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Ako prázdninujú naši krajania? . . . . . . . 3-4
Jozef Majerčák - richtár Novej Belej - trávi letné prázdni-

ny v pracovnom duchu, František Paciga - kronikár a dopi-
sovateľ Života - sa venuje popri oddychu aj práci vo svojej 
záhradke a fotografovaniu, kým František Pleva - predseda 
MS SSP vo Fridmane - počas letných prázdnin navštevuje 
svojich blízkych.          

Bukovina - Sídlisko im prirástlo k srdcu . .5

VI. krempašská obecná slávnosť . . . . . . . . .6
Krempašania s rados-

ťou uvítali iniciatívu pred-
stavenstva obce usporiadať 
obecnú slávnosť. Je to prí-
ležitosť nielen pre spoločné 
stretnutia obyvateľov obce, 
ale aj možnosť príjemne 
stráviť voľný čas a podpo-
riť lokálne inštitúcie, ako 
napr. činnosť obecného 
kultúrneho domu. 

Charitný koncert v Nižných Lapšoch . . . 6
Pekné počasie a ochota ľudí priali charitnej akcii, z kto-

rej výťažok je určený na nákup potrebných prístrojov pre 
zdravotné stredisko v Nižných Lapšoch. Mnohí doteraz vy-

jadrili svoju spokojnosť s touto akciou, keďže vidia výsledky 
v podobe opravenej stavby zdravotného strediska. 

Cestovný ruch v Nedeci - Zámku . . . . . . 7-8  
Pod hradbami Nedeckého zámku a nielen tam sa tu-

rizmus z roka na rok čoraz viac rozvíja, čoho potvrdenie 
sme našli u Kristíny Kromkovej z Informačno-výstavné-
ho pavilónu Turistického a rekreačného centra v Nedeci 
- Zámku. 

Pltníctvo na Dunajci . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

S päťdesiatkou vo vene . . . . . . . . . . . . . . 11
Pri príležitosti zlatého manželského jubilea sme nazreli do 

súkromia rodiny Márie a Františka Majerčákovcov z Novej 
Belej. Uvedomelá práca na 
krajanskom poli im nebola 
nikdy cudzia ani ľahostajná 
a spomienky na chvíle strá-
vené vo dvojici v priebehu 
polstoročia sú zdrojom po-
znania pre mnohých, s kto-
rými sa stretli.

V augustovom čísle nájdete: 
V spomienkach opäť do školy  . . . . . . . . 12

Poľovnícke signály v Jurgove  . . . . . . . . . 13

Výber zo spomienok J.E. mons. 
Jána Vojtaššáka . . . . . . . . . . . . . . . . .  14-15

Meno biskupa Jána Vojtaššáka je 
na Slovensku veľmi známe a v posled-
nom čase častokrát opakované. Nikto 
však už pomaly ani len netuší, že prvé 
roky svojej kňazskej činnosti strávil na 
Hornej Orave v zubrickej farnosti a 
neskôr kratučký čas pobudol aj v Pod-
vlku. Vďaka pani Lýdii Vojtaššákovej 
sa nám podarilo nahliadnuť do jeho 
vlasnoručne napísaných spomienok a 
tak Vám časť z nich prinášame.

Jedinečný lekár, pokrokový fi lozof . . . . . 16

Krátko zo Spiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Učiteľka so srdcom plným lásky . . . . . 18-19
Irena Halmlová žije v Banskej Bystrici, ale pochádza z 

Tribša. Dlhé roky pracovala ako učiteľka. Dnes je už na dô-
chodku, ale rada sa vracia do rokov strávených za učiteľskou 
katedrou.    

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . 19

Plný energie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Krajan Jožko Lorenc má mladistvý pohľad na krajanský 

život. Akoby aj nie, veď stojí na prahu mladosti. Od detstva 
sa venuje spevu a tancu vo FS Zelený javor. Ako tvrdí, so 
súborom navštívil mnoho zaujímavých miest a verí, že tak 
tomu bude aj v budúcnosti.

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . 21

Na tábor zostali už len spomienky . . . 22-23
Cez prázdni-

ny sa uskutočnil 
Letný jazykový 
tábor pre deti a 
mládež zo Spiša 
a Oravy. Keďže 
vlani putovali na 
východ do Levo-
če, tento rok sa 
vybrali opačným 
smerom – na západ  do Žiliny. Na úbočí Malej Fatry strávili 
dva týždne naplnené hrou, zábavou a samozrejme aj spozná-
vaním ľubozvučnej slovenčiny, ktorá znela všade dookola.

Dni slovenského zahraničia v Maďarsku 26

Bezpečnostná situácia v pohraničných 
oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 
1945 - 1947 (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29

Na obálke: Spomienky na táborový život zachytené fotoaparátom. 
Foto: Táborový archív. Projekt: M. Smondek. Grafi cká úprava: E. Koziołová

Foto: fp
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Dňa 1. júla 2009 o 10.00 hod. sa 
uskutočnila ofi ciálna prehliadka okolia 
výstavby a otvorenie mostu na rieke Bial-
ke medzi Novou Belou a Krempachmi. 

Hotovú stavbu od fi rmy ESBUD 
a vedúceho stavby Stanisława Chryczy-
ka prebrali: novotársky prednosta Kr-
zysztof Faber, vojt Gminy Nový Targ 
Jan Smarduch, richtár Novej Belej Jo-
zef Majerčák, richtár Krempách Valent 
Griguš, poslanec okresnej rady Miro-
sław Kaczmarczyk, poslanci Gminy 
Nový Targ a pracovníci prednostva.

Most na rieke Bialke 
odovzdaný do prevádzky

Leto pre ľudí, ktorí žijú na dedine, 
nie je len časom určeným na oddych 
a dovolenku. Život na dedine si počas 
letného obdobia vyžaduje predovšet-
kým starostlivosť o gazdovstvo a doby-
tok, či dom a záhradku. 

Pracovné prázdniny má aj richtár 
Novej Belej Jozef Majerčák, ktorého 
sme navštívili v jedno horúce júlové 
popoludnie. Našli sme ho na teréne 
takmer dokončenej stavby novobelian-
skeho Centra slovenskej kultúry.

- Počas leta mám plné ruky práce, tak 
ako hádam všetci Novobeľania. Na dedi-
ne je stále čo robiť. Občania len nedáv-
no pozvážali seno z lúk a niektorí majú 
väčšie gazdovstvo, o ktoré sa treba starať 
neustále, - porozprával richtár. Hoci aj 
v tomto roku počasie cez leto nebolo 

príliš láskavé, situácia nebola až taká 
kritická, ako minulý rok. Podľa slov Jo-
zefa Majerčáka: - Seno našťastie nepoh-
nilo, no nie je také kvalitné, ako by malo 
byť. Ostáva nám len dúfať, že žatva bude 
prebiehať za pekného počasia.

Od minuloročných povodní uply-
nul už rok. Novú Belú, ale aj neďaleké 
Krempachy pripravila vtedy rieka Bi-
alka o most spájajúci tieto dve obce. 
- Dnes na mieste starého mostu stojí 
nový most. Na Spiši sa tak podarilo do-
siahnuť rekord, ktorý hádam ešte nikto 
nedosiahol. Most bol vybudovaný za 9 
mesiacov, - poznamenal richtár s hr-
dosťou v hlase. Dodajme, že most bol 
odovzdaný do prevádzky 1. júla a 31. 
júla sa uskutočnilo jeho slávnostné ot-
vorenie. 

Pokiaľ ide o prázdninovanie, richtár 
nezaháľa a neustále dohliada na prácu 
robotníkov okolo Centra slovenskej 
kultúry: - Každý deň napredujeme. Na 
stavbe pracuje niekoľko tunajších obyva-
teľov. Vykachličkovali sme toalety a teraz 
robíme pred domom kamennú dlažbu, 
kde bude neskôr upravená terasa. Zvon-
ku vyzerá stavba už takmer hotová, no 
ešte stále máme čo robiť. 

Zatiaľ, čo deti pri brehoch Bialky 
veselo šantia a opaľujú sa, na novom 
moste ešte stále prebiehajú dokončova-
cie práce spojené s výstavbou chodníka 
pre chodcov. V takomto duchu teda 
prázdninujú krajania v Novej Belej.

V neďalekých Krempachoch sa tiež 
nájde veľa usilovných a pracujúcich 
krajanov, čo priznal aj kronikár tejto 
obce a náš dopisovateľ, krajan Franti-
šek Paciga. Počas týchto dní pracuje v 

Most bol postavený po vlaňajších 
záplavách v rekordnom období v prie-
behu 9 mesiacov, z prostriedkov ur-
čených na odškodné po týchto zápla-
vách.

Od 1. júla sa začala premávka po 
moste. Bolo to len však sprevádzkova-
nie stavby a jej ofi ciálne otvorenie sa 
uskutočnilo dňa 31. júla 2009. O tom 
prinesieme spravodajstvo v septembro-
vom čísle.

František Paciga 

Ako prázdninujú naši krajania?

Jozef Majerčák v pracovnej nálade

Seno sa suší na lúkach 
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záhradke, v ktorej si aj oddýchne. Pop-
ri tom sa venuje aktualizácii kroniky 
a zaujíma sa o všetko, čo sa deje v obci 
a jej okolí. Fotografi cky zdokumen-
toval aj výstavbu nového mosta - od 
základov až do jeho dnešnej podoby. 
- Cez leto sa venujem, tak ako inokedy, 
aktualizácii údajov na webovej stránke 
našej obce a internetovom portáli Pod-
haľska. Venujem sa tiež fotografovaniu 
prírody a udalostiam v obci. Podľa mňa, 
fotografi ami sa dá často povedať oveľa 
viac, než  písaným textom, - vysvetlil 
mi a ďalej so smútkom poznamenal, že 
rád by fotografoval aj viac krajanských 
podujatí, ale, žiaľ, žiadne sa nekonajú: 
- Veľa sa toho na krajanskom poli nedeje. 
Chýba aktivita krajanov. Je veľká škoda, 
že v obci sa uskutoční len raz za čas ne-
jaké podujatie. Chýba spoločná diskusia 
a snaha niečo zorganizovať. Ak to takto 
pôjde ďalej, obávam sa, že miestna sku-

pina ochabne, - za-
myslel sa. Zaujímalo 
ma, či teda vidí šancu 
v mladších krajanoch, 
ktorí by mohli ďalej 
pokračovať v krajan-
skom hnutí a prebrať 
túto funkciu po star-
ších. Podľa slov kraja-
na F. Pacigu, v Krem-
pachoch sa určite 
nájde dosť mladých, 
aktívnych a usilov-
ných krajanov, ktorí 
by dokázali rozhýbať 
krajanské hnutie. 

Spoločne sme teda skonštatovali, že nie 
je všetko stratené. 

Aj v Nedeci bolo cítiť pracovnú 
atmosféru. Väčšina Nedečanov to-
tiž práve zvážala seno z lúk - jedni na 
traktoroch, iní na vozoch ťahaných 
koňmi. Presvedčili sme sa, že v podob-
nom duchu trávi leto aj krajanka Mária 
Krempašská s manželom Vendelínom. 
Doma sme ich nenašli, ale ich susedia 
nám prezradili, že sa pobrali zvážať 
seno z lúk. 

Nájdu sa aj takí, ktorí si cez letné 
prázdniny vychutnávajú oddych, keďže 
roky práce majú už za sebou. Vo Frid-
mane nás privítal predseda MS SSP 
František Pleva s manželkou Margitou. 
Obaja svorne tvrdili, že letné prázdni-
ny majú veľmi radi. Je to pre nich čas, 
kedy ku nim prichádzajú na návštevu 
deti a vnúčence. Krajanka Margita 
Plevová, ktorá bola nedávno navštíviť 

svoju dcéru Evu v Amerike, si zaspomí-
nala: - Keď boli deti a vnúčence mladšie, 
celé leto trávili u nás. Dnes sú už staršie, 
ale aj tak sme v stálom spojení a navšte-
vujeme sa.

Plevovci mi porozprávali aj o svo-
jom výlete na Slovensko: - V priebe-
hu letných prázdnin sa vždy vyberieme 
na Slovensko. Minulý víkend sme boli 
v Mlynici, kde býva naša dcéra. Konali sa 
tam obecné hody na sv. Margitu a sláv-
nosti spojené so 60. výročím vzniku obce. 
Bol to pre nás veľký zážitok, varili sa až 
4 kotle guláša, opekal sa bôčik, jedli sme 
teda samé dobroty, - so širokým úsme-
vom poznamenal F. Pleva a pokračoval: 
- Veľmi pekný bol aj kultúrny program, 
v ktorom sa predviedli ľudoví rozprávači. 

Atmosféra pri rieke Bialke

Kronikár Krempách František Paciga pri práci. 
Foto: P. Paciga

František Pleva na hojdačke v záhrade

Muzikanti hrali samé slovenské ľudové  
piesne, takže som neváhal a poriadne 
som si s nimi zaspieval. Boli veľmi prek-
vapení, že hoci sme z Poľska, poznáme 
všetky slovenské piesne, ktoré hrali. Hneď 
som im vysvetlil, že my sme predsa zahra-
niční Slováci, - poznamenal hrdo. 

Ako vidieť, krajania na Spiši trávia 
leto rozličným spôsobom - či už prácou 
na poli a plnením si každodenných po-
vinností, alebo spokojným oddychom 
a návštevou svojich blízkych. Najhlav-
nejšie však je, že sú zdraví a spokojní. 
Práca im neskôr prináša zaslúžené ovo-
cie a voľný čas im prináša radosť z prí-
jemne strávených chvíľ v kruhu svojich 
najbližších. 

Lýdia Ostrowska
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Stanislav Kadlubek sa narodil 26. 
marca 1927 v Bukovine, v roľníckej ro-
dine. Nemal súrodencov, bol jediným 
synom rodičov, ktorí hospodárili na 
9 ha pôdy. Mladý Stanislav pomáhal 
svojim rodičom pri tejto ťažkej práci 
na gazdovstve. Keď dorástol na súce-
ho mládenca, spriatelil sa so švárnou 
Aničkou. 

Anna Galová je od Stanislava o nie-
koľko rokov mladšia. Narodila sa 10. 
júla 1933, taktiež v Bukovine, v roľníc-
kej rodine. Aj ona musela od detstva 
pomáhať rodičom na gazdovstve, aj 
keď v jej rodičovskom dome bolo viac 
rúk do práce, pretože mala ešte dvoch 
bratov a jednu sestru.

