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LAPŠANKA
Vybrali sme sa na Lapšanku, aby 

sme sa presvedčili, čo je tam nové. 
Podľa získaných informácií, sme sa do-
zvedeli, že tento rok tam neboli pod-
niknuté nijaké veľké investície. Nájde 
sa však vždy dosť vecí, ktoré by obyva-
telia chceli urobiť. Avšak robí sa toľko, 
na koľko majú prostriedkov. Z men-
ších investícií boli upravené priekopy 
pri cestách smerom do Repísk a do 
Vyšných Lápš. Naďalej 
však nebola opravená 
okresná cesta, ktorá ve-
die cez Lapšanku do Re-
písk. Táto cesta je v zlom 
technickom stave. Po jú-
lovej povodni sa jej stav 
ešte viac zhoršil. Treba 
dávať veľký pozor a ísť 
autom veľmi opatrne, 
aby sme sa náhodou ne-
ocitli mimo cesty. Podľa 
slov Františka Šoltýsa, 
vojt sľúbil Lapšančanom opravu tejto 
cesty na budúci rok. V minulosti táto 
cesta slúžila len obyvateľom Lapšanky, 
no neskôr, keď urobili asfaltovú cestu 
až do Repísk a zvlášť v posledných ro-
koch hlavne počas letných a zimných 
prázdnin ju vo veľkej miere využívajú 
turisti. Je to signál pre lokálne úrady, 
že táto oblasť je turisticky atraktívna. 

Veľký potenciál spočíva v pohorí na 
rozhraní vyšnolapšanského a lapšan-
ského chotára a najmä v Kurucovom 
vrchu. Už pred niekoľkými rokmi oby-
vatelia Lapšanky sa pokúšali to využiť 
a začali sa diskusie o stavbe lyžiarskych 
vlekov. Avšak sa to nepodarilo kvôli 
nedostatku fi nancií. Lapšanka je malá 

obec a sama nedokáže 
znášať náklady súvisia-
ce so stavbou vlekov. 
Ako som sa dozvedela 
od vojta Gminy Niž-
né Lapše P. Dziubana, 
stavebné plány sú a aj 
investor, ktorý je po-
hotový začať investíciu. 
Pozemky by ochotne od 

ľudí prenajal, alebo aj odkúpil. Začali 
sa už v tejto veci podnikať prvé kroky 
a dúfajme, že onedlho táto investícia 
bude viditeľná aj v teréne. Podľa pred-
pokladaných plánov prvá časť zjazdov-
ky by mala smerovať do Lapšanky. Dô-
ležitou súčasťou sú aj parkoviská, bez 
ktorých by investícia nemala zmysel.

Od októbra funguje v Lapšanke 
škôlka, pre ktorú priestory poskytla 
základná škola. Škôlku navštevujú deti 
vo veku od troch do päť rokov. Uči-
teľkou a vychovávateľkou škôlkarov 
je Barbara Trzopová. Ako som sa do-
zvedela, deti ju majú veľmi radi, lebo 
spolu robia zaujímavé veci, ako napr. 
hrajú sa rôzne hry, maľujú farbičkami, 
kreslia rozprávkové postavy a učia sa 
spievať. Staršie deti sa tešia, lebo ich 
pani učiteľka bude postupne učiť pís-
menka a číslice. Spolu s ňou počúvajú 
rozprávky a chodia na prechádzky. Veľa 
radosti z toho majú aj mamky týchto 
detí, pretože dieťa v skupine a medzi 
rovesníkmi sa lepšie rozvíja, učí sa ko-
munikovať a fungovať v skupine, nad-
väzuje priateľstvá. Výborným riešením 
je táto škôlka pre pracujúce matky, 
ktoré konečne môžu vydýchnuť, keďže 
pár hodín majú o dieťa postarané. 

DOROTA MOŠOVÁ

3e-mail: zivot@tsp.org.pl

Poškodená cesta

Obnovený obchod

Lapšanskí škôlkari s učiteľkou



P odsrnie sa tiahne údolím 
Čiernej Oravy, ktorú na 
tomto úseku nazývajú tak-

tiež Oravkou, pozdĺž starej hranice. 
Patrí medzi neveľké oravské obce, veď 
má len približne 900 obyvateľov. Toľ-
ko osôb tu má trvalé bydlisko. Avšak 
mnoho mladých odišlo za prácou do 
zahraničia. Čo sa aktuálne deje v tej-
to kedysi veľmi aktívnej krajanskej 
obci? Keďže sme sa o to veľmi zaují-
mali, navštívili sme viacerých krajanov 
a miestnych aktivistov.

V novej farnosti
Je už všeobecne známe, že z obcí 

Podsrnie a Harkabuz bola 3. decem-
bra 2006 vytvorená samostatná far-
nosť Panny Márie Ustavičnej pomoci. 
A to práve vďaka tomu, že sa v Podsrní 
aktuálne realizuje jedna z najväčších 
a najvýznamnejších investícií vôbec. 
Stavajú tu totiž kostol, ktorý by mal 
byť po ukončení zasvätený Jánovi Pav-
lovi II. Aj preto posrnianski krajania 

netrpezlivo čaka-
jú na jeho blaho-
rečenie. O tom, 
ako pokračuje 
výstavba, som sa 
porozprával s vdp. 
farárom Leszkom 
Urodom. 19. júna 
2006 dostal od 
kardinála Stanisła-
wa Dziwisza pove-
renie, na základe 
ktorého sa od 1. 

júla stáva správcom farnosti Podsrnie 
– Harkabuz, ktorú je potrebné však 
najprv vytvoriť. Okrem toho dostal na 
starosť aj výstavbu nového kostola. Ešte 
25. júna 2006 posvätil stavebný poze-
mok biskup Albin Małysiak. Okrem 
toho na tomto mieste bol postavený 
kríž a dva duby.

Prvú sv. omšu v novovznikajúcej 
farnosti odslúžil vdp. L. Uroda 30. júla 
2006. O mesiac na to sa začali prvé 
stavebné práce na kostole. O rok ne-
skôr pricestoval do Podsrnia kardinál 
S. Dziwisz, ktorý za účasti mnohých 
oravských kňazov vmuroval do múrov 
kostola bulu. V tom istom dni posvä-

til aj novú telocvičňu. Od toho času sa 
však naozaj veľa zmenilo. Počas mojej 
návštevy robotníci už vykonávali zá-
verečné práce v interiéri fary, aby sa 
sem pán farár mohol presťahovať ešte 
pred sviatkom Všetkých svätých. Keď-
že v Podsrní existuje malá drevená ka-
plnka, prerobená zo starej školy (kedysi 
slovenskej), najprv bola dokončená vý-
stavba fary. Na kostole však robotníci 
taktiež nezaháľajú a počas mojej náv-
števy pribíjali strešné dosky, na ktoré 
by mala byť položená strešná krytina. 
Ak bude robotníkom priať počasie, 
možno sa to podarí ešte pred zimou. 

Výstavba kostola je fi nančne nároč-
ným projektom. Pán farár však svoje 
ovečky chváli. Vie, že nemôže neustá-
le od nich žiadať fi nančnú podporu, 
avšak hovorí, že sa aj tak veľmi snažia 
a čo môžu, to na kostole urobia svojpo-
mocne. Podľa plánu by mal byť kostol 
dokončený za dva roky, avšak všetko 
závisí aj od fi nančných prostriedkov, 
akými farnosť bude disponovať. Nech 
teda Pán Boh požehná túto snahu, aby 
sa to podarilo. 

Nová farnosť má aj svoju webovú 
stránku www.podsarnie.diecezja.pl 

alebo www.parafi apodsarnie.pl. Tu sa 
môžu všetci dozvedieť o väčšine vecí 
týkajúcich sa života farnosti a taktiež 
o významných udalostiach, ktoré sa 
doposiaľ v novovytvorenej farnosti 
udiali. 

U richtárky
Od našej poslednej návštevy boli 

v oravských obciach komunálne voľ-
by, po ktorých richtársky stolec zís-
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Na fare už prebiehajú posledné úpravy

Richtárka 

Aniela Smiechová



kala Aniela Smiechová. Túto funkciu 
už plní jeden a pol roka, takže sme sa 
s ňou porozprávali, čo sa vlastne od 
našej poslednej návštevy udialo a aké 
plány v najbližšej budúcnosti by chcela 
zrealizovať. K najzákladnejším investí-
ciám, ktoré by bolo v najbližšej budúc-
nosti potrebné vykonať, patrí oprava 
ciest, pretože väčšina z nich sa nachá-
dza už dezolátnom stave. Popritom by 
však bolo veľmi potrebné vyčistiť kaná-
ly pozdĺž ciest, aby voda nepodtekala 
popod cestu a nenarušovala jej základy. 
Okrem toho sa vo veľmi zlom stave 
nachádza aj pouličné osvetlenie, ktoré 
nebolo veľmi dávno opravované, čo nie 
je ekonomické. Za posledných niekoľ-
ko rokov bolo postavených mnoho do-
mov, ku ktorým vedú neosvetlené ces-
ty, takže by bolo potrebné rozšíriť sieť 
pouličného osvetlenia. Ďalšou vecou, 
ktorá by bola potrebná, je detské ihris-
ko. Dobre by bolo vytvoriť akési cen-
trum obce. Najlepším miestom by bolo 
miesto pri kostole, pretože sa nachádza 
trochu ďalej od cesty a kostol so svojím 
okolím po jeho ukončení vytvorí aj tak 
akési prirodzené centrum obce. Chceli 
by taktiež, aby vznikla v obci škôlka, 
pretože deti najčastejšie dochádzajú do 
škôlky do Podvlka. Okrem toho plánu-
jú prestavať dávny obchod, rozšíriť ho, 
aby tu vznikla klubovňa, v ktorej by sa 
ľudia mohli stretávať. Dobré by bolo 
taktiež obnoviť Krúžok vidieckych gaz-

diniek, ktorý od istého času nefunguje. 
Taktiež si myslím, že by sa našli ľudia, 
ktorí by sa radi zaangažovali do vytvo-
renia folklórneho súboru. Bolo by to 
prospešné nielen pre starších, ktorí by 
si našli miesto spoločných stretnutí, ale 
aj pre mládež, pretože vďaka takýmto 
stretnutiam by mohli byť oravské zvy-
ky a tradície odkázané ďalším pokole-
niam. Nedá sa však všetko zorganizovať 
naraz. Mohla by tam vzniknúť taktiež 
konferenčná sála, ktorá by slúžila na 
organizovanie rôznych podujatí nielen 
kultúrneho charakteru. Ešte vlani bol 
vytvorený program obnovy obce na 
roky 2008-2012, v ktorom sú všetky 
tieto predsavzatia zapísané. Taktiež by 
sme chceli obnoviť pápežský turistický 
chodník, ktorý sa tiahne starou hrani-
cou. 

V škole
Podsrnianska škola patrí medzi tie 

aktívnejšie. Vždy, keď do nej vchá-
dzam, prekvapí ma niečo nové. A je 

to chvályhodné, pretože tu sa deti 
rozvíjajú a v neposlednej miere práve 
škola má veľký vplyv na rozvoj die-
ťaťa. Podsrnianska základná škola sa 
môže od istého času pochváliť novou 
telocvičňou, na ktorú sa dlhé roku deti 
nevedeli dočkať. Na slávnosť otvorenia, 
ktorá dodnes tkvie v pamäti obyvateľov 
pricestovali významní politickí, ako aj 
cirkevní, predstavitelia. Dúfajme teda, 
že bude dlhé roky slúžiť malým žia-
kom. V škole o.i. pôsobí zbor Iskierky, 
ktorý vedie Krystian Grzybacz. O jeho 
vysokej úrovni svedčí o.i. prvé miesto 
v kategórii detských zborov na vla-
ňajšej súťažnej prehliadke zborov Sta-
bat Mater v Jablonke. Jediné však, čo 
krajanskú komunitu smúti, je to, že sa 
v tejto škole slovenčina nevyučuje už 
dlhé roky. A najbolestnejšie je to, že tí, 
čo sa pričinili o to, aby sa tu sloven-
čina nevyučovala, sa teraz nehanebne 
chvália dobrou slovensko-poľskou spo-
luprácou.

Marián Smondek
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Krajanský život na Spiši je dnes 
iný, než bol v minulosti. Sved-
čia o tom slová mnohých star-

ších krajanov, ktorí si dodnes pamätajú 
dávne časy. Hádam najväčší rozdiel je 
v tom, že v minulosti, kedy sa krajania 
stretávali oveľa častejšie, boli plní síl 
a energie, ktorú vkladali do krajanské-
ho života. V kritických chvíľach, kedy 
v dôsledku politických zmien pripadlo 
ich slovenské rodisko Poľskej 
republike, nechýbala im odva-
ha i odhodlanie chrániť si svoje 
slovenské korene.

V dnešnej dobe je situácia 
celkom iná. Mladí ľudia nemajú 
pocit ohrozenia ani prenasledo-
vania, slobodne cestujú po svete 
a nájdu sa medzi nimi mnohí, 
ktorí sa domov viac nevrátia. 
V dôsledku rôznych životných 
zmien, času dobre platenej prá-
ce či z rôznych iných dôvodov 
začínajú žiť ďaleko od domova 
a pocit k slovenskej príslušnosti 
sa z ich života pomaly, ale isto 
vytráca.   

Našťastie, mnohí starší krajania sa 
snažia u mladšej generácie posilniť slo-
venské národné  povedomie. Rodičia, 
starí rodičia, prípadne príbuzní i učite-
lia rozprávajú o krutej minulosti, ktorú 
sami zažili, vďaka čomu mladí spozná-

 Jurgovský stĺp označujúci 

bývalú hranicu 

vajú históriu zo skutočných príbehov. 
Je to veľmi dôležité, veď práve mladí 
krajania, ktorí majú celý život ešte len 
pred sebou, môžu v budúcnosti naďa-

lej šíriť slovenské národné povedomie 
i svedectvo o tom, že obec, v ktorej sa 
narodili, patrila Slovensku. 

Aký je pohľad mladých krajanov na 
túto skutočnosť? Cítia svoju prísluš-
nosť ku slovenskému národu? Veď po 
všetkých hraničných zmenách, narodi-
li sa vlastne v dnešnom Poľsku, aj keď 
v častiach, ktoré kedysi patrili Sloven-
sku. Mladá krajanka, rodáčka z Jurgo-
va Silvia Plučinská, s ktorou sme sa po-

rozprávali ako inak, než v slovenčine, 
priznáva, že pozná túto históriu. 

- Z rozprávania mojej starej mami 
som sa dozvedela veľmi veľa o svojej obci. 

Od detstva som počúvala príbe-
hy z dávnejších čias. O históriu 
Jurgova som sa však sama začala 
bližšie zaujímať až neskôr, - po-
znamenala Silvia hneď na úvod 
nášho rozhovoru, do ktorého 
sa zapojila aj jej stará mama, 
ktorá nám prezradila, že vďaka 
časopisu Život si oživuje mno-
hé spomienky, no so smutným 
úsmevom skonštatovala, že nie 
vždy sú to pekné spomienky, 
najmä pokiaľ ide o povojnové 
roky. 

Vráťme sa však k Silvii. V 
detstve navštevovala základ-
nú školu v Jurgove. Rodičia ju 

hneď na začiatku zapísali na slovenči-
nu, ktorú vtedy vyučovala pani učiteľ-
ka Mária Głodasiková. 

- Na hodine slovenčiny sa učili starší 
aj mladší žiaci v jednej skupine. Mnoho 
slovíčok som poznala už z domu. Pra-
videlne sme pozerali slovenské večerníč-
ky, či nedeľné pásmo rozprávok, takže 
slovenčina mi nerobila vôbec problém. 
Názvy mesiacov v roku som vymenovala 
všetky rad za radom, ešte prv, než sme 
sa ich učili na hodine slovenčiny. Starší 

Môj domov v objatí Tatier
SILVIA PLUČINSKÁ
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Silvia so starou mamou 

a sestrou Juditou

Silvia Plučinská v objatí hôr

Naši mladí krajania
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žiaci boli poriadne prekvapení, - pozna-
menala veselo Silvia. 

Počas výletov na Slovensko nikdy 
nemala problém dohovoriť sa. Príle-
žitostí navštíviť túto krajinu sa jej na-
skytlo niekoľko. Rada si spomína na 
školské výlety do Kováčovej, do Kež-
marku, ktorý sa jej veľmi zapáčil, ale aj 
Tatranskej Lesnej, kde sa počas letných 
prázdnin zúčastnila medzinárodného 
detského tábora. Aj dnes veľmi rada 
cestuje na Slovensko.

Silvia si uvedomuje skutočnosť, že 
Jurgov kedysi patril Slovenskej repub-
like. Pokiaľ však ide o  pohnutú minu-
losť, tak ako všetci mladí ľudia, nemôže 
ju prežívať tak silno, ako staršia generá-
cia, ktorá všetko zažila na vlastnej koži. 
- Žijem prítomnosťou. Veľmi rada cho-
dím na Slovensko. Obdivujem slovenskú 
prírodu a hory. No vždy sa rada vraciam 
domov, do Jurgova, ktorý leží v krásnom 
prostredí. 

Po skončení základnej školy sa roz-
hodla študovať v Zakopanom na stred-
nej škole zameranej na hotelierstvo 
a turizmus. Neskôr pokračovala v štú-
diu rovnakého zamerania v Novom 
Targu na Podhalskej odbornej vysokej 
škole, kde získala titul bakalára. Neskôr 
na Akadémii telesnej výchovy v Krako-
ve obhájila aj magisterský titul. 

Jej záujem o rodnú obec sa ukázal 
aj pri písaní bakalárskej a neskôr ma-
gisterskej práce. Venovala sa téme jur-
govského folklórneho súboru a s ním 
spojenou históriou. Chcela bližšie 
spoznať tradície i obyčaje, ktoré sa 
viažu s Jurgovom i celým Spišom. - 
Pomáhala mi v tom moja stará mama, 
- vysvetľuje Silvia a  s úsmevom pozrie 
na svoju starkú,  - v písomnej práci som 
chcela spojiť všetko to, čo ma zaujíma, 
takže je v nej zahrnutá príroda, kultú-
ra, ľudové tradície a turistika všeobec-
ne na Spiši a konkrétne v obci Jurgov, 
- končí Silvia svoje rozprávanie na 
tému štúdia. 

Po obhájení magisterskej práce 
dostala pracovné miesto v cestovnej 
kancelárii v Zakopanom, kde pracuje 
dodnes. Okrem práce má množstvo 
rozličných aktivít, živo sa zaujíma o 
históriu obce, ale aj o súčasné dianie 
v Jurgove. Pripomeňme, že Silvia má 
svoju zásluhu aj na výstave starých fo-
tografi í v Jurgove, hoci skromne dodá-
va, že len veľmi malú, pretože hlavnú 
zásluhu na zrealizovaní výstavy majú 
iní Jurgovčania. 

- Mám veľmi rada svoje rodisko,- 
povie so zamyslením, - tu, pod Tatra-
mi je môj domov. Zaujíma ma, čo sa tu 
dialo v minulosti, ale aj to, čo sa deje 

v súčasnosti. Máme v Jurgove súbor, 
ktorý je činný a neustále spestruje život 
v obci a pôsobí tu aj krajanská dychov-
ka. Pokiaľ ide o minulosť, viem, že toto 
územie patrilo Slovensku, - vysvetľu-
je Silvia práve vtedy, keď stojíme pri 
stĺpe, ktorý kedysi označoval hranicu 
Rakúsko-Uhorska, do ktorého kedysi 
prináležal aj Jurgov. Stĺpik je dodnes 
svedectvom, že tu prechádzala hrani-
ca. Vedia to všetci krajania v Jurgove 
- starší aj mladší.   

Ako vidieť starší krajania majú ob-
rovské bohatstvo v podobe spomienok 
svedčiacich o histórii. Takéto bohat-
stvo odovzdáva svojim vnučkám Silvii 
i jej sestrám Judite a Uršuli ich stará 
mama. 

Mladí krajania majú taktiež svoje 
bohatstvo. Je ním veľa síl a energie rea-
lizovať svoje plány, odhodlanie spozná-
vať históriu svojich predkov, ktoré by 
však malo byť spojené so snahou neza-
budnúť na slová našich starých rodičov, 
príbuzných či učiteľov, o slovenskom 
pôvode každej z obcí ležiacej dnes po 
poľskej strane Spiša a Oravy.

Lýdia Ostrowska
Foto: L. Ostrowska, 
archív S. Plučinskej 

V dňoch 23. – 26. októbra 2008 sa 
v Krakove konal už 12. knižný veľtrh, 
ktorý sa v súčasnosti stáva najväčším 
knižným veľtrhom v Poľsku a úspešne 
konkuruje s varšavským Medzinárod-
ným knižným veľtrhom. Tohtoročné-
ho krakovského veľtrhu sa zúčastnilo 
482 vydavateľstiev, ktoré prezentovali 
mimoriadne pestrú knižnú ponuku na 
7000 m2 výstavných plôch. Aj tento 
rok na veľtrhu neboli zastúpené ino-
národné vydavateľstvá a do Krakova 
znova prišli len poľskí vystavovatelia. 
Slovenská kniha bola opäť zastúpená v 
stánku Spolku Slovákov v Poľsku. 

Z pôvodnej slovenskej tvorby vyda-
vateľskými novinkami Spolku Slovákov 
v Poľsku boli: dvojjazyčná zbierka po-
ézie Jozefa Leikerta Rosa na duši vo vý-
bere a preklade Rafała Majerka, krátky 
román Pavla Vilikovského Večne je ze-
lený... v preklade Józefa Waczkowa, An-

tológia súčasnej slovenskej prózy Miesto 
v príbehu, historický román Antona 
Hykyscha Milujte kráľovnú, Antológia 
súčasnej slovenskej poézie, dráma Iva-
na Bukovčana Slučka pre dvoch, alebo 
domáca zakáľačka a Krajanský spevník 
kňaza Jozefa Bednarčíka.    

Prezentované boli taktiež ďalšie slo-
venské preklady (celkovo 20 titulov), 
ktoré vyšli pričinením vydavateľských 
aktivít poľských krajanov a taktiež 
publikácie významoch poľských auto-
rov, ktorých diela vychádzajú vo vy-
davateľstve Spolku Slovákov v Poľsku 
- Józefa Barana, Adama Ziemianina, 
Anny Kajtochovej, Zbigniewa Baj-
ki, Ryszarda Dzieszyńskiego, či Jacka 
Lubarta Krzysicu. Nechýbal taktiež 
najväčší slovenský krajanský časopis 
vydávaný v Poľsku Život, ktorý oslávil 
v tomto roku 50. výročie svojho vzni-
ku a ročník Almanach Slováci v Poľsku.     

12. KNIŽNÝ VEĽTRH V KRAKOVE
Novinkou vydavateľstva Spolku 

Slovákov v Poľsku na 12. Knižný veľ-
trh v Krakove bola kniha Vojna o Spiš 
Milice Majerikovej, venovaná poľsko-
slovenským vzťahom v rokoch 1918 
– 1939. (LM)

7e-mail: zivot@tsp.org.pl



N a sever od úpätia Malých Karpát, 
v okolí mesta Myjava, kde sú po 
kopcoch a samotách roztrúsené 

usadlosti, osamotené domy s hospo-
dárskymi stavbami, hovoríme tomuto 
kraju myjavské kopanice. Z tohto kraja 
a okolia pochádzali významní dejatelia 
rokov meruôsmych i neskoršieho ob-
dobia. 

Najbližšie k centru od Myjavy, (čo 
by kameňom dohodil), je Turá Lúka.  
Tam sa pred 140-timi rokmi (23. au-
gusta 1868) narodil jeden z najvýz-
namnejších slovenských architektov    
- Dušan Jurkovič - v národne uvedo-
melej rodine. Jeho mama - známa zbe-
rateľka ľudových piesní a otec zapálený 
dobrovoľník v Hurbanovom vojsku 
v Slovenskom národnom povstaní tých 
čias, boli najlepšou zárukou zdravých 
slovenských koreňov. 

Dušan Jurkovič vytvoril množstvo 
unikátnych diel. Vytvoril mnohora-
ké dielo, ktorého vrcholom sú málo 
známe a donedávna zubom času silne 
nahlodávané objekty vojenských cinto-
rínov z prvej svetovej vojny. Cintoríny 
ležia v západnej Haliči, na juhovýcho-
de dnešného Poľska. Zlá prístupnosť 
cintorínov i dokumentácie o nich spô-
sobila, že boli nielen málo známe, ale 
že sa aj dlho preberali niektoré nepres-
né alebo zvádzajúce informácie o nich. 
Z času na čas ich navštívili nadšenci zo 
Slovenska - obdivovatelia Jurkovičov-
ho diela, poľskí turistickí ochrancovia 
prírody usilujúci sa o záchranu cintorí-
nov, alebo príslušníci Rakúskeho Čier-
neho kríža, ktorí si uctievajú pamiatku 
padlých vojakov rakúsko-uhorskej ar-
mády. 

V roku 1914 sa obloha Európy náh-
le zatiahne mrakmi vojny, ktorá priná-

UMELEC Z RODU KOPANIČIAROV

ša tisíce obetí na všetkých frontoch. Aj 
Dušan Jurkovič narukuje a ako vojen-
ský architekt krakovského obvodu Ra-
kúsko-Uhorskej armády stavia vojenské 
hroby, cintoríny a pamätníky najviac 
v západnej  Haliči. Niektoré z nich sú 
drevené, iné kamenné, no všetky sú vy-
budované na pekných miestach a tak 
poskytujú mŕtvym mnohých národ-
ností dôstojný prístav večného pokoja. 
Takýto je vojenský cintorín na Ratunde 
pri Regetowie nad Jaworzynkou, ale aj 
podobný na Magure - oba vybudované 
v rokoch 1916-1917. 

Neskôr o tomto období svojho ži-
vota Dušan Jurkovič napísal:

„...Je to snáď náhoda, že som začal 
svoju činnosť cez vojnu na svahoch 
Magury, uprostred lesov, porúbaných 
prevalivšími sa frontami. Tam vznik-

li pomníky, kaplnkové stavby a celé 
cintoríny z dreva, v mnohých prípa-
doch pripojené k miestnym dreveným 
kostolíkom. Tieto práce som robil 
s ruskými zajatcami, ale čoskoro pri-
šli aj zajatí Taliani. Hoci som sa tešil 
u svojich predstavených aj u kolegov 
- architektov z Viedne, Berlína a Kra-
kova  povestí, že som v dreve majster, 
po príchode Talianov siahol som ku 
stavbám kamenným, a tak vznikli po-
mníky v Krempnie, Woli Cieklińskej, 
Źmigrode a iné, tiež súčasný návrh na 
ústredný cintorín v Gorliciach. 

Tak som sa dostal k pomníkovým 
stavbám. Vo svojej funkcii architekta – 
projektanta som bol úplne samostatný 
a nezávislý. Za spolupracovníkov som 
mal inžinierov, akademických maliarov 
a sochárov, murárskych a tesárskych 
majstrov z oblastí krakovského vojen-
ského veliteľstva, ktoré siahalo cez Olo-
mouc a celé Sliezsko až po Brno. 

