
malej tlačovej kancelárie - Slovanská tisková kancelář. Kahánek patril k stúpencom
československo-poľského zblíženia už pred
vojnou, zastával bezvýhradnú orientáciu na
Poľsko a kritizoval Benešovu politiku voči
tejto zemi.5 Ďalším významným emigrantom v Poľsku bol František Schwarz. Tento
prišiel do krajiny 7. mája 1939 a prihlásil sa
na varšavskom vyslanectve. Deklaroval svoju
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neša. Na oplátku bol Prchala poverený velením československých jednotiek v Poľsku.8
Tento kompromis bol len dočasný. Prchala
ďalej informoval poľských predstaviteľov
o situácii v československom odboji a podal o tom v rokoch 1939-1940 dve obsiahle správy. Prvá z nich, nazvaná Informacje
o tworzeniu się Legionu Czechosłowackiego w
Polsce od 26 maja do 18 października 39 r.,
rezumuje Prchalovu činnosť v Poľsku a jeho
podiel na vytváraní československej jednotky v Poľsku. Ďalší dokument nesie názov
Poufne
notatki
z czasów wojny
v Polsce.9 Je písaný proti Benešovi. Prchalove ambície pôsobenia
v zahraničnom
odboji boli po
presune do Francúzska po porážke Poľska blokované zo strany Beneša a jeho stúpencov. Gen. Prchala
sa počas svojho pobytu vo Francúzsku zdržal aktívneho politického života a nestal sa
členom žiadnej opozičnej organizácie. Toto
odstavenie ho však postavilo na stranu proti
Benešovi a zároveň ho primklo bližšie k poľským predstaviteľom.
Od začiatku leta 1939 sa množili v tlači
útoky proti Poľsku10 a revizionistické prejavy vládnych činiteľov - Tiso, Čatloš, Mach,
Kirschbaum, proti čomu protestoval chargé
d´aﬀaires M. Chałupczyński. Pritom dal
najavo, že tieto prejavy protipoľskej nálady
pokladá za inšpirované z Nemecka.11 Poľská tlač v týchto dňoch informovala svojich
čitateľov o odzbrojení slovenskej armády,
o konci nezávislosti Slovenska a o zriadení ďalšieho Protektorátu. Tieto nepravdivé
informácií mali za následok, že boli odňaté práva dovozu a rozširovania niektorých
poľských denníkov.12 Začiatkom augusta
1939 bola slovenská vláda už naklonená
myšlienke zúčastniť sa na prípadnom nemecko-poľskom konﬂikte na strane Berlína.
Do náručia nemeckej politiky ich viedli jednak obavy z poľského vpádu na slovenské
územie13, a jednak snaha o získanie odstú-
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ochotu spolupracovať s Benešom. Napojil sa
na Československú besedu vo Varšave, ktorá
združovala krajanov vo Varšave. Okolo Besedy začal vytvárať Schwarz ďalšie stredisko
československého odboja v Poľsku.6 To sa
stretlo pochopiteľne s nevôľou a protestmi
zo strany československého vyslanectva vo
Varšave. Stúpenci Beneša v Poľsku zoskupení okolo bývalého vyslanca Juraja Slávika
vyvíjali značný tlak na Prchalu, Kahánka
a Schwarza, aby sa podriadili jednotnému
Benešovmu vedeniu. Tomuto nátlaku v konečnom dôsledku podľahol len Kahánek,
ktorý súhlasil, že od septembra 1939 bude
spolupracovať s tlačovým atašé Hejretom
pre vyslanectvo. Túto spoluprácu prekazila
vojna. Kahánek emigroval do Rumunska,
kde pracoval v bukureštskej poľskej tlačovej
kancelárii. Z Bukurešti nadviazal kontakt so
slovenským vyslancom vo Vatikáne Karolom Sidorom. Tento ho podporoval v jeho
snahe o návrat na Slovensko. Kahánek sa
však aj naďalej staval proti idei obnovy jednotného československého štátu a Sidorovi
16. januára 1940 napísal: „Říkám Ti upřimně, že věřím v samostatné Slovensko, že očekávám ješte mnoho od něho, ať už v jakékoliv
konstelaci. V budoucnosti bude míti úlohu
prostředníka větší, než ukazuje přítomnost.“7
Kahánek zomrel v lete 1940 v Bukurešti.
Prchala nakoniec vyjadril ochotu podriadiť sa Benešovi, avšak len jemu. Dňa 31.
augusta 1939 podpísal vo Varšave rozhodnutie ústredia o uznaní Československého
zahraničného ústredia za najvyšší orgán zahraničnej akcie a o vedúcom postavení Be5
6
7
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KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan: ref. 58, s. 76.
NĚMEČEK, Jan: ref. 57, s. 40.
10
Slovák 8. 7. 1939.
11
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart, 112, č.
8926/taj.
12
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 144, č.
1839/39, 7841/39, 8048/39. kart. 112, č. 628/1939.
13
Do Bratislavy prichádzali správy o presunoch
a koncentrácii poľských jednotiek na slovensko-poľskom
pohraničí. Zároveň boli pozorované spoločné maďarsko-poľské cvičenia. Jeden kapitán poľskej armády kontroloval koncom júla stav ciest a mostov na pohraničí,
pričom sa vyslovil: „...cesty musia byť dobré až k štátnym
9

pených území. Slovenská vláda sa čoraz viac
orientovala na svojho spojenca. Podľa správy
Szathmáryho, Beck sa obával, že Maďarsko
pod tlakom Nemcov nastolí vládu nacistov
a tak Poľsko stratí ďalšieho spojenca. Aby
zaistil neutralitu Budapešti, zaoberal sa myšlienkou navrhnúť Maďarsku tajnú zmluvu
o rozdelení Slovenska v prípade, keby sa
Slovensko stalo bázou nemeckého útoku na
Poľsko a po eventuálnej porážke Nemecka.14
Výsledkom tejto správy bolo, že Bratislava
sa ešte v užšej miere primkla k Nemecku.
V druhej polovici augusta 1939 pokračovala eskalácia napätia medzi obidvoma štátmi. V zvýšenej miere sa vyskytovali v tlači
protipoľské články a demonštrácie za návrat
odstúpených území. 22. augusta 1939 bola
v Bratislave zorganizovaná protipoľská demonštrácia za návrat Javoriny, počas ktorej sa A. Mach v prejave vyslovil: „...každý
Slovák je ochotný uchopiť sa zbrane za tým
účelom, aby sa odtrhnuté územia vrátili k Slovensku.“ Demonštrácia vyústila do útoku na
byt poľského chargé d´aﬀaires M. Chałupczyńského. Tieto okolnosti sa samozrejme
stali príčinou protestov z poľskej strany.15
V rastúcej miere sa vyskytovali aj incidenty na hraniciach medzi poľskými jednotkami na jednej strane a nemeckými
a slovenskými jednotkami na strane druhej.
Tieto incidenty svedčili o vzrastajúcom napätí, keď sa každým dňom očakávalo vyhlásenie vojny. Tieto akcie sa stretávali s protestmi oﬁciálnych miest.16 Nemecká strana
sa stávala rozhodcom v týchto incidentoch
medzi poľskými a slovenskými pohraničnými úradmi. Vzhľadom na nejasne vytýčenú
hranicu osadzovali nemeckí príslušníci priamo na mieste hraničné kamene, pričom zreteľne nadržiavali slovenskej strane.17 Tretia
ríša naplánovala pôvodný útok na Poľsko na
26. augusta 1939. Na Slovensku pôsobiaca
7. divízia 14. armády mala obsadiť Jablunkovský priesmyk a zároveň postupovať na
Skalité – Zwardoň-Milówka – Żywiec. 4.
divízia mala postupovať v smere Jablonka
a ďalej smerom Rabka – Jordanów.18 K odvolaniu pôvodného rozkazu na útok došlo
hraniciam, lebo Poliaci musia ísť, čo najskôr pre Slovákov,
ktorí nechcú byť pod Nemcami.“ SNA Bratislava, f. MZV
1939-45, kart. 133, č. 2007/39, kart. 79, č. 15.1271/
dôv.2.oddel.1939,
14
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 208, č.
10.418/39 tajné.
15
SNA Bratislava. f. MZV 1939-45, kart. 133, č.
10.481. Bližšie k protipoľským prejavom a demonštráciám BAKA, Igor: Slovensko vo vojne proti Poľsku v roku
1939. Vojenská história, 9, 3, 2005, s. 26-46.
16
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 131, č.
11.285/39, č. 11.008, kart. 208, č. 10.805/39tajné.
17
SNA Bratislava, f. Ministerstvo vnútra 1938-1945
(ďalej MV 1938-1945), kart. 20, č. 9682.
18
BAKA, Igor: ref. 71, s. 33.

