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Trpezlivosť redakcie dosiahla svoje hranice. Za niekoľko
rokov trpezlivého znášania rôznych vecí (niekedy aj urážok)
v nádeji, že predsa len sa situácia Slovákov zmení na lepšie,
sa na Orave nazbieralo už toho toľko, že na posledné udalosti, ktoré sa odohrali v Jablonke, sme už jednoducho museli
zareagovať.

Jeho eminencia Jozef kardinál Tomko si zaslúži pozornosť čitateľov Života. Poďme po stopách jeho činnosti a pôsobenia v cirkvi.
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Na viacerých spišských
školách a gymnáziách sa
nájdu mladí, mladší, ba aj tí
najmladší krajania, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny.
Niekoľkí mladí študenti sa
učia slovenčinu aj na Gymnáziu v Białke Tatrzańskej.
Presvedčte sa, ako sa im darí
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Druhý februárový víkend sa
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koch v Krempachoch sa však prezentovala aj ako vedúca
Malých Belanov. Hoci to bolo po prvýkrát, svoju úlohu
zvládla bez problémov.

Sv. Jozef patrón aj na naše časy . . . . . . . . . . 11
Meno sv. Jozefa vzbudzuje obdiv a dôveru. Bol povolaný
do účasti na tajomstve narodenia Ježiša a stál sa jeho pestúnom. Ako sa tento vzor interpretuje dnes?

S láskou k folklóru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dominika Majerčáková sa od detstva venovala folklóru.
Najskôr ako členka DFS Malí Belania a dodnes je členkou
FS Spiš v Novej Belej. Na tohtoročných Fašiangoch-Ostat-
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Zlatá svadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fašiangy - Ostatky 2009 . . . . . . . . . . . . . 22-25
V Kultúrnom dome v Krempachoch bolo počas víkendu
7. - 8. februára naozaj veselo. Konal sa tu totiž XIV. ročník významného krajanského podujatia Fašiangy - Ostatky,
na ktorom vystúpili mnohé krajanské
folklórne súbory, inštrumentalisti a speváci. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani
hosťujúci súbor zo
Slovenska - FS Magura z Kežmarku.

Najmladší
doručovateľ Života na Orave . . . . . . . . . . . . 26
Časopis Život nepochybne patrí ku krajanskému životu. Nebyť však doručovateľov, distribúcia časopisu by bola
omnoho náročnejšia. Od dlhšieho času krajanom vo Veľkej
Lipnici pravidelne doručuje Životy mladý krajan Adam Janoviak, ktorý sa s nami o doručovaní ako aj o Veľkej Lipnici
porozprával.

Deň babky a dedka v Harkabuze . . . . . . . . 27
Bezpečnostná situácia v pohraničných
oblastiach Oravy a Spiša v rokoch
1945 – 1947 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Štúdia z rokov 1945-47 nám približuje vnímanie bezpečnostnej situácie na slovenskom poľskom pohraničí, ako
aj samotnú situáciu Slovákov bývajúcich v odovzdaných
Poľsku obciach, na hornej Orave a severnom Spiši. Štúdia
bola prednedávnom publikovaná na Slovensku v časopise
Vojenská história, 2008, č. 2. V upravenej podobe ju autor
Ján Štajgl predniesol na kolokviu historikov v Novom Targu
a vyjadril zároveň súhlas na publikovanie (s čiastkovými
úpravami) v krajanskom časopise Živote.

Na obálke: FS Magura z Kežmarku počas vystúpenia na Fašiangoch - Ostatkoch 2009 v Krempachoch.
Foto: Agáta Jendžejčíková. Graﬁcká úprava: Ewa Koziołová.

ňa 22. februára sa stretli na Hornej
Orave prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident Poľskej
republiky Lech Kaczyński. Popri programe na slovenskej strane hranice zavítali aj
do Jablonky. Podľa informácií Kancelárie
prezidenta SR túto obec si zvolili preto,
aby si pohovorili s občanmi obce, ktorá je
centrom slovenskej menšiny. Podobnú informáciu uvádza aj Kancelária poľského
prezidenta: Z Namestova obaj prezydenci
udali się na stronę polską do miejscowości
Jabłonka. Tam spotkali się z mieszkańcami
oraz przedstawicielami społeczności słowackiej mieszkającej w gminie Jabłonka.
Program návštevy sa začal stretnutím
prezidentov s predstaviteľmi gminy Jablonka, mesta Trstená a slovenskej menšiny na Úrade gminy. Slovenskú menšinu
na tomto stretnutí zastupoval iba podpredseda ÚV SSP na Orave František
Harkabuz. Škoda, že tam neboli pozvaní
viacerí zástupcovia slovenskej menšiny,
pretože z vyhlásení obidvoch prezidentských kancelárií jednoznačne vyplýva,
že program stretnutia v Jablonke bol zameraný v podstatnej časti na slovenskú
komunitu, ktorá tu odnepamäti býva. Fr.
Harkabuz priblížil hosťom problematiku
slovenskej menšiny na hornej Orave nasledovne:
Vážený pán prezident Slovenskej republiky, pán prezident Poľskej republiky, pán
veľvyslanec a pán vojt,
Dovolím si Vás srdečne pozdraviť v mene všetkých krajanov z Oravy a v mene
Spolku Slovákov v Poľsku. Som veľmi rád,
že tuná v Jablonke sa uskutočňuje stretnutie
prezidentov Poľska a Slovenska. Som taktiež veľmi rád, že poľsko-slovenské vzťahy
sa dobré vyvíjajú, že spolupráca dobre prebieha. Ako zástupca slovenskej menšiny na
Orave by som pri dnešnej príležitosti Vás
oboznámiť s požiadavkami slovenskej mašiny žijúcej v tomto prostredí. Naši krajania
sú roztrúsení po všetkých oravských dedinkách. Tužíme po tom, aby sme v Jablonke
mali svoj kultúrny dom, nie na okraji, ale
v centre obce. Bývalé vedenie gminy Jablonka nám navrhlo, aby sme kúpili pozemok
a starú zverolekareń. Tento stavebný pozemok nám vyhovuje. Vznik kultúrneho strediska na tomto mieste odôvodňujeme tým,
že tam budeme mať možnosť sa stretávať
s občanmi Slovenska, ktorý húfne prichádzajú na trh do Jablonky. Trh, ktorý zriadil
pre Jablonku slovenský poslanec tej zeme do
uhorského parlamentu Ferko Skyčák. Podotýkam, že na Orave nemáme žiaden vlastný
kultúrny dom, v ktorom by sme mohli viesť
kultúrnu činnosť, kde by naši umelci mohli
vystavovať svoje diela a kde by sme mohli
nacvičovať svoje súbory a taktiež organizovať spoločenské kultúrne podujatia.

D

Z ľava: primátor mesta Trstená J. Ďubjak, prezident SR I. Gašparovič,
prezident PR L. Kaczyński a vojt gminy Jablonka A. Karlak

Stretnutie prezidentov
v Jablonke

že sme sa museli stretnúť, ale preto, lebo sme
sa chceli stretnúť, lebo sme priatelia. A verím, že aj vy, ktorí žije tu na hornej Orave,
ste medzi sebou priatelia, pretože priateľstvo
je dnes veľmi potrebné. A s priateľstvom sa
spája taktiež solidarita Ja nebudem opakovať
všetko to pozitívne, čo povedal pán prezident
aj pán starosta vo vzťahu ku kultúrnemu
domu. Chcem len povedať, že sme našli takúto zhodu a že podpora je na našej strane.
Ja som veľmi rád, že slovenská menšina,
ktorá tuná žije, si váži novú vlasť – Poľskú
republiku a voči Poľsku je lojálna. Aj my na
Slovensku máme veľa menšín a teší nás, ak
prejavujú lojalitu k svojmu štátu. Po ukončení stretnutia sa prezidenti rozlúčili a zakončili svoje neoﬁciálne stretnutie.
Neviem, na základe čoho dospel vojt
Antoni Karlak k záveru, že: „prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič powiedział do działaczy Towarzystwa Słowaków
w Polsce, że trzeba, aby mniejszość zawsze
podporządkowała się większości“ (V preklade: „prezident SR Ivan Gašparovič povedal aktívu Spolku Slovákov v Poľsku, že
je potrebné, aby sa menšina vždy podriadila väčšine“), ktorý bol publikovaný v
Dzienniku Polskom dňa 5.3.2009 v časti
Region Nowy Targ? Mám totiž dojem, že
vojt nepochopil význam slova lojálnosť
a jej význam si zamenil na každodennú
podriadenosť. Hovorca Kancelárie prezidenta SR Marek Trubač uviedol pre krajanský časopis Život, že pán prezident I.
Gašparovič vo svojom príhovore pochválil
slovenskú menšinu za lojálnosť voči Poľskej republike. Zároveň však jednoznačne
vyvrátil domnienku, že by vo svojom príhovore hovoril o neustálej podriadenosti
slovenskej menšiny voči väčšine.
Marián Smondek
Foto: Lýdia Ostrowska

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Prosím pánov prezidentov, aby ste nás
podporili, lebo sme už v menšine a menšinu
treba chrániť a podporovať. Za pochopenie
Vám už vopred srdečne ďakujeme.
Po krátkom stretnutí s predstaviteľmi
gminy pokračoval program obidvoch prezidentov stretnutím s obyvateľmi Oravy.
Najprv všetkých prítomných privítal vojt
Antoni Karlak, ktorý podotkol, že na stretnutí v gmine počas rozhovorov sa zaoberali o.i. investíciami zameranými na ochranu
životného prostredia, ako aj otázkou výstavby domu kultúry. Poľský aj slovenský
prezident na tomto stretnutí prisľúbili, že
ﬁnančne podporia snahy slovenskej komunity na Orave.
Ako prvý sa všetkým prítomným prihovoril poľský prezident Lech Kaczyński,
ktorý si vo svojom príhovore zaspomínal
na časy, keď ešte ako poslanec navštívil
Oravu. Nezabudol podotknúť, že od tamtoho času vidí mnoho pozitívnych zmien,
aké nastali na Orave. Dotkol sa však aj
globálnej ekonomickej krízy, aká doľahla
na svet a poprosil o podporu a pomoc pri
jej riešení. Zároveň aj on prisľúbil pomoc
zo svojej strany a to predovšetkým pre slovenskú menšinu, ktorá tu býva. Na záver
svojho príhovoru poďakoval za podporu
pri posledných prezidentských voľbách.
Hornooravcom sa prihovoril aj slovenský prezident o.i. nasledovnými slovami:
Nie je jednoduché sa postaviť a hovoriť pred
takýmto veľkým auditórium v inej krajine
ako doma. Lebo ma vždy napadne: A čo teraz povedať? Som medzi svojimi alebo som
medzi cudzími? Chcem vám však povedať,
že sa mi bude hovoriť veľmi ľahko, lebo viem,
že som medzi svojimi. Ale aj preto, že medzi
predstaviteľmi štátov bývajú oﬁciálne návštevy, ktoré sa musia uskutočniť. Ale ja som sa
dnes stretol s pánom prezidentom nie preto,
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Jablonka, centrum hornej Oravy,
sa stala tŕňom v oku Spolku Slovákov
v Poľsku. Obec je totiž centrom tejto časti oravského regiónu a preto sa
Spolok už niekoľko rokov márne snaží
nájsť vhodný pozemok, na ktorom by
mohlo vyrásť Slovenské centrum kultúry. Vyriešenie tejto pálčivej otázky
sa, napriek všetkému, zdalo doposiaľ
nemožné. Síce v predchádzajúcom volebnom období Rada gminy Jablonka
súhlasila s rozdelením parcely a predajom jej polovice, na ktorej má sídlo
veterinárna stanica, po posledných voľbách do samosprávy sa situácia zmenila
a noví členovia rady s odpredajom pozemku nesúhlasili, aj keď pred voľbami
bol celý pozemok na účel odpredaja
podelený na dve časti.
Od toho času vznikol problém, pretože Spolok mal naďalej záujem o kúpu ponúknutej nehnuteľnosti, avšak
gmina svoju ponuku stiahla. Keďže sa
nepodarilo presvedčiť ani vojta gminy, ani radu gminy, aby rozhodnutie
zmenili, Spolok navrhol, že odkúpi
budovu starého kina. Ani tu však nepochodil. Ďalším návrhom bola kúpa
druhej časti pozemku pri veterinárnej
stanici, avšak ani s touto žiadosťou neuspel. Každá z vymenovaných nehnuteľností už bola totiž gmine potrebná
na realizáciu ďalších plánov spojených
s rozvojom gminy. A tak sa do starého
kina po renovácii presťahuje Oravská
knižnica, v starej zverolekárni nájde
svoje nové sídlo Podnik komunálnych
služieb a na druhej časti pozemku by
mala byť rozšírená prečerpávacia stanica odpadových vôd.
Spolok Slovákov v Poľsku dostal
zároveň dve ponuky zo strany gminy.
Jeden pozemok sa nachádzal v časti Husté domy. Už podľa názvu tejto
časti asi každý dokáže posúdiť, že je
husto zastavaná a na realizáciu takého
predsavzatia, akým by bola výstavba
Slovenského kultúrneho centra hornej

Oravy, ktoré by malo reprezentovať,
podotýkam reprezentovať, slovenskú
menšinu žijúcu na hornej Orave, by
sme určite stavebné povolenie nedostali. Ak by sa tu totiž mali stretávať pri
rôznych príležitostiach krajania, mali
by tu byť organizované rôzne stretnutia
pre deti a mládež, predsa len je potrebné miesto nielen pre samotnú rozsiahlejšiu stavbu než rodinný dom, ale aj
na parkovanie. Nuž, prišli sme si toto
miesto obhliadnuť naraz viacerí, takže
sme prišli na troch autách a žiaľ, cestu
sme chtiac-nechtiac zablokovali natoľko, že ďalšie autá nás už nedokázali
obísť. Preto si nedokážem predstaviť
situáciu, čo by sa stalo, ak by na toto
miesto dorazil autobus, alebo dokonca
viac autobusov, pretože v najbližšom
okolí sa väčšie parkovisko nenachádza.
Nuž, Spolok nemá záujem o výstavbu
veže, okolo ktorej by zostalo aj trochu
miesta na parkovanie.
Druhá nehnuteľnosť, ktorú gmina
ponúkla slovenskej menšine, bola budova starej školy v Matonogach. V porovnaní s predchádzajúcou ponukou je
toto miesto lepšie, je možnosť rozostavania, avšak základným problémom je
to, že sa nachádza približne 2,5 km od
centra obce. Ak si to dobre totiž prerátame, je to presná polhodinka svižnej
chôdze. Nuž, veď pre mladých to až tak
veľa nie je, avšak pre starších krajanov
je to už poriadny kúsok. A ak by ho
mali premeriavať za jeden deň dvakrát,
dobre si rozmyslia, či sa im to oplatí,
alebo nie. V lete by to možno ešte šlo,
ale v zime, ktoré dokážu byť na Orave
dlhé, mrazivé a s množstvom snehu, by
Spolok pokojne mohol klubovňu na
takomto mieste zavrieť. Do klubovne
totiž najčastejšie prichádzajú deti, mládež a dôchodcovia. A čo sa týka detí,
obávam sa, že s ich príchodom do klubovne by bol ešte väčší problém. Matonogy sú totiž okrajovou časťou Jablonky. Poloha miesta je síce perspektívna,

isto sa však nehodí na výstavbu kultúrneho domu, ktoré by malo slúžiť
všetkým. Neviem si totiž predstaviť,
ako by sem prichádzali deti popri hlavnej ceste, ktorá je medzinárodným európskym dopravným koridorom E77,
po ktorom dennodenne prechádza veľké množstvo nákladných a osobných
áut. Každý rodič by asi doma trpel
muky, ak by dieťa pešky poslal na tak
vzdialené miesto popri tak frekventovanej ceste. A porozmýšlajme, čo by
sa dialo v zime? Čo sa týka mládeže,
ktorá má síce dostatok vitálnych síl na
dlhšiu prechádzku a hádam aj dostatok
rozumu na to, aby pri vystrájaní cestou
tam, alebo naspäť neskočili po auto,
len podotknem, že dnešná mládež má
naozaj dostatok možností zábavy na
to, aby sa dobrovoľne „trepala“ každú
chvíľu polhodinu mimo dedinu z dôvodu plodne využitého voľného času.
Ak má doma počítač a televízor, isto
si radšej pozrie nejaký ﬁlm, alebo nahliadne do internetu.
Nuž, sú to len pragmatické dôvody
na to, že predsa len pozemok, na ktorom sa nachádza veterinárna stanica,
by bol pre Spolok najvýhodnejší. Ak
chceme v dnešných časoch ľudí osloviť, musíme ku nim podísť bližšie. Veď
ako to sám prezident Poľskej republiky počas svojho príhovoru povedal,
najvýznamnejšou doménou hornej
Oravy je rôznorodosť, odlišnosť, teda
to, že tu býva slovenská menšina. Tak
prečo je táto menšina, ktorá môže byť
najväčším prínosom pre celý región
nielen z kultúrneho, ale aj ekonomického hľadiska, odsúvaná neustále na
periférie? Áno, vďaka nej môže horná
Orava získať ďalšie ﬁnančné prostriedky nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska
či z fondov EÚ. Tak prečo ju nevyužiť
a potom nechať tie zvyšky slovensky
cítiacich ľudí napospas asimilácii, aby
nakoniec zaniklo aj to, čo robí hornú
Oravu na škálu celého Poľska jedineč-

o peniaze, keďže pozemky v Jablonke
dosiahli cenu krakovských pozemkov?
Alebo sa azda niekto bojí, že Slovenské
centrum kultúry bude vážnou konkurenciou pre Kultúrny dom v Jablonke?
Veď ako som už napísal, obohatilo by
to hornú Oravu nielen z kultúrneho
hľadiska, pretože by sa výrazne zviditeľnilo kultúrne bohatstvo a rôznorodosť
tohto regiónu, ale z toho ekonomického hľadiska, pretože Slováci, ktorí
húfne chodia do Jablonky na trhy, by
videli, že prichádzajú medzi svojich
a cítili by sa tu ako medzi svojimi, ako
sa krásne vyjadril vo svojom príhovore
slovenský prezident.
Veľakrát už bola položená otázka,
kvôli čomu musela začať gmina s výstavbou kultúrneho domu, keď sa o to
snažia krajania už niekoľko rokov. Zo
strany gminy stačilo podať pomocnú
ruku a slovenská menšina by sa v rámci
svojich možností snažila tento projekt
ukončiť. Pomocná ruka bola podaná,
neskôr však stiahnutá späť. Či azda si
niekto myslí, že ak Spolok postaví kultúrny dom v Jablonke, tak si potom na
pleciach odnesie preč? Či azda lýceum,
ktoré založili a postavili krajania, neslúži
celý čas všetkým bez rozdielu národnosti? A ak by sme náhodou pristali na to,
že slovenská menšina môže slobodne
využívať priestory nového kultúrneho
domu a mať v ňom svoju klubovňu, či
dokáže pán vojt zaručiť, že po voľbách
do samospráv tak bude aj naďalej? Myslím si, že nie. Vždy sa nájde totiž niekto,
komu budú isté veci prekážať. Veď aj
aktuálna Rada gminy opätovne prehodnotila ponuku predaja pozemku veterinárnej stanice Spolku Slovákov v Poľsku
a ponuku stiahla. Také má právo.
A to je znovu dôvod na to, prečo
Spolku Slovákov v Poľsku záleží na
tom, aby pozemok bol vo vlastníctve
Spolku, teda krajanov. Z jednej strany
by to nevyvolávalo zbytočné rozpory a podozrenia, že tamtí dostali viac
a iní menej, a z druhej strany aj tak
slovenská menšina podľa aktuálnych
právnych noriem nemôže na spoločný
projekt s gminou získať žiadnu štátnu
dotáciu ani z poľskej, ani zo slovenskej
strany. Takže Spolok Slovákov v Poľsku
spoločný kultúrny dom spolu s gminou
budovať nemôže. Ak chce mať kultúrny dom, musí ho stavať sám. To nie je
politikárčenie, to je jednoducho fakt.
A útočenie na Spolok Slovákov v Poľsku, ktorého Ústredný výbor má sídlo
v Krakove vo forme: Krakov vám aj tak
nepomôže! Príďte do gminy, spoločný-

mi silami niečo dokážeme!, nie je na
mieste. Či jednou z prioritných úloh
verejnej správy nie je podpora rozvoja
kultúry národnostných menšín? Samozrejme, že áno, ale to neznamená,
že popri tom musí byť zničená organizácia, ktorá krajanov už vyše 60 rokov
združuje. A už vôbec nechápem obvinenie krajanov zo strany vojta, ktoré
vyslovil počas stretnutia na Úrade gminy, že krajania zaškodili oravskej zemi.
Ako? Tým, že sa snažili získať podporu
na vyšších miestach vo veci, ktorá sa
pomaly stávala byť neriešiteľná?
Prečo sa pán vojt odvoláva na obyvateľov Jablonky a prosí ich o pomoc pri
rozhodovaní, či zverolekáreň odpredať,
či nie, ak to nepatrí do ich kompetencií?
Zbytočne vznikajú medzi obyvateľmi
len ďalšie nedorozumenia. Nie je práve
takýto postup politikárčením, z ktorého
pán vojt obvinil počas oblátkového stretnutia krajanov a neskôr aj pri stretnutí
s predstaviteľmi slovenskej menšiny na
Úrade gminy Jablonka gen. tajomníka
ÚV SSP Ľ. Molitorisa? Pozemok patrí
gmine a nie obci. Tu má hlavné slovo
rada gminy a tá už predsa rozhodla. Síce
Spolok sa snažil o to, aby predsa len
rada nemenila stanovisko svojich predchodcov, ako vidieť, neuspel.
Krajania nechcú nedorozumenia,
pretože tadiaľ cesta k pravdivému spolunažívaniu bok po boku nevedie. Krajania chcú len kúsok miesta, kde by
mohli rozvíjať svoju kultúrnu činnosť,
stretávať sa, organizovať rôzne stretnutia, besedy prístupné pre všetkých,
aby tú rôznorodosť, ktorá je najväčším
bohatstvom hornej Oravy, pretrvala aj
ďalšie pokolenia.
Verím, že stretnutie slovenského
a poľského prezidenta v Jablonke bude
tým svetielkom v tuneli, ktoré nám
ukáže cestu k vyriešeniu tejto situácie.
Verím, že prísľub ﬁnančnej podpory
pre slovenskú komunitu žijúcu na hornej Orave bude zrealizovaný ako účelová dotácia pre Spolok Slovákov v Poľsku s cieľovým určením na vytvorenie
Slovenského kultúrneho centra na hornej Orave, ktoré bude splnením dlhoročného priania, vďaka ktorému konečne po dlhých rokoch očakávania sa
budú môcť aj krajania na Orave nielen
popýšiť pekným Centrom slovenskej
kultúry, ale sa budú v ňom aj stretávať,
rozvíjať sa, budú jednoducho kultúrne
žiť. Len nech sa tak stane čím skôr, aby
sa všetci tí, čo potom tak veľmi túžili,
toho aj dožili.
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ným regiónom? Možno sú to ostré slová, ktoré sa dotknú nielen Poliakov, ale
aj samotných Slovákov. Ako však môže
pán vojt v oﬁciálnom liste napísať, že
medzi Slovákmi a Poliakmi na hornej
Orave nikdy nedošlo do nezhôd??? Veď
je to brutálna lož, ktorá sa sama domáha pravdy. Povojnová šesťdesiatročná
história nám tvrdí pravý opak. Tí, ktorí
hrdo tvrdili o sebe, že sú Slovákmi, boli
od začiatku prenasledovaní. Nechcem
tým tvrdiť, že všetci tí, čo sa cítili byť
poľskej národnosti, boli zlí. Tým by
som ukrivdil mnohých dobrých a statočných ľudí. Ale stačilo, aby popredné
stanovisko zastávala jedna osoba, ktorá
nemala dobrú mienku o Slovákoch a tá
vrhala čierny tieň na všetko. V koľkých
farnostiach odišli poľskí kňazi spred
oltára počas omše, keď ľudia spievali
po slovensky? Koľkí z nich nechceli rozhrešovať malé deti, pretože na
otázku, či sú Slovákmi alebo Poliakmi,
odpovedali, že sú Slovákmi. A prečo
sám riaditeľ lýcea Pius Jablonský sa ani
príliš netajil tým, že on prišiel lýceum
so slovenským vyučovacím jazykom,
ktoré tu Slováci s veľkou námahou vybudovali, zničiť? A prečo hlavná ulica
v Jablonke sa nazýva Sobieského, teda
nesie meno kráľa, ktorého vojská dve
tretiny Oravy vypálili. Prečo na hornej
Orave považujú za hrdinov a svätcov
dp. Ferdynada Machaya a Petra Borového, ktorí sa priamo pričinili k násilnému a nenávratnému rozdeleniu Oravy a tým pádom aj rozdeleniu rodín,
ktoré od seba na dlhé desaťročia oddelila hraničná čiara? Takýchto otázok je
na tucty. Ale to je história. Nechcem ju
podrobne rozoberať, lebo v nej nájdeme mnohé bolestivé miesta, ktoré by
mohli vyvolať zbytočné animozity. Položím však aktuálnu otázku? Prečo už
niekoľko rokov nedokáže Spolok Slovákov v Poľsku nájsť vhodný pozemok
pre výstavbu Slovenského kultúrneho
centra? Chyba je len po strane Spolku
alebo chýba taktiež podpora zo strany
miestnej samosprávy? Kultúrny dom
na Orave už mohol stáť niekoľko rokov.
S iniciatívou však medzičasom prišli
obyvatelia z Novej Belej na čele s richtárom a poslanci gminy Nowy Targ, ktorí ponúkli priam za symbolickú čiastku
pozemok v samom centre Novej Belej.
S podobnou iniciatívou prišli aj krajania z Jurgova. To boli ponuky, ktoré sa
nedali jednoducho odmietnuť. Prečo
s podobnou ponukou nevystúpila aj
gmina Jablonka. Azda nový kultúrny
dom by bol obci na škodu? Ide tu len
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lovenský jazyk sa celkovo vyučuje
na dvoch spišských gymnáziách
- v Nižných Lapšoch a Krempachoch, ale aj na Podhalsku v Białke
Tatrzańskej. A práve tam som sa vybrala
koncom februára. Cieľom mojej návštevy nebola lyžovačka, hoci svah ma veľmi
lákal, ale radšej som navštívila gymnazistov, ktorí sa tu učia slovenčinu. Pod
vedením učiteľky Moniky Majerčákovej
si zdokonaľujú slovenskú výslovnosť
a oboznamujú sa s pravidlami gramatiky slovenského jazyka, popritom sa na
hodinách slovenčiny pripravujú na vedomostnú súťaž o Slovensku a zapájajú
sa do výtvarnej či recitačnej súťaže.
Hoci sa v Białke Tatrzańskej začiatkom tohto roka zapísalo na slovenčinu
presne 10 žiakov, niekoľkí z nich rezignovali a v súčasnosti na slovenčinu
chodí len 7 žiakov. Je to skutočne nízky
počet, čo priznáva aj učiteľka Monika
Majerčáková, ktorej sú problémy krajanského prostredia veľmi blízke, veď
sama pochádza z Novej Belej. Spoločne
sme si položili otázku - čo treba robiť,
aby sme u mladých krajanov vzbudili
chuť učiť sa slovenčinu? Odpoveď na
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túto otázku hľadajú aj ďalší učitelia slovenčiny zo škôl a gymnázií na území
Spiša a Oravy.
Možno treba vyučovanie oživiť
o moderné učebné pomôcky - CD,
DVD, ktoré budú pre študentov zaujímavejšie. Možno treba žiakov motivovať školskými výletmi na Slovensko,
veď každý výlet výrazne rozširuje ich
poznatky o Slovensku a jeho pamätihodnostiach. Snáď sa nájde mnoho
iných návrhov a nápadov, ako pritiah-