Stanislav a Anna sa často stretávali 
na páračkách či pri iných príležitos-
tiach, po ktorých svoju nastávajúcu 
Stanislav pravidelne odprevádzal do-
mov. Tieto prechádzky často tak rýchlo 
nekončili, pretože ešte dlho stáli a roz-
právali sa pred Aničkiným domom, aj 
keď im počasie nie vždy prialo. Ako si 
s úsmevom spomínajú, ani silný mráz 
im neprekážal. Postupom času sa toto 
priateľské puto zmenilo na lásku, kto-
rá ich spojila natrvalo. Len Stanislav 
sa občas pousmeje nad tým, že tie ich 
rozhovory boli občas naozaj horúce, 
pretože Anička sa s vydajom príliš ne-
ponáhľala a on ju nechcel stratiť, keďže 
patrila k najkrajším dievčatám v Buko-
vine. 

Anna a Stanislav sa zosobášili 27. ja-
nuára 1951 v kostole sv. Rozálie v Pod-
sklí, keďže Bukovina je fi liálkou tejto 
farnosti. V tom čase však v Bukovine 
nemali žiaden kostolík ani kaplnku. 
Preto sa svadobný sprievod pobral dolu 
briežkom do farského kostola. V ten 

Bukovina - Sídlisko 
im prirástlo k srdcu

deň bola veľmi tuhá zima, na ceste sa 
tvorili veľké záveje, ťažko bolo dostať 
sa s konskými záprahmi do kostola. 
Sane sa každú chvíľu prevracali, keď-
že v tom čase cesty nikto neodhŕňal. 
Z jednej strany veľká radosť, v krojoch 
vyparádení svadobníci so svadobný-

krúžok vidieckych gazdiniek, ktorý 
dlhé roky viedla. Vďaka gminnému 
družstvu tento krúžok získal bohatú 
výbavu príborov a tanierov, ktoré boli 
určené pre väčšie obecné, ale i rodinné 
slávnosti. 

V roku 1981 počas výnimočného 
stavu sa Stanislav a Anna rozhodli odísť 
do zámoria. Vycestovali 13. decembra. 
Cesta nebola ľahká. Na varšavskom le-
tisku ich držali tri dni, kým im dovo-
lili vycestovať. V USA už bolo o čosi 
ľahšie. Anna tam mala brata, u ktorého 
mohli bývať a zároveň im pomohol zo-
hnať prácu. Nakoniec tam pracovali až 
do dôchodku.

Vďaka pracovitosti sa im podarilo 
nielen zarobiť, ale trochu si aj ušet-
riť. Keďže potomkov nemali, prišli na 
zaujímavý nápad: postaviť v Bukovine 
- Sídlisku malý kostolík. Na jeho výs-
tavbu venovali väčšiu časť svojich pe-
ňazí, vďaka čomu sa stali najväčšími 
podporovateľmi tohto predsavzatia, 
zorganizovali zbierku medzi rodákmi 
v zámorí a tak sa tento priam neuveri-
teľný sen mnohých Bukovinčanov stá-
val pomaly skutočnosťou. Myslím si, 
že smelo môžeme povedať, že bez ich 
pričinenia by ten kostolík hádam ani 
nebol vznikol. Manželia Kadlubekovci 
dodnes vlastnia zoznam dobrodincov, 
ktorí fi nančne podporili výstavbu Bo-
žieho domu. 

Aj keď v USA majú svoj dom, na 
staré kolená sa predsa len rozhodli vrá-
tiť sa do rodiska - do Bukoviny. Ako 
spolu svorne tvrdia, na miesto, kde sa 
človek narodí, sa nikdy nezabudne. 
A tak aj oni po vyše 20-tich rokoch 
pobytu v zámorí sa v roku 2006 vráti-
li späť na rodnú Oravu. Tu si postavili 
svoj druhý dom a opäť žijú medzi svo-
jimi. Dodnes ich teší to, že sa im poda-
rilo splniť sen mnohých Bukovinčanov. 
Popri tom pokukávajú na ten neveľký 
kostolík aj so smútkom, pretože sa doň 
nepomestia všetci Bukovinčania. Veria 
však, že onedlho sa to zmení a kostolík 
sa podarí rozostavať.

Za takýchto ľudí by sme mali byť 
Pánu Bohu naozaj povďační. Deti 
síce nemajú, ale o to väčšie duchovné 
ovocie prinieslo ich manželstvo pre 
ich neveľkú rodnú obec. Manželom 
Kadlubekovcom prajeme, aby ich sily 
neopúšťali, aby ich aj naďalej Pán Boh 
požehnával a aby v zdraví, láske a vnú-
tornej pohode prežívali každý nadchá-
dzajúci deň.

František Harkabuz

mi klobúkmi, družbovia so šatôčkami 
špeciálne poskladanými na harmoni-
ku, ktoré museli držať prostredníkom 
pravej ruky a na druhej strane stužka-
mi ovešané kone, ktoré sa ledva brodili 
snehom a museli neustále vyťahovať 
sane zo závejov. Svadba bola, napriek 
tomu, nádherná. 

Po svadbe sa mladomanželia usadi-
li u Stanislava, kde spolu hospodárili. 
Nakoľko manželia Kadlubekovci sa ne-
mohli tešiť z vlastného potomstva, o to 
väčšmi sa angažovali do rozvoja obce, 
z čoho sa nesmierne tešili obyvatelia 
tejto neveľkej oravskej dedinky. Kad-
lubekovci otvorili totiž prvý obchodík 
s potravinami. Zároveň Anna založila 

Nový kostolík Sv. Kríža

Anna a Stanislav Kadlubekovci
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Obecný úrad v Nižných Lapšoch v 
spolupráci so Zdravotným strediskom 
a Gminným kultúrnym strediskom 
zorganizoval 12. júla t.r. Veľkú spišskú 
veselicu. Rovnako ako vlani, výťažok 
bol určený na záštitný cieľ - na nákup 
rehabilitačných prístrojov. Súčasne pre-
bieha v obci prístavba a modernizácia 
zdravotného strediska. Stavebné práce sa 
už pomaly končia, o čom informoval vo 
svojom úvodnom prejave vojt P. Dziu-
ban. Možno o dva mesiace sa uskutoční 
slávnostné otvorenie nových priestorov 
zdravotného strediska. V suteréne sa 
bude nachádzať rehabilitačné stredisko, 
čo uvítajú všetci obyvatelia gminy. Star-
šie osoby hovoria, že budú mať bližšie 
a skráti sa aj čas očakávania na rehabili-
tačné zákroky, ktoré budú prístupnejšie 
pre viacerých chorých. 

Podujatie otvorila nižnolapšanská 
dychovka a po nej slovo patrilo vojtovi 
P. Dziubanovi a riaditeľke zdravotného 
strediska MUDr. Božene Koczocikovej. 
Potom sa predstavil s pásmom spišských 
tancov folklórny mládežníčky súbor 
„Špisoki“, ktorý pôsobí pri gymnáziu 
v Nižných Lapšoch. Neskôr nasledovalo 

CHARITNÝ KONCERT 
v Nižných Lapšoch

fi nále a vyhodnotenie súťaže Mám talent. 
Vystúpili: detský spevácky súbor Modré 
nôtky z Nedece pod vedením vdp. Kriš-
tofa Kašpráka, skupina dievčat z Nedece, 
ktorá zaspievala svoju vlastnú skladbu o 
dobrej priateľke a priateľstve, kým chlap-
ci z Nižných Lapš veľmi pekne zahrali na 
trúbkach. Ďalšia skupina dievčat z Nede-
ce uviedla svoju choreografi u moderného 
tanca. Deti svojim programom zabával aj 
klaun. Na tejto akcii nechýbali ani pod-
nikatelia z Gminy Nižné Lapše, ktorí 
taktiež podporili túto akciu. So svojimi 
kuchárskymi výrobkami sa prezentoval 
penzión H.A.T.A. Takže sme si moh-
li pomaškrtiť na regionálnych jedlách. 
Najdlhšia rada však bola v ten slnečný 
deň pri stánkoch so zmrzlinou od pani 
Bogackej a pri stánku s nealko nápojmi z 
obchodu pána Nováka. 

Okrem bohatého kultúrneho prog-
ramu mohli účastníci koncertu využiť aj 
poradenstvo lekárov. Bola to akcia s náz-
vom - tzv. biela nedeľa. V rámci nej si ľu-
dia mohli dať zmerať tlak, hladinu cukru 
v krvi a so svojimi otázkami sa mohli ob-
rátiť na niekoľkých odborníkov, napr. na 
detského, kožného či iných lekárov. 

Na záver koncertu prišla dlho očaká-
vaná hudobná skupina Brathanki, ktorá 
svojím fanúšikom zahrala a zaspievala 
časť pesničiek zo staršej tvorby a  pridala 
aj zopár piesní z najnovšieho repertoáru

Dorota Mošová

Pred publikom súbor z nižnolapšanského 
gymnázia

Nočné vystúpenie skupiny Brathanki

19. júla 2009 požiarnická dychov-
ka už po šiestykrát otvorila Krempašskú 
obecnú slávnosť. Program sa odohrával na 
javisku amfi teátra. V rámci podujatia sa 
konali aj zaujímavé sprievodné akcie. Ako 
hovoria starší obyvatelia, tradícia obecnej 
slávnosti siaha do 30-tych rokov minulé-
ho storočia.

Na obecnej schôdzi, ktorá sa uskutoč-
nila v marci t.r., bola podaná žiadosť, aby 
sa naše populárne kultúrno-športové po-
dujatie konalo pod záštitou gminy, ale na-
šim poslancom sa nepodarilo túto žiadosť 
presadiť na gminnom fóre. Preto program 

obecnej slávnosti, jeho hudobná úprava, 
ako aj súťaže ostali v takej podobe, ako to 
bolo doteraz. 

Kultúrny program pripravili skupi-
ny pôsobiace pri kultúrnom dome: t. j. 
Zelený javor, Karmelki, detské spevácke 
skupiny a mládežnícka hudobná skupina 
Belivers z miestneho gymnázia. 

V rámci súťaže sa deti mohli zúčastniť 
o. i. skákania vo vreci, krútenia kolesom 
a hádania hádaniek, ktoré boli pripravené 
z archaických slov spišského nárečia. Súťa-
že pre mužov boli tentoraz určené ženám 
- o. i. vbíjanie klincov do klátika, rezanie 
dreva a vystrihovanie čo najdlhšej šnúry 
z látky. Muži zas predviedli svoje manuál-
ne schopnosti v šúpaní zemiakov, oblieka-
ní dievčaťa do neúplného ľudového kroja 
a šplhanie sa po lane. Keďže pršalo, boli 
odvolané dve hlavné súťaže - t. j. šplh na 9 
metrov vysoký kôl a preťahovanie požiar-
neho auta.

Všetci účastníci súťaží boli odmenení 
peknými darčekmi. Počas obecnej sláv-
nosti prebiehalo aj žrebovanie cien. Vý-
ťažok je určený na podporu kultúrneho 

VI. krempašská obecná slávnosť

Pílenie dreva so šarmom

Zabíjanie klincov

domu, ktorý pripravil pre všetkých stálych 
sponzorov milé poďakovanie za dlhoroč-
nú podporu tohto podujatia a daroval im 
malé pozornosti. 

Organizátori podujatia vynaložili úsi-
lie, aby sa našlo niečo dobré pod zub. Pre 
maškrtníkov boli pripravené chutné regi-
onálne jedlá, domáca pálenka a zákusky. 

VI. obecnú slávnosť zorganizovali: 
richtárska rada, kultúrny dom, roľnícke 
družstvo a miestna dychovka. Škoda, že 
Miestna skupina SSP, ktorá sa snažila byť 
doteraz prítomná na každom podujatí, 
tentoraz nepripravila svoj vlastný prog-
ram. Musíme konštatovať, že v posled-
nom období jej činnosť veľmi ochabla, čo 
nám je veľmi ľúto.

František Paciga
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Pavilón Informačno-rekreačného centra

Spiš v priebehu roka navštívi veľký 
počet turistov z rôznych kútov sve-
ta. Akoby aj nie, veď vari v každej 

spišskej obci je niečo, čo možno obdi-
vovať. V zime si tu prídu na svoje pre-
dovšetkým lyžiari a v letných mesiacoch 
si rekreanti môžu oddýchnuť, či aktívne 
zašportovať. Možností, ako využiť voľný 
čas, je v ponuke naozaj veľa. 

Jednou z najvyhľadávanejších obcí 
v tomto regióne je Nedeca - Zámok. 
Jej jedinečnosťou je nielen jazero, kto-
ré priťahuje predovšetkým milovníkov 
vodných športov, ale hádam ešte väč-
šou zaujímavosťou je Nedecký zámok, 
ktorý sa majestátne vypína nad jeho 
brehmi. Turizmus sa tu neustále vý-
raznejšie rozvíja, čo nám potvrdila aj 
krajanka a rodáčka z Nedece - Kristína 
Kromková, ktorá pracuje v Informač-
no-výstavnom pavilóne Turistického 
a rekreačného centra Nedeca - Zámok. 

- Nedeca a jej okolie nesú v sebe obrov-
ský potenciál, - začala svoje rozprávanie 
na tému turizmu. - Ročne nás navštívi 
množstvo turistov, no najväčšiu náv-
števnosť dosahujeme ku koncu školského 
roka. Vtedy školy z blízkeho aj ďalekého 
okolia organizujú koncoročné výlety prá-
ve do Nedece - Zámku. Najviac návštev-
níkov sme zatiaľ mali v máji, kedy nás 
navštívilo približne 100 takýchto orga-
nizovaných školských skupín. Za predpo-
kladu, že jedna skupina pozostáva z 30 
žiakov, môžem smelo povedať, že nás za 
jeden mesiac navštívilo približne 3000 
osôb, - skonštatovala. 

Ďalej som sa dozvedela, že niektorí 
z hostí tu zavítajú náhodne, ale predsa 

najčastejšie sa nahlasujú skupiny turis-
tov už dopredu a nie je výnimkou, že si 
aj hneď objednajú sprievodcu po areáli 
Nedece - Zámku. Prichádzajú nielen 
z Poľska, ale aj zo Slovenska, Nemec-
ka, Maďarska, či USA. V Turistickom a 
rekreačnom centre sú zamestnaní piati 
sprievodcovia a počas letnej sezóny je 
pre turistov k dispozícii každý deň je-
den z nich. 