v poslednej chvíli. Malá skupina Abwehru,
ktorej úlohou bolo obsadiť železničný tunel
v Jablunkovskom priesmyku, sa o zmene
rozkazu nedozvedela a v ranných hodinách
26. augusta obsadila železničnú stanicu
Mosty. Došlo k bojom s poľskými vojakmi
a diverzná skupina sa stiahla na Slovensko.
K incidentu došlo aj na východe Slovenska pri tuneli Lubkov – Medzilaborce, kde
príslušníci Hlinkovej gardy a Freiwillige
Schutzstaﬀel považovali výstrel poľskej Finančnej stráže za signál k útoku a zaútočili
na železnicu a strážnicu.19 K incidentu v danú noc došlo aj na Kysuciach, odkiaľ veliteľ
Hlinkovej gardy v Čadci hlásil nasledujúce:
„V piatok večer t.j. 25. augusta gardisti vyzbrojené očakávali postup nemeckého vojska majúc celú noc obsadenú hranicu a pod
kontrolou všetky objekty poľskej železnice a ﬁnančných staníc. O 3:15 hod. boli gardisti už
namrzené, že neprichádza očakávaný povel
výstrelom z dela, ktorý mal byť znamením
k útoku. V tom počuli niekoľko výstrelov k
ním z poľskej strany, na čo gardisti zahájili
paľbu na železnicu a ﬁnančnú strážnicu. Po
zahájení paľby všetko úprkom prchlo odtiaľ
preč do hôr. Gardisti na to už chceli obsadiť
stanicu a trať, ale spojka prišla hlásiť, že postup nem. vojska je zastavený a tým aj gardisti
ďalšie operácie zastavili.20 Stupňovanie napätia pokračovalo slávnostným privítaním
nemeckého vojska na Slovensku 28. augusta 1939 ministerským predsedom J. Tisom
a jeho prejavom, v ktorom ohlásil hroziace
nebezpečenstvo zo strany Poľska. Na protest
Varšavy21 odpovedala slovenská vláda prostredníctvom Slovenskej tlačovej agentúry, že
neprechováva agresívne zámery voči Poľsku
a robí len nevyhnutné kroky v záujme integrity Slovenska. Zároveň žiadala slovenská
vláda, aby Varšava spravila ústretový krok
ku konsolidácii vzájomných vzťahov a vrátila spoločné hranice do pôvodného stavu.22
Dňa 1. septembra 1939 začala útokom
Nemecka na Poľsko druhá svetová vojna. Po
boku Nemecka sa zapojilo do bojov proti Poľsku aj slovenská armáda, čím došlo
k okamžitému prerušeniu diplomatických
vzťahov. Už dňa 1. septembra 1939 bolo
zatvorené poľské vyslanectvo v Bratislave
a 2. septembra bolo zapečatené.23 Slovenský
vyslanec vo Varšave, Ladislav Szathmáry
sa v reakcii na spoluprácu Slovenska s Ne19

BAKA, Igor: ref. 71, s. 33.
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 78, č.
10.805/39 tajné.
21
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 133, č.
11.113.
22
ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: ref. 37, s. 77.
23
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 112, č.
10.030/39.
20

e-mail: zivot@tsp.org.pl

meckom rozhodol vystúpiť proti nacistickej agresii a pripojiť sa k československému
odboju v Poľsku. Už 1. septembra 1939
odovzdal viceministrovi zahraničných vecí
Janovi Szembekovi pripravený prejav, v ktorom sa postavil proti postupu slovenskej
vlády a Nemecka a vyjadril podporu Poľsku.
Szathmáry protestoval ako predstaviteľ Slovenského štátu v Poľsku proti „brutálnemu
odzbrojeniu slovenskej armády, proti samovoľnému zaujatiu Slovenska vojskami Tretej
ríše, a proti použitiu Slovenska ako základne
pre vojenskú akciu proti bratskému národu
poľskému.“24 2. septembra 1939 sa stretol
s Jurajom Slávikom, aby spolu koordinovali
spoluprácu slovenského a československého
vyslanectva v Poľsku. V ten istý deň oznámil
svoje vyhlásenie aj prostredníctvom poľského rozhlasu a tlače, keďže jeho vyhlásenie
z 1. septembra slovenská a nemecká tlač
a rozhlas vyhlásili za falziﬁkát. Szathmáry
svoje rozhodnutie oznámil všetkým slovenským vyslancom v zahraničí a zaslal im 3.
septembra telegram, v ktorom ich informoval o zriadení Dočasného slovenského
výboru vo Varšave, „ktorý organizuje odboj
a očakáva Vaše pristúpenie a spolupôsobenie
pri záchrane slobody, cti a budúcnosti Slovenska...“25 Szathmáry sa zároveň obrátil na vyslanca vo Vatikáne Karola Sidora s výzvou,
aby prevzal vedenie Výboru. Sidor túto výzvu odmietol. Szathmáry sa zapojil do československého zahraničného odboja a úplne sa podriadil politickému vedeniu Slávika
a jeho prostredníctvom Beneša.26
Slovensko svojim ťažením proti Poľsku
získalo návrat území, ktoré Poľsko zabralo
v rokoch 1920, 1924 a 1938. K inkorporácii daných území nedošlo v septembri 1939,
napriek tomu, že už 3. septembra 1939 sa
dostavili k Tisovi nemecký štátny tajomník
Wächter a Dr. Rádl s nemeckým návrhom
zákona o privtelení týchto území, „odvolávajúc sa, že činia tak na príkaz Seyss-Inquarta,
ktorý túto vec robí na prianie samého Führera.“27 K pripojeniu týchto území došlo až
slávnostným schválením ústavného zákona
č. 325 z 22. decembra 1939 o inkorporácii
územia, ktoré po roku 1918 bolo pripojené
k bývalej republike Poľskej.28

24
Dokumenty československé zahraniční politiky. Od
rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 (16.březen 1939 – 15.červen
1940). Praha: Karolínum, 2002, dok. č. 80, s. 199-200.
25
NĚMEČEK, Jan: ref. 45, s. 451. BAKA, Igor: ref.
71, s. 45.
26
NĚMEČEK, Jan: ref. 45, s. 453.
27
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 112, č.
11.550/39.
28
Slovenský zákonník 1939, č. 325, s. 648.
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Blahoželáme...
Drahá Renátka,
k Tvojím okrúhlym narodeninám
Ti praje celá rodina všetko najlepšie,
hlavne to, čo je najdôležitejšie, teda
zdravie, čo najviac slnečných dní, aby
Tvoj úsmev a radosť, ktoré rozdávaš
naokolo, trvali čo najdlhšie. Nech sa Ti
splnia všetky Tvoje sny!

Slovenský deň v Krakove
V posledných dňoch tohtoročných
prázdnin sa na krakovskom hlavnom
námestí uskutočnil 32. ročník Trhov
ľudového umenia, ku ktorým neodlučiteľne patria mnohé sprievodné podujatia. Jeden deň, 28. august, patril
Slovensku, ktoré sa tu predstavilo so
svojimi bohatými folklórnymi a remeselníckymi tradíciami.
Program otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku František
Ružička spolu s generálnym konzulom SR v Krakove Ivanom Horským.
Na krakovskom námestí sme mali
možnosť vidieť vystúpenia FS Vagonár z Popradu, FS Raslavičan, country
kapelu Kamienok z Hladovky, kapelu
Družina a jazzovú kapelu Boboš and
Sitra Ochra. V okolitých stánkoch
mohli okoloidúci ochutnať tradičné
syrové korbáčiky a získať rozličné turistické informácie o Slovensku.
V rámci trhov sa o dva dni neskôr
samostatne predstavila Orava v programe „Kultúra pohraničia“, ktorého
organizátormi bola gmina Jablonka

spolu s mestom Trstená. V programe
nechýbal spevácky zbor Mária z Trstenej, ľudová hudba Murínovcov z Podbieľa, tanečná skupina Mixér z Trstenej, spevácky zbor Martinus z Trstenej,
Základná umelecká škola z Trstenej,
dychová hudba Oravanka z Trstenej
a folklórne súbory Rombaň z Chyžného a Skalniok z Hornej Zubrice. (lo)

K U R Z slovenského jazyka

Aj Tvojej dcérke Karolínke, ktorá v
auguste dovŕšila 7 rokov, prajeme všetko najlepšie, najkrajšie, najsrdečnejšie
a najsladšie a samozrejme posielame
tisíc bozkov.
Rodičia, sestra
s rodinou a rodina Mošová
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Spolok Slovákov v Poľsku opäť
organizuje Kurz slovenského jazyka
v dvoch vedomostných kategóriách, a
to pre začiatočníkov a pre pokročilých.
Kurzy pre začiatočníkov sú určené
pre záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými pravidlami slovenskej gramatiky a pre tých, ktorí si
prostredníctvom písomných a konverzačných cvičení chcú budovať slovnú
zásobu v slovenčine.
Kurzy pre pokročilých sú určené predovšetkým pre minuloročných
účastníkov kurzu slovenského jazyka,
ktorí dosiahli vedomostný stupeň pre
začiatočníkov, ale aj pre záujemcov,
ktorí sa už s výučbou slovenčiny stretli a ktorým základné pravidlá slovenského pravopisu nie sú cudzie. Dôraz,
v prípade obidvoch vedomostných
stupňov, je kladený predovšetkým na
konverzáciu a rozvoj komunikačných
schopností v slovenčine.