Učenie hrou v Białke
Tatrzańskej
nuť mládežníkov na hodiny slovenčiny.
A len čas ukáže, ako sa bude situácia
vyvíjať ďalej. Hodina slovenčiny má
veľkú úlohu, ktorá spočíva v tom, že je
zdrojom informácií o našom pôvode.
Nesmieme byť ľahostajní k alarmujúcej situácii, ktorá svedčí o tom, že na
väčšine škôl a gymnázií sa na slovenčinu hlási čoraz menej žiakov.
Vráťme sa však na hodinu
slovenčiny do Białki Tatrzańskej.
Témou boli slovenské mestá
a orientácia na mape Slovenskej
republiky. Keďže jedna zo žiačok
bola v čase mojej návštevy chorá,
v triede bolo celkovo 6 žiakov.
Gymnazisti Lukáš, Kamil, Bartek,
Ania, Dominika a Kristína s pomocou učiteľky hľadali na mape
rôzne slovenské mestá. A nerobilo im to takmer žiadny problém! Akoby aj nie, veď doteraz
už navštívili niekoľko známejších
slovenských miest, zúčastnili sa
výletu do Bratislavy a tiež letného
tábora v Levoči. Preto Slovensko
poznajú nielen z mapy.
- Výlety na Slovensko sú jednou
z najlepších motivácií, ale sú aj odmenou za to, že žiaci sa učia slovenčinu, - potvrdila Monika Majerčáková.
Podľa jej slov si žiaci lepšie zapamätajú
tie kultúrne pamiatky, ktoré sami navštívia, než tie, o ktorých sa dočítajú
v učebnici.
Aby si žiaci lepšie zapamätali názvy
slovenských miest, učiteľka ich zašifrovala do rozličných viet. A tak vo vete
- Poštípal mi komár nohu, žiaci museli
nájsť názov mesta Komárno. Vo vete Myj a varuj si to auto, museli objaviť

názov mesta Myjava a pod. Takýmto
hravým spôsobom žiaci spoznali názvy
mnohých slovenských miest. Tie museli neskôr zaradiť do jednotlivých krajov
Slovenskej republiky, ktorých je, ako sa
žiaci dozvedeli, presne osem.
Zaujímalo ma, či pre potreby vyučovania slovenčiny má vyučujúca dostatok učebníc a učebných pomôcok.
- Využívam učebnice, ktoré majú
učitelia slovenčiny bežne k dispozícii, ale
často využívam aj časopisy a inú literatúru. Úlohy pre žiakov veľmi často pripravujem sama. Chýbajú mi však pomôcky,
ktoré by v žiakoch vzbudili väčší záujem
o Slovensko, napr. slovenské ﬁlmy, či rozprávky, ba možno aj prírodopisné a zemepisné dokumentárne ﬁlmy na DVD,
či CD, - konštatuje učiteľka Monika
Majerčáková.
S touto potrebou sa stretávam na
viacerých školách. Snáď sa podarí zabezpečiť jednotlivým školám aj pomôcky tohto druhu.
Vyučovacia hodina sa chýlila ku
koncu a po spoločnej fotograﬁi sa
gymnazisti rýchlo rozpŕchli domov. Na
záver sme si s Monikou Majerčákovou
našli ešte čas na spoločný rozhovor.
Najväčším prianím učiteľky Moniky Majerčákovej je to, aby si žiaci z hodín slovenčiny zapamätali čo najviac.
Preto si s nimi pravidelne opakuje nadobudnuté poznatky a nevyhne sa ani
skúšaniu. Podobné prianie má určite
väčšina učiteľov, a tak nám nezostáva
nič iné, iba im spoločne zo srdca želať, aby sa im darilo svoje priania počas
učiteľskej praxe úspešne realizovať.
Lýdia Ostrowska

sobotu 7. februára sa pred podujatím Ostatky - Fašiangy 2009
uskutočnilo stretnutie členov
redakčnej rady krajanského časopisu Život, na ktorom boli zastúpení
predstavitelia mládeže, dospelých aj
starších, keďže veková rôznorodosť
prispieva k lepšiemu prispôsobeniu
sa potrebám čitateľov. Stretnutia sa
zúčastnili: Žoﬁa Bogačíková a Nátália Milaniaková z Nedece, Anna Mačičáková a Silvia Plučinská z Jurgova,
Anna Krištoféková, František Paciga a
Dominik Surma z Krempách, Monika
Majerčáková z Novej Belej, František
Harkabuz z Harkabuza, Ján Bašisty
z Jablonky a študentka žurnalistiky na
Katolíckej Univerzite v Ružomberku
Nina Klusová.
Na stretnutí nechýbal ani generálny
tajomník Spolku Ľudomír Molitoris a
samozrejme kolektív redakcie časopisu
Život: Agáta Jendžejčíková, Marián
Smondek, Lýdia Ostrowska a Dorota
Mošová.
Debate predchádzali úvodné slová
šéfredaktorky A. Jendžejčíkovej, ktorá
privítala všetkých zúčastnených a zároveň v krátkosti predstavila každého
z prítomných členov redakčnej rady.
Podotkla, že poslaním, resp. úlohou
tohto stretnutia je spoločná debata, ale
aj to, aby sa členovia vzájomne spoznali, vzhľadom na to, že išlo o prvé stretnutie členov redakčnej rady v tomto
zložení. A. Jendžejčíková vyslovila nádej, že v budúcnosti sa nám podarí pritiahnuť si ešte viac čitateľov mladej generácie, pretože pokiaľ ide o krajanov
staršej generácie, tá má medzi čitateľmi
naozaj široké zastúpenie.
Po týchto slovách členovia redakčnej rady dostali priestor na voľnú deba-

V

Stretnutie členov redakčnej
rady v Krempachoch
tu. Ako bolo v časopise Život už avizované, úlohou každého člena redakčnej
rady je zapájať sa, v rámci svojich možností, do tvorby článkov, najmä pokiaľ
ide o témy z krajanského domáceho
prostredia Spiša a Oravy a taktiež
členov redakčného tímu informovať
o podujatiach z tohto prostredia. Členovia redakčnej rady mali možnosť
prispieť dobrým nápadom, či návrhmi
na zmeny týkajúce sa graﬁckej úpravy a
tematického obsahu článkov uverejňovaných v časopise Život.
Krajan Ján Bašisty prispel návrhom,
aby boli niektoré texty v časopise uvádzané aj v nárečí. Následne sa rozprúdila živá diskusia a bolo vyslovených
niekoľko “za“, ale hlavne “proti“. Medzi
ďalšími návrhmi, ktoré prišli zo strany
členov redakčnej rady boli zmeny týka-
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júce sa obsahu. Pre učiteľov slovenčiny
by bolo veľmi vhodné, keby do obsahu boli zaradené informácie týkajúce
sa geograﬁe všetkých významnejších
miest Slovenska. Padol dokonca návrh,
či by v časopise nebola uverejňovaná aj
súťaž pre dospelých, keďže v obsahu
je zaradená súťaž pre tých najmenších.
Členovia redakčnej rady však napokon
svorne s úsmevom priznali, že to, čo je
určené pre deti, nemôže byť určené pre
dospelých.
Pokiaľ ide o konkrétne výsledky
spoločnej debaty a konkrétne návrhy
na zmenu, možno konštatovať, že do
úvahy prichádza realizácia niektorých
návrhov - budeme v časopise uverejňovať rubriku zachytávajúcu život a snahy
mladých krajanov, priestor dostanú aj
staré fotograﬁe z krajanského prostredia mapujúce život krajanov spred rokov a novinkou je aj poľsko-slovenský
slovník v rámci stálej rubriky - Ako je
to správne?
Na záver treba podotknúť, že už teraz je plánované ďalšie zasadnutie členov redakčnej rady, čo nám potvrdila
aj šéfredaktorka časopisu A. Jendžejčíková. Podľa jej slov sú takéto stretnutia
veľmi potrebné. Prvé stretnutie malo
skôr informatívny charakter a umožnilo členom, aby sa vzájomne spoznali, a
preto splnilo svoj účel. Najdôležitejšie
však je, aby sa spolupráca redaktorov
a členov redakčného tímu rozvíjala,
pretože z nej budú čerpať predovšetkým
čitatelia.
Lýdia Ostrowska
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V pastierskej službe
počas vojny
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Taký bol začiatok pastorácie Edmunda Petra Bárdoša, ktorý do pastorácie nastúpil v lete 1944. Jeho prvou
pastoračnou zastávkou bola Zubrica.
Podľa toho, čo som sa dozvedel, by
si naňho mala pamätať aspoň polovica starších obyvateľov hornooravských obcí, keďže ako zubrický kaplán
v rokoch 1944/1945 vypomáhal aj
v Podvlku, ku ktorému patrili ﬁliálky
Podsrnie a Harkabuz a v Podsklí, ku
ktorému patrila Bukovina - Sídlisko.
A aj Zubrica bola v tom čase jednou
veľkou farnosťou, ktorá spájala Hornú
i Dolnú Zubricu.
Ale začnime pekne od začiatku.
Edmund sa narodil 27. februára 1918
v židovskej rodine Alexandra Pavla
a Idy Márie Bárdošovcov na železničnej
stanici v Podbieli. Jeho otec bol totiž
prednostom tunajšej stanice. Do ľudovej školy (židovskej) chodil v Ružomberku. Po jej ukončení začal štúdium
na osemročnom gymnáziu v Dolnom
Kubíne, kam dennodenne dochádzal
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z Podbieľa vlakom. Maturoval v roku
1938. Na trati sa zoznámil s mnohými
mladíkmi, ktorí podobne ako on dochádzali do školy. Zo spomienok Jozefa
Krupu a jeho sestry Etely, ktorí s ním
pravidelne cestovali do školy a dodnes
žijú v Tvrdošíne, som sa dozvedel, že
Edek, ako ho rovesníci volali, mal veľmi rád slaninku. Síce bol Židom, ale
tejto bravčovine odolať nedokázal.
A tak sa vo vlaku mladí študenti s tou
slaninkou z času na čas delili. Po maturite sa Edmund zapísal na Vysokú školu technickú - odbor zememeračstvo v
Košiciach. Po okupácii Košíc (Maďarmi - 1938) Vysoká škola technická bola
dočasne umiestnená v Turčianskom Sv.
Martine. Tu sa pripravoval k sv. krstu.
Vdp. kaplán Jozef Valko ho 25. februára 1939 v martinskom kostole pokrstil
a prijal medzi dietky Božie.
Už v júni 1939 sa hlásil do bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule,
kde ho prijímal za bohoslovca ako neoﬁtu otec biskup Ján Vojtaššák. V semi-

Kňazi slovenskej národnosti boli nútení
ujsť z územia okupovanej Oravy. Bol som
poverený zastupovať i v iných opustených
farnostiach, ako Podvlk a Podsklie. Táto
fotograﬁa je z Podvlku - september 1945.
Poľskí dôstojníci pred domom, kde som sa
stravoval

Prvá nedeľa v Zubrici. Slávnosť posvätenia
novej hasičskej strážnice

nári pod vedením múdreho a láskavého rektora Ferka Skyčáka, Msgr. Jána
Jaloveckého a ostatných otcov profesorov, ale hlavne darom milosti Božej, sa
pripravoval ku kňazstvu. Boli to ťažké
časy, pretože Edmundovým rodičom

Ecce „hrdý“ homo maturus

ako Židom hrozila deportácia. Síce rodičia i jeho brat Ladislav s manželkou
Gerdou prijali krst v roku 1942, riziko
naďalej existovalo. Najstarší brat Juraj
prijal krst prvý z rodiny ešte v roku
1938 v Košiciach.
Edmund bol birmovaný v prvom
ročníku v deň Turíc 13. mája 1940.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa
Vojtaššáka v roku 1944. Na svoju prvú
farnosť si spomína nasledujúcimi slovami: Prišla prvá dispozícia. Prvá kaplánska stanica - Zubrica (teraz v Poľsku).
Nástup 4. júla 1944. Prvá láska - i prvá
tŕňová koruna. Farárom tu bol vdp. Ján
Maslák, rodák zo Suchej Hory.
Potom som sa pustil s nadšením do
práce za Krista a duše, so zápalom novokňaza. Ľudia milí, ale prostredie čoraz
napäté. Denné návštevy partizánov. Po
povstaní i časté nájazdy Nemcov. Rekvirácie dobytka, vraždy, prepady zlodejských tlúp z okolitých poľských dedín.
Všetko toto prinášalo strach a neistotu. Spomínam na odpust sv. Michala 29. IX.
1944. Po ukončení spovedania na faru
došlo 20 poľských partizánov z „armije
krajovej“ a všetko odpustové pojedli.
Na pôsobenie vdp. Edmunda Bárdoša ako kaplána si dodnes spomínajú starší zubrickí krajania, ktorí v tom
čase sa s ním stretávali ešte ako deti.
Do pamäti sa im hlboko vryli hlavne
spomienky spojené s jeho násilným
odvlečením. Jedným z priamych svedkov bol aj jeden z jeho vtedajších miništrantov, vdp. Stanislav Mšal, ktorý
videl, ako po vdp. Bárdoša prišlo po sv.
omši gestapo a násilne ho odvlieklo zo
Zubrice.
Vdp. Bárdoš si vo svojej knihe na
tieto chvíle spomína nasledovne: - Pri-

Zubrica - Kostol sv. Michala a fara

šiel osudný 10. december 1944, kedy
vojenské Gestapo ŠD (Sicherheitsdienst)
ma zaistilo v zubrickej fare a odviedlo do
trstenskej väznice, kde som už našiel svojich rodičov, tiež internovaných. Začala
moja kalvária, ale i nové mimoseminárske doškoľovanie v kňaza Kristovho. Tu
vo väznici som prežil svoje prvé kňazské
Vianoce. Bieda betlehemská - bieda väzenská - ale Ježiš s nami.
Na deň sv. Jána evanjelistu 26. XII.
1944 spolu s rodičmi sme boli exportovaní do Serede. Po Novom roku zo Serede s
otcom do Nemecka do koncentračného tábora v Sachsenhausen (Veľký Berlín), kde
som sa stal číslom 123635. Popri otrockej robote dobrý Pán mi dovolil pracovať
v Jeho mene tam, kde by sa kňaz nebol
dostal. Mamička bola internovaná do
ukrutného ženského lágra v Ravensbrucku, kde podľa úradného zistenia 6. III.
1945 bola umučená. Otec sa vrátil.

Sprac. Marián Smondek
Foto: História farnosti Habovka,
RKFÚ v Habovke 1998

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Edmund Bárdoš ako kaplán
v Liptovskom Sv. Mikuláši

Po nesmiernych útrapách 2. V. 1945
sme boli oslobodení. Pán mi ešte daroval
život, aby som ešte pracoval. Bože, buď
mi milostivý pre moju lenivosť, pre moje
hriechy, pre moju nevďačnosť. Ty ma tak
miluješ a ja tak málo a povrchne. Vrátil
som sa do vlasti, po ťažkom onemocnení
avitaminózou, presne rok po ordinácii
18. VI. 1945. Bol som v martinskej nemocnici - otvorila sa mi rana na nohe. Tu
som dostal po svojom hlásení o návrate z
Ordinariátu rozkaz vrátiť sa do Zubrice,
i keď bola obsadená poľským vojskom.
Nakoniec sa do Zubrice vrátil.
Chvíle jeho návratu sa ešte hlbšie vryli
do pamäti farníkov, ako jeho násilný
odchod. Celá dedina ho vítala pred
vchodom do kostola. Od kríža až ku
vchodu sa vytvoril špalier ľudí, medzi ktorými vdp. Bárdoš prechádzal.
- Všetci sme plakali od šťastia, že ho opäť
vidíme a ďakovali sme Pánu Bohu za
milosť, že sa náš milovaný pán kaplán,
ktorého sme považovali za vzor svätosti,
mohol opäť vrátiť medzi nás. Každý sa
ho chcel dotknúť, pobozkať mu ruky.
Chlapi natiahli reťaze, ktorými sa snažili ako tak udržať ľudí, aby zoslabnutého koncentračným táborom a mnohými utrpeniami kňaza neprevrátili. Vdp.
Bárdoš nás poprosil o strpenie a o pochopenie, pretože sa chcel ísť pomodliť do
kostola a poďakovať Bohu za záchranu
života. Ľudia sa napokon trochu upokojili a umožnili mu vojsť do kostola, kde
sa dlho modlil ležiac na znak kríža pod
hlavným oltárom, - spomína na jeho
návrat Lýdia Mšalová.
Politická situácia bola však neúprosná. Mnohí slovenskí kňazi v tomto
nepokojnom čase boli už stiahnutí na
Slovensko, pretože horná Orava bola

už odovzdaná Poľsku. V tom čase na
viacerých farách nebolo kňazov a tak
vdp. Bárdoš vypomáhal aj v Podvlku
a Podsklí. Dokonca sa začal učiť poľštinu, pretože v Zubrici chcel naďalej pôsobiť, avšak nakoniec to nebolo možné
a musel sa kvôli útlaku slovenských
kňazov poľskými úradmi vrátiť na Slovensko.
Koncom novembra 1945 dostal z
Biskupského úradu ďalšiu dispozíciu.
Obce hornej Oravy boli politicky a cirkevne deﬁnitívne pripojené k Poľsku a
farnosti pod správu krakovskej arcidiecézy. Preto bol pridelený za kaplána
do Habovky, na výpomoc nemocnému
vdp. farárovi Štefanovi Kofritovi. To
bolo jeho prvé pôsobenie v tejto farnosti, v ktorej napokon strávil skoro
celý svoj kňazský život. - Začiatkom decembra 1945 som nastúpil do Habovky.
Bolo to nádherné kaplánske pôsobisko, i
keď prvý rok som vážne chorel na pľúca
ako dôsledok koncentračného tábora. Tu
som účinkoval do augusta 1948. V auguste 1948 som bol preložený za kaplána
do Liptovského Svätého Mikuláša. Farárom tu bol vzácny a učený kňaz (bývalý
profesor teológie) kanonik Dr. Jozef Kolár. Bol to dobrý principál. Kazateľ s originálnymi a múdrymi myšlienkami. Veľa
som sa pri ňom podučil. V máji 1951 bol
som prechodne preložený (na mesiac) za
kaplána do Námestova. S prvým júnom
1951 sa opäť vrátil do Habovky ako
duchovný správca tejto farnosti a tu
zostal až do konca svojho života.
Do histórie Oravy sa vdp. Bárdoš
nezapísal len ako dlhoročný správca
farnosti v Habovke, ale aj ako veľký
milovník hôr. Často spolu so svojimi
veriacimi premeriaval oravské Roháče a obdivoval ich krásu. Na oravské
veľhory nezabudol ani pri písaní rozsiahlej monograﬁe z histórie habovskej
farnosti, v ktorej jednu celú kapitolu
venoval Roháčom a histórii turistiky
v nich. Vďaka svojej obetavosti a životnej sile sa zaslúžil o nebývalý rozvoj
svojej farnosti a nakoniec v jej zemi aj
spočinul. Zomrel 8. septembra 1999 v
Habovke.
(Spomienky na Zubricu vdp. E.P.
Bárdoš spísal v knihe História farnosti
Habovka. Z tejto knihy pochádzajú aj
citované úrivky.)
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Horčičné zrnko
Svätý Otec Benedikt XVI. k pôstnemu obdobiu 2009 napísal posolstvo,
v ktorom nás všetkých povzbudzuje
k požehnanému prežitiu tohto 40 dňového času: Nech sa teda Pôstne obdobie v
každej rodine a v každej kresťanskej komunite využije na to, aby sme sa vzdali
všetkého, čo rozptyľuje ducha a aby sme
zintenzívnili to, čo živí dušu a privádzali ju k láske k Bohu a k blížnemu.
Obzvlášť mám na mysli intenzívnejšiu
modlitbu, lectio divina, častejšie pristupovanie k sviatosti zmierenia a aktívnejšiu účasť na Eucharistii, predovšetkým na
nedeľnej svätej omši.

ŽIVOT MAREC 2009

8. 3. 2009
2. pôstna nedeľa
(Mk 9, 2 – 10)
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Niekoľkokrát preskúšal Boh Abrahámovu vernosť a slobodu od viditeľných vecí. Na viackrát sa sťahuje,
kým príde vedený Božou vôľou až do
Kanaánu. Po každej výzve sa zdvihol
a s celou rodinou, s celým majetkom
sa pohol ďalej. Bolo to nesmierne ťažké, veď vždy šiel do neistoty. Opúšťal
známe prostredie, známych ľudí a odchádzal s neistotou, kam ho Boh povedie. Navyše mal byť otcom veľkého
potomstva a Abrahám netuší, ako sa
to môže stať. On, starý muž s bezdetnou Sárou a má sa spoľahnúť na slovo,
ktoré mu muselo znieť skutočne dosť
divne. A predsa, napriek všetkým tým
pochybnostiam, zdanlivej nemožnosti, narodí sa Izák. Lenže Boh znovu
skúša Abraháma, nakoľko je pre neho
slobodný. Má obetovať jediného syna.
Bliká ešte nádej, pretože Boh neodvolal
prísľub potomstva ani vtedy, keď žiada
Izáka.
Pôst a sebazaprenie. Realita týchto
dní. Zriekame sa dobrého, príjemného, aby sme duchovne silneli. Pretože
ako dobré a príjemné nám diabol veľmi ochotne ponúka to, čo nás odvracia od Boha, čo nás okráda o slobodu
a ľahkosť reagovať ochotne a pozitívne
na Boží hlas.

žie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju
matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá
Pán, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš!
Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo
proti svojmu blížnemu! Nepožiadaš dom
svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani
jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo
je tvojho blížneho! Na zakončenie predstavenia tohto morálneho kódexu, ktorý je vpísaný hlboko v ľudskom vnútri
spoločne odpovedáme: Bohu vďaka.
Potvrdzujeme tým prijatie týchto zásad
za svoje a prejavujeme za ne vďačnosť.
V Desatore má svoj základ náš vzťah
k Bohu i k druhým. Keď budujeme na
tomto základe, akoby sme hovorili Bohu
áno. Keď budujeme na inom a tvoríme
vlastný dekalóg, často je jeho podstatou odmietnutie Boha a odmietnutie
druhého. Je nezmyselná a nesprávna
snaha o tzv. „oslobodenie sa“ od Boha,
lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.

22. 3. 2009
4. pôstna nedeľa
(Jn 3, 14 – 21)
Je ťažké predstaviť si život v tme.
Ľudia, ktorí prídu o zrak, prežívajú
ťažký kríž, že stratili zrakový kontakt
s viditeľným svetom. Pracovať, čítať,
pohybovať sa v tme, to je vždy spojené s nemalými komplikáciami, ba niekedy to môže byť dokonca nemožné.
Preto, keď sa niekto usiluje o akúkoľvek činnosť za tmy, je otázka, čo je za
tým. Či nutnosť, alebo nejaké nekalé
úmysly? Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky
boli zlé. Božie svetlo presvecuje ľudské
skutky i úmysly skrz-naskrz. V pôstnej
dobe je príležitosť nechať zasvietiť Boží
lúč na náš osobný život a preskúmať
ho v Božom svetle. Nemá zmysel pred
Bohom nič ukrývať. Veď každý, kto zle
robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo,
aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto
koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

15. 3. 2009
3. pôstna nedeľa
(Jn 2, 13 – 25)

29. 3. 2009
5. pôstna nedeľa
(Jn 12, 20 – 33)

Liturgia tejto pôstnej nedele vedie
pozornosť nás všetkých k Desatoru Božích príkazov. Pripomína: Ja som Pán
tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných
bohov, aby si sa im klaňal. Nevezmeš Bo-

Prvé čítanie začína prísľubom nanovo uzavretej zmluvy: Hľa, prichádzajú
dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom
Izraela a s domom Júdu novú zmluvu!
V Liturgii hodín v pôstnom období sa

medzi posvätnými čítaniami nachádza
aj text biskupa Afráta na tému zmlúv
v Starom zákone. Píše: Prvý raz Boh
zmenil zmluvu s Adamom a uzavrel inú
s Noemom. Inú uzavrel s Abrahámom,
ale aj tú zmenil a Mojžišovi dal novú.
A keď sa Mojžišova zmluva nedodržiavala, uzavrel s posledným pokolením inú
zmluvu, ktorú už nezmení. Adamovi
dal zákon, aby nejedol zo stromu života,
Noemovi dúhu v oblakoch, Abraháma
si najprv vyvolil pre jeho vieru a potom
mu dal obriezku ako znamenie a pečať
pre potomkov. Mojžiš mal veľkonočného
baránka ako zmiernu obetu za ľud. Ten
Boží zámer zmluvy s posledným pokolením nám odhaľujú Ježišove slová pri
Poslednej večeri: Je to krv novej a večnej
zmluvy. Žijeme v dobe, kedy nemusíme čakať na žiadnu ďalšiu novelizáciu
Božej zmluvy, len čerpať z toho, čo prináša.