Zaujímalo ma, či tu prichádzajú 
mladší, či skôr starší turisti. Podľa slov 
Kristíny Kromkovej, medzi návštevník-
mi sú zahrnuté všetky vekové kategórie 
- od malých žiakov a deti s rodičmi, cez 
študentov až po starších návštevníkov. 
Niektorí z nich si chcú pozrieť okolie, 
zúčastniť sa výstupu na hrad, iní si chcú 
vychutnať plavbu loďou, či oddýchnuť 
si v tieni stromov na brehu jazera. Tu-
risti môžu ďalej využiť rozličné atrak-
cie, ktoré im areál poskytuje: splavova-
nie po Dunajci, s možnosťou návratu 

na bicykloch zo Štiavnice, vyhliadkovú 
plavbu loďou pod hradbami Nedecké-
ho zámku, organizovanú výpravu do 
okolitých hôr - na Tri Koruny a Soko-
licu, či do neďalekého zámku Duna-
jec. V poslednej dobe je vyhľadávanou 
atrakciou aj jazda na koni a mnoho 
iných prekvapení, napríklad prehliad-
ka dokumentárnych fi lmov. V paviló-
ne centra sa nachádza premietacia sála, 
kde sa zmestí až 65 osôb. Premietajú 
sa tu fi lmy dokumentujúce budovanie 
vodnej priehrady a vznik elektrárne, ale 
aj fi lmy o archeologických náleziskách 
objavených na teréne Nedeckého jaze-
ra. Dodatočnou atrakciou je prehliad-
ka vodnej elektrárne. Ak turisti hľadajú 
ubytovanie, nie je to žiaden problém. 
V blízkosti sa nachádza niekoľko hote-
lov a penziónov, kde sa môžu ubytovať 
a dobre sa najesť. 

Ako vidieť, Nedeca - Zámok doká-
že obstáť v konkurencii rozširujúceho 

Cestovný ruch v Nedeci - Zámku

Pohľad na Nedecký zámok
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sa počtu turistických stredísk a v ob-
lasti cestovného ruchu, čo priznáva 
aj Kristína Kromková: - Za zážitkami 
netreba cestovať ďaleko. Navštívila som 
mnoho krajín, no po návrate zo zahrani-
čia som sa vždy nanovo utvrdila v tom, 
že niet krajšej oblasti, než Spiš a rodná 
Nedeca, - povedala a s úsmevom doda-
la: - Myslím si, že Nedecký zámok a jeho 
okolie by mohli byť zaradené k siedmym 
divom sveta.

Prezradím vám, že Nedečanka Kris-
tína Kromková je veľmi aktívnou a či-
norodou krajankou, ktorá si pravidel-
ne zalistuje aj v časopise Život. Okrem 
turistiky sme sa porozprávali aj na túto 
tému.

- Krajanský časopis Život - to je pre 
mňa ten najpravdivejší časopis. Vždy si 
veľmi rada prečítam o krajanoch na Ora-
ve aj na Spiši, zaujímajú ma ich životné 
osudy. Dodala, že listujúc v Živote, veľ-
mi rada si spomína na časy aktívnych 
krajanských stretnutí. Energie mala 
vždy nadostač, spolu so svojimi rodák-
mi účinkovala v nedeckom divadelnom 
súbore a FS Veselica, ktorý vám hádam 
ani nemusíme predstavovať, pretože 
ho už dobre poznáte. - Keby bolo treba, 
aj dnes by som si zaspievala a zahrala 
vo Veselici. Boli to krásne roky, so súbo-
rom som precestovala poriadny kus sveta 

a spoznala som mnohých zaujímavých 
ľudí. Boli sme ako jedna veľká rodina, 
- poznamenala presvedčivým hlasom. 

S krajankou Kristínou Kromkovou 
sme sa porozprávali aj o Slovensku. 
- Pre mňa je samozrejmé, že so Sloven-
skom som hlboko zviazaná, tak ako aj 
história môjho rodiska. Pamätám sa, že 
kedysi som vďaka dobrému signálu mala 
možnosť pozrieť si v televízii aj slovenské 
programy. Dnes to, žiaľ, nie je možné.

Krajanka Kristína Kromková je hrdá 
na svoj pôvod, rodinu a svojich rodá-
kov: - Ľudia na Spiši sú dobrosrdeční. 
Ja som sa v živote vždy stretla s ochotou 
a snahou vzájomne si pomáhať. Rodák 
by pre rodáka urobil čokoľvek a nikdy by 
neodmietol pomôcť druhému, - dodala 
na záver nášho rozhovoru.

Ak aj vy túžite po príjemnej dovo-
lenke, či voľnom víkende v peknom 
prostredí, určite navštívte túto oblasť. 
Tamojší krajania vás milo prekvapia 
svojou pohostinnosťou a s hrdosťou 
vám porozprávajú o svojom rodisku. 
Z dovolenky v Nedeci - Zámku sa vďa-
ka tomu budete vracať plní pekných 
dojmov a v pamäti sa vám bude ešte 
dlho vynárať obraz na slnkom zaliate 
vody jazera a hrdo vztýčené hradby 
Nedeckého zámku.

Lýdia Ostrowska

Pohľad na hranice Slovenska

Kristína Kromková o cestovnom ruchu

Od najstarších čias bol Dunajec 
pokladaný za dôležitú doprav-
nú tepnu, veď už v 2. storočí 

pred n.l. cez Pieniny prechádzali grécki 
i rímski kupci k Baltskému moru za 
jantárom. Túto oblasť vtedy obývali 
galskí Kelti. Po nich sa tu objavili Ger-
máni a potom Slovania, ktorí využívali 
pltníctvo na tejto rieke pre dopravu to-
varov i osôb do oblasti Visly až k Balt-
skému moru. V stredoveku po vytvo-
rení feudálnych dŕžav, v časoch bojov 
a rozporov, sa vodná cesta na Dunajci 
nemohla využívať. 

V 18. storočí jeden z európskych 
rozhľadených ekonómov Gregor Ber-
zeviczy z Veľkej Lomnice pod Vysoký-
mi Tatrami navrhol v jednom svojom 
pojednávaní „Economie und Comerz 
Ungarn“, ktoré vyšlo v Nemecku, opä-
tovné intenzívne využívanie riek Du-
najec a Poprad ako dôležité dopravné 
vodné cesty pre tovary spišských miest, 
ktoré by sa takto najlacnejšou cestou 
dostali do Varšavy, ale najmä do han-
zových miest pri Baltskom mori a cez 
ne ďalej. Na ich splavnenie v horných 
tokoch bolo potrebné vybudovať dre-
vené závory a splavy, aby sa aj preťaže-
né plte alebo člny mohli plaviť už od 
Spišskej Starej Vsi, alebo od Nedece 
- Zámku po Dunajci a od Kežmarku 
po Poprade.

V období plnej sezóny už roky vi-
dieť každú chvíľu celé súpravy pltí plá-
vajúcich cez Pieniny. Sú to poľské plte, 
ktoré kedysi plávali – pred vybudova-
ním priehrady pod nedeckým zám-
kom - z veľkého prístaviska v Čorštíne 
(Czorsztyn) a plavili sa niekoľko de-
siatok kilometrov cez najkrajšie úseky 
prielomu Dunajca do kúpeľov v Šťav-
nici (Szczawnica). Na našom pobre-
ží sa občas tiež zjavila nejaká plť, od 
Červeného Kláštora pod storočnými 
lipami po Lesnicu, ale len zriedka. Len 
športovci-vodáci dosiaľ ocenili pôžitok 
zo splavovania sa po spenenej rieke. 
Kedysi sa Slováci venovali vo veľkom 
pltníctvu na Dunajci. Aj baťko S. H. 
Vajanský s mnohými národovcami tak-
to z pltí spoznával krásu Pienin. 

Z chlapčenského obdobia si pamä-
tám na časy, keď na starom futbalovom 
ihrisku na Nokľach v Spišskej Starej Vsi 
nám kývali poľskí turisti, ktorí vedeli 
už od dávna využívať cestovný ruch na 
oddych a rekreáciu, s pozdravom „Po-
zdrawiamy was Czesi“ (Pozdravujeme 
vás Česi). No úžas! My sme im odpove-
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dali hádzaním kameňov: „Akí sme my 
vám Česi!“.

Spišská Stará Ves má pltnicu pred Úp-
rinkom, na Nokľach (najdlhší úsek, 14,5 
km), dve spoločnosti. Je tam aj penzión 
Antiqua Villa, ktorý Slovákov zo sever-
ného Spiša a hornej Oravy – z Poľska, ale 
aj z Čiech, zvýhodní s 20 percentnou zľa-
vou. Ďalšie prístavisko je v Majeroch (9 
km) a  v centre pltníctva pred Červeným 
Kláštorom, rozdelili známe slovenské plt-
níctvo na dve spoločnosti. Konkurencia 
jednotlivých pltníc je veľká. Splavovanie 
zo Spišskej Starej Vsi vo svojich začiat-
koch zažilo množstvo útrap, v podobe 
porezaných pltí.

Z druhej strany Dunajca sa dozve-
dáme, že splavovaním po Dunajci sa 
Poliaci zapodievali už od roku 1832 
– prvá informácia. V roku 1934 sa 
zjednotili všetky pltnice Čorštín, Vyšné 
a Nižné Šromovce (Sromowce Wyżne 
a Niżne), Šťavnica i Kroštenko (Kroś-
cienko n/Dunajcem), so sídlom v Niž-
ných Šromovciach. Kvôli všestrannej 
spokojnosti toto zoskupenie si volí raz 
na štyri roky vedúceho. 

Súčasným vedúcim poľského plt-
níctva je Jan Sienkiewicz, ktorý pove-
dal: „ Je veľkou škodou, že na sloven-
skej strane namiesto integrovania sa do 
jedného celku, trieštia sa na súkromné 
fi rmy - už na 5 spoločností. Mnohí 
z nich s pltníctvom nemali nikdy nič 
spoločné. Kúpili si tzv. bufet. Takouto 
roztrieštenosťou sa zvyšujú výdavky, 
nielen na reklamu, viazne koordinácia, 
rastie nevraživosť. Jedna spoločnosť po-
núkne možnosť získať oprávnenie viesť 
plť, iná ho získa za vyšší poplatok. Za 
Spišskou Starou Vsou smerom k Du-
najcu uvidíte niekoľko propagačných 
bilbordov, ba aj informačných stano-
víšť (búd), ktoré lákajú turistov pre tú, 
ktorú spoločnosť.“ 

Ján Sienkiewicz sa narodil v roku 
1961, teda si nemôže pamätať na veľkú 
tragédiu na Dunajci práve v úseku, kde 
poľská lodenica má dnes svoje sídlo. 
Ja som mal vtedy dvadsať rokov. Spo-
mínam si, že v júni, po maturitnom 
večierku, poľskí študenti sa dohodli 
so súkromnou pltnicou na splavení sa 
z Vyšných Šromoviec. Táto fi rma ne-
patrila do spoločenstva, pretože inak 
by im tú službu neurobila pre zvýšený 
stav vody po dažďoch. Pod Červenou 

Skalou, oproti Majerom, pri vystrájaní 
19-tich šarvancov a ich nezodpovednej 
učiteľky sa plť pretrhla. 16 detí sa uto-
pilo. Utopili aj mladšieho pltníka, na 
ktorého sa vešali v nádeji na záchranu. 
Keď som sa to dozvedel, letel som na 

PLTNÍCTVO NA DUNAJCI notní, tak, ako to bolo voľakedy, keď sa 
splavovalo od kartuziánskeho kláštora, 
pod stáročnými lipami.

Vtipným informátorom a zabá-
vačom bol najstarší pltník na sloven-
skej strane, ktorý sa čo nevidieť dožije 
storočnice, Ján Mačutek-Balamuta: 
„Hnevalo by ma, keby si niekto mys-
lel, že pltník je bezduchý človek. To re-
meslo som miloval a milujem. Chlapci 
v Majeroch doplatili na besnenie živ-
lov! Vyplavili sa dňa 29.6.2009 za pek-
ného počasia, kedy silná prietrž mra-
čien s krupobitím rozvodnila Dunajec, 
na ktorom sa doslova rozlomila plť so 
14-timi českými turistami - dôchodca-
mi zo severných Čiech (povolené je 12 
pasažierov). 

Rudolf Velička, starosta obce Maje-
re, konateľ pltníckej spoločnosti Duna-
jec, skúsený pltník s ľútosťou sa zamýšľa 
nad touto udalosťou. „Chceli sa plaviť 
spoločne, na jednej plti. Bolo pekné po-
časie. Niekde pred pristátím ich zastihla 
prietrž mračien. Prírodným živlom sa 
vyhnúť nevieme. Sadneme si do auto-
busu, zahynie niekoľko ľudí, vlak, ktorý 
sa vykoľají, lietadlo nedoletí na určené 
miesto pristátia. Zmarený život už ne-
vrátime. Je nám to ľúto a rodinám po-
zostalých sa ospravedlňujeme.“

Skúsený pltník Ján: „Nie je dôležité 
osvedčenie na riadenie plte. V takomto 
nečase, ani ja by som to asi nezvládol.“

Bez vášni a emócií je potrebné za-
myslieť sa nad slovenským pltníctvom 
na Dunajci a zobrať si príklad od poľ-
ských susedov. Má však dosah na ich 
riadenie okresná správa? A ku ktorému 
okresu vlastne patria? Na základe po-
slednej územnej reorganizácie podľa 
Nižňanského z Ministerstva vnútra SR 
sa ukázala jedna veľká anomália z tej-
to reorganizácie, ktorá rozdelila oblasť 
za Spišskou Magurou do dvoch okre-
sov. Pltníci sa vyplavia zo svojich plt-
níc v Kežmarskom okrese a doplavia 
sa do Lesnice, ktorú s ďalšími obcami 
(Haligovce, Veľká Lesná, Veľký Lipník, 
Stráňany), pričlenili do okresu Stará 
Ľubovňa. Pieninský národný park tak 
riadia dva okresné celky. Dá sa však po-
chybovať, či ich riadia. 