september 2008

Prvé organizačné stretnutie všetkých záujemcov o kurz sa uskutoční
1. októbra 2008 o 17.00 hod. v budove Spolku Slovákov v Poľsku, na ulici
sv. Filipa 7 v Krakove, kde bude kurz
naďalej prebiehať. Na prvom stretnutí
sa vytvoria študijné skupinky, do ktorých budú záujemcovia zadelení. Maximálny predpokladaný počet kurzistov v každej skupine je 15.
Trvanie kurzu:
október 2008 – jún 2009
Plán stretnutí:
Skupina – pokročilí:
pondelok 17.00 hod. – 18.30 hod.
Skupina – začiatočníci:
utorok, streda: 17.00hod. – 18.30hod
Po ukončení kurzu získajú účastníci
certiﬁkát s dosiahnutým vedomostným
stupňom, vydaný Spolkom Slovákov
v Poľsku.
Lekcie vedie lektorka Lýdia Ostrowska.
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Srdečne
blahoželáme!
Každý z nás má svoj cieľ. Pomalými krôčikmi stúpame na ceste svojho života. Snažíme sa ísť pevne,
rovno a ísť stále napred. Nejdeme však sami. Každú
chvíľu sa nám niekto zapletie do cesty. Občas povie
len slovko a uteká si ďalej svojou cestou. Iný nás
sprevádza niekoľko dní a tiež ide ďalej. Ďalší sa len
pousmeje a mnohí sa vôbec ani len nepozdravia. Koľkých ľudí stretneme v priebehu dňa, týždňa, roka?
Mnohých, stovky a niekedy aj tisíce. A predsa
každé ľudské srdce pozerá na tie stovky či tisíce ľudí
a hľadá spriaznenú dušu, hľadá niekoho blízkeho,
kto by kráčal spolu s ním celý život. Hľadá si partnerské srdce, s ktorým by sa mohlo radovať, tešiť
ale aj plakať, zdieľať svoje smútky a žiale, jednoducho žiť.
Toho pravého a jediného si našla aj naša redaktorka Lýdia Kováliková. Jej srdce si v ďalekej krajine
vyhliadlo Filipa Ostrowského a keďže s vôľou svojho
srdca súhlasila, 9. augusta t.r. si pred oltárom prisahali svoju lásku. Nech ich teda spája toto najkrajšie
ľudské puto po celý ich život a nech je zo dňa na deň
silnejšie, aby ho ani tie najťažšie skúšky nepremohli.
Redakcia Život a ÚV SSP

Návšteva
z Ministerstva

Spolku a o najbližších plánoch do budúcnosti.
Dúfajme, že kontrola v Novej Belej
dopadla dobre a keďže napredovanie

prác na stavbe Centra slovenskej kultúry je naozaj viditeľné, veríme, že Odbor
MSWiA to docení a aj v budúcom roku
udelí dotácie na jeho výstavbu. (ms)

Počas služobnej cesty do Novej Belej, ktorej účelom bola kontrola realizácie výstavby Slovenského centra kultúry,
zavítali pracovníčky Odboru náboženských vierovyznaní i národnostných a
etnických menšín Ministerstva vnútra a
administratívy (MSWiA) PR Marzena
Tymińska a Katarzyna Stanicka do sídla
ÚV SSP. Keďže sídlo Spolku Slovákov
v Poľsku navštívili prvýkrát, spolu s gen.
tajomníkom SSP Ľudomírom Molitorisom si prezreli nielen sekretariát Ústredného výboru SSP, ale aj redakciu Život
a tlačiareň. Taktiež sa dozvedeli viaceré
zaujímavosti o činnostiach a aktivitách
Spolku nielen v Krakove, ale aj na Spiši a Orave. Rozprávali sa taktiež o práci
redakcie, nahliadli do viacerých čísel
nášho časopisu a spolu s Ľ. Molitorisom
sa porozprávali aj o ﬁnančnej situácii

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Krátko zo Spiša

ODIŠLI OD NÁS

V Repiskách – Grocholovom Potoku bol urobený asfaltový povrh s dĺžkou 700 m.

Dňa 2. augusta 2008 zomrela v Jurgove vo veku 89 rokov krajanka

***

HELENA MAČIČÁKOVÁ

Dňa 3. augusta t.r. sa na športovom ihrisku v Nižných Lapšoch konali
športovo-požiarnické preteky o pohár
vojta gminy Nižné Lapše. Pretekov sa
zúčastnilo 16 skupín požiarnych zborov, vrátane dvoch ženských.

***
Dňa 24. augusta t. r. sa v Nedeci
– Zámku uskutočnila Gminná prehliadka dychoviek, ktorú zorganizovala
gmina Nižné Lapše.

POĎAKOVANIE
Po letnom jazykovom tábore už zostali deťom len spomienky. Avšak nebolo by
možné zorganizovať ich bez ﬁnančnej podpory, za ktorú by sme sa chceli touto cestou
poďakovať Ministerstvu školstva (MEN)
PR, ako aj Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Nemôžeme zabudnúť ani na riaditeľa Školskej správy Spišskej Kapituly
Jána Draveckého a na Diecézne centrum
voľného času vo Važci za veľkú pomoc pri
organizácii obidvoch turnusov. Za pomoc
a duchovnú podporu patrí veľká vďaka
dp. Vladimírovi Tomášovi, ktorý nám pomohol nájsť kvalitných vedúcich, ktorí sa
o krajanské deti tak dobre postarali.
Spolok Slovákov v Poľsku

***
Ďakujeme krajanke Márii Klukošovskej
z Novej Belej za ušitie závesov na okná a
javisko do vyšnolapšanskej klubovne. Zároveň by sme chceli poďakovať chlapcom
Matúšovi Griglákovi, Czesławovi Griglákovi, a Krištofovi Trzopovi a Jozefovi Griglákovi, ktorí vymaľovali javisko klubovne.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Zosnulá bola členkou MS SSP a dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá mama, babka
i prababka. Nech odpočíva v pokoji!
***
Dňa 2. augusta 2008 zomrela v Jurgove vo veku 89 rokov krajanka
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ANTON KLAK

HELENA MICHALÍČKOVÁ

Zosnulá bola členkou MS SSP a dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá mama, babka
i prababka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť
MS SSP v Jurgove
***
Dňa 3. augusta 2008 zomrel v Repiskách – Grocholovom Potoku vo veku 76
rokov krajan

FRANTIŠEK MAZUREK

Oprava
V Živote č. 8/2008 sme v článku Živo
v Krempachoch na str. 5-6 nesprávne uviedli informáciu, že v Krempachoch sa konali
10. obecné slávnosti. Správne má byť, že
sa konali 5. obecné slávnosti. Za chybu sa
ospravedlňujeme.
Redakcia

Zosnulý bol dlhoročným členom MS
SSP a verným čitateľom časopisu Život.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý
manžel, otec, dedo, pradedo, svokor a
známy. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách –
Grocholovom Potoku
***
Dňa 13. augusta 2008 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo veku 74 rokov krajan

Zosnulý bol členom MS SSP a dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý otec, starý otec
a svokor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
***
Dňa 1. júna 2008 zomrela v Novej
Belej vo veku 87 rokov krajanka

IRENA SPIRČÁKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoročnou čitateľkou a predplatiteľkou Života. Vychovala jedenásť detí. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá matka, svokra, babička
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz zapojili krajania Štefánia Knapčíková sumou
1595,- zlotých a Bronislav Knapčík sumou 1703,- zlotých. Svojimi príspevkami prispeli na činnosť MS SSP v Sliezsku. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu:
Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta:
Bank PeKaO S.A. III/O Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.
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Poľnohospodárstvo

JESENNÝ REZ OKRASNÝCH DREVÍN
Pre udržanie peknej formy okrasných stromov a krov musíme ich každý
rok ošetrovať a predovšetkým je potrebné ich rezať.
Mladý strom alebo ker má spočiatku dobre vyvážený systém konárov, ale
ak zanedbáme starostlivosť, začnú rásť
divo. Najmä v pôde, ktorá je zásobovaná živinami alebo pri neúmyselnom
prehnojení dusíkom sa môže čoskoro
vytvoriť prehustená koruna. Do takto
prerastenej koruny veľmi zle preniká
svetlo, čo má za následok vznik a rozširovanie rozličných chorôb. Nedostatok
svetla je aj príčinou toho, že mladé konáre sú slabé. Ak by sme strom zrezali
hlboko v období prúdenia miazgy, reagoval by na tento zásah pravdepodobne ďalším zahusťovaním koruny. Začali
by pučať spiace púčiky, ktoré sa vyskytujú všade na kmeni i konároch. Tieto mladé výhonky rastú veľmi rýchlo
kolmo do výšky, takže čoskoro začnú
potláčať normálne konáre. Príliš husté
a tenučké výhonky, rastúce dovnútra,
si navzájom prekážajú, dotýkajú sa čo
má za následok poranenia a ochorenia vzniknuté lámaním a odieraním
kôry. Takto sa veľmi rýchlo prenášajú
i hubové ochorenia z konára na konár
a potom aj krásny strom predčasne zostárne a premení sa na strom plný odumierajúcich a polámaných konárov.

smeruje dolu a strom
sa pripravuje na zimný odpočinok.
Predtým ako začneme strom rezať, si
ho najskôr prezrieme
z každej strany a pokúsime sa rozpoznať
jeho prirodzenú korunu. Aby sme nenarušili jeho rovnováhu
nemôžeme odstrániť
ani jeden z hlavných
konárov. Až potom
začneme samotné prerezávanie. Predovšetkým odstránime
celkom odumreté alebo odumierajúce
konáre, ktoré režeme až na živé, zdravé
(biele) pletivo. Rezné plochy natierame
fungicídnou zmesou štepárskeho vosku. Ďalej sú na rade konáre, ktoré smerujú dovnútra koruny, ale aj také ktoré
rastú príliš blízko kmeňa, čo znamená,
že mu konkurujú. Tieto konáre režeme
až na miesta, kde z nich vyrastajú pre
nás vhodne postavené výhonky, alebo púčiky. Ak sme skončili s rezaním
stromu a ponatierali sme všetky rezné
plochy – náš cieľ sme splnili. Strom je
v potrebnej miere presvetlený, čo mu
určite prospeje.

Obnova zanedbaného
stromu

Niektorým mohutným stromom
hrozieva rozčesnutie. Mnohokrát stačí
iba kus lana, alebo kábla s podložkami,
aby i naďalej mohol strom odolávať náporom vetra. Na konári si vyberieme
najvhodnejšie miesto, podloží sa podložkou, aby sme neporanili kôru stromu
a pritiahneme konáre
k sebe, čím uvoľníme
napätie v pazuche
konárov.