V rozcitlivelom rozpoložení, pred 
západom slnka chodieval som na vr-
chol Magury, odkiaľ za príhodného 
počasia býval prekrásny pohľad na 
severné svahy Tatier, zahalených v ru-
žovom opare hmiel. Zdávalo sa mi, že 
ich mám na dosah ruky. Odtiaľ zalie-
tali moje myšlienky domov v nádeji 
na vyplnenie našich túžob. Tam som 
spriadal svoje výtvarné sny a kreslil plá-
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ny pamätníkov na ploche svojej duše 
v meradle prevyšujúcom všetky úlohy, 
ktoré mi ukladala vojna. Tam sa mi 
zjavila vidina pamätníka revolučných 
udalostí z roku 1848 uprostred môjho 
rodného kraja. Tam som spomínal na 
život a dielo Svetozára Hurbana - Va-
janského a na svoje návštevy a rozho-
vory s majstrom Hviezdoslavom. Tam 
som osnoval plány, ako v budúcnosti 
zvečniť ich pamiatku. Vojenská práca 
bola mi len popudom, školou a prípra-
vou na budúcnosť, ktorú sme očakávali 
a ktorá aj prišla...“

Po skončení prvej svetovej vojny 
sa Jurkovič vrátil domov a už v roku 
1919 ho vláda Č-SR vymenovala ako 
skúseného architekta a záchrancu kul-
túrnych pamiatok za vládneho komi-
sára štátnej pamiatkovej starostlivosti 
na Slovensku. V tejto zodpovednej 
funkcii zachránil desiatky kultúrnych 
pamiatok ich obnovou a vypracovaním 
spoľahlivej projektovej dokumentácie, 
čím sa v svojej dobe stal priekopníkom 
modernej pamiatkovej starostlivosti 
a nových foriem pamiatkovej obnovy. 
Nezanedbával však ani svoju profe-
siu tvorcu, veď v tom  čase navrhuje 
Hviezdoslavovo mauzóleum pri Kubí-
ne (1924) a mohylu M. R. Štefánika   
(1923-1928), vtedy najvyššie hodno-
tený pamätník toho druhu v strednej 
Európe, za ktorý dostal Veľkú Katzovu 
cenu v roku 1933, ale aj pamätník ve-
novaný Jozefovi Miloslavovi Hurba-
novi  na cintoríne v Hlbokom a ďalšie 
podobné diela. 

Slobody po druhej svetovej vojne 
si Dušan Jurkovič mnoho neužil, zo-
mrel 21. decembra 1947 na embóliu 
po operácii slepého čreva. Ako národ-
ný umelec (titul získal pred februárom 
1948) mal v Bratislave štátny pohreb. 
Pochovaný je na Brezovej pod Brad-
lom v Dejinnom pamätníku,  ktorý 
sám projektoval a na mieste, ktorému 
patrilo jeho srdce.

Ján KUBAŇ

Použitá literatúra: 
Viliam Apfel – Panteón zlomených nádejí.
Matúš Dulla – Vojenské cintoríny v západnej 

Haliči. Práca zachytáva stav z roku 2001.  
Reprodukcie pôvodných fotografi í vyhotovi-
lo fotolaboratórium Slovenského národného 
archívu z fotografi í a fotoalbumov z fondu 
Dušana Jurkoviča.

            

KRÁTKO ZO SPIŠA
Pri Základnej škole v Jurgove vzni-

ká krásne športové ihrisko. Ako nám 
povedal vojt Gminy Bukowina Tatrza-
ńska S. Pytel, prostriedky na výstavbu 
ihriska vo výške jeden milión zlotých 
hradia: ⅓ vláda , ⅓ Maršalkovský úrad 
Malopolského vojvodstva a ⅓ gmina. 
Je to ihrisko, ktoré vzniká v rámci pro-
jektu: Športové ihrisko v každej gmi-
ne. Celá investícia však bude stáť 1,5 

milióna zlotých, čo znamená, že gmina 
musí dať ešte pol milióna zlotých. 

*  *  *
19.09.2008 sa uskutočnila 65. 

edícia cyklistických pretekov Tour de 
Pologne, ktorej trasa pre-
biehala aj cez spišské obce 
Nedecu, Nižné Lapše, Vyš-
né Lapše, Lapšanku, Re-
piská, Jurgov a tento deň 
fi nišovali v Zakopanom. 
Na fotke autorstva vdp. 
Roberta Śliwy prejazd cez 
Vyšné Lapše.

*  *  *
Od októbra je otvore-

ná v Jurgove nová budo-
va škôlky, v ktorej sú dve 

skupiny škôlkarov a jedna ešte ostala 
v priestoroch základnej školy. Škôlku 
navštevuje okolo 80 detí. Je to gminná 
škôlka, do ktorej chodia deti z Čiernej 
Hory, Bukowiny Tatrzańskej a Jurgo-
va.

*  *  *
V jurgovskom kostole sa pomalič-

ky končí renovácia interiéru, ktorý si 
onedlho obyvatelia obce, ako aj turisti 
budú môcť pozerať v celej jeho kráse.  

*  *  *
Vo Vyšných Lap-

šoch urobili dehydratá-
ciu kostolných základov 
a zateplili strop kostola 
minerálnou vatou, čo ur-
čite zabrzdí chátranie in-
teriéru chrámu.

*  *  * 
V obci Nižné Lapše 

prebieha prestavba a mo-
dernizácia zdravotného 
strediska. Súčasne sa stav-
ba prispôsobuje štandar-
dom pre postihnutých a  
únijním. 

*  *  *
V Novej Belej pri základnej škole 

prebiehajú práce pri novom oplotení. 
Súčasne bude upravený chodník a par-
kovisko pri škole. (dm)
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Liturgický rok sa začína adventom 
a končí sa oslavou Krista Kráľa, na kto-
rého sa Otec rozhodol všetko zamerať 
a v ňom zjednotiť. Nedeľa Krista Krá-
ľa a modlitba zasvätenia pred Euchari-
stiou ukončí jednu etapu duchovného 
života, ale u mnohých je to zároveň 
predĺženie a upevnenie sa v smerovaní 
na ceste k Bohu, pre niektorých zasa 
upevnenie na ceste pokánia a pre iných 
impulz, ktorý zarezonuje a vyzve k 
zmene. 

9. 11. 2008
Tridsiata druhá nedeľa v cezroč-
nom období - Výročie posviacky 

Lateránskej baziliky  
(Jn 2, 13 – 22)

Už od 12. storočia sa slávi výročie 
posviacky tejto rímskej baziliky, ktorá 
sa nazýva „Matka a hlava všetkých ko-
stolov mesta a sveta“. Biskup sv. Cézar 
Arleský sa pred niekoľkými storočia-
mi prihovoril svojim veriacim dodnes 
aktuálnymi slovami: „Milovaní bratia, 
z Kristovej milosti dnes s radosťou slávi-
me narodeniny tohoto chrámu. No živým 
Božím chrámom máme byť my. Boh „ne-
býva“ iba „v domoch zhotovených rukou“ 
ani v dome postavenom z dreva a kame-
ňa, ale obzvlášť v duši. Veď Kristus prišiel 
a vyhnal z našich sŕdc diabla, aby si v nás 
pripravil chrám. Preto sa s jeho pomocou 
namáhajme, aby sme na ňom v sebe ne-
páchali krivdu svojimi zlými skutkami. 
Veď každý, kto zle robí, pácha krivdu na 
Kristovi. Kým nás Kristus nevykúpil, boli 
sme diablovým domom. Potom sme si za-
slúžili byť domom Božím: Boh sa totiž 
láskavo rozhodol urobiť si z nás dom.“

16. 11. 2008
Tridsiata tretia nedeľa 
v Cezročnom období

(Mt 25, 14 – 30)
Správcom, ktorý rozdáva talenty 

je sám Boh. A ak by sme listovali vo 
Svätom Písme, kedy sa odohralo roz-
deľovanie talentov, tak je to opísané 
na prvých stránkach Biblie, hneď v 1. 
knihe Genezis: „Boh stvoril človeka na 
svoj obraz a na svoju podobu“ a za tým 
nasleduje to najdôležitejšie: „požehnal 
muža a ženu a poskytol im zem, aby ju 
užívali.“ Tým, že Boh požehnal prvých 

HORČIČNÉ ZRNKO
ľudí, dal najavo: „Nič nie je pre mňa 
také dôležité, ako vy.“ To je ten najdô-
ležitejší a najvzácnejší talent, aký sme 
mohli dostať a aký sme dostali! Dar 
Božieho požehnania vrcholí v Ježišo-
vi Kristovi. Prvým hriechom sa totiž 
všetko pokazilo, ale vtelením, smrťou 
a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, vrátil 
sa poriadok sveta zo začiatku, keď Boh 
všetko stvoril ako dobré a požehnal to. 
Kristus vytrhol ľudstvo z rúk Zla a vy-
kúpením máme teraz bližšie k Bohu 
a večnému životu, ako k Zlu a večné-
mu zatrateniu. 

23. 11. 2008
Tridsiata štvrtá nedeľa - 

Nedeľa Krista Kráľa
(Mt 25, 31 – 46)

Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slá-
vila na záver Svätého roka 1925. Bol 
to prejav, svedectvo lásky Cirkvi voči 
svojmu božskému Ženíchovi. Z tohto 
dôvodu bola spojená s modlitbami a 
poklonami, ktoré mali vzbudzovať v 
srdciach veriacich túžby a predsavzatia 
zlepšiť svoj život, aby sme prijali Krista 
za svojho Pána a Kráľa. V ikonografi i 
je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so 
žezlom v ruke, často v podobe kríža. 
Samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. 
Grécky výraz pochádza totiž zo slove-
sa podopierať, pomáhať. Samozrejme, 
že Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej 
moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, 
ale žezlo služby, ktorým druhých po-
dopiera a zdvíha. Druhý význam gréc-
keho termínu žezlo je palica pútnika 
alebo pastiera. Kristus Kráľ ako obe-
tavý pastier hľadá svoje stratené ovce, 
zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš 
ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho 
potrebujú.

30. 11. 2008
Prvá adventná nedeľa

(Mk 13, 33 – 37)
Všetky tri čítania 1. adventnej ne-

dele sa vyjadrujú k príchodu Pána. 
V gréčtine sa na označenie príchodu 
kráľa používalo slovo „parúzia“. Toho 
prvého, historického pred 2000 rokmi 
a aj posledného príchodu v sláve. 

Latinské slovo advent tiež znamená 
príchod, Boží príchod k ľuďom. Tre-

ba však pamätať nato, že Ježiš k nám 
prichádza neustále. Medzi prvým a po-
sledným príchodom sú nespočetné prí-
chody. Prichádza najmä vo sviatostiach 
a Božom slove. A tých situácií je oveľa 
viac. V každom blížnom by sme mali 
spoznať Krista. Niekedy to stojí viac 
námahy, inokedy menej. Platí totiž 
to evanjeliové, že Pán prichádza neča-
kane. Treba byť bdelým, aby sme boli 
pripravení v takýchto situáciách správ-
ne zareagovať. Nemusia to byť žiadne 
svetoborné skutky. Častokrát stačí iba 
pozdrav, poďakovanie, povzbudenie, 
vypočutie. Možností je veľa, stačí mať 
len otvorené oči a srdce.

7. 12. 2008
Druhá adventná nedeľa

(Mk 1, 1 – 8)
„Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnaj-

te chodník nášmu Bohu. Každá dolina 
nech sa zdvihne a každý vrch nech sa 
zníži.“ Slová proroka Izaiáša poslúžili 
Jánovi Krstiteľovi ako výzvy, pripraviť 
sa na príchod Mesiáša. Boh stvoril svet 
a všetko v ňom, aby nám to bolo na 
osoh. Dal nám veľa vecí, ktoré nám 
majú v živote poslúžiť. Žiaľ, častokrát 
je to naopak. Nevieme používať stvore-
né veci a stávame sa ich sluhami. Dru-
hou oblasťou, na ktorú upozorňujú 
prorokove slová, sú miesta na našej ži-
votnej ceste, kde na nás striehnu rôzne 
nebezpečenstvá. Každý musí z času na 
čas prejsť aj tmavou dolinou. Či si to 
už uvedomujeme alebo nie, tu sme vo 
veľkom ohrození. Nemusia nás ohrozo-
vať práve teroristi, ale čaká nás naozaj 
zákerný nepriateľ. Sme ohrození rôzny-
mi myšlienkovými prúdmi. Sme vysta-
vení vplyvu siekt, ktoré nás chcú zís-
kať medzi seba a manipulovať s nami. 
Ponúkajú sa nám pochybné fi lozofi cké 
a náboženské smery, ktoré nás chcú 
pod rúškom náuky o reinkarnácii zba-
viť zodpovednosti za svoj život. Hrozí 
nám nebezpečenstvo, že nerozoznáme 
pravých prorokov od falošných. 

Naša životná cesta je komplikovaná 
a nie celkom bezchybná a bezpečná. 
Boh však prichádza a chce kráčať s na-
mi. Naša príprava na Pánov príchod 
teda spočíva v tom, aby sme odstránili 
všetky „kopce,“ ktoré nám bránia vo 
výhľade na Boha a zasypali všetky prie-
pasti, do ktorých môžeme spadnúť ako 
do pasce.

Vdp. Viktor Pardel
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P olstoročie spoločnej cesty ži-
votom oslávili krajania Helena 
a Karol Prelichovci z Fridmana, 

s ktorými sme sa porozprávali o man-
želstve, rodine, cestovaní do zámoria, 
ba aj slovenskom pôvode.

Karol sa narodil 8. apríla 1934 vo 
Fridmane v rodine Pavla a Alžbety Pre-
lichovcov, ktorí vychovávali svoje deti 
v slovenskom duchu. Vyrastal v mnoho-
detnej rodine. Jeho sestry Mária a Geno-
véva bývali vo Fridmane, ale už zomreli. 
Pozostatky sestry Žofi e, ktorá bývala 
v Ostrave, po smrti previezli na fi dman-
ský cintorín. Jedna zo 
sestier bývala v Toronte 
v Kanade. Najmladšia 
bola Jozefína. Karol na-
vštevoval základnú školu 
vo Fridmane a po jej ab-
solvovaní, rovnako ako 
jeho vrstovníci, ostal na 
gazdovstve. - Nemal som 
ani iné východisko,- po-
dotýka Karol. - Keďže 
som bol jediným a vy-
snívaným synom mojich 
rodičov. Musel som byť aj 
gazdom a pokračovateľom 
tejto rodinnej tradície. 
Dnes už len o tom roz-
právam svojim vnukom, 
aký bol život voľakedy na 
dedine. Oni sa často ču-
dujú a možno ani neveria 
mojím slovám. Pre nich je 
to nepredstaviteľné, že som nemal možnosť 
vzdelávať sa ďalej, pretože pre nich je to 
samozrejmosť, že idú do škôl a hľadajú 
prácu, ktorá im bude vyhovovať. 

Helena Taziková sa narodila 22. 
novembra 1939 v rodine Valenta a Ag-
nesy, rodenej Brinčkovej. Práve tento 
mesiac oslávila 69 rokov, k čomu jej 
srdečne blahoželáme. Pochádza z mno-
hodetnej rodiny. Má siedmych súro-
dencov, ktorí, ako sme sa dozvedeli, 
sú roztrúsení po celom svete. Najstarší 
František býva na Slovensku v Nitre, 
Jozef v Austráli, Ján si za svoje životné 
miesto zvolil Košice, Mária býva v Rud-
ňanoch, Margita v Cliftone v USA, Va-
lent v New Jersy a najmladšia sestra Jo-
zefína v Cliftone. - Prichádzajú niekedy 
také chvíle keď, túžim po tom, aby sme 
sa spolu stretli aspoň na okamih, - ho-
vorí Helena. - Uvedomujem si, že je to 
ťažké, keďže nás delia veľké vzdialenosti 
a nie sme už najmladší. Napriek tomu, 
každý z nás cíti potrebu kontaktu a blíz-

ky vzťah k rodnému Fridmanu. Rodičia 
nás vychovali v slovenskom duchu, čo sme 
sa snažili preniesť aj do vlastných rodín. 
Už dlhšie obdobie Helena spolu s Ka-
rolom žijú v Amerike, ale na slovenskú 
reč nezabudli. Vždy, keď majú príleži-
tosť, či už sa pozhovárať, či si zaspievať 
krásne slovenské ľudové pesničky, vyu-
žijú to s radosťou. 

Helena ukončila základnú školu 
so slovenským jazykom vo Fridmane. 
V tom čase už jej štyria starší súroden-
ci navštevovali meštianky, preto ona 
musela pomáhať v domácnosti a na 

gazdovstve. - V časoch mojej mladosti 
- podotýka Helena, - bolo veľmi ťažko 
niekam vycestovať za prácou a aj povedať 
rodičom, že si idem  zarobiť namiesto im 
pomáhať, bolo skoro nemysliteľné. 

Významným dátumom pre Helenu 
a Karola je 3. august 1958 práve v ten 
deň spojili svoje životné osudy. Od 
toho momentu sa ich život začal na-
pĺňať spoločným  šťastím a radosťou, 
ale aj nečakanými problémami, ktoré 
prináša každodenný život. Ich veľkým 
šťastím sú deti, o ktorých manželia roz-
právali s veľkou nežnosťou, ale aj o svo-
jich nevestách a zaťoch. Prvorodená je 
dcéra Helenka, ktorá býva s rodinou 
v Toronte v Kanade, druhá v pora-
dí je  Žofi a a spolu s manželom bý-
vajú vo Fridmane. Podľa slov Heleny, 
aj oni by sa mali onedlho presťahovať 
do Ameriky. Vďaka tomu by bola spo-
lu celá rodina. Synovia Eugen a Pavol 
a najmladšia dcéra bývajú s rodinami 
v Cliftone v USA. 

Manželia Prelichovci pred odcho-
dom do Ameriky pracovali na gazdov-
stve. Karol si privyrábal ako murár. 
Helena sa taktiež snažila niečo privyro-
biť si a tým vylepšiť rodinný rozpočet. 
Cez leto bol u nich doma výkup malín 
a pracovala aj pre „Cepeliu“ (ÚĽUV). 
Tkala pokrovce na krosnách. 

Karol bol aktívnym členom miest-
nej skupiny vo Fridmane. Neskôr sa stal 
predsedom tejto skupiny. Ako povedal, 
časy, v ktorých vznikal Spolok a jednot-
livé miestne skupiny boli ťažké. Muselo 
sa zápasiť nielen o zachovanie sloven-

skej identity, ale ešte 
aj o holé životy. Po 
odchode do zámoria 
odovzdal predsedníc-
tvo do rúk krajana 
Františka Plevu.   

Manželia Preli-
chovci sa snažia čo 
najviac voľných chvíľ 
tráviť so svojimi deťmi 
na rôznych rodinných 
oslavách. Pre nich je 
rodina najdôležitej-
šia. Prezradili nám, 
že zlatá svadba je ich 
štvrtým spoločným 
jubileom. Oslavovali 
25., 35. a 40. výročie 
svadby a pevne dúfa-
jú, že sa im podarí do-
žiť sa aj ďalších. Zlatú 
svadbu oslavovali naj-

skôr v Amerike presne v deň sobáša, ale 
bolo pre nich dôležité, aby sa mohli po-
ďakovať Bohu za pekný kus spoločného 
života práve v rodnom Fridmane, kde 
sa to všetko začalo. Ako povedali, recept 
na dobré a šťastné manželstvo má každý 
pár vlastný. Podľa nich je dôležité pomá-
hať si navzájom, veriť si, byť pripravený 
na kompromis, vážiť si svojho partnera 
a nikdy sa nehádať pri deťoch, aby ne-
boli svedkami zlého riešenia problémov. 
Najdôležitejšie je prejavovať lásku voči 
sebe tak, aby to deti cítili. Keď rodičia 
žijú dobre, potom aj deti sa ľahšie vy-
chovávajú a v budúcnosti to určite pri-
náša dobré výsledky. Sú veľmi šťastní, 
lebo vidia ako im rastie deväť vnukov 
a dvaja pravnuci.

Do ďalších spoločných dní prajeme 
manželom Helene a Karolovi Preli-
chovcom veľa zdravia, rodinnej poho-
dy, božieho požehnania. K želaniam sa 
pripája MS SSP vo Fridmane.

Dorota Mošová

ZLATÉ JUBILEUM

Naši zlatí jubilanti
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...sa na Orave doteraz uskutočnilo 
niekoľko stretnutí. Po úvodnom spra-
covaní plánu v spolupráci s OV SSP na 
Orave sa do oravských škôl, ktoré pre-
javili záujem o spoluprácu, 
teda do Harkabuza, Veľkej 
Lipnice – Prívarovky, Jab-
lonky, Chyžného a Podvl-
ka, niekoľkokrát v mesiaci 
vyberajú rôzni slovenskí 
umelci, učitelia, vedúci 
folklórnych súborov, špor-
tovci atď., aby svojím vkla-
dom obohatili tento me-
dzinárodný program. 

Program je zameraný 
hlavne na mladšiu generá-
ciu krajanov z obcí hornej 
Oravy na poľskej strane, 

V KRUHU 
PRIATEĽOV 

SLOVENSKEJ 
KULTÚRY 

predovšetkým zo škôl, v ktorých sa do-
dnes učí slovenský jazyk, teda Lýcea v 
Jablonke a Združenej školy v Podvlku. 
K spolupráci sa pripojili aj ďalšie školy. 
Stretnutia boli nakoniec naplánované 
raz v týždni, a to vždy v inej škole. Na 
čo sa teda môžu deti tešiť?

Deti majú možnosť stretnúť sa s via-
cerými odborníkmi, umelcami, učiteľ-
mi, ľudovými hudobníkmi atď. Každý 
z nich si pre nich prichystá niečo nové, 
zaujímavé, výnimočné, čo by mohlo 
najmladších krajanov zaujať, odtiahnuť 
od televízora a povzbudiť ich k tvorivej 
činnosti. Každé stretnutie má dve časti 
a každú časť vedie jeden z lektorov.

Prvou časťou každého stretnutia je 
cyklus Rozprávanie o Slovensku. 

Medzi lektormi nechýbali ani Pav-
la a Serafín Ganobčíkovci z Oravské-
ho Veselého, vedúci DFS Pilsko, ktorí 
si pre malých i tých väčších pripravili 
rad slovenských a oravských piesní, kto-
ré sa učia spolu spievať, ale zároveň sa 
učia aj tancovať tradičné oravské tance. 
DFS Pilsko, ktoré patrí medzi najzná-
mejšie detské folklórne súbory na Slo-
vensku, ako aj jeho vedúcich, poznajú 
predovšetkým oravskí krajania z Dní 
slovenskej kultúry v Jablonke. Pravi-
delne sa totiž zúčastňujú tohto nášho 
kultúrneho podujatia a vždy ho sprí-

jemnia zaujímavým vys-
túpením. Samozrejme, 
že aj pri stretnutí s deťmi 
z Chyžného, na ktorom 
som sa zúčastnil aj ja, si 
manželia Ganobčíkov-
ci pripravili zaujímavý 
program. Deti sa rých-
lo zoznámili so svojimi 
lektormi, ktorí sa s nimi 
rozprávali nielen po slo-
vensky, ale predovšet-
kým oravským nárečím. 
Strach a hanba sa rýchlo 

Kankán na rozohriatie deťom poriadne rozprúdil krv 

v žilách

S háčikom a nitkou sa mládež vďaka Anne Dulovcovej rých-

lo skamarátila

V speve sa Oravci nikdy nedali zahanbiť, o čom sa presvedčili 

aj manželia Ganobčíkovci

 Mária Kyseľová spolu s Olgou Žabenskou pripravujú mate-

riál na jesennú výzdobu

Spolu s fotografom Jarom Sýkorom hodnotili deti svoje 

fotografi e
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stratili do úzadia a zostal len veselý det-
ský spev a tanec. Na rozhýbanie kostí 
im známy slovenský heligonkár Serafín 
Ganobčík zahral dobre známy Kankán. 
Vo svojom programe pre deti bol využi-
tý o.i. aj Krajanský spevník, ktorý vydal 
Spolok Slovákov v Poľsku. Vďaka tomu 
sa dostane do širšieho povedomia kraja-
nov na Orave.

Okrem nich v rámci Rozprávania 
o Slovensku slovenskú kultúru deťom 
a mládeži predstavia ďalší lektori:

- Jaroslav Próz z Tvrdošína, ktorý 
oboznámi deti so slovenskou literatú-
rou, navýznamnejšími slovenskými au-
tormi a ich dielami. Vo svojej prednáš-
ke sa však hlavne zameriava na Oravu, 
ktorá priniesla Slovensku mnoho veli-
kánov. Okrem toho predstaví deťom 
aj dramatickú tvorbu, účinkovanie v 
súboroch a divadlách poézie. Ukážky 
prednesú vybratí členovia divadla 
poézie z Tvrdošína

- MUDr. Darina Vasiľová 
z Dolného Kubína s témou Zdra-
vý životný štýl - stravovanie, ži-
votný štýl, práca, využitie prírod-
ného liečiteľstva a pod. 

- Adam Záň, Barnabáš Úvegeš, 
tréneri a medzinárodní rozhodco-
via sa zamerajú na športové akti-
vity mládeže zamerané na atletiku 
a stolný tenis, oboznámia deti 
a mládež s aktuálnou situáciou 
športu na Orave a poukážu na 
možnosti jeho rozvíjania. V rámci 
programu nechýbajú ani praktic-
ké ukážky v stolnom tenise, ktoré 
si deti môžu hneď vyskúšať.

- Prednáška Dr. Otílie Škarbo-
vej Hodnotová orientácia mladých ľudí 
bude zameraná na základné hodnoty v 
živote mladých ľudí a zároveň aj na voľ-
bu povolania. 

- Dr. Jaroslav Kocián bude viesť 
prednášku Chránená fauna a fl óra Ora-
vy - prírodné bohatstvo a jeho ochrana, 
ktorá bude obohatená rôznymi videop-
rojekciami. 

- Poslednou v rámci ponúk Rozprá-
vania zo Slovenska je stretnutie s pred-
staviteľmi folklórneho hnutia na Orave 
-Valikou Baľákovou z Rabčíc (FS Rab-
čičanka, DFS Kašunka a ĽH Rovňan) 
a Ľubomírom Jarolínom z Nižnej (FS 
Oravan), ich predstavenie a beseda. 

Druhá časť každého stretnutia nesie 
názov Vzdelávacie (kurzové) techniky, 
na ktorých sa predstavia viacerí umelci 
a ľudoví tvorcovia.

Mňa zaujal predovšetkým Jaromír 
Sýkora z Námestova, oravský fotograf, 

 Ako sa to len kedysi robili na Slovensku venčeky 

na hroby?

ktorý patrí k slovenskej elite foto-
grafov. Ako samouk fotografuje od 
r.1975, od r.1987 pracuje ako pro-
fesionálny fotograf. V oblasti doku-
mentárnej tvorby sa dlhodobo venuje 
práci na cykle o ľuďoch z oravských 
kopaníc, nazvaný „Ľudský príbeh“. 
Od r.1993 pracuje na fotografi ách 
„Deň dlhší ako ľudský vek“ o ľuďoch 
v domovoch dôchodcov. Individuál-
ne vystavoval na Slovensku, v Česku, 
Poľsku i Holandsku. Počas stretnutia 
sa deti môžu dozvedieť o základoch 
fotografovania, dokumentárnej a 
umeleckej fotografi i, technikách foto-
grafovania, či o farbách vo fotografi i. 
V rámci možností sa oboznámia s te-
oretickou a sčasti aj praktickou strán-
kou fotografovania.

Okrem neho sa so svojím umelec-
kým talentom s deťmi podelila Mária 

Kyselová z Oravskej Poruby, ktorá 
zručne predviedla výrobu jesenných 
ozdôb podľa vlastnej fantázie a zruč-
nosti - ozdobné kytičky, svietniky, ko-

šíčky, závesné ozdoby  s využitím jesen-
ného prírodného materiálu (lístie, plody, 
drevo a pod.). 