O pltníctvo na Dunajci by sa mali 
viac starať aj členovia Združenia pre 
rozvoj Zamaguria a Pienin, ale veľká 
zodpovednosť je aj na ramenách Pre-
šovského samosprávneho kraja.

Ján Kubáň                  

bicykli na miesto skazy. Niektoré telá 
našli po troch či štyroch dňoch až nie-
koľko kilometrov ďalej v Pieninách. 

Jan Sienkiewicz: „Utopeniu sa ne-
dalo zabrániť ani pred desiatimi rok-
mi, keď zahynuli viacerí Poliaci, ani 
pred niekoľkými rokmi. Je mi to ľúto, 
čo stalo aj tohto roku, avšak náš 900-
členný kolektív poľských pltníkov, z 
ktorých je schopných 250 na vedenie 
500 pltí, sympatizujeme a zasadzujeme 
sa za ochranu slovenských pltníkov. 
Prosíme ich však, aby sa netrieštili, ale 
zjednotili. Ideálne by bolo, keby vznik-
lo cezhraničné spoločenstvo. Určite by 
sme spoločne dosiahli viac.“ 

Štefan Džurný, starosta Obecného 
úradu v Červenom Kláštore: „Našich 
pltníkov som už niekoľkokrát prosil, 
či žiadal, aby nerozdeľovali pltnicu na 
niekoľko spoločností, ale aby ostali jed-

Foto: ms
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Horčičné zrnko
9. 8. 2009

19. nedeľa v Cezročnom 
období (Jn 5, 41 – 51)

V knihách starozákonných prorokov 
sa na nejednom mieste píše o tom, ako 
Boh učí. Pán Ježiš túto skutočnosť pripo-
menul po eucharistickej reči, ktorá spô-
sobila medzi zástupom rozruch. U pro-
rokov je napísané: „Všetkých bude učiť 
sám Boh.“ V denníku istého francúzske-
ho kňaza sa nachádza úvaha o tom, ako 
vnímal v pastoračnej službe spomínané 
slová. Myslel si, že náplňou jeho práce 
bude hľadať ľudí, ktorých bude chcieť 
osloviť a evanjelizovať. Mýlil sa však, keď 
si myslel, že bude prichádzať do kontak-
tu s ľuďmi, ktorí o Bohu nič nepočuli. 
Často zažil to, že ho navštevovali ľudia, 
ktorých ešte predtým „navštívil“ Kristus 
a poslal ich za ním. Delia sa s kňazom, 
čo im prišlo na myseľ, ako ich napĺňa. 
Prekvapivá skúsenosť bola opísaná už v 
dobe cirkevných otcov. Bolo im nápad-
né, že taká myšlienka prichádza znenaz-
dania, nevieme prečo a do duše vnáša 
jas, zvláštny pokoj a inšpiruje k veľkým 
skutkom. Žalmista napomína v tomto 
zmysle: „Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvr-
dzujte svoje srdcia.“ Žalm sa modlí ako 
ranná modlitba a celkom správne. Veď 
Božia inšpirácia a jeho vnuknutia pri-
chádzajú denne.

16. 8. 2009
20. nedeľa 

v Cezročnom období 
(Jn 6, 51 – 58)

„Kto je moje telo a pije moju krv, má 
večný život a ja ho vzkriesim v posled-
ný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm 
a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje 
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja 
v ňom.“ V Biblii má slovo telo širší vý-
znam. Boh sa stával viditeľným tak, že 
prijal telo a zreteľne vstupoval do tohto 
sveta. V Eucharistii vstupuje Kristus 
medzi nás na oltári, chlieb sa stáva jeho 
telom, čo znamená: je tu skutočne, a to 
celý, s dušou a s telom, s človečenstvom 
i božstvom. Pojem krvi sa zase spájal so 
životom. Kto vykrvácal, zomrel. Vý-
raz piť krv sa v komunikácii používa 

v prenesenom slova zmysle. Doslovný 
výraz nám znie nepríjemne. Celkom 
zrozumiteľne však znie, keď hovorí-
me o svojich pokrvných príbuzných, 
keď hovoríme o rodine ako o ľuďoch 
rovnakej krvi. Sv. Ignác z Antiochie 
používal výraz na prijímanie Pánovho 
tela a krvi, mať účasť na Kristovom tele 
a duši. V modernom jazyku je populár-
ny výraz: mať rovnakú krvnú skupinu. 
Sv. prijímaním sa stávame Ježišovými 
príbuznými v zmysle večného života. 
Boh je náš skutočný Otec, Panna Má-
ria naša skutočná matka a ostatní ľudia 
sú naši bratia. Veď v nás koluje rovnaká 
krv!

23. 8. 2009
21. nedeľa 

v Cezročnom období 
(Jn 6, 60 – 69)

V živote každého človeka sa objavia 
aj takzvané čierne dni. Vtedy sa nám 
takmer všetko javí ako nezmyselné, cí-
time sa vyčerpaní a znechutenie ovlá-
da všetky naše schopnosti. Máločomu 
rozumieme a po ničom, okrem pokoja, 
netúžime. Najradšej by sme kamsi za-
liezli a radšej ani neexistovali. Pri takej-
to beznádeji je človek v stave smrti, vie 
že by sa mohol zachrániť, ale chýbajú 
mu sily. Ešte vždy rozhorí iskierka svet-
la, ale on už jednoducho nevládze ísť 
za tým svetlom. Príčiny takého stavu 
bývajú rozličné, ale spoločné majú jed-
no: „Už viac nevládzem.“ „Boh chce 
odo mňa príliš mnoho, nemám na to.“ 
„Tvrdá je to reč, kto by to počúval.“ 
To všetko je pekné, ale nie pre mňa.“ 
A v tej chvíli otázka patrí aj mne: „Aj vy 
chcete odísť?“ Pane, ku komu pôjdem, 
v kom nájdem oporu? Nie je pravda, 
že všetkému je koniec. Isté je však jed-
no, nemôžem ďalej zotrvávať v tomto 
stave. V každom prípade, musím nie-
čo urobiť. Ostať v temnotách, to by 
sa rovnalo žiť ako mŕtvy. Vytrhnúť sa 
z tých temnôt, to znamená žiť v nádeji, 
nesmiem sa vzdať, kým žijem. On má 
slová večného života. On, ktorý svojou 
láskou vracia do života. Jeho slová sú 
Duch a život. Ak s ním budem spoje-
ný, budem žiť, aj keby som umrel.  

30. 8. 2009
22. nedeľa 

v Cezročnom období 
(Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23)

Z dnešného pohľadu nepokladáme 
skutočnosti ako umývanie rúk, umý-
vanie čiaš, džbánov, medeníc a pos-
telí, kúpanie po návrate z trhu za ne-
podstatné činnosti. Nespájame ich v 
súvislosti s vierou a úctou voči Bohu. 
Kardinál Špidlík vysvetľuje vtedajšiu 
mentalitu tým, že starozákonní ľudia 
mali problém s rozlišovaním posvätné-
ho a profánneho. V Bohu videli hlavu 
kmeňa, svojho kráľa a jediného záko-
nodarcu. Všetko, čo bolo spomenuté 
v Mojžišovom zákone, sa považovalo 
za náboženské. Dnešná doba má blíz-
ko k opačnému extrému - sekulariz-
mu. Považujeme za náboženskú iba 
modlitbu a bohoslužbu, všetko ostatné 
sú svetské záležitosti. Nie je ale správ-
nejšie, keď je každá oblasť života pre-
niknutá náboženským duchom? Nemá 
náboženský postoj preniknúť všetko, 
čo robíme?

6. 9. 2009
23. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 7, 31 – 37)

Ani Ježišove dôrazné prosby neza-
stavili zvesť o jeho zázračnej moci. Ľu-
dia si podávali informáciu o tom, ako 
ten múdry a mocný učiteľ „hluchým 
dáva sluch, aj nemým reč“ Jednoduché 
skutky, žiadne komplikované lekárske 
zákroky a ľudia počujú, rozprávajú, 
získavajú stratené zdravie. Keď obráti-
me zrak na svoje vnútro, uvedomíme 
si, ako veľmi potrebujeme počuť jeho 
slovo „Eff eta – Otvor sa!“ Ako často 
sme hluchí na výzvy jeho lásky a ne-
mí na láskavé slová. Slová z Jakubovho 
listu pripomínajú, že neslobodno brať 
ohľad na osobu, lebo Boh miluje všet-
kých rovnakou láskou a všetkých po-
zýva k spáse. Poznáme Kristov príklad 
a predsa naše svedectvo je mnohokrát 
také, aké je. Potrebujeme prijať Kris-
ta a prosiť ho, aby nám otvoril sluch. 
Aby naša schopnosť rozprávať nebola 
zneužívaná na vulgárnosti, príkre a ne-
spravodlivé slová. Veľmi potrebujeme, 
aby nám Kristus otvoril ústa.

Vdp. Viktor Pardeľ

 



11

e-m
ail: zivot@

tsp.org.pl

Polstoročie manželstva je príležitos-
ťou zastaviť sa na chvíľu a poďakovať 
si navzájom za všetky spoločné roky, 
trpezlivosť, pochopenie a ochotu po-
máhať si v ťažkých situáciách. Mária 
a František Majerčákovci z Novej Belej 
sa dožili tohto pekného výročia a oslá-
vili ho v rodinnom kruhu. S ochotou si 
zaspomínali na detstvo, roky mlados-
ti a dospelosti. Sú spokojní so svojou 
voľbou a šťastní, že majú blízko seba 
rodinu, ktorá na nich nezabúda, čo je 
veľmi dôležité.  

Mária sa narodila 11. augusta 1933, 
v rodine Jozefa a Heleny Vinckových. 
Nedávno oslávila 76 rokov svojho ži-
vota, k čomu jej gratulujeme. Je jedi-
náčkou, lebo jej brat zomrel krátko 
po narodení. Pochádza zo slovenskej 
uvedomelej rodiny. Základnú ško-
lu absolvovala v Novej Belej. Učenie 
bolo pre ňu milou povinnosťou a ško-
la zdrojom poznatkov, ktoré si veľmi 
rada osvojovala. Dodnes vo voľnom 
čase číta množstvo kníh. Veľmi rada sa 
oblieka pri rôznych príležitostiach do 
kroja. Na detstvo má milé spomienky, 
pretože bola obklopená viacerými pria-
teľkami a kamarátkami, s ktorými vždy 
veselo a príjemne dokázali stráviť čas. 
Jej najlepšou kamarátkou bola Mária 
Chalupková (s prímenom od Cyrila), 
s ktorou sa nerozlučovala ani na chvíľu. 
Vždy a všade boli spolu. - Môj život sa 
zmenil, keď nečakane zomrel otcov brat 
- podotýka Mária, - a zanechal po sebe 
šesť deti. Najstarší bratranec mal vtedy 
11 rokov a najmladší štyri mesiace. Ja 
som bola vtedy natoľko dospelá, že som 
sa mohla o nich postarať a pomôcť im 
v domácnosti. Aj keď som nemala vlast-
ných súrodencov, nikdy som sa necítila 
ako jedináčka, pretože títo bratranci sú 
pre mňa ako vlastní súrodenci. Dodnes 
si navzájom pomáhame a sme si oporou 
jeden pre druhého. Ak niekto z nás potre-
buje pomoc, okamžite ju dostane.

František sa narodil 8. augusta 1936 
v rodine Jozefa a Alžbety Majerčákov-
cov. Mal siedmich súrodencov. Bratov: 
Andreja, Šimona, Jozefa, Jána i Cyri-
la a sestry: Ľudmilu i Alžbetu. Franti-
šek v detstve nemal na ružiach ustlané. 
Ako osemročnému mu zomrela matka 
a v pätnástich zasa otec. Po absolvovaní 
základnej školy býval chvíľu u brata a po-
máhal mu na gazdovstve a neskôr odišiel 

do Čiernej Hory k sestre, ktorej zomrel 
manžel. Na vojne bol od 1956 do 1958, 
najskôr v Krakove a potom vo Wadowi-
ciach. On a jeho kolegovia patrili k pr-
vej jednotke Podhalského vojska. 

Jeho otec, ako aj sám František, 
stál pri zrode Spolku Slovákov v Poľ-
sku. - Bola to vnútorná potreba každého 
Slováka po určení nových hraníc. Išlo o 
vytvorenie inštitúcie, ktorá by hájila zá-
ujmy našej menšiny. Veľmi nám záležalo 

na tom, aby sme si svoje tradície ucho-
vali v pamäti a na náležitej úrovni, aj 
keď sme sa ocitli v novom štáte. To sme 
očakávali od našej organizácie - aby or-
ganizovala kultúrne podujatia, prostred-
níctvom ktorých by sme dávali svedectvo, 
že predsa takáto menšina existuje, - zdô-
razňuje František. - Dnes je dôležité, aby 
slovenskosť pretrvala i ďalšie generácie 
vedeli zveľaďovať odkaz svojich predkov 
a nehanbili sa za svoj pôvod. 

K životu na dedine vždy patrili pra-
videlné večerné stretnutia. Dedinská 
mládež si vždy niečo zorganizovala. 
Najčastejšie mladí vyhľadávali miesto 
na tancovanie, objednávalo sa mu-
zikantov alebo sa išlo do niektorého 
domu a vymýšľali sa rôzne hry a zába-
vy. Už pred vojenskou službou chodie-
val František veľmi rád na tieto večerné 
stretnutia, ktoré sa preňho stávali čoraz 
zaujímavejšie, pretože tam objavil jed-
no dievča, na ktoré nemohol zabud-
núť. Po návrate z vojenčiny požiadal 

Máriu o ruku a ona súhlasila. Svoje 
áno si povedali v kostole sv. Kataríny 
v Novej Belej.