Ak máme v záhrade takýto strom,
dáme sa do práce v čase, keď miazga

Vystuženie

Hlboký rez
Stromy, ktoré sú
príliš riedke a rastú
veľmi do výšky môžeme rezať hlbokým
rezom. Konáre skrátime tak, aby vyvolali

e-mail: zivot@tsp.org.pl

následné vytváranie početných nových
výhonkov. O rok, prípadne o dva, tieto
nové výhony presvetlíme. Pre založenie
novej koruny necháme najsilnejšie výhonky. Zdravý strom, na ktorom rastú
husto hlavné konáre, musíme starostlivo prerezávať. Nežiadúce konáre odrežeme hladko hneď pri kmeni, ale tak,
aby sa pritom zachovala symetria stromu. Každú reznú plochu by sme mali
očistiť ostrým nožom a zatrieť štepárskym voskom.

Odstraňovanie veľkých
konárov
Ak potrebujeme odstrániť nejaký
veľký hlavný konár musíme postupovať veľmi opatrne, aby padajúci konár
nevytrhol so sebou aj kus dreva z kmeňa. Najskôr narežeme primerane dlhé
tenšie kusy konárov, smerom od vrchola. Čím viac sa blížime ku kmeňu, tým
kratšie kusy režeme a dolu ich znášame
pomocou povrazu, alebo ich podávame pomocníkovi. Konáre nezhadzujeme, inak by sme mohli polámať iné
zdravé výhonky. Poslednú časť konára
narežeme ostrou pílkou odspodu až do
polovice a nakoniec odrežeme od hora.
Posledý kus konára odpadne a pritom
neodtrhne časť kôry z kmeňa. Rez by
sme mali urobiť čo najbližšie pri kmeni a samozrejme začistiť ostrým nožom
a ošetriť štepárskym voskom.
Stromy by sme mali prerezávať tak,
aby nezačali rásť príliš divo.
Miroslava Chudá
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JOZEF MELICHER, JOZEF TRUBÍNI

Kráľ Matej a trávnický tesár
Tento príbeh nie je vymyslený. Vyrozprávali ho starký Štefan Štrba z Trávnice ešte pred šesťdesiatimi rokmi jednému študentovi, ktorý mal dve kráľovské
mená. Podľa kráľa od Východu sa volal
Melichar a podľa českého kráľa Václav.
Tento kráľovský študent si starkého vyprávku hneď zapísal, aby sa na ňu nezabudlo. Čítajte a počúvajte!
Chodil vraj kráľ Matej Spravodlivý
po krajine a zisťoval, ako žijú jeho poddaní. Na ceste medzi voľakedajším Fíšom a Maňou uvidel starého cestára, ako
vykára jarky a spieva si:
Keby slnko znalo, jak je ťažko robiť,
Ponáhľalo by sa za horu zachodiť.
Ale slnko nezná, jak je ťažko robiť,
keď sa neponáhľa za horu zachodiť...
Kráľ sa úctivo pozdravil, povedal
„Pán Boh pomáhaj!“ a opýtal sa:
- Naozaj ťažká robota, priateľko, ťažká?
- Komu ťažká, komu nie. Na vaše
ruky ťažká, na moje akurát.
- A dobre platia, dobre?
- Až veľmi, prosím, pekne. Keby bolo
menej, bolo by málo. Keby bolo viacej,
bolo by veľa.

- Čo to znamená, že veľmi? Koľkože
zarobíš?
- Päť grošov, prosím pekne. Päť grošov na deň.
- Päť grošov? A vyžiješ z toho?
- Vyžiť ako vyžiť. Ale ja, pán môj,
z toho ešte aj dlžobu splácam veľkú, aj
na interes dávam. Aj sám sa chovám so
ženou a ešte aj von oknom vyhadzujem,
tak veru.
- A to už ako?
- Nuž tak, prosím ich, lebo starých
rodičov chovám - to dlžobu splácam.
Deti chovám tiež – to dávam na interes.
Oni ma čoskoro budú chovať a vracať mi túto istinu.

Kráľ sa veľmi čudoval tejto reči múdreho chudobného človeka, ale všetko
ešte nechápal. Začal rátať: jeden groš pre
seba, druhý žene, tretí deťom na interes,
štvrtý starým rodičom ako dlžobu a piaty von oblokom. Ale načo? Nuž a ďalej
vyzvedal:
- Dobre a pekne si to povedal. Ale
jednému predsa nerozumiem. Že
ešte aj von oknom vyhadzuješ. A to
už načo?
- To je tak: chovám tri dievky. Keď
ich vychovám, aj ich vydám. A po
vydaji už nijakú pomoc nemôžem
od nich očakávať. Akoby som posledný groš oknom vyhodil.
- A vedel by si aj capa podojiť,
keď si taký múdry?
- Vedel. Vydojil by som toľko, koľko
by vypustil.
- Dobre. Tak teda rátaj s tým, že čoskoro ti pošlem vzácnu návštevu...
Inotajnú reč chudobného človeka
kráľ predložil v podobe hádanky svojim
ministrom. Oni ju však nevedeli uhádnuť, preto sa museli obrátiť na trávnického cestára. Ten si dal za každú hádanku
dobre zaplatiť – za každý prezradený groš
zlatku. Nakoniec sa ho opýtali, ako sa dá
cap podojiť.
A on im vysvetlil, že celkom tak, ako
on podojil ich.
Ministri sa všetci čudovali múdrosti
chudobného človeka a kráľ potom jemu,
aj jeho famílii dal blaženú živnosť.
(Požitavské povesti, Bratislava 1998)

MILÍ MLADÍ PRIATELIA
Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave vypisuje pre vás novú

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA
pod názvom

POHĽADNICA ZO SLOVENSKA
Téma je ľahká a zaujímavá, veď prakticky každý z vás bol už niekedy na Slovensku. Je to krajina známa v celom svete
malinkými mestečkami s pozoruhodnými architektonickými pamiatkami, množstvom hradov a zámkov, ktoré sa hrdo
vypínajú na okolitú prírodu, krásnymi dolinami a ešte krajšími vrchmi a najkrajšími tatranskými štítmi. Na Slovensku nájdeme mnoho kúpeľných miest, jazier a priehrad, malé učupené v horských kotlinách dedinky, cez ktoré pretekajú divoké
rieky. Ak sa vám teda na Slovensku niečo naozaj zapáčilo, stačí to len preniesť na papier a poslať ku nám do redakcie.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, ktorí nám pošlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému.
Pri práci môžete používať ľubovoľnú techniku - pastelky, ceruzky, textil, krepový papier, farbičky a pod.
Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje: názov (titul), meno a priezvisko, vek, triedu, školu a presnú adresu autora.
Svoje práce posielajte na adresu redakcie (Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31 -150 Kraków) najneskôr do 31. januára 2009.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle na budúci rok. Najlepšie práce získajú hodnotné ceny a budú uverejnené v Živote.
Srdečne pozývame!
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RIEKANKY
Prečo ty, Anička,
ufúľaná chodíš?
Či je mydlo drahé,
či sa vody bojíš?

Vzal by som ťa, dievča, ale načo,
keď si takô malô a ledačo.
Ani mi chlebíka neupečieš,
ani mi izbičku nezametieš.

Vodu hrabala
piesok viazala
od tej roboty
tri dni ležala.
Oženil sa Kulifaj,
vzal si Kulifajku,
nevedela kašu variť,
hodil ju do jarku.

Ani mi večeru neuvaríš,
ani sa mi pekne nepripravíš.
Ani mi košieľku neoperieš,
Ani sa mi pekne neusmeješ.
(Poslali ma naši k vašim, Buvik, 2000)

MILÉ DETI!
KEĎ JA BUDEM
VEĽKÁ
Keď ja budem veľká,
bude zo mňa dievka,
príďte k nám,
ja vám dám
plný hrniec mlieka.

Prázdniny sa už skončili a za nami je aj čas leňošenia. Pred nami je však najpestrofarebnejšie ročné obdobie – jeseň. Príroda ukazuje svoje najkrajšie farby,
na stromoch dozrievajú sladké jabĺčka aj hrušky. Vymaľujte si spolu s nami obrázok, ktorý pripomína jeseň a pošlite nám ho do redakcie. Čaká na Vás pekná
odmena!
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili Danielku
Kašprákovú z Jablonky a Agátku Petraškovú z Krempách. Gratulujeme!