5. 4. 2009
Kvetná nedeľa,
utrpenia Pána
(Mk 14, 1 – 15, 47)
Každoročne počúvame v túto poslednú pôstnu nedeľu evanjeliový opis
umučenia Pána. V noci prebehne predohra procesu pred veľradou, počas
dňa už beží proces naostro pred Pilátom. Zmenili sa dôvody obžaloby.
Rúhanie pred pohanským Pilátom neobstojí, preto sa vytiahne poburovanie
proti cisárovi. Ale celá obžaloba stála
na slabých argumentoch. Prokurátor
nebol presvedčený o takej závažnosti
Ježišovej viny, žeby si za to zasluhoval trest smrti. A predsa, stalo sa tak.
Justičný omyl? Nie, Pilát sa nezmýlil,
Pilát podľahol. Nátlak vodcov, sfanatizovaného davu, predstava, akú odozvu
budú mať udalosti v Ríme, jeho heslo
nemať problém, ktorým sa riadil. To
všetko vplývalo na jeho konečný rozsudok.
A. Pronzato k tomu píše, že každý,
kto nemá odvahu postaviť sa na stranu nevinného, ale pozerá na situáciu
z iného uhla, prijme také rozhodnutie
ako Pilát, ktoré má za cieľ uspokojiť
iných a nie je výsledkom slobodného,
uváženého a spravodlivého rozhodnutia. Rozhodnutie, ktoré berie do úvahy
kariéru, čo povedia iní, osobné záujmy,
snaha o únik z problémov, strach...
Uchrániť sa takých rozhodnutí môže
byť veľmi ťažké, ale ak sa to podarí, vtedy sme obstáli pred svojím svedomím,
vtedy sme obstáli pred Bohom.
Spracoval vdp. Viktor Pardel

SV. JOZEF - PATRÓN AJ NA NAŠE ČASY
Máriin súhlas daný anjelovi a následne anjelov oznam vo sne
Jozefovi sú pre ich život znakom panenského spôsobu života
v ich manželstve. Jozef bol prvý, ktorému Mária vdýchla a vyčarila tento ideál čistoty. Sám Boh dal dušiam Márie a Jozefa
milosti pre ich život, pre zásluhy svojho Syna.
Jozef bol svedkom tajomstva Boha ohľadom Božieho Syna,
Ježiša Krista. Hoci s tajomstvom nebol oboznámený priamo,
ale vo sne, svoju úlohu zvládol. Jozef poznal panenstvo svojej
snúbenice. Správal sa tak, ako chcel Boh. Je spravodlivý, neprisvojoval si právo byť otcom dieťaťa, ktoré nebolo
jeho. Ešte viac sa bál prevziať túto úlohu. Rovnako
nechce svoju snúbenicu vystaviť potupe, pretože bol
presvedčený o jej čistote, vernosti, chcel zachovať jej
dobré meno, a preto sa rozhodol čo najohľaduplnejšie konať. Sen urobil Jozefa svedkom tajomstva, ktoré tušil. V živote si Jozef uvedomoval, že Ježiš postavil medzi neho a Máriu neprekonateľnú prekážku.
Evanjelium nespomína Jozefovu smrť, rovnako
nehovorí nič o smrti Panny Márie. Smrť Jozefa bola
aspoň taká tichá, ako jeho život. V evanjeliu nie je
jediné slovo, veta, ktorú povedal Jozef. Jozef zomrel
skôr, ako Nazaretčania nazývajú Ježiša „tesár, syn
Márie“ (Mk 6,3), čo hovorí, že Ježiš je synom vdovy
a že Ježiš vykonával remeslo tesára. Jozef sa nespomína ani pri zoslaní Ducha Svätého, hoci Mária sa
spomína, čo sa dá predpokladať, že keby žil, bol by
prítomný. Jozefova smrť mala svoje miesto skôr, ako
Ježiš verejne vystúpil ako Učiteľ, Mesiáš. Ježiš by nemohol zdôrazňovať, že jeho Otcom je Boh. Jozef zomrel skôr, a tak mohol Nebeský Otec pri krste Ježiša
jasne ukázať, že je jediný Otec Ježiša. Smrť je nový
život. Jozef po smrti pokračuje vo svojom poslaní.
Preto Jozefovi pripisujeme ochranu v hodine smrti. Je orodovníkom, vyprosuje milosť šťastnej hodiny smrti. Ježiš rád vypočuje prosby svojho pestúna. Jozef je
teda privilegovaným orodovníkom u Panny Márii. Tak ako žil
na zemi - ticho, skromne, utiahnuto, ale verne si plniac svoju
úlohu, poslanie - tak dnes máme pozerať na Jozefa ako veľký
vzor života na zemi vo všetkých stavoch a orodovníka v Božom
kráľovstve. Jeho spôsob života je výzvou k nasledovaniu. Pobáda nás k vernosti a oddanosti Bohu, aby sme raz aj my prijali
odmenu ako dar.
Sv. Jozef najmä pre mužov je vzorom otca. Pre chlapcov
a mužov je otec symbolom Boha. Muž, ktorý je už dospelý,
mnohokrát ma takú predstavu o Bohu, akú osobnosť svojho
otca spoznal. Keď bol otec skutočne dobrým človekom, mohol
uňho nájsť pomoc, ale aj vedel, že ho vždy podporí. A neutŕži
od neho zlobu.
Žena si vždy hľadá muža, ktorý by bol jej oporou a istotou
v živote. Aj dnes tak isto, každé dievča, ktoré tuží po pravej
rodine, nehľadá len a len životného partnera, ale statočného
človeka. Patrónom takéhoto hľadania je sv. Jozef. Ženy si zasa
vyprosujú u Boha dobrých manželov, deti prosia za svojich otcov a napokon muži sami na sviatok sv. Jozefa sa obracajú v
modlitbách k sv. Jozefovi za seba, svoje manželky, deti, rodiny,
aby mohli verne splniť svoje poslanie ako náš svätec.
V liturgii sa okrem sviatku Svätej rodiny (nedeľa po Narodení Pána) uctieva sv. Jozef osobitným sviatkom 19. marca.
V roku 1955 pápež Pius XII. zasvätil sv. Jozefovi i robotnícky
sviatok - 1. máj, na ktorý teraz pripadá liturgická spomienka
sv. Jozefa - robotníka.
Vdp. Jozef Bednarčík

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V našom liturgickom kalendári nájdeme mnohých svätých,
ktorí svojím životom poukázali, že aj dnes sa vyplatí dobré žiť,
aby získať nebo. Pre nás je takýmto vzorom sv. Jozef, hlava Svätej rodiny, pestún Pána Ježiša a ochranca Panny Márie. To je
bezpochyby jedinečná hodnosť, v ktorej sa mu nik nevyrovná
a pre ktorú si sv. Jozef zasluhuje osobitnú úctu. Aj v našom
okolí mnohí muži a ženy nosia jeho sväté meno. Kto to teda
bol sv. Jozef?
Radi by sme vedeli čo najviac o jeho živote, no nemáme
poruke dosť údajov, ktoré by nám umožnili zostaviť jeho úplný životopis. Takmer všetko, čo vieme,
nachádzame v prvých kapitolách Matúšovho a Lukášovho evanjelia. Sv. Jozef tu vystupuje ako potomok kráľa Dávida, ženích Panny Márie a zákonitý
pestún Pána Ježiša so všetkými právami a povinnosťami otca rodiny.
Mnohé obrazy predstavujú Jozefa ako starého
muža pri mladej Márii, ale bez vážneho opodstatnenia. Skôr sa dá predpokladať, že Jozef bol pri zasnúbení mladý muž, vekovo primeraný snúbenici a
schopný zvládnuť náročné úlohy, ktoré mu určila
Božia prozreteľnosť. Podľa všetkého Jozef a Mária
predstavovali mladý nábožný pár, ktorý mal všetky
predpoklady pre šťastný život. Sú určité náznaky,
podľa ktorých chceli snúbenci v spoločnom živote
zachovávať Bohu zasvätenú zdržanlivosť (por. Lk
1,34).
Výrečnými sú však slová: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1,24).
Jozef nikdy neurobil nič proti jeho vôli. A najmä
vtedy, keď aj naňho útočili neprajníci. Vo chvíli,
keď Mária bola v požehnanom stave, Jozef sa jej
ujal, povedal, že toto všetko je Božia vôľa. Mnohokrát niektorí ľudia (niektoré maľby) predstavujú
Jozefa ako starca. Ale nedá sa to jednoznačne povedať, lebo
Boh si ho vyvolil spomedzi najlepších ľudí v sile veku. Keď sa
zasnúbil so svojou nevestou Máriou, určite bol dosť mladým
ženíchom. A potom, keď učil Pána Ježiša tesárskemu remeslu,
musel už byť skúseným remeselníkom. A okrem toho sv. Písmo nám nič nehovorí o tom, aby sa Jozef dožil staroby, lebo
na základe dohadov asi zomrel ešte pred Ježišovým pôsobením
na verejnosti. Jozef bol vždy odovzdaný do Božej vôle. Boh
dal Jozefovi pocítiť svoju vlastnú prítomnosť, dal Jozefovi inú
mladosť, bohatšiu než je tá telesná. Tak sa dá pozerať na dušu
Jozefa vedľa Márie a Ježiša. Jozefa znázorňujeme s kvetom ľalie
v rukách, čo právom znamená nevinnosť, čistotu, charakter.
Mužovi akosi nesvedčí kvet v rukách, a predsa tento kvet znamená úplnú čistotu panenského manžela. Bol nielen čestným
mužom, ale i pracovitým človekom, tesárom. Keď Boh vyvolil
Jozefa za snúbenca Panny Márie, musel vlastniť mocné city,
vďaka ktorým vedel pochopiť krásu duše Panny Márie, vážiť
si ju a s ňou sa zjednocovať. Osobnosť Jozefa nie je v čomsi
umelom, nudnom, drsnom či povrchných citoch. Jozef si vedel
zachovať mužný charakter, pretože vlastnil mimoriadne silnú
dušu. Pretože prejavom mu bola jeho čistota, intímna duchovná sila, ktorá mu umožňovala vládu nad telom a ktorá si vedela vnútiť pevnú životnú disciplínu. Silou svojho charakteru
poskytoval Márii ochranu, podporu, oporu, a tak vykonával
svoju otcovskú a výchovnú moc nad dieťaťom Ježiškom. Jozef
je vzorom mladej silnej osobnosti, bohatej na nadprirodzené
dary a ešte viac na božské milosti. Iste medzi ním a Máriou
boli najšľachetnejšie túžby. Vyniká zvlášť krása a čistota duše.
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S LÁSKOU K FOLKLÓRU
Mnohí z našich krajanov majú za
sebou bohatú históriu a cestou života
nadobudli množstvo poznatkov. Krajania staršieho pokolenia si totiž pamätajú ťažké vojnové i povojnové roky, v
ktorých boli prenasledovaní a utláčaní.
V prípade mladých krajanov sa nechajme prekvapiť ich postojmi a skúsenosťami, ktoré doteraz nadobudli.
Hoci mládežníci nemôžu rozprávať
o strastiplných cestách osudu, predsa
len majú nám čo povedať. Mnohí mladí
ľudia zo spišských a oravských obcí totiž
pokračujú v šľapajach svojich rodičov, či
starých rodičov a šíria myšlienku slovenskej národnosti, resp. uchovávajú si ju
ako svoj poklad. A práve o tom sa s nimi
môžeme porozprávať. Jedným z pokladov, či skôr vkladov do života je aj láska
k folklóru a snaha o uchovanie si tradícií svojej domoviny. Takúto lásku vštepili rodičia mladej krajanke Dominike
Majerčákovej, rodáčke z Novej Belej.
Dominika pochádza z rodiny, kde
sa vždy hralo i spievalo. Otec Dominiky - Jozef Majerčák viedol svoje deti
v láske k hudbe, spevu, tancu a sám bol
a dodnes aj je pre svoje deti vzorným
príkladom, keďže je vedúcim FS Spiš
z Novej Belej.
Dominika je na prahu života a taktiež na začiatku svojich prvých snáh
viesť detský folklórny súbor Malí Belania v rodnej obci. Zastihla som ju doma,
krátko pred veľkou kultúrnou udalosťou Fašiangami - Ostatkami v Krempachoch. Porozprávala mi o tom, ako sa na
vystúpenie pripravovala, ale hlavne, ako
pripravovala členov detského folklórneho súboru Malí Belania na vystúpenie
pod názvom Detské hry na pasienke.
Dozvedela som sa aj to, ako prišla na
prvú myšlienku, aby si vyskúšala svoje
sily v úlohe vedúcej súboru.
Ako mi prezradila, od detstva pôsobila ako členka folklórneho súboru

Malí Belania, hrala na husliach, spievala a tancovala. Láska k folklóru ju
sprevádzala od tých najmladších rokov,
neskôr sa stala členkou FS Spiš.
Jedného dňa nabrala hrsť potrebnej odvahy a rozhodla sa viesť členov
Dominika
Majerčáková

detského folklórneho súboru. S touto
myšlienkou sa pohrávala už dlhší čas,
no na nedávnom oblátkovom stretnutí
v Novej Belej bola už rozhodnutá.
Na otázku, či ju malí zverenci poslúchajú odpovedala, že autoritu a rešpekt
si musí budovať postupne a na všetko
treba predovšetkým veľa trpezlivosti.
Veľmi ju teší hlavne to, že deti na skúšky chodia s veľkou chuťou a radosťou.
Predstavenia nacvičujú v budove požiarnej zbrojnice, kde sa stretávajú dvakrát
do týždňa v popoludňajších hodinách.
Zaujímalo ma, aká veková kategória má prevahu v súbore. Dozvedela
som sa, že najmladšia členka súboru
má 7 rokov a najstarší členovia majú
približne 10 - 11 rokov. Dominika ešte
poznamenala, že v súbore je o niečo
viac dievčat než chlapcov.
Do rozhovoru s Dominikou sa zapojil aj Jozef Majerčák. Priznal, že na
svoju dcéru je hrdý a teší ho činnosť

folkloristov v Novej Belej. Sám priznáva, že ťažšie je viesť detský súbor, než
skupinu dospelých. Dospelým totiž
stačí niečo ukázať a vysvetliť, no pri
práci s deťmi treba všetkému venovať
oveľa viac pozornosti a táto práca si
vyžaduje skutočne veľa zodpovednosti
a more trpezlivosti. V členoch detského súboru je určitý potenciál, pretože
talent je zjavný u viacerých detí, len,
ako s úsmevom tvrdí Jozef Majerčák,
talent treba u deti rozvíjať postupnými
nácvikmi. Veď malí folklóristi sú budúcnosťou FS Spiš.
Pokiaľ ide o plány malých folkloristov, ten najbližší sa im už podarilo zrealizovať - úspešne sa predviedli so svojím
vystúpením na Fašiangoch - Ostatkoch
2009. Dominika sa prezentovala nielen
ako členka FS Spiš, ale po prvýkrát sa
teda zhostila úlohy vedúcej DFS Malí
Belania. A hoci sú to len prvé kroky
v tejto úlohe, priniesli už svoje ovocie.
Vystúpenie Belanov sa páčilo nielen divákom, ale aj porote.
Čo sa týka ďalších plánov súboru,
Dominika priznáva, že celkom konkrétnu predstavu nemá, určite však
bude chcieť s deťmi aj v budúcnosti
nacvičovať rozličné predstavenia, s ktorými sa budú prezentovať na nasledujúcich krajanských podujatiach.
Zrejme sa nájde mnoho krajanov,
ktorí Dominike Majerčákovej budú
priať veľa energie a vytrvalosti, keďže
sa podujala viesť členov súboru Malí
Belania. My k nim taktiež rozhodne
patríme. Držíme preto mladej krajanke
palce, aby ju zverenci poslúchali, dôverovali jej, ale predovšetkým, aby do
súboru vniesla sviežeho mladého ducha a mnoho nových nápadov. Jedným
z dôležitých predpokladov každého súboru je totiž neustále meniť či oživovať
repertoár svojich vystúpení.
Lýdia Ostrowska

Hry na pasienke

Deň starých rodičov
v Tribši
22. januára t.r. sa uskutočnil na
Základnej škole v Tribši Deň starých
rodičov. Škôlkari spolu so základnou
školou pripravili kultúrny program, na
ktorý pozvali svojich starých rodičov,
aby mohli spoločne s nimi stráviť tento
sviatok. Škôlku navštevujú dvoj-, troja štvorročné deti z obce.
Na úvod všetkých privítala riaditeľka ZŠ Julia Miśkowiczová a popriala

Deň otvorených dverí
v Nižných Lapšoch
Stalo sa už tradíciou, že koncom
januára na záver prvého polroka na
Gymnáziu v Nižných Lápšoch usporiadalo rodičovské združenie Deň otvorených dverí.

kohol. Ponúkla rodičom telefónne
číslo, na ktoré môžu volať v prípade
problémov so svojimi ratolesťami. Napokon slovo patrilo žiakom. Pripravili
pre rodičov kultúrny program, v rámci
ktorého predviedli príbeh o narodení
Ježiška s názvom Nemocnica Božej
Rodičky. Vystúpil aj folklórny súbor
pôsobiaci pri gymnáziu pod
vedením Elżbiety Łukuśovej.
Program sa veľmi páčil, čo potvrdil aj vrelý potlesk publika.
Rodičia si mohli na dražbe kúpiť

starkých a starké. V priebehu podujatia
si dopriali dedkovia a babičky sladké
občerstvenie. (mk)

Príbeh o narodení Ježiška
1. februára t.r. sa v kostole sv. Alžbety v Tribši zišli viacerí farníci, aby si
pozreli príbeh o narodení Ježiška, ktorý pripravili žiaci zo Základnej školy

v Tribši pod vedením riaditeľky J. Miśkowiczovej. Žiaci vystúpili v tribšských
krojoch a rozprávali v nárečí. Na záver
si všetci zaspievali krásne koledy a tým
aj uzavreli vianočné obdobie. (mk)
práce svojich detí, o čo prejavili veľký
záujem.
Toto stretnutie bolo zároveň príležitosťou pre rodičov pobesedovať si
pri káve a občerstvení. Potom ich pani
riaditeľka pozvala do tried na stretnutia
s triednymi učiteľmi, kde sa dozvedeli
o prospechu svojich detí. (mk)

Gratulujeme
Blahoželáme mladomanželom Anete a Dominikovi Kalatovcom z Novej
Belej, ktorí 21. februára v kostole sv.
Kataríny uzavreli manželstvo. Prajeme im veľa lásky, vzájomnej podpory
a šťastia. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

29. januára t.r. sa v priestoroch gymnáziá zišli rodičia zo
všetkých obcí Gminy Nižné
Lapše. Na úvod všetkých privítala riaditeľka gymnázia Elżbieta Horobová. Zhodnotila výsledky
vyučovania v prvom polroku školského roka 2008/2009. Najlepším žiakom
odovzdala diplomy za ich úsilie, vzorné správanie a výborný prospech. Potom sa slova ujala školská pedagogička
Agnieszka Stanaszeková, ktorá pripravila prezentáciu na tému Mládež a al-

zhromaždeným veľa radosti z vnúčat,
zdravia a príjemné posedenie v školských priestoroch.
Potom so svojím programom predstúpili pred babky a dedkov najmladšie deti, ktoré im zarecitovali básničky,
zaspievali pesničky a predniesli blahoželania. A postupne prichádzali so
svojimi želaniami aj starší žiaci. Na záver programu vystúpil folklórny súbor
Tribšské deti so scénkou Opatrovanie
detí. Potom už deti odovzdávali svojim
starým rodičom vlastnoručne pripravené darčeky: papierové srdiečka, kvety a sladkosti, čím veľmi dojali svojich
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Jubileum
veľkej osobnosti Slovenska
JEHO EMINENCIA
JOZEF KARDINÁL TOMKO
Je významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.
Aj malé národy, ako je náš slovenský,
majú veľké osobnosti. Jednou z nich
je rodák z horného Zemplína, z obce
Udavské pri Humennom, kde sa 11.
marca 1924, pred 85-timi rokmi narodil jeho Eminencia Jozef kardinál
Tomko. Určite nie je zveličené tvrdenie,
že Slovák Jozef Tomko je svetoznámou
osobnosťou. Do povedomia veriacej
verejnosti na celom svete vstúpil v roku 1979, keď ho Ján Pavol II. vysvätil
za biskupa a vymenoval za generálneho
tajomníka celocirkevnej Biskupskej synody. Význam jeho osobnosti však stúpol ešte viac, keď ho Svätý otec v roku
1985 vymenoval za kardinála a poveril
ho funkciou prefekta Kongregácie pre
evanjelizáciu národov. Okrem obrovskej dôvery v schopnosti Jozefa Tomka
bolo však toto pápežovo gesto aj veľkým
darom katolíckej cirkvi na Slovensku

a vlastne darom celému slovenskému
národu. Zrejme nie náhodou sa tak
stalo symbolicky práve pri príležitosti
1100. výročia smrti sv. Metoda.
Na bratislavskom hrade 29. marca
1995 z rúk prezidenta Slovenskej republiky slávnostne prevzal Rad bieleho
dvojkríža I. stupňa.
Univerzita Komenského, ktorá si
tohto roku pripomína taktiež okrúhle
výročie vzniku v roku 1919, mu ako
osemdesiatemu v poradí udelila čestnú vedeckú hodnosť doktor ﬁlozoﬁckých vied honoris causa. Bol to výraz
ocenenia celosvetového významu jeho
práce pre evanjelizáciu národov, prínosu v oblasti teológie manželstva
a zmiešaných manželstiev i jeho podielu na vedeckom formovaní nových
generácií teológov. UK ním zároveň
vyjadrila úctu a obdiv výraznej osob-

Jozef kardinál Tomko preberá vo Vatikáne z rúk predsedu NR SR Ivana Gašparoviča titul
POSOL SLOVENSKA za duchovnú reprezentáciu Slovákov a Slovenska vo svete (1994)

nosti, svojmu krajanovi, ktorého si vysoko vážia vo svete. Za prínos v oblasti
rozvoja kultúry, vzdelania a humanity
na Slovensku mu udelila Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach 11. decembra 2001 čestný
doktorát. Pri príležitosti jeho životného jubilea (80 rokov) mu Trnavská
univerzita v Trnave udelila čestný doktorát. V apríli 2006 mu bol udelený
titul Doctor honoris causa Katolíckou
univerzitou v Ružomberku.

ŽIVOT MAREC 2009

V Kristových
šľapajach
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Pre kňazskú dráhu sa rozhodol ešte
ako sextán na michalovskom gymnáziu, keď v študentskom časopise vyznáva: Ja si myslím, že najlepšie budem zastávať svoju úlohu ako kňaz... Už i samo
pomyslenie, že kňaz môže pracovať podľa
hesla Za Boha a za národ je dôvodom
veľmi pádnym a vlieva mi nadšenie do
žíl. Kňaz má najlepšie možnosti nájsť
cestu k úprimnému srdcu nášho ľudu
a s ním spolupracovať... Cítim ťažkosti
kňazského stavu, ale neľakám sa ich.
Teológiu začal Jozef Tomko na
Rímsko-katolíckej cyrilo-metodskej

Otec kardinál pri slávnostnej bohoslužbe.

o teológii manželstva a o miešaných
manželstvách, vložil Jozef Tomko v rokoch 1960 – 1963 všetok svoj voľný
čas a energiu do práce na vybudovanie
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Bolo treba prekonať obrovské námietky zo strany českých katolíckych
kruhov a nesmierne prekážky politické, administratívne a ﬁnančné. Je to
dosiaľ neospievaná sága činnosti slovenských kňazov v emigrácii a podielu Jozefa Tomka na nej. Popri všetkej
tejto činnosti a pracovných misiách po
celom svete stihol napísať ešte celý rad
pozoruhodných teologických diel.
V júli 1979 pápež Ján Pavol II.
vymenoval J. Tomka za arcibiskupa.
Obrad vysviacky uskutočnil osobne
sám pápež na sviatok patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie 15.
septembra 1979, ako priateľské gesto voči novému biskupovi a svoj prejav úcty a obdivu k trpiacej cirkvi na
Slovensku. Za svoj biskupský znak si s
pomocou spolubratov vyvolil zemeguľu, v jej srdci je zasadený dvojramenný
cyrilometodský kríž na troch vŕškoch
a nad ním sú tri ľalie. Pod erbom je
jeho motto, inšpirované sv. Pavlom:
Ut Ecclesia aediﬁcetur, čiže Aby sa Cirkev vzmáhala. Tri symboly naznačujú,
akú Cirkev chce budovať: katolícku,
svetovú (zemeguľa), slovenskú, cyrilometodskú (kríž na trojvrší) a diecéznu,
košickú (tri ľalie, z ktorých jedna je zakrytá krížom).
Pri tejto príležitosti časopis slovenských gréckokatolíkov Mária napísal:
Nový slovenský arcibiskup je hrdým a se-

Na dôvažok: 28. marca 1908 sa
v Trstenej narodil Msgr. Viktor Trstenský, kňaz, spisovateľ a vzácny človek. Po
22 rokoch služby pri oltári v rôznych
obciach na Spiši, v Zamagurí i na Orave, a 38 rokoch na golgotských cestách
mimo oltára v 24 väzniciach, na rozličných pracoviskách, na nútenom Štb.
(Štátna bezpečnosť) kontrolovanom
dôchodku vo svojom rodisku, dožil sa
vysokého veku 98 rokov. Zomrel 7. 12.
2006.
Mesiac MAREC je významný aj pre
terajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Uchádza sa o znovuzvolenie, ako
jeden z ôsmych kandidátov v prvom
kole, ktoré bude 21. marca t.r. (predpokladané druhé kolo - 4. apríla).

e-mail: zivot@tsp.org.pl

bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity ISTROPOLITANY v roku
1943, odkiaľ ho ako jedného z najschopnejších študentov vyslali na ďalšie štúdiá do Ríma. Bolo to tesne po
vojne. Slovenskí bohoslovci boli v Ríme chovancami pápežského kolégia sv.
Jána Nepomuckého, ktoré ešte v roku
1929 zriadil episkopát Československej republiky. Vedenie Nepomucena
bolo české. A je potrebné povedať, že
aj v tomto kresťanskom a bratskom
prostredí sa prejavili určité napätia,
najmä pokiaľ išlo o postoj k udalostiam predchádzajúcich šiestich rokov
(Slovenská štátna samostatnosť a Protektorát v Čechách.) Aj preto napríklad
pri vymenovaní J. Tomka za arcibiskupa ani len Katolícke noviny neuviedli,
že ide o Slováka!)
Nadaný Jozef Tomko štúdium v Ríme absolvoval bez ťažkostí. Po vysvätení za kňaza roku 1949 pokračoval
vo vzdelávaní sa na slávnej Gregoriánskej univerzite, kde získal postupne tri
doktoráty – z teológie (1951), ﬁlozoﬁe
(1956) a z cirkevného práva (1961).
Habilitačné práce sú dôkazom jeho
jazykového talentu – prvú dizertačnú
prácu napísal po latinsky, druhú v taliančine a tretiu v nemčine. O tom, že
jeho slovenčinu by mu mohli závidieť
mnohí – sa možno presvedčiť aj teraz,
pri jeho verejných vystúpeniach.
Okrem práce vo Vatikáne, kde
pôsobil v Kongregácii pre vieroučné
otázky, Kongregácii pre učenie viery
a mravov, ako aj reprezentant Svätej
Stolice na ekumenických stretnutiach

bavedomým príslušníkom
svojho národa a svojou
intelektuálnou výškou je
i vznešenou reprezentáciou slovenského génia.
Arcibiskup J. Tomko je už
synom nového Slovenska,
ktoré nemožno zamlčovať
ani v organizácii svetovej
cirkvi, ani v politickom
vedomí sveta. Tí, čo sledovali jeho cesty a pracovné
vypätie, vedeli, že je kandidátom na kardinálsku
hodnosť. Stalo sa tak 25.
mája 1985.
Na Slovensko sa vrátil v roku 1989, aby vysvätil nového spišského
biskupa Františka Tondru, čo bolo symptómom meniaceho
sa postoja štátu k Cirkvi. Vystúpil na
zasadnutí pléna Slovenskej národnej
rady 21. apríla 1991. Slovenská verejnosť mala po prvý raz možnosť vidieť
slovenského kardinála. Vo svojom
prejave zdôraznil návrat ku koreňom
našej kresťanskej cyrilo-metodskej
minulosti.
Na záver jeden z jeho výrokov: Ak
jestvuje nejaký „zmysel dejín“, tak i terajší Slováci si musia položiť otázku
o zmysle vlastných dejín. Jedno je isté:
máme všetky dejinné predpoklady, aby
sme ostali otvorení Európe a pozitívnym hodnotám tak zo Západu, ako aj
z Východu, nechávajúc bokom to, čo je
úpadkové a negatívne, a hľadajúc to, čo
je hodnotné a osožné.
Ján K. Goral
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Celý život
blízko seba
Oj, už dávno sa minuli tie časy,
keď si mládenec hľadal svoju lásku
na celý život v susednom dome. Stačilo prejsť len cez lavičku nad potôčikom a už bol u svojej milej. Aj keď
mnohí mládenci okúsili život mimo
obce, predsa len svoju lásku venovali tej, s ktorou od detstva vystrájali,
stretávali sa na lúke, kde sa spolu
hrávali, v zime spolu chodili do školy a tak nakoniec jeden pri druhom
vyrástli. A keď si mládenec náhodou
doviedol domov dievča, hľa, spoza
kopčeka, zo susednej doliny, to už
bola z ďaleka.
A dnes? Dnes sú rodičia radi, ak
si ich ratolesť nájde partnera z kraja,
z ktorého pochádza. Veď na dennodennom poriadku sú už medzinárodné svadby, počas ktorej si tunajší
mládenec alebo deva povedia spoločné
„Áno!“ s niekým, kto pochádza stovky či tisíce kilometrov od ich rodnej
dedinky. Nuž, čo robiť, svet sa mení.
My sme však navštívili jubilujúci manželský pár Jozefa a Vandy Bielakovcov,
ktorí sa poznali veľmi dobre od raného
detstva.
Vanda sa narodila 13. februára 1932
v slovenskej rodine mlynára Jána a Angely Rapáčovcov v Harkabuze. Mala 9
súrodencov. 6 z nich žiaľ, už zomrelo.
Jozef, jej manžel sa narodil o dva roky
neskôr, v neďalekej chalúpke, 5. augusta 1934 v slovenskej rodine stolára
Františka a Heleny Bielakovcov. Bol
najstarší spomedzi troch bratov.
Poznali sa od detstva. Ako deti
spolu s kamarátmi chodili po lúkach,
kde pásli kravy a popritom sa hrávali.
Spolu taktiež chodili do školy, ktorú
mali v strede dediny a tak ten hodný
kus cesty, ktorý dennodenne premeriavali, vždy rýchlejšie ubehol, ak sa šlo
s niekým. Zo školských čias si najradšej
spomínajú na pani učiteľku Annu Slovíkovú, ktorá učila v Harkabuze za Slovenského štátu počas vojny. Po ukončení povinnej školskej dochádzky už ďalej
do škôl nešli. Vanda zostala pomáhať u
babky, a neskôr pomáhala u sestry. Jozef sa začal priúčať stolárčine. A že to
nie je jednoduché remeslo, Jozef už pocítil mnohokrát, keď sa mu cirkulárka
zarezala do prstov. Čas ich rozdelil len