Deti sa budú môcť oboznámiť s maľ-
bou na skle, s výrobou vianočných a iných 

ozdôb tradičnými technikami, ako 
aj darčekov pre najbližších z rôz-
nych materiálov. Istotne jedným 
z najzaujímavejších stretnutí bude 
stretnutie s drotárom, keďže dro-
társtvo je tradičným slovenským 
remeslom, ktorým sa Slováci pre-
slávili po celej Európe. Stretnutie 
bude viesť Štefan Smržík, ktorý 
predvedie umelecké spracovanie 
drôtu, rôzne vzory, ukážky či vý-
robu jednoduchých úžitkových a 
ozdobných predmetov. Pred Via-
nocami nebudú chýbať ani me-
dovníky, ktorých tradičnú ozdobu 
deťom predstavia  manželia Ková-
čikova z Námestova.

Výsledky všetkých stretnu-
tí budú prezentované na veľkej 

výstave na záver celého projektu, ktorý 
bude spojený s vedomostnou súťažou 
o Slovensku.

Marián Smondek

Očko už mám, ale ako ďalej?

Stolnotenisový turnaj, v rámci ktorého si deti precvičili aj niekoľko základ-

ných pravidiel, viedol medzinárodný rozhodca a tréner Adam Záň
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Každý životný príbeh je niečím jedi-
nečný. Pokiaľ ide o životné príbehy 

z učiteľských chodníčkov, tie však majú 
jeden spoločný znak - tí, ktorí po nich 
kráčajú, majú spoločný cieľ. Zo všetkých 
síl sa snažia odovzdať svoje vedomosti 
a poznatky mladšej generácii. O tom, že 
si zaslúžia našu úctu, hádam ani netreba 
písať, pretože je to samozrejmé.

Učiteľskej profesii sa dlhé roky ve-
novala aj krajanka Mária Kačmarčíková 
z Tribša. Hneď v úvode si však pripo-
meňme, že s učiteľstvom ešte celkom 
neskončila. Hoci je v súčasnosti už na 
dôchodku, naďalej vyučuje slovenčinu 
na Gymnáziu v Nižných Lapšoch.

Ochotne sa s nami porozprávala 
o tom, čo bolo hlavným podnetom pre 
rozhodnutie stať sa učiteľkou a aké boli 
jej prvé i neskoršie kroky na učiteľskej 
dráhe. Základnú školu v rodnom Tribši 
navštevovala v  rokoch 1964 - 1972. 
Podľa jej slov to boli pekné časy. - Do 
školy som chodila veľmi rada a učenie ma 
bavilo, - spomína si. 

- Je to možno až neuveriteľné, ale uče-
nie a písanie domácich úloh som robila s 
veľkou radosťou. Pochádzam totiž z rodiny, 
ktorá sa venovala poľnohospodárstvu. Vždy 
bolo doma veľa práce. A práve príprava 
na vyučovanie bola pre mňa akýmsi oddy-
chom, - vysvetľuje Mária Kačmarčíková 
a so zamyslením dodáva, - vedomie toho, 
že práca je veľmi dôležitá ma sprevádza od 
detstva až dodnes.

No veľkou radosťou bol pre ňu aj 
šport: - V detstve som veľmi rada korčuľo-
vala. Pri škole sme mali obrovské klzisko, 
kde sme v zime trávili veľa času, neraz 
sme sa korčuľovali až do neskorého večera. 
Bez kníh a bez športu by som hádam ani 
nemohla žiť.  

Celý život sa hrdo hlási ku svojim 
slovenským koreňom. Pochádza z rodi-
ny Františka a Margity Kovalčíkovcov, 
ktorým sa narodila ako ich prvorode-
ná dcéra. Po nej prišli na svet ešte dva-
ja bratia i dve sestry. - Od detstva som 
bola v kontakte so slovenčinou. Moja teta, 
ktorá dodnes býva v Banskej Bystrici, nás 
pomerne často navštevovala. Ako deti sme 
sa na ňu vždy tešili a netrpezlivo sme ča-
kali, kedy k nám príde. Okrem rozličných 
sladkostí - cukríkov, orieškov, či ovocia, 

prinášala aj slovenské rozprávkové knižky, 
- spomína s úsmevom Mária  a pokra-
čuje: - Teta pracovala ako učiteľka, čo sa 
mi páčilo, vždy bola upravená a vedela pú-
tavo rozprávať. S obľubou nám čítala slo-
venské rozprávky. Práve ona bola pre mňa 
obrovským vzorom, takže už v 6. ročníku 
na základnej škole som si zaumienila, že 
rovnako ako moja teta, aj ja sa chcem stať 
učiteľkou.

Mária Kačmarčíková si spomína, že 
to bola jej obrovská túžba. Verila, že ak 
si človek niečo vysníva, splní sa to. A na-
ozaj, sny sa pomaly začali plniť. Keď bola 
v  7. ročníku ZŠ, začala na tribšskej škole 
vyučovať slovenčinu pani učiteľka Hele-
na Modłová. Rodičia ju ihneď zapísali.  

Po ukončení základnej školy sa roz-
hodla študovať na Lýceu so slovenským 
vyučovacím jazykom v Jablonke. - Hneď 
v prvom ročníku som sa sama zapísala na 
slovenčinu, ako nepovinný predmet. Z tých 
čias si najradšej spomínam na pani učiteľ-
ku Páleníkovú i pána učiteľa Nižníka, - 
zamyslí sa a popritom sa jej objaví na pe-
rách huncútsky úsmev. - Aj to boli pekné 
roky, okrem učenia som sa venovala mojej 
veľkej záľube - športu. Dokonca som hrala 
v družstve volejbal, basketbal i hádzanú 
a venovala som sa aj ľahkej atletike.

 V roku 1976 ukončila štúdium 
v Jablonke, kde maturovala aj zo slo-
venčiny. Po maturite začala Mária ďalšiu 
významnú životnú etapu: - Rozhodla som 
sa pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, 
- podotýka, - pričom môj sen stať sa uči-
teľkou ma neopúšťal. No priznávam sa, že 
ma to ťahalo aj k športu.    

V rokoch 1976 - 1981 študovala slo-
venčinu na Filozofi ckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. V štvrtom 
ročníku sa však rozhodla študovať ešte 
ďalší odbor - národopis. Štúdium náro-
dopisu ukončila v roku 1983. Ako sama 
tvrdí: - Hoci neskôr v živote prišlo veľa 
krásnych chvíľ, roky štúdia v Bratislave boli 
skutočne najkrajšími rokmi môjho života. 
Krajania zo Spiša i Oravy sa držali spolu. 
Bývali sme na vysokoškolskom internáte, 
stretávali sme sa a trávili sme spolu veľmi 
veľa času. Spomínam si na kolegov: Ferka 
Šoltýsa, Ľudmilu Petráškovú - Lušku, Žof-
ku Chalupkovú, Dominika Surmu, Euge-
na Mišinca - Gienka, Angelu Kašprákovú 

- Nelku, Anku Krištófekovú i ďalších. No 
mala som aj veľmi dobré kamarátky i ka-
marátov zo Slovenska, Maďarska, Juhoslá-
vie a Nemecka.

Po ukončení štúdia sa ukázalo, že na 
Základnej škole v Tribši je voľné miesto 
pre učiteľku slovenčiny. Týmto spôso-
bom bolo rozhodnuté. Mária Kačmar-
číková získala svoje vysnívané miesto 
učiteľky.

- Roky plynuli ako voda, v Tribši som 
učila takmer 24 rokov, - zamyslí sa, - Po-
pritom som sa vydala, narodili sa mi deti. 
Niekedy to bolo ťažké, pretože sme sa ve-
novali gazdovstvu, stavali sme dom a po-
pritom som sa venovala deťom doma, ale 
aj žiakom v škole. Vyučovala som nielen 
slovenčinu, ale aj poľštinu a históriu. Ako 
vidieť, nikdy jej nechýbala zanietenosť 
a energia. - Pustila som sa do ďalšieho 
štúdia telesnej výchovy v Novom Sąči, po 
jeho ukončení som učila aj telesnú výcho-
vu. No vyučovala som aj biológiu, chémiu 
i geografi u. V roku 1999 nastala v školstve 
nová reforma, v dôsledku čoho sa usporia-
dali trojročné gymnáziá a zo základných 
škôl sa vytratili niektoré predmety. Preto 
som sa rozhodla pre postgraduálne štúdium 
prírodovedy na Pedagogickej akadémii 
v Krakove.

Pre správnosť údajov doplňme, že 
pani učiteľka Kačmarčíková nepôsobi-
la len na ZŠ v Tribši, ale od roku 2001 
vyučovala slovenčinu aj vo Vyšných Lap-
šoch. Od februára 2002 učí žiakov slo-
venčinu na Gymnáziu v Nižných Lap-
šoch, a tak je tomu dodnes. 

Ako vidieť, mnohé sny sa môžu splniť. 
Dôležité je však mať veľa sily a usilovať 
sa o to, aby sny nezostali len snami. Tak 
ako to urobila aj Mária Kačmarčíková.

Lýdia Ostrowska

Z učiteľských chodníčkov

Mária Kačmarčíková

S P L N E N Ý  S E N

14
november 2008



Ďalší kurzisti, ktorí sa v tomto 
roku prihlásili na kurz slo-
venčiny pre začiatočníkov sa 

v nasledujúcich mesiacoch oboznámia 
s pravidlami slovenskej gramatiky. Aj 
v tomto roku totiž Spolok Slovákov 
v Poľsku organizuje kurz slovenčiny. 
Spolok organizuje kurzy SJ už päť 
rokov a počet záujemcov sa skutočne 
zvyšuje.  

Kurz sme otvorili v prvý októbro-
vý týždeň. Hoci na prvé organizačné 
stretnutie prišlo takmer o polovicu me-
nej záujemcov, v priebehu mesiaca sa 
ich počet rozrástol až o 26 záujemcov. 
Kurzistov som rozdelila do dvoch sku-
pín, s každou skupinou sa stretávame 
jedenkrát do týždňa. Medzi kurzistami 
sú starší aj mladší záujemcovia o slo-
venčinu. 

Hneď na prvých stretnutiach ma 
zaujalo, čo bolo dôvodom, že si spo-
medzi širokej ponuky rozličných kur-
zov prebiehajúcich v Krakove, vybrali 

V KRAKOVE PO SLOVENSKY
práve náš kurz. Ako som zistila, dôvo-
dov je niekoľko - najčastejším dôvo-
dom je turistika a výlety na Slovensko. 
Mnohí kurzisti často trávia dovolenku 
na Slovenku, či už v Oraviciach, vo Vy-
sokých Tatrách, prípadne v Tatralandii 

v Liptovskom Mikuláši. 
Na potulkách po Sloven-
sku by sa chceli dorozu-
mieť v tomto jazyku, hoci 
priznávajú, že Slovákom 
rozumejú a vždy sa s nimi 
nejakým spôsobom doho-
voria. 

Ďalším z dôvodov je 
rozširujúca sa ponuka pra-
covných miest, pri ktorých 
je potrebná znalosť iného, 
než len anglického jazyka. 
Na poľskom pracovnom 
trhu sa objavuje čoraz viac 

pobočiek rozličných slovenských pod-
nikov i súkromných fi riem, ktoré majú 
v podmienkach prijatia do zamest-
nania aj znalosť slovenského jazyka. 
V takomto prípade, znalosť slovenčiny 
zvyšuje šancu na získanie zaujímavej 
pracovnej príležitosti. 

Prvoradým cieľom kurzu pre začia-
točníkov je to, aby sa dokázali dorozu-
mieť po slovensky, vedeli komunikovať 
na rozličné témy, s ktorými sa v prie-
behu dvoch semestrov oboznámia, ale 
aj to, aby sa dozvedeli aspoň niekoľko 
zaujímavostí z oblasti kultúry, literatú-
ry a histórie Slovenska. 

Ukončenie kurzu je plánované na 
jún. Kurzisti nakoniec absolvujú test. 
Z posledného kurzu si odnesú zaslúže-
ný certifi kát potvrdený Spolkom Slo-
vákov v Poľsku. 

Lýdia Ostrowska, lektorka kurzu

30. októbra 2008 sa v Jablonke 
uskutočnila významná udalosť posvä-
tenia základov moderného zdravot-
ného strediska, ktoré začína vznikať 
v tejto obci. Pri tejto príležitosti bola 

Zdravotné stredisko v Jablonke
odbavená sv. omša v jablonskom kos-
tole Premenenia Pána, ktorú celeb-
roval otec biskup Ján Škodoň, rodák 
z Chyžného. Po bohoslužbe sa všetci 
zhromaždení premiestnili na stavbu. 
Po príhovore vojta Gminy Jablonka A. 
Karlaka sa uskutočnil slávnostný akt 
umiestnenia pamätnej tabule a základ-
ného kameňa na novostavbe. Ako bolo 
povedané, zdravotné stredisko vzniká, 
preto, aby Oravci mali ľahší prístup 
k lekárom odborníkom rôznych oblas-
ti medicíny. Má pomôcť všetkým, ktorí 

to potrebujú. Dúfajme, že tieto pekné 
slová sa naplnia aj v praxi, lebo na to 
veľmi čakajú chorí ľudia.    

Božena Bryjová

 Robotníci pracujúci na stavbe

Pamätná tabuľa

Skupina, s ktorou sa stretávame pravidelne v stredu

Materiály na kurz

15e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Vláda SR v tomto volebnom ob-
dobí, okrem rokovaní v Bratislave, 
uskutočňuje aj tzv. výjazdové roko-
vania v jednotlivých regiónoch Slo-
venska. Na Spiš zavítala 8. októbra, 
kedy sa jednotliví ministri zišli na 
rokovaní v Spišskej Novej Vsi. Mi-
nister fi nancií Ján Počiatek predložil 
návrh novely zákona o ochrane vkla-
dov, čím sa Slovensko usiluje zareago-
vať na vzmáhajúcu sa fi nančnú krízu. 
Podľa tejto novely by mal štát garan-
tovať vklady v slovenských bankách 
v neobmedzenej výške. Súčasná plat-
ná legislatíva garantovala vklady do 
20 000 eur s 10%-nou spoluúčasťou 

*  *  *
Dopady svetovej fi nančnej krízy sa 

začínajú prejavovať už aj na Slovensku. 
Za posledný mesiac prišlo o prácu vyše 
2 000 Slovákov. Mnohé veľké fi rmy 
sa začínajú zbavovať subdodávateľov 
a menšie ohlasujú hromadné výpove-
de. Najväčšia fi rma na Spiši v Spišskej 
Novej Vsi Embraco do konca roku plá-
nuje prepustiť 452 ľudí. Subdodávateľ-
ská fi rma Wirhpoolu v Poprade prepus-
tila 70 zamestnancov. V Nižnej Slanej 
po krachu spoločnosti Siderit s.r.o. 
prišlo o prácu 600 baníkov. Aj veľké 
fi rmy ako U.S. Steel či Volkswagen už 
kvôli kríze prepustili takmer 1 100 ex-
terných zamestnancov. Prepúšťanie na 
úrady práce nahlásili i ďalšie fi rmy na 
území celého Slovenska.

*  *  *
Úrad pre Slovákov žijúcich v za-

hraničí zorganizoval v dňoch 9. – 14. 
októbra v mestách bratislavského a tr-
navského samosprávneho kraja dni 
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré 
sú venované rodákom z Dolnej zeme. 
Počas týchto dní takmer 140 krajanov 
z Chorvátska, Maďarska, Rumunska 
a Srbska prezentovalo svoju kultúru. 
Program bol zoradený do vybraných 
blokov charakteristických príbuznos-
ťou kultúry, tradícií alebo geografi ckou 
identitou.

*  *  *
Premiér SR Róbert Fico a minister 

zahraničných vecí Ján Kubiš v polo-
vici októbra odcestovali na ofi ciálnu 
návštevu Srbska, ktorá sa uskutočnila 
na pozvanie srbského premiéra Mir-
ka Cvetkoviča. Témami rokovania 
boli spoločné slovensko-srbské vzťahy, 
hospodárska a obchodná spolupráca, 
problematika Kosova a snahy o začle-
nenie Srbska do Európskej únie, ktoré 
Slovensko plne podporuje. Na záver 
obaja premiéri slávnostne podpísali 
dohodu o ochrane vojenských pamät-
ných miest.

*  *  *
Dňa 18. októbra sa v mestskom di-

vadle v Levoči uskutočnila konferencia 
Spišského dejepisného spolku K deji-
nám liehovarníctva a pivovarníctva na 

Spiši, kde odzneli tri zaujímavé pred-
nášky k tejto téme. O týždeň neskôr sa 
Spolok podieľal na vedeckej konferen-
cii o kežmarských študentoch a pro-
fesoroch, vedcoch európskeho formá-
tu bratoch Hunfavyovcoch, ktorá bola 
súčasťou ugrofínskych dní v Kežmar-
ku. V rámci nich odhalili na bočnej 
stene evanjelického lýcea v Kežmarku 
pamätnú tabuľu Jánovi Hunfalvymu. 
Konferencie sa zúčastnili vedci zo Slo-
venska, Fínska a Maďarska.

*  *  *
Na historicky prvú návštevu Slo-

venska zavítala v dňoch 23. – 24. 
októbra britská kráľovná Alžbeta II. 
s manželom princom Filipom. Sloven-
sko navštívila na pozvanie prezidenta 
Ivana Gašparoviča z roku 2005. Od 
tohto času sa návšteva hlavy britské-
ho impéria pripravovala. Počas prvého 
dňa svojho pobytu navštívila Bratislavu 
a hrad Devín, na ktorom si uctila voj-
nových veteránov a otvorila pamätník 
železnej opony. V národnom žrebčíne 
v Topoľčiankach jej darovali žrebca. 
Na druhý deň zavítala na Spiš. Prezrela 
si Spišskú Sobotu, kde sa konali trhy 
s tradičnými remeslami, Starý Smoko-
vec, kde otvorila turistický chodník na 
Rainerku a na záver hodila buly hoke-
jového zápasu v Poprade.

*   *  *
Od 17. novembra budú môcť 

Slováci cestovať do USA bez víz. Za-
radenie našej krajiny do bezvízového 
programu však neznamená úplne voľ-
né cestovanie do USA. Slováci budú 
musieť vypĺňať elektronické formuláre, 
na základe ktorých im bude povolené 
vycestovať. Potrebné budú tiež biomet-
rické pasy s odtlačkami prstov. Téma 
bezvízového styku dominovala na 
stretnutí slovenského prezidenta Ivana 
Gašparoviča s Georgom Bushom, kto-
rý ho 9. októbra prijal v Bielom dome. 
Okrem toho sa dotkli aj problematiky 
fi nančnej krízy, či zvýšenia počtu slo-
venských vojakov v Afganistane. Ná-
sledne si slovenský prezident uctil vo 
Washingtone pamiatku obetí teroris-
tického útoku z 11. septembra. Počas 
svojej cesty navštívil mesto Pittsburgh, 

Z DIANIA NA SLOVENSKU

vkladateľa. Na výjazdovom rokovaní 
sa vláda venovala predovšetkým regio-
nálnym problémom. Pre Spiš uvoľni-
la desiatky miliónov Sk. Dala zelenú 
výstavbe privádzača od diaľnice D1 
do Spišskej Novej Vsi a odsúhlasila 
pridelenie 35 miliónov Sk (1 161 000 
€) na rekonštrukciu zimného štadió-
na v meste. Do väčšiny obcí a miest 
okresu Spišská Nová Ves i mestám 
Gelnica a Krompachy vláda vyčlenila 
ďalších 30 miliónov Sk (996 000 €) 
na podporu rôznych projektov. Vzala 
tiež na vedomie informatívnu správu 
o opatreniach na zmiernenie a násled-
né zastavenie podkôrnikovej kalamity 
v smrečinách na Slovensku. Najpál-
čivejšej problematiky – rómskeho 
obyvateľstva na Spiši – sa však vôbec 
nedotkla. Na záver schválila Národný 
program reforiem SR na roky 2008 až 
2010. Celkové výdavky rozpočtu ve-
rejnej správy vynaložené na opatrenia 
uvedené v programe by mali predsta-
vovať v uvedenom období približne 
74 miliárd Sk (2,5 miliardy €).



kde ho prijal primátor Luke Ravens-
tahl a rektor tunajšej univerzity Mark 
Nordenberg. Keďže v meste žije počet-
ná slovenská menšina, na záver svojej 
cesty sa stretol s krajanmi. V slovenskej 
delegácii boli aj minister zahraničných 
vecí Ján Kubiš a minister kultúry Ma-
rek Maďarič.

*   *  *
Dňa 25. októbra premiér Robert 

Fico spoločne so sedemčlennou dele-
gáciou odcestoval na návštevu do Viet-
namu. Počas nej bolo znovuotvorené 
veľvyslanectvo v Hanoji, ktoré by malo 
obnoviť vzájomnú spoluprácu našich 
krajín.

*   *  *
Koncom októbra prezident SR Ivan 

Gašparovič uskutočnil prvú trojdňovú 
ofi ciálnu návštevu Chorvátska. Počas 
nej vyjadril tejto krajine plnú podporu 
na jej ceste do Európskej únie a NA-
TO. Zároveň otvoril slovenský ho-
norárny konzulát a obchodné fórum 
slovenských a splitsko-dalmatínskych 
podnikateľov v Splite.

*   *  *
Dňa 30. októbra sa v Martine ko-

nala pripomienková slávnosť k deväť-
desiatemu výročiu prijatia Deklarácie 
slovenského národa, známej aj pod 
názvom Martinská deklarácia. V nej sa 
na sklonku prvej svetovej vojny čelní 
predstavitelia slovenského národného 
hnutia prihlásili k spoločnému štátu 
s Čechmi. Slávnosti sa zúčastnili pred-
stavitelia slovenského i českého poli-
tického života, pričom vyjadrili spo-
kojnosť s nadštandardnými vzťahmi 
medzi našimi národmi aj v súčasnosti. 
(mm)

*   *  *
Nedávno sme písali o smrti vý-

znamného slovenského herca Mi-
chala Dočolomanského, ktorý sa 
narodil v Nedeci. Dlhšie obdobie sa 
rodina Michala Dočolomanského 
rozhodovala, kde skončí urna s je-
ho popolom. Napokon ho roztrúsili 
v Pieninách, odkiaľ bude mať Michal 
dobrý výhľad na celú krajinu a aj rod-
nú obec Nedecu, ktorá je od Pienin 
vzdialená iba niekoľko kilometrov. 
Legendárny „Jánošík“ prehral boj so 
zákernou chorobou - rakovinou pľúc 
26. augusta tohto roku. (bleskovky.
sk) 

Pripomenuli sme si...
- v posledný júlový víkend uplynulo 

700 rokov od  prvej písomnej zmien-
ky o Spišskej Starej Vsi, ktorá bola do 
roku 1960 okresným sídlom, do ktoré-
ho  v čase Slovenského štátu patrilo aj 
13 slovenských dedín severného Spiša, 
dnes patriacich do Poľska.    

- v Malej Frankovej v tom čase sa ko-
nal V. ročník festivalu ZOGROD ’08, 
na ktorom sa  prezentovali aj slovenské 
folklórne súbory z poľskej strany.  

- smutné 40. výročie tzv. „bratskej 
internacionálnej pomoci vojsk Varšav-
skej zmluvy“ - 21. august 1968. Hukot 
tankov, streľba, vylákali do ulíc plno 
rozhorčených, no bezmocných ľudí 
pripravených brániť svoju vlasť i holými 
rukami, tak vyzerali ulice miest býva-
lého Československa pred štyridsiatimi 
rokmi. V noci prekročila hranice suve-
rénneho štátu 750-tisícová  okupačná 
armáda vojsk Varšavskej zmluvy - z vý-
chodu Sovietskeho zväzu, zo severu Ne-
meckej demokratickej 
republiky a Poľska, 
z juhu Maďarská. Pri 
tejto neblahej spo-
mienke sa konali se-
mináre, konferencie  
a výstavy. Na Šafári-
kovom námestí v Bra-
tislave neďaleko Uni-
verzity Komenského, 
kde sa koncentrovalo 
stretnutie obyvateľstva 
s neželanými  hosťami 
bola inštalovaná výsta-
va fotografi í Ladislava 
Bielika, fotoreportéra 
denníka Smena. 

- 160. výročie vzniku I. Slovenskej 
národnej rady a 40. výročie vzniku 
Múzea SNR. Vrcholný národný orgán 
utvorený 15. - 16.9.1848 vo Viedni, 
na ľudovom zhromaždení 19.9.1848 
v Myjave vypovedal poslušnosť uhor-
skej (maďarskej) vláde, vyhlásil sa za 
jediného reprezentanta na Slovensku 
– prvú slovenskú národnú radu so síd-
lom v dome pani Kolényiovej na čele 

s Jozefom Miloslavom Hurbanom, Ľu-
dovítom Štúrom, Michalom Milosla-
vom Hodžom a ďalšími. Práve Myjava 
sa stala východiskovým bodom celoná-
rodného povstania. Historickým fak-
tom je, že 22. septembra 1848 Slováci 
prvýkrát v novodobej histórii prelievali 
krv za národnú slobodu v boji pri Bre-
zovej pod Bradlom.

- 40. výročie odovzdania prístavby 
v roku 1968 k domu Anny Kolényi-
ovej, keď sa stal súčasťou Slovenského 
národného múzea - Múzea Slovenských 
národných rád. 22. september 1848 sa 
stal historickým dňom, kedy si na Slo-
vensku pripomenieme Deň armády. 

- pri príležitosti osláv Dňa armády 
SR sme mali možnosť v Bratislave, na 
Vajanského nábreží pozorovať vojen-
skú parádu, ktorou si naše ozbrojené 
sily pripomenuli 15. výročie vzniku.

- 80. výročie slávnostného odhalenia 
Mohyly - pamätníka Milana Rastislava 
Štefánika na Bradle. Veľkolepé oslavy 

sa uskutočnili 23. sep-
tembra v Brezovej pod 
Bradlom, v jeho rodisku 
na Košariskách i priamo 
pri pamätníku. 

- 100. výročie ne-
pretržitej prevádzky 
tatranskej železnice od 
roku 1908 až doteraz. 
Celú  genézu jej výstav-
by sa dočítate z publi-
kácie: Volali ho omni-
bus, ktorú vydal Klub 
popradčanov s mestom 
Poprad k stému výročiu 
od otvorenia prevádzky 
unikátneho dopravného 

prostriedku vo Vysokých Tatrách 1904 
- 2004. 

- v súťaží „Hlavné mesto Európskej 
kultúry“ zvíťazila metropola východ-
ného Slovenska  Košice.

- do zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva ľudstva UNE-
SKO v polovici tohto roku pribudlo 
osem drevených kostolíkov s jednou 
zvonicou zo Slovenska. (JK)

Udalosti druhej polovice roku 
2008 na Slovensku
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V polovici októbra sa skončilo vý-
znamné medzinárodné podujatie s 
názvom Dni Slovákov žijúcich v zahra-
ničí 2008, ktoré zorganizoval Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí v spolu-
práci s Bratislavským a Trnavským sa-
mosprávnym krajom. Toto dnes už tra-
dičné a nevšedné medzinárodné fórum 
symbolizuje vzájomné slovensko-slo-
venské vzťahy všetkých Slovákov a osôb 
slovenského pôvodu, ako aj priaznivcov 
a sympatizantov Slovenska bez ohľadu 
na to, v ktorom kúte Európy či sveta 
žijú. Takmer týždňový scenár podujatí 
bol tentoraz venovaný Slovákom žijú-
cim na Dolnej zemi. Uskutočnili sa dva 
komponované galaprogramy, vystúpe-
nia hudobných skupín, folklórnych a 
divadelných súborov. Slováci z Chor-

vátska, Maďarska, Rumunska a Srbska 
sa predstavili aj výstavami obrazov, fo-
tografi í, kníh, odevov a ľudovoumelec-
kej tvorby. V bohatom programe bola 
aj dokumentárna výstava venovaná 
dejinám slovenského divadelníctva na 
Dolnej zemi a  beseda so spisovateľmi 
a vydavateľmi slovenských kníh v tých-
to komunitách. Celkovo sa uskutočnilo 
sedem dokumentárnych a umeleckých 
výstav a dve divadelné predstavenia.