Meliem, meliem pšeničku
na hlinenú mištičku.
Keď nameliem, budem piecť,
keď napečiem, budem jesť.
(Zlatá hrkálka, Buvik, 2001)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Šport a moto

MICHAL
MARTIKÁN
Na tohtoročnej olympiáde v Pekingu sa zúčastnilo mnoho slovenských
športovcov. Niektorí z nich spravili
Slovensku naozaj dobré meno a získali vytúženú medailu. Postupne si ich
budeme predstavovať v rámci nášho
časopisu. Prvým z tohtoročných olympijských víťazov, o ktorom sa dozvieme
niečo viac, je reprezentant Slovenskej
republiky vo vodnom slalome Michal
Martikán.
Narodil sa v Liptovskom Mikuláši.
Od detstva inklinoval k športu, no najviac ho to ťahalo k vode. Veľmi dobre
plával a ku kanoistike ho viedol predovšetkým otec Jozef. Dodnes je jeho
trénerom a sprevádza ho na súťažiach
doma aj v zahraničí.
Michal Martikán sa na nezáujem
médií nemôže sťažovať, už nejeden raz

OPEL
VECTRA C
Opel Vectra je automobilom vyššej
strednej triedy, ktorý vyrába nemecká
automobilka Opel. Doteraz sa ukázali
tri rady týchto automobilov.
Vectra A, teda prvá generácia Vectry, bola predstavená v roku 1988 v
modiﬁkáciách sedan a hatchback, nahradzujúc tak model Opel Ascona.
Obidve autá navrhol vtedajší šéfnávrhár Opelu Wayne Cherry. Motory
sa dodávali od výkonu 75
koní s objemom 1,4 l do
130 koní s objemom 2 l.
Uvedením
regulácie
emisií Euro I bol základný model nahradený motorom s objemom 1,6 l
s rovnakým výkonom a
najvýkonnejší motor dostal variant so 16 ventilmi,
ktorý poháňal verziu GT a
mal výkon 150 koní. Verzie s pohonom všetkých kolies pribudli
v roku 1990 a v roku 1993 sa dostala
do predaja limitovaná edícia s turbodúchadlom o výkone 204 koní.
Druhý model, Vectra B, bol predstavený v roku 1995 a po prvýkrát
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získal titul športovec roka, čo svedčí
o jeho veľkej popularite v rodnom kraji.
Svoju prvú medailu zo svetového
šampionátu získal vo veku 16 rokov.
Bol to jeho prvý výrazný celosvetový
úspech, ktorý dosiahol na letnej olympiáde v roku 1996 v ďalekej Atlante.
Získal ten najcennejší kov – zlato. Pokiaľ ide o olympijské medaile, vlastní
tiež dve strieborné. Jednu si priniesol
zo Sydney v roku 2000 a druhú z Atén
v roku 2004. Po tohtoročnej olympiáde v Pekingu opäť zväčšil svoju zbierku olympijských medailí.
Ocenenia získal aj na domácej pôde,
či skôr vode – v rodnom Liptovskom
Mikuláši, kde naposledy získal v roku
2007 prvé miesto vo vodnom slalome.
Súťažil aj v Českej republike, Nemecku, Anglicku, Španielsku či v Poľskej
republike, kde v tomto roku v Krakove
obhájil svoje prvenstvo.
Svetový pohár v celkovom hodnotení získal v roku 1998, 1999, 2000,
2001 a naposledy v roku 2006.
modelový rad obsahovali aj kombi verziu. Motory sa montovali od 75 koní
o objeme 1,6 l, ale neskôr boli všetky
osemventilové verzie nahradené 16 ventilovými variantmi. Základom pre športové verzie bol motor o objeme 2,0 l s
výkonom 136 koní, ale najsilnejší motor druhej generácie Vectry bol 2,5 l s
výkonom 170 koní. V roku 1999 bola
Vectra upravená, mierne sa zmenila karoséria spolu s vylepšenými charakteristikami riadenia a lepšou výbavou.
V lete 2002 bol uvedený do predaja
aktuálny model, Vectra C, ktorý sa ok-

rem nemeckého závodu vyrába aj Belgicku a Spojenom kráľovstve. Vectra C
je založená na platforme GM Epsilon
a dodáva sa ako štvordverový sedan a
pätdverový hatchback pod názvom
Vectra GTS, ktorý má nadviazať na
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Možno konštatovať, že Michal
Martikán zbiera medailu za medailou.
Pod vedením svojho otca sa v kanoistike neustále zdokonaľuje a zlepšuje si
svoju kondíciu, vďaka čomu môžeme
v budúcnosti očakávať jeho ďalšie úspechy doma i vo svete.
Pokiaľ ide o jeho súkromný život,
z každého úspechu sa teší jeho manželka Lenka a dcérka Tamarka, ku ktorým
sa vracia domov po každej súťaži. Spolu
s nimi držíme palce v dosahovaní ďalších úspechov Michalovi Martikánovi
aj my! (lo)
kultové modely od Opelu v minulosti,
akými bol napríklad Opel Commodore GTE zo 70. rokov.
Motorový rad bol značne modiﬁkovaný kvôli zvýšenej váhe tela. Základný
model predstavuje benzínový motor s
objemom 1,8 l s výkonom 122 koní,
ponúkané boli aj motory s objemom
2,0 l s turbodúchadlom s maximálnym
výkonom 175 koní a nový motor 2,2 l
V6 s výkonom 211 koní. Komerčný
úspech v Európe dosahujú dieselové
motory, ktoré najskôr dodával Isuzu,
ale tieto boli v roku 2004 nahradené
štvorvalcovými dielovými
motormi Ecotec CDTI s
objemom 1,9 l dosahujúcom 150 koní.
Koncom roka 2005
Vectra dostala facelift
a motor V6 nahradila
jednotka 2,8 V6 Turbo,
podobný ako používa
aj Saab 9-3. Po prvýkrát
Holden uviedol športovú
OPC verziu, dostupnú
len ako hatchback a kombi. Sila motoru Saab V6 Turbo bola zvýšená na 255
koní, ako aj maximálna rýchlosť, ktorá
je tesne pod 250 km/h. Kombi verzia,
v Nemecku nazývaná Caravan, bola
uvedená v roku 2003. (ms)

Umenie a varenie

František Kolkovič

Túžba

Nedá sa vrátiť city z detských rokov.
Nedá sa byť malým ešte raz.
Toľko sme urobili veľkých krokov,
ktoré nás viedli slnkom, cez záveje a mráz.

Keď sotva kvitnúť začínali sady,
my sme pri rieke pásavali žlté húsatá,
pod starou vŕbou hrali sme sa radi
a tá bola bútľavá a z kôry odratá.

Do vŕškov mladosti iba spomienka zaletí,
až tam môžeš zháňať roky potratené.
Dnešné myšlienky slniečko pozláti,
tak ako šediny na hlave značené.

Potom húskam vyrástli aj pierce,
my sme išli do škôl, do sveta...
Zrazu na priedomí škripli dvierce
a zazvučala naposledy túžba dozretá:
aby si nezabudol, kade rástli vlčie maky,
čo voniavali hrudou spod medze;
veď človek býva obyčajne taký,
že zatúži aj po úbohosti kytky z nevädze.
(1990)

Bravčové rebierko dusené
s kelom

Zuzka varí

ČO NA OBED
Falošná hydinová polievka
Vnútornú dužinu z tekvice (semennú
časť), 1 dcl oleja, väčšia mrkva, soľ, celé korenie čierne a nové, vegeta, vajce a hrubá múka
na strúhance, petržlenová vňať.
Do mierne osolenej vody dáme vnútro
s tekvice, pridáme korenie a prikryté pomaly varíme minimálne hodinu. Na oleji popražíme na jemno nastrúhanú mrkvu. Keď
sa olej zafarbí do ružova vlejeme do vývaru
a krátko povaríme. Do scedeného vývaru
zavaríme buď strúhance alebo drobné halušky, dochutíme vegetou a petržlenovou
vňaťou. Kto chce môže do polievky pridať
i nakrájanú koreňovú zeleninu.

400 g bravčových rebierok, soľ, mleté čierne korenie, 60 g masti, 60 g cibule, 200 g
kelu, 1 strúčik cesnaku, majorán, 20 g údenej
slaniny.
Bravčové rebierko umyjeme, osušíme
obrúskom, nakrájame na rezne a naklopeme. Osolíme, okoreníme mletým čiernym
korením a na masti po oboch stranách opečieme. Na zvyšku masti opražíme nadrobno posekanú cibuľu, zalejeme vývarom
alebo vodou, vložíme opečené rebierka a
prikryté pomaly dusíme. Kel umyjeme,
pokrájame a sparíme horúcou vodou.
Keď sú rebierka skoro udusené, pridáme
k nim sparený kel, so soľou rozotrený cesnak, majorán a spolu udusíme do mäkka.
Údenú slaninu pokrájame na malé kocky,
spražíme a primiešame do kelu.

ZÁKUSKY
Dvojfarebné tyčinky z kokosu
1 konzervu sladeného kondenzovaného
mlieka, 100 g práškového cukru, 1 balíček
vanilínového cukru, 250 g strúhaného kokosu, čokoládu na varenie.
Kondenzované mlieko, cukor a vanilínový cukor dobre vymiešame. Pridáme
kokos a zmiešame. Z hmoty tvarujeme tyčinky. V menšej miske vo vodnom kúpeli
rozpustíme čokoládu. Každú tyčinku ponoríme do čokolády asi do polovice. Ukladáme ich na mastný papier.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ŠALÁTY
Slaný melónový šalát
Pre 4 osoby: 400 g žltého melóna, 1 dl
bieleho vína, soľ.
Očistený a olúpaný melón nakrájame
na drobné kocky, zalejeme bielym vínom a
slabo osolíme. Pred servírovaním ho dáme
dobre vychladiť do chladničky