Manželia Vanda a Jozef Bielakovci

na chvíľu, keď Jozefa povolali do armády na základný vojenský výcvik a odvelili ho do Štetína. Tu strávil 27 mesiacov. Ešte ako deti a neskôr aj počas
dorastania trávili toľko času spoločne,
že sa stali natoľko blízki, až sa nakoniec
zasnúbili. Dodnes radi spomínajú na
niekdajšie páračky, pri ktorých sa stretávali nielen dievčatá, ale aj mládenci,
a potom spolu tancovali a spievali dlho
do noci. Dnes mladí takéto domácke
zábavy už ani nepoznajú.
Dňa 3. februára 1959 sa ich osudy
natrvalo spojili v manželskom zväzku
v kostole sv. Martina v Podvlku. Ženích síce k svojej vyvolenej nemal ďaleko, svadobných saní bolo však prichystaným mnoho, pretože do kostola bola
cesta poriadne dlhá. Takáto svadba síce
nebola voľakedy zriedkavosťou, tak ako
dnes, ale svadobný sprievod vždy priťahoval predovšetkým deti, ale aj starších, ktorí im s radosťou mávali a spolu
so svadobčanmi si aj pospievali. A tak
sa spolu s nimi veselili nielen Harkabúzania, ale aj Podsrňania a Podvlčania,
kadiaľ do kostola viedla cesta.
Po svadbe sa Vanda presťahovala
z mlyna k manželovi. Najskôr bývali spolu s rodičmi, neskôr si postavili
vlastný drevený domček a postupom
aj murovaný dom, v ktorom bývajú
dodnes. Všetko, čo mohli, si pripravili vlastnoručne. Vypaľovali tehly,
prichystali hrady atď. Do obchodu sa
šlo kúpiť len to, čo sa doma nedalo vyrobiť. Manželom Bielakovcom sa medzičasom narodili tri dcéry a jeden syn.
Dve dcéry sa vydali a založili si vlastné
rodiny, takže dnes sa už starí rodičia
môžu tešiť nielen zo svojich detí, ale aj

zo šiestich vnukov. Ďalšia dcéra odišla
do rehole a syn zostal bývať s rodičmi.
Jozef sa okrem gazdovstva zaoberal aj
stolárčením. Podobne, ako mnohí krajania, aj Jozef odišiel neskôr za prácou
do bývalého Československa, kde prepracoval 19 rokov. Zo začiatku prichádzal domov len raz za mesiac, neskôr
však, keď pre pracovníkov boli objednávané autobusy, keďže z Oravy na
Ostravsku pracovalo mnoho mužov,
prichádzal domov každý piatok večer
a v nedeľu sa opäť vracal do práce na
Ostravsko.
Skoro po dvadsiatich rokoch práce
odišiel do dôchodku. Nakoniec však aj
gazdovstvo zavesili na klinec, pretože
gazdovanie na Orave je naozaj poriadnou drinou a vôbec sa to dnes už neopláca. Avšak Jozef si dodnes mnoho
vecí z dreva urobí sám.
50 rokov manželstva Jozefa a Vandy
Bielakovcov uplynulo ako voda. Prežili
mnohé starosti aj radosti a počas oslavy
svojho krásneho manželského jubilea
prišli opäť pred oltár, tentoraz už v harkabuzskom kostolíku, aby si pripomenuli a zopakovali manželskú prísahu.
A po sv. omši sa v kruhu najbližších
stretli doma, kde sa nielen pohostili,
ale si aj zaspievali a zatancovali. A ku
tomu im prihrával ktože iný ako František Harkabuz, ktorý svoju heligónku
a husličky brával ešte kedysi aj na už
spomínané páračky. Aj my sa teda pripájame k všetkým gratulantom a jubilantom prajeme hodne zdravia, šťastia,
pokoja, lásky a taktiež veľa božích milostí do ďalších rokov.
Marián Smondek

T

horočnú dramaturgičku činohry SND, s ktorou
mali vytúženého syna Michala.
František Dibarbora bol nekonﬂiktný, milý
človek, dobrý otec, manžel, obľúbený kolega,
nezištný kamarát. Dobrú náladu prinášal nielen na javisko, ale aj do divadelných šatní. Tak
na neho spomína aj herečka Mária Kráľovičová,
ktorá bola mnohokrát jeho hereckou partnerkou a v súkromí susedou. Spolu hrali napríklad
v hre Veselé paničky windsorské, ktorá bola trikrát
obnovená a mala najväčší počet repríz v histórii
činohry SND. Hra bola Dibarborovou srdcovou
záležitosťou, lebo v nej mohol prezentovať svoje
herecké umenie všetkými prostriedkami – slovom, gestom, maskou, pohybom. V postave farára Evansa ukázal podstatu celej svojej javiskovej
tvorby a diváci ho videli takého, po akom vždy túžili: nie satiricky uštipačného,
ale humorne milého. Bravúrne zabával všetkých na javisku aj v hľadisku a zdalo

KOMIK S VEĽKÝM SRDCOM

František Dibarbora
(19. 11. 1916 – 4. 9. 1987)
herec
sa, že i seba. Divadlo zakaždým burácalo smiechom. „Bol to partner, na ktorého
sa nezabúda,“ povedal Karol Machata, ktorý hral ďalšiu z hlavných postáv.
Repertoár Františka Dibarboru bol veľmi široký, uplatnil sa aj v žánrovo odlišných postavách, napríklad v titulnej úlohe v hre Jožko Púčik a jeho kariéra, ako Peter
v Tanci nad plačom, Ján Jelenfy v Inkognite, Vrátnik v Macbethovi, Basov v Letných
hosťoch, ale stvárnil aj množstvo charakterovo výrazných postáv, napríklad Grunia
v Skrotení zlej ženy, Smerďakova v hre Bratia Karamzovci, Chlestakova v Revízorovi
a mnohé iné. Pamätníci ho poznajú aj z ﬁlmov, napríklad Šťastie príde v nedeľu, Skalní v ofsajde, Vlčie diery, Varuj!, Čertova stena, Zemianska česť, Jánošík, Štvorylka. Už
ako študent začal vystupovať ako estrádny umelec a neskôr s parodickým pásmom
S Kristínkou prešiel celé Slovensko. V rozhlasovej tvorbe bol dlhé roky konferencierom silvestrovských programov a iných zábavných relácií, súčasne stvárňoval výrazné postavy najmä v rozhlasových hrách slovenských autorov a v dramatizáciách
klasických a súčasných románov slovenských i svetových spisovateľov.
Pred odchodom z divadla do dôchodku, akoby sa diváci s obľúbeným hercom
nechceli rozlúčiť – jednou z posledných hier, v ktorej účinkoval, bola úspešná
Radičkova hra v réžii Pavla Haspru Pokus o lietanie, ktorá mala veľa repríz. Predstavenie sa hralo aj na počesť Dibarborových sedemdesiatin. Vo svojej autobiograﬁckej knihe Ja starý klaun svoje pôsobenie na divadelných doskách zhrnul
niekoľkými vetami: Mal som komédie rád, lebo milujem ľudí, ktorí sa smejú. Po čase
som sa ocitol v regáli komikov. To striktné delenie na tragédov a komikov nemám rád.
Obecenstvo ma už bralo len ako Fera Dibarboru, korý spieva, tancuje, hrá a zabáva.
Ja som na javisku plakal a obecenstvo sa smialo... Taký je osud vari všetkých veľkých
klaunov.
Popri divadle bol Dibarborovou veľkou láskou šport. Zamlada bol vášnivým
futbalistom a neskôr fanúšikom bratislavského Slovana. Dobre hral aj hokej
a v reprezentačnom drese sa dostal až do bránky národného mužstva. Okrem
toho miloval autá, rád ich opravoval a ešte radšej na nich jazdil a to sa mu stalo
osudným. Po havárii na práve otvorenom Prístavnom moste v Bratislave niekoľko dní s pomliaždeným hrudníkom bojoval o život. Márne, 4. septembra 1987
navždy odišiel obľúbený klaun. A s ním aj jeho obľúbená pieseň, v ktorej sa
spieva: Život, to sú vlastne len stretnutia a rozlúčky. Stretávame sa ľahko. Lúčime sa
ťažšie a najťažšie s tým, čo máme radi.
Jozef Leikert

e-mail: zivot@tsp.org.pl

akmer všade na svete česť profesionálnych divadelníkov zachraňujú tragédi. Komici sú
v malej vážnosti, ale zato vo veľkej obľube divákov. Aj slovenské divadlo má
osobitú kategóriu hercov tohto druhu a jedno z popredných, ak nie prvé
miesto medzi nimi patrí Františkovi
Dibarborovi. Tento jedinečný herec
sa preslávil stvárnením mnohých nezabudnuteľných komediálnych postáv,
ľudia ho poznali z rozhlasu ako rozprávača vtipov, ale najširšiu popularitu si získal kabaretnými vystúpeniami,
s ktorými prebrázdil v polovici minulého storočia celé Československo. Bol
to komik, ale nie hocijaký, mal šarm,
noblesu a inteligenciu. Tým si získaval obdiv obecenstva, svojich kolegov
a všetkých čo ho poznali. Tým sa najviac zapísal do kroník slovenského divadelníctva.
František Dibarbora bol rodený
Bratislavčan alebo presnejšie Prešporák,
teda typicky mestský chlapec. Mesto,
kde dlhé roky žila celá rodina, aj keď starý otec pochádzal z talianskeho Udine,
mu prirástlo k srdcu. Odrazilo sa to i na
jeho hereckom umení – inklinoval ku
kabaretu, operete, hudobnému divadlu,
k ﬁlmu, rozhlasu a televízii. Mnohí mu
to vyčítali a tvrdili, že správny herec
má hrať v kamennom divadle „vážne“
úlohy a nerobiť zo seba komedianta.
On bral komedianstvo vážne a bol presvedčený, že poriadny herec musí vedieť
hrať, tancovať aj spievať. Nikdy sa svojej
milovanej múze nespreneveril a s láskou
a pokorou sa celý život venoval viacerým
druhom dramatického umenia.
Na štúdium herectva Dibarboru
nahovoril otec a keď ho roku 1934 prijali na Hudobnú a dramatickú akadémiu, boli obidvaja veľmi radi. Študoval
u barda slovenského divadla Jána Borodáča, ktorý mu dal i prvé malé herecké
príležitosti. Už na škole si ho na popud
spolužiaka Martina Gregora všimol aj
režisér Ján Jamnický. Vyskúšal ho dokonca v hlavnej postave, aj keď sprvu
počítal iba s alternáciou, ale keď ho
uvidel na javisku, Dibarbora hral premiéru. Potom už išiel z úlohy do úlohy a rokmi sa zaradil medzi najvýraznejších charakterových hercov svojej
generácie. Od skončenia štúdia roku
1938 až do odchodu na dôchodok bol
členom činohry SND a iba dvakrát si
nakrátko „odskočil“ do operného súboru a v rokoch 1946 – 1951 na Novú
scénu. V divadle si našiel aj celoživotnú
lásku – manželku Kvetušu Ilavskú, dl-
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Z diania na Slovensku
Na svojej februárovej schôdzi
schválil slovenský parlament niekoľko
opatrení, ktoré by mali v čase svetovej
hospodárskej krízy podporiť zamestnanosť a povzbudiť ekonomický rast
Slovenska. Medzi najvýznamnejšie
opatrenia patrí príspevok na udržanie
pracovného miesta, kedy štát uhradí
povinné odvody za pracovníka, ktorého
napriek nedostatku práce zamestnávateľ neprepustí a príspevok na podporu
vytvorenia nového pracovného miesta
pre zamestnávateľa, ktorý podniká nepretržite najmenej 12 mesiacov.

* * *

ŽIVOT MAREC 2009

Koncom januára sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo zakladajúce Valné
zhromaždenie občianskeho združenia
Tatry-Pieniny LAG, ktoré spája rôznych aktérov sídliacich alebo pôsobiacich v regióne 23 obcí a miest medzi
Vysokými Tatrami a Pieninami. Spoločný subregión bol vytvorený na báze
už existujúcich mikroregiónov Belianske Tatry a Združenie pre rozvoj Pienin
a Zamaguria. Na Valnom zhromaždení sa zišli starostovia, podnikatelia,
neziskové organizácie a občania, aby
schválili stanovy, orgány a program
združenia. Hlavnou ambíciou je uchádzať sa o podporu pilotných projektov
typu LEADER z neštrukturálneho
Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013
a o štatút Miestnej akčnej skupiny,
ktorú schvaľuje minister poľnohospodárstva. Za predsedu bol zvolený profesionálny manažér ochrany prírody
a predseda Združenia pre rozvoj Pienin
a Zamaguria Ing. Štefan Danko a za
podpredsedu primátor mesta Vysoké
Tatry Ing. Ján Mokoš. Najhlavnejším
očakávaným prínosom tejto iniciatívy je spolupráca aktívnych verejných
a súkromných partnerov v oblasti, čo
by malo byť predpokladom úspechu
čerpania štrukturálnych fondov.
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* * *
V polovici februára sa v Poprade
konala celoslovenská pracovná porada prednostov obvodných úradov. Na
svojom zasadnutí sa venovali chodu
štátnej správy, predovšetkým príprave
volieb, keďže v tomto roku sa budú
konať minimálne trikrát. Hovorilo sa
tiež o hospodárskej kríze a zefektívnení
štátnej správy prostredníctvom integrácie. Pre štát by to znamenalo menej

úradníkov, pre obyvateľov by to malo
priniesť zjednodušenie vybavovania
záležitostí, ktoré by mohli vybaviť na
jednom úrade.

* * *
Prvé zasadnutie dvanásťčlennej
Ústrednej volebnej komisie sa uskutočnilo 19. februára na Úrade vlády. Predsedom komisie sa stal Dušan Dugáček
za petičný výbor na podporu kandidatúry Ivana Gašparoviča a podpredsedníčkou Katarína Tóthová za Ľudovú
stranu – Hnutie za demokratické Slovensko. Občania si budú vyberať prezidenta zo siedmych uchádzačov 21.
marca. Na jeho zvolenie je potrebná
nadpolovičná väčšina platných hlasov zo všetkých oprávnených voličov
zapísaných v zozname. V prípade nezvolenia sa bude druhé kolo konať 4.
apríla.

mov a Lisabonskej zmluvy. Na záver
skonštatovali, že slovensko-švédske
vzťahy sú bezproblémové. (mm)

* * *
16. februára 2009 ocenili Cenou sv.
Cyrila a Metoda bývalého prezidenta
SR Michala Kováča predstavitelia biskupských konferencií a verejného života z krajín strednej Európy, k čomu
pánu prezidentovi gratulujeme.
Túto cenu sv. Cyrila a Metoda udelili predstavitelia náboženského a verejného života po prvýkrát. Jej zámerom
je vyzdvihnúť zásluhy jednotlivcov o
integráciu národov Európy v duchu sv.
Cyrila a Metoda. Spolu s M. Kováčom
vyznamenali v rámci stredoeurópskeho
Cyrilometodského stretnutia, ktoré sa
uskutočnilo v poľskom Sandomierzi, aj
kardinála Mariana Jaworskeho z Ľvova, blízkeho spolupracovníka bývalého
pápeža Jána Pavla II.

* * *
V dňoch 19. – 20. februára sa minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška zúčastnil v Krakove na neformálnom rokovaní ministrov obrany
členských krajín NATO s cieľom
prerokovať aktuálnu agendu aliancie
s dôrazom na vojnové operácie, najmä
v Afganistane a Kosove. V rámci operácie Althea v Bosne a Hercegovine bude
po prvýkrát pôsobiť aj 33-členná slovenská vrtuľníková jednotka.

* * *
Dňa 21. februára došlo k jednej
z najtragickejších dopravných nehôd v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Na nechránenom jednokoľajovom železničnom priecestí
v Polomke sa zrazil autobus lyžiarov
z Bánoviec nad Bebravou s vlakom. Pri
zrážke zahynulo 12 ľudí a ďalších 20 sa
zranilo. Vláda SR na druhý deň vyhlásila štátny smútok za obeťami havárie
a vlajky v celej krajine boli spustené na
pol žrde.

* * *
Na jednodňovú návštevu pricestoval 23. februára švédsky premiér Frederik Reinfeldt. Jeho rokovanie s Róbertom Ficom sa sústredilo predovšetkým
na výmenu informácií o krokoch vlád
našich krajín v boji s hospodárskou
krízou. Keďže Švédsko bude v druhom
polroku 2009 predsedníckou krajinou
EÚ, dotkli sa aj energetických problé-

Michal Kováč sa narodil 5. augusta
1930 v obci Ľubiša v okrese Humenné.
Za prezidenta SR ho zvolil parlament
v polovici februára 1993, túto funkciu vykonával päť rokov. Za zásluhy o
vznik Slovenskej republiky, za prehlbovanie a všestranný rozvoj demokracie
získal v minulosti štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

* * *
Na kúpalisku vo Vrbove prebieha
modernizácia. Na máj sa plánuje ukončenie prvej etapy jeho modernizácie.
Vo vstupnej budove sa budú nachádzať pokladne s turniketmi, šatňami,
detským bazénom a vodným koridorom, cez ktorý sa bude prechádzať do
ďalších dvoch vonkajších bazénov na
sedenie a plávanie. K doterajším siedmim tak pribudne ďalších päť. Imobilným ľuďom budú slúžiť dva výťahy a špeciálne rampy na vstupovanie
a vystupovanie z vody. Podľa toho sa
táto zóna s vyšším štandardom stane aj
cenovo o niečo drahšia, no popri nej
bude zachovaná aj zóna s doterajšími
bazénmi a so súčasnými cenami. (aj)
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Od decembra 2008 do februára 2009 sa konala ekologická súťaž,
ktorú vyhlásila Základná škola č. 2
v Repiskách, ako organizátor sa súťaže nezúčastnila. Súťaž bola určená pre
základné školy z Gminy Bukowina
Tatrzańska. Školy zastupovali družstvá
v troj-osobovom zložení, ale do súťaže sa zapájali celé školy. Sprievodným
heslom tohto podujatia bolo „Chráňme prírodu Gminy Bukowina Tatrzańska.“ Cieľom bolo uvedomenie
žiakom a obyvateľom, aké ohrozenia
nesie so sebou vypaľovanie starých porastov, tráv, odpadkov a oboznámenie
sa s následkami ťažkých chorôb, ktoré
spôsobujú toxické látky. Súťaž pozostávala z desiatich úloh. Žiaci mali napr.
urobiť plagáty, previesť pedagogizáciu
rodičov a usporiadať náučný seminár.
Zorganizovaný bol aj happening súťaže,

Blahoprianie

Blahoželanie

ktorým bol beh. Porota pozostávajúca
z pedagogickej rady zo Základnej školy
č. 2 mala počas týchto troch mesiacov veľa práce. Na základe jej rozhodnutia boli vyhlásené výsledky súťaže:
I. miesto získala ZŠ Brzegi, II. miesto
ZŠ č.1 Bryjov Potok a III. miesto ZŠ
Białka Tatrzańska.
Sponzormi tejto súťaže boli: vojt
Gminy Bukowina Tatrzańska a Roľnícke družstvo z Bukowiny Tatrzańskej.
Hlavný cieľ súťaže bol naplnený.
Takéto aktivity nútia mladého človeka siahnuť po odbornej literatúre.
Znamená to, že viac času venuje tejto
problematike, ktorá je v dnešnej dobe
veľmi dôležitá. Ochrana prírody je
stále aktuálnou témou. Upovedomovať mladých ľudí takýmto spôsobom
je dobrým spôsobom motivovať žiaka,
aby urobil niečo pre svoje okolie. (dm)

Dnes máš, otecko, sviatok veľký...
prijmi želanie od manželky,
od detí a od vnukov
ktorých si stálou zárukou
šťastia a lásky, radosti
od samej útlej mladosti.
Zo srdca Tvojho pramení
láska aj v žitia jeseni.
Ži dlhé dni a hodiny
na radosť celej rodiny.

Narodeninový vinš

Toto pekné blahoželanie zasiela Jánovi Kovalčíkovi z Krempách, ktorý
nedávno oslávil okrúhle šesťdesiate narodeniny, celá rodina.

Krátko zo Spiša

Vyhodnotenie
ekologickej súťaže

Radostná zvesť

Želať Ti šťastie?
Na to máš právo.
Želať Ti priateľov?
Tých nemáš málo.
Preto ti zaželám,
čo iným chýba,
nech život Ti dá všetko krásne,
čo v sebe skrýva.

Toto blahoželanie zasielajú oslávenkyni Oľge Krišíkovej z Vyšných Lápš
k 50. narodeninám
Manžel a dcéry s rodinami.

Tento narodeninový vinš zasiela
teta Marta pre Bartolomeja Šoltýsa
z Vyšných Lápš, ktorý 5. apríla t.r. oslávil prvý rôčik života.

Blahoželáme krajanom Jolante a Jozefovi Lukášovcom z Krempách, ktorým sa 28. januára t.r. rodina rozrástla
o dvojčatá – Klaudiu a Aničku. Prajeme im veľa zdravia, veselosti a rodičom
ničím nerušenej rodinnej pohody.

Oprava
V Živote č. 2/2009 v článku Oblátka
v Krakove na str. 19 sme uviedli nesprávny údaj, namiesto Piotr Boroń - poslanec
na Snem Poľskej republiky má byť - člen
Celoštátnej rady pre rozhlas a televíziu. Za
chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

e-mail: zivot@tsp.org.pl

K Tvojmu životnému jubileu
chceme Ti z celého srdca popriať
pevné zdravie, božie požehnanie,
veľa úsmevu na tvári, málo starosti,
veľa radosti a útechy z vnukov,
ktorí Ťa majú nesmierne radi,
vyjadrujú to v slove baba, babička.
Preto prijmi od každého z nich
milióny bozkov na líčka.
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60. výročie sobáša oslávili krajania
Helena a Jozef Gornikovci z Čiernej
Hory. Bolo to síce minulý rok, 19.
novembra, ale my sme si
s nimi prednedávnom
spoločne zaspomínali
na ich detstvo, školské
roky, mladosť, ako aj
manželský život. Ako
povedali, život je vždy
plný prekvapení. Prináša
chvíle plné radosti, šťastia, ale
aj zlé, ktoré by človek najradšej vymazal
zo svojej pamäti. No, nedá sa to.
Jozef sa narodil 20. januára 1927
v slovenskej rodine Vojtecha a Márie
(rod. Budzovej). Mal piatich súrodencov: sestry Máriu a Žoﬁu a brata Jána.
Sestra Helena a brat Andrej už zomreli. Sedem rokov navštevoval základnú
školu v Čiernej Hore. Prvých päť rokov
sa učil v slovenčine a po zmene hraníc
dva roky po poľsky. Statočne pracoval
s otcom na svojom gazdovstve, až jedného dňa prišla banda „Ognia“ a zavraždila mu otca. - Mojej matke sa vtedy
zrútil svet, - podotýka Jozef. - Veď zostala sama so šiestymi sirotami, ktoré treba
bolo vykŕmiť a obliecť. Prežiť niečo také
neprajem nikomu. Dodnes si kladiem
otázku, ako môže byť banda „Ognia“,
lebo inak sa to nazvať nedá, gloriﬁkovaná za toľké násilie a nárek vdov a sirôt?
Kde sú potom základné ľudské práva?
Podľa práv božích i svetských nemôže byť
hrdinom ten, kto raz siahne po cudzom
živote! Táto udalosť zanechala v rodine
Gornikovcov veľký zármutok až dodnes.
Helena Zlahodová prišla na svet 11.
júna 1931 v slovenskej rodine Sebastiána a Žoﬁe (rod. Vojenskej). Pochádzala
z mnohodetnej rodiny. Helena je jedným z deviatich detí. Má sestry: Alžbetu, Agnešu, Annu, Žoﬁu a Bernadetu.
Bratov: Františka, Sebastiána a Andreja. Od raného detstva prácovala na gazdovstve rovnako, ako aj jej súrodenci.
Spomenula, že medzi nimi vládnu veľmi dobre vzťahy. Už od malička cítili
potrebu pomôcť jeden druhému a nebolo potrebné ich učiť, ako by to malo
byť. - Boli sme viacerí - hovorí Helena,
- a rodiča nás nemuseli učiť, že si máme
v živote navzájom pomáhať. Bolo to samozrejmé. Možno, preto sa mi zdá, že

voľakedy hoci život bol ťažší, ľudia boli
voči sebe úprimnejší. Ochotne si navzájom pomáhali či už v rodine alebo
na susedstve.
Helena a Jozef svoju lásku spečatili
v jurgovskom kostole sv. Sebastiána
19. novembra 1948.
Dočkali sa potomstva
- syna Vojtecha, dcéry
Márie, ktorá býva v zámorí
a najmladšieho syna Bohdana. Obaja
synovia bývajú v rodnej obci. Jozef,
okrem práce na gazdovstve, pracoval
40 rokov aj v TANAP-e na Slovensku.
A aj Helena bola zamestnaná v tom istom podniku 25 rokov.
V súčasnosti sú manželia Gornikovci už na zaslúženom dôchodku a tešia
sa, že sú spolu a majú čas na rozhovory
a čítanie kníh. V ich domácnosti nechýba krajanský časopis Život, ktorý
si radi prečítajú. Spoločnosť im robia
deviati vnukovia a siedmi pravnuci.
Do ďalších spoločných dní prajeme
Helene a Jozefovi veľa pevného zdravia,
božieho požehnania a radosti v rodine.

ČAS JUBILEA
Polstoročie manželstva oslávili síce
pred dvoma rokmi František a Helena
Zlahodovci z Čiernej Hory, ale my sme
sa s nimi porozprávali len nedávno.
František sa narodil 28. septembra
1934
v
slovenskej
rodine Sebastiána a Žoﬁe
(rod. Vojenskej). Je bratom
spomínanej Heleny Gornikovej,
ktorá spolu s manželom oslávila diamantovú
svadbu. Celý život strávil v Čiernej Hore. Od 1957 do 1995 pracoval
v štátnych lesoch TANAP-u. Veľmi
dobré pozná slovenské Tatry. Aj keď
celý život býva v ich okolí, je očarený
ich krásou. Jeho manželka Helena, rod.