Na tohtoročné Dni, ktoré prebie-
hali v Bratislave, Senci, Trnave, Pieš-
ťanoch a Galante prijalo pozvanie 130 
hostí zo štyroch krajín. Slováci, ktorí 
v týchto krajinách žijú a zachovávajú 
si svoju identitu už vyše 200 rokov 
sa do týchto končín sťahovali v rám-
ci vtedajšieho Uhorska a osvojili si 

Skončili sa Dni Slovákov žijúcich 
v zahraničí 2008

geografi cké a historické pomenovanie 
Slováci na Dolnej zemi. V zostave ich 
účastníkov boli zástupcovia ústred-
ných spolkov a vydavateľstiev, kultúr-
nych inštitúcií, zástupcovia krajanskej 
tlače, spisovatelia, publicisti, autori  
dokumentárnych výstav, výtvarníci, 
hudobníci, operní a ľudoví speváci, 
tanečná folklórna skupina a citarová 
hudobná skupina. 

Počas tohtoročných Dní Slovákov 
žijúcich v zahraničí prijali delegácie 
z jednotlivých zúčastnených krajín 
predsedovia Bratislavského a Trnav-
ského samosprávneho kraja Vladimír 
Bajan a Tibor Mikuš a primátor mesta 
Trnava Štefan Bošnák. Na slávnostný 
galakoncert sólistov a súborov Slo-
vákov z Dolnej zeme, ktorý sa konal 
v Divadle Jána Palárika v Trnave zavítal 
a účinkujúcich pozdravil aj podpredse-
da vlády Slovenskej republiky Dušan 
Čaplovič. (úsžz)                              

Spišský a kielecký región v objektíve 
ADAMA GRYCZYŃSKEHO

V Novej Hute v Krakove na sídlisku 
Bohaterów Września v klube Mirage sa 
v dňoch od 20. júna do 20. októbra 
2008 konala zaujímavá výstava Spišský 
a kielecký región na fotografi ách Ada-
ma Gryczyńskeho. Kurátorom výstavy 
bol Jerzy Kujawski. Obaja sú priateľmi 
týchto regiónov. Na výstave autor pre-
zentoval fotografi e zo svojich potuliek 
po Spiši a kieleckom regióne. Sú to 
fotografi e náhodných ľudí, architektú-
ry a náradia, ktoré sa do jeho cesty za-
plietli náhodou. Jeho fascinácia týmito 
regiónmi trvá dlhšie obdobie.

Celkovo sa dá povedať, že výstava 
je akoby obrazom ľudí, ktorí sú ne-

pozorní a každý deň vykonávajú svoje 
povinnosti. Nás zvlášť zaujali fotografi e 
zo Spiša, ktorý je nám povedomý a aj 
ľudia na nich. Je tam veľa fotografi í 
z Kacvína, o. i. stará vyhňa, obchod, 
gazdovské dvory, svadobný sprievod, 
pred ktorým parádne mašíruje kŕdeľ 
husí, ktoré v minulosti boli početné na 
dedinách, ľudia pri práci a pod. Našli 
sme na záberoch aj krajana Františka 
Milona z Čiernej Hory, ktorý už dlhé 
roky pomáha manželke Márii otvárať 
Múzeum Korkošovcov a sprevádzať 
po ňom turistov, rozprávajúc pritom 
o slovenskom pôvode tejto usadlosti 
a významnom postavení Korkošovcov 
v slovenskom umeleckom svete. Iné zá-
bery ukazujú, napr. Nedecu s typickou 
spišskou architektúrou. 

Agáta Jendžejčíková  Autor výstavy

Prezentované fotográfi e František Milon z Čiernej Hory



V podvečer 16. októbra sa v pries-
toroch krakovského hudobného klubu 
U Louisa stretli nielen všetci tí, ktorí 
majú radi výtvarné umenie, ale aj tí, 
ktorí si radi vypočujú príjemnú jazzo-
vú hudbu. Dôvodom stretnutia tohto 
druhu bola vernisáž výstavy obrazov 
slovenského výtvarníka Petra Trem-
báča, spojená s jazzovým koncertom 
slovenskej hudobnej formácie Peciego 
Uhra. Organizátorom celého podujatia 
bol Generálny konzulát Slovenskej re-
publiky v Krakove. 

Na úvod všetkých účastníkov pri-
vítal generálny konzul Ivan Horský 
a vzápätí odovzdal slovo kurátorke 
výstavy, riaditeľke kežmarskej Galérie 
u sediaceho anjela Karmen Kováčo-
vej. Predstavila nám Petra Trembáča, 
porozprávala nám o jeho tvorbe i do-
terajších početných úspechoch. Tým 
posledným bolo ocenenie svetového 
formátu, ktoré získal v uplynulom me-
siaci, ďalším bola výstava jeho obrazov 
na Európskej výstave súčasného slo-
venského umenia. 

Karmen Kováčová je hrdá, že sa ta-
kýmto spôsobom slovenskí výtvarníci 
zviditeľňujú aj v susednom Poľsku. 
Zdôraznila, že doteraz si obrazy Petra 
Trembáča mohli pozrieť priaznivci slo-
venského výtvarného umenia už aj vo 
Varšave. Ako sme sa dozvedeli, roz-
hodnutie prezentovať v krakovskom 
klube obrazy práve tohto umelca bolo 
jednoznačné, keďže jeho tvorbu cha-
rakterizuje výrazná farebnosť, ktorá 
sa v tmavom prostredí krakovského 
klubu dobre vynímala. - Najdôležitej-
šie je to, že umenie nás všetkých spája, 
- vyslovila neskôr počas nášho rozho-
voru.

Výtvarník Peter Trembáč je rodá-
kom zo Spišskej Soboty, študoval na 
Strednej umelecko-priemyselnej škole 
v Košiciach, odbor grafi ka. V súčas-
nosti sa venuje nielen maľbe, ale aj 
ilutrácii detských kníh, výrobe šperkov 
i maľbe na sklo. Jeho maľby sa vyzna-
čujú farebnosťou a dynamikou, o čom 
sa mohli presvedčiť aj návštevníci vý-
stavy. O prezentovaných obrazoch 

nám povedal len pár viet, keďže, ako 
sám tvrdí:  - O umení netreba rozprávať, 
umenie treba vnímať.  V mojej tvorbe sa 
odrážajú určité životné etapy, ktorými 
som prešiel. Každý obraz, ktorý namaľu-

jem je jedinečný, keďže vznikol na zákla-
de určitých pocitov, ktoré sú aktuálne a 
neopakovateľné.

Slová výtvarníka sme si zobrali 
k srdcu a bez diskusie sme obdivovali 
obrazy plné farieb v príjemnej atmo-
sfére, ktorú dotvoril koncert slovenskej 
jazzovej formácie Peciego Uhra.     (lo)  

Slovenské umenie v Krakove
P. Trembáč, K. Kováčová a I. Horský Vystúpenie hudobnej formácie Peciego Uhra

Obrazy plné farieb
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Stretnutie s lekárkou Darinou Vasiľovou

O. Žabenská a D. Vasiľová

Krajania počas stretnutia

29. októbra t.r. sa v jablonskej klu-
bovní uskutočnilo stretnutie z oblasti 
zdravotnej prevencie s MUDr. Darinou 

Vasiľovou, vedúcou Úradu verejného 
zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Stre-
tnutia sa zúčastnili krajania z celej Ora-
vy, ktorý si vypočuli prednášku o zdra-
vom životnom štýle a stravovaní. Neskôr 
v rámci diskusie sa krajania pýtali pani 
doktorky na rôzne choroby a ich násled-
ky. Každý si mohol skontrolovať krvný 
tlak a získať poradenstvo v oblasti svo-
jich ťažkosti. Krajania boli veľmi spokoj-
ní so stretnutím. Ďakujú pani Oľge Ža-
benskej za ústretovosť a pani doktorke 
Darine Vasiľovej za poradenstvo. (bb)     
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„Fešák, vážny elegán bez lacné-
ho úspechu. Ondrej Nepela, 
slávny krasokorčuliar drobnej 

postavy, ktorý brázdil svetové ľadové 
plochy v šesťdesiatych a sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia. A svo-
ju cestu lemoval medailami,“ priniesli 
o najslávnejšom slovenskom krasokor-
čuliarovi Lidové noviny v Prahe. „Viac 
dráč ako čarodej ľadu. A ruval sa, čo 
to dalo. Takmer vždy predviedol, čo sa 
naučil.“ Tak si ho pamätajú aj všetci 
skôr narodení. A pamätajú si aj to, ako 
sa pravidelne začiatkom roka ponáhľali 
k vtedy ešte čiernobielym televízorom, 
aby nezmeškali v tom čase najobľú-
benejší seriál – krasokorčuľovanie. 
Hlavnými hrdinami boli najmä naši 
– elegantný Karol Divín, sympatickí 
súrodenci Eva a Pavel Romanovci, šar-
mantná Hanka Mašková a usmievavý 
Ondrej Nepela.

K šťúplemu Ondrejovi Nepelovi 
vždy neodmysliteľne patrila jeho tré-
nerka Hilda Múdra, ktorá šesťročného 
chlapca objavila na bratislavskom zim-
nom štadióne a viedla ho počas celej 
športovej kariéry, takmer 25 rokov. 
Viedenská krasokorčuliarka (dievčen-
ským menom Hildegard Klimpelová), 
ktorá sa vydala za slovenského športo-
vého redaktora Jozefa Múdreho bola 
pre Ondreja viac než trénerkou, bola 
mu druhou mamou. Ondrej o nej v 
roku 1972 na sklonku svojho športo-
vého účinkovania povedal: „bol v tom 
kus náhody a veľkého šťastia, že som sa 
dostal práve k tete Múdrej. Je to vyni-
kajúca trénerka a netreba vari zoširoka 
hovoriť o to, čo všetko mi dala z tech-
nickej stránky, akú priam anjelskú tr-
pezlivosť so mnou mala najmä v začiat-
koch a ako majstrovsky mi pomáhala 
zvládnuť ďalšie, stále náročnejšie prvky 
krasokorčuliarskeho umenia... Po celé 
tie roky vždy vedela, čo chce, a dokáza-
la ísť a viesť ma priamočiaro a dôsledne 
k ďalšiemu cieľu. Ak som dnes taký, 
aký som – nielen ako pretekár, ale aj 
ako človek – má na tom obrovský diel 
zásluhy práve teta Múdra.“ 

Hilda Múdra mala už meno dob-
rej krasokorčuliarskej trénerky, keď sa 
ujala malého Ondreja. Nepelovci boli 
skromná rodina, otec bol šoférom 
a mama ženou v domácnosti a iba prí-
ležitostne si privyrábala ako krajčírka. 
Ondrej mal ešte jednu staršiu sestru. 

Elegán na korčuliach

ONDREJ NEPELA
(22. 1. 1951 – 2. 2. 1989)

krasokorčuliar

Prvé tréningy začal Nepela roku 1958 
po majstrovstvách Európy, ktoré sa ko-
nali v Bratislave a do histórie sa zapísali 
prvým priamym televíznym prenosom 
z krasokorčuľovania. Na krasokorču-
liarskom nebi žiaril vtedy Karol Di-
vín, veľký Nepelov vzor. Ondrej sa mu 
chcel podobať, preto húževnato, trpez-
livo a cieľavedome trénoval a takmer 
so zaťatosťou vybrusoval každý krok. 
Motív úspechu bol jeho veľkou hnacou 
silou po celý život. Krasokorčuľovaniu 
podriadil všetko. Roky vstával zavčasu 
ráno, aby bol už od šiestej na ľade, po-
tom išiel do školy a popoludní zasa na 

tréning. Až do maturity nemal v škole 
žiadne privilégiá a to ani vtedy, keď bol 
už svetoznámym pretekárom. 

Usilovnosť a cieľavedomosť sa mu 
vyplatili, už ako trinásťročný sa roku 
1964 postavil na ľad na IX. zimných 
olympijských hrách v Innsbrucku, kde 
sa prvý raz predstavil svetu. Českoslo-
vensko tam reprezentoval spolu s Karo-
lom Divínom, ktorý obsadil nepopulár-
ne štvrté miesto. Trinásťročný Nepela 
so štrnásťročnou Hankou Maškovou, 
neskôr veľkí priatelia, boli najmladšími 
účastníkmi olympiády. Odvtedy až do 
roku 1973 nevynechal Nepela žiadnu 
olympiádu, majstrovstvá sveta a Euró-
py. Prichádzali prvé úspechy, prvé oce-
nenia. Už roku 1965 získal prvý titul 
majstra Československa a v nasledu-
júcich rokoch až do roku 1973 tento 
titul neprepustil nikomu inému, s vý-
nimkou roku 1970, keď sa pre chorobu 
majstrovstiev nezúčastnil. 

Na majstrovstvách Európy v kra-
sokorčuľovaní prvý raz Ondrej Nepela 
zvíťazil roku 1969 a potom ešte štyri-
krát v rokoch 1970 – 1973. Takisto 
veľmi úspešne postupoval aj na sveto-
vom rebríčku. Na majstrovstvách sveta 

vo Viedni roku 1967 bol šiesty, v roku 
1969 v Colorado Spring bol už druhý. 
Od roku 1971 si už svetový krasokor-
čuliarsky trón na tri celkom privlastnil. 
Najväčšej slávy sa mu však dostalo roku 
1972, kedy sa na XI. zimných olym-
pijských hrách v japonskom Sappore 
stal víťazom. Jeho silnou stránkou boli 
povinné cviky a tými i tam exceloval. 
Pri voľnej jazde síce pri trojitom ritt-
bergerovi spadol, ale ani to nenarušilo 
dojem z inak brilantnej voľnej jazdy. 
Vynikajúci športovec Ondrej Nepela 
vystúpil na olympijský vrchol. Nap-
riek veľkému úspechu nevynechal ani 

majstrovstvá sveta v Calgary, ktoré sa 
konali onedlho a i tam s veľkým ná-
skokom zvíťazil. Slávny návrat domov 
s dvoma najcennejšími medailami po-
značila smutná správa o tragickej smr-
ti jeho dlhoročnej kamarátky Hanky 
Maškovej.

O rok neskôr sa Ondrej Nepela 
rozhodol ukončiť svoju amatérsku kra-
sokorčuliarsku púť na majstrovstvách 
sveta v rodnej Bratislave, kde získal 
svoj tretí titul majstra sveta. Rozlúčil sa 
síce s vrcholovým športom, ale kraso-
korčuľovaniu zostal verný až do smrti. 
Ďalšie tri roky účinkoval v profesionál-
nej ľadovej revue Holiday on Ice a od 
roku 1976 bol trénerom v Nemecku. 
Tam začiatkom februára 1989 predčas-
ne zomrel. 

Na slávneho športovca Ondreja 
Nepelu sa na Slovensku nezabudlo. 
V roku 2000 bol vyhlásený za najús-
pešnejšieho slovenského športovca 20. 
storočia. Posmrtný hold kráľovi kraso-
korčuľovania – Zlatý vrch z dielne aka-
demického sochára Martina Ťapáka 
prevzala Hilda Múdra. 

     
Jozef Leikert
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Dechtice, podhorská dedina v ok-
rese Trnava, bola celé storočia známa 
habánskym dvorom, kde komunita 
habánov vyrábala vynikajúci kuchyn-
ský riad: taniere, misy, hrnce a džbány 
na víno. Boli to krásne, modro-žlto-ze-
leno zdobené výrobky z pálenej hliny, 
ktoré sú dnes už len vysoko ceneným 
zberateľským artiklom. Pred prvou sve-
tovou vojnou vyrábali riad ako sa ho-
vorilo „na Dunaj“; kam sa vybralo vždy 
niekoľko naložených vozov spolu.

Večer naložili džbánkari do slamy 
celé sady riadu do širokej košiny, za-
priahli do voza, pod voz zavesili lam-
páš, niekedy vzali ženu i deti a ťahali 
pod horami na Naháč a Modru do 
Prešporka, ako sa vtedy nazývala Bra-
tislava. Riad doviezli do dunajského 
prístavu či priekupníkom, ktorí ho 
predávali, alebo dodávali do Budapešti 
a Viedne.

Dechtickí hrnčiari a džbankári sa 
vyznačovali svojím čiernym humorom. 
Raz vraj ťahal jeden dechtický džban-
kár do Prešporka. Medzi Dechticami 
a Naháčom, v doline bol vtedy dlhý 
drevený most, kone sa mu na ňom 
splašili, padli z mostu dole a zabili sa. 
Vo voze mu zabilo aj ženu a deti. On 
zostal sedieť celý a zdravý v zničenom 
voze a roztlčenom riade. Strhol klo-
búk, pozrel hore a povedal: „Pane Bože, 
ďakujem Ti, že sa horšie nestalo....!“

Jeden z posledných džbankárov 
v Dechticiach Viktor Odler začínal sa 
venovať viac remeslu kolárskemu ako 
džbankárstvu, ktorému priemyselná 
výroba už zvonila na zánik. Musel naru-
kovať do prvej svetovej vojny a bojovať 
na ruskom fronte za záujmy rakúsko-
uhorského cisára Franz Jozefa. Tu bol 
zajatý a určený na práce do Džizaku, 
Samarkadská oblasť. Zajatci pracovali 
prevažne v poľnohospodárstve a - popri 
prísnych opatreniach o pohybe - boli 
pomerne slobodní. Viktor Odler sa po 
čase zamiloval do ruskej dievčiny, vzali 
sa pred popom v Džizaku a 24. marca 
1917 sa im narodil syn. Dali mu meno 
Alex.

Po revolúcii v Rusku a po skončení 
vojny sa podarilo Viktorovi Odlerovi 
vrátiť sa do novej Československej re-
publiky, do Dechtíc. Tu žil s rodinou 

v rodičovskom dome, č. 130, opustil 
hrnčiarsky kruh a už sa venoval len re-
meslu kolárskemu. 

Malý Alex Odler začal chodiť 1. 
septembra 1923 do Rímsko-katolíckej 
ľudovej školy v Dechticiach a bol od za-
čiatku vynikajúci žiak s jednotkami, len 
z písania a spevu mal dvojky. Spolužia-
ci mu hovorili Lonka, ako ho nazývali 
rodičia. Chodil aj na náboženstvo, hoci 
bol zapísaný ako pravoslávny. Spolužiaci 
spomínali, že dokonca v kostole patril 
medzi najmenších miništrantov.

Pani učiteľka, ktorá učila prvú 
triedu (učila potom aj mňa) sa práve 
pripravovala na vydaj a matka Alexa 
Odlera, ktorá mala zvláštny šijací stroj 
z Ruska, jej upravovala svadobné šaty. 
Práve ona si nemohla v Dechticiach 
zvyknúť a Katalóg žiakov druhej triedy 
má pri mene Alexej Odler poznámku, 
že „9. októbra 1924 sa vrátil do Ruska.“

Stopa za celou rodinou sa stratila 
na dlhé roky. Rusko sa pred Európou 
uzavrelo.

V prvé  aprílové dni roku 1945 pre-
chádzal okresom Trnava front. Nemci 
ustupovali organizovane, ničili sa sebou 
mosty a odvažovali sa už len na malé 
neúčinné protiútoky, ktoré mali za cieľ 
zdržiavať postup Červenej armády. 

Kapitán Červenej armády, v civile 
banský inžinier sa niekde za Trnavou 
zadíval na siluetu Malých Karpát a čo-
si mu to pripomenulo. Popchol koňa 
ostrohami a ťahalo ho to na sever. Bol 
prvý, kto z ruských vojakov vstúpil do 
horiacich a prázdnych Dechtíc, ktoré 
boli práve po prudkej delostreleckej 
paľbe a ktoré obyvatelia pred frontom 
opustili a utiekli do hôr, pod Kresanú 
skalu. V dedine zostalo len niekoľ-
ko starých, nevládnych ľudí. Práve sa 
mihol nejaký starík, ktorý krivkal do 
pivnice starého habánskeho mlyna na 
Blave. Kapitán zoskočil z koňa, kopol 
do dverí pivnice, uhol sa za stenu a na-
mieril dnu samopal. 

„Zdes Germanci??“ Nik neodpo-
vedal. Počul len starecký kašeľ. Vošiel 
dnu a podozrievavo prezeral skupinu 
trasúcich sa starcov a stareniek.... Jed-
nu spoznal.

„Bábuška Odlerova? Znaješ ty 
meňa? Ja Alex....“

Pani učiteľka, ktorá ho učila v prvej 
triede spomínala, že jej poradil, - keďže 
ruskí vojaci chodili často do školy a ru-
šili vyučovanie, - aby na školu vyvesili 
červenú zástavu, čo znamenalo, že je 
tam komandatúra. Zabralo to.

Kapitán Alex Odler bol ranený pri 
meste Hustopeče na Morave, potom sa 
zotavoval u rodiny v Dechticiach, kým 
ho neodvelili nevedno kam.

Asi pred 15. rokmi dostal Obecný 
úrad v Dechticiach žiadosť z Ruska od 
detí Alexa Odlera (on už nežil), či by 
sa nemohli presťahovať do Dechtíc? 
V chaose rozpadu Sovietskeho zväzu 
žiadosť zapadla, úradná korešponden-
cia zmĺkla - a stredoázijské republiky si 
začínali budovať svoju budúcnosť a rie-
šiť svoje problémy samé.

Jozef Šimončič

Z PRÍBEHOV, KTORÉ PÍŠE LEN ŽIVOT

SEZÓNNA 
UZÁVERA

Od 1. novembra platí na celom 
území Tatranského národného parku 
sezónna uzávera značkovaných turistic-
kých a náučných chodníkov. Uzávera 
sa vzťahuje na 37 chodníkov v národ-
nom parku. Všetky miesta sezónnych 
uzáverov sú vyznačené priamo v teréne. 
Chodníky budú zatvorené až do 15. 
júna budúceho roku, kedy budú opäť 
prístupné širokej turistickej verejnosti. 
Sezónna uzávera sa zatiaľ nevzťahuje na 
žlto značkovaný chodník k Symbolic-
kému cintorínu pod Ostrvou vo Vy-
sokých Tatrách. Tu sa sezónna uzávera 
začína každoročne až 1. januára a končí 
rovnako ako na ostatných chodníkoch 
15. júna. Pre turistov a návštevníkov 
Vysokých Tatier sú naďalej otvorené 
všetky vysokohorské chaty. Výnimkou 
je len Chata pod Rysmi, keďže k chate 
sa dá dostať len po červeno značkova-
nom chodníku, ktorý vedie od rázces-
tia nad Žabím potokom až na Rysy. Na 
tento chodník sa vzťahuje sezónna uzá-
vera. Na chatu sa nedá dostať ani z poľ-
skej strany, napriek tomu, že v Poľsku 
neexistuje sezónna uzávera chodníkov. 
(Podtatranské noviny)
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Vedomostná súťaž o Slovensku, ktorú 
organizuje Spolok Slovákov v Poľsku, sa 
stala už tradíciou. Nielen žiaci, ale aj ich 
učitelia zo spišských a oravských základ-
ných škôl a gymnázií si školský rok bez tej-
to súťaže hádam ani nevedia predstaviť. 

29. októbra 2008 sa v Dome sloven-
skej kultúry v Kacvíne uskutočnil ďalší roč-
ník vedomostnej súťaže Poznaj Slovensko 
– vlasť svojich predkov, ktorého sa pravi-
delne zúčastňujú spišské základné školy a 
gymnáziá, no tento ročník sa rozrástol aj 
o žiakov z Oravy, konkrétne zo základnej 
školy z Podvlka. 

Súťaž v sebe skrýva veľký význam, pre-
tože je bohatým zdrojom poznatkov pre 
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Súťaž o Slovensku

DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV
žiakov, učiteľov i všetkých osta-
tných účastníkov. Podobné slo-
vá vyslovil vo svojom úvodnom 
príhovore aj generálny tajomník 
Spolku Ľudomír Molitoris. Po-
znamenal tiež, že vedomosti sú 
najdôležitejšie, preto pevne verí, 
že rovnakým bohatstvom budú 
pre žiakov aj vedomosti z toho-
ročnej súťaže. Sú totiž dedič-
stvom našich predkov, ktoré si 
treba navždy uchovať.

Ľ.  Molitoris v úvode privítal 
taktiež všetkých zhromaždených, 
medzi ktorými nechýbali: kon-
zul SR v Krakove Marián Baláž, 

čestný predseda Spolku Ján Moli-
toris, podpredseda Spolku Domi-
nik Surma, obvodný predseda OV 
SSP na Spiši František Mlynarčík, 
kacvínsky farár Tadeusz Majcher, 
predseda MS SSP v Kacvíne Ján 
Venit a krajan Bronislav Knapčík 
zo Sliezska. Mnohí z nich sa na sú-
ťaži  stretávajú každý rok. Vrúcne 
privítanie patrilo aj novým hosťom, 
medzi ktorými boli: správca Matice 
Slovenskej v Martine Ján Eštok a 
zástupca Odboru Matičiarov Lukáš 
Pacner, ktorí sa našej súťaže zúčast-
nili po prvýkrát. Neskôr slovo pa-

trilo redaktorovi Mariánovi Smondekovi, 
ktorý sa zhostil úlohy moderátora celého 
podujatia. 

Žiaci netrpezlivo čakali na súťaž a bo-
li veľmi zvedaví, aké otázky si vyžrebujú. 
Niektorí z nich sa nám neskôr priznali, že 
sa trochu obávali, či budú poznať správne 
odpovede. 

Súťažilo sa v troch, v prípade remízy až 
v štyroch  kolách. Dôležitú a ťažkú úlohu 
mala predovšetkým porota, v zložení: Al-
dona Záhorová, Ján Eštok a Lukáš Pacner. 

Ako prví nastúpili do súťaže žiaci zá-
kladných škôl, a to v štyroch družstvách. 
Družstvo zo Základnej školy v Podvlku 

Hádam to nebude ťažká otázka... Aká len bude naša prvá otázka?
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tvorili žiačky: Kinga Gribáčová, Patrícia 
Šišková a Anna Brandysová. Zo všetkých 
síl sa snažili nazbierať čo najviac bodov. 
Hoci nevyhrali, zaslúžia si naše povzbu-
denie a obdiv, pretože sa súťaže zúčastnili 
prvýkrát. Pripravovali sa pod vedením uči-
teľky Grażyny Kozákovej.

Družstvo zo Základnej školy Jána Pavla 
II. v Kacvíne tvorili: Tomáš Kromka, Mar-
tina Pitońová a Karolína Radecká. Na súťaž 
ich pripravovala učiteľka Alžbeta Górová, 
ktorá nám neskôr povedala, že im držala 
palce z celých síl.  

Družstvo zo Základnej školy v Krem-
pachoch pozostávalo z Marty Žigmundo-
vej, Terézie Petráškovej a Anety Tomaš-
kovičovej. Do súťaže sa pripravovali pod 
vedením učiteľky Moniky Pacigovej.