NA ZAPITIE
Horiace bowle
Pre 6 osôb: 1 pomaranč, 1 citrón,
4 klinčeky, 1 kúsok škorice, 2 fľašky červeného vína, 1 homôľka cukru (150 g), 1/4 l
54% rumu.
Pomaranč dôkladne ošúpeme, šťavu
vytlačíme. Do pomarančovej kôry zastokneme klinček. Šťavu s pomaranča a citróna, korenie a červené víno zohrejeme takmer na bod varu. Cez sitko nalejeme do
ohňovzdornej nádoby. Bowle postavíme
na zapálený horák, na nádobu položíme
kliešte na cukor a na ne cukrovú homôľku.
Homôľku polejeme rumom, necháme
vsiaknuť. Použijeme malú naberačku. Zapálime a necháme horieť v tmavej miestnosti, dolievame zvyšný rum - no nikdy
nie z fľaše.
(podľa www.recepty.sk)
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PORADY
KOSMETOLOGA
Witam państwa po miesięcznej
przerwie. Mamy wrzesień i wakacje już
niestety za nami. Ale nie martwy się
tym tylko popatrzmy optymistycznie
na jesień i na dary jakie nam oferuje.
Na przykład najzwyklejsze ziemniaki.
Podam wam kilka fantastycznych przepisów jak w inny sposób niż zazwyczaj
wykorzystać tę niedocenianą bulwę.
Ziemniaki w znakomity sposób zmiękczają i nawilżają skórę. Upieczone są
lekkostrawne, nie zawierają zbędnego tłuszczu i są znakomitym źródłem
energii. Mitem jest, że od ziemniaków
tyjemy, przybieramy na wadze tylko i
wyłącznie dzięki produktom jakich dodajemy (np. masło, śmietana, skwarki).
Aby przytyć jeden kilogram trzeba by
zjeść naraz jedenaście kilo ziemniaków.
Oto kilka prostych, a zarazem skutecznych przepisów na kosmetyki z ziemniaków.
Jeśli nabawiliśmy się oparzenia słonecznego, tak popularnego podczas
wakacji – możemy zastosować środek
łagodzący w postaci startych ziemniaków wymieszanych z oliwą (konsystencja gęstej papki).
Jeśli dokuczają nam bóle głowy
oraz migreny możemy zastosować plastry ziemniaczane, nakładając je na
całą twarz zwracając szczególną uwagę
na okolice oczu i skroni.
Drodzy czytelnicy, tak to kolejny innowacyjny sposób zastosowania
ziemniaka – maseczka na twarz. Potrzebne nam będą: około 300 gramów
mączki ziemniaczanej i pół litra wody.
Do tego celu mieszamy mączkę z wodą
do uzyskania jednolitej papki, odstawiamy na godzinę do napęcznienia, a
następnie mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowaną
maseczkę nakładamy na twarz na oko-
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ło 15-20 minut, następnie zmywamy
letnią wodą.
Nie skupiając się jedynie na twarzy zajmijmy się również rękoma. Potrzebne nam będą: trzy ugotowane
ziemniaki, woda w której się gotowały
(niesolona), cztery stołowe łyżki oliwy
z oliwek. Ziemniaki ugniatamy z wodą
i oliwą do uzyskania jednolitej papki,
następnie tak przygotowany krem nakładamy obﬁcie na dłonie zawijając je
w folię spożywczą na około 15-20 minut. Następnie zmywamy krem letnią
wodą, starannie oczyszczając skórę.
Krem posiada właściwości silnie nawilżające i łagodzące.
Ziemniaczana maseczka do włosów,
niezbędne składniki: jeden dorodny,
ugotowany ziemniak, żółtko i mleko
(pełnotłuste) nie zapominając o oliwie z oliwek posiadającej właściwości
nawilżające. Gorący ziemniak ugnieść
z żółtkiem, mlekiem i łyżką stołową
oliwy z oliwek do momentu uzyskania
jednolitej masy. Następnie tak przygotowaną papkę wcieramy we włosy na
około 15-20 minut, po których całość
zmywamy obﬁcie letnią wodą. Po takiej kuracji włosy są odpowiednio nawilżone i łatwo się rozczesują.
Szampon ziemniaczany, składniki:
mączka ziemniaczana, woda, ocet winny. Mączkę wsypujemy do garnuszka i zalewamy wodą. Całość ubijamy
trzepaczką na jednolitą konsystencję,
podgrzewając na wolnym ogniu przez
około 20 minut doprowadzając do
wrzenia, w czasie tego procesu pamiętając o dodaniu łyżki octu winnego. Odstawiamy do ostygnięcia, delikatność
konsystencji zapewni nam łatwość w
rozprowadzaniu, szczególnie polecany
do włosów farbowanych i po trwałej.
Mam nadzieję, że spodobały się
przepisy na ziemniaczane kosmetyki,
czekam na Wasze listy i maile.
Dawid

Jozefa Pieronek
TALASOTERAPIA
Termin talasoterapia pochodzi od
greckiego słowa „thallasa”, co oznacza
leczenie wodą morską. Kuracje są bardzo zróżnicowane – od spacerów brzegiem morza, poprzez kąpiele, natryski,
kąpiele błotne i piaskowe, po inhalacje.
Talasoterapia wykorzystuje wszystko,
co związane jest z morzem i ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Słońce,
powietrze, piasek, fale, słona woda
– wszystko co pochodzi z morza, składa się na niepowtarzalny, uzdrawiający
koktajl. Działanie klimatu morskiego
ma charakter bodźcowy. Uruchamiane są w naszym organizmie pewne
reakcje, zwane adaptacyjnymi i kompensacyjnymi. Wahania temperatury
oraz ciśnienia atmosferycznego, duża
prędkość wiatru, naprzemienne działanie ciepła i zimna, kontakt z nowym
środowiskiem mikrobiologicznym to
silne bodźce na które nasz organizm
musi zareagować. To rodzaj treningu,
który usprawnia wiele narządów wewnętrznych i jednocześnie przyśpiesza
procesy regeneracyjne. Klimat morski
oddziałuje też jak czynnik hartujący i
usprawnia mechanizmy termoregulacyjne organizmu. Dodatkowe korzyści daje zawarty w morskim powietrzu
jod. Większość z nas ma niedobór tego
pierwiastka, zwłaszcza mieszkańcy Polski południowej, gdzie jod nie występuje w atmosferze. Jod jest niezbędny
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do prawidłowej pracy tarczycy. Jego
niedobór powoduje niedoczynność
tego narządu. A ponieważ tarczyca
wpływa na pracę całego organizmu,
uruchamianie jej funkcji sprawia, że
człowiek ma więcej energii – ﬁzycznie i psychicznie. Tak więc pobyt nad
morzem to prawdziwa psychoterapia. Bezruch wody i szum fal działają
uspakajająco na zmysły. Już po kilku
minutach takiego odprężenia maleje
napięcie mięśni, zwalnia i pogłębia
się oddech. Nadmorski klimat służy
osobom cierpiącym na schorzenia
dróg oddechowych, serca i układu
krążenia, choroby reumatyczne, osteoporozę, łuszczycę, alergie i inne
choroby skóry. Wzmacnia system
odpornościowy organizmu, dotlenia
i odżywia skórę, bardzo korzystnie
oddziałuje na błony śluzowe gardła
i nosa. Badania wykazały, że czysta
woda morska ma skład podobny do
płynu owodniowego, w którym rozwija się płód ludzki. Występują w niej
wszystkie sole mineralne i mikroelementy niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
Ale pamiętajmy o przeciwwskazaniach.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do spotkania z nadmorskim klimatem jest choroba nowotworowa.
Nie wiadomo jak organizm zareaguje
na intensywne bodźce klimatyczne
– może dojść do zaostrzenia choroby.
Dlatego nie poleca się wyjazdu nad
morze ludziom w trakcie walki z rakiem i przez pięć lat po wyleczeniu.
Ostrożnie należy dawkować morską
terapię osobom cierpiącym na niewydolność krążenia. Wprawdzie zdrowe
serce pracuje nad morzem lepiej, ale
nigdy nie wiadomo jak na ostry klimat zareaguje serce chore.
Namiastkę morza łatwo stworzyć
również we własnym domu. Wystarczy wsypać do wanny łyżkę soli morskiej na każdy litr wody. Słona woda
służy również zmęczonym stopom.
Jednak latem talasoterapia działa
najlepiej w warunkach naturalnych
czyli nad morzem.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

SKĄD WZIĄĆ
PIENIĄDZE
NA NAUKĘ?
Jest kilka możliwości pozyskania
środków na najpilniejsze wydatki związane z kształceniem dziecka. Pomoc z
gminy: jeżeli dochód w rodzinie nie
przekracza na osobę 351 zł netto, można ubiegać się o stypendium udzielane
przez gminę. Przysługuje ono: uczniom
szkół publicznych i niepublicznych,
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i pracownikom służb społecznych (do ukończenia
24. roku życia), wychowankom ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych (do
ukończenia nauki). Minimalne stypendium miesięczne wynosi 51,20 zł,
a maksymalne 128 zł. O sposobie rozliczania decyduje gmina. Może to być
w formie zaliczki, a pieniądze można
otrzymać aż po zakupie np. podręczników na podstawie faktury. Wniosek o
przyznanie takiej pomocy składa się do
15 września. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej
i materialnej ucznia, opinię dyrektora
szkoły, do której dziecko uczęszcza,
ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, jeżeli pobierasz zasiłek okresowy lub stały. Stypendium szkolne jest zwolnione z podatku
dochodowego, co oznacza, że nie musisz wykazywać go w swoim rocznym
rozliczeniu z ﬁskusem.
W nagłych wypadkach można skorzystać z zasiłku szkolnego. Jest on wypłacany jednorazowo w wysokości 320
zł. Przez wypadek rozumie się pożar,
kradzież – czyli sytuację, kiedy dziecko
straci wszystko. Zasiłek ten może być
przyznany kilka razy w roku – nie ma
znaczenia, że dziecko pobiera stypendium. O zasiłek należy wystąpić nie
później niż dwa miesiące od zdarzenia
losowego.
Jeżeli twoje dziecko jest szczególnie uzdolnione lub osiąga znaczące
wyniki w sporcie może ubiegać się

o: stypendium prezesa Rady Ministrów – dla ucznia, który uzyskał w
klasyﬁkacji rocznej najwyższą średnią
lub ma wybitne uzdolnienia w jakiejś
dziedzinie, stypendium Ministra Edukacji Narodowej – jest przeznaczone
dla wybitnie zdolnych uczniów szkół
średnich: laureatów olimpiad, konkursów, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – ważna
jest wysoka średnia lub dobre wyniki
sportowe na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.
Inną możliwością są stypendia unijne. Takie stypendium przysługuje uczniowi, w którego rodzinie dochód na
osobę nie przekracza 583 zł (504 zł jeśli
w rodzinie jest osoba niepełnosprawna). Wysokość stypendium wynosi
250 zł dla ucznia, a dla studenta 350 zł.
Wnioski należy składać w szkole lub w
Wydziale Funduszy Strukturalnych i
Pomocowych w starostwie.
Studenci mogą się ubiegać o stypendia: socjalne, mieszkaniowe, na
wyżywienie, za wyniki w nauce, za
wyniki w sporcie, specjalne dla osób
niepełnosprawnych. Studenci mogą
również zaciągnąć kredyt na cały okres
studiów.