A práve 17. júna oslávili 50. vý-
ročie sobáša opätovne pred oltárom 
belianskeho kostola, obnovujúc svoju 
manželskú prísahu a ďakujúc Bohu za 
tých 50 rokov spoločného života, kto-
ré prežili obklopení deťmi a vnukmi. 
Majú štyri deti: Jozefa, Máriu, Annu 
a Helenu. Popri výchove detí spoloč-
ne viedli gazdovstvo a Mária od roku 
1962 do 1983 pracovala v obuvníc-
kom závode v Novom Targu. František 

sa aktívne zapájal do činnosti rôznych 
obecných organizácií. Okrem členstva 
v Spolku je už vyše 50 rokov členom 
DPZ v Novej Belej, 20 rokov bol čle-
nom farskej rady a dve volebné obdo-
bia richtárskej rady. Dlhé roky pôsobil 
aj v urbáre v revíznej komisii. Mária 
sa tiež ochotne zapájala do rôznych 
kultúrnych aktivít, napr. zúčastňovala 
sa kultúrnych podujatí o. i. Spišskej 
zimy, Fašiangov - Ostatkov v Krem-
pachoch, kde sa ukázala ako výborná 
ľudová rozprávačka a speváčka. Ich ro-
dina mala vždy blízko k folklóru, kto-
rého tradíciu podporujú deti a vnuci, 
ktorí tvoria jadro FS Spiš. V ich do-
mácnosti sú vždy prítomné slovenské 
časopisu a noviny, z ktorých čerpajú 
informácie o krajine svojich predkov.  

Manželom Majerčákovcom praje-
me pevné zdravie, božie požehnanie 
a ešte veľa pekných spoločných dní.

Dorota Mošová

S päťdesiatkou vo vene



Učiteľský chlebíček nepatrí medzi 
najľahšie zamestnania, ale tí, ktorí celý 
život cieľavedome zasvätili práci s deť-
mi, s láskou si na tieto chvíle spomína-
jú. Iste to nie je preto, že nikdy nemali 
s deťmi problémy, veď tie malé ratolesti 
dokážu vymyslieť kadečo. Tá radosť vy-
plýva často z úprimnosti, akou obda-
rúvajú deti svojich učiteľov a zároveň 
vychovávateľov. Ak je táto úprimnosť 
obojstranná, medzi deťmi a učiteľmi 
vzniká tajomné puto, ktoré ich v spo-
mienkach spája neraz celý život.

S podobným putom v srdci k svo-
jim deťom žije v Podvlku rodáčka zo 
Spiša, Mária Nedeľáková rod. Bizubová 
z Vyšných Lápš, ktorá však  na Orave 
strávila skoro celý svoj život. Narodila sa 
8. septembra 1936 v slovenskej rodine. 
Do školy začala chodiť ešte počas dru-
hej svetovej vojny počas prvej Sloven-
skej republiky. Po vojne sa však situácia 
zmenila a tak mala Mária v školskej 
dochádzke prestávku. Až keď vznikli na 
Spiši slovenské školy, základnú školu vo 
Vyšných Lapšoch dokončila. Roky jej 
detstva ovplyvnila nielen vojna, ale aj 
ťažká povojnová situácia Slovákov na 
Spiši, ktorých v tom čase prenasledovala 
a okrádala banda „Ognia“. 

Po ukončení základnej školy ju 
rodičia zapísali do Lýcea so sloven-
ským vyučovacím jazykom v Jablonke. 
A práve vtedy sa začal písať jej životný 
príbeh spojený s Oravou. V tom čase 
ani len netušila, že pod Babou horou 
strávi skoro celý svoj život. Po úspešnej 
maturite v roku 1956 sa dala na učiteľ-
skú dráhu. Ešte v maturitnom ročníku 
využila možnosť ukončiť štúdium pe-

V spomienkach opäť do školy
dagogického minima a po absolvovaní 
školy nastúpila do školy ako pani uči-
teľka do Repísk. 

Na chvíľu sa teda vrátila na Spiš 
neďaleko svojho rodiska, avšak o rok 
neskôr už opäť putovala na Oravu, ten-
toraz do Podvlka, kde býva dodnes. Na 
Základnej škole č. 2 učila od roku 1958 
až do dôchodku. V Podvklu si našla 
svojho manžela, založila rodinu i vycho-
vala deti. Rada si spomína na tie časy, aj 
keď boli to časy neisté a pre učiteľov slo-
venských škôl aj veľmi náročné. V tom 
čase sa totiž všetky predmety vyučovali 
po slovensky. V školách však chýbali slo-
venské učebnice, preto učitelia používali 
na prípravu poľské, všetko si prekladali 
a potom deti učili po slovensky. Mária 
to nemala ľahké, pretože učila dejepis 
a prírodovedu, takže občas mala naozaj 
problémy preložiť niektoré odborné vý-
razy. Deti mali učebnice poľské a učili 
sa po slovensky, takže nakoniec sami 
rodičia prišli s návrhom, aby vyučova-
nie prebiehalo po poľsky, pretože deti sa 
takto nič nenaučia.

Keď zaniklo vyučovanie v sloven-
skom jazyku a slovenčina zostala len 
ako dodatočnú predmet, Mária sa za-
merala na pedagogiku pre prvý stupeň 
základnej školy. Slovenčinu učil už len 
Antonín Papánek, ktorý pochádzal zo 
Slovenska. Takáto situácia pretrvala do 
80. rokov, pretože v tom čase A. Papá-
nek odišiel do dôchodku a Mária zača-
la opätovne vyučovať slovenčinu. Rada 
si spomína na tieto roky, lebo mala 
mnoho usilovných žiakov. Medzi nimi 
vynikal Jozef Lopúch, ktorý vyhral do-
konca recitačnú súťaž. Avšak v porov-

naní s 50. rokmi bola už situácia týka-
júca sa slovenčiny čoraz nestabilnejšia, 
pretože čoraz menej žiakov prejavovalo 
o ňu záujem. Mária odišla do dôchod-
ku v roku 1989, ale ešte tri roky slo-
venčinu vyučovala. Tá nakoniec zanik-
la v roku 1992. Našťastie len na chvíľu, 
lebo po istom čase sa opäť vrátila do 
tunajšej školy a dodnes sa vyučuje.

Avšak Máriin školský príbeh sa 
v roku 1992 defi nitívne skončil. Ok-
rem žiakov si veľmi rada spomína aj na 
A. Papánka, ktorý popri svojich učiteľ-
ských povinnostiach viedol aj divadel-
ný krúžok. V ňom si Mária aj spolu so 
svojím manželom zahrala nejednu di-
vadelnú rolu. 

Na záver však musím podotknúť, že 
nielen Mária má dobré spomienky na 
svojich žiakov, ale i jej žiaci majú dobré 
spomienky na ňu. Práve vďaka jej usi-
lovným žiakom som sa o podvlčianskej 
pani učiteľke dozvedel a mohol som ju 
aj navštíviť. Preto by som im chcel za 
to poďakovať a pani učiteľke popriať 
hodne zdravia a božieho požehnania 
do ďalších dní.

Marián Smondek
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Srdečné 
blahoželanie 

1. augusta 2009 spečatil svoju lásku 
náš kolega, pracovník tlačiarne SSP Pa-
weł Kałuski spolu so svojou snúbenicou 
Urszulou Wronovou. Mladomanželom 
prajeme z celého srdca život plný vzá-
jomnej lásky, tolerancie a porozume-
nia. Nech ich na spoločnej ceste vždy 
sprevádza šťastie. 

Kolegyne a kolegovia z tlačiarne
 a z ÚV SSP 

i redakcie Život     
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Poľovníctvo malo v ľudskej spoloč-
nosti výsadné postavenie už od pradáv-
na. Na rozhraní 12. a 13. storočia mal 
právo na poľovačky výhradne kráľ. Už 
vtedy sa musel kandidát poľovníctva 
podrobiť skúške, ktorá mala slávnost-
ný, ba priam okázalý charakter. Na 
skúšky sa pripravoval tri roky u majstra 
- poľovníka. Po úspešnej skúške bol pa-
sovaný za poľovníka, získal písomné 
oprávnenie na výkon poľovníckeho 
práva a mohol nosiť odznak, tesák a 
lesnicu. Novšie obdobie sa datuje od 
roku 1946, od kedy absolventi poľov-
níckych skúšok boli prijímaní za „čle-
nov poľovníckeho cechu.“ 

V jurgovskom chotári je nadostač 
lesov, preto nie div, že aj poľovnícka 
tradícia nie je tamojšiemu obyvateľstvu 
cudzia, hoci v súčasnej dobe sa tomuto 
remeslu venuje už len zo záľuby. Pred 
šiestimi rokmi sa začala písať história 
veľmi zaujímavého podujatia - Deň 
poľovníka. Každoročne v lete priláka 
toto podujatie do Jurgova viacerých 
divákov. VII. ročník Dňa poľovní-
ka sa uskutočnil 26. júla. Je súčasťou 
väčšieho počtu podujatí s názvom „Ta-
trzańskie Wici“, ktoré tento rok zorga-

nizovala Tatranská agentúra rozvoja, 
propagácie a kultúry. 

Hlavným sponzorom Dňa poľovní-
ka bol tamojší urbár. Výťažok z tohto-
ročnej akcie bol určený na dokončenie 
renovácie hlavného oltára v drevenom 
kostole sv. Sebastiána v Jurgove. 

dujatia svojím repertoárom obohatila 
aj jurgovská dychovka, ktorá bude na 
budúci dok oslavovať 180 rokov svo-
jej činnosti. FS Podhale, ktorý tvoria 
dve skupiny detí a mládeže, nám pred-
viedol, ako vyzeral všedný deň našich 
babičiek. Prvýkrát vystupovali v staro-
dávnych krojoch, ktoré boli ušité podľa 
vzoru krojov pochádzajúcich z usadlos-
ti Šoltýsovcov a z archívnych fotografi í. 
Na detské hry, no najmä, dávne mlá-
dežnícke šibalské zábavy, sa zhromaždili 
veľké zástupy divákov. Pozornosť pub-
lika prilákala aj skupina „Taryfa nocna 
band“ z Nového Targu. Táto skupina 
má bohatý repertoár od jazzu po reco-
very popovej hudby, ale hrá aj ľudovky. 
Na podujatí sa previedol aj hosťujúci 
folklórny súbor Zor zo Ždiaru zo Slo-
venska. Diváci sa mohli zúčastniť aj 
koncertu skupiny De Press a kabaretu 
„Truteń“, ktorý uzavrel program. Ok-
rem kultúrneho programu sme si moh-
li pochutiť na miestnych regionálnych 
jedlách a skutočnom poľovníckom gu-
ľáši. Nechýbali ani bryndzové halušky, 
„moskoľ“, kapustnica a chutné domáce 
koláčiky. Deťom priniesla veľkú radosť 
tombola so zaujímavými cenami. Bola 
vyhlásená aj súťaž o „Jurgovskú fl intu“. 
Ako to už býva zvykom, uskutočnila sa 
aj dražba vecí, ktoré darovali sponzori, 
napr. obrazy maliara Czesława Roma-
nowského, podnik Wojmad daroval 
drevenú hojdačku a tradičný jurgovský 
klobúk. Malé divadlo sveta pripravilo 
CD platňu s nahrávkami zo všetkých 
predchádzajúcich ročníkov Dňa poľov-
níka. Okrem toho si diváci mohli zasú-
ťažiť. Jednou z najzaujímavejších súťaží 
bolo lovenie zlatej rybky, o ktorú mali 
záujem viacerí účastníci podujatia, 
keďže dúfali, že im môže splniť ich že-
lanie. Zábava trvala až do rána, vďaka 
melódiám skupiny „Muráň“. 

Dorota Mošová 

Poľovnícke signály v Jurgove

Program slávnosti zahájila sv. omša 
za poľovníkov. Odbavil ju miestny fa-
rár Józef Marek. Po bohoslužbe sa začal 
kultúrno-zábavný program. Na začiat-
ku sa ujal slova vojt Gminy Bukowi-
na Tatrzańska Silwester Pytel, ktorý 
vo svojom prejave pripomenul, že cieľ 
tejto akcie je záštitný, pretože výťažok 
z nej je určený na renováciu oltára. Ok-
rem toho, chcú turistom ukázať kúsok 
folklóru a dobrej zábavy. Predstaviteľ 
poľovníckeho zväzu „Rosomak“ pri-
pomenul históriu svojho zväzu. Podot-
kol, že je to najväčší poľovnícky zväz 
na juhu Poľska. Jeho úlohou je nielen 
lov, ale najmä koordinácia a ochrana 
prírody. Poľovanie je krásnou tradíci-
ou, ale musí byť zmysluplné. Je preň 
typický jazyk - slang, ktorý je veľmi 
zaujímavý. Poľovníci si dávajú signály 
a povely prostredníctvom trúbok, les-
níc, rohov a krídloviek. Keďže to bol 
Deň poľovníka, nechýbal ani poľov-
nícky orchester, ktorý pod vedením 
Janusza Gocalińskiego zahral divákom 
rôzne poľovnícke signály. Program po-

Otvorenie podujatia

Zazneli poľovnícke signály

Koncertuje domáca dychovkaSúťaž v hádzaní vajíčkami

Súťaž v pílení dreva

Výherkyňa dražby o jurgovský klobúk

FS Zor zo Ždiaru
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Meno biskupa Jána Vojtaššáka me-

dzi mladými krajanmi pomaly upadá 

do zabudnutia. Ale tí starší si na zákla-

de spomienok svojich rodičov a praro-

dičov toto meno veľmi dobre pamä-

tajú. Predovšetkým v Hornej Zubrici 

a čiastočne aj v Podvlku, pretože práve 

v týchto farnostiach pôsobil ako kaplán 

začiatkom 20. storočia. Začítajme sa 

teda spolu do jeho spomienok na prvé 

roky jeho kňazskej služby, ktoré za-

písal na sklonku svojho života.

Slovo úvodom:

Rád som čítaval životopisy. Zvláš-
te však tie, ktoré si pôvodcovia písali 
vlastnoručne. V takom životopise 
ako v zrkadle videla sa celá postava 
pôvodcová tak vnútorná ako zovnú-
torná: celý charakter človeka. Čím 
úprimnejšie a vecnejšie opísal niekto 
zážitky a príbehy svojho života, tým 
zaujímavejším a poučnejším bol jeho 
životopis.

Život každého jednotlivca – člo-
veka je predmetom dejín. Okolo 
osoby každého človeka spriadajú 
sa deje kratšej – dlhšej doby podľa 
toho na jak dlhú dobu určila Božia 
Prozreteľnosť púť jeho zemského ži-
vota. Tie deje sú mnoho razy pestré, 
rozmanité, u každého človeka inak-
šie; preto sú skoro vždy zaujímavé. 
Zaujímavejšími a poučnejšími sa 
však stávajú podľa miery tej pravdivosti 
a vecnosti, s akou sa podávajú tieto ži-
votné príbehy.