Za Základnú školu v Novej Belej sú-
ťažili: Margita Kurnátová, Anna Lojeková 
a Katarína Braviaková. Na súťaž ich pripra-
voval učiteľ Dominik Surma.

Žiaci si v súťaži počínali vcelku dobre, 
trošku väčší problém robilo hľadanie miest 
na mape. Na priečke víťaza sa umiestnilo 
družstvo z Novej Belej, tesne za nimi bolo 
družstvo z Krempách, z Kacvína a napo-
kon z Podvlka.  

Po základných školách si za stoly súťa-
žiacich zasadli žiaci zo spišských gymnázií. 
Družstvo z Gymnázia v Białke Tatrzańskej 
tvorili: Lukáš Zlahoda, Anna Vojtasová 
a Dominika Martinčáková, ktorí sa na sú-
ťaž pripravovali pod trpezlivým dohľadom 

Moniky Majerčákovej. Z krempašského 
gymnázia súťažili: Tomáš Petrášek, Katarí-
na Cervasová a Damián Bizub. Pomocou 
a radou im pri príprave do súťaže poslúžil 
učiteľ Dominik Surma. Za Gymnázium 
z Nižných Lápš súťažili: Alica Krzysiac-
zeková, Michal Kromka a Patrícia Kačmar-
číková, ktorí sa na súťaž pripravovali pod 
vedením učiteľky Márie Kačmarčíkovej.  

Víťaznú priečku v tejto kategórii obhá-
jili gymnazisti z Krempách s počtom bodov 
14, po nich nasledovalo družstvo z Białky 
Tatrzańskej a napokon družstvo z Nižných 
Lápš.

Medzi otázkami, ktoré si žiaci 
a gymnazisti vytiahli bolo veľa ta-
kých, ktoré sa im zdali jednodu-
ché, ale našli sa aj také, ktoré im 
spôsobili ťažkosti a museli hlbo-
ko načrieť do svojich vedomostí. 
A veru neostáva nám nič iné, iba 
priznať, že v takýchto situáciách 
sa im snažili pomôcť ich učitelia. 
Verme, že v budúcich ročníkoch 
sa našepkávanie nezopakuje, ale 
hlavne, že nebude potrebné. Tak 
to už v súťažiach býva, víťazstvo 
si treba zaslúžiť.

Po ťažkom vedomostnom boji o Slo-
vensku nasledovalo posilnenie v podobe 
chutného obeda, ktorý nám pripravili ši-
kovné gazdinky z Kacvína. Po obede pri-
šla tá najočakávanejšia chvíľa - rozdávanie 
atraktívnych odmien, ktoré putovali nielen 
do rúk víťazov, ale aj žiakov, ktorí sa súťaže 
zúčastnili ako publikum. Sladkú odmenu 
získali aj učitelia. Nikto teda neodišiel na-
prázdno. 

Myslím si, že každý z nás by si mal 
uvedomiť, že najväčšou odmenou často 
nebýva len víťazstvo a vecné ceny. Oveľa 
väčšiu hodnotu má to, čo pretrvá dlhší čas 
- vedomosti, ktoré žiakom nikto nevezme. 
Možno ich v budúcnosti odovzdajú svojím 
deťom.

Lýdia Ostrowska 
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Družstvo z Kacvína so svojimi cenami

Porota a gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris

Očakávaná chvíľa - odovzdávanie odmien Naši učitelia
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Knihu s takýmto názvom vydalo 
v roku 2007 Oravské etnografi cké mú-
zeum v Hornej Zubrici. Autormi pub-
likácie sú Marcin Kowalczyk a Maciej 
Rutkowski. Kniha ma zaujala hlavne 
preto, lebo sa v nej píše aj o náhrobných 
kameňoch so slovenskými nápismi. 
Najviac sa mi páčilo samotné štú-
dium jednotlivých náhrobných ka-
meňov na oravských cintorínoch, 
ktoré sa nachádza v tretej kapitole. 
Prelistujme si ju však od začiatku 
do konca.

Prvá kapitola sa zaoberá his-
tóriou hornej Oravy. A ako to už 
s tou históriou býva, nie vždy sa 
čitatelia zhodujú s takou interpre-
táciou historických faktov, ako ju 
vidia samotní autori. Najťažšou 
úlohou čitateľa, ktorý sa zaoberá 
históriou hornej Oravy a Oravy 
vôbec, je hľadanie a nájdenie prav-
dy. V mnohých historických, pre-
važne poľských, štúdiách je totiž 
obrátená na ruby. A najhoršie je to, 
že stokrát opakovaná lož sa stáva 
pravdou. Tu však treba pochváliť 
autorov, pretože historickú časť na-
písali obozretne. Síce osobne nesú-
hlasím s niektorými historickými 
závermi a občas mám dojem, že ich 
vyvracajú aj fakty uvedené v knihe, 
je to však otázka interpretácie. A tú 
už prenechávam samotnému čita-
teľovi.

V ďalšej kapitole Oravské cin-
toríny – história a súčasnosť Marcin 
Kowaczyk po úvode venovanom význa-
mu cintorínov v histórii rozoberá his-
tóriu v jednotlivých oravských obciach 
– v Chyžnom, Harkabuze, Jablonke, 
Malej Lipnici, Veľkej Lipnici, Orávke, 
Pekelníku, Podsrní, Podsklí, Podvlku, 
Dolnej a Hornej Zubrici. 

V tretej kapitole, ktorej obsah som 
už čiastočne predstavil, Maciej Rut-
kowski prezentuje výsledky výskumu 
jednotlivých náhrobných kameňov na 
oravských cintorínoch. Jednotlivé ná-
pisy rozdelil do viacerých jazykových 
kategórii, do ktorých sa neskôr snažil 
jednotlivé nápisy zadeliť. Treba podo-
tknúť, že samotné zbieranie materi-

álov muselo byť naozaj veľmi namá-
havé, takže z tohto hľadiska je to kus 
dobrej práce. Autor skúma náhrobné 
kamene do roku 1945. Rok vzniku sa 
prevažne určoval na základe dátumu 
úmrtia. Jednotlivé jazykové kategórie 
nápisov tvorili štyri základné jazyky: 

maďarský, slovenský, poľský a latin-
ský, a okrem nich boli ešte vytvorené 
dve miešané kategórie: poľsko-sloven-
ská a maďarsko-slovensko-poľská. Čo 
sa týka kategórie maďarského jazyka, 
v takýchto nápisoch sa objavuje len 
maďarský zápis mena a priezviska, 
ďalší text je v slovenčine. V niekto-
rých prípadoch v slovenskom zápi-
se priezviska sa nachádza „w“, ktoré 
podľa autora môže mať viacero príčin. 
Autor sa však prikláňa k názoru, že je 
to pozostatok bernolákovčiny, v kto-
rej sa „w“ používalo. Analýza zápisu 
mien a priezvisk bola občas dosť ná-
ročná predovšetkým kvôli zlému sta-
vu náhrobných kameňov. 

Veľkou prekážkou v určení auten-
ticity náhrobných kameňov je podľa 
autora skutočnosť, že nevedno presne, 
v akom časovom období po pohrebe zo-
snulého bol náhrobný kameň zhotove-
ný. A to má zásadný vplyv na vytvorenie 
záverov týkajúcich sa použitého jazyka 

v danom období. Ďalším „nedu-
hom“ je opravovanie nápisov na 
náhrobných kameňoch, pričom 
pôvodný text bol zapísaný v inom 
jazyku pred opravou a v inom ja-
zyku po nej. Síce väčšina takýchto 
opráv zanecháva viditeľné stopy 
na náhrobných kameňoch, ak 
boli vykonané dávnejšie, môžu 
mať klamlivý vplyv na skúmateľa. 
Myslím si však, že takéto prípady 
sú ojedinelé a nemôžu výraznejšie 
vplývať na výsledky výskumu. 

V ďalšej kapitole sa autor za-
meriava na zadelenie jednotlivých 
nápisov do troch skupín z hľadis-
ka histórie. Nápisy rozdelil na zá-
klade najvýznamnejších historic-
kých udalostí do troch časových 
kategórií: 1. obdobie pred prvou 
svetovou vojnou, 2. medzivojno-
vé obdobie a 3. obdobie druhej 
svetovej vojny. Akokoľvek sa však 
pozrieme na túto problematiku, 
zo skúmaných náhrobných nápi-
sov vyplýva, že v období, na ktoré 
sa bádateľ zameral, v náhrobných 
nápisoch prevláda čistý slovenský 
jazyk alebo slovenský jazyk s prv-

kami jazyka maďarského či poľského.
Posledná kapitola sa zaoberá mate-

riálom, z akého boli v jednotlivých ob-
dobiach náhrobné kamene vytvorené. 
Celú knihu dotvára obrazová príloha 
a zoznam použitej literatúry. 

Ak sa niekto zaujíma o históriu hor-
nej Oravy, jednou z kníh, do ktorých by 
mal určite nahliadnuť, je určite táto. Je 
tu totiž zhromaždený výnimočný mate-
riál, ktorý by bolo možné ešte dôklad-
nejšie spracovať. Myslím si, že kniha 
na vedeckom poli splní svoje poslanie 
a obohatí výsledky vedeckého skúmania 
slovensko-poľskej histórie.

Marián Smondek

ORAVSKÉ CINTORÍNY



Oslavy vo Fridmane
V o Fridmane sa v dňoch 17.-19. 

októbra t. r. konali oslavy spo-
jené so 700. výročím existencie 

obce. Prvé  údaje o vzniku obce pochá-
dzajú pravdepodobne z roku 1308 a 
predpokladá sa, že zakladateľom obce 
mohol byť Fridrich z Huncoviec. V 17. 
storočí obec nadobudla mestské práva. 
V nasledujúcich storočiach bola dôle-
žitým hospodárskym, administračným 
a kultúrnym centrom pre susedné obce. 
V obci mala nedecká šľachta kaštieľ, piv-
nice na víno, mlyn, pílu a ďalšie budovy. 
Dodnes ostala pošta, škola a kostol sv. 
Stanislava, ako aj kaštieľ a pivnice. Sú 
svedectvom dejinných zmien. 

Na úvod týchto slávností si mohli 
obyvatelia obce a pozvaní hostia po-
zrieť divadelné predstavenie o dejinách 
Fridmana od najstarších čias až po sú-
časnosti, ktoré pripravila školská mlá-
dež. Divadelnú hru si pozrel aj vojt 
Gminy Nižné Lapše Paweł Dziuban. 
Po predstavení nasledovala ďalšia časť 
programu - výstava s názvom Fridman 
na starých fotografi ách. Zhromažde-
ní hostia si mohli pozrieť ako vyzerala 
obec voľakedy a porovnať ju s dnešnou 
architektúrou. Starší obyvatelia si za-
spomínali na dávne časy a niektorí sa aj 
našli na fotografi ách. Ženy živo disku-
tovali o krojoch, aké nosili v minulosti 
ich matky či staré matere. Bola aj prí-
ležitosť zapísať sa do pamätnej knihy, 
ktorú niektorí využili. Vo večerných ho-
dinách bola sv. omša spojená s duchov-
nými cvičeniami. V sobotu 18. októbra 
2008 sa v hoteli Tri koruny uskutočnil 

seminár o histórii obce. V nedeľu osla-
vy ukončila slávnostná sv. omša, ktorú 
odbavil kardinál Franciszek Macharski, 
ktorý doviezol so sebou aj pozostatky 
sv. Stanislava biskupa, patróna fridman-
ského kostola. Po sv. omši a procesii 
nasledovalo posvätenie pamätnej tabule 
k jubileu 700. výročia obce.

Podujatie pripravila združená škola 
v spolupráci s Gminou Nižné Lapše 
a obecnou radou Fridmana.

DOROTA MOŠOVÁ
Foto: aj, fp, dm 
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Hľadisko plné divákov

Scénka z dejín Fridmana

Odhalenie pamätnej tabule

Kostol 

Sv. Stanislava

Procesia s pozostatkami Sv. Stanislava

Krajan F. Pleva sa zapisuje 

do pamätnej knihy

Zaujatí pozorovatelia výstavy

e-mail: zivot@tsp.org.pl



A
ni nevieš, ako sa teším, Karči! - 
volal natešený Súľovský na nad-
poručíka Abrahámyho, keď na 
dvore merníckeho kaštieľa zo-

skočil z koňa. Ponáhľal sa mu v ústrety 
a chcel mu potriasť ruku.

Ale nadporučík podávanú ruku ne-
prijal.

- Čo? Ty mi nechceš stisnúť ruku? 
- Súľovský užasnuto naňho hľadel a len 
veľký údiv v ňom krotil výbuch hnevu.

- Nie, Jóži báči, - usmial sa nadpo-
ručík, - nepodám ti ruku, lebo v dlani 
nosím azda smrť. Cholera sa v Trebi-
šove už rozzúrila a veru neurobil som 
dobre, že som poslúchol a prišiel na 
tvoje zavolanie.

- Pravdu máš, - odvetil statkár Sú-
ľovský, - mali by sme sprostači dávať 
príklad, ako sa chrániť pred nákazou. 
Mu síme byť opatrní, čert to vzal!

Nasilu sa zmocnil nadporučíkovej 
ruky a potriasol ju, akoby na pochova-
ný hnev nebolo v ňom ani najbledšej 
spomienky.

- Ani nevieš, ako sa teším, že si 
predsa prišiel. A teším sa nielen ja. Ešte 
dakto sa bude tešiť, a to väčšmi než ja! 
Veľmi som sa obával, že ťa márne vo-
lám, lebo som sa do počul, že v Trebišo-
ve si len sám s desiatimi vojakmi.

- Áno, len ja som tam a naozaj ne-
máme viacej ako de sať chlapov. A pre-
páč, Jóži báči, veľmi sa ponáhľam. Po-
vedz, čo ťa trápi, v čom ti mám byť na 
pomoci, lebo sa bez meškania musím 
vrátiť do Trebišova. Nie je tam všet-
ko v poriadku. Ľudia sa zhromažďujú 
po uliciach, hoci je to zo zdravotných 
príčin prísne zakázané, a vzniká podo-
zrivé, búrlivé ovzdušie. Vojaci nestačia 
rozháňať vzbúrený dav. Ľud je čoraz 
spurnejší. Musím sa bezpodmienečne 
hneď vrátiť, lebo sa obávam, že nebu-
dem vedieť situáciu opanovať. Zámož-
nejší občania neodvažujú sa už vyjsť na 
ulicu, lebo chudoba šomre proti nim, 
vykrikuje na nich, a práve tak je to aj 
s úradnými osobami: bez hajdúskeho 
sprievodu sa z domu ani nepohnú. A 
práve keď som odchádzal, moji vojaci 
mi hlásili, že z ktoréhosi dvora letel na 
nich dážď kamenia. Sú to nebezpečné 
príznaky.

- Nebezpečné, - mávol Súľovský 
rukou pohŕdavo. -Prečo s tou háveďou 
zaobchádzaš v rukavičkách?

- Teraz nemožno inakšie, - odvetil 
nadporučík. - Ľud je krajne roztrpče-
ný. Cholera pustoší a rozsieva smrť i 

Jožo Nižnánsky

ZA HLAHOLU UMIERÁČIKA

zú falstvo. Heslá buričov sa ujímajú v 
roztrpčených srdciach. Beda tomu, kto 
by sa rozdráždených opovážil ešte väčš-
mi rozšparchávať!

- Ja sa opovážim, - krv zaliala tvár 
Jozefa Súľovského. - Dnes som zavrel 
desať nebezpečných nespokojencov a 
rozkázal hajdúchom dotĺcť ich tak, aby 
im prešla chuť reptať proti mne a búriť 
sa. Mal si vidieť: nikto ani nemukol.

- Na tvojom mieste by som to nero-
bil, - povedal nadporučík. - Nezabúdaj, 
že tí zavretí sa raz dostanú na slo bodu. 

Vypustíš ich ty sám alebo ich ľud vyslo-
bodí. A potom sa ti vypomstia.

- To by som chcel vidieť!
- Nechci to vidieť, Jóži báči. Ale 

prosím ťa, povedz, prečo si ma volal, 
lebo čas uteká.

- Len poď, Karči, posedieť si trocha 
a občerstviť sa. Čo by moji hostia pove-
dali, keby si len takto na dvor nakukol 
a hneď ufujazdil?

- Máš hostí, Jóži báči? - pokrútil 
nadporučík hlavou.

- Azda by som ich nemal mať?
- Je to tvoja vec, Jóži báči, - mračil sa 

nadporučík, -ale myslím, že prežívame 
veľmi vážne chvíle, nevhodné na vystrá-
janie hostín.

- Nuž prežívajme ich veselo, - rozo-
smial sa Súľovský, chytil ho za ruku a 
ťahal ho dnu do kaštieľa. Len čo vstú-
pili do chodby, nadporučík sa vytrhol 
statkárovi. Doľahli k nemu veselé zvuky 
cigánskej muziky. Ani čo by ho dakto 
drúkom bol ovalil. Teraz, keď cholera 
besne skáša ľudské životy a keď vzbĺkol 
oheň, ktorého plamene zachvátia há-
dam celú krajinu, nájdu sa ľudia, čo sa 
veselia a výskajú pri cigánskej hudbe! 
Skrsol v ňom hnev a len horko-ťažko sa 
opanoval, aby Súľovskému nepovedal 
svoju mienku a nezutekal odtiaľto.

- Ak zahynieme, - Súľovský spozo-
roval, ako nemilo sa nadporučíka dotkli 
zvuky cigánskej muziky, - aspoň veselo 
zahynieme!

Nadporučíkovi sa až hlava zakrútila, 
keď vstúpil do jedálne. Okolo stola se-
delo zo dvadsať ľudí v najlepšej nálade, 
s tvárami rozohriatymi od tanca a vína. 

Vyprázdňovali poháre do dna, spievali, 
až hudbu prekrikovali.

- Karol! - ozval sa výkrik a od stola 
utekala k nemu Júlia Súľovská so zapý-
renou tvárou, s rozžiarenými očami. -
Tu si, Karol, predsa si prišiel!

Súľovský sa spokojne usmieval, 
usmievala sa aj pani Súľovská, ktorej 
odpor muž a dcéra premohli tak, že sa 
za nadporučíka Abrahámyho ako svojho 
nádejného zaťa už aj ona oduševňovala.

Ani sa nenazdal, Júlia mu už visela 
na krku a bozkávala ho. Hostia zadi-

vene pozerali na ten výjav a aj banda 
Ďurka Tokára zabudla hrať. Súľovský 
sa obrátil k hosťom s pohárom v ruke. 
Jedáleň stíchla.

- Milí hostia, - zvolal, - vyprázdnime 
poháre na zdravie mladých zaľúbencov. 
Nech žije láska!

Medzi hosťami bol aj mernícky ka-
zateľ slova božieho Jozef Kacián. Začu-
dovaný pošepol svojmu susedovi, stat-
károvi Klobušickému:

- Ako to? Veď nie sú ani zasnúbení, 
- ukazoval zrakom na dievča, také zapý-
rené, že každý na ružu musel myslieť.

- Nie sú, ale budú, - odvetil Klobu-
šický a na farárovej tvári bolo vidieť, že 
sa dovtípil.

- Nech žije láska! - ozval sa výkrik z 
mnohých hrdiel a podávali pohár i Júlii 
a nadporučíkovi. Júlia vyprázdnila po-
hár na dúšok, samopašne ho šmarila do 
kúta, ale nad poručík si pery sotva ovla-
žil vínom, pohár už aj kládol na stôl, 
ani čo by ho pálil.

- Ďakujem ti, otecko! - tu sa mu Jú-
lia hodila okolo krku. - Ty, len ty si mi 
ho sem privábil!

Nadporučík užasnuto hľadel na nich. 
Prekvapenie za prekvapením sa naňho 
valilo, ťažko sa spamätúval. Veci, ktoré 
sa s ním diali, boli mu neuveriteľné.

- Keby som ťa ja bola volala, Karol, 
- výčitka trpkla v Júliinom hlase, - prav-
da, nebol by si prišiel?

- Nie, - taký chladný bol nadporučí-
kov hlas, až ju zamrazil.

- No, nie si veľmi galantný.
- Až príliš som galantný, - obracal sa 

nadporučík k Súľovskému: - A povedz, 
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Jóži báči, pre toto si ma sem odvolal od 
mojich bezodkladných povinností?

- Nehnevaj sa, Karči, - prosba bola 
v očiach i v hlase Súľovského, - musel 
som ťa volať. Lebo keby si nebol prišiel, 
Júlia by mi bola zase utiekla k tebe...

Čo to má znamenať? Súľovský ve-
rejne rozpráva o rojčení svojej dcéry. Či 
nie je to všetko preto, aby musel zach-
rániť česť dievčaťa, zasnúbiť sa a oženiť? 
Tu už nevedel ututlať hnev, ktorý v 
ňom od samého príchodu blčal. Vy-
búšil z neho:

- Hnevám sa na teba, Jóži báči, hne-
vám sa na vás všetkých, páni! Zabúda-
te, že tisíce ľudí zápasia so smrťou, že 
umieráčiky kvília na všetkých vežiach! 
Zabúdate, že ľud sa búri. Hanbite sa, 
páni, že pri víne a muzike zotrvávate v 
týchto ťažkých chvíľach.

- Aj to je burič! - zvolal ktorýsi z 
hostí.

- Pravda je, čo tvrdil o ňom slúžny 
Viczmándy - s buričmi drží, je ich spo-
jencom!

Jedáleň sa zlovestne rozšumela, ale 
nadporučík Abrahámy neľutoval svoje 
slová.

- Karol! - zvolala Júlia a slzy sa jej 
tisli do očí.

Tu sa dvere rozleteli dokorán a všet-
ky zraky sa vrhli na ženu, ktorá sa v 
nich zjavila predesená, s vlasmi rozstra-
patenými od behu, s tvárou, z ktorej 
kričala hrôza.

- Môj muž dokonal! Vy ste ho usmr-
tili! - kričala zachrípnutým hlasom na 
Súľovského a jeho hostí. - Vaše prášky 
ho usmrtili. Nech vás pánboh stresce!

Otvorenými dverami cez chodbu sa 
plazil do jedálne hlahol umieráčika.

- Nech vás pánboh stresce! - hlas 
vdovy vtínal sa až do špiku kostí.

- Mlč, ty striga! - priskočil k nej stat-
kár Súľovský.

- Zabite ma, páni! Mňa môžete 
umlčať, ale zločin, ktorý ste spáchali, 
neumlčíte! Otrávili ste mi muža. Nie 
medicínu, ale otravu ste mu dali!

- Vyhoďte ju! Ešte nám sem choleru 
dovlečie! - zakričal Súľovský na hajdú-
chov.

Hajdúsi chytili ženu, ktorá vrieska-
la, divo sa hádzala v zajatí ich ramien. 
Vyvliekli ju na dvor.

- Drž jazyk za zubami, - radili jej, 
- lebo veľkomožný pán nemá chuť do 
žartovania.

Nadporučík Abrahámy trmu-vrmu, 
ktorá vznikla po tomto búrlivom výja-

ve, využil na zmiznutie. Nik to nezba-
dal, len Júlia Súľovská, ktorá nespúšťala 
z neho oči ani na chvíľu.

- Karol! - zvolala a vybehla za ním 
na chodbu. - Neodchádzaj!

Cítila, že keď teraz odíde, nevráti sa 
už nikdy. Vykračoval tvrdými krokmi, 
ani čo by nepočul jej volanie.

- Karol! - Dohonila ho a chytila za 
ruku. Tu vybehol za ním aj Súľovský.

- Čo sa ti rozum mätie, chlapče? - 
zahŕňal ho výčitkami.

- Rozum mám na mieste, Jóži báči, 
- odvetil so zamračenou tvárou, - preto 
neznesiem pohľad na zvrátenosť, akú tu 
vystrájate. O ľud by ste sa mali starať. 
Mierniť jeho zúfalosť.

- Čo nás do tej sprostače, - dopaľo-
val sa Súľovský. -Sám na vlastné oči si sa 
mohol presvedčiť, aký hlúpy je ten ľud. 
Staráme sa oň, lieky mu zadarmo dáva-
me, a vykrikuje, že ho otravujeme!

- Je to vaša vina. Áno, ľud je hlú-
py, ale je to len pre vás! Stavali ste preň 
školy? A kde aj boli školy, nezakazova-
li ste deťom chodiť do nich? Vraj hnoj 
možno kydať aj bez znalosti písania a 
čítania - to bolo vaším heslom. A keď 
sedliacky syn chcel študovať, či ste ne-
podnikli všetko možné, aby ste ho strh-
li späť k hrude a pluhu a do tmy?

- Poznal som ťa, Karči, - Súľovský 
si muštroval nadporučíka Abrahámy-
ho, - či len teraz ťa spoznávam? Už aj 
ja začínam veriť, že držíš so sedľačou, 
že si burič!

- Možno, - odvetil nadporučík Ab-
rahámy, - lebo vo vašich očiach buri-
čom je každý, kto nesúhlasí s neľud-
ským počínaním, kto nestrpí krivdu a 
nespravodlivosť!

Júliu škriepka nezaujímala a chcela 
jej urobiť nasilu koniec, lebo cítila, že 
priepasť, ktorá bola medzi jej otcom a 
nadporučíkom, znova sa prehlbuje. - 
Poď, Karol, - ťahala ho späť do jedálne.

- Prepáč, Júlia, - odpovedal zdvori-
lo, ale chladne, až ju zamrazilo, - ne-
môžem ti urobiť po vôli. Príjemnejšie 
by mi bolo starať sa o tvoju zábavu, než 
sa vrátiť do rozbúreného Trebišova. Ale 
povinnosť je povinnosť.

- Vraj som burič, Jóži báči! - ho-
voril Abrahámy na rozlúčku s trpkým 
úsmevom. - Ale divný burič! Kým vy tu 
bezstarostne svojim chúťkam hoviete - 
to povedz svojim milým hosťom - ja sa 
ponáhľam do osieho hniezda, idem na 
stráž, aby nevypukla vzbura. Taká stráž 
by bola teraz všade potrebná. Lebo keď 

plameň vzbĺkne čo len na jednom mies-
te, bude požiar, akého svet ešte nevidel. 
Keď to nechcete vidieť, nuž len jedzte, 
pite, tancujte, ale beda vám, beda nám 
všetkým, ak ľud povstane a príde nás 
súdiť!

- Vojak si, predsa sa bojíš! Bojko si, 
Karči! - na tvári Súľovského sa rozškľa-
bila pohŕdavá grimasa.

- Nebojím sa, - odvetil nadporučík, 
- len nie som slepý a otvorene poviem, 
čo vidím, myslím a cítim.

- Tak čo cítiš voči mne, - Júlia sa ši-
balsky usmiala. -Ukáž, či naozaj otvore-
ne povieš, čo cítiš.

- Nič! - odvetil a už aj odchádzal.
Otec a dcéra užasnuto hľadeli za 

ním. Júlia cítila, že čosi jej zviera hrdlo 
a pridúša ju, srdce vzrušene bije a oči 
vlhnú.

- Nesmie odísť, - zvolala a už sa aj 
rozbehla, že sa naňho hodí a nepustí 
ho.

- Prosiť sa mu nebudeme! - zdrapil 
ju otec drsne za ruku. - A márne by si 
ho zdržiavala, toho hlavaja nezdržíš! A 
potom, dievča, neviem, či vlastne nemá 
on pravdu. Nemali sme ho z Trebišova 
odvolávať teraz, keď na iné nevie mys-
lieť, len na svoju povinnosť.