Sarnová, sa narodila 22. júna 1933.
- Doma nás bolo dvanásť, toľko koľko
apoštolov, - hovorí Helena. Najstaršia
sestra Mária býva v Jurgove, Žoﬁa bývala vo Volomine, Karolína v Podspadoch, Anna v Bukowinie Tatrzańskej,
Štefánia, Vojtech a Alžbeta v USA, Andrej v Białke Tatrzańskej, Bernadeta,
Justína a Ján v rodnej obci .
Helena navštevovala školu v rodnej
obci. Bola usilovnou žiačkou, preto pokračovala v štúdiu na meštianke v Jurgove. Snívala o pokračovaní v štúdiu,
ale plány zmenilo vypuknutie druhej
svetovej vojny. V roku 1946 jej zomrel
otec a život sa stal ešte ťažším. Napriek
tomu podľa nej bola voľakedy väčšia
úcta ľudí voči sebe navzájom. Cítili, že
musia držať spolu a pomáhať si v práci
na roli, či v domácnosti. Kto bol starší, išiel do práce, aby zarobil aspoň pár
grošov. Helena pracovala v Bukowine
Tatrzańskej, kde vypomáhala pri hosťoch.
Osud tak chcel, že spojil 17. februára 1957 cesty Heleny a Františka. Voľakedy bývalo tak, že nebolo potrebné
mať svadbu na úrade. Obyčajne túto
vec riešili pri narodení prvého dieťaťa. Tak to bolo aj v ich prípade, keď sa
im narodila dcéra Anna, vtedy v roku
1958 mali úradný sobáš. Najstaršia
dcéra býva v Repiskách vo Vojtíčkovom Potoku, synovia Ján a Stanislav
v rodnej obci, dcéra Kristína bývala
v Morawczynie, žiaľ už zomrela, syn
František v Bukowine Tatrzańskej a
Andrej v Jurgove.
Našim jubilantom život priniesol
veľa dobrého, ale prišli do toho aj ťažké
chvíle. Podarilo sa im vyšliapať hodne dlhý spoločný chodníček, ako povedali,
dôležité pritom
bolo
porozumenie a radosť
z
maličkostí. Manželov
vždy potešia
19 vnuci a 4
pravnuci. Ako
hovoria svorne, je
snom každého manželstva môcť sa pozerať
ako rastú vnuci a ešte väčšia
radosť je, počúvať smiech pravnukov.
Prajeme im, aby sa v zdraví a božom požehnaní dožili prapravnukov.
Dorota Mošová

Šťastné manželstvo – je to najlepšia vec,
akú nám život poskytol.
Buduje sa tehla po tehle celý čas
a cementuje zároveň momentmi nehy,
ako aj chvíľami iritácie.
JILLY COOPER

Dorota Mošová

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Tento výstižný citát nám dáva možnosť zamyslieť sa nad manželstvom
a jeho významom. Istotne aj slovo
manželské šťastie každý pár chápe inak.
Záleží už len na nás, ako si to vysvetlíme. Pravdou však je, že do manželstva
vstupujú vždy dvaja, preto na nich spočíva úloha riešenia vzájomných
vzťahov, čo nie je ľahké.
Presvedčili sa o tom
už mnohé páry
a mnohí to ešte
skúsia. Dlhoročné skúsenosti
majú
zlatí jubilanti,
ktorí nám vždy
ochotne porozprávajú o svojich
skúsenostiach a poskytnú aj nejaké rady pre
mladšie manželské pary.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo porozprávať sa s krajanmi Máriou
a Jozefom Gogoľovcami, ktorí v súčasnosti žijú v zámorí. Keďže však vlani,
28. februára, oslávili polstoročie svojho
manželstva, prišli na zlatú svadbu do
svojej rodnej obce.
Mária sa narodila 21. októbra 1937
v slovenskej rodine Simeona a Márie
(rod. Vodžakovej) Milonovcov. Mária
bola najstaršia a má ešte sestru Helenu,
ktorá býva v USA a Annu v rodnej obci.
Na detstvo si spomína dobre. - Rodičia
viedli dobrý život a boli pre nás vzorom.
Základnú školu som ukončila v obci. Potom som ostala pomáhať rodičom. Tak,
ako ostatní vrstovníci, aj ona pomáhala
v domácnosti a na gazdovstve. Starala
sa o svojich súrodencov. - Rodičia nám
umožňovali, aby sme sa s deťmi pohrali. Aj neskôr, keď sme už boli staršie,
tiež sme nežili len samou prácou, ale
sme mali čas stretnúť sa s kamarátkami
či ísť si zatancovať. Rodičia boli zhovievaví a my sme to vedeli oceniť. Ak nám
prikázali niečo urobiť, tak sme to robili
s radosťou, preto, lebo sme nechceli stratiť

dobrý vzťah s nimi a ukázať sa nelojálnymi voči ním. Zaobchádzali s nami ako
s dospelými ľuďmi, preto sme aj my chceli
byť voči ním ústretové. Naozaj nemôžem
sa sťažovať na roky mladosti či detstva.
František a Alžbeta (rod. Litvinová)
Gogoľovci mali štyroch synov. Jedným
z nich je Jozef, ktorý mal dvoch starších bratov Františka, žiaľ, už zomrel
a Andreja. Mladší brat Ludvik tragicky
zahynul.
Jozef sa narodil 27. mája 1934. Základnú školu vychodil v rodnej obci.
Milo spomína na učiteľov, ktorí ho učili slovenčinu - Kočiščáka z Kežmarku a Ernsta Maurera. Počas vojny bola
prerušená školská dochádzka
a preto v nej
Jozef pokračoval až po
vojne. Povojnové roky boli
pre Spiš a jeho
obyvateľov ťažké,
najmä tých, ktorí
boli slovenskej národnosti, ktorých často pod rúškom noci
prepadala banda „Ognia.“ Svedkom
jedného z prepadov v rodnom dome
bol aj Jozef. Ako malý chlapec videl
banditov, ako hovoria jeho otcovi, že
keď chce chrániť seba a rodinu, musí
do istého termínu zaplatiť 30 tisíc zlotých. Rovnaké podmienky dostali aj iní
obyvatelia Čiernej Hory. Obyvatelia
obce pochopili, že keď sa sami neobránia nikto im nepríde na pomoc, preto
si zorganizovali vlastnú civilnú obranu,
vďaka ktorej sa ubránili pred „Ogniovimi“ kontribúciami a zachránili svoje
rodiny a životy. A dnes sa túto bandu
vyhlasuje za hrdinov, čo je nehoráznym
pošliapaním pamäte obetí, ktoré trpeli ich pričinením a boli zavraždené len
preto, že sa cítili Slovákmi.
Jozef ako chlapec sa snažil niečo si
privyrobiť. - Keď som bol malý, chodil
som v jeseni na huby, a potom som ich
predával v Bukowine Tatrzańskej. Tam
bolo vždy veľa turistov a oni radi kupovali. Už od mala som chcel mať peniažky a osamostatniť sa ﬁnančne, - povedal
Jozef. Nebál sa tvrdej práce, lebo vedel, že vďaka nej môže niečo dosiah-

Naši jubilani

Zlatá svadba

nuť. Ako mládenec išiel do družstva
v Jasle, kde dva roky pásol ovce. Bol
tam bačom. V roku 1953 sa vrátil
domov a išiel na vojenčinu. Prezradil
nám, že už pred odchodom na vojenčinu si vyhliadol Máriu a začal o nej
rozmýšľať. Po návrate domov v roku
1956 sa pustil do práce na gazdovstve
a zároveň sa začal vážne zaujímať o
Máriu. Svoju budúcnosť spájal práve s ňou. Po dvoch rokoch známosti
sa zosobášili. Po svadbe začali spolu
gazdovať na svojom. Jozef sa zamestnal v obuvníckom podniku Podhale.
Neskôr pracoval v podniku Mostostal
a napokon jedenásť rokov pracoval
v TANAP-e.
Najväčším šťastím pre manželov
sú deti. Gogoľovcom sa narodili dcéry
Mária a Žoﬁa a synovia Jozef a Marián.
Deti vyrástli a sa postupne osamostatnili. Rodičia sa snažili, aby sa im žilo
lepšie ako im voľakedy. V roku 1984
sa rozhodli, že odídu do USA, kde sú
možnosti lepšie zarobiť. Tam sa aj usadili. Snažia sa, čo najčastejšie navštevovať rodnú obec, na ktorú nezabudli.
Svedčila o tom aj pomoc pri organizovaní ﬁnančných prostriedkov od čiernohorských rodín žijúcich v zámorí na
stavbu kostolíka sv. Andreja v Čiernej
Hore. Aj v ďalekej cudzine nezabudli
na svoj pôvod a pravidelne čítajú Život, ktorý im dochádza. Ako hovoria,
je to ich spojivo s krajanským dianím,
o ktorom si radi prečítajú. A teraz si
prečítajú aj o sebe.
Poprosila som ich, aby sa vyjadrili
k citátu J. Coopera. Povedali, že je to
číra pravda, - lebo keď si niekto zakladá, že v manželstve budú iba šťastné dni,
veľmi sa mýli. Povedali by sme, že tie
čierne mraky, ktoré sa občas ukazujú, sú
akoby meradlom súdržnosti manželského
vzťahu. Vtedy sa ukáže, či vieme obstáť
v takýchto situáciách a ako si s nimi radíme a či vôbec prejavujeme takúto snahu.
Je samozrejmé, že keď vieme prekonať
ťažké chvíle, ostatné príde ľahšie. Láska
sa prejavuje aj v tých ťažších momentoch
vzťahu. Prajeme všetkým manželstvám
veľa trpezlivosti a vytrvalosti na zvolenej
ceste životom.
Manželom Gogoľovcom prajeme
veľa zdravia, radosti, božieho požehnania a aby ten ich vzťah stavaný tehla po
tehle už vyše polstoročia rástol a rozkvital.
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Fašiang y - Ostatki 2009

Fašiangy sú odpradávna dôležitým medzníkom v kolobehu života
dedinského ľudu. Vďaka obľúbenému
kultúrno-spoločenskému podujatiu
Fašiangy - Ostatky sa uchovávajú tradície spojené s týmto obdobím dodnes.

ŽIVOT MAREC 2009

Bohatý dvojdňový kultúrny program zaujal nielen divákov v hľadisku,
ale aj hostí, medzi ktorými nechýbali:
konzul SR v Krakove Marián Baláž,
čestný predseda Spolku Ján Molitoris, podpredsedovia Spolku Dominik
Tohtoročný XIV. ročník podujatia Surma a František Harkabuz, gen. tasa konal v dňoch 7.- 8. februára t. r. jomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris,
v Kultúrnom dome v Krempachoch. predsedovia OV SSP na Spiši a na
Podujatie zorganizoval Spolok Slová- Orave František Mlynarčík a Genokov v Poľsku v spolupráci s Miestnou véva Prilinská, šéfredaktorka časopisu
skupinou Spolku v Krempachoch, pri- Život Agáta Jendžejčíková, starosta
čom ﬁnančnú podporu na tento cieľ obce Malá Franková Jozef Kromka,
poskytlo aj Ministerstvo vnútra a ad- zástupca Podtatranského osvetového
strediska Jozef Švedlár, učiteľka sloministratívy PR.
venčiny a prekladateľka Žoﬁa
elej
B
.
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slanec Okresnej samosprávy
v Novom Targu Mirosław
Kaczmarczyk, poslankyňa
Anna Krištoféková, predse-
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da MS SSP v Krempachoch Ján Petrášek, richtár obce Valent Gryguś,
miestny dp. farár Jan Wróbel, nedecký
dp. kaplán Krištof Kašprák, vdp. Jozef
Bednarčík, riaditeľ gymnázia v Krempachoch Wojciech Sołtys, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska
v Lopušnej Józefa Kuchtová, riaditeľka krempašského kultúrneho domu
Mária Krištoféková, predsedovia MS
SSP Ján Venit z Kacvína a Ján Bašisty
z Jablonky, kapelník kacvínskej dychovky Stanisław Wojtaszek a ďalší.
Tradičná prehliadka spišského
a oravského folklóru by sa nemohla
uskutočniť bez poroty v zložení: Marián Smondek a Mária Kačmarčíková. Členovia poroty kritickým a spravodlivým okom hodnotili vystúpenia
všetkých účastníkov zaradených do
nasledujúcich kategórií: sóloví speváci
a inštrumentalisti, spevácke skupiny,
ľudové kapely a folklórne súbory.

Večer inštrumentalistov
a spevákov
Podujatie sa začalo v sobotňajší
podvečer, ktorý tradične patril vystúpeniam inštrumentalistov, sólových
spevákov a ľudových kapiel.
Pred samotným programom zaznela tradičná rýmovačka:
Fašiangy Turice - Veľká noc ide,
kto nemá kožucha, zima mu bude.
Ja nemám kožucha - len sa tak trasiem.
Dajte mi slaninky, nech sa napasiem...
Práve týmito slovami privítali
všetkých účastníkov podujatia moderátori Jozef Klukošovský a Alica Lukášová. Postupne nám predstavili každého
vystupujúceho a popritom udržiavali
obecenstvo v dobrej nálade.
Prehliadka sa začala vystúpením
domácej speváckej skupiny dievčat zo
súboru Javorinky. Dievčence za svoje
vystúpenie získali prvý veľký potlesk
publika. Spišiačky vystriedala kapela heligonkárov Františka Harkabuza
z Harkabuza, ktorá sa nedala zahanbiť
a oravskými i slovenskými melódiami
rozihrala všetkým krv v žilách.
Ďalej sa predviedlo niekoľko sólových spevákov, či skôr speváčok, inštrumentalistov i hudobníkov. Mnohí
z nich sa nám neskôr priznali, že pred
obrovským publikom mali trému, ale diváci neváhali a všetkých účinkujúcich neustále povzbudzovali silným potleskom.
Medzi sólových spevákov, ktorí sa prezentovali na tohtoročných
Fašiangoch - Ostatkoch patrili o.i.:
Alexandra Lukášová, Magdaléna Žigmundová, Marcela Sarnová, Gabriela
Tažiková, Marcelína Wnęková. Eva
Bendiková z Novej Belej nám zaspieDiváci v hľadisku,

vala pesničky: Mala som ja vo fartušku
čerešne, Keby som sa s maliarami znala.
Ako nadaná speváčka sa prezentovala
Anna Prilinská z Podvlka. Pekné spevácke duo tvorili Dominika a Mária
Wnękové s hudobným doprovodom z
Krempách, ktoré publikum odmenilo
veľkým potleskom. Zaujímavé bolo aj
duo inštrumentalistov, v ktorom nám
Klaudia Surmová zahrala na husliach
a zaspievala, pričom otec František ju
sprevádzal hrou na harmonike.
V úlohe sólových inštrumentalistov vystúpili: Tomáš Wojtas a Margita Zapletalová z Jurgova, Adam Tažik
z Fridmana, Dominik Olszowy z Prívarovky, Jacek Petrášek a Dominik Petrášek z Krempách, ktorí nám zahrali
na husliach veselé melódie. V sobotný
večer divákov svojim vystúpením potešila aj ľudová kapela z Jurgova a Krempách.
V kultúrnom programe podujatia
dostali priestor aj spevácke skupiny.
Diváci v hľadisku si mali možnosť zaspievať piesne spolu so speváckou skupinou dievčat z Fridmana a dievčatami
z divadelnej skupiny Mravec z Krempách. Ďalej v rámci speváckych skupín vystúpila skupina dievčat z DFS
- Malí tanečníci z Krempách. Potom
sa predviedla skupina žiačok zo ZŠ č.
2 z Novej Belej, ktoré nám v krásnej
slovenčine zaspievali pesničky – Močila
konope, močila a Z Východnej dievčatá.
Oravcov veľmi pekne zastupovala spevácka skupina z Podvlka. Dodajme, že
sú to žiačky, ktoré navštevujú vyučovanie slovenčiny na tamojšej ZŠ.
V rámci sobotňajšieho programu sa
nám predstavil hosťujúci folklórny súbor zo Slovenska - Magura z Kežmaria

vpredu čestní host

ku, ktorý spestril krajanské podujatie
aj nasledujúci deň.

Popoludnie
venované folklóru
V nedeľu nás opäť sprevádzal Jožko Klukošovský, ale tentoraz mu spoločnosť v moderovaní robila Veronika
Surmová. Ako prvých pozvali na pódium členov FS Magura, ktorí ohúrili všetkých divákov svojím rezkým
tancom. Po nich patrilo javisko ďalším
folklórnym súborom: DFS Malí Belania s pásmom Detské hry na pasienke, DFS Malí tanečníci z Krempách
so spevácko-tanenčným programom,
DFS Orawianie spolu s ľudovou kapelou z Veľkej Lipnice - Prívarovky s detskými hrami. To však nebolo všetko!
Predviedli sa nám aj mládežníci a dospelí folkloristi: FS Spiš z Novej Belej
s programom Páračky, pod vedením Jozefa Majerčáka, FS Zelený javor s pôsobivým pásmom spišských, šarišských
a zemplínskych tancov, dievčence z FS
Javorinky, ktoré si pod vedením Márie
Wnękovej nacvičili zaujímavé tanečné pásmo a Ako sa seje mak. Ani na
tohtoročnom podujatí nemohli chýbať
členovia divadielka Ondrejko z Podvlka. Predviedli nám scénku Ako sa Jano
vrátil z Ameriky, s ktorou rozosmiali
vari každého diváka. V dobrej nálade sa niesol celý zvyšok nedeľňajšieho
programu. Diváci odmenili všetkých
účinkujúcich obrovským potleskom.
Pred publikum s veľkou odvahou
predstúpila aj najmladšia účastníčka
celého podujatia 7-ročná Veronika Stašáková z Oravky, ktorá sa ukázala ako
talentovaná ľudová rozprávačka a veľmi vtipným spôsobom porozprávala,
ako dostala päťku.
Repertoár vystúpení sa blížil ku
koncu. Moderátori poďakovali publi-
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...a z Krempách

Dominika a Mária

Ľudová kapela z

Prívarovky

ku za dvojdňovú pozornosť a podporu
a so všetkými sa rozlúčili. V tom čase už
najmladší účastníci netrpezlivo vyčkávali na vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien, čoho sa napokon aj dočkali.
Večer pred publikum predstúpil gen.
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris
a členovia poroty, aby vyhlásili výsledky. Najskôr Marián Smondek stručne
zhodnotil vystúpenia súťažiacich a pridal niekoľko poznámok a potrebných
rád do nasledujúcich ročníkov. Zavŕšením podujatia bolo dlho očakávané
rozdávanie diplomov a odmien, ktorým nebolo konca kraja. Každý účastník prehliadky bol vecne odmenený
a získal diplom a každý folklórny súbor
si z podujatia odniesol okrem diplomu
aj pamätnú vázu a ﬁnančnú odmenu.
Všetkým ešte raz z celého srdca gratulujeme.
Tak teda máme za sebou ďalší ročník Ostatkov - Fašiangov. Počas celého
programu sa diváci dobre zabávali a držali palce všetkým účinkujúcim. Za ich
podporu im patrí vďaka, no vari najväčšie poďakovanie patrí MS SSP v Krempachoch za pomoc pri usporiadaní celého podujatia, ako aj za ústretovosť.
A čo dodať na záver? Hádam len
toľko, že usporiadatelia vás už teraz

pozývajú na ďalší ročník krajanského
kultúrneho podujatia.

Folklórny súbor
Magura z Kežmarku
Ako bolo spomenuté, hosťujúci slovenský folklórny súbor obohatil nielen
sobotňajší večer, ale aj nedeľňajšie dopoludnie. Má za sebou množstvo vystúpení doma, ale i v zahraničí. Vznikol 21. mája 1954, čomu predchádzala
snaha tanečníkov Závodného klubu
ROH a pracovníkov podniku Tatraľan
z obce Ždiar. Ich aktivita priniesla svoje ovocie a umožnila zrealizovať myšlienku založenia tanečno-speváckeho
súboru.
Prvé oﬁciálne vystúpenie sa konalo
7. augusta 1954 a zaujímavosťou je, že
keďže súbor nemal dostatok ﬁnancií,
členovia vystupovali v krojoch zapožičaných od mesta. Prvým programom
bolo - Pásmo ždiarskych spevov a tancov.
Prvý výrazný úspech prišiel v nasledujúcom roku, kde na celoslovenskej prehliadke súborov získala Magura svoje
prvé čestné uznanie. Úspechy podnecovali členov k nácvikom nových progra-

mov: Ohrávanie mája, Goralské veselie,
Srdiečko z jarmoku.
Vedúcim súboru a choreografom
bol v tom čase František Horváth. Pod
jeho vedením získal súbor I. miesto
v kategórii ľudových inštrumentálnych
nástrojov vo Východnej v roku 1958
a mnoho iných ocenení.
Na prelome roku 1958/59 zo zdravotných dôvodov F. Horváth musel
opustiť súbor a miesto vedúceho súboru prebral Marek Henrich. Pod jeho
taktovkou folkloristi z Magury nacvičili mnoho tanečných pásem.
V zimnej sezóne 1959/60 došlo
k doplneniu členov súboru, ktorých
bolo na začiatku 27. Do súboru sa
vrátil F. Horváth. Súbor sa prezentoval s mimoriadne úspešným pásmom
- Veselá mládež spod Magury, s ktorým
v roku 1961 zvíťazil na folklórnom festivale v Strážnici.
Zďaleka to nebol posledný úspech
Magury. Veľkým prínosom pre súbor bol
nový choreograf Karol Purtza. Do súboru nastúpil v roku 1964 a zotrval v ňom
celých 20 rokov, počas ktorých Magura
získala napríklad štátne vyznamenanie
(r. 1965), cenu Antonína Zápotockého
(r. 1975), titul Zaslúžilý kolektív ZUČ
(r. 1982). Po K. Purtzovi nastúpil do

agura z Kežmarku
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...a jej chlapčenská zostava

W

ia Wnękové

Dievčence
Všetkých rozosmiali členovia divadla Ondrejko

súboru František Gallik. Aj pod jeho
vedením zožala Magura množstvo
úspechov. Čas však vyžadoval výraznejšiu generačnú výmenu folkloristov.
Tá sa uskutočnila po 40. výročí súboru. Ďalšia zmena nastala v roku 2001,
kedy bol umeleckým a vedúcim choreografom Ferko Gallik, ktorý s mladým
kolektívom nacvičil pásmo Čarovný les
a úspešne ho prezentovali aj na okresnej súťaži v Spišskej Starej Vsi, odkiaľ si
priniesli 1. miesto.
V súčasnosti je v tanečnej zložke
súboru 32 členov, vrátane umeleckej
vedúcej Mgr. Sylvii Pavligovej a umeleckého vedúceho Jaroslava Pavligu
a v hudobnej zložke je 9 členov. FS
Magura je známy hádam na celom
Slovensku, čo je však podstatné, teraz
ho poznajú už aj naši krajania vďaka
vystúpeniam na tohtoročných Ostatkoch - Fašiangoch s tanečnou choreograﬁou tancov, v ktorej má zahrnuté tance zo Spiša, Šariša, Zemplína
a Podpoľania. Jej vystúpenie prijali
diváci s veľkým nadšením. Vystúpenie
FS Magury sa veľmi páčilo, čo publikum patrične vyjadrilo obrovským
potleskom. A nám nezostáva nič iné,
iba dúfať, že to nebolo naposledy.
Lýdia Ostrowska
„Maguráci” si

v:

ro
Vedúci súbo

z Krempác

h

VÝSLEDKY
Mladšia skupina
I. Sóloví speváci
1. Eva Bendiková z Novej Belej
2. Alexanda Lukášová a Marcelína Wnęková
z Krempách
3. Gabriela Tažiková z Krempách a Anna Prilinská
z Podvlka

rčák

...Jozef Maje

II. Spevácke skupiny
1. Spevácka skupina dievčat z Divadelnej skupiny
Mravec z Krempách
2. Spevácka skupina žiačok zo Základnej školy č. 2
v Novej Belej
3. Spevácka skupina dievčat z FS Fridmančania
z Fridmana
III. Sóloví inštrumentalisti
1. Dominik Petrášek z Krempách
2. Anna Plučinská z Jurgova
3. Jacek Petrášek z Krempách
IV. Inštrumentalisti - skupiny, ľudové kapely
1. Ľudová kapela z Krempách

...Mária W

nęková

Staršia skupina
I. Sóloví inštrumentalisti
1. Tomáš Vojtas z Jurgova
2. Margita Zapletalová z Jurgova
II. Inštrumentalisti - skupiny, ľudové kapely
1. Ľudová kapela z Jurgova
2. Kapela Františka Harkabuza z Harkabuza
Mimoriadne ocenenie pre najmladšiu účastníčku
7-ročnú Veroniku Stašákovú z Oravky.

poriadne pods

kočili

...Genovéva

Prilinská

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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ka FS Magu

Hudobná zlož

Anna Prilinská z Po
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Doručovanie Života do krajanských
rodín je jednou z najobetavejších činností krajanov v prospech krajanského
hnutia, ako aj redakcie Život. Doručovatelia musia totiž v priebehu roka obísť
niekedy aj celú obec, v čase i nečase,
aby doručili krajanský časopis verným
čitateľom. Náš dlhoročný doručovateľ
a krajanský aktivista Jozef Karnáfel
z Veľkej Lipnice už, žiaľ, nie je medzi
nami, avšak patrí mu veľká vďaka za to,
že ešte za svojho života vyškolil hodného nástupcu, svojho vnuka, mladého
a šikovného Adama Janoviaka.
A tak sme ho začiatkom februára
t.r. navštívili, aby sme sa dozvedeli, ako
ho vlastne dedko naučil Životy roznášať, o čom sa mladý nástupca veľmi rád
s nami porozprával.
Síce tento rok bude mať Adam 16
rokov, s krajanmi a s krajanským životom mal dočinenia odmalička. Totiž
jeho rodičia, otec Milan Janoviak a mama Danuta rod. Karnáfelová, pochádzali z uvedomelých krajanských rodín.
A na dodatok, jeho rodičia zostali bývať v rodičovskom dome so starými rodičmi Adama, teda Jozefom a Emíliou
Karnáfelovcami. Takže chtiac-nechtiac
krajanský život vo Veľkej Lipnici patril
ku každodenným záležitostiam, ktorými sa v dome o.i. zaoberali. Adam má
však ešte staršieho brata Marka a dvoch
mladších súrodencov, dvojičky Aničku
a Kamila, ktorí nás počas nášho roz-

hovoru s Adamom pozorne počúvali.
Adam a aj jeho straší brat Marek sú šikovnými chlapcami, a tak sa niet čomu
diviť, že ich dedko poprosil o pomoc
pri roznášaní Života. Adam mal vtedy
11 rokov. Najskôr chodil teda spolu
s bratom, ale keď brat ukončil strednú školu a začal chodiť do práce, začal Adam roznášať Životy sám. Síce
má neveľa čitateľov, len dvanásť, ale aj
tak sa pri ich roznášaní trošku nabehá.
Časť z nich totiž býva v centre Veľkej
Lipnice a časť z nich v Murovanici.
V lete všetkých predplatiteľov obehne raz-dva, stačí, že sadne na bicykel.
V zime je to horšie, treba chodiť pešo
a keď napadne hodne snehu, tak sa treba poriadne nachodiť, pokiaľ to všetko
zvládne. Našťastie, keď nestíha, v Murovanici mu pomôže v roznášaní brat
babky Karol Michaľák.
Popri roznášaní si v Živote aj rád
zalistuje. Aj keď sa slovenčinu nikdy
v škole neučil, nikdy nemal problém
s pochopením obsahu. Najradšej si číta
články o Veľkej Lipnici. Bol by najradšej, keby bolo takýchto článkov viac.
A o to sa už musíme vynasnažiť my
v redakcii.
Adam chodí do 3. triedy gymnázia
vo Veľkej Lipnici. Spolu s ním chodí
aj jeho kamarát Kamil, ktorého starí
rodičia taktiež odoberajú Život. Keď
príde čerstvá tlač, tak si Kamil často bráva Život so sebou do školy, kde
ho potom spolu s Adamom dôkladne
preštudujú. Adam však na budúci rok
pôjde na strednú školu. Ešte sa však
nerozhodol, ktorú si na ďalšie štúdium
vyberie. Vzhľadom na to však bude
mať ešte viac povinností, a tak priúča
v roznášaní Života svojich dvoch mladších súrodencov. Tí sú zatiaľ ešte malí,
ale vždy mu radi pomôžu.
Adamovi, ale aj jeho súrodencom,
by sme sa chceli poďakovať, že takýmto spôsobom pomáha redakcii Život
v doručovaní krajanského časopisu Život do krajanských domácností. Veríme, že pokiaľ bude môcť, tak nám pomôže. A do ďalších rokov mu prajeme
veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby sa
mu podarilo splniť všetky sny a plány,
ktoré si predsavzal.
Marián Smondek

NIE VŠETCI
SLOVÁCI
MÔŽU VOLIŤ
Od januára má Slovensko nielen
novú menu, ale má aj iné novinky.
Jednou z noviniek je aj to, že Slováci
žijúci v zahraničí sa od januára t.r. nemôžu zúčastniť prezidentských volieb
prostredníctvom zastupiteľských orgánov SR v zahraničí. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu NR SR č. 1/2009
Z. z. zo dňa 8. januára 2009, podľa
ktorého sa Slováci žijúci v zahraničí
môžu zúčastniť prezidentských volieb
len na území Slovenskej republiky,
a teda opakujem, nemôžu voliť za hranicami svojej domoviny.
Súčasnej vláde sa podaril naozaj
pekný kúsok. Aspoň umlčí hŕstku Slovákov, či skôr poriadnu hrsť prevažne
mladých ľudí pracujúcich kdekoľvek
na svete, teda ľudí otvorených voči Európe a európskemu zmýšľaniu. Voľby
prezidenta Slovenskej republiky sa teda
môžu konať aj bez Slovákov roztrúsených v rôznych kútoch sveta, ktorí
dňa 21.marca, teda v deň prezidentských volieb, jednoducho nemôžu pricestovať na Slovensko. A takých môže
byť veľa, ak zoberieme do úvahy fakt,
že v zahraniční žije takmer štvrť milióna Slovákov a pomerne veľké percento
z nich sa zrejme na voľby nedostaví.
Čo to znamená pre mňa? Hoci
mám slovenské štátne občianstvo, trvalý pobyt na území SR a už dávno som
dovŕšila 18 rokov, moje volebné právo
je určitým spôsobom obmedzené, ba
dokonca ohrozené. Žijem totiž v zahraničí - v Poľskej republike. Dnes už
nestačí navštíviť Konzulát SR v Krakove, ktorý sa nachádza len o jednu ulicu
Prezidentský palác - hlavné sídlo prezidenta SR