Ľudia radi čítajú legendy o svätých. 
Sú to opisy príbehov zo života jednotliv-
cov, ktorí kedysi – ako my – na svete žili. 
Čítajú ich tým radšie, čím sú pravdivejšie 
a vecnejšie tie opisy. S tými opismi po-
rovnávajú seba. Takto najdú v mnohom 
opise vzor pre seba, podľa ktorého by mali 
aj sami kráčať.

Preto – hovorím – rád som čítaval 
životopisy, zvlášť životopisy písané vlast-
noručne. Preto som sa odhodlal i sám na 
sklonku svojho života, že opíšem z neho 
príbehy, pokiaľ mi slabá pamäť siaha. 
Môže byť, že z neho niekto pre seba tiež 
niečo vylúska.

V Hornej Zubrici
V deň vysviacky všetci čo sme boli vy-

svätení, boli sme na obede u pána bis-
kupa. Po obede dostali sme na písme jak 
právomoci /jurisdikciu/ a tiež aj meno-
vania na prvé kaplánske stanice /dišpozi-
cie/. Mne sa dostala Horná Zubrica. Táto 
farnosť sa ťahá severovýchodným smerom 
pod Babiou Horou a Osielcom na hra-
nici slovensko-poľskej. Dnes táto farnosť 
je na území Oravy, ktorú zabralo Poľsko 

po prvej svetovej vojne a od r. 1925 je 
zadelená do diecézy krakovskej. 

Po primíciách za dva týždne odobral 
som v sprievode otca pána farára, ktorý 
šiel do Malej Lipnice na návštevu ku svo-
jim, na vyznačenú mi kaplánsku stanicu 
do Hornej Zubrice. Principálom mi bol 
už postarší pán: Ján Petruška. 

Farnosť hornozubrickú tvorili tri 
obce: Dolná – Stredná – Horná Zub-
rica. Tieto obce ináč skoro boli spojené. 
Dolná Zubrica začínala blízko Jablonky 
a v 11 kilometroch sa prešlo cez všetky 
tri a koniec bol na samej hranici vte-
dajšieho Poľska. Domy týchto obcí boli 
riedko rozhádzané po oboch stranách 
riečky Zubričanky. Všetky tri obce mali 
po jednej jednotriednej škole. Vyučovanie 

náboženstva mával som okrem škôl aj po 
súkromných domoch, kde sa poschádzala 
mládež vo štvrtkové dni v predpoludňaj-
ších hodinách. Bývalo to najmä vo veľ-
kopôstnej dobe. V kostole zas som mával 
vyučovanie náboženstva pre všetkých v 
letnom období po obede. Bývalo to obšír-
nejšie vysvetľovanie katekizmu prispôso-
bené pre dospelých.

Zaopatrovanie nemocných v tejto far-
nosti bolo spojené s hodnými ťažkostiami 
a zaberalo hodne času, lebo domy boli 
hodne porozhadzované a vzdialené. Často 
prichádzali volať ku nemocným aj v noci. 
Raz prišiel furman o jednej po polnoci. 
Bola tma ako v rohu. Dul silný vietor. Po 
boku pohoniča sedel druhý chlap s lampá-

šom v ruke – pod huňou, aby mu ho 
vietor nezahasil. Keď som sa usadil so 
Sviatosťou vo voze, furman šibol me-
dzi kone a o zlomkrk uháňal. Myslím 
si: z nemocným už musí byť veľmi 
zle, možno prídeme aj neskoro. Dom 
do ktorého ma viezli zaopatrovať bol 
skoro posledným v Hornej Zubrici, 
skoro na samej hranici. Ďaleko od 
kostola. Keď som zliezol z voza pred 
vchodom domu, v prvej izbe, do kto-
rej som vkročil, nebolo nikoho, len 
zapálený lampáš na stole sliepňal. V 
pološere prešiel cez túto prvú izbu a 
ponáhľam sa do druhej „svetlice“, do 
ktorej dvere boli trochu poodchýlené, 
za ktorým uzrel som mrviť sa domá-
cich. Keď som si tie dvere naširšie ot-
voril, za nimi som zazrel rozviazanú 
a roztrúsenú šupu slamy. Ale na nej 
ešte neležal vystretý mrtvý. Ukázali 
mi na starenku, ktorá sedela na poste-
li, nohy cez peľasť postele spustené na 
stolček pri posteli, pod nohami. Sta-
renka ma svojim pohľadom v prítmi 

akoby privítala. Keď som sa takto so sta-
vom vecí zoznámil, spokojne som kľaknúl 
ku stolu a celkom spokojne, chladnokrvne 
som odbavil celu prípravnú pobožnosť a 
prikročil som ku nemocnej, aby som ju 
vyspovedal. Pri spovedi som jej pomáhal. 
Keď som jej konečne dal rozhrešenie, sta-
renka sa ozvala polohlasne a hladiac ma 
rukou po tvári mi povedala: „kaplanec-
ku, jacé som téz sumni.“ Ja som vtedy ešte 
nevedel, čo vyjadruje ľud v Zubrici slo-
vom „šumný“. Preto som sa pozastavil a 
v duchu aj pohoršil že starej babe ešte aj 
pred smrťou chodia po myslí myšlienky na 
telesnú krásu. Kdežto ona vyjadrovala slo-
vom „šumní“ len svoj obdiv, že som jej tak 
láskavo a trpezlivo pomáhal pri vykonaní 
generálne sv. spovedi.

Výber zo spomienok 
J.E. MONS. JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Ján Vojtaššák 
s rodičmi
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V Orave starodávnou a všeobecnou 
obyčajou bolo, že hneď v druhý, alebo tretí 
vianočný sviatok sa započalo „koľadovať“, 
čiže vysviacať domy. Kňaz z rechtorom 
/organistom/, kostolníkom a miništranta-
mi pri speve vianočných piesní prechádza-
jú z dom do domu, kňaz žehná príbytky 
pokropením svätenou vodou, odriekaním 
primeranej cirkevnej modlitby za pokoj a 
iné dary a čnosti potrebné pre blaho rodi-
ny. Počnúc od otca a matky dáva sa všet-
kým členom rodiny bozkávať Umučeného 
na kríži. Rechtor zatiaľ píše „trojkráľo-
vou“ kriedou na dvere začiatočné písmena 
troch kráľov /G-M-B/, ktorí prišli vedení 
neobyčajnou hviezdou od Východu klaňať 
sa narodenému Kristovi. Spolu pripíše aj 
nový bežný rok vyjadrený v číslach. Po 
tomto posvätnom obrade, kňaz si krátko 
pohovorí s rodinou, čo sa práve do toho 
domu hodí. Pri tejto príležitosti si mno-
hé rodiny predplácali náboženské časopisy. 
Tú samú príležitosť použily rodiny, aby sa 
cirkevným sľužobníkom odmenili za úkon 
vysvätenia domu a spolu i za celoročnú 
službu v Cirkvi nejakým tým vianočným 
darom. Stalo sa niekedy, že kňaz niektorý 
dom, čiže rodinu „obišiel“, to jest odmietol 
ísť k nim dom posvätiť. Stávalo sa tak ak 
v takých rodinách boli pomery mravom 
pohoršlivé a rodina sa nijako nechcela po-
lepšiť. Takéto „obídenie“ domu a rodiny v 
ňom, považovala farnosť za cíteľný trest. 
„Koľada“ mala takto často aj výchovný 
význam a po tej stránke bola osožná. Tu 
sa mi stalo, že som mal prejsť popri dome 
v ktorom bývala židovská rodina. U nej 
slúžila dievka katolíčka. Žid, otec rodi-
ny, už vopred zastal mi cestu pred svojim 
domom a prihovoril sa mi nemecky: Ale 
dôstojný pane, neohrdnite môj dom, veď i 
ja som váš brat v Bohu.“ Rozumie sa, že 
som vošiel do jeho domu a dal som poboz-
kať kríž služobnému dievčaťu – katolíčke, 
ktorú predviedli vo sviatočnom oblečení. 
V druhom židovskom dome, v ktorom 
predviedli mi dve služobné dievčatá – ka-
tolíčky, dokonca ma i pohostili, lebo mali 
to už tak v dávnej obyčaji. A boli by sa 
cítili veľmi zneuctení, keby som bol odop-
rel prijať ich pohostinstvo. Sú to prípade 
podobné tomu, ako opisuje sv. evanjeliu 
v stretnutí sa Zacheja s Pánom Ježišom 
/Luk.19,1-l0/.

Prvá kaplánska stanica obyčajne no-
vokňazovi najviac ku srdcu prirásta. Tak 
som to počul hovoriť iných. Z vlastnej 
skúsenosti to môžem hovoriť i o sebe. Zo 
slzami som opúšťal, skoro po poltreťaroč-
nom pôsobení, túto moju prvú kaplánsku 

stanicu. Zvyknul som si na veriacich a 
oni na mňa. Preto nie div, že náš plač bol 
vzájomný, keď sa naše duchovné zväzky 
trhali. Leto v roku 1903 bolo daždivé a 
studené. Pamätám sa ako gazdovia ovos-
né snopy dosúšali pod strechami domov 
a hospodárskych budov. Pamätám, že 2. 
novembra, v deň Dušičiek, keď po dlhom 
dáždi konečne slniečko zasvietilo, vyšli 
gazdovia kosiť /žať/ ovsy, ktoré boli na jar 
v lesných rúbaniskách „Ošielca“ posiali. 
Mali tam rozložené i ohne, aby si pri 
nich ohriali skrehnuté ruky .Videl som to 
z dialky, keď som ráno po sv. Omši, vyšiel 
s kostola.

Na druhý deň dostal som list z Bis-
kupského úradu, v ktorom ma posielali 
za dočasného správcu fary do Kvačian. 
Nevedel som, kde sú Kvačany, nevedel 
som čo sa tam stalo. Ani ako sa tam do-
stanem. Všetko to som sa najprv vyzvedal 
od susedného pána farára. On ma in-
formoval, že v Kvačanoch ešte pán farár 
žije, ale je ťažko nemocný. Obratom som 
písal na jeho adresu, kedy prídem a ako, 
aby mi poslal povoz na železničnú stani-
cu do Vlašiek. Večer v ustálený deň, keď 
som vystúpil z vlaku na spomínanej sta-
ničke, povoz – rebriňák už naozaj tam 
stál. Keď som zistil, že povoz je naozaj 
pre mňa, sadol som do voza na svoj ku-
for a voz sa pohol. Asi 11 km dlhá cesta 
bola naozaj dlhá. Od oblazov kvačian-
sko-hutnianských, 19. novembra, rezal 
do tvári mrazivý severák a prenikal až 
do kosti.

V Kvačanoch – na Liptove – sa dp. 
Ján Vojtaššák dlho nezohrial, pretože už 
v marci 1904 ho prekladajú do Bijaco-
viec – na Spiši – k staručkému farárovi a 
po jeho smrti sa stáva správcom bijacov-
skej farnosti. Tak sa dostal pod Branisko 
a do blízkosti Spišskej Kapituly. Avšak 
už v polovici januára 1905 ho preklada-
jú opäť na Oravu, do Podvlka.

V Podvlku
Musel by sa ten kaplán dopustiť na-

ozaj kriminálnej veci, keď bol ustano-
vený len za dočasného správcu fary, aby 
ho bolo treba vymeniť zas len dajakým 
kaplánom, zas len dočasným správcom 
fary. A toto nezvyklé a neobyčajne opat-
renie biskupského úradu bolo uplatnené 
voči mne. Súhra dvoch bratov, grófov 
Csákyovcov, ich zákrok na biskupskom 
úrade a splnenie ich vôle, jasne sa zračí 
v tom, že práve z Harhova kaplán, sídla 
to grófa Hilara Csákyho, bol poslaný do 

Bijacoviec, aby ma vymenil. Pravda aj ja 
som už mal listinu z biskupského úradu, 
ktorou som bol preložený v stred januára, 
keď boli najväčšie sňahy, za kaplána do 
Podvlka, celkom na druhom, najdialšom 
konci diecézy.

Bol práve deň voľby do poslaneckej 
snemovne, keď som prechádzal cez Bobrov 
na svoju novú stanicu. Môj nový princi-
pál prišiel na voľbu do Bobrova. Listami 
sme sa dohovorili, že sa v Bobrove stret-
neme a odtiaľ sa potom s nim zveziem 
do Podvlka. Bobrov volil vtedy jedného 
s prvých slovenských poslancov /slovenskej 
ľudovej strany/ do uhorského parlamen-
tu. Zásluhu na tom mali mladí kapláni 
hornej Oravy. Slováci pomaly prichádza-
li ku svojemu slovenskému povedomiu. 
Dvíhali svoje hlavy, začali sa domáhať 
svojich politických práv na parlamentnej 
pôde. Bol to zápas veľmi tvrdý. 

Zima v roku 1905 ostala dlho v pa-
mäti hornooravských občanov, najmä v 
kopaničiarských obciach. Napadlo mimo-
riadne veľa snehu. Premávka po cestách 
bola veľmi ťažká. Kto sa dostal po ceste 
mimo udržanej koľaje, mohol sa ľahko v 
sňau utopiť. Mnohé domy v roztratených 
obciach z večera na ráno boli zakúrené a 
zaviate sňahom až po hrebene. Nasled-
kom toho v niektorom dome, kde nemali 
hodín, nevedeli či je ešte noc, alebo už 
deň. Z obytných miestností do maštaľ a 
hospodárskych budov museli sa tuneľa-
mi v snehu prekopávať. Sám som videl v 
Podvlku, keď ma viezli na saňach ku ne-
mocnému, takýto zaviaty dom, s ktorého 
bolo vidno len trochu hrebeňa strechy.

Moje kaplánske pôsobenie v Podvlku 
bolo veľmi krátke. I s toho bolo možné 
uzavierať, že preloženie nebolo nutné. 
Nestálo za výlohy mi preložením spôso-
bené. Bol som tam len dva mesiace. 15. 
marca 1905 mal som zase novú dišpozí-
ciu. Do Zubrohlavy.

Toľko z vlastnoručne napísaných 
spomienok biskupa Jána Vojtaššáka 
na svoje pôsobenie v dvoch horno-
oravských obciach – v Hornej Zubrici 
a v Podvlku. Na svoje ovečky nezabu-
dol ani ako biskup, keď bojoval o ná-
boženské a národnostné práva hornej 
Oravy a severného Spiša po pripojení 
k Poľsku. Ale to je už iná kapitola, ku 
ktorej sa isto ešte nejeden raz vrátime.