WARTO
WIEDZIEĆ
Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i ich
współpracowników zależy od średniej
pensji w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału.
A ta w II kwartale 2008 roku sporo wzrosła (o 102,50 zł) i wynosiła
3.152,36 zł. Podstawą składki jest 75
procent tej kwoty, czyli 2.364,27 zł,
a z tego 9 procent składki równe jest
212,78 zł (czyli więcej o 6,91 zł). Tyle
będzie obowiązywać od 1 września
2008 roku przez trzy miesiące. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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NÁŠ TEST

Zábava a humor

UBRÁNITE SA JESENNEJ
DEPRESII?
Keď sa leto s nami lúči
a september nastane,
slniečko na svojej púti
v znamení váh zastane. (gp)

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tento mesiac neprinesie žiadne zmeny. Peniaze si radšej nepožičiavaj. V práci si dávaj pozor
na blízkych spolupracovníkov.
Partnera si tento mesiac nehľadaj.
V rodine môže mať niekto zdravotné problémy.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
September bude výnimočne priaznivým mesiacom. Budeš
šťastný a spokojný. Ak sa poriadne
zaangažuješ do svojej práce, dosiahneš závidenia hodné výsledky.
V rodinnom živote ťa bude niečo
neustále rozčuľovať.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Strelci získajú za svoju prácu
uznanie. Dostaneš správu, ktorá
ťa poteší. V polovici mesiaca si dávaj pozor na hádky. Čaká ťa krátka, ale veľmi milá cesta. Ak máš
nového partnera, čaká ťa šťastný
mesiac.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Tento mesiac bude postupne
pre teba čoraz priaznivejší. Mladí
kozorožci začnú dobre zarábať. Ak
môžeš, dôležité rozhodnutia nechaj na neskôr. Samotní kozorožci majú šancu stretnúť životného
partnera.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Čo sa týka zárobkov, prvý týždeň bude celkom úspešný. Žičlivosť najbližších ťa naplní optimizmom. Budeš zdravý ako ryba.
Finančná situácia sa nezmení.
Vzťah s partnerom bude preplnený citmi a láskou.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ryby v strednom veku sa môžu
vybrať na ďalekú cestu. Koncom
prvej dekády budeš mať šancu zarobiť si viac peňazí, avšak hneď na
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to ich vydáš. Podarí sa ti vybaviť
dôležité veci. Radšej sa s partnerom nehádaj.

BARAN (21.3.-20.4.)
Prvý týždeň si dávaj veľký pozor
na svoje zdravie. Dostaneš viaceré
dobré správy. Koncom prvej dekády sa zväčšia tvoje zárobkové možnosti. Ak hľadáš prácu, podarí sa
ti ju nájsť. Ak si sám, zamiluješ sa.

BÝK (21.4.-20.5.)
Mesiac bude priemerný. Začiatkom mesiaca sa môže stať
niečo, čoho sa naozaj obávaš. Ak
budeš optimistom, zvládneš to.
Vzťahy s partnerom sa výrazne
polepšia. Koncom mesiaca vybavíš naplánovanú vec.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Mnoho vecí závisí od tvojho
pohľadu na vec a sebaovládania.
Nerozčuľuj sa kvôli slabým efektom v práci. Ak si nadviazal novú
známosť, v mnohých veciach bude
od teba závisieť, ako sa bude ďalej
vyvíjať.

RAK (22.6.-22.7.)
Začiatkom mesiaca môžeš byť
netrpezlivý, v druhom týždni veľmi radostný. Budeš niekam cestovať. Zárobky sa zlepšia. Ak hľadáš
prácu, v polovici mesiaca dostaneš
zaujímavú ponuku. Peniaze radšej
nepožičiavaj.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiaci prinesie pozitívne zmeny. Je to priaznivý čas na
založenie rodiny. Možno získaš
lepšie pracovné miesto. Dávaj si
pozor na konﬂikty. V treťom týždni vybavíš mnohé doteraz nevybavené veci.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac bude naozaj
pracovitý. Budeš tvoriť nové plány. Na ﬁnančné výdavky si dávaj
väčší pozor. Na nových známych
si dávaj pozor, to nie je dobrý moment na novú známosť. Staraj sa
poriadne o seba. (ms)

september 2008

1. Pocítili ste aj tento rok na vlastnej koži príchod jesenných depresií?
a) Ja sa na ne priam teším - sú pre mňa treťou dovolenkou
(okrem bežnej letnej a jarného upratovania) – 1; b) Iste,
ale tentoraz som sa vynasnažila, aby sa nedotkli mojich
blízkych – 5; c) Ja na depresie nemám čas – 7; d) Samozrejme, že ma školili. Trvalo mi dosť dlho, kým som vyšla
zo snov – 3.
2. Dôležitá veta, po ktorej zosmutniete. Pozrite sa do
zrkadla a skúste ju povedať.
a) Všetko sa mi vymklo z rúk a môj život sa rúti takým smerom, ktorý dopredu nepoznám – 2; b) Ja nie som pekná
žena – 3; c) Som veľmi sama – 2; d) Mám takmer všetko,
ale nič z toho ma neteší – 7; e) Mám finančné problémy
– 5; f) Chcela by som zmeniť zamestnanie a robiť niečo,
čo by ma napínalo, ale neviem, ako na to – 3; g) Môj život
nemá oporný bod - pevné rameno – 1; h) Nie som sama
sebou, všetko za mňa rozhodujú iní – 8.
3. Ako ste prežili posledný náhly nával jesenného smútku?
a) Hlavne sa vtedy nesmiem pozrieť do zrkadla, ale na svoj
obraz vo výkladnej skrini obchodov. A musím byť zahalená
tak, aby mi nikto nevidel do tváre – 3; b) S vysokým pracovným nasadením - to je moja každoročná obrana, na konci
ktorej je pocit, že som opäť všetko zvládla – 6; c) Otravovala
som najbližších. V podstate každého, kto sa dal – 1; d) S
veľkým sebazaprením. Ale zvládla som to. Vybuchnem na
Vianoce – 8.
4. Aký je najčastejší cieľ vašich prechádzok?
a) Ako po celý rok zamierim do najbližšej samoobsluhy – 2;
b) Túlam sa bez cieľa - nie je to zlé, na všeličo zaujímavé
natrafím – 4; c) Les – 5; d) Chodievam na miesta, kde sa
pohybuje čo najviac ľudí – 1.
5. Najlepší liek na depresiu...
a) Pohár vína, balíček cigariet, okno kaviarne a nejaká tá muzika k tomu – 3; b) Blízka duša, ktorá moje pocity pochopí,
napríklad psychoterapeut – 2; c) Nákupná horúčka – 7; d)
Osamelá prechádzka cintorínom – 3; e) Antidepresívum
– 8; f) Presúvanie nábytku – 4; g) Romantický film – 5.
6. Čo by ste poradili svojim najbližším?
a) Nič, nech si ma nevšímajú, nech mi nič nehovoria a predovšetkým nech odo mňa nič nechcú – 4; b) Nech vyprovokujú hádku, aby odklonili moju pozornosť – 2; c) Stačí
okolo mňa chodiť po špičkách, vziať ma do náručia, uvariť
mi obľúbené jedlo a odviezť z dosahu detí – 6; d) Prebrať
ma dobre mierenými kopancami (stačia morálne) – 7;
HODNOTENIE:
8-18 bodov: Jesenné (a nielen jesenné) depresie sú vaším
koníčkom. Cítite sa v nich dobre - nech to znie akokoľvek
zvláštne. Ak máte viac než devätnásť, je načase položiť si
otázku: „Naozaj musia o mojich smútkoch vedieť všetci?“
Viete, aká je zásada: hrozia výšky a hlboké pády, takže zásadné rozhodnutia sú zakázané.
19-24 bodov: Prestávate myslieť iba na seba, už slovkom
JA začínate len každú tretiu vetu. Keď ide na vás smútok,
sťahujete sa do seba, ale blízki si už zvykli. Možno na jeseň
necítite veľa (aj vy ste si všimli, že novembrové lásky už v
decembri za veľa nestoja?), ale zasa dokážete fungovať. To
nie je málo.
25-33 bodov: Mali by sme pogratulovať vašim blízkym:
riadite sa totiž zásadou, že nikto okrem vás nie je zodpovedný za to, čo sa deje. Keď ste na jeseň smutná, stačí vám
vyplakať sa na filme alebo do vankúša. Viete, že sú v živote
veselé a smutné obdobia a vy zo všetkých síl bojujete proti
tým umelým.
34-43 bodov: Ak vravíte, že vy depresie nemávate nikdy,
samozrejme, klamete. Prečo sa hráte na niečo, čo je silné,
bez emócií a tvrdíte „ja to zvládnem?“ Ak sa hráte na silnú
počas celého roka, aspoň teraz sa prestaňte báť (jesenná
depresia je dobrá výhovorka a pevné alibi súčasne), že aj
vy máte city z bavlny a nie z ocele. (ms)