ďalej od miesta, kde pracujem. Ak chcem voliť, musím cestovať na Slovensko. Mám však šťastie, nežijem tak ďaleko od domova, takže dostať sa v deň
volieb na Slovensko, nebude pre mňa
také ťažké.
Pokiaľ ide o predvolebnú kampaň
na Slovensku, nemáme príliš o čom
diskutovať. Pokiaľ ide o predvolebnú
kampaň v Poľsku, nedávno sa tu konali parlamentné voľby - s poriadnou
predvolebnou kampaňou jednotlivých
kandidátov a všetkým, čo k tomu patrí.
O voľbách sa hovorilo, písalo a diskutovalo v celom Poľsku. Verejnosť zaplavilo množstvo informácií, z ktorých si
voliči mohli vyberať. Z čoho si môžeme vyberať my Slováci? Kde je predvolebná kampať tak významných volieb,
ako sú voľby prezidenta? Možno nazvať
niečo tak chabé, ako je povolená dvojtýždňová skromná a tichá predvolebná
kampať vôbec kampaňou? Nemožno.
Voľby na Slovensku sú tiché a ticho
pred voľbami nie je dobré.
A ešte raz porovnanie s Poľskou republikou. Bežne sa tu hovorí, že novú
vládu si vo veľkej miere zvolili práve
poľskí emigranti - ľudia pracujúci najčastejšie v Írsku, Anglicku, Škótsku. Tí
však, na rozdiel od nás, mohli využiť
svoje volebné právo a aj to urobili.
Svedčili o tom obrovské zástupy Poliakov pred budovami veľvyslanectiev
a konzulátov Poľskej republiky, ktorí
prišli vyjadriť svoj názor.
Aký z toho vyplýva záver? Slovensko je malým štátom, a práve preto
by sa malo prihliadnuť aj na mienku
mnohých Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú plnoprávnymi občanmi.
Veď predsa musia mať vplyv na situáciu vo svojej krajine, do ktorej sa v budúcnosti budú chcieť vrátiť!
Lýdia Ostrowska

Rodinná súťaž v spievaní kolied

DEŇ BABKY A DEDKA
V HARKABUZE...
… sa už tradične spája s rodinnou
súťažou spievania kolied, ktorá sa tento rok uskutočnila už po siedmykrát.
Tento rok sa toto milé podujatie uskutočnilo 21. januára. Starí rodičia sa ho,
pravdu povediac, nevedeli dočkať. A
tak ich do školy prišlo naozaj neúrekom. Všetkých hostí privítal riaditeľ
školy Grzegorz Bisaga.
Program sa začal súťažou v spievaní
kolied, do ktorej sa prihlásilo 7 rodín.
A repertoár mali speváci naozaj bohatý. Aj preto mala porota ťažkú úlohu.
Nakoniec rodinám, ktoré spievali bez
hudobného sprievodu, udelila nasledovné miesta: I. miesto obsadila rodina
Galovcov, II. miesto rodina Krpcovcov
a III. miesto rodina Sączekovcov. Spevákov, ktorý mali aj hudobný sprievod,
porota hodnotila samostatne. V tejto
kategórii sa o prvé miesto podelila rodina Długopolských a Čepielovcov.
V druhej časti programu sa predstavili žiaci s básničkami a pesničkami
venovanými starým rodičom a taktiež
pripravili prestavenie o narodení Ježiška. Nechýbali ani darčeky pre starých
rodičov, ktoré deti vyrobili vlastno-

ručne a počas tohto podujatia im ich
venovali. Záver patril spoločnému pohosteniu, spevu a tancu, pri ktorom sa
zabavili nielen starší, ale aj deti. Spoločná zábava mladších aj starších sa
hlboko zapísala do pamäti detí, ktoré

Príbeh o narodení Ježiška

na takéto stretnutia budú istotne ešte
dlho spomínať. Veľká vďaka patrí teda
nielen usilovným deťom a starým rodičom, ale aj učiteľom prvého stupňa,
ktorí celý program pripravili.
Sprac. Marián Smondek

Program zakončilo bohaté pohostenie

R
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edzi základné úlohy spojené
s obnovou československej
štátnosti a jej suverenity po
skončení druhej svetovej vojny patrilo
zabezpečenie ochrany hraníc a kontroly
pohraničných území. Okrem pretrvávajúceho vojnového stavu s Nemeckom,
Rakúskom a Maďarskom si to vyžadovala
aj napätá situácia, ktorá v pohraničí existovala v dôsledku činnosti rôznych ozbrojených skupín a hraničných sporov ČSR
so susednými štátmi. Na oslobodenom
území sa postupne obnovovala sieť pohraničných orgánov Finančnej stráže a do
stráženia hraníc a kontroly pohraničia sa
zapájali príslušníci pohraničných oddelení novovytvorených bezpečnostných zborov – Zboru národnej bezpečnosti (ZNB)
v Čechách a na Morave a Národnej bezpečnosti na Slovensku.
Nízke početné stavy zložiek poverených ochranou hranice – ešte v lete 1946
mala Finančná stráž na Slovensku niečo
vyše 2 000 osôb a v pohraničných staniciach Národnej bezpečnosti slúžilo okolo
500 jej príslušníkov1 – však na plnenie
bezpečnostných úloh nestačili, a zasiahnuť museli vojenské jednotky. Na základe
operačného rozkazu veliteľa 1. čs. armády
arm. gen. K. Klapálka č. 127 z 23. mája
1945 boli v pohraničných oblastiach
ČSR, s výnimkou slovenského úseku čs.
- poľskej hranice a pri novovytvorenej čs.
- sovietskej hranici, rozmiestnené útvary
existujúcich i novo formovaných divízií.
V pridelených priestoroch mali vykonávať
prieskumnú a hliadkovú činnosť, brániť
pokusom o ilegálne prekračovanie štátnej
hranice či neoprávnené vyvážanie majetku a poskytovať ozbrojenú asistenciu orgánom štátnej správy, respektíve príslušníkom Finančnej stráže, ZNB a Národnej
bezpečnosti pri ich zásahoch.2
Za hlavné príčiny, prečo sa nerealizovali vojenské bezpečnostné opatrenia aj v
slovensko-poľskom pohraničí, možno pokladať tieto faktory:
1) vojenské jednotky boli vyslané
predovšetkým do oblastí susediacich so
štátmi, s ktorými bola ČSR vo vojnovom
stave, vrátane pohraničného územia pri
úseku čs. - nemeckej hranice na severe
Čiech, ktorý sa neskôr, po posunutí poľsko-nemeckej hranice na západ, stal súčasťou čs. - poľskej hranice,

2) v súlade s ustanoveniami čs. - sovietskej spojeneckej zmluvy z decembra
1943, ktoré sa premietli aj do formulácií
Košického vládneho programu o zahranično-politickej orientácii obnoveného
Československa, sa očakával vývoj priateľských vzťahov s Poľskom a ich skoré
vyústenie do pripojenia sa tejto krajiny
k vojensko-politickej spolupráci ČSR
a ZSSR,
3) značná členitosť a nepriechodnosť
horského terénu na severe Slovenska,
4) nedostatok vojenských síl
a prostriedkov.
Predpoklad relatívneho „pokoja“ na
slovensko-poľskej hranici a v tunajších
prihraničných oblastiach sa však v krátkom čase ukázal ako chybný. Nepokojnú

BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA
V POHRANIČNÝCH OBLASTIACH
ORAVY A SPIŠA V ROKOCH 1945 – 1947 (1)
Ján ŠTAIGL
atmosféru, ktorá tu doznievala z konca
vojny, začala „oživovať“ a prehlbovať činnosť rôznych ozbrojených skupín, predovšetkým oddielov Ukrajinskej povstaleckej
armády (UPA, tzv. banderovcov)3, sprevádzaná prudkým rozšírením sa pašeráctva
a ilegálnym prílivom ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva z juhovýchodného Poľska, ktoré utekalo pred prenasledovaním
zo strany poľských úradov.4
Špeciﬁcká bezpečnostná situácia sa
vytvárala v severných oblastiach Oravy
a Spiša, a to hlavne v dôsledku opätovného odovzdania niektorých ich častí do
poľskej správy. Išlo o tzv. inkorporované
územie, ktoré bolo po vzniku samostatného Československa v roku 1918, na základe rozhodnutia Konferencie veľvyslancov
v belgickom meste Spa z 28. júla 1920,
pripojené k Poľsku. Malo rozlohu 583
km2 (413 km2 na Orave a 170 km2 na Spiši) a nachádzalo sa ňom 13 oravských a 13
spišských obcí s viac ako 20 000 obyva-

3

1

ŠTAIGL, J. – ŠTEFANSKÝ, M.: Vojenské dejiny Slovenska 1945-1968. VI. zväzok. Bratislava:
Magnet Press 2007, s. 79.
2
Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv (VÚA-VHA) Praha, f. MNO-hl. št., čj.
245/Taj.oper. 1. odd. 1945.

teľmi.5 Po pretrvávajúcich územných sporoch medzi ČSR a Poľskom sa oba štáty na
Konferencii Ligy národov 12. marca 1924
dohodli, že ČSR si ponechá územie Ždiaru a Javoriny a s Poľskom vymení niektoré
obce na Hornej Orave.6 Nové hranice boli
potvrdené čs. - poľskou zmluvou z 24.
apríla 1925 a neskôr, 1. decembra 1938,
boli ešte čiastočne korigované.7 V rámci
účasti slovenskej armády na nemeckej agresii proti Poľsku v septembri 1939 bolo
inkorporované územie anektované späť
k Slovensku.8 Po skončení druhej svetovej vojny nebolo jasné, komu toto sporné
územie, na ktoré si robili nárok tak Poľsko
ako Československo, pripadne. Rokovania zástupcov oboch krajín o otázke štátnej hranice na Orave a Spiši však nako-

Pozri napr. FIALA, J.: Zpráva o akci B. Praha: Vyšehrad 1994 a ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na
Slovensku (1945-1947). Banská Bystrica: Katedra
histórie FHV UMB a ÚVV UMB 2007.
4
Bližšie ŠMIGEĽ, M. – MIČKO, P.: K problematike utečeneckých vĺn na Slovensko v rokoch
1944-1946. In: Acta Historica Neosoliensia, 9,
2006, s. 175-184.

niec vyústili do záveru vrátiť ich líniu do
predvojnového stavu.
Preberanie inkorporovaného územia
do poľskej správy nebolo jednoduchou
záležitosťou. Bolo spojené s protestmi
slovenského obyvateľstva, ktoré žiadalo
návrat do štátneho zväzku ČSR, ale tiež
s politickou, hospodárskou a kultúrnou
perzekúciou Slovákov v obciach pripojených k Poľsku. V jej dôsledku utieklo
okolo 6 – 7 tisíc občanov slovenskej národnosti na územie Slovenska.9 Ich roz5

Oravské obce: Srnie, Podvlk, Harbakúz, Vyšná Zubrova, Nižná Zubrova, Oravka, BukovinaPodsklie, Pekelník, Jablonka, Chyžné, Vyšná Lipnica, Hladovka a Suchá Hora; spišské obce: Nová
Belá, Fridman, Krempachy, Tribš, Durštín, Čierna
Hora, Jurgov, Repiská, Vyšné Lapše, Nižné Lapše,
Nedeca, Kalvín a Lapšanka. SYRNÝ, M.: K problematike Hornej Oravy a severného Spiša po druhej svetovej vojne. In: Acta Historica Neosoliensia,
8, 2005, s. 137.
6
Išlo o výmenu územia okolo Nižnej Lipnice za
dediny Suchá Hora a Hladovka. Pozri Poľský Spiš.
In: http://sk.wikipedia.org./wiki/Spi%C5%A1_
%8regi%C3%B3n%29.
7
BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická
agresia proti Poľsku. Bratislava : VHÚ 2006, s. 11
a BORÁK, M.: Československo-polská „malá válka“ u Čadce 25. listopadu 1938. In: Historie a vojenství, 1998, č. 4, s. 65-90.
8
BAKA, ref. 7, s. 71-131.
9
Ref. 5, s. 138 a FRIEDL, J. – JIRÁSEK, Z.:
Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy

12
Národný archív (NA) Praha, f. 1075 (Hraničné spisy 1918-1953), šk. 37, H-1131.
13
Ref. 11.
14
Ref. 5, s. 138.
15
Tamže.
16
Pozri hlásenie veliteľa 4. vojenskej oblasti
Úradu štátneho tajomníka MNO o obsadení územia Oravy a Spiša poľským vojskom. VÚA – VHA
Praha, f. MNO-štát. taj. expozitúra Bratislava
1945, šk. 11, č. 169.
17
ŁAWSKI, J.: Organizacja ochrony granic państwowych Polski ludowej w latach 1945
– 1948. Warszawa: WAP 1974, s. 127.

a 8. pešej divízie 1. armády WP.18 Spolu
s nimi prichádzali aj ďalšie oddiely poľskej
milície, ktoré pomáhali, často s použitím
násilia, ustanovovať orgány poľskej správy.
Dochádzalo k prvým stretom a incidentom medzi miestnymi Slovákmi a formujúcou sa poľskou štátnou mocou.
Veliteľ VII. armádneho zboru čs. armády (veliteľstvo Trenčín) plk. pech. Michal Širica v hlásení o situácii v severnom
pohraničí, ktoré spracoval podľa informácií prednostu 2. oddelenia (spravodajského) svojho štábu získaných v dňoch
9. – 10. júla 1945 od miestnych orgánov
Národnej bezpečnosti a Finančnej stráže,
okrem iného, uviedol: „Priestor TrstenáJablonka: V Podvlku, Pekelníku, Srnia
a Harkabúz došlo k zrážke medzi miestnou
milíciou a poľskou milíciou, ktorá prišla obsadiť tieto kraje. V Podvlku na strane poľskej
boli 4 mrtví a 1 mrtvý z miestnej polície
(uvedený ozbrojený incident sa uskutočnil 4. júla 1945 a prestrelka trvala 8 hodín
– pozn. J. Š.19). Obyvateľstvo 13 obcí, ktoré za bývalej Slovenskej republiky pripadli
k Slovensku, chce byť pripojené k Československej republike.“ V súvislosti s nízkymi
počtami príslušníkov Finančnej stráže (7
– 8 osôb v jednej stanici) a obavou, že
v krátkom čase „môže dôjsť k incidentom
medzi poľským vojskom, prípadne milíciou
a našimi pohraničnými orgánmi“, navrhoval vyslať do pohraničia vojenské jednotky.20 Podobne aj veliteľ 10. pešej divízie
(veliteľstvo Košice) pplk. del. Emil Perko
na základe telefonickej správy od Okresného národného výboru v Spišskej Starej
Vsi dňa 20. júla 1945 informoval nadriadené veliteľské orgány o tom, že „Poľské
vojská vtiahli 19. t. m. na sporné územie
13 spišských obcí. Zavierajú našich ľudí.
Občania sú ozbrojení a chcú započať odboj.
Hrozí krvipreliatie...Sú obavy, že Okresný
národný výbor nebude môcť tomu zabrániť.
Oznamujem Vám to s tým, aby ste podnikli všetko, čo je vo Vašej moci na zabránenie
preliatie krvi.“21
Pokračovanie v budúcom čísle

18
Tamže PROCHWICZ, J.: Wojsko Polskie w
ochrone granic Polski (w pięćdziesiątą rocznicę objecia ochraną granic pres jednostki 2 Armii WWP).
In: http://www.ketrzyn.ordinariat.opoka.org.pl/
documents/HISTORIA/wpoc.htm.
19
Ref. 10, č. 80930/II-2/47. Správa Povereníctva vnútra SNR Ministerstvu vnútra v Prahe o pomeroch na Orave a Spiši z 8. apríla 1947.
20
Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. VO-4, šk. 1, inv. č. 11, č. 80093 Taj./oper.
1945.
21
Tamže, č. 10075/Taj. 1. oddel. 1945.
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v letech 1945-1949. Praha: Nakladatelství Skřivan
2008, s. 240
10
Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV ČR) Praha, f. Teritoriální
odbory – obyčejné 1945-1959, Polsko, šk. 16, č.
80930/II-2/47.
11
ANDRÁŠ, M.: Poľská menšina na Slovensku. In: http://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/
poliaci-8.htm.

konferencie ponechané v československej
správe.12 Československá vláda však už 5.
mája 1945 na zasadnutí v Košiciach odsúhlasila vrátenie týchto krajov Poľsku.13
Súčasne sa začali čs. - poľské rokovania,
ktoré otázku hraníc na Orave a Spiši riešili
v súvislosti so snahou Poľska o pričlenenie
Těšínska. Vyústili 20. mája 1945 do podpísania tzv. pražských protokolov, podľa
ktorých sa mal priebeh hraníc v uvedených oblastiach vrátiť na čiaru stanovenú
v roku 1920.14
O podmienkach preberania inkorporovaného území do poľskej správy rokovala ešte v ten istý deň v Trstenej delegácia
SNR so zástupcami okresného národného výboru (Powiatowej rady narodowej)
v Nowym Targu. Slovenská delegácia
predložila, okrem iného, požiadavku na
premiestnenie slovenského obyvateľstva
na Slovensko, a to na základe ich dobrovoľného rozhodnutia. Požiadavka vyplývala najmä z obavy niektorých Slovákov z odvetných opatrení Poliakov alebo
poľských orgánov za ich proslovenskú či
pročeskoslovenskú angažovanosť. Poľská
strana nakoniec súhlasila iba s možnosťou
dobrovoľného vysťahovania sa členov slovenských úradných orgánov, štátnych zamestnancov a kňazov, a to aj s majetkom.
Súčasne bolo dohodnuté, že existujúce
obecné milície budú ponechané, ale dostanú poľských veliteľov. Rovnako mohli
naďalej pôsobiť – ako súčasť poľskej administratívy – aj dovtedajšie národné výbory. Na záver rokovaní bol prijatý dohovor
o spolupráci poľských orgánov s Okresným národným výborom v Trstenej pri
stíhaní fašistických živlov v prihraničných
obciach.15
Prvé jednotky poľskej armády (Wojska Polskiego – WP) prišli na severné
územie Oravy a Spiša už v polovici mája
194516 spolu s oddielmi 10. pluku zboru
vnútornej bezpečnosti (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – KBW).17 Ďalšie
na základe rozkazu generálneho štábu WP
z 29. júna 1945 o obsadení južnej hranice
Poľska, ktoré mali strážiť spolu s vojakmi Červenej armády. Išlo o jednotky 6.

Po stopách minulosti

hodnutie vo veľkej miere ovplyvnili aj nebezpečné pomery, vyvolané pôsobením
rôznych ozbrojených skupín – lupičských
a pašeráckych bánd, banderovcov, miličných a vojenských jednotiek a oddielov
poľského ozbrojeného protikomunistického odboja. Tieto vo viacerých prípadoch
prenikali aj na slovenské územie.
V tomto zmysle cieľom našej štúdie je
ukázať vývoj bezpečnostnej situácie, tak
na inkorporovanom území ako na slovenskej strane hranice, a to v časovom úseku
od oslobodenia týchto oblastí Červenou
armádou do roku 1947, ktorý sa stal,
najmä v kontexte podpísania čs. - poľskej
zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, istým prelomom vo vzťahoch
medzi oboma štátmi. Štúdiu ponímame
ako príspevok k diskusii, ktorá prebieha
v slovenskej a poľskej historiograﬁi a v komunite „poľských“ Slovákov na Hornej
Orave a Spiši o niektorých aspektoch povojnového vývoja na tomto území. Opierame sa v nej predovšetkým o výsledky
vlastného výskumu v archívoch Slovenskej republiky a Českej republiky.
***
Severné oblasti Oravy a Spiša obsadili
vojská Červenej armády na konci januára
1945. Okrem vytvorenia vlastnej vojenskej správy ponechali v činnosti národné
výbory s miestnymi ozbrojenými milíciami, ktoré tu vznikli po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste
1944. Postupne sem začali prichádzať aj
poľskí úradníci s ozbrojeným sprievodom. Napríklad v obci Jablonka už 3.
februára 1945 žiadal veliteľ poľskej milície z Nowego Targu odovzdanie miestnej
správy do rúk Poliakom.10 Činnosť poľských úradníkov sa stretávala s odporom
veľkej časti obyvateľstva, ktoré preferovalo
prinavrátenie týchto oblastí Československu a uznávalo iba tunajšie československé
orgány. So súhlasom velenia 4. ukrajinského frontu Červenej armády sa tu uskutočnil plebiscit, v ktorom sa 98 percent
obyvateľstva Hornej Oravy a Spiša prihlásilo k slovenskej národnosti a naprostá väčšina sa vyslovila za pripojenie ich
obcí k ČSR.11 Výsledky plebiscitu prispeli
k tomu, že velenie 4. ukrajinského frontu
28. apríla 1945 rozhodlo, aby „sporné“
územie bolo až do rozhodnutia mierovej
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Čitatelia – redakcia

Gratulácia
prof. Jozefovi
Čongvovi
Predseda Spolku Slovákov v Poľsku
prof. Jozef Čongva sa 19. marca 2009
dožíva významného životného jubilea
– 70. narodenín.
Pri tejto príležitosti mu srdečné blahoželáme a prajeme mu veľa zdravia,
pohody v rodine, spokojnosti a mnoho ďalších úspechov v osobnom živote
a vo vedeckej práci.
Prof. J. Čongva pochádza zo slovenskej rodiny z Jurgova. Vyštudoval
právo na Jagelovskej univerzite v Kra-

kove. V roku 1967 začal pôsobiť ako
asistent na Katedre dejín politickoprávnych vied v pobočke Jagelovskej
univerzity v Katoviciach. V roku 1968
vznikla Sliezska univerzita v Katoviciach a prof. J. Čongva sa stal jej vedeckým pracovníkom. Doktorát právnych
vied získal v roku 1971 a habilitáciu
v roku 1980. O rok neskôr bol ako docent poverený vedením Katedry dejín
ústavného zriadenia. Študijne pôsobil
aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a na
Slovensku. Hodnosť mimoriadneho
profesora získal v januári 1991. O tri
roky nato mu udelili titul riadneho
profesora, ktorý prevzal z rúk vtedajšieho prezidenta PR Lecha Wałesu. Tak
sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku.
Od roku 1995 pôsobí súčasne aj na
právnickej fakulte ﬁliálky lublinskej
UMCS (Univerzita M. CurieovejSkłodowskej) v Rzeszowe. V súčasnosti
prednáša aj na Hornosliezskiej vysokej
škole W. Korfanteho v Katoviciach.
Prof. J. Čongva je nositeľom viacerých poľských a slovenských vyznamenaní, o. i. Radu Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy
o Slovenskú republiku najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej ob-
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lasti (udelená 8.1.2009), Zlatého kríža za zásluhy, Zlatého odznaku Zväzu
poľských učiteľov, Pamätnej plakety
Ľudovíta Štúra a medaily Za zásluhy
pre KSSČaS v Poľsku. Za svoju vedeckú činnosť získal dvakrát (1971,
1982) individuálnu cenu III. stupňa
poľského ministra školstva. Je autorom takmer 100 vedeckých prác. Spomeňme niektoré: Vplyv ústredných
orgánov druhej Poľskej republiky na
sliezske zákonodarstvo v rokoch 19221939 (Katovice, 1979), Parlamentárna
imunita poslancov sliezskeho snemu
v rokoch 1922-1939 (Katovice, 1992),
spolu s J. Špernogom je spoluautorom
knihy Slováci vo Varšavskom povstaní
(SSP Krakov, 1994), Dejiny a súčasnosť Jurgova (Krakov, 1996), Národná
rada slovenskej republiky (1998). Vedecké výstupy jeho výskumov i bohatá
publikačná činnosť sú prezentované
v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných fórach.
Popri vedeckej práci sa prof. J.
Čongva venuje publicistickej činnosti.
Na stránkach časopisu Život publikuje
články spojené s historicko-právnymi
otázkami Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území.
Redakcia

Blahoželanie

Florián Rapáč sa narodil 7. mája 1905
v Harkabuze. Bol jedným z najaktívnejších
organizátorov a zakladateľov Miestnej skupiny v Harkabuze, ktorej sa stal prvým predsedom. Dodnes si pamätám, ako členovia
skupiny schválili, aby sa všetci členovia zložili
na lístok na vlak do Katovíc do Konzulátu
ČSR, kde sa mal stretnúť s konzulom M. Andrášom vo veci slovenského učiteľa, ktorý by
vyučoval na základnej škole so slovenským
vyučovacím jazykom. Krajania sa stretávali
len v nočných hodinách, aby zbytočne nevyvolávali pozornosť bezpečnostných orgánov.
Keď už naozaj peniaze chýbali, výbor miestnej skupiny sa rozhodol zorganizovať zábavu. Keďže však chýbala budova či miestnosť,
ktorú by sa dalo na tento účel prenajať, Florián Rapáč sa rozhodol
Prednedávnom oslávili 18. výročie manželstva
sprístupniť na tento účel svoj dom, kde by sa nachádzal bufet, a stodolu, v ktorej by sa tancovalo. Zábavu sa nakoniec podarilo zorga- Anna a Andrej Hovancovci z Novej Belej a k tomunizovať. Okolo 9. hod. večer však prišli na motorkách milicionári, to sviatku im rodina zasiela vinš:
ktorí hľadali F. Rapáča. Ten sa však medzičasom stihol ukryť a keďSpokojnosť v domácnosti
že ho milicionári nenašli, zábavu chceli na silu zrušiť. Ľudia však
Nech je u vás denným hosťom
s tým nesúhlasili a tak ich milícia začala biť hlava-nehlava. Najviac
A dôvera s úprimnosťou
sa dostalo podpredsedovi miestnej skupiny Eugenovi Harkabuzovi.
Tým najdrahším lásky skvostom.
Milícia okrem toho zdemolovala bufet, rodinný dom prevrátila hore
Nech sa Vám vždy dobre darí
nohami, takže nakoniec vznikli zo zábavy veľké straty. A okrem toho
A nech Vaše šťastie
sa musel Florián ešte dlhý čas ukrývať pred milíciou.
Celý život blaží Vás.
František Harkabuz

ODIŠLI OD NÁS

FRANTIŠKA CHALÚPKU

Dňa 18. januára 2009 zomrel v Novej Belej vo veku 85 rokov krajan

JÁN GNIDA

Zosnulý bol členom Spolku a verným čitateľom časopisu Život. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý otec,
svokor, dedo a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 15. januára 2009 zomrela v Novej Belej vo veku 85 rokov krajanka

JOHANA LOJEKOVÁ
skom spolku, požiarnom zbore, ktorému predsedoval vyše dvadsaťpäť rokov,
a napokon aj v družstve GS Krempachy, kde bol dlhší čas predsedom dozornej rady.
Bol propagátorom slovenskosti v
každom prostredí, do ktorého prišiel.
Vždy ho obklopovali ľudia, ktorí sa prišli s ním porozprávať a poradiť. Bol sčítaným a múdrym človekom s pomerne
rozsiahlymi historickými znalosťami, aj
keď nezískal vzdelanie. Keby mal možnosť študovať, bola by to určite história. Každý večer po práci si rozširoval
svoje vedomosti čítaním slovenských
kníh a časopisov. Poznal veľmi dobre
dejiny Slovenska, o ktorých rád rozprával svojim deťom a vnukom.
V mojich spomienkach navždy ostane ako človek plný humoru, životného
elánu a optimizmu, ochotný slúžiť radou a životnou múdrosťou nezávislé
od národnosti a vierovyznania. Veľmi
často nám opakoval, že si máme vážiť
svoj pôvod a nikdy sa zaň nehanbiť.
Veď je to tak, hovorieval, akoby sme
sa hanbili za svojich predkov a za to,
že žijete. On si po celý život zachoval
pevné slovenské národné povedomie a
ľudia si ho vážili. Snažil sa to vštepiť aj
sŕdc svojich najbližších, čo sa mu aj podarilo. Myslím si, že si zaslúži tichú spomienku od všetkých, čo ho poznali.
Agáta Jendžejčíková

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

* * *
Dňa 5. januára 2009 zomrel v Novej Belej vo veku 90 rokov krajan

JOZEF SKUPÍN

Zosnulý bol jedným z najstarších
krajanov v obci. Patril k dlhoročným
členom Spolku a bol verným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás vzorný
krajan, dobrý človek a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Niektorí ľudia sa nám natrvalo zapíšu v našej pamäti a nepochybne jedným z nich bola aj František Chalúpka
z Novej Belej.
17. januára t. r. uplynulo už desať
rokov od smrti tohto krajanského aktivistu, spoluzakladateľa MS SSP v Novej Belej a jej čestného predsedu.
František sa narodil 20. mája 1920
ako najmladšie, štvrté dieťa v slovenskej
rodine Tekly a Hieronyma Chalúpkovcov. Boli to veľmi pohnuté roky v
histórii nášho územia, keď došlo k pričleneniu Spiša k Poľsku, nastala bieda
a nezamestnanosť. To všetko prinútilo
mnohých krajanov hľadať lepšie podmienky života v zámorí. Aj Františkov
otec odišiel do USA a doma ostala matka so štyrmi deťmi a s gazdovstvom, na
ktorom bolo treba tvrdo pracovať. František teda strávil detstvo na roli, kde
musel od rána do večera pomáhať, aby
prežili. Po vychodení školy ostal gazdovať doma, keďže bol najmladší a jediný
syn. Na začiatku päťdesiatych rokov sa
oženil s Máriou Rejčákovou, s ktorou
vychoval v slovenskom duchu štyri deti:
Annu, Máriu, Žoﬁu a Jána, ktorí taktiež
sa podieľajú na spolkovom živote.
Od mladosti prejavoval živý záujem
o slovenské písané slovo, ku ktorému
sa dostal prostredníctvom slovenských
novín a kníh, ktoré im posielala rodina z Ameriky. Nejaké mu doniesol aj
otec, keď sa vrátil zo zámoria. Keď začiatkom roku 1948 vznikala MS SSP v
Novej Belej, stal pri jej zrode. Ochotne sa angažoval do krajanskej činnosti.
Vždy si našiel na ňu čas. Podporoval
každé úsilie smerujúce k rozvoju našej komunity. Za svoju obetavú prácu
získal mnoho ocenení a medailu Za
zásluhy pre KSSČaS. Beľania si ho vážili a za jeho prácu v prospech miestnej skupiny mu udelili doživotný titul
čestného predsedu MS v Novej Belej.
Propagoval Život medzi krajanmi a
zúčastňoval sa všetkých porád. Bol tiež
dopisovateľom nášho časopisu. Z jeho
iniciatívy vznikol v 50. rokoch minulého storočia folklórny súbor Spiš, ktorý
účinkuje dodnes.
Popri krajanskej činnosti vyvíjal
širokú spoločenskú aktivitu: v urbár-

Čitatelia – redakcia

SPOMIENKA NA
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Čitatelia – redakcia

Dňa 1. februára 2009 zomrel po
ťažkej chorobe v Jurgove vo veku 35
rokov krajan

TOMÁŠ MIŠKOVIČ

Zosnulý pochádzal z krajanskej rodiny a bol čitateľom Života. Odišiel od
nás dobrý krajan, syn, brat, ujo a kamrát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

***
Dňa 23. januára 2009 zomrela v
Krempachoch vo 60 rokov krajanka

MÁRIA LUKÁŠOVÁ
(rod. Paluchová)

***
Dňa 18. januára 2009 zomrel v Novej Belej vo veku 85 rokov krajan

JÁN CERVÁS

Zosnulý patril medzi zakladateľov
miestnej skupiny v Novej Belej. Aktívne sa podieľal na kultúrnom a spoločenskom živote obce. Takmer šesťdesiat rokov bol kantorom v miestnom
kostole. Túto funkciu prejal po svojom
otcovi. Ako nadaný hudobník sa živo
zaujímal aj o folklór. Bol jedným zo
zakladateľov folklórneho súboru Spiš,
ktorému venoval veľa času a srdca.
Spolu s manželkou Viktóriou vychovali v slovenskom duchu štyroch synov.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec, brat, dedo, svokor a pradedo.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

***
Dňa 4. januára 2009 zomrela v Repiskách - Bryjovom Potoku vo veku 71
rokov krajanka

ANNA DZIADOŇOVÁ

***
Dňa 25. januára 2009 zomrel v
Krempachoch vo veku 89 rokov krajan

ŽIVOT MAREC 2009

VALENT PETRÁŠEK
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Zosnulý bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý otec, dedo, pradedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

MÁRIA KALATOVÁ
(rod. Krišíková)
Zosnulá bola rodáčkou z Vyšných
Lápš. Vždy sa živo zaujímala o svoju obec a rada si zalistovala v Živote.
Odišla od nás dráha mamka, babička,
sestra a teta. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej, FS Spiš
a redakcia Život
Zosnulá bola členkou Spolku a čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
dobrá krajanka, starostlivá manželka,
matka, sestra, babička a nevesta. Nech
odpočíva v pokoji!