Na záver by som chcel poďakovať 
Lýdii Vojtaššákovej za sprístupnenie 
rukopisných materiálov pre redakciu 
Život. Vrelá vďaka! 

Sprac. Marián Smondek
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Známy humanistický lekár a fi lozof 
Ján Jessenius mal dve veľké túžby 

– chcel sa stať dvorným lekárom cisára 
a profesorom na univerzite. Doba, v kto-
rej žil, mu bola neveľmi naklonená. Že-
natých nebrali za profesorov na pražskú 
univerzitu, uprednostňovali slobodných 
profesorov alebo vdovcov, aby muži ne-
boli v ničom ovplyvňovaní ženami. A aj 
na cisársky dvor si musel počkať. Napo-
kon sa mu sny predsa len splnili a jeho 
meno sa navždy zapísalo do európskej 
histórie, spája sa s dejinami Slovenska 
i slávnej pražskej alma mater.

Korene významného vedca a fi lo-
zofa vedú totiž na Slovensko. Ján Jes-
senius pochádzal zo starobylého tur-
čianskeho zemianskeho rodu, aj keď sa 
narodil v poľskom Vroclave, kam jeho 
otec Baltazár ušiel pred Turkami. Rod 
Jesenských bol v Turci veľmi známy, 
viacerí jeho členovia zastávali dôležité 
úrady a mali šľachtické výsady. No naj-
slávnejším z nich sa stal Ján Jessenius. 

Základnú školy vychodil v rodnom 
meste, odkiaľ išiel študovať na artistic-
kú fakultu do Wittembergu, potom 
prestúpil do Lipska, kde sa venoval 
medicíne a fi lozofi i. Už doma si osvojil 
princípy nemeckého protestantského 
humanizmu, humanistickej a renesanč-
nej kultúry a týmto myšlienkam zostal 
verný celý život. Najväčšmi ho zaujala 
lekárska veda, o ktorej napísal, že „je 
najskvelejšia zo všetkých vied a ume-
ní, riadi kormidlo verejného blahoby-
tu, bráni život a napráva poškodené“. 
Medicíne sa chcel venovať skutočne 
s plnou vážnosťou, preto po absolvo-
vaní bakalárskeho štúdia prestúpil na 
univerzitu do talianskej Padovy, kto-
rá bola vychýrená výučbou anatómie. 
Ján Jessenius tam roku 1591 úspešne 
ukončil trojročné štúdium obhajobou 
dizertačnej práce z fi lozofi e O nároku 
na odpor proti tyranom.

Po skončení štúdia sa vrátil do rod-
ného mesta, kde nejaký čas pracoval ako 
lekár. Presvedčený a večne nepokojný 
humanista však doma dlho nevydržal 
a odišiel do Drážďan, kde bol taktiež 
lekárom. Práca ho bavila, ale vedecká 
dráha mu bola bližšia, preto sa čosko-
ro presťahoval do Wittembergu a na 
univerzite, kde predtým študoval, začal 
viesť katedru chirurgie a anatómie. Po 
celom Nemecku sa preslávil prednáš-
kami, odbornými prácami a pitvami, 
ktoré podľa neho dávali základy štúdiu 
medicíny. No najväčšia sláva ho iba ča-
kala…

JEDINEČNÝ LEKÁR, 
POKROKOVÝ FILOZOF
JÁN JESSENIUS

(27. 12. 1566 – 21. 6. 1621)
LEKÁR, FILOZOF

Na prelome storočia – roku 1600 
– Ján Jessenius zavítal do Prahy a pria-
mo na nádvorí kolégia vykonal verej-
nú pitvu po praveného zločinca, ktorú 
opísal vo vedeckom diele Anatomiae 
Pragae (Pražská pitva). Jessenius opísal 
zloženie ľudského tela, uloženie jed-
notlivých orgánov, čím prekonal svo-
jich predchodcov. Významné sú i jeho 
ďalšie lekárske práce: o krvi De sangu-
ine a o kostiach De ossibus tractatus.

Vo svojich fi lozofi ckých dielach 
nezaprel Jessenius zmýšľanie v inten-
ciách renesančnej prírodnej fi lozofi e 
a svetonázoru lutherovskej reformácie, 

navyše ovplyvnené praktickými lekár-
sko-prírodnými poznatkami a skúse-
nosťami. Zaoberal sa napríklad ne-
smrteľnosťou duše, pričom vychádzal 
z Aristotela a z Biblie. Dušu pokladal 
za podstatnú, osobitne existujúcu ne-
mennú formu, ktorá nepotrebuje na 
poznávanie príčin a účinkov nijaký fy-
zický orgán. V diele Zoroaster – nová 
krátka a pravdivá fi lozofi a o vesmíre 
– reprodukoval fi lozofi u ferrarského 
profesora Patrizziho, s ktorým sa zo-
známil počas štúdia v Taliansku. Pod-
ľa neho počiatkom všetkého bytia je 
jedna nestvorená všeobsahujúca pod-
stata, ktorá vyžarovaním vytvára zo 
seba stvorené bytie. Jeho fi lozofi cké 
zmýšľanie možno pozorovať aj v bio-
logickom diele De generationis et vitae 
humanae periodis (O periódach ľud-
ského rodu a života). Jessenius písal 
príležitostne i básne, ktoré vyšli väčši-
nou v zbierkach iných autorov.

Chýr o vzdelanom lekárovi sa donie-
sol z Prahy až na cisársky dvor a druhá 
životná túžba sa Jesseniovi začala plniť. 
Keď bol na korunovácii cisára Mateja 
II., možno ani netušil, že o nejaký čas 
sa stane jeho dvorným lekárom. No 
stalo sa, aj keď nie nadlho, pretože jeho 
predstavy sa nenaplnili a zakrátko sa 
dobrovoľne tohto postu vzdal. Potom 
sa natrvalo usadil v Prahe, prednášal na 
Karlovej univerzite a od roku 1597 bol 

jej rektorom. Zdá sa, že bol spokojný, 
veď sa celou dušou venoval svojej milo-
vanej medicíne, ale zlákala ho politika – 
osudné volanie, ktoré ho stálo život…

V Prahe žil čulým spoločenským 
životom, obnovil priateľstvá s astro-
nómami Tychom de Brahe a Keple-
rom a nadviazal i nové kontakty 
s významnými osobnosťami českých 
protestantských stavov. Na univerzi-
te sa stretával s profesormi pôvodom 
zo Slovenska, napríklad s Vavrincom 
Benediktom z Nedožier či s Petrom 
Fradeliusom z Banskej Štiavnice. Ján 

Jessenius sa zanietene zapojil do odbo-
ja českých stavov proti absolutistickej 
vláde Habsburgovcov. Roku 1618 ich 
menom napísal list uhorskému snemu 
v Bratislave, aby nevolil Ferdinanda 
za uhorského kráľa, ale aby vystúpili 
proti nemu za obmedzovanie slobody 
a náboženstva. Keď sa osobne doža-
doval odpovede, zatkli ho a uväznili. 
Roku 1620 navštívil Slovensko znovu, 
v Banskej Bystrici rokoval s Gabrielom 
Betlenom o vojenskej pomoci českým 
stavom. Prefíkaný Betlen vylákal od 
neho peniaze, ale sľúbenej pomoci sa 
v Čechách nedočkali. A politický mlyn 
mlel ďalej… Po prehratej bitke na Bie-
lej hore a obsadení Prahy cisárskymi 
vojskami Jána Jessenia medzi prvými 
uväznili a spolu s ďalšími dvadsiatimi 
šiestimi českými pánmi odsúdili na 
smrť. Poprava sa konala potupným 
spôsobom na Staromestskom námes-
tí v Prahe. Viacerí spisovatelia opísali 
túto udalosť, a či si už vo svojich die-
lach niečo domysleli alebo nie, nemení 
to na skutočnosti, že to bolo zaiste kru-
té divadlo. Odsúdeným vytrhli jazyk, 
sťali ich a potom rozštvrtili.

Tak 21. júna 1621 skončil veľký 
humanista, lekár svetového mena, na-
trvalo zapísaný do povedomia nielen 
lekárskych odborníkov, ale všetkých 
kultúrnych ľudí v Európe.

Jozef Leikert
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KRÁTKO ZO SPIŠA
5. júla t.r. v Nedeci pri Gminnom 

kultúrnom stredisku sa uskutočnil 
XIV. ročník Spišskej vatry, ktorej sa zú-
častnili viaceré súbory zo Spiša a hos-
ťovali aj slovenské súbory. Medzi nimi 
bol o. i. FS Spiš z Novej Belej, súbory 
zo Spišskej Starej Vsi, Lendaku, Frid-
mana, Durštína, Nedece a Nižných 
Lápš. (dm)

*  *  *
12. júla t.r. v Łopusznej sa uskutoč-

nila 37. súťaž regionálnych jedál, ktorú 
usporiadalo Gminné kultúrne stre-

dozerala porota, ktorá musela všetko 
nielen ochutnať, ba aj vyhodnotiť, čo 
nebolo práve najľahšie. Návštevníci sa 
mohli dobre najesť a napiť a k tomu si 
aj pozrieť kultúrny program. V tejto 
veselej nálade sa hodovalo do nesko-
rých hodín. (fp)

*  *  *

disko a Gmina Nový Targ. Do súťaže 
sa prihlásilo 11 družstiev dedinských 
gazdiniek. Boli to skupiny o. i. z Novej 
Belej, Krempách, Pyzówki, Gronkowa, 
Durštína a raritou bola skupina Akiko-
Japonsko z Harklowej. Všetky gazdin-
ky sa prezentovali vo výbornej nálade 
s chutnými tradičnými jedlami, ktoré 
sú príznačné pre Spiš a Podhalie. Aj tí 
najnáročnejší maškrtníci si mali naozaj 
na čom pochutiť. Na úroveň súťaže 

12. júla t. r. na športovom ihrisku 
v Novej Belej sa konal futbalový turnaj 
o pohár prednostu okresu Nový Targ. 
Prvé miesto si vybojovalo miestne 
družstvo „Łęgi“. (dm)

*  *  *
Takto vyzerá v Novej Belej po šies-

tich týždňoch od požiaru stodôl (21. 
júla t.r.). Vznikajú nové murované 
stavby. (fp)

*  *  *
Začiatkom júla t.r. sa skupina pút-

nikov z Vyšných Lápš a Lapšanky zú-
častnila hodov Panny Márie Levočskej 
v Levoči. Tento zájazd zorganizovali vý-
bory MS zo spomenutých obci. (dm)

*  *  *
Vo Fridmane sa začala výstavba no-

vej požiarnej zbrojnice, ktorá je situ-
ovaná uprostred obce - na mieste starej 
zbúranej budovy zbrojnice. Financie 
na tento účel poskytla Gmina Nižné 
Lapše. (dm)  

*  *  *
Od kruhového objazdu pod Buko-

winou Tatrzańskou smerom do Čier-
nej Hory a Jurgova, až ku hraniciam, 
prebehla modernizácia cesty, ktorá už 
bola vo veľmi zlom stave. (dm)

Začiatkom júla t.r. sa uskutočni-
la v Krempachoch súťaž v amatérskej 
športovej streľbe, ktorú zorganizovala 
skupina LOK na tamojšej športovej 
strelnici F. Petráška. Do súťaže sa zapo-
jili nielen muži, ale aj ženy. Prvé miesto 
patrilo Jozefovi Tazikovi, druhé Sebas-
tiánovi Bizubovi a tretie Františkovi 
Pacigovi. (fp) 

* * *
29. júna t.r. počas slávnostnej od-

pustovej sv. omše na sviatok svätých 
Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch oslá-
vili farníci spolu so svojimi kňazmi 25. 
výročie pastoračnej služby Misionárov 
Panny Márie z La Salette vo Vyšných 
Lapšoch. Na túto oslavu boli pozvaní 
všetci kňazi, ktorí v tejto farnosti dote-
raz pracovali. (dm)

* * *
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Profesia učiteľky, ktorej sa venovala 
celý život, jej navždy prirástla k srdcu. 
Keď po rokoch nastal čas na zaslúžený 
oddych na dôchodku, s úsmevom na 
tvári a možno aj so slzou na líci sa ob-
zrela späť. A tak je tomu aj dnes, keď 
sa vracia v spomienkach do rokov, kto-
ré strávila za školskou katedrou. Vidí 
za sebou dni a mesiace plné 
poctivej práce, ktorú vyko-
návala s láskou. Pred očami 
má mnoho detských tvárí, 
ktoré sa postupne menili na 
tváre mladých a dospelých. 
Ako deťom im vštepovala po-
trebné vedomosti. Popritom 
sa snažila byť spravodlivá ku 
všetkým žiakom, ktorých uči-
la a priateľská ku všetkým ko-
legom - učiteľom, s ktorými 
počas svojej učiteľskej praxe 
spolupracovala. Práve takýto 
dojem som nadobudla počas 
nášho spoločného rozhovoru 
o rodáčke z Tribša, žijúcej na 
Slovensku v Banskej Bystri-
ci - Irene Halmlovej, rodenej 
Kovalčíkovej, o ktorej boli pre-
došlé riadky a budú aj tie nasledujúce. 

Podelila sa so mnou so svojimi ži-
votnými spomienkami a dovolila na-
zrieť do súkromia, za čo jej patrí veľká 
vďaka, veď osud ju neraz tvrdo skúšal. 
Priblížme si tie roky z jej života, ktoré 
boli zviazané s učiteľstvom.