- Práve preto som chcela, aby bol tu, 
u nás, lebo sa oňho bojím. A také tuše-
nie ma opanúva, že ho už neuvidím... 
Má poruke len desať chlapov! Čo si 
počne, ak sa sedliaci naozaj vzbúria? 
Zabijú ho...

- Neobávaj sa oňho, Júlia, poradí si 
s nimi!

- Idem za ním! - chcela sa vyslobo-
diť z otcových rúk. -Cítim, že umrie, 
a jeho smrť by som neprežila. Chcem 
umrieť s ním.

- Neplač, Júlia, neplaš sa zlými pred-
tuchami, - pokúšal sa otec upokojiť ju a 
odvliekol ju do izby.

Márne ju utešoval a upokojoval. 
Tým márnejšie, že v jeho slovách bolo 
čoraz menej presvedčenia a istoty. Spo-
mínal si na výstrahy nadporučíka Ab-
rahámyho, a dcérine zlé predtuchy sa 
zmocňovali aj jeho. 

Bál sa.
Nevedel, prečo a čoho sa bojí, ale 

neodškriepiteľné zmietal ním strach.
Keď sa vrátil medzi hostí, bol už ako 

vymenený.
Hostia sa čo chvíľa rozišli.

(Cholera, 1989)
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Do Slovenského biografi ckého slov-
níka sa dostali traja rodáci:

Martin Tamaškovič narodil sa 
v Dechticiach 20. októbra 1803. Vy-
učil sa za mlynára, desať rokov ako 
tovariš vandroval po Európe, usadil sa 
v Trnave, kde si otvoril hostinec. Ten 
sa stal slovenskou čitárňou a centrom 
slovenského života v Trnave. Poznal ho 
Ľ. Štúr, J. M. Hurban, A. Radlinský, 
M. Hamuljak, K. Kuzmány, J. Palárik 
a korešpondovali s ním. Zúčastnil sa 
zasadania Tatrína v Čachticiach roku 
1847. Vydal päť samostatných tlačí, 
prispieval do časopisov a ročeniek. 
Zomrel v Trnave 20. februára 1872 
a je pochovaný na Starom cintoríne; 
uvažovalo sa o jeho exhumácii a prevo-
ze do rodných Dechtíc. Svoj majetok 
poručil Matici slovenskej. Prezývali ho 
Trnavský Svätopluk.

František Vladimír Šimončič na-
rodil sa v Dechticiach 15. júla 1841. 
Ľudovú školu vychodil v rodisku, ma-
turoval na gymnáziu v Trnave, vstú-
pil do seminára v Ostrihome. Tu sa 
schádzal so slovenskými spolužiakmi 
a napísal po slovensky knihu o výcho-
ve, začo ho vylúčili zo seminára, keď 
mu zomrela matka, odišiel do Ruska, 
na Volyň, kde bol vychovávateľom v 
rodine bohatého obchodníka. Prekla-
dal zo slovenčiny do ruštiny, pracoval 
medzi slovenskými i českými usadlík-
mi. Dostal sa do kontaktu s lekárom 
Dušanom Makovickým i spisovateľom 
L. N. Tolstojom. Roku 1885 cárske 
úrady na neho naliehali, aby požiadal 
o ruské občianstvo, ale radšej sa vrátil 
na Slovensko, do Chtelnice, kam sa 
vydala jeho sestra a hospodáril s nimi. 
V rokoch 1899 – 1900 pracoval v ad-
vokátskej kancelárii Štefana Fajnora 
v Senici. Okrem materčiny ovládal la-
tinčinu, nemčinu, ruštinu, maďarčinu, 
pasívne francúštinu, taliančinu, anglič-
tinu. Prispieval do slovenských časo-
pisov. Zozbieral a znotoval 330 piesní 
z okolia Dechtíc. Po vypuknutí prvej 
svetovej vojny ho 2. septembra 1914 
zatkli a vojenský súd ho odsúdil ako 
slovenského buriča a ruského špióna na 
doživotie. Koncom mája 1915 zomrel 
vo väzení v Enyingu, Vesprímska župa 
a tam je pochovaný. Chtelničania mu 
dali na dom, kde žil pamätnú tabuľu: 
„Pamiatke národného hrdinu Vladimíra 

Po stopách minulosti

Šimončiča, ktorý pre národ žil a za rýdze 
slovenské zmýšľanie život obetoval“. Bol 
to úprimný vlastenec, obetavý rodoľub, 
otvorený človek veľkých intelektuál-
nych kvalít; nežičlivá doba a prostredie 
mu ich nedovolili rozvinúť.

Ján Heteš narodil sa 24. januára 
1876 a zomrel 15. júna 1951 v Dechti-
ciach. Vyučil sa za strojného zámoční-
ka v tamojšej rybárni, ale živnostenský 
list získal až roku 1923. Sprvu pracoval 
ako zámočník, neskôr so synmi vybu-
doval si strojársko-zámočnícku a sto-
lársku dielňu. Mal 10 detí a každému 
zhotovil kompletnú mlátiacu súpravu. 
Mlátil obilie v celom trnavskom okrese. 
Vyhotovil aj stroj na čistenie ďatelino-
vého semena. Druhou jeho činnosťou 
bolo fotografovanie. Sám si zhotovil 
fotoaparát a v rokoch 1925 – 1950 
a fotografoval portréty, skupiny, mlat-
bu, objekty, zvieratá, zátišia. Jeho dielo 
má dokumentárnu hodnotu.

A ešte niekoľko osobností, ktoré sa 
budú v dejinách Dechtíc spomínať:

Júlia Tomášková, rod. Slivová 
(„babka Pupákéch), narodila sa 15. 
júna 1849, zomrela 20. júna 1944, ako 
95 ročná, pochovaná je v Dechticiach. 
Vynikajúca výšivkárka. Prof. Krajňák 
upozornil na ňu arcikňažnú Izabelu, 
manželku vojenského veliteľa Brati-

slavy, ktorá založila spolok Izabela pre 
domácku výrobu ľudových výšiviek zo 
západného Slovenska; využíval vyšívač-
skú zručnosť dedinských žien, ich vý-
tvarné cítenie a presadzoval ich na do-
mácich a zahraničných trhoch. Vyšívali 
odevný, bytový textil a bohoslužobné 
rúcha, vyšívané časti sa zostavovali 
v Bratislave. Sídlom a administratív-
nym centrom bola Bratislava, dielne 
boli v Cíferi, Dolnom Lopašove, Zava-
re. Spolupracovalo tam 800 ľudí. Prá-
ce predstavované ako maďarské, resp. 
uhorské získavali prvé ocenenia.

Júlia Tomášková vyšívala šaty pre 
infantku-princeznú Španielska, zúčast-
nila sa nimi na svetovej výstave v Pa-
ríži, získala striebornú medailu a 200 
zlatých od Izabely, začo si kúpili role.1

P. Karol Benovic, SVD narodil sa 
v Dechticiach 29. septembra 1919. 
Otec Jozef narodený 1895, zomrel 
1972, matka Antónia, rod. Rajnico-

1 Štátny archív Bratislava: Zbierka matrík: R. 
kat. fara Dechtice, Matrika narodených 1831-
1873, č. 540, str. 90: Júlia Slivová, rodičia: Juraj 
a Katarína, rod. Viciánová, dátum narodenia: 15. 
júna 1849. Krstil farár Bachta. - KOČIŠ J.: Pohľad 
na dokumentáciu svetovej výstavy v Paríži roku 
1900. In: Slovenská archivistika 32, 1987, 1, 157-
161. – Archives Nationales Paris: 1941 Exposition 
1900, F 12: Société Isabelle: Société pour ľ indus-
trie domestique sous le patronnage archiduxesse 
Isabelle.

Okr. Trnava – ku 750 rokom 
od prvej písomnej správy

Jozef Šimončič 

DECHTICE (2)

Papiereň

Dechtice z cesty od Trnavy



vá, narodená 1897, zomrela v roku 
1985. Súrodenci: Ján 1921, Ľudovít 
1924, Viliam 1930. Šesť tried ľudovej 
školy vychodil v rodisku a 29. augus-
ta 1932 nastúpil do Misijného domu 
v Spišskom Štiavniku, kde bolo súk-
romné gymnázium, skúšky z prvej 
triedy skladal na gymnáziu v Nitre. Po 
siedmej triede prerušil štúdium, vstú-
pil do noviciátu Spoločnosti Božieho 
Slova v Nitre, kde potom aj maturoval 
roku 1941. Štúdium fi lozofi e začal vo 
Viedni, pokračoval v Nitre a štúdium 
teológie zas na Teologickom inštitú-
te SJ (Aloisianum) v Banskej Bystrici. 
Vysvätený bol po treťom ročníku te-
ológie nitrianskym arcibiskupom Dr. 
Karolom Kmeťkom v kostole na Kal-
várii 1. septembra 1946. 15. septembra 
mal primície v Dechticiach. Posledný 
rok teológie dokončil na Gregorovej 
univerzite v Ríme. Predstavení ho nato 

bárni. 30. decembra 1952 bol zatknu-
tý, vyšetrovaný v Piešťanoch a v Bra-
tislave, súdený 29. septembra 1953 
zato, že neudal spolubratov P. Barana 
a  bohoslovca Filusa, ktorí utiekli do 
zahraničia, hoci o vôbec úteku nevedel. 
Dostal dva roky, väznený bol v Mladej 
Boleslavy a vo Valdiciach. 30. dec. 
1953 na amnestiu (nástup nového pre-
zidenta Zápotockého) bol prepustený. 
Hneď nastúpil a pôvodné pracovisko, 
do rybárne v Dechticiach, pracoval na 
kampani v Cukrovare Trnava a 1960 
nastúpil ako údržbár na JRD Dechti-
ce. Urobil si diaľkovo strednú elektro-
technickú školu s maturitou (1966). 
1. decembra 1966 dostal súhlas do 
pastorácie a nastúpil ako kaplán do 
Banskej Štiavnice – do 1. septembra 
1968, kedy bol preložený na Podhorie 
ako správca farnosti. V apríli 1975 do-
stal dekrét znovu do Banskej Štiavnice 

ako správca farnosti a vicedekan, 
kde opravil Kalváriu a kostoly. 1. 
júla 1983 prešiel do Veľkých Le-
vár ako správa fary aj tu opravil 
kostol, 1991 požiadal o uvoľnenie 
z diecézy a venoval sa organizácii 
obnoveného života SVD. Od roku 
1995 do roku 2004 bol špirituá-
lom Sestier sv. Kríža v Trnave. Od 
roku 2004 je v Misijnom dome na 
Kalvárii v Nitre, kde pracuje v ar-
chíve provincie.

JUDr. Jozef Roháč narodil 
sa v Dechticiach 17. apríla 1927 
ako druhý zo štyroch synov riadi-
teľa školy Dionýza Roháča (ktorý 
s manželkou Máriou viedli nielen 
školu, ale celý kultúrny život v ob-

dobí medzi vojnami). Päť tried ľu-
dovej školy urobil v rodisku, od roku 
1938 študoval na R. kat. biskupskom 
gymnáziu v Trnave, vyššie triedy od r. 
1942 na Rehoľnom gymnáziu piaris-
tov v Trenčíne, kde maturoval. Od r. 
1947 pokračoval na Právnickej fakulte 
Slovenskej univerzity a roku 1951 tu 
dosiahol doktorát právnych a štátnych 
vied; hneď nastúpil na Odbor vnú-
torných vecí ONV, kde pracoval ako 
právnik, od roku 1968 bol vedúcim 
odboru. V roku 1974 v období nor-
malizácie musel odísť do OÚNZ, kde 
pracoval ako podnikový právnik až do 
dôchodku. Bol zanieteným hasičom, 
členom celoštátnych orgánov a nosite-
ľom najvyšších hasičských štátnych vy-
znamenaní. Mal rád históriu, históriu 

svojho rodiska, bol častým návštevní-
kom Štátneho archívu v Trnave,(ktorý 
mu služobne podliehal), podporoval 
ho i všetky jeho akcie, zvlášť družbu 
s archívom v Mikulove na Morave. Zo-
mrel v Trnave 2. septembra 1993.

PhDr. Ján Milan Dubovský naro-
dil sa 7. júna 1933 v Trnave (pre prob-
lémy matky pri pôrode), päť tried ľu-
dovej školy absolvoval v Dechticiach, 
gymnázium v Trnave, kde aj maturo-
val. Začas učil a diaľkovo študoval ma-
tematiku, potom prešiel na Univerzitu 
Komenského, kde absolvoval latinčinu 
a históriu roku 1960. Ešte pred skon-
čením štúdia nastúpil do archívu v Pe-
zinku, pri reorganizácii štátnej správy 
ho poverili vedením a bol jedným z pr-
vých, kto pre Štátny archív Bratislava-
vidiek postavil novú budovu v Modre. 
Veľmi skoro začal publikovať. Vydal de-
jiny Šenkvíc (kam sa priženil), mono-
grafi e o likvidácii mužských a ženských 
kláštorov v ČSR, biografi u o Gabrielo-
vi Kolinovičovi, Alfonzovi Paulenovi, 
prispel štúdiami do monografi í obcí ok-
resu (Blatné, Doľany, Grinava) a mesta 
Pezinok. Sústavne spracúval a študoval 
vlastné archívne fondy, vydal sprievod-
cu po svojom archíve, pozoruhodné sú 
jeho správy zo štúdia vo Vatikánskom 
archíve, prekladal z latinčiny, ba učil 
latinčinu na gymnáziu. Venoval sa aj 
cirkevným dejinám Dechtíc. Zomrel 
v Šenkviciach 1. apríla 2005. Sestra 
Mária vydala jeho biografi u. 

Školu, družstvo, šport, futbal, spol-
ky, kultúru, národopis ale aj cirkevné 
dejiny Dechtíc budú komentovať oso-
bitné kapitoly, čomu prenechávame 
priestor. 

Aj tieto riadky načrtávame len ako 
úvod k rozprave o dejinách obce, ktorá 
je naším rodiskom a kde sú hroby na-
šich drahých.

poslali do Rheinecku, Švajčiarsko, kde 
mal učiť latinčinu a gréčtinu na misij-
nom gymnáziu, po troch mesiacoch 
(nedostal povolenie k predĺženému po-
bytu) vrátil sa na Slovensko, ale pred-
stavení ho poslali 28. augusta 1948 do 
Dolných Životíc pri Opave za vycho-
vávateľa do Charitného domu, ktorý 
patril Českej Charite, kde umiestňovali 
siroty. (SVD sa chcela dostať zo Sloven-
ska aj do českých zemí). 30. novembra 
1950 ústav museli zatvoriť a P. Benovic 
sa nemal kam vrátiť (medzitým prebeh-
la barbarská noc – likvidácia kláštorov) 
– tak prišiel do rodičovského domu, do 
Dechtíc. 11. apríla 1951 nastúpil do 
práce u Štátnych lesov, polesie Planin-
ka, Dechtice a pracoval v lesnej škôlke, 
na motorových vozidlách, potom v ry-
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Srdečné 
blahoželanie 

Pri tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú s dojatím:
ži dlho, Marienka, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.

Tento krásny vinš zasielajú krajanke 
MÁRII KREMPAŠSKEJ, pri príleži-
tosti jej 60. narodenín, manžel Vende-
lín dcéry Halina a Kristína s rodinami, 
Žofka s Mirkom, švagor Vinco s rodi-
nou, švagriné Anežka, Helena a Žofi a 
s rodinami. K blahoželaniu sa pripája aj 
redakcia krajanského časopisu Život.

Drahí priatelia, 
rodáci!

Dovoľte mi, aby som úvodom môjho 
krátkeho listu pozdravil Vás, a cez Váš 
(náš) časopis i všetkých krajanov a čitate-
ľov Života. Chcem Vám všetkým poďa-
kovať za Vašu prácu a popriať Vám veľa 
zdravia, šťastia síl a Božieho požehnania 
do ďalšieho obdobia Vášho Života.

Dôvod, prečo Vám píšem: v čísle z au-
gusta 2008 ma zaujal článok o vdp. S. Ca-
piakovi. Udivuje ma prístup nás, Slovákov 
žijúcich na Slovensku, k významu slova 
národnosť. Nie v zmysle ako menšina.

Neviem si to vysvetliť, ale je čosi 
v našom národe a už poriadne dlho, že 
ak niekto hovorí s prízvukom, ihneď ho 
považujeme za Maďara, Poliaka, Čecha 
či Rusa. Musím priznať, že mám veľa 
problémov a už veľa rokov s vysvetľova-

ním, aká je to obrovská chyba. V tom 
vidím aj príčinu „úspešnej“ asimilácie 
nás, Slovákov.

Iné národy naopak. Ihneď si berú za 
svojich významných ľudí a nevylučujú 
ich zo svojich radov. (Básnik Petrovič 
v Maďarsku, Karol IV v Česku a mnoho 
iných).

Toto naše špecifi kum jasne opísal 
vo svojej knihe („Moja cesta do Poľska“ 
pozn. red.) vpd. Ferdinand Machay. Aj 
jeho prezývali „Poľakom“, hoci v tých 
časoch otázka národnosti ako pojmu sa 
ešte len dotvárala. Škoda, že i po dlhom 
čase sa s tým stretá i vdp. Capiak.

Vrátim sa ale ešte ku knihe „Moja ces-
ta do Poľska“. Autor tam píše, že obyva-
telia hornooravských dedín sú národnosti 
poľskej, hoci si to neuvedomujú. V tom sa 
ale vdp. Ferdinand Machy hlboko mýlil. 
Svedčí o tom sám v tej istej knihe opisom 
udalosti, keď ako kaplán v Zázrivej sa roz-
hodol odslúžiť sv. omšu v Oravskej Lesnej 

(Erdutke). Namiesto nadšenia poľská sv. 
omša priniesla rozčarovanie pre veriacich 
a hlbokú traumu pre mladého kaplána. Je 
len samozrejmosťou, že sa Lesňania cítili 
byť Slovákmi.

Žiaľ, čo je ešte i dnes, že na ľudí 
z týchto oblastí sa pozerá akosi „zvyso-
ka“, hoci z mojej dlhoročnej práce z tý-
mito ľuďmi žijúcimi od Oravskej Lesnej 
až po Suchú Horu som nadobudol isto-
tu, že sú to ľudia síce trošičku drsnejší, 
ale zato čistí, priami, pracovití a hlboko 
kresťansky založení. Sú veľkým príno-
som pre naše Slovensko v kultúre, poli-
tike a v iných oblastiach života, za čo im 
patrí úcta a vďaka. Vyše 20 rokov den-
nodennej práce zo stovkami týchto ľudí 
ma o tom presvedčilo. Vždy sú to rodu 
verní Slováci. Nikdy sa ani jeden nehlásil 
k poľskej národnosti. 

Ešte raz Vás srdečne zdraví a praje 
všetko najlepšie.

Karol Bednár

30 november 2008

Čitatelia – redakcia

KRÁTKO Z ORAVY

Na všetkých svätých každý sa snaží nav-
štíviť, upratať a vyzdobiť hroby svojich blíz-
kych. Veriaci prichádzajú s procesiou na 
cintorín, kde sa spolu s kňazom modlia za 
všetky dušičky a svietia sviečky, ako symbol 
ich pamiatky. 

V minulosti sa na Orave verilo, že du-
šičky práve na ten deň prichádzajú medzi 
živých a preto sa v domácnostiach nechávali 
na noc pootvorené dvere. Keďže sa tiež veri-
lo, že duše sú hladné a smädné, v domácnos-
tiach sa na stoloch kládol chlieb a voda, aby 
sa mohli najesť a napiť.  

*  *  *
Na Ondreja a Katarínu poznáme mno-

hé veštby spojené s manželstvom, výdajom 
a ženbou, ktoré by mali zaručovať dobrú bu-
dúcnosť. Tradovalo sa, že na Katarínu si veš-
tili len chlapci a na Ondreja dievčatá. Dnes 
sa vešti najčastejšie na Ondreja. Mladí ľudia 
sa schádzajú spoločne a pristupujú k tomu 
skôr ako ku zábave. 

OZNAMY
Slovenská sv. omša v Krakove

Každý posledný utorok mesiaca 
Vás pozývame na slovenskú sv. omšu 
o 16.30 hod. v kostole Sv. Kríža v Kra-
kove (vedľa divadla J. Słowackiego). 
Sv. omše slúžia kňazi: Pavol Kubani 
a Krištof Kasprzak.

V tomto mesiaci bude sv. omša 25. 
novembra. V nasledujúcom mesiaci 
bude slúžená ďakovná sv. omša 30. de-
cembra. 

Otváracie hodiny našich klubovní:

V Jablonke, ul. Krakowska 4:
Pondelok – piatok: 13.00-17.00
Streda: 10.00-13.00
Vedúca: Božena Bryjová

V Podvlku – Psiarni č. 157:
Utorok: 15.00-20.00
Streda: 15.00-20.00
Nedeľa: 15.00-20.00
Vedúca: Kristína Gribáčová 

Vo Vyšných Lapšoch, 
ul. św. Floriána 42:
Pondelok: 15.00-18.00
Utorok: 12.00-17.00
Streda: 15.00-18.00
Piatok: 14.00-22.00 
Vedúca: Dorota Mošová
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• KRUH PRIATEĽOV 
SLOVENSKEJ KULTÚRY
Cyklus vzdelávacích a tvorivých stret-

nutí krajanov v Poľsku
Termín, miesto: 5.11., 7.11., 12.11, 

14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 28.11.2008 
– Jablonka, Podwilk, Veľká Lipnica, Chyž-
né - Poľsko

Usporiadatelia: Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne, Spolok Slo-
vákov v Poľsku – obvodný výbor Jablonka

• KLUB VÝŠIVKY 
A RUČNÝCH PRÁC
Klubové stretnutie
Termín, miesto: 11.11.2008 

o 14,00 hod, Oravské kultúrne stre-
disko v Dolnom Kubíne

Usporiadateľ: Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne

• INŠPIRÁCIE
XIII. výtvarný salón
Termín, miesto: 11.11.– 

12.12.2008, Mestské kultúrne stredis-
ko v Dolnom Kubíne

Usporiadatelia:  OZ Inšpirácie, 
Mestský úrad Dolný Kubín, Mestské 
kultúrne stredisko, Základná umelec-
ká škola Ivana Ballu, Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne

• HUDOBNO – POHYBOVÁ 
VÝCHOVA DETÍ
Cyklické akreditované vzdelávanie 

učiteľky MŠ  
Termín, miesto: 14.11. – 

15.11.2008, CVČ Domček Dolný Kubín
Usporiadateľ: Oravské kultúrne 

stredisko v Dolnom Kubíne

• TVORIVÁ DIELŇA PRE 
FOLKLÓRNY TANEC
Vzdelávacie podujatie pre záujem-

cov o prácu s detským folklórnym sú-
borom

Termín, miesto: 18.11.2008, Zá-
kladná škola Hladovka

Usporiadatelia:  Oravské kultúr-
ne stredisko v Dolnom Kubíne, Zá-
kladná škola Hladovka

• STRETNUTIE 
DIVADELNÍKOV
Zasadnutie poradného zboru pre 

divadlo
Termín, miesto: 20.11.2008, O rav-

ské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Usporiadateľ: Oravské kultúrne 

stredisko v Dolnom Kubíne

• SPOMIENKOVÉ PODUJA-
TIE K 105. VÝROČIU ÚMR-
TIA MARTINA HATTALU
Spomienkové podujatie
Termín, miesto:  25.11.2008 

o 11,00 hod., Mestské kultúrne stre-
disko Trstená

Usporiadatelia: Mestské kultúrne 
stredisko v Trstenej, Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne

• OD INTUÍCIE K POZNANIU 
Akreditované štúdium v oblasti 

umeleckého prednesu
Termín, miesto: 28.11.– 

30.11.2008, Spojená škola Nižná
Usporiadatelia: Štátny pedago-

gický ústav Bratislava, Národné osve-

tové centrum Bratislava, Oravské kul-
túrne stredisko v Dolnom Kubíne

• VIANOČNÁ POHĽADNICA
Zasadnutie poroty, výber prác 

z medzinárodnej výtvarnej súťaže
Termín, miesto: november 2008, 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne

Usporiadateľ: Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne

Viac na: www.osvetadk.sk

ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE

PREHĽAD PODUJATÍ 
NA MESIAC NOVEMBER 2008

SLOVENSKÝ BALÍČEK 
OPATRENÍ PROTI 

KRÍZE
Kabinet premiéra SR Róberta Fica 

na mimoriadnom zasadaní na začiatku 
novembra schválil takmer tri desiatky 
opatrení, ktoré by mali Slovensku po-
môcť prekonať dôsledky globálnej fi -
nančnej krízy.

Okrem iného sa dotknú budova-
nia diaľnic, čerpania fondov Európskej 
únie, podpory domácich podnikateľov 
či energetiky. Kríza by sa mohla v kra-
jine prejaviť zvoľnením ekonomického 
rastu, zvýšením nezamestnanosti a po-
malším rastom miezd.

Prijaté zámery majú napríklad pod-
poriť stavbu nových elektrární, diaľnic 
či programy pre malé a stredné podniky. 
Týkať sa budú tiež verejných fi nancií, 
kabinet však chce naďalej pokračovať v 
znižovaní ich schodku.

Vláda najmä pre následky krízy už 
skôr znížila odhad rastu hrubého do-
máceho produktu na budúci rok na 
4,6 percenta oproti predchádzajúcemu 
predpokladu 6,5 percenta, na ktorom 
postavila návrh štátneho rozpočtu. Pod-
ľa schválenej predlohy tak budú daňové 
príjmy štátu asi o desať miliárd korún 
(331,94 milióna eur) nižšie ako sa pô-
vodne očakávalo.

Kabinet pre fi nančnú krízu už presa-
dil neobmedzenú ochranu vkladov oby-
vateľstva a vybraných menších fi riem, 
hoci bankový sektor v krajine problémy 
nezasiahli. Podobný krok urobili viaceré 
krajiny Európskej únie. (pravda.sk)



ODIŠLI OD NÁS
Dňa 9. mája 2008 po dlhej a ťažkej 

chorobe zomrela v Nedeci vo veku 48 
rokov krajanka

ŽOFIA WNETRZAKOVÁ

rod. Milaniaková

Zosnulá bola čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás vzorná krajanka, 
starostlivá manželka, matka, milovaná 
dcéra, sestra, kolegyňa a známa. Nech 
odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 23. marca 2008 zomrela v Ne-

deci vo veku 89 rokov krajanka
HELENA KUŽELOVÁ 

rod. Blachutová

Zosnulá bola dlhoročnou člen-
kou Spolku, vernou čitateľkou Života 
a manželkou bývalého predsedu MS 
SSP v Nedeci Michala Kužela. Odiš-
la od nás vzorná krajanka, starostlivá 
matka, babička a prababička. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci 

*  *  *
Dňa 27. októbra 2008 zomrel 

v Novej Belej vo veku 86 rokov krajan

ANDREJ SKUPIN

Zosnulý bol dlhoročným aktívnym 
členom Miestnej skupiny a verným 
čitateľom nášho časopisu. Patril me-
dzi aktívnych krajanov a hájil záujmy 
slovenskej národnosti na rôznych stret-
nutiach a na úradoch. Dlhšie obdobie 
bol veliteľom Dobrovoľného požiar-
neho zboru v Novej Belej. Odišiel od 
nás vzorný krajan, starostlivý brat, ujo 
a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

ÚV SSP, redakcia Život, MS SSP 
a Dobrovoľný požiarny zbor 

v Novej Belej 

*  *  *

Dňa 21. septembra 2008 zomrela 
v Podsrní vo veku 88 rokov krajanka

MARGITA CHOVANCOVÁ

Zosnulá pochádzala zo slovenskej 
rodiny, patrila medzi zakladajúcich 
členov nášho Spolku a dlhé roky bola 
oporou svojmu manželovi, dlhoročné-
mu predsedovi MS SSP v Podsrní Albí-
novi Chovancovi. Odišla od nás dobrá 
a verná krajanka, čitateľka Života, sta-
rostlivá manželka, mamička, babička a 
prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť. 