Dňa 23. januára 2009 zomrela v
Žiakovciach na Slovensku vo veku 86
rokov krajanka

Zosnulá pochádzala zo slovenskej
rodiny. Dlhé roky bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá manželka,
matka, babička, prababička a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách –
Bryjovom Potoku

* * *

MS SSP vo V. Lapšoch, rod. Krišíková z V. Lápš, Nysy a Č. Hory

* * *
Dňa 15. decembra 2008 zomrel po
dlhej chorobe v Nedeci vo veku 82 rokov krajan

JÁN MAJERČÁK

Zosnulý bol členom Spolku a čitateľom Života. Podieľal sa na vzniku divadelného krúžku, v ktorom bol aj vynikajúcim hercom. Jeho manželka bola
učiteľkou slovenčiny na ZŠ v Nedeci.
Okrem toho sa aktívne zapájal do spoločenskej činnosti v obci. V rokoch 195872 bol predsedom Miestneho národného
výboru, za čo získal aj vyznamenanie Zaslúžilý pracovník Národného výboru. Od
1945 bol členom DPZ v Nedeci. Neskôr
sa stál zástupcom veliteľa zboru. Svoju
aktivitu prejavil i v Gminnej správe DPZ
v Nižných Lapšoch, kde pôsobil ako jej
predseda. Bol aj poslancom Vojvodského
národného výboru v Novom Sączi. Získal viaceré vyznamenania: Dôstojnícky
kríž Radu obrodenia Poľska, Strieborný
kríž za zásluhy, zlatý odznak za zásluhy
pre Novosączské vojvodstvo, zlatú medailu za zásluhy pre požiarnictvo, zlatý
kríž Polonia Restituta, odznak vzorný
požiarnik, medailu za zásluhy pri odstraňovaní následkov záplav. V roku 2007
oslávili s manželkou 50. výročie sobáša
a boli vyznamenaní medailou za dlhoročné manželské spolunažívanie. Odišiel
od nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Pomaly sa blíži jar a začíname rozmýšľať nad plánmi, ako usporiadame
plodiny na našich zeleninových záhonoch. Dodržiavaním správneho osevného postupu najlepšie zabezpečíme,
aby rastliny mali a dostali všetko, čo
potrebujú. Týmto spôsobom sa môžeme vyhnúť možným rizikám prenosu
rôznych chorôb, škodcov alebo nadmernému zaburineniu pozemku.
Môžeme si spätne spomenúť na
minuloročné úspechy, príp. neúspechy
pri pestovaní zeleniny, čo by sme mohli
ešte vylepšiť. Mali by sme si urobiť jednoduchý náčrt, v ktorom si poznačíme, kde bolo čo zasadené minulý rok
a plus k tomu aj pár poznámok napr.
aká bola úroda, vyskytnutí škodcovia,
ako sa danej plodine darilo na uvedenom pozemku.
Tento plánik je veľmi dôležitý, lebo
nám bude slúžiť pre vypracovanie plánu na výsadbu v budúcom roku. Každý druh zeleniny potrebuje to správne
miesto na vysadenie. Toto je vlastne
striedanie plodín, čo je jeden z najdôležitejších predpokladov zvyšovania úrodnosti pôdy. Striedanie plodín
znamená určité poradie, v ktorom sa
na jednom záhone počas niekoľkých
rokov vystriedajú určité skupiny rastlín
(koreňová zelenina, hlúboviny, strukoviny, okopaniny). Zostavujeme ho
každý rok znova, aby sme mali prehľad
o tom, kde majú byť ktoré kultúry vysiate alebo vysadené, ako dlho je záhon
využitý a čo urobiť s uvoľneným miestom po zbere.

Živiny v pôde

Striedanie plodín
Striedanie plodín je založený hlavne na využívaní živín rastlinami. Každá
rastlina potrebuje pre život rôzne kombinácie rôznych živín v rôznych pomeroch. Napríklad strukoviny pútajú
vzdušný dusík, ale veľkú časť nechajú
v pôde. To je dobrý základ pre iné rastliny ako napríklad kukuricu, ktorá má
zvýšenú potrebu dusíka.
Ďalší dôvod pre striedanie plodín
je ten, že každá rastlina necháva pôdu
v inom stave. Napríklad obilniny nechávajú pôdu v zlom stave, preto je po
nich vhodné zaradiť napríklad okopaniny. Z tohto aspektu je striedanie
plodín veľmi racionálne a ekonomické
riešenie hospodárenia na pôde.

Vplyv pestovaných rastlín
na štruktúru pôd
Výskumy a prax zdôrazňujú aj
striedanie plodín v závislosti od vplyvu danej rastliny na štruktúru pôdy.
O štruktúrotvornom vplyve rastlín na
pôdu rozhodujú hlavne tieto činitele:
a) množstvo koreňovej hmoty
b) doba pôsobenia koreňového systému na pôdu
c) dávky organických hnojív
d) intenzita spracovania pôdy
e) technológia pestovania
Medzi štruktúrotvorné rastliny patrí ďatelina, lucerna, a ich zmesi s trávami. Stredne zlepšujúci účinok majú
strukoviny, alebo ozimná repka. Obilniny pôsobia indiferentne a pestovanie
okopanín štruktúru zhoršuje.

Výsadbový plán
Na nezatienenej pôde sa vytvára
prísušok, poškodzuje sa štruktúra, klesá obsah humusu a tým aj úrodnosť.
Rýchlou náhradou porastov na voľných
záhonoch môžu byť kultúry ako napr.

reďkovka, reďkev, listový šalát, špenát.
Snažíme sa aj o to, aby druhová skladba
pestovaných plodín bola čo najpestrejšia. Zameriame sa na tie druhy, ktoré
potrebujeme v malých množstvách
počas celej sezóny - napríklad listovú
alebo vňaťovú zeleninu. Pestovateľský
plán nám súčasne poslúži aj ako pomôcka pri nákupe osív a sadív.

Striedanie plodín
v zeleninovej záhrade
V podstate ide o to, aby sme si zvolili určité poradie, v ktorom na jednom
záhone počas niekoľkých rokov vystriedajme určité plodiny, resp. pestovateľské skupiny rastlín (napr. strukoviny,
hlúboviny, koreňová zelenina).

Nároky na živiny
Jedným z hlavných dôvodov dodržiavania správneho osevného postupu je
skutočnosť, že rozličné druhy zeleniny
majú rozdielne nároky na hlavné živiny.
Rastliny s relatívne veľkou listovou plochou spotrebujú oveľa viac dusíka než
ostatné, kým koreňové zeleniny vyžadujú značné množstvo fosforu. Strukoviny
majú oproti všetkým ostatným druhom
zeleniny veľmi dobrú vlastnosť, že sa na
ich koreňovej sústave vytvárajú maličké
hľúzky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú
ako nádorčeky. Tieto koreňové hľúzky
sú však v skutočnosti veľmi užitočné
- žijú v nich kolónie baktérií, ktoré sú
schopné pútať vzdušný dusík z pôdy a
premieňať ho na dusičnany. Tento prírodný dusík potom môžu ľahšie a lepšie
využiť ďalšie následné plodiny.

Šírenie škodcov
Ďalší dôvod, ktorý podporuje systém striedania plodín, súvisí so zabránením rozširovania rozličných škodcov
a hubových chorôb, ktoré obvykle inklinujú ku konkrétnemu rastlinnému
druhu. Takmer všetok škodlivý hmyz a
huby napádajúce zeleninu obvykle prezimujú v pôde. V nej škodcovia prežijú
aj tuhé mrazy a na jar sa potom z nich
vyvinie nová generácia.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Miriam Chudá

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Rozličné druhy zeleniny majú rôzne
nároky na hlavné živiny ako je dusík,
draslík a fosfor. Množstvo živín v pôde
môžeme ovplyvniť aj správnym dodržiavaním osevného postupu. Vlastne
správne dodržiavanie osevného postupu je jedným z hlavných dôvodov na
reguláciu živín v pôde pre dané druhy
zeleniny. Tie rastliny, ktoré majú relatívne veľkú listovú plochu potrebujú
oveľa viac dusíka ako ostatné rastliny,
zatiaľ čo koreňová zelenina potrebuje
väčšie množstvo fosforu. Pravidelné
striedanie plodín umožňuje periodické

hnojenie pôdy organickými hnojivami
k okopaninám, olejninám a iným plodinám. Systematické zaraďovanie ďateľovín a strukovín umožňuje využívať
biologicky pútaný dusík zo vzduchu a
niektorých živín z pôdnej zásoby (fosfor, vápnik).

Poľnohospodárstvo

STRIEDANIE PLODÍN
V ÚŽITKOVEJ ZÁHRADE (1)
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Mladým – mladším – najmladším

ELENA ČEPČEKOVÁ

Ako pochodil
neskúsený vrabček
Čo sa stalo, zle sa stalo, vtáčatko sa
zatúlalo. Vtáčatko, ten vrabček malý,
čo ho všetci radi mali.
- Kde je mama? Kde je tata? Kde je
náš dom lebo pajta?
Nevedel. Nuž zaviedli ho pred vtáčieho policajta.
- Tvoje meno?
- Čimčara.
- Z ktorého si chotára?
Nevedel. Nuž aké čudo,
že sa ľahko zatára. Neskúsené
vrabce malé pamätať si musia
stále – dedinu a ešte k tomu

číslo domu. A nakoniec popri inom,
kde je miesto za komínom.
- Čo s ním teraz?
- Prosím pekne, - z toho nič mačka
riekne, - Daj mi ho do opatery. Mám
dom, na ňom veľa dverí, môže chodiť
sem a tam. O všetko sa postarám.
- Išlo vrabča bývať k mačke. Hojdala ho na hojdačke, kŕmila ho, napájala,
pod krídelká pozerala.
- Však si chudý,
samá kosť, nakŕmim
ťa asi dosť.
Znáša
zrnká,
znáša kôrky pre

ŽIVOT MAREC 2009

Letí, letí roj
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Letí, letí roj,
ponad milej dvor,
/: sadol na stromienko,
zahral na okienko,
rozveselil dom. :/

Ja ti nepoviem,
lebo ja neviem,
/: lebo som ja mladá,
mladuštičká, mladá,
ja robiť neviem. :/

Anička milá,
Janík ťa volá,
/: že či nie je pyšná,
či by zaňho nešla,
sama jediná? :/

Veď je zato nič,
rastie v hore bič,
/: a tam v lese taká
tuhá matéria,
čo učí robiť. :/

vrabčiatko do komôrky. Nedočkavo
obzerá sa, ako vrabča pekne rastie, ako
pekne priberá.
- Papaj, búvaj, budeš veľký!
Raz ho dala do postieľky a spievala:
- Haja, haja, zajtra ťa už, milý vrabček, pošlem do vtáčieho raja. Raj sa
preto rajom volá, že je plný zhora, zdola samých maškŕt, dobroty.
Nikto sa tak nebude mať,
ako ty.
Prečo zajtra? Vrabček
dumá. Kto má krídla,
výhodu má.
Prekvapím ju, pôjdem hneď, kým sa vyspí,
budem späť.
Donesiem jej v tajnosti
za jej dobrú opateru dáke
rajské sladkosti.
Brnk! Už letí! Ale jaj, nevie, kde je
váčí raj. Aký nabrať správny smer? Na
juh, či na sever? Nuž zaklopkal na chalúpku pod lesom.
- Dobrí ľudia, povedzte mi, kdeže
som? Aký je tu prosím, chotár, aký kraj?
A nie je tu niekde blízko vtáčí raj?
A to bola Meduškina chalúpka. Počula hlas a hneď vrtko pricupká. Lampášikom svieti, dvere otvára.
- Vitaj, vitaj, milý vrabček Čimčara!
Práve som sa dozvedela smutnú zvesť,
že ťa mačka ráno chcela veru zjesť. Roztriasol sa vrabček ani osika a od strachu
po vrabčiacky zaﬁká:
- Tá falošná falošnica nemilá, preto
ma tak hýčkala a kŕmila. A ja hlúpy,
chcel som z veľkej vďačnosti nakúpiť
jej dáke rajské sladkosti.
- Neplač, vrabček, už sa nemáš
čoho báť. Viac sa nedaj žiadnej mačke
oklamať. Aj keby ti sľubovala zlatý raj,
radšej od nej na sto honov utekaj!
(Včielka, č.7, 2005)

JAR
Od rána mi hora hučí,
Že už vŕba lístky pučí.“

Prišla včielka v prvom letku
k sedmikráske na posiedku:
„Už si hore, kvietok biely?
Dávno sme sa nevideli!“

Počula to chrobač malá,
z postieľok hneď povstávala:
„Hore, kvietky krásne, hore,
Už je Vesna v našom dvore!“

Sedmikráska rad po rade
rozkladá si lístky mladé,
ba i golier porozpína,
nech ju slnko vyobjíma.

Za čas krátky – lúky, stráne
kvietím boli zasypané...
Zajac virgá cez úvrate:
„Jar, jar je tu, deti zlaté!“

„Sladká moja – včielka šepce,
už sa mi viac driemať nechce.

Jarné
vtáča
Natiahlo sa vtáča malé
ako pán,
vedelo, že celý svet už
čaká naň.
Brnklo na plot vedľa stienky,
naladilo hlások tenký,
a keď slnko pritiahlo si
zlatý pás,
od radosti zaspievalo
prvý raz.

Mladým – mladším – najmladším

Mária Rázusová - Martáková

Sotva prvú pieseň ono
slnka na svet usmialo sa
premilo,
keď načalo pieseň druhú,
dotancoval vetrík z juhu,
a keď tretiu dospievalo
napokon,
už aj Vesnu vylákalo
z raja von.

I šla ona za vtáčaťom
pomaly,
pri chôdzi jej krásne šaty
voňali,
kde sa nôžkou dotkla zeme,
vzklíčilo hneď každé semä,
a kde ona obrátila
milú tvár,
víťazne sa objavila
mladá jar.
(Od jari do zimy, Bratislava1989)

ÚLOHA

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Milé deti, jar nám pomaly klope
na dvere. Mnohí z vás sa už určite
tešia na prvé jarné dni, keď spoza
mrakov vykukne hrejivé slniečko.
Kocúr Garﬁeld, ktorého vidíte na
našom obrázku, sa vybral na prvú
jarnú výpravu do sveta. Zobral si
len tie najnutnejšie veci a veru nezabudol ani na glóbus, aby náhodou
nezablúdil. Aby sa kocúrovi cestovalo veselšie, vymaľujte ho a obrázok
nám pošlite do redakcie. Najkrajšie
práce odmeníme peknou knižkou.
Z prác, ktoré nám do redakcie
prišli minulý mesiac sme odmenili: Magdalénu Vojenskú z Kacvína
a Stanislavu Bugajskú z Pekelníka.
Blahoželáme!
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Hudba a moto

ZUZANA
SMATANOVÁ
Na slovenskej hudobnej scéne sa za
posledné roky objavilo niekoľko nových tvárí. Typickým javom súčasnej
pop-music je, žiaľ, to, že mnohé
z takzvaných hviezd zhasli veľmi
rýchlo. K takýmto hviezdam však
rozhodne nepatrí Zuzana Smatanová. V roku 2003 bola v mediálnej
súťaži Aurel vyhlásená za speváčku
roka, no mediálne ocenenia berie
s určitou rezervou. Energiu venuje
hlavne písaniu textov a spievaniu a
nie pútaním pozornosti médií.
Zuzana Smatanová sa narodila
14. júna 1984 v Žiline. Hoci sa po
skončení základnej školy rozhodla
pre štúdium humanitného zamerania
– na Pedagogickej a Sociálnej Akadémii v Turčianskych Tepliciach, kde získala aj pedagogické minimum, vždy ju
to ťahalo k spevu. Ako priznala v neskorších rozhovoroch, gitara jej robila
spoločnosť prakticky už od malička.
Postupne začala písať texty k svojim

ŽIVOT MAREC 2009

Mazda 3 MPS
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Chcete si vychutnať dravšiu jazdu?
Nová Mazda 3 MPS je určená športovo
založeným vodičom, ktorí si zároveň
zakladajú na kvalite vozidla. So svojou
ľahkou karosériou a maximálnym výkonom 260 koní pri 5 500 otáčkach
patrí k najvýkonnejším kompaktným
vozidlám súčasnosti.
Exteriér pôsobí naozaj elegantne
a športovo. Vďaka širším nárazníkom
bolo možné využiť 19-palcové kolesá
z ľahkých zliatin, čo výrazne podporuje stabilitu vozidla. Športová mriežka chladiča a strešný spojler výrazne
dokresľujú vzhľad vozidla. V interiéri
dominujú prvky s čiernou povrchovou
úpravou a s červeným prešívaním. Celkový dojem z vozidla dopĺňajú hliníkové a kožené elementy.
Zrýchlenie je naozaj vynikajúce - z
0 na 100 km/h za 6,1 sekundy. Rýchlosť
250 km/h je jednou z najvyšších rýchlostí v tejto triede. Za impozantným
výkonom sa skrýva 2,3 litrový MZR
DISI turbo motor, ktorý vyťaží z ľahkej
karosérie to najlepšie. Vyladený výfuk
na športový tón, vylepšená karoséria
a brzdy len zlepšujú radostný dojem

piesňam, s ktorými sa najskôr prezentovala len v kruhu najbližších a neskôr
aj verejnosti. Odvaha jej zrejme nechýbala, pretože v roku 2002 sa prihlásila
do autorskej súťaže Coca – Cola Popstar, ktorú suverénne vyhrala. Niektoré piesne na prvom albume naspievala
v angličtine a niektoré v slovenčine.

Na druhom albume Svet mi stúpil na
nohu prevažovali skôr slovenské texty.
Odvtedy ju hudobná kritika i verejnosť začala evidovať na hudobnom
nebi. Pozornosť však nepúta škandálmi, tak, ako je to v prípade mnohých
začínajúcich hviezd, ale dobrým hlasom, príjemným vzhľadom a jemným
vystupovaním.
z jazdy. A so 6-stupňovou manuálnou
prevodovkou prevezmete plnú kontrolu
nad vysokým výkonom automobilu.
Medzi najzákladnejšie vymoženosti
patrí veľký batožinový priestor s veľkosťou 290 litrov, pri sklopených zadných sedadlách až 619 litrov. Aj interiér
ponúka množstvo úložného priestoru.
Do schránky v prístrojovej doske sa
zmestí dokonca notebook. Volant a sedadlo vodiča môžete upraviť siedmimi
rôznymi spôsobmi a docieliť tak komfortnú polohu pre riadenie.
Kvalitná výstuž len potvrdzuje športový charakter. K bezpečnostnej výbave
nemôžu chýbať ani kotúčové brzdy na
všetkých štyroch kolesách, antibloko-

Po získaní titulu speváčky roka
2003 v súťaži Aurel, rovnaký titul
získala aj v súťaži Grand Prix Radio
a v súťaži OTO.
Album Zuzany Smatanovej – Svet
mi stúpil na nohu, získal v roku 2005
titul Zlatá platňa, Platinová platňa ale
a v roku 2007 Multiplatinová platňa,
keďže sa ho predalo až 27 000 kusov.
Hádam jedným z najväčších ocenení
každého speváka a speváčky je titul
Zlatý slávik. V roku 2007 ho získala
práve Zuzana Smatanová. Ako sama
tvrdí, väčší význam než ocenenia, má
pre ňu spolupráca s rôznymi slovenskými umelcami – s Ivanom Táslerom zo skupiny I.M.T Smile, či pilotným spevákom skupiny Desmod.
Popri tom sa venuje nielen hudbe,
ale aj cestovaniu a v súčasnosti príprave tretieho albumu
Podľa mnohých hudobných kritikov čaká Zuzanu Smatanovú skvelá
budúcnosť. Má všetko, čo je pre serióznu hudobnú kariéru potrebné – správny odstup voči médiám, vyhýbanie sa
škandálom, otvorenosť pre spoluprácu
s inými hudobnými producentmi ale
hlavne dobrý hlas. (lo)

vací brzdový systém (ABS), elektronický rozdeľovač brzdnej sily (EBD), systém riadenia jazdnej stability (DSC),
protipreklzový systém (TCS), diferenciál s obmedzenou svornosťou (LSD)
a brzdový asistent (EBA). Na zaistenie
ochrany pri nehodách je Mazda3 MPS
vybavená jedinečným systémom progresívneho rozdeľovania a absorpcie nárazu. Úroveň bezpečnosti ďalej zvyšuje
šesť airbagov, sklopný brzdový pedál,
bezpečnostný stĺpik riadenia a systém
upozornenia na zapnutie bezpečnostných pásov. A ku tomu všetkému vám
počas jazdy bude skvele vyhrávať akustický systém BOSE so siedmimi reproduktormi ušitý ako na mieru. (ms)

František Kolkovič

Keď prevalia sa jarné vody,
vlaňajších snehov pozostatky
ktosi potajomky zahodí,
pltníci sa vezmú za opravu lodí,
zakiaľ deň je ešte krátky.

že do posledných prielomových dverí
nestačíte dospievať svoju pieseň.
A Dunajec ďalej spievať bude
zelenkavou vlnkou bez konca,
akoby do pochodu si húdel
pri svojom búrlivom prúde
alebo chytal dievku do tanca.

Potom sa začne naozajstná plavba
plťami. Dunajec sa pení v Pieninách
na zákrutách ako riečnych chodbách.
Goral smahlý ešte o to zadbá,
aby sa loďka hnala po hlbinách.

Zajtra zas bude nové plávanie,
zaspieva hravo zelenkavá vlnka.
Iba ak tieň Sokolice zastane
a preruší nenútené spievanie
pred západom červeného slnka.
(2004)

Zákruty menia náhlivo jeho smery,
Dunajec zelenkavý smelo loď nesie.
Tomu asi nikto ľahko neverí,

Špenátové halušky

Zuzka varí
ČO NA OBED
Krémová pórovo zemiaková polievka

Zemiaky (1kg), mrazený špenát (400g),
hladká múka, cibuľa, hrubá múka, soľ,
1 vajíčko, cesnak, čierne korenie, petržlenová vňat, šampiňóny alebo hliva asi
40-50 dkg, syr Niva 15 dkg, syr Bambino alebo Lučina, smotana na šľahanie,
10 dkg slaniny
Nastrúhame zemiaky, pridáme
rozmrazený špenát, roztlačený cesnak
aspoň 2 strúčiky, vajíčko, zamiešame
a pridáme hrubú a hladkú múku tak,
aby sme získali vláčne haluškové cesto.
V osolenej horúcej vode s trochou oleja
vyvaríme halušky. Halušky vyberieme a
dáme na misu. Na panvici rozpustíme
trošku oleja, na ktorý pridáme na drobno nakrájanú cibuľu, nadrobno nakrájané hríby a pražíme. Pridáme soľ, čierne korenie, petržlenovú vnať. Keď sú
hríby udusené, pridáme syr (nakrájanú
nivu na drobné kúsky), podlejeme so
šľahačkou a za mierneho varu varíme,
pokým sa syr nerozpustí. Omáčku nalejeme na halušky a dôkladne premiešame. Nakoniec polejeme s opraženou
slaninkou.

Lokše
Zemiaky, maslo, mlieko, hladká múka,
soľ
Z uvarených zemiakov urobíme zemiakovú kašu. Do vychladnutej kaše
pridáme hladkú múku a vypracujeme

hladké cesto, ktoré spracujeme do tvaru
valčeka a nakrájame na rovnaké dieliky,
ktoré vyvaľkáme na hrubo asi 0,3-0,5
cm a pečieme na platni z oboch strán.
Upečené lokše potrieme maslom, posolíme a možeme podávať s mliekom
alebo k mäsu.

KOLÁČE
Bryndzové paginy
0,5 kg polohrubej múky, 250 g bryndze,
Hera, soľ, vajce, prášok do pečiva
Z múky, bryndze, soli, tuku a vajíčka urobíme cesto, do ktorého dáme
aj prášok do pečiva. Necháme prikryté postáť, prevaľkáme, preložíme
a znovu necháme postáť. Rozváľkáme
asi na 1 cm hrúbky a vykrajujeme kolieska. Potrieme žĺtkom a dáme piecť.
Vynikajúca pochúťka!