Jej životný príbeh sa teda začal 
v Tribši, no pokračoval a odvíjal sa 
ďaleko od rodiska - na Slovensku. Zá-
kladné vzdelanie získala na ZŠ v Levo-
či, odkiaľ jej kroky smerovali na Stred-
nú dievčenskú školu v Kežmarku. Tú 
absolvovala koncom 50. rokov. S hl-
bokým zamyslením poznamenala, že 
to boli roky tvrdej disciplíny a prísnej 
výchovy. Počas tohto obdobia v nej 
dozrievalo konečné rozhodnutie stať sa 
učiteľkou, preto neváhala a zapísala sa 
na tamojšiu strednú pedagogickú školu 
pre 1. - 4. stupeň ZŠ. Podľa jej slov to 
boli pekné roky. V dievčenskom kolek-
tíve nebolo miesta pre hádky, dievčen-
ce si pomáhali. Pri týchto spomienkach 
s úsmevom poznamenala, že nedávno 
mali v Kežmarku stretnutie absolven-

tov po viac než polstoročnici, ktorá 
uplynula od maturity. - Stretli sme sa po 
rokoch a veru, mnohé spolužiačky sa tak 
zmenili, že som ich nespoznala. Nechcelo 
sa nám veriť, že už nie sme mladé diev-
čence, hoci na stretnutí sa nám zdalo, 
akoby sme len nedávno vyšli spoza škol-
ských lavíc. Smiali sme sa pri spomien-

kach na mnoho pekných a humorných 
situácií. Boli sme veľmi dobrým kolek-
tívom, ktorý tvorilo viac než 30 dievčat 
v jednej triede. Pomáhali sme si, ako sa 
len dalo a hoci bol na škole prísny dozor, 
občas sme vymysleli aj rôzne huncútstva, 
- dodala zamyslene.

Po absolvovaní kežmarskej pedago-
gickej školy získala miesto učiteľky na 
ZŠ v Litave, kde učila 4 roky. 

- S mojou prvou prácou mám spoje-
né veľmi pekné spomienky. Kolegovia mi 
boli vždy nápomocní a ľudia na dedine 
boli obetaví, s dobrotivým srdcom. Hoci 
som bola mladá učiteľka, cítila som, že 
si ma vážia, rovnako, ako mojich kole-
gov, - usmiala sa pri tejto spomienke 
a pokračovala, - kedysi to totiž bolo tak, 
že učiteľ a lekár - to boli v obci ľudia 
s veľkou autoritou. Ľudia im dôverovali 
a vážili si ich. 

Pani učiteľka Irena sa počas nášho 
rozhovoru vrátila k spomínaniu na Li-
tavu ešte niekoľkokrát. Spomínala, ako 
sa všetci ľudia delili s tým málom, čo 
mali. - Ľudia žili skromne, no vždy sa 
podelili o kúsok domácej slaninky, va-

jíčka, maslo a mlieko. O nás, učiteľov sa 
poriadne starali. Od všetkých tých dobrôt 
som tu nabrala okrem skúseností aj nie-
koľko kíl navyše, - vyrozprávala mi so 
smiechom. 

Neskôr pracovala na ZŠ v Šálkovej, 
no keďže sa na škole znížil počet žia-
kov, bolo potrebných menej učiteľov. 
- Bola som mladá a slobodná, takže je 
pochopiteľné, že som prenechala miesto 
kolegyniam, ktoré už mali založené svoje 
rodiny, - dodala a spoločne sme pokra-
čovali v ceste do minulosti. 

Po dvoch rokoch v Šálkovej, 
nastala v jej živote výrazná zme-
na - presťahovala sa do mesta, 
kde neskôr stretla milovaného 
človeka, vydala sa, dodatoč-
ne vyštudovala odbor biológia 
a chémia na Vysokej škole peda-
gogickej v Banskej Bystrici, kde 
sa natrvalo usadila. S hrdosťou 
v hlase si zaspomínala: - Keď som 
odišla zo Šálkovej, kúpila som si 
družstevný byt v Banskej Bystri-
ci, na čo som bola veľmi pyšná. 
Získala som tam prácu učiteľky 
na banskobystrickej ZŠ - na síd-
lisku Strelníky. Bola to obrovská 
zmena, pretože dovtedy som učila 
na dedine a zrazu som sa ocitla 
nielen vo väčšom meste, ale aj 

v oveľa väčšej škole, - vysvetlila mi 
a priznala sa, že veľmi rýchlo zistila, že 
mestské deti sú iné, než tie, ktoré vy-
rastajú v dedinskom prostredí. - Mest-
ské deti sú odvážnejšie, smelšie, no veru 
niekedy im chýbala dávka skromnosti, 
a to najmä tým dospievajúcim. Ale aj tie 
deti vedeli byť usilovné a poslušné. Každý 
človek je predsa iný a tak je to aj s deťmi, 
každé je iné, každé nás prekvapí niečím 
iným.

Na Strelníkoch učila 20 rokov, za 
ten čas sa venovala nielen učeniu, ale 
popritom viedla aj divadelný súbor. Na-
sledujúce roky učila na 9-ročnej ZŠ na 
Ďumbierskej ulici v B. Bystrici. Roky 
plynuli ako voda a v jej živote sa obja-
vili vážne problémy a krutá bolesť, keď 
jej zomrel manžel. No práca ju držala 
nad vodou - láska k učiteľstvu, škole, 
deťom i kolegom. Tak to však v živote 
býva, deň za dňom, mesiac po mesiaci 
- čas sa míňa a rany sa trošku zahoja. 
Roky učiteľstva ubehli ako mávnutím 
čarovného prútika. Koncom 90.-tych 
rokov napokon odišla do dôchodku. 

Okrem spomienok a bohatých skú-
seností, ktoré ako učiteľka načerpala, 

UČITEĽKA 
so srdcom plným lásky



ostalo jej ešte oveľa viac - pre mnohé 
deti, ktoré sú dnes už dávno dospe-
lé, navždy zostane zapísaná v ich srd-
ciach ako pani učiteľka, ktorá vedela 
pohladiť, pochváliť či povzbudiť, ale 
aj vyhrešiť, keď to bolo potrebné. Na-
pokon mi prezradila heslo, či skôr pra-
vidlo, ktorým sa ako učiteľka po celý 
čas riadila: - Mojou najväčšou snahou 
bola spravodlivosť ku všetkým deťom. 
Vždy som si najskôr niečo premyslela a 

až potom to vyslovila - najmä pokiaľ šlo 
o pokarhanie, či napomenutie - s tým tre-
ba zaobchádzať opatrne, pretože deti sú 
veľmi citlivé. Radšej som sa snažila ich 
pochváliť a povzbudiť, než naopak, - do-
dala na záver nášho rozhovoru. 

Teraz ste už iste pochopili úvodné 
slová článku. Po rozhovore s Irenou je 
zrejmé, že láska k učiteľskej profesii sa 
z jej srdca nevytratila ani počas rokov, 
ktoré trávi na dôchodku. 

Čo môže byť pre každú učiteľku 
najväčšou odmenou? Odmenou, ale 
aj obrovskou vďakou je to, že vďaka 
učiteľom - z mnohých malých žiačikov 
vyrastú napokon inteligentní, vzdelaní 
a úspešní ľudia. Takú úlohu totiž plní 
učiteľské povolanie, ale len vtedy, ak je 
vykonávané s láskou a úprimnou sna-
hou učiť a vzdelávať spoločnosť. S ta-
kou snahou sa svojmu povolaniu veno-
vala aj pani učiteľka Irena Halmlová.

Lýdia Ostrowska 

Koncom júna došlo na väčšine úze-
mia Slovenska k prietrži mračien. V Kež-
marku, ale tiež v obciach Ľubica, Jurské, 
Holumnica a Ihľany bol vyhlásený tretí 
stupeň povodňovej aktivity. Prívalová 
vlna spôsobila podmývanie ciest a hro-
zilo, že niektoré obce ostanú odrezané 
od sveta. Silná búrka spojená s prietr-
žou mračien bola pôvodcom tragédie 
na rieke Dunajec. Veľké prívalové vlny 
nezvládli dvaja mladí pltníci a narazili na 
kameň, čo spôsobilo roztrieštenie a ná-
sledné prevrátenie plte. Na plti sa viezli 
českí dôchodcovia, z ktorých väčšina 
ešte dokázala doplávať ku brehu. Ďal-
ších z vody zachraňovali iné plte a raftové 
člny. Tragédia si, bohužiaľ, vyžiadala aj 
obeť, ktorou sa stal jeden z českých turis-
tov. V tejto súvislosti sa začalo uvažovať aj 
o vzniku záchrannej služby na Dunajci, 
ktorú by tvorili miestni rafteri.

* * *
Počasie neprialo ani najväčšiemu 

slovenskému hudobnému festivalu Po-
hoda v Trenčíne, kde sa 18. júla vply-
vom silného nárazového vetra zrútila 
konštrukcia jedného zo stanov. Zahy-
nul jeden človek, pričom ďalšie desiatky 
zranených boli odvezené do okolitých 
nemocníc. Festival bol ešte v ten deň 
ukončený a takmer tristo účastníkom 
zo siedmych krajín, ktorí už v nočných 
hodinách nemali žiadne spoje na ces-
tu domov, poskytlo ubytovanie mesto 
Trenčín v Športovej hale. Ide o dopo-
siaľ najväčšiu tragédiu v dejinách slo-
venských hudobných festivalov.

* * *
Začiatkom júla sa na Mariánskej hore 

v Levoči konal tradičný odpust, ktorý sa 
niesol v znamení 25. výročia udelenia 
titulu bazilika minor chrámu na hôrke. 
Zúčastnilo sa ho okolo 600 000 ľudí. 
Slávnostnú nedeľnú omšu celebroval 
spišský biskup František Tondra a zú-
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častnil sa jej tiež vzácny hosť kardinál 
Filip Barbarin z Lyonu, ktorý taktiež 
pozdravil prítomných pútnikov. Keďže 
dekrét Apoštolskej penitenciárie v Ríme 
potvrdil zvláštne spojenie Mariánskej 
hory s bazilikou Santa Maria Maggiore 
v Ríme, mohli pútnici za určitých pod-
mienok získať plnomocné odpustky. 

* * *
Predposledný júlový víkend v tomto 

roku patril Dňom mesta Spišská Stará 
Ves, ktoré už tradične začali v piatok 
športovým dopoludním, maľovaním 
na chodník a divadelným predstavením 
Divadla bez opony z Banskej Bystrice. 
Tieto akcie boli venované najmä mlad-
ším ročníkom. Večer sa mohli návštev-
níci zabaviť na diskotéke. Sobota zača-
la staroveským jarmokom na námestí 
a ďalšími športovými disciplínami. Po-
obede v rámci vzájomnej pomoci sa-
mospráv predstavili svoju šikovnosť pri 
záchrane zdravia a majetku záchranári 
zo Spišskej Starej Vsi a Nižných Lápš, 
ale tiež psovodi a pracovníci Štátnych 
lesov Tanapu. Prizerajúci si mohli pri-
tom pochutnať na poľovníckom guľáši, 
či rybárskej polievke Halaszle. Večer bol 
zakončený vystúpením folkovej skupi-
ny Oregon z Košíc a ľudovou veselicou. 
Zatiaľ čo prvé dva dni bolo počasie osla-
vám naklonené, posledný deň sa mierne 
pokazilo. Napriek tomu sa uskutočnila 
súťaž dobrovoľných hasičských zborov 
okresu Kežmarok o Putovný pohár pri-
mátora mesta. Veľký úspech slávila ku-
chyňa starej mamy pred kultúrnym do-
mom, kde návštevníci mohli ochutnať 
rôzne miestne špeciality. Tohtoročné 
Dni mesta Spišská Stará Ves vyvrcho-
lili vystúpením domácich folklórnych 
súborov Maguranka a Pieniny i hosťu-
júceho súboru Sabinovčan a následným 
premietaním slovenského fi lmu Tango 
s komármi.

* * *
Slovenskí historici a dokumentaristi 

z Ústavu pamäti národa bádali v polo-
vici júla v archíve krakovskej pobočky 
Instytutu Pamięci Narodowej vo Wie-
liczke. Zaujímali sa o materiály týkajúce 
sa činnosti Józefa Kurasia. Výsledkom 
bádania by mal byť dokumentárny fi lm 
o Ogniowi, ktorý bude mať premiéru 
ešte v tomto kalendárnom roku. 

* * *
Keďže ešte 23. júna podal demisiu 

vtedajší minister spravodlivosti Šte-
fan Harabin, aby mohol zaujať miesto 
predsedu Najvyššieho súdu SR, zastá-
val dočasne jeho post premiér Róbert 
Fico. Novou ministerkou sa 3. júla sta-
la Viera Petríková, ktorá pred menova-
ním zastávala post sudkyne Okresného 
súdu vo Vranove nad Topľou a pod-
predsedníčky Súdnej rady SR. 

* * *
Prezident SR Ivan Gašparovič 

v polovici júla podpísal novelu zákona 
o štátnom jazyku, ktorá upravuje pou-
žívanie štátneho jazyka a má zabezpečiť 
pre každého občana bez rozdielu národ-
nosti právo na území Slovenska doho-
voriť a dorozumieť sa v štátnom, čiže 
slovenskom jazyku. Novela tiež zavádza 
sankcie za nedodržiavanie spisovnej slo-
venčiny. Pokuta však môže nasledovať 
až po dvoch písomných upozorneniach 
a môže dosiahnuť výšku až 5000 eur. 

* * *
Od 1. júla už nemožno v komerč-

ných bankách vymieňať bývalé sloven-
ské korunové mince za eurá. Mince 
však je ešte možné vymeniť do 31. 
decembra 2013 v Národnej banke Slo-
venska a jej expozitúrach v Bratislave, 
Košiciach, Žiline, Poprade, Trenčíne, 
Banskej Bystrici a Nových Zámkoch. 
Bývalé slovenské bankovky možno na-
ďalej vymieňať do konca tohto roku 
v každej slovenskej banke. (mm)

Milica Majeriková
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Krajania staršej generácie žijú v oba-
ve o budúcnosť krajanského diania. 
V čase svojej mladosti plní viery v spra-
vodlivosť bojovali za to, aby slovenské 
obce na území Spiša a Oravy, ktoré po 
vojne pripadli Poľsku, boli prinavráte-
né Slovensku, neskôr zase bojovali za 
svoje národnostné práva. Je pochopiteľ-
né, že ich mladosť bola iná, než mladosť 
dnešného mladého pokolenia.

Mladšia generácia má relatívne bez-
pečný život. Len z rozprávania starých 
rodičov sa dozvedá o minulosti týka-
júcej sa krajanského hnutia. Viac, než 
na minulosť však mládežníci myslia na 
budúcnosť, veď predsa stoja na prahu 
života. K takým patrí aj sympatický 
krajan Jozef Lorenc, rodák z Krem-
pách, ktorý si svoje slovenské pove-
domie uchováva a s optimizmom sa 
pozerá do budúcnosti, čo cítiť aj z na-
sledujúceho rozhovoru. Starší krajania 
sa vďaka takejto skupinke mladých kra-
janov nemajú čoho