MS SSP v Podsrní

 

Nová básnická 
zbierka Milana 

Rúfusa
Novú básnickú tvorbu súčasného 

slovenského literáta Milana Rúfusa 
predstavuje zbierka Anjeličku, môj 
strážničku. Ako napovedá názov, je ve-
novaná najmenším deťom.

Nová Rúfusova zbierka je prostá, čis-
tá a civilná poézia, ktorá sprevádza deti, 
až kým nedospejú. No môže mať aj vše-
obecnejšiu platnosť - veď všetci sa utie-
kame k strážnym anjelom. Ako vyplýva 
z básnikových veršov, detské modlitbič-
ky sa týkajú mamičky, otecka, sestričky, 
bračeka, babičky, ale anjeliček má opat-
rovať i naše slniečko či Zemičku. 

Vydalo ju vydavateľstvo Buvik, 
s ktorým Rúfus spolupracuje už 17 ro-
kov. Do tejto knižky obrázky namaľo-
vala Jana Kiselová-Siteková. 

Jubilujúci Milan Rúfus (1928) za-
čal tvoriť ako 16-ročný, publikoval v 
rôznych časopisoch. Už v prvej zbier-
ke Až dozrieme (1956) sa predstavil 
ako vyzretý básnik. Vyšli mu mnohé 
poetické knihy, aj v spolupráci s fo-
tografom Martinom Martinčekom a 
maliarom Ľudovítom Fullom. Okrem 
poézie napísal eseje, tiež rozprávky a 
iné prozaické knihy pre deti a mládež. 
Venoval sa aj prekladovej tvorbe. Zís-
kal rôzne významné ocenenia. V roku 
1970 mu udelili Štátnu cenu za litera-
túru, o sedem rokov neskôr ho poctili 
titulom Zaslúžilý umelec. Má medzi-
národnú cenu Zlatý kľúč (1990), Rád 
T. G. Masaryka (1991), Rád Ľudovíta 
Štúra 1. triedy (1995), Čestný doktorát 
literatúry udelený Svetovou akadémiou 
umení a kultúry (1998), Cenu z festiva-
lu v macedónskej Struge (2001), Cenu 
ministra kultúry za zbierku básní Báseň 
a čas (2005), Cenu Literárneho fondu 
za najlepšiu pôvodnú slovenskú tvor-
bu v roku 2005 za zbierku Báseň a čas 
(2006). Viackrát ho navrhli na Nobelo-
vu cenu za literatúru. (Zdroj: TASR)
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DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz 

zapojil krajan Jozef Grapa sumou 100,-zlo-
tých. Svojim príspevkom prispel na činnosť 
MS SSP v Sliezsku. Srdečne ďakujeme.

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

Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. 
św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr. konta: 
Bank PKO S.A. III/O Kraków, 36-1240-
2294-1111-0000-3708-6972.  

Čitatelia – redakcia
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V jesennom období pripravujeme 
záhradu – stromy, kríky a pôdu na 
zimný odpočinok, aby prezimovali bez 
poškodenia či už zverinou, alebo škod-
cami. 

Pôdu pod stromami by sme nemali 
kypriť, aby sme nepoškodili koreňové 
vlásočnice. Stačí pokypriť povrchovú 
vrstvu a ľahko nastlať mulčovací mate-
riál, ktorý nesmie byť veľmi stuhnutý, 
nepriedušný a ani nesmie siahať vysoko 
okolo kmeňa. Ak by sme dali mulčova-
cí materiál blízko a vysoko ku kmeňu 
potom by mohol poskytovať útočisko   
rôznym hlodavcom, napr. hrabošom. 
Po prezimovaní môžeme mulčovaciu 
vrstvu zase zvýšiť.

V jesennom období môžeme vysa-
diť nové ríbezľové a egre-
šové kríky, pretože pučia 
veľmi skoro na jar. Ak po-
užijeme výsadbový mate-
riál, ktorý sme si namno-
žili sami a ktorý má ešte 
málo výhonkov, vysádza-
me ho tak hlboko, aby 
boli najspodnejšie púčiky 
zakryté zeminou. Z nich 
neskoršie vypučia nové 
výhonky. V tomto obdo-
bí môžeme vysádzať aj iné 
ovocné druhy s výnimkou 
marhúľ a broskýň, tie vy-
sádzame až na jar. V škôl-
ke kupujeme iba kvalitný 
a bezvirózny (zdravý) vý-
sadbový materiál.

Ako odmenou za rok plný prá-
ce oberáme pekne vyfarbené jablká. 
Oberačka práve vrcholí. V tomto ob-
dobí sa oberajú prevažne odrody jabĺk 
určených na zimné uskladnenie. Ak 
vezmeme do úvahy, že jablká majú vy-
držať dlhé zimné obdobie uskladnenia 
je jasné, že s týmito plodmi treba za-
obchádzať veľmi opatrne. Plody, ktoré 
nie sú bezchybné, sú malé, alebo zle 
vyfarbené vytriedime hneď pri oberaní 
a neuskladňujeme s ostatnými.  Jabl-
ká, ktoré nie sú určené na uskladnenie 
môžeme využiť na výrobu štiav, resp. 
muštov, alebo v kuchyni na koláče. 

Uskladňovací priestor má byť 
chladný, vetraný, nie veľmi svetlý má 

v ňom byť dostatok vzduchu, nemá 
byť veľmi suchý a nesmú v ňom byť 
škodcovia. Predovšetkým treba zabez-
pečiť, aby lákavá vôňa obratej úrody 
neprilákala myši. Pivničným oknom, 
otvoreným v najhmlistejších nočných 
hodinách, sa dostane do uskladňo-
vacieho priestoru chladný a vlhký 
vzduch. Ak má pivnica podlahu zo 
zeminy, bude tam dostatok vzdušnej 
vlhkosti pre uskladnené ovocie. Ak je 
v pivnici betónová podlaha môžeme 
si pomôcť tak, že ju trochu postrieka-
me vodou, čo zvýši vzdušnú vlhkosť. 
Ideálne je, keď je k dispozícii dostatok 
miesta a máme možnosť ukladať jabl-
ká na police jednotlivo. Tak by sme 
mohli na prvý pohľad odhaliť ohnisko 

hniloby. Ak sme odkázaní na uskla-
dnenie jabĺk v debnách, mali by sme 
ich ukladať jednotlivé plody čo najo-
patrnejšie. 

NOVEMBER  

Zimný rez
Pri starších jabloniach a hruškách, 

mirabelkách, ringlotách a slivkovi-
nách môžeme začať so zimným rezom. 
Miesta napadnuté rakovinou vyreže-
me a väčšie rany ošetríme štepárskym 
voskom. A ste ešte neprerezali ríbezle 
a egreše môžete tak urobiť v tomto ob-
dobí.                                                                                            

Uskladnené ovocie
V chladnejších nociach otváraj-

te okno do pivnice a snažte sa znížiť 
teplotu v uskladňovacích priestoroch 
podľa možnosti na 4-5°C a udržia-
vať vzdušnú vlhkosť na trvalo vysokej 
hodnote. Takto možno oddialiť alebo 
dokonca celkom zabrániť scvrkávaniu 
uskladneného ovocia.

Výsadba
Ešte predtým ako zamrzne pôda 

môžeme vysádzať kríky a stromy 
všetkých ovocných druhov, okrem 
marhúľ a broskýň. Pôda sa musí riadne 
spracovať a predovšetkým ťažšie pôdy 
musia na povrchu obschnúť. Pri  vý-

sadbe musíme dbať na 
to, aby miesto štepenia 
zostalo aspoň 10 cm nad 
povrchom pôdy. Pri jesen-
nej výsadbe sa korene ne-
skracujú, a to ani v prípa-
de, že sú veľmi dlhé alebo 
koreňový obal je pomerne 
veľký. Odstraňujeme len 
poškodené alebo uschnuté 
korene. Toto platí predo-
všetkým pre slivky. Vy-
kopeme dostatočne veľkú 
jamu, ktorá pohodlne 
pojme všetky korene, aby 
sa mohli voľne rozložiť. 
Dreviny sa ľahšie prijmú, 
keď ich pred výsadbou na 

noc postavíte do nádoby 
s vodou. Dreviny, ktoré nemôžete za-
sadiť ihneď po nákupe, ich založte, a to 
tak, aby miesto štepenia bolo zakryté 
zeminou. Zabránite tým vysychaniu. 
Na ochranu koreňov pred hrabošmi sa 
odporúča výsadba s drôteným obalom. 
Keď pôda zamrzne veľmi skoro, môže-
me strom nechať založený až do konca 
zimy alebo do včasnej jari.

Náradie
Náradie a iné záhradnícke pomôcky 

očistíme a uložíme na zimu. Postreko-
vače dôkladne vypláchneme a celkom 
vyprázdnime. Časti, ktoré môžu zhr-
dzavieť, ľahko naolejujeme.  

Miriam CHUDÁ 

Poľnohospodárstvo

JESENNÉ PRÁCE V ZÁHRADE VRCHOLIA



Krista Bendová

G E N E R Á LG E N E R Á L
Poznáte, deti, Ivana? Má také strapa-

té vlasy ako ani jeden chlapec v dedine. 
Raz večer, keď už ležal v postieľke, ho-
vorí svojmu oteckovi: - Tata, vieš, čím ja 
budem, keď narastiem? Generálom.

- Akože, - čuduje sa tata. - Veď vče-
ra si chcel byť šoférom.

- To bolo včera, - vraví Ivan. - Ale 
dnes chcem byť generálom. Budem 
mať revolver, pušku aj delo. 

Tata pokrútil hlavou: - A vieš ty, 
Ivan, že generálom byť je veľmi ťažké? 
To musí byť smelý človek.

- Nech. Veď ja sa nebojím. Bu-
dem mať revolver, pušku a delo. Bu-
dem chodiť v noci po hore a naháňať 
nepriateľov. Pochytám ich, poviažem 
a privediem domov do pivnice.

Tata prikryl Ivana perinkou, zhasol 
svetlo a vyšiel. O chvíľu bolo počuť veľ-
ký krik. Tata vošiel do Ivanovej izby: 
- Čo ti je? Prečo plačeš?

- Keď ja sa bojím, - narieka Ivan. 
- Taká tma je tu a voľakto tu chodí, jo-
jój...!

Ale v izbe nebolo nikoho. To len 
drevená dlážka praskala. Tata znova pri-
kryl uplakaného Ivana, pohladkal ho po 
hlávke: - A teraz už spi, ty...generál!

Generál si utrel zaslzené oči, potia-
hol zo dva razy nosom. Potom povedal 

Ruská rozprávka 

STRACH 
MÁ VEĽKÉ 

OČI
Jeden gazda ovdovel a tak si mu-

sel sám piecť chlieb. Zarobil kvások, 
vymiesil cesto a niekam odišiel. Vrá-

til sa na súmraku, chce rozložiť oheň, 
keď začuje, že nablízku ktosi sťažka 
oddychuje: uf, uf. To sa cesto dvíhalo 
a robilo: puf, puf. Len čo som odišiel, 
myslí si gazda, už mi niekto vliezol do 
chalupy. Vtom potme stúpil na ku-
táč, ktorý ho udrel do hlavy, a gazda 
zvrieskol: - Zmiluj sa, nebi ma, nič som 
ti neurobil! A pospiatky cúva z chalupy 
von. Nanešťastie sa mu rozviazala šnúr-
ka na topánke, zavrzla sa medzi dvere 
a gazda spadol. Vykrikoval pritom na 
cesto, kutáč, topánku a šnúrku: - Pusť 
ma, bratku! Nedrž ma, sľubujem ti, že 
ti naozaj nič neurobím!

celkom tichučko: - Tata, aspoň malú 
lampu mi nechaj svietiť. Možno bu-
dem radšej šoférom.

Čo poviete, deti, môžu sa šoféri 
báť?   

(Rozprávky na celý rok, 
Bratislava 1989)
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Od Poľany vietor veje,         Frajerôčka, jak sa mávaš,

moja milá žitko seje.         či sa ešte nevydávaš,

Ej, veje, veje, povieva,            ej, či si ešte slobodná,

frajerôčka moja úprimná.       frajerôčka moja úprimná.

„Ja sa vydávať nebudem, 

ja falošných nemilujem.” 

„Ej, ty si taká ako ja, 

frajerôčka moja úprimná.”

OD POĽANY VIETOR VEJE

Mladým – mladším – najmladším



ÚLOHA
Milé deti, hoci sa už začínajú zimné mesiace, my si ešte môžeme pripomenúť 

teplé, letné dni. Zvieratká sa teraz pobrali na zimný spánok, ale v lete veselo 
behajú po lúke, tak ako srnka Natálka na našom obrázku. Keď sa však bližšie 
pozriete na obrázok, uvidíte, že mu niečo chýba. Čo? No predsa farby! Vyfarbite 
obrázok a pošlite nám ho do redakcie. Čaká na vás odmena.

Z prác, ktoré prišli minulý mesiac nám do redakcie sme odmenili: Jakuba 
Bigosa z Jurgova a Karolínku Otrembiakovú z Oravky. Srdečne blahoželáme!

Nebuď ufňukaná!
Ochorela mi bábika.
Strašne ju bolí bruško.
- Beda, beda! Čo len robiť?
Čo si má aj za uškom.

- Vydrž, nebuď ufňukaná!
Bežím ti po doktora.
Prezrie ťa a dá ti lieky.
Nebudeš už viac chorá!

Pred spaním
- Poď, bábika, do vaničky!
šup-šup, šupy do vodičky!
čľapky-čľapky, čľapy-čľap,
za ruky ma dobre lap!

- Už si pekná, už si čistá.
Ako ruža bielolistá.
Takúto ťa vždy chcem mať!
Dneska budeš dobre spať!

Abeceda
Zodvihnime ruky hore,
zadupocme nôžkami,
zakrúžime ako vtáci,
čo lietajú nad nami.

Abeceda skáče,
jedla by  koláče.
Koláče nemáme 
a chleba nedáme.

Á, bé, cé, 
mamička ma chce.
Bé, dé, em,
ja mamičku chcem.

Abeceda
zjedla deda,
povedala 
na medveďa,
medveď na líšku,
líška na pipíšku.

 (Riekanky, hádanky, 
vyčítanky, Bratislava 2004)

Kocúr 
a kačka
Dal si kocúr čižmy ušiť,
chcel sa páčiť mačke.
Začali ho veľmi tlačiť,
daroval ich kačke.

- Ďakujem ti, kocúr milý,
mne sa čižmy páčia.
Ibaže v nich neviem chodiť,
tiež ma trochu tlačia.
 (Prvosienka, Bratislava 1981)
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Šport a moto

AUDI R8
Auto je určené hlavne pre fanúšikov 

športovej jazdy. Ako tvrdí sám výrobca, 
Audi R8 sa vďaka jeho čistému, špor-
tovému vzhľadu stalo míľnikom v his-
tórii dizajnu. Každá línia tohto športo-
vého vozidla je optimálne vytvarovaná 
a hovorí sama za seba - bočné kryty 
nasávania vzduchu za dverami 
jasne vyjadrujú pôvod tohto 
vozidla v pretekárskom športe. 
A čo nám teda výrobca v R8 
nadelil?

Základ tvorí 4,2 litrový mo-
tor V8 FSI, ktorý je uložený v 
strede, ktorý nám zaručá kvlitné 
zrýchlenie  z 0 – 100 km/h za 
4,6 s, pri maximálnych otáčkach 
motora 8 250 ot./min., a maxi-
málnom krútiacom momente 
430 Nm. Treba si taktiež dávať 
pozor na maximálnu rýchlosť, 
ktorá dosahuje pekných 301 
km/h.

Na objednávku je dodávaná auto-
matická prevodovka R tronic pre rých-
le radenie, buď radiacou pákou, alebo 
radiacimi pádlami na volante. Pri takej 
sile motora a rýchlom radení sa zíde aj 
Systém Audi magnetic ride, ktorý mení 

Tohtoročné olympijské hry v Pe-
kingu sa na Slovensku niesli v zna-
mení niekoľkých víťazstiev. Vďaka 
zlatej medailovej nádielke súrodencov 
Hochschornerovcov, Michala Martiká-
na, ale aj Eleny Kaliskej sa Slovenská 
republika stala druhou najúspešnejšou 
krajinou na olympijskej divokej vode 
v celej svojej doterajšej histórii. 

Elenu Kaliskú  sme si v našej športo-
vej rubrike už  predstavili. Tento raz si 
bližšie predstavíme bratov Hochschor-
nerovcov. V Pekingu získali v poradí už 
svoju tretiu zlatú medailu, vďaka čomu 
sa stali najúspešnejšími slovenskými 
športovcami v doterajšej histórii Slo-
venska. 

Bratia Peter a Pavol Hochschorne-
rovci sú dvojičky. Narodili sa 7. septem-
bra 1979 v Bratislave. Obaja sa začali 

venovať športu už v rannom detstve a 
obaja našli rovnakú záľubu vo vodných 
športoch, najmä slalome. Peter dodnes 
zastáva funkciu v  dablkanoe na pozícii 
takzvaného zadáka a Pavol sedí na po-
zícii takzvaného háčika.

Z ich súkromia na verejnosť nepre-
niklo príliš veľa správ. Peter má 118 cm, 
váhu 82 kg. Jeho záujmu sa teší nielen 
šport, ale ako sám tvrdí, aj autá. Veľmi 
rád má rýchlu jazdu na divokom teréne. 
V bežnom živote, samozrejme, nezabú-
da dodržiavať potrebné predpisy.

Pavol je nerozlučným partnerom 
svojho brata. Ako vidieť, platí u nich 
heslo – vo dvojici je sila. Bratia sa 
vzájomne podporujú i povzbudzujú, 
nechýba im disciplína i odhodlanosť 
dosiahnuť všetky svoje ciele. Od det-
stva denne absolvujú tvrdé tréningy, 

v priebehu milisekundy charakteristi-
ku tlmenia podľa situácie na ceste – od 
tvrdo športovej po príjemne komfort-
nú. Kvôli lepšej stabilnosti a dynamike 
bol vyvinutý inteligentný spojler, ktorý 
sa automaticky vysunie a zasunie v zá-
vislosti od rýchlosti vozidla – manuál-
ne sa ovláda prostredníctvom tlačidla 
umiestneného v stredovej konzole.

A čo všetko nájdeme v základnej 
výbave? 

Airbagy, alarm vrátane zabezpeče-
nia vnútorného priestoru a ochrany 
pred odtiahnutím, Audi parkovací sys-
tém, automatickú bezfreónovú klima-
tizáciu v dizajne R8 s reguláciou vzdu-

chu závislou od polohy slnka, brzdovú 
sústavu s 8-piestovým pevným brzdo-
vým strmeňom vpredu a 4-piestovým 
pevným brzdovým strmeňom vzadu, 
so špecifi ckou charakteristikou posil-
ňovača bŕzd a vnútorne chladenými 
perforovanými kotúčovými brzdami 
vpredu a vzadu. Tak isto tu nájdeme 
Elektronickú uzávierku diferenciálu 

EDS, ktorá umožňuje stabil-
ný a pohodlný rozjazd na rôz-
nych povrchoch vozovky. Ak 
sa niektoré z kolies začne pre-
táčať, systém EDS ho cielene 
pribrzdí a prenesie hnaciu silu 
na koleso, ktoré lepšie zaberá. 
Doplnením je protipreklzový 
systém ASR, ktorý obmedze-
ním výkonu motora znižuje 
pretáčanie poháňaných kolies 
a zvyšuje priľnavosť a stabilitu 
vozidla na vozovke.

Pre vodiča je pripravený 
informačný systém s fareb-
ným displejom so zobraze-

ním dátumu a hodín; s displejom pre 
Auto-Check-Control, digitálnym zo-
brazením rýchlosti, dvomi nastaviteľ-
nými výstražnými limitmi rýchlosti, 
vonkajšou teplotou, palubným počí-
tačom, kontrolkou zatvorenia dverí a 
funkciou LAP timer. (ms)

vďaka čomu už mladom veku dosiahli 
takmer všetko, čo sa dá. Sú veľmi po-
pulárni a pre verejnosť sympatický, čo 
dokazujú aj doterajšie víťazstvá v kate-
górii Športovec roka. Pokiaľ ide o ich 
budúce plány, dúfajú, že zlatá medaila, 
ktorú dosiahli, nebola ich poslednou. 
Každé víťazstvo je pre nich povzbude-
ním a silnou motiváciou k ďalším ví-
ťazstvám. Držíme dvojičkám palce, čas 
ukáže, či sa im ich predsavzatia podarí 
zrealizovať. (lo)         

BRATIA HOCHSCHORNEROVCI
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Umenie a varenie

Maľujem ťa

Nosím v sebe hrboľatosť chvíľ
presýtených živičnou vôňou.
Azda budem stále túžiť po ňom, 
po poli, kde som kosu položil.

František  Kolkovič

Chotár môj pestrý v túžob zajatí, 
kmásaný vetrom, hladkaný tieňom, 
s chodníčkom v úbočí, s kráčajúcou ženou.
Maľujem ťa v neskrotenom dojatí.

Spevavý, pestrý, občas aj hocaký
farebný koberec tkaný s mozoľom, 
na ktorom kameňa nadostač vždy bolo
a na medziach radi rástli bodliaky.

Ja maľovaním aj tak nič nemením, 
nezmiernim pahorkov, nestisnem;
nezadržím sily žitia prísnej, 
ktorá kdesi potajomky pramení.

Nezmizne z pamäti šomrajúca rieka.
Kto mi ťa, Orava, zo srdca vymaže?
Pokiaľ zrak dovolí – nikto nedokáže!
Krajina zabudnutá, predsa neďaleká.                        

(1990)

Zuzka varí

      ČO NA OBED

Chlebová polievka so strúhaným 
parmezánom

4 krajčeky bieleho chleba, 60 g mas-
la, 1 1/4 l vývaru z kostí, 2 dl smotany, 
2 žĺtky, soľ, 4 lyžice strúhaného parme-
zánu.

Krajčeky bieleho chleba opražíme 
na masle po oboch stranách. Zalejeme 
ich horúcim vývarom z kostí a nechá-
me trochu vychladnúť. V smotane roz-
miešame žĺtky, nalejeme do polievky a 
podľa chuti osolíme. Do hotovej po-
lievky tesne pred podávaním pridáme 
postrúhaný parmezán.

Kuriatka pre labužníka
600 g kuriatok, 60 g slaniny bez 

kože, 30 g oleja, 150 g cibule, soľ, 1 dl 
červeného vína, 10 g hladkej múky

Kuriatka uvaríme a pokrájame na 
malé kúsky, pričom drobné plodnice 
môžeme nechať aj celé. Slaninu po-
krájame na malé kocky a opražíme na 
oleji s posekanou cibuľou do zlatista. 
Potom pridáme huby a všetko spolu 
ktátko podusíme, osolíme, zelejeme 
červeným vínom a na miernom ohni 
dusíme ešte 20 minút. V studenej 
vode rozmiešame múku a za stáleho 
miešania prilejeme k hubám. Spolu 
ešte povaríme a podľa chuti osolíme. 
Ako prílohu podávame varené zemiaky.

ZÁKUSKY
3-bitka domáca

cesto: 3 vajcia, 250 g kryštáľové-
ho cukru, 1 dcl oleja, 2 dcl polohrubej 
múky, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny, 2 
polievkové lyžice kakaa.

Celé vajcia s cukrom vymiešame, 
plus ostatné prísady. Upečieme na vy-
mastenom a múkou vysypanom plechu.
Plnka I: 1/2 l mlieka, 2 vanilkové cukry, 
1 a1/2 zlatého klasu, 100 g kryštáľového 

cukru - uvariť kašu, nechať vychladnúť. 
Po vychladnutí vmiešať 250 g Hery.

Plnka II: 1 plechovku salka variť vo 
vode 2 hod. Do vychladnutej ušľahať 
200 g Hery. 

Na vychladnuté cesto rozotrieme 
plnku I., na ňu rozložíme 2 balenia BB 
keksov, potom natrieme plnku II. a po-
lejeme čokoládovou polevou.

ŠALÁTY

Hráškový šalát
400 g zeleného hrášku z konzervy, 200 

g šunkovej salámy, 100 g sladkokyslých 
uhoriek, 1 väčšia cibuľa, soľ, mleté čierne 
korenie, citrónová šťava, 50 g majonézy, 
petržlenová vňať, 3 vajcia, horčica.

Do misky vložíme precedený hrá-
šok, na rezance nakrájanú šunkovú 
salámu, na kocky pokrájané uhorky a 
pokrájanú cibuľu. Posolíme, okorení-
me, pokvapkáme citrónovou šťavou, 
premiešame majonézou, ktorú do-
chutíme horčicou a posypeme zelenou 
petržlenovou vňaťou. 

Nakoniec pridáme vajcia uvarené 
na tvrdo a pokrájané na malé kúsky. 
Všetko spolu dobre premiešame.

(podľa www.recepty.sk)
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Witam wszystkich czytelników po 
kolejnej miesięcznej przerwie. 

Za oknem robi się coraz szarzej i smęt-
niej, nieuchronny znak tego, że zima 
zbliża się do nas wielkimi krokami. Tak 
więc to już najwyższy czas, aby zacząć 
chronić skórę przed mrozem i klima-
tyzacją.

Jesienią i zimą skóra narażona jest 
w szczególnym stopniu na niekorzyst-
ny wpływ czynników zewnętrznych 
szkodzi jej nie tylko wiatr i mróz, ale 
i suche powietrze w ogrzewanych po-
mieszczeniach. Oto kilka przepisów na 
zimowe kosmetyki, które staną na stra-
ży naszej skóry.

Peeling do ciała na zimę
Składniki: 
- oliwa z oliwek lub śmietana 
- cukier
Cukier zmiksować z oliwą z oliwek 

lub śmietaną w proporcji 1:1. Ciało 
opłukać wodą,  gotowy peeling deli-
katnie wetrzeć od stóp do głów. Na-
stępnie całe ciało smarujemy kremem 
nawilżającym i gotowe.

Maseczka na podrażnioną 
i odwodnioną skórę twarzy

Składniki:
- 2 łyżki świeżo utartej marchewki 
- 2 łyżki twarożku, łyżka mleka
Wszystkie składniki wymieszać na 

gładką pastę. Grubą warstwę nałożyć 
na twarz i szyję. Po 15 minutach spłu-
kać letnią wodą. 

Maseczka do skóry tłustej 
i zanieczyszczonej

Składniki: 
- łyżka soku lub 2 łyżki drobno po-

siekanej kiszonej kapusty  
- ½ łyżki kremu nawilżającego

Oba składniki dokładnie mieszamy. 
Maseczkę nakładamy na twarz i zosta-
wiamy na około 20 minut. Po tym cza-
sie spłukujemy letnią wodą.

Odżywcza maseczka 
na zmarzniętą i zmęczoną skórę

Składniki: 
- łyżeczka miodu  
- łyżka kwaśniej śmietany 
- łyżka mąki
Wszystkie składniki dokładnie mie-

szamy. Gotową maskę nakładamy na 
twarz na około 20 minut i przykrywa-
my ciepłym kompresem. Po tym czasie 
spłukujemy letnią wodą.