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

e-mail: zivot@tsp.org.pl

1 veľký pór, 4 stredne veľké zemiaky, slepačí vývar alebo bujón, olej, soľ
Pór umyjeme a pokrájame na kolieska asi 0,5 cm hrubé. Zohrejeme olej
v asi 3 l hrnci. Pridáme pór a necháme
dusiť asi 3 minúty na miernom ohni,
občas premiešame. Medzitým pokrájame zemiaky na kocky. Pridáme k póru
a dusíme ďalšie 3 minúty. Rozpustime
bujón v asi 1,5 l vriacej vody. Vývar pridáme do hrnca s pórom a zemiakmi a
necháme variť, kým zemiaky nie sú mäkké. Po dovarení necháme vychladnúť a
zmixujeme mixérom na jemný krém.
Podávame s opečenými chlebovými
kockami.

Umenie a varenie

NA DUNAJCI
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Naša poradňa

PORADY
KOSMETOLOGA

ŽIVOT
2009
ŽIVOT JANUÁR
MAREC 2009

Witam wszystkich w kolejnych
poradach kosmetologa. Przygotowałem dzisiaj dla Was kilka rad na temat
wody i jej znaczenia jakie ma na nasz
organizm.
Woda w użytku wewnętrznym służy nie tylko całemu organizmowi do
zachowania zdrowia, ale również do
zachowania urody skóry. Powinniśmy
dostarczać naszemu organizmowi co
najmniej 2 litry wody dziennie. Część
kuracji kosmetycznych często opiera
się na piciu wód mineralnych i leczniczych, herbat owocowych i ziołowych
lub serwatki. Woda bierze udział praktycznie we wszystkich procesach ﬁzjologicznych zachodzących w skórze.
Woda zawarta w kreatynie nadaje skórze gładkość. Jest tez środowiskiem, w
którym zachodzą reakcje enzymatyczne
dostarczające energii, składników budulcowych i elementów niezbędnych
do wzrostu i budowy tkanek. Woda w
organizmie odgrywa zasadniczą rolę w
termoregulacji.
Działanie kąpieli wodnych zależy od temperatury wody i dodatków.
Zimne kąpiele poniżej 15˚C działają
pobudzająco na układ nerwowy i przemianę materii i dlatego są wskazane dla
chorych na cukrzycę czy reumatyzm.
Ciepłe kąpiele od 33-34˚C rozluźniają mięśnie, rozszerzają naczynia
krwionośne i działają uspokajająco na
układ nerwowy. Łagodzą też zapalenia skóry i zaburzenia snu, przewlekłe
dolegliwości nerkowe, zapalenia i zesztywnienie mięśni, ścięgien i stawów.
Gorące kąpiele powyżej 38˚C działają
stymulująco na cały organizm, ale nie
są zalecane.
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Teraz podam Wam kilka przykładów kuracji wodnych, które bez problemu wykonacie we własnej wannie:
Kąpiele o zmiennej temperaturze
wzmacniają obwodowy przepływ krwi
i pobudzają układ oddechowy. Wzmacniają układ krążenia oraz regulują jego
zaburzenia.
Kąpiele z dodatkiem soli mają
działanie odwadniające i odtruwające,
wpływają także na zmniejszenie masy
ciała. Kąpiele z dodatkiem soli zaleca
się przy łuszczycy i innych chorobach
skóry. W tym celu rozpuszczamy 150 g
soli morskiej lub kuchennej na 1 wannę wody. Kąpiel powinna trwać maksymalnie 20 minut.
Kąpiele w pianie działają odprężająco. W zależności od dodanych środków działają wygładzająco, pobudzająco, odprężająco, ściągająco, gojąco i
łagodząco. Do kwaśnych kąpieli możemy dodać sok z cytryny lub ocet winny, które dzięki swoim właściwościom
ściągającym nadają się szczególnie do
skóry tłustej i zanieczyszczonej.
Kąpiele kwiatowe i ziołowe. Może
być to kąpiel np. z olejkiem eterycznym. Aromatyczna para wydzielana
przez olejki może w połączeniu z wodą
działać pobudzająco lub rozluźniająco,
ponieważ jest resorbowana przez błonę
śluzową w trakcie oddychania.
Kąpiele stóp służą do oczyszczenia i
zmiękczenia skóry, ogrzewania (kąpiele
ciepłe, o zmiennej temperaturze) oraz
hartowania (kąpiele zimne). Stosuje się
je z reguły przed leczeniem. W zależności od dodanych ziół, zapobiegają zapaleniom, wzmacniają tkanki, rozluźniają skurcze, przyczyniają się do lepszego
ukrwienia lub działają łagodząco.
Pozdrawiam wszystkich Czytelników i życzę samych słonecznych dni.
Do zobaczenia za miesiąc.
Dawid

Jozefa Pieronek
Zespół X
– epidemia
XXI wieku
Zespół metaboliczny określany jako
„zespół X” został zaliczony do chorób,
których ryzyko wystąpienia rośnie u
osób otyłych o obniżonej aktywności ruchowej. Zespół X rozpoznaje się
wtedy, gdy u danej osoby występują co
najmniej trzy z poniższych objawów:
- otyłość brzuszna
- wysokie stężenie trójglicerydów
- niskie stężenie cholesterolu HDL
- wysokie ciśnienie tętnicze
- wysokie stężenie cukru we krwi.
Osoby chore na zespół X mają
znacznie podwyższone ryzyko zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe
i cukrzycę typu 2. Narażeni są również
na przedwczesną śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu lub innych
przyczyn. Szacuje się, że problem ten
dotyczy co piątego Polaka. Zwykle zespół metaboliczny nieco częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Charakterystyczne jest to, że częstość jego
pojawienia się rośnie wraz z wiekiem,
im bliżej sześćdziesiątki, tym więcej
rozpoznań tego schorzenia.
Lekarze są zdania, aby zapobiec wystąpieniu zespołu metabolicznego lub
się zeń wyleczyć, należy:
- zadbać o prawidłowa wagę
- zmniejszyć w diecie ilość tzw. tłuszczów nasyconych (pochodzenia zwierzęcego) i cholesterolu

- więcej czasu spędzać w ruchu
- alkohol pić okazjonalnie i w niewielkich ilościach
- do minimum ograniczyć ilość
soli
- do jadłospisu wprowadzić produkty, które zagwarantują organizmowi odpowiednią ilość
potasu, wapnia i magnezu.
Decyzji o rozpoczęciu pojedynku z zespołem metabolicznym
nie ma co odkładać na później.
Im dłużej trwa to schorzenie, tym
trudniej zapobiec jego groźnym
następstwom.
Nawet jeśli jest się zdrowym,
co najmniej raz w roku warto przeprowadzić badania i pomiary proﬁlaktyczne, by przekonać się, czy
grozi nam zespół metaboliczny.
Prawidłowe wyniki powinny
wyglądać tak:
- BMI czyli wskaźnik masy ciała od 18,5 do 25
- obwód talii - u kobiet do 80 cm,
u mężczyzn do 94 cm
- ciśnienie tętnicze nie wyższe niż
129/84 mm Hg
- poziom glukozy we krwi na czczo
- 60-100 mg/dl
- stężenie całkowitego cholesterolu
we krwi - poniżej 200 mg/dl
- stężenie dobrego cholesterolu
(HDL) we krwi - u kobiet nie
mniej niż 50 mg/dl, zaś u mężczyzn nie mniej niż 40 mg/dl
- poziom trójglicerydów - nie więcej niż 149 mg/dl

Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Deklaracje podatkowe za 2008 rok
wyślesz już pocztą elektroniczną bezpłatnie. Do tej pory z takiej możliwości
mogły korzystać osoby, które miały tzw.
podpis elektroniczny. Od marca ma on
zostać zlikwidowany.
Aby to zrobić należy wypełnić formularz interaktywny PIT-37 (znajdziesz go
na stronie Ministerstwa Finansów www.
mf.gov.pl).
Twoje zeznanie zostanie zweryﬁkowane przez Ministerstwo Finansów. Otrzymasz numer referencyjny, który pozwoli
na odebranie Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, będącego potwierdzeniem złożenia PIT-u.

Warto wiedzieć
Nawet jeżeli zarobiłeś mniej niż 3091
zł (kwota wolna od podatku) i nie rozliczasz się z podatku, masz obowiązek
złożyć PIT.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego
zmieniłeś stan cywilny albo miejsce zamieszkania, wypełniasz formularz aktualizacyjny (NIP3), który składasz razem
z odpowiednim PIT-em.
Jeżeli otrzymałaś zwrot darowizny,
nie uwzględniasz jej w rozliczeniu.
Pamiętaj, że kwoty podstawy opodatkowania i podatku zaokraglasz w zeznaniu do pełnych złotówek.

Jeżeli otrzymasz
wypowiedzenie
W wypowiedzeniu pracodawca musi
podać, z jakim dniem wypowiada ci
umowę o pracę. To ważne, bo wówczas
zaczyna biec okres wypowiedzenia, którego długość zależy od twojego stażu w
danej pracy. Zawsze należy przeczytać
dokładnie, co zarzuca ci szef. Ma obowiązek podać przyczynę zwolnienia, tzn.
dlaczego chce się z tobą rozstać. Musi być
ona prawdziwa i dokładnie uzasadniona,
np. bo niestarannie wykonywałaś swoje
obowiązki itp. Nie może być to ogólnikowe stwierdzenie w rodzaju „brak kreatywności” – jest to bowiem podstawa do
zaskarżenia wypowiedzenia do sądu (w
pozwie możesz żądać odszkodowania od
pracodawcy lub przywrócenia do pracy).
Na wypowiedzeniu powinna być
również informacja o przysługujących
ci prawach. Od decyzji szefa masz pra-

Dzień wolny za pracę
w niedzielę lub święto
Na podstawie art. 1511 § 1 K.p. pracodawca ma obowiązek udzielić dnia wolnego w zamian za przepracowaną niedzielę lub święto. Oczywiście tak wyznaczony
dzień wolny już uprawnia pracownika do
jego wykorzystania, bez jakichś dalszych
uzgodnień. Wobec tego np. choroba pracownika w dniu wyznaczonym jako wolny za pracę w niedzielę powoduje, że dzień
wolny jest niewykorzystany i powinien
być udzielony w terminie późniejszym.
W przypadku niewykorzystania dnia
wolnego za pracę w niedzielę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dnia wolnego do końca okresu
rozliczeniowego czasu pracy. Jeżeli nie
ma możliwości udzielenia dnia wolnego
w tym terminie, wówczas pracownikowi
przysługuje dodatek do wynagrodzenia w
wysokości 100% za każdą godzinę pracy
w niedzielę. Należy przy tym zaznaczyć,
że dodatek ten jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
przysługującego z mocy art. 1511 § 1
K.p. Może się zdarzyć tak, że pracownikowi będzie przysługiwał dodatek 50%
z tytułu przepracowania godzin nadliczbowych w niedzielę, zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Następnie z powodu
choroby pracownik nie wykorzysta dnia
wolnego w zamian za pracę w niedzielę,
a nie będzie możliwości udzielenia tego
dnia do końca okresu rozliczeniowego,
gdyż stosunek pracy ustanie. W takim
przypadku z tytułu nieudzielenia dnia
wolnego w zamian, pracownikowi będzie
przysługiwał 100% dodatek za każdą godzinę pracy w tę niedzielę, niezależnie od
normalnego wynagrodzenia i dodatku
50% z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Recepta to racjonalne odżywianie i ruch np.: spacer – optymalny dzienny dystans wynosi
około 4-9 km, jazda na rowerze
stacjonarnym 35-40 minut, pływanie i ćwiczenia w wodzie, łagodny jogging oraz zabiegi balneoterapii (natryski, masaż wodny) z
krioterapią lub sauną - z uwzględnieniem przeciwwskazań. Uważa
się, że ilość czasu przeznaczonego
na ćwiczenia ﬁzyczne ma większe
znaczenie niż ich intensywność.

Wyślij PIT e-mailem

Naša poradňa

- nie palić papierosów

wo odwołać się do sądu i informacja o
tym musi znaleźć się w wypowiedzeniu.
Jest to istotne, bo masz mało czasu na
ewentualne złożenie odwołania. Możesz
to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania
pisma o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem lub 14 dni – gdy rozwiązano
z tobą umowę bez wypowiedzenia, czyli
zostałaś zwolniona dyscyplinarnie. Brak
tej informacji oznacza, że wypowiedzenie
jest nieskuteczne. Wypowiedzenie powinno się przeczytać i podpisać (na oryginale
i na kopii). Twoja ewentualna odmowa
jego przyjęcia nic nie da, bowiem wypowiedzenie uważa się za dokonane z chwilą, gdy zostaniesz o nim powiadomiony.

39 39

Zábava a humor

NÁŠ TEST

HVIEZDY O NÁS
BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Musíš si dávať pozor na seba. Ľahko ťa totiž vyvedú z rovnováhy nielen
iní, ale ty sám seba. Dokonca čo i len
malé drobnôstky. Ak podnikáš, najlepšie sa ti bude dariť v polovici mesiaca. Rodina ti bude oporou a v jej
kruhu sa budeš cítiť naozaj dobre.

V najbližšom mesiaci dosiahneš
mnoho úspechov. Zrealizuješ tvoje
plány, len sa na ne poriadne sústreď.
V prvej polovici mesiaca ťa čaká zaujímavá cesta. Dávaj si však pozor na
jazyk, pretože nerozvážne slová môžu
byť príčinou nepríjemného konﬂiktu.

BÝK (21.4.-20.5.)
Najbližší mesiac bude veľmi dobrý, bude sa ti dariť nielen v podnikaní, ale aj v štúdiu, budeš mať šancu
rozšíriť svoje odborné poznatky. Ani
kontakty s inými nebudú najhoršie.
Ak však budeš musieť rozhodnúť
v nejakej dôležitej veci, nechaj to na
neskôr.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Planéty budú v tomto mesiaci na
tvoj život vplývať pozitívne. Budeš sa
dobre cítiť nielen medzi svojimi priateľmi, ale aj v rodine. Ak si študentom, tak sa poriadne uč a dobré výsledky dosiahneš veľmi rýchlo. Tvoj
partner bude prívetivý a veľmi milý.

Aj keď planéty sú ti naklonené,
nedosiahneš až také úspechy, ako by
si očakával. Predovšetkým prvé polovica mesiaca bude náročnejšia. Preto
sa nevrhaj na nové veci. Druhá polovica mesiaca bude lepšia. Trpezlivosť
ti prinesie bohaté ovocie.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Vďaka vynaloženej námahe a trpezlivosti dosiahneš úspech. V druhej polovici mesiaca sa skočia ťažké
chvíle a zasvieti nad tebou slnko. Je
možné, že dostaneš lepšiu pracovnú
ponuku. Rodinný život bude stabilný. Najviac sa ti bude dariť začiatkom
tretej dekády.

V prvej polovici mesiaca sa budeš
cítiť šťastný. Zrealizuješ svoje plány.
To ťa naplní ešte väčším entuziazmom a optimizmom do práce. Občas však treba byť realistom. Druhá
polovica mesiaca bude horšia, náladu
ti zhoršia konﬂikty s partnerom.

ŽIVOT MAREC 2009

LEV (23.7.-23.8.)
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Najbližší mesiac ti nebude príliš po vôli, budeš mať dosť veľké
problémy so sebou samým. Na
lepšie časy si budeš musieť chvíľku
počkať. Priatelia ti však pomôžu. Ak
vzniknú problémy v rodine, rýchlo
ich vyriešiš. Dávaj si pozor na svoje
zdravie.

PANNA (24.8.-23.9.)
Si naozaj odvážny, podnikavý
a statočný. Aj veľmi ťažké situácie riešiš s chladnou hlavou. Tento mesiac
ťa čaká mnoho práce. Staraj sa o svoje zdravie a pravidelne oddychuj.
Vďaka tomu nebudeš pociťovať silnú
únavu a budeš sa cítiť lepšie.

Prvý týždeň bude radostný a spokojný. Zato druhý už bude o čosi
horší. Nehádaj sa s partnerom. Tretí
týždeň bude o čosi priaznivejší a budeš sa lepšie cítiť. Zdravie ti bude slúžiť. Je šanca, že dostaneš zaujímavú
a výhodnú pracovnú ponuku.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca sa nič
nezmení. Môžeš mať tradičné problémy, napríklad nedostatok peňazí.
V druhej polovici to bude lepšie.
Zrealizuješ plány a v rodine si získaš dôveru a úctu. Vďaka tomu sa ti
podarí vyriešiť dlhodobé spory v rodine.

RYBY (19.2.-20.3.)
Snaž sa byť vyrovnaný. Na začiatku mesiaca si dávaj pozor na rodinné hádky. Môže sa stať, že ťa niekto
ukrivdí, ale neber si to k srdcu. Ak
vydržíš ťažkosti na začiatku mesiaca, istotne dostaneš za to odplatu
v druhej polovici. Buď však trpezlivý.
(ms)

Žijete podľa svojich
predstáv?
1. Keď ráno vstanem...
a) som malátny/a – 1; b) rád/a by som spal/a
ďalej – 2; c) teším sa, čo ma čaká – 3.
2. Po obede...
a) sa mi chce spať – 1; b) som pomalý/á – 2;
c) chce sa mi robiť ďalej – 3.
3. Ak musím ísť pešo...
a) ani za svet – 1; b) začnem kráčať – 2;
c) teším sa na pohyb – 3.
4. Voľno trávim...
a) pred televízorom alebo počítačom – 1;
b) pri športe - 3; c) pri domácich prácach
alebo v záhradke – 2.
5. Večer...
a) chcem mať pokoj – 1; b) ťažko zaspávam
– 2; c) zaspím ako dudok – 3.
6. Zaspím...
a) neskoro – 1; b) rýchlo – 3; c) zle – 2.
7. Keď myslím na budúcnosť...
a) dostanem strach – 1; b) všetko je v poriadku - 2; c) teším sa na ňu – 3.
8. V priebehu dňa...
a) prežívam radosť – 3; b) som unavený/á – 1;
c) všetko mi je jedno – 2.
9. V hektickom dni...
a) sa zhlboka nadýchnem – 3; b) každému vynadám – 2; c) všetko chcem organizovať – 1.
10. Musím niečo vybaviť...
a) teší ma to – 3; b) prečo práve ja? – 2;
c) robím to bez chuti – 1.
11. Dovolenku trávim...
a) pri vode – 1; b) v pohybe – 2; c) aj, aj – 3.
12. Mám nápad a...
a) hneď ho zrealizujem – 3; b) nadšenie ma
rýchlo prejde – 2; c) príde aj iný – 1.
13. Keď sa pozriem do zrkadla....
a) pripadám si svieži/a – 3; b) bledý/á – 2;
c) zmorený/á – 1.
14. Ak bežím za autobusom...
a) hneď stratím dych – 1; b) ožijem – 3;
c) dlho nevydržím – 2.
15. Keď chcem niekoho spoznať...
a) oslovím ho – 3; b) dúfam, že ma osloví – 1;
c) ostanem v rozpakoch – 2.
16. Ak mám problémy...
a) stratím náladu – 1; b) pošlem ich ďalej – 2;
c) Hľadám riešenie – 3.
Vyhodnotenie:
16-26 bodov: Máte takmer „vybitú“ telesnú
energiu. Mali by ste hneď niečo robiť. Zdravotné, pracovné aj súkromné problémy treba
ihneď riešiť, aby vám neprerástli cez hlavu.
27-37 bodov: Mohli by ste byť na tom aj lepšie. V podstate život zvládate, ale chýbajú vám
rezervy.
38-48 bodov: Máte až veľa energie a svoje ciele si viete presadiť. (aj)

;

;

;
h

m

-

;

-

;

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, ale
predsa každý z nás sa niekedy pozrie do snára, aj keď to pokladá za predsudok našich
babičiek. Je to predsa zábava. A čo, keď sa
vám dobrý sen splní? Tak teda, keď sa vám
snívali:
Jazdiť na trh – dostaneš dôležitú správu.
Jed vziať – za dobro sa ti odplatia nevďakou.
Ješitný byť – ľudia sa ti vysmejú.
Kabát, príliš veľký – budeš mať starosti;
pekný – česť a uznanie; stratiť – neočakávané problémy; roztrhaný nosiť – vzbudíš
súcit; niekoho vyzliekať vidieť – budeš súdený; vidieť v ňom niekoho zahaleného
– stretneš sa s pretvárkou.
Kamenná dlažba – istá životná dráha.
Kašľať – daj si pozor pred pochlebovačmi.
Klbko – mnoho námahy, málo zisku.
Klaňať sa – poníženie, škoda.
Klenoty vidieť – márnomyseľnosť ti prinesie utrpenie; nosiť – šťastie, spokojnosť;
dostať do daru – lichotnici ťa klamú; kúpiť – budeš mať šťastie.
Klinec nájsť – tvoje nádeje sa splnia; zatĺkať – tvoje rozhodnutie bude správne;
vyrovnávať ho – musíš šetriť; kuť – budeš
robiť užitočnú prácu.
Klobučník – zbytočne sa namáhaš.
Klopať samému – potešujúca; počuť klopať – znepokojujúca správa. (aj)

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme
sa rozhodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa často využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, dopravy a spojov,
ekonómie a turistiky.
V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

organizacja pozarządowa
organizacja pożytku publicznego
oferta pracy
ogłoszenia drobne
przedsiębiorczość
rozpoczać działalność gospodarczą
fundusze europejskie
serwer
portal internetowy
wyszukiwarka (np.GOOGLE)
strona internetowa
moje konto e-mail
hasło
wyślę do ciebie e-maila
wyślę do ciebie SMSa
skrzynka mailowa
telefon komórkowy
SMS
zadzwoń do mnie
link
GPRS system nawigacji
kurs konwersyjny

mimovládna organizácia
verejnoprospešná organizácia
pracovná ponuka
inzeráty
podnikanie
otvoriť živnostenskú činnosť
európske fondy
server
webový portál
vyhľadávač (napr. GOOGLE)
webová stránka
moja e-mailová adresa
heslo
pošlem Ti e-mailovú správu
pošlem Ti smsku
e-mailová schránka
mobilný telefón
SMS
zavolaj mi
vlákno
GPRS navigačný systém
konverzný kurz
Mamička vraví dcérke:
- Pekne sa pozdrav, toto je teta Mil-

a
ka.

- Čau kravička, dávaj čokoládu!

;

***
Vnúčik: - Babka, postav sa na
chvíľu.
Babka: - A prečo?
Vnúčik: - Lebo otecko povedal, že
sedíš na peniazoch.

;

;

***

m

-

***

Koniec zimy dokáže neraz poriadne prekvapiť...
Večer pred spaním číta mamička
dcérke rozprávku na dobrú noc. Po
polhodine jej dcéra hovorí:

- Mamička, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? Ja chcem už spať!

***

Otecko ide pre syna do škôlky a
keď sa vráti, sťažuje sa žene:
- Eva, náš syn celú cestu domov plakal, prečo?
- No možno preto, že to nie je náš
syn. (zdroj: Ľudové noviny)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V škole sa pýta učiteľka:
- Povedz, Miško, čo sa dáva do jaterníc? Ty nevieš? Veď si mäsiarov syn.
- Však preto. Keď vyzradím, otec
ma zabije.

;

ú
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Ako je to správne?
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Zaujímavosti

Trstenicou na učiteľov
Tanzánijská vláda oﬁciálne nariadila polícii, aby s pomocou trstenice potrestala 16 učiteľov vrátane žien
za „záškoláctvo a nedochvíľnosť“. Na
týchto učiteľov sa často sťažujú pre ich
meškanie v práci a niektorí z nich neprišli do zamestnania aj niekoľko dní,
uviedol Mnali pre agentúru AFP. Zaslúžili si tento telesný trest. Zástupca
ministra školstva Mwantumu Mahiza však incident označil za „nešťastný
a absurdný“ a povedal, že Mnali by
mal vyhľadať odbornú psychologickú
pomoc. Naozaj nemôžem uveriť tomu,
ako môže jeden mentálne zdravý vysoký
vládny predstaviteľ nariadiť polícii, aby
trstenicou zbila verejných zamestnancov,
vyhlásil Mahiza. Učitelia zvažujú, že sa
pre incident obrátia na súd. (SITA)

Menej miliardárov
Počet ruských dolárových miliardárov sa znížil na 49 z minuloročných
rekordných 101. Na svedomí to má

globálny ekonomický útlm a prepad
akciových trhov. Pre ﬁnančnú krízu sa
bohatstvo 52 Rusov znížilo tak veľmi,
že už sa nemôžu nazývať dolárovými miliardármi. Schudobnel absolútne
každý, uviedol pre agentúru AFP šéfredaktor Finansu Oleg Anisimov. Ruské
bohatstvo rástlo rýchlejšie ako inde a takisto rýchlo sa aj zmenšilo. Najbohatší
ruskí biznismeni, ktorých majetky veľmi rýchlo narástli najmä pre stúpajúce
ceny akciových komodít, majú teraz
problémy so splácaním miliónových
úverov. Vláda v Moskve chce ekonomický útlm riešiť prevzatím podielov v
krachujúcich súkromných spoločnostiach. (SITA)

Pamätná tabuľa pre seba
Pamätnú mramorovú tabuľu vážiacu pol metráka si na dom, v ktorom
žije, nechal na vlastnú počesť nainštalovať istý občan z ukrajinského mesta
Černovcy. Na tabuli nechýbal v ukrajinskom a anglickom jazyku nasledujúci text: Od roku 2007 žije v tomto dome
Ivan, mimoriadna osobnosť pôsobiaca v
oblasti ukrajinského poisťovníctva. Podľa
rovnakého zdroja vedúci predstaviteľ
príslušného komunálneho podniku
upozornil neskromného chlapíka, že
svojvoľné umiestňovanie pamätných
tabulí platná ukrajinská legislatíva zakazuje. Poisťovací agent sa však ani pod
vplyvom pobúrenia susedov a verejnosti nemal k tomu, aby pamätnú tabuľu
odstránil. Napokon sa tak muselo stať
z úradnej moci. Na „chválenkára“ čaká

administratívne disciplinárne konanie.
(TASR)

Príručku ľúbostných
listov
Predpokladanú najstaršiu príručku
pre ľúbostné listy objavili mladí výskumní pracovníci v severotalianskom
meste Verona, ktoré na celom svete
preslávila predovšetkým tragická ľúbostná romanca medzi Rómeom a Júliou. Na kuriózny dokument, napísaný
v latinskom jazyku, natraﬁla v knižnici
Biblioteca Capitolare skupina študentov. Podľa profesora stredovekej literatúry a vedúceho výskumnej skupiny
Francesca Stellu, citovaného dnešnými
talianskymi médiami, pochádza objavená príručka pre ľúbostné listy z 12.
storočia. Autorom diela je istý Guido,
ktorého priezvisko talianske zdroje neuvádzajú. Niektoré inštrukcie, týkajúce
sa koncipovania listov, adresuje Guido
príslušníčkam nežného pohlavia, čo je
dôkazom toho, že mnoho žien vedelo
čítať už aj v stredoveku. (TASR)
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na konto: BANK PeKaO S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.
Cena prenumeraty dla kół i oddziałów Towarzystwa:
1 miesiąc – 2,20 zł, półrocznie – 13,20 zł, rocznie – 26,40 zł
Cena 1 numeru za granicę łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację – 4,40 zł (rocznie 52,80 zł)
do Europy (w tym Czechy) – 9,30 zł (rocznie 111,60 zł)
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł (rocznie 117,60 zł),
pocztą lotniczą 15,70 zł (rocznie 188,40 zł)
Cena 1 numeru w prenumeracie indywidualnej
w kraju wynosi 3,90 zł (rocznie 46,80 zł)
Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotograﬁi redakcja nie zwraca
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych,
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji

Nakład 2100 egz.
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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

OFERUJEMY:
DRUK OFFSETOWY:
broszur, katalogów, folderów, teczek, kalendarzy, plakatów,
ulotek, akcydensów, papierów ﬁrmowych, czasopism, druków
samokopiujących
NAŚWIETLANIE CTP:
wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu
technologii Computer To Plate
DTP – DESKTOP PUBLISHING:
nasi graﬁcy profesjonalnie przygotują Państwa
materiały do druku
USŁUGI INTROLIGATORSKIE: falcowanie, bindowanie,
perforowanie, dziurkowanie, foliowanie, lakierowanie,
szycie drutem i nićmi, wykonujemy twardą i miękką oprawę
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków BIURO tel.: (+48 12) 634-11-27, 632-66-04
fax: (+48 12) 632-20-80, DTP tel: (+48 12) 633-09-41
e-mail: zg@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl

ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków
tel.: (+48 12) 633-36-88, fax: (+48 12) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