Zábava a humor

MENO VEŠTÍ
EMÍLIA - jasné, milé, vierohodné meno. Najčastejšie je
to brunetka alebo vôbec tmavovláska s čiernymi buď modrými očami, okrúhlou tvárou a hnedou, akoby opálenou pleťou. Obyčajne je dosť vysoká buď stredného vzrastu, štíhla,
živá a svižná. V detstve ju všetci poznajú ako veľmi energickú,
pohyblivú a výrečnú. Máva niekoľkých súrodencov, ale ako
najmladšia je matkiným miláčikom a v rodine má vždy posledné slovo. Možno o nej povedať, že je veľmi bystrá a nadaná, má vynikajúcu pamäť, ale v škole sa učí len priemerne, aj
keď túži po štúdiu na vysokej škole. Má sklon k prírodným
vedám, ale len zriedkavo sa jej podarí vyštudovať. Najčastejšie
je učiteľkou matematiky, zdravotnou sestrou, úradníčkou a
pod. Teší sa úcte kolegov i kolegýň a predstavených.
Emília obyčajne vie, čo chce, a zväčša vytýčený cieľ aj dosiahne. Je pravdorečivá a vždy dodržiava dané slovo. Uznáva len konkrétne činy a neznáša plané rečnenie. Ako osoba

plná elánu a životnej energie venuje sa často širokej spoločenskej činnosti, v ktorej dosahuje hodne úspechov. Ľudia
ju majú radi, podrobujú sa jej, aj keď nie vždy dokážu oceniť
jej nezištnú povahu. Osud nie je voči nej príliš láskavý, ale
napriek tomu si Emília vždy dokáže poradiť a nájde správne
východisko. Žije intenzívne, akoby ju niekto neustále náhlil
a veľmi skoro sa stáva samostatná.
Emília sa často vydáva za príbuzného alebo priateľa
sestrinho manžela. Hoci je to manželstvo celkom dobré a
pokojné, jednako chýba v ňom hlbší citový vzťah. Lásku
vlastne ani nepozná. Emília máva najčastejšie dve alebo tri
deti, ktorým je veľmi dobrou, citlivou a starostlivou matkou. Najšťastnejšie obdobie v jej živote je medzi 25. a 35.
rokom. Keďže Emília má dobrú a citlivú povahu, dojíma
ju každá ľudská krivda. Preto je večne zaneprázdnená pomáhaním svojím blížnym a riešením ich problémov. Žiaľ,
poďakovania a uznania sa skoro nikdy nedočká. Ale taký je
už dnešný svet. Žije dlho, nechorľavie, a až do konca svojich
dní je aktívna a energická. (ms)
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A je po prázdninách...
Synček hovorí mame:
- Mami, čo máš v bruchu?
- Bábätko.
- A máš ho rada?
- Áno.
- Tak prečo si ho zjedla?
***
Na základnej škole mali besedu o tom,
ako je dôležité čistiť si pred spaním zuby.
Druhý deň sa pani učiteľka chce presvedčiť,
čo si deti zapamätali. Vyvolá Janka a pýta sa:
- Janko, čo treba urobiť pred spaním?
Janko mlčí.
- No tak ti napoviem, čože robia pred
spaním tvoji rodičia?
- Pani učiteľka, vy to viete. Ja to viem.
Ale je to vhodná téma pre prvú triedu?

***
Auto patriace autoškole zastaví na pumpe. Vyjde z neho slečna a chce tankovať.
- Preboha, vypnite motor! - kričí na ňu
pumpár.
- To nie je motor! To sa od strachu klepe môj inštruktor.
***
Na letisku strážia dvaja policajti. Jeden
z nich si s obdivom prezerá veľký Boeing
747 a hovorí druhému:
- Nedokážem pochopiť, ako môžu teroristi tak veľké lietadlo uniesť.
- Ty hlupák, - hovorí druhý, - to sa neunáša na zemi, ale vo vzduchu, keď je to
lietadlo takto malinké!

e-mail: zivot@tsp.org.pl

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 iba zábava. A čo,
keď sa vám dobrý sen splní? Tak teda, keď
sa vám snívalo:
Babička - príjemná rodinná udalosť.
Balík - dôležitá správa; odosielať príjemné prekvapenie; dostať prázdny
- nepríjemná správa; dostať plný peňazí - čaká ťa dlhšia cesta.
Bandita - ocitol si sa v nebezpečnej
situácii; byť ním prepadnutý - obavy a
strach; utekať vidieť - osobný úspech.
Baník - pred tebou dobrá príležitosť;
vidieť ho pracovať - čaká ťa príjemná
návšteva.
Banka - starosti a problémy; uložiť
v nej niečo - príjem, zisk.
Bdieť v noci - pravdepodobne onedlho prežiješ sklamanie.
Blahoželania dostať - tvoje priania
sa nesplnia.
Bolesť hlavy - zapletieš sa do nepríjemnej záležitosti.
Brána, otváraná - čaká ťa sobáš (ak
si slobodný - tvoj vlastný, ak si ženatý
- v najbližšej rodine); zatvorená - tvoj
návrh neprejde; otvorená - budeš mať
dobrú, pokojnú starobu; silou otvárať
- násilím si vynucuješ úspech.
Brány vidieť - tvoje pomery sa
dostanú na správnu koľaj; pracovať s
nimi - úspešne vyriešiš osobné záležitosti. (ms)
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Zaujímavosti
Talianske mníšky v súťaži krásy. V septembri t.r. farár
Antonio Rungi z južného Talianska by mal odštartovať súťaž Miss mníška 2008. Svoj nápad zdôvodnil nasledovne:
- „Myslíte si, že mníšky sú staré a kyslé? Dnes máme mnoho
mladých sestier, ktoré sú plné života, za čo možno vďačiť

aj dievčatám prichádzajúcim zo zahraničia.” Do súťaže sa
môžu Kristove nevesty prihlásiť zaslaním fotograﬁe tváre.
Farár ich potom zverejní na vlastnom blogu a hodnotiť ich
budú výlučne návštevníci jeho web-stránky. Súťažiace majú
tú výhodu, že sa nemusia promenádovať na javisku v žiadnych odevoch, a už vonkoncom nie v plavkách. „Jednoducho len zašlite svoju najlepšiu fotku, takú, kde si myslíte,
že výrazom tváre vyjadrujete niečo z oblasti estetiky alebo
náboženstva,” povzbudzuje mníšky Rungi. (TASR)

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Vykurovaný kabát. S týmto kabátom vám zaručene
nebude zima - kým vydrží akumulátor. Nemecká módna
ﬁrma s.Oliver uvedie v októbri t.r na trh kabáty pre ženy
a mužov, ktoré vďaka integrovanému vykurovaniu dokážu
vyvinúť teploty od 28 do 38 stupňov Celzia. Všité vykurovacie jednotky sa nachádzajú vpredu na ľavej a pravej strane
a na chrbte v hornej a dolnej časti. Vo vnútornom vrecku je
umiestnené diaľkové ovládanie, ktoré zapína funkciu vykurovania. Stupne vykurovania sú tri, časy zahrievania siahajú
od siedmich do 120 minút. Akumulátor vydrží nepretržite
pri plnom výkone dve až tri hodiny. Nabíjačka je súčasťou
dodávky. Kabáty budú v ponuke vo vybraných predajniach
a v internetovom obchode ﬁrmy s.Oliver. (TASR)

Pozor na knižnice. Keďže Heidi
Daliborová z Graftonu v americkom
štáte
Wisconsin
nevrátila dve zapožičané knihy a
štyri upomienky z
knižnice ignorovala,
prišla pre ňu polícia
a jednoducho ju zatkla. Až po zaplatení
príslušnej pokuty vo výške 170 dolárov (takmer 3500 Sk)
ju strážcovia zákona pustili na slobodu. „Pomyslela som si,
čo také mi môžu urobiť? Snáď ma preto nestrčia do väzenia?
Ale zmýlila som sa v tom,” povedala Heidi. Obidve knihy
však nemieni vrátiť, keďže už za ne zaplatila. Polícia však čelí
kritike verejnosti, že zatknutím pre nevrátené knihy zašla
priďaleko. „To všetko by nemuselo byť potrebné, keby dodržala predpisy a knihy vrátila,” vyhlásil šéf polície v Graftone.
(TASR)
Korytnačka na kolieskach. Novú chuť do života získala
korytnačka v jeruzalemskej biblickej zoo, ktorej do zadnej
časti panciera vmontovali dve pomocné kolieska. Paralyzovaný plaz tak dostal unikátny „invalidný vozíček”. V ZOO,
kde chovajú najmä zvieratá spomenuté v Biblii, si o korytnačku s paralyzovanými zadnými
končatinami robili starosti.
Stratila chuť do jedla, nehýbala
sa, nemala záujem o súkmeňovcov. Zviera bolo depresívne
a letargické, ešte aj s ohľadom
na príslovečnú „rýchlosť” korytnačiek sa pohybovalo príliš
pomaly. Na objednávku vyrobený vozíček pomohol. Korytnačka komunikuje so svojím okolím a získala novú radosť z
pohybu. (TASR)
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Domáca vyšnolapšanská dychovka

XXVII. prehliadka

Krempašská dychovka
Dychovka z Novej Belej

Folklórny súbor Spiš
z Novej Belej

krajanských dychových hudieb

Foto: M. Smondek

Dychovka z Kacvína počas vystúpenia
Jurgovská dychovka

Dychovka z Podvlka

Dychovka z Fridmana

Dychovka z Nižných Lápš

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
Józef 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
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 ................................................. 10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 ................................................................ 10,00 zł
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