Odżywcza i nawilżająca kąpiel
Składniki: 
- szklanka oliwy z oliwek  
- szklanka maślanki
Do wanny wlać maślankę i oliwę, 

następnie napełnić ją letnią (nie gorą-
cą!) wodą. W takiej kąpieli spędzamy 
ok. 15 minut. Woda i oliwa utworzą 
miłą w dotyku emulsję, która dosko-
nale wpływa na skórę.

Wygładzająca kąpiel do suchej 
skóry

Składniki:
- 300 g mąki pszennej lub owsianej
Do cienkiego lnianego woreczka 

nasypać mąkę, związać i umocować 
pod kranem. Następnie odkręcić cie-
płą wodę i wtedy, kiedy wanna się już 
napełni dokładnie wycisnąć woreczek.

Kąpiel nie powinna trwać dłużej 
niż 15 min. Skóra po niej będzie wy-
gładzona i delikatna.

Mam nadzieje, że spodoba się Wam 
te kilka przepisów. Pozdrawiam ser-
decznie i do zobaczenia za miesiąc.

Dawid

D E P R E S J A  

S E Z O N O W A
Depresję sezonową, nazywaną ina-

czej sezonowym zaburzeniem afektyw-
nym (z ang. Seasonal aff ective disor-
der – SAD), dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych uznano za chorobę. 
Lekarze szacują, że dotyczy ona bli-
sko 10 proc. ludzi na świecie. Przy-
czyny depresji nie są do końca znane. 
Uważa się, że najważniejszą z nich jest 
niedostateczna ilość światła słonecz-
nego docierającego do siatkówki oka, 
lub zmniejszona wrażliwość siatkówki 
na światło. Światło w oku zostaje za-
mienione na impuls nerwowy, który 
biegnie dalej do różnych struktur móz-
gowia, na które oddziaływuje. Impulsy 
nerwowe docierające do szyszynki (gru-
czoł dokrewny usytuowany w mózgu) i 
podwzgórza stymulują ilość wydziela-
nych hormonów, w zależności od „ilo-
ści” światła. Te wydzielane substancje 
mogą wpływać na nastrój człowieka. 
Stąd, kiedy kończy się lato i nadchodzi 
jesień, większość osób ogarnia smutek. 
Ale rozpoznanie można uznać za uza-
sadnione, jeśli objawy występują każ-
dego lub prawie każdego dnia przez co 
najmniej dwa tygodnie. Nasilenie ob-
jawów ma charakter zmienny. Zwykle 
trwają one od 5 do 7 miesięcy (od paź-
dziernika do maja). Muszą nawracać co 
najmniej przez dwa sezony jesienno-zi-
mowe. Objawy depresji sezonowej:
- uczucie smutku
- niepokój, lęk, strach
- trudności ze skupieniem uwagi
- drażliwość
- skłonność do szybkiego wpadania w 

gniew
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Reklamacja towaru 
zakupionego 

przez Internet
Towar kupiony przez Internet 

podlega takim samym prawom jak 
zakup ze zwykłego sklepu. Jeśli oka-
zał się wadliwy, możesz go zwrócić, 
żądając zwrotu pieniędzy, naprawy 
lub wymiany na nowy. Na złoże-
nie reklamacji masz 2 lata od dnia 
odebrania przesyłki i 2 miesiące od 
momentu wykrycia wady. Zanim 
kupisz, przeczytaj regulamin sprze-
daży – powinien być umieszczony 
na stronie. Reklamowany towar 
odsyłasz na własny koszt. Pismo 
reklamacyjne wyślij listem pole-
conym. Sprzedawca ma 14 dni na 
ustosunkowanie się do niego (jeśli 
tego nie zrobi, oznacza to, że uznał 
reklamację). W przypadku uznania 
reklamacji sprzedawca zwraca także 
koszty przesyłki.

Kiedy mogą nam 
podwyższyć czynsz 

w lokalu?
Na szczęście dla lokatorów, ist-

nieją regulacje dotyczące tego, kie-
dy właściciel lokalu może zwiększyć 
czynsz. Kiedy ma do tego prawo? 
Czynsz może być podwyższony nie 
częściej niż raz na 6 miesięcy. O pod-
wyżce czynszu lokatorzy powinni być 
poinformowani pisemnie. Zmiana ta 
zaczyna obowiązywać po upływie 3 
miesięcy od ostatniego dnia miesią-
ca, w którym najemca dostał pismo o 
podwyżce czynszu. Wysokość czynszu 
za używanie lokalu nie może przekro-
czyć 3 procent wartości odtworzenio-
wej tego lokalu (czyli kosztów, które 
trzeba by było ponieść na odtworze-
nie lokalu w aktualnym stanie). Od-
stępstwo od tego może mieć miejsce 
tylko w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach. 

Wycinka drzew
Na usunięcie drzew i krzewów 

musisz mieć zawsze pozwolenie od 
wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta. Jego wydanie może być uza-
leżnione od przeniesienia roślin we 
wskazane miejsce albo zastąpienia ich 
innymi i to w liczbie nie mniejszej niż 
usuwanych. Nie dotyczy to drzew i 
krzewów: owocowych, w lasach, sa-
dzonych na plantacjach, których wiek 
nie przekracza pięciu lat. We wniosku 
podajesz także gatunek rośliny, obwód 
pnia na wysokości 130 cm, opis tere-
nu, przyczynę i termin usunięcia. Za 
wycinkę bowiem może być opłata. 

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny związany jest 

z niezdolnością do samodzielnej eg-
zystencji. Przyznaje się go na częścio-
we pokrycie wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia komuś 
niepełnosprawnemu opieki i pomocy 
innej osoby. Zasiłek nie zależy od za-
możności rodziny i przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie powyżej 16 lat z orzecze-

niem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub o umiarkowanym, 
o ile niepełnosprawność powstała 
przed 21 rokiem życia,

3) po 75 urodzinach.
Zasiłek ma wartość 153 zł. Ale nie 

dostanie go osoba, która: 
- przebywa w instytucji dającej ca-

łodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt i 
udzielanie świadczenia częściowo lub 
w całości fi nansowane są przez pań-
stwo lub NFZ,

- ma prawo do dodatku pielęgna-
cyjnego (np. do emerytury lub ren-
ty).

Podstawa prawna: ustawa o świad-
czeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 
2006 roku Nr 136 poz. 992 ze zm.). 
(aj) 

- niemożność przeżywania drobnych 
radości lub czerpania przyjemności 
z codziennych czynności, unikanie 
przyjemnych sytuacji

- brak motywacji i siły działania
- utrata zainteresowań, zobojętnienie
- nadmierny apetyt, szczególnie na sło-

dycze (często wieczorem i nocą)
- znaczący przyrost masy ciała
- nadmierna senność
- ospałość, poczucie beznadziejności i 

bezradności.
Przy takim obrazie objawów na-

leży szukać pomocy lekarza, który na 
podstawie wywiadu i badania postawi 
rozpoznanie i zaproponuje najlepsze w 
danym przypadku leczenie. Ale zanim 
trafi my do lekarza można wypróbować 
fototerapię, o której wspomniałam w 
poprzednim numerze. Korzystaj z świat-
ła: codziennie chodź na co najmniej 
godzinne spacery, nawet w pochmurne 
dni, rano włącz więcej żarówek w domu, 
nie zasłaniaj szyb ciężkimi zasłonami, 
roletami czy żaluzjami. Kiedy oglądasz 
TV, nie zaciemniaj całkowicie pokoju, 
lecz zostaw włączoną lampkę nocną lub 
kinkiet. Ruszaj się za dwóch. Codzien-
nie rano gimnastykuj się chociaż przez 
15 minut, zaplanuj sobie wycieczki ro-
werowe, zimą wybierz się na narty, dwa 
razy w tygodniu idź na pływalnię lub 
skorzystaj z innej formy np. siłowni, 
fi tness klubu czy zabiegów SPA. Ak-
tywność pobudza wytwarzanie endorfi n 
(tzw. hormonów szczęścia), substancji, 
które korzystnie wpływają na nasze na-
stroje. Ważna jest dieta, szczególnie od-
powiednia zawartość tryptofanu, który 
jest prekursorem serotoniny. Serotonina 
natomiast ma działanie przeciwdepresyj-
ne, uspokajające i relaksujące. Tryptofan 
zawierają takie potrawy jak: indyk, soja, 
łosoś, chleb, mleko, kasza manna, ser 
żółty oraz banany. Można także wyko-
rzystać bezreceptowe leki, które poma-
gają zwalczać objawy depresji sezono-
wej. Bardzo ważne jest pielęgnowanie 
bliskich związków z innymi ludźmi, 
włączanie się w aktywność towarzyską, 
jak najczęstsze robienie rzeczy, które 
dają przyjemność i poprawiają nastrój 
oraz unikanie zdarzeń i sytuacji stresu-
jących. Dobrze jest siebie samego trak-
tować z wyrozumiałością i nie należy w 
tym okresie narzucać sobie zbyt wielu 
obowiązków.                                              

  Józefa Pieronek
         mgr fi zjoterapii
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Zábava a humor

V novembri, keď chladný vietor
vítame jak votrelca,
slniečko nám na oblohe
vstúpi vtedy do strelca. (gp)

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ak by si chcel v tomto období za-

meniť prácu, mal by si byť veľmi ostra-
žitý. Neisté rozhodnutia v otázke fi nan-
cií by mohli zapríčiniť veľké fi nančné 
problémy. Zato ak sa chceš naučiť nie-
čo nové, isto sa ti to podarí. V domá-
com prostredí bude priemerne.
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

V prvej polovici mesiaca sa ti poda-
rí uskutočniť svoje plány. Vzťah s part-
nerom bude zo dňa na deň lepší. Tým, 
ktorí pracujú na úväzok, sa fi nančná 
situácia nezmení, avšak podnikateľom 
sa bude dariť. Na požičiavanie peňazí 
si však dávaj veľký pozor.
VODNÁR (21.1.-18.2.)

November bude pre teba veľmi 
úspešným mesiacom, preto sa snaž byť 
omnoho aktívnejší ako doteraz. Hlavne 
ak hľadáš prácu. Riaď sa svojou intuí-
ciou. Získaš možnosti dodatočného zá-
robku. November bude zároveň prelo-
movým momentom v citovom živote.
RYBY (19.2.-20.3.)

Tí, čo sa nedávno zranili v láske, 
nech budú veľmi trpezliví. Ona sa opäť 
vráti. Len treba ešte chvíľočku počkať. 
Stretneš sa so starými známymi. V dru-
hej polovici mesiaca možno nájdeš 
nové životné perspektívy. Ak máš deti, 
budeš na ne hrdý. Pozor na výdavky!
BARAN (21.3.-20.4.)

Získaš veľkú fi nančnú pomoc zo 
strany priateľov alebo rodiny. Nehrň 
sa bezhlavo do investícií. Ak máš nový 
vzťah, riaď sa radšej hlavou a nie citom. 
Práci budeš musieť venovať trochu viac 
pozornosti. Ak nechceš byť chorý, drž 
sa zdravého štýlu a životosprávy.
BÝK (21.4.-20.5.)

V prvej polovici mesiaca zbytoč-
ne neriskuj. Rodinné hádky ti určite 
neprospejú. V prvom týždni ti osud 
bude naklonený, tak to využi. S nikým 
sa radšej nehádaj. V druhej polovici 
mesiaca sa ti začne dariť. Dbaj o svoje 
zdravie, hlavne koncom mesiaca.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Skvelá realizácia plánov v prvom 

týždni ťa naplní optimizmom a dodá 
ti energiu. Nová známosť sa prehĺbi 
do priateľstva. Podnikateľom sa začne 
dariť. V druhej dekáde budeš mať viac 
práce. Dbaj preto o svoje zdravie. Je to 
dobrý čas na realizáciu plánov.
RAK (22.6.-22.7.)

V srdcových otázkach si dávaj po-
zor. Blízki môžu byť nespokojní kvôli 
tvojmu správaniu. V druhej polovici 
mesiaca sa na teba usmeje šťastie. Vo 
fi nančnej sfére sa konečne odrazia tvoje 
snahy. Ak sa s niekým súdiš, je veľká 
šanca, že sa celá vec obráti v tvoj pros-
pech. 
LEV (23.7.-23.8.)

Najbližší mesiac bude plný neprí-
jemností. V srdcových záležitostiach 
musíš byť naozaj opatrný. Najlepšie 
bude, ak si dobre premyslíš svoje oča-
kávania. Novým známym príliš nedô-
veruj. Vzťahy so starými priateľmi sa 
zhoršia. Druhá polovica mesiaca bude 
výrazne lepšia.
PANNA (24.8.-23.9.)

Kvôli množstvu povinností sa 
budeš začiatkom mesiaca cítiť veľmi 
unavený. Síce sa pohádaš aj s partne-
rom, ale zmierite sa. Snaž sa myslieť 
pozitívne. Buď žičlivý voči iným, isto 
ti to v správnom čase odplatia. Podni-
kateľom sa bude dariť. Možno dosta-
neš pekný darček.
VÁHY (24.9.-23.10.)

V prvej polovici mesiaca neinvestuj 
a tobôž si už vôbec nepožičiavaj penia-
ze. S ľuďmi, ktorých poznáš v tomto 
čase, nenadväzuj bližší priateľský kon-
takt. Môžeš mať fi nančné problémy. 
V druhej polovici mesiaca sa budeš 
cítiť omnoho lepšie. Dôveruj si a do-
siahneš veľa.
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Odvážne rozhodnutia ti prospejú 
a dodajú ti energiu. Výsledky tvojej prá-
ce pochvália tvoji nariadení. Dostaneš 
správu o vybavení dôležitej veci. V po-
lovici mesiaca sa môžeš cítiť vyčerpaný, 
Dbaj o svoje zdravie. Finančná situácia 
sa koncom mesiaca polepší. (ms)

Dokážete odolať
alkoholu?

1. Pijete, preto, lebo alkohol vás uvoľ-
ňuje, dáva vám sebavedomie, zlepšuje 
pracovné výkony? Áno  Nie

2. Utiekate sa pravidelne k alkoholu, 
keď chcete prekonať napätie, zábrany 
či zlú náladu? Áno Nie

3. Pijete tajne? Vyhľadávate príležitosti 
na pitie? Skrývate fľaše s alkoholom?

 Áno Nie
4. Máte pri pití výčitky svedomia?
 Áno Nie
5. Máte doma a na pracovisku pre pitie 

problémy?
 Áno Nie
6. Tvrdili ste už niekedy, že ak nechcete, 

nemusíte piť, hoci to tak v skutoč-
nosti nie je?

 Áno Nie
7.  Stalo sa vám, že po prvom pohári ste 

túžili po ďalšom?
 Áno Nie
8. Už sa vám stalo, že na druhý deň ste 

mali „okno“?
 Áno Nie
9. Máte už ráno chuť na alkohol?
 Áno Nie
10. Mali ste pocit zadosťučinenia, keď 

ste dlhšie nepili?
 Áno Nie
11. Máte svoj systém pitia (napr. Nepiť 

v istom čase, tvrdý alkohol striedať 
s pivom...)?
Áno Nie

VYHODNOTENIE:
Ak ste ani na jedinú otázku neod-

povedali ÁNO, viete veľmi rozumne 
zaobchádzať s alkoholom. Síce aj vám 
sa môže stať, že nebudete vždy pánom 
situácie, ale alkoholik z vás nebude.

Ak ste iba raz alebo dvakrát od-
povedali ÁNO, zväčša máte svoje pitie 
pevne v rukách. Napriek tomu vám od-
porúčame: odteraz pozorujte svoje ná-
vyky, aby ste v prípade potreby mohli 
pitie alkoholu včas zredukovať.

Ak ste viac ako trikrát odpovedali 
ÁNO, mali by ste o svojom pití začať 
vážne premýšľať. Hrozí vám totiž, že 
z neškodných návykov sa môže stať stála 
závislosť. Radíme vám, aby ste sa o tom 
otvorene a úprimne porozprávali s nie-
kým, kto sa vo veci vyzná. Je to ľahšie, 
ako si myslíte. (aj)
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Zábava a humor

MENO VEŠTÍ
KATARÍNA - kladné, dobré, seriózne a starostlivé meno. 

Typická Katarína je obyčajne tmavá blondína alebo hnedovláska, 
strednej, mierne zaoblenej postavy, s hnedými alebo sivými očami, 
hnedastou tvárou a ľahko ohrnutým nosom. Pochádza naj-
častejšie z početnejšej rodiny a len málokedy je jedináčka. Máva ve-
selých krstných a aj sama je veselej povahy. Jej meno znie múdro 
a preto aj osoby nosiace toto meno bývajú múdre, bystré, prak-
tické, rozvážne a predvídavé, ktoré si vedia vždy poradiť. Ináč je 
to typ rozkošnej, všade prítomnej osôbky. Všade je jej plno, do 
všetkého strčí svoj nosík, všetko uvidí, ale je to - dá sa povedať 
- kladná zvedavosť.

Katarína je od malička veľmi pracovitá a šetrná. Dokonale si 
vie zorganizovať vlastnú prácu, ale aj prácu iných, je skrátka rode-
ná organizátorka. Veľmi šikovná, vie sa postaviť ku každej prá-
ci. Je dosť nadaná a pracovitosťou doplní všetky nedostatky. 
Možno o nej povedať, že je praktická, objektívna, čestná, solídna 
a obetavá, skrátka osoba, ktorá vždy dodrží dané slovo. Mož-

no sa na ňu spoľahnúť v každej situácii. Neženie sa za leskom 
a lacnou slávou. Váži si jednoduché, konkrétne a praktické veci. 
Jej životné a vedecké ašpirácie nie sú príliš veľké. Uspokojí sa so 
stredoškolským a odborným vzdelaním. Avšak to, čo sa nau-
čí, ovláda dobre, do najmenších podrobností. Len zriekakedy sa 
Katarína rozhodne študovať na vysokej škole. Je veselá, dôverčivá, 
má vždy dobrú náladu. Je rodená optimistka, nepozná prázdny 
žiaľ, horkosť, nič ju nedokáže znechutiť ani zlomiť. V zamestnaní 
je výborná, solídna, pracovitá, usilovná a čestná. Býva z nej dobrá 
účtovníčka, učiteľka, vedúca obchodu, úradníčka a pod Je vždy 
rozhodná, čo sa prejavuje aj v jej chôdzi.

Vydáva sa za dobrého, poriadneho muža, ktorý má pre ňu po-
chopenie. Máva najčastejšie dve alebo tri deti, z ktorých najstarší 
býva obyčajne syn. Syn je nadaný a podobne ako ona - pracovi-
tý. Podobne možno povedať o dcérach. Všeobecne povedané, 
deti sú celkom príjmné, spoločenské a dobré. Katarína má silne 
vyvinutý zmysel pre rodinu. Dá sa povedať, že drží pokope celú 
rodinu, dokáže zmieriť pohnevaných súrodencov, príbuzných či 
priateľov. Preto je všeobecne veľmi obľúbená. (aj)

SNÁR
Veríte snom? Nie? ani my neveríme, ale 

predsa každý z nás sa nieke dy pozrie do sná-
ra, aj keď to pokladá za predsudok našich 
babičiek. Je to predsa zábava. A čo, keď sa 
vám dobrý sen splní? Tak teda, keď sa vám 
snívali:

Cepy - stretnutie, známosť, sobáš a pod. s 
neveľmi milou osobou. Cigánov vidieť - ťaž-
kosti, škoda, strata pre tvoju nestálosť; dať si 
od nich veštiť - tvoje nádeje stroskotajú.

Cín liať - nie všetko sa vyvíja tak, ako by 
si si to želal; kupovať -blahobyt; cínové ná-
doby mať - budeš mať veľký dom. Čalúnnik 
- milý, príjemný domov.

Červenák (vták) - dostaneš dobrú správu; 
kŕmiť ho - ktosi ťa v tvo jom predsavzatí, záme-
roch, podnikaní a pod. predbehne. Čísla vidieť 
- dostaneš veľké peniaze; písať - zaznamenaj si 
ich, možno budú šťastné; gumovať - podvádzaš 
sám seba; ťahať - dobré vyhliad ky v zamestna-
ní.

Čmeliak - radosť, sladkosť, slasť.
Čítať - blahobyt; noviny - v nabližšom ob-

dobí sa ti bude všetko da riť; knihy - musíš sa 
ešte veľa učiť. Dane platiť - čaká ťa všeobecná 
úcta a váženosť. Dáždnik, hodvábny - získaš 
dôveru; roztrhaný - dostaneš sa do zlej spo-
ločnosti.

Dedičstvo - prekonáš ťažkosti, do ktorých 
si sa nedávno dostal. Diera na šatách - upad-
neš do dlžôb; padnúť do nej - ocitneš sa v zlej 
spoločnosti.

Divé husi - zažiješ väčšie sklamanie. Dlhy 
robiť - žiješ nad svoje pomery; platiť - starosti, 
problémy. (aj)

Raz sa medveď poriadne opil v krč-
me. Cestou domov ho však niekto po-
riadne zmlátil. Na druhý deň po vytriez-
vení zvolal všetky zvieratá lesa a vraví:

- Keď sa mi dostane do rúk ten kto 
ma včera zbil, tak ho roztrhám na kús-
ky. Má šťastie, že neviem presne kto to 
bol, ale to viem, že na hlave mal dve 
také veľké veci. Na to zajac:

- No slimák, tuším máš problém!
* * *

Móricko prišiel neskoro do školy:
„Prečo si sa omeškal?” 

„Lebo som chcel ísť s otcom na ryby. 
Ale nakoniec ma so sebou nevzal.”

„Tak je to správne. A dúfam, že ti vy-
svetlil, prečo sa škola nemá vynechávať?”
„Nie. Hovoril, že pre dvoch by bolo 
málo červíkov.”

* * *
Na Sicílii sa koná zraz mafi ánov. Talia-

ni zisťujú, či sú Rusi poriadni mafi áni:
Taliani: ,,Zlaté retiazky máte?”

Rusi: ,,Nemáme.“
Taliani: ,,A dvojposchodové vily 

máte?”
Rusi: ,,Ani to nemáme.”
Taliani: ,,A mercedesy máte?”
Rusi: ,,Fúúú, ani to nemáme.”

Taliani ich za to strašne vysmejú. Po 
zraze príde ruský boss domov, zvolá si 
všetkých a začne rozdávať rozkazy:

,,Všetky tretie a štvrté poschodia z 
víl zbúrať, helikoptéry popredať, mer-
cedesy nakúpiť a zlaté retiazky psom 
dať z hláv dole, budeme ich nosiť 
my!!!”
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Žena môže udrieť manžela
Najvyšší predstaviteľ sunnitského islamu v Egypte pod-

poril právo žien na sebaobranu, pokiaľ proti nim ich manžel 
použije násilie, informoval o tom egyptský nezávislý den-
ník Al-Masrí al-Júm. K vyhláseniu šejka Abdula Hámida 
al-Atraša, ktorý na káhirskej univerzite Al-Azhar predsedá 
komisii pre náboženské nariadenia, prichádza po schválení 

podobných nariadení nábo-
ženskými lídrami v Saudskej 
Arábii a Turecku. „Žena má 
legitímne právo udrieť svojho 
muža za účelom sebaobrany,” 
citoval denník šejka. „Každý 
má právo na sebaobranu, či 
už je to muž alebo žena... pre-

tože pred Bohom sú si všetky ľudské bytosti rovné,” uviedol. 
Niekoľko dní pred ním saudskoarabský šejk Abdul Muh-
sín al-Abokán zdôraznil, že žena má použiť proti mužovi 
„rovnaký druh násilia”, aký proti nej použil on, či už ide o 
kožený remeň alebo kábel, píše ďalej denník. Turecký šejk 
Fatalláh Julún šiel ešte ďalej a rozhodol, že žena má mužovi 
vrátiť bitku aj s úrokmi. „Za každý utŕžený úder by mala 
vrátiť dva,” vyhlásil turecký šejk. Podľa údajov Amnesty In-
ternational zomrie v dôsledku domáceho násilia 35 percent 
ročne zabitých egyptských žien. (SITA)

Ženích zapálil hotel
Požiar v hoteli, kde sa mala konať svadba, založil samot-

ný ženích. 39-ročný Japonec to považoval za jednoduchšie 
riešenie ako vysvetliť neveste, že si 
ju nemôže vziať. Je už totiž ženatý. 
Hotel zapálil v deň uzavretia man-
želstva, ktoré by pre neho znamena-
lo bigamiu. „Vravel som si, že keď 
založím požiar, nebudem sa musieť 
oženiť,” povedal Tacušiko Kawa-

ta polícii. Požiar vypukol v nedeľu skoro ráno v prefektúre 
Jamanši západne od Tokia. Hotelových hostí evakuovali. 
Nikto sa, našťastie, nezranil. (ČTK)

Ideálny zamestnanec
Ideálny zamestnanec je taký, ktorý všetko necháva voľne 

ležať na svojom stole a nezaoberá sa upratovaním vecí. K ta-
kému záveru dospel profesor manažmentu na Kolumbijskej 
univerzite Eric Abrahamson. Základné vlastnosti ideálneho 
zamestnanca – bordelára zhrnul do niekoľkých téz. Borde-
lár: nestráca čas upratovaním, je to osobnosť s predstavi-
vosťou, má vždy všetko po 
ruke a nachádza potrebné 
dokumenty omnoho rých-
lejšie ako jeho poriadkumi-
lovní kolegovia, cituje z jeho 
štúdie francúzsky denník Le 
Matin. Eric Abrahamson 
vyčísľuje aj časovú úsporu, 
ktoré dosahujú neporiadni 
pracovníci. Svojím štýlom 
vraj ušetrí až 36 percent 
času. Denník Le Matin zo štúdie vyvodzuje závery, že „väč-
šia efektívnosť dáva bordelárom väčšiu nádej na povýšenie a 
je prísľubom lepšej kariéry”. (ČTK)

Dôchodkyňa dolapila zlodeja
Šesťdesiatosemročná Janet Laneová sedela na lavičke, 

keď jej jeden zo skupiny okoloidúcich mladíkov vytrhol ka-
belku, v ktorej mala celý dôchodok. Žena, ktorá v 50. ro-
koch reprezentovala Britániu v cezpoľnom behu, po krátkej 
naháňačke zlodeja dolapila a chytila ho za golier. „Bol taký 
vystrašený, že kabelku spustil na zem a utiekol. Myslím, že 
chlapci videli starenku a domnievali sa, že som ľahká obeť. 
Ja som ale nezostala nečinne sedieť. Rýchlo som sa zdvihla a 
prenasledovala ich tak rýchlo, ako som len mohla. „ citovali 
médiá takmer 70-ročnú ženu. Laneová, ktorá pred odcho-
dom na dôchodok pracovala ako zdravotná sestra, sa v kon-
dícii udržuje plávaním a chôdzou. „Bola som nadšená, že 
som to dokázala. Takto som nebežala od mladosti,” radovala 
sa. Britská polícia však podľa tlače odporučila dôchodcom, 
aby kvôli svojej bezpečnosti v podobných prípadoch radšej 
nenasledovali jej príklad. (ČTK)
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 .....  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 .......................................... 10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ........ 11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 

Kraków 1998  ................................................................................................ 12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  ....................... 13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 

Kraków 1999 ................................................................................................. 15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, 
Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ........................................  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 

Urbankowskiego, Kraków 2002 ...................................................................... 15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 

w latach 1945–1957, Kraków 2002 ................................................................ 10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ............................................ 15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .......................................... 10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004...................................................... 15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004) ................... 10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................. 10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ......................................  5,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ..............  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 .................................... 15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ........................................................... 10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 ................................................ 10,00 zł

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

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

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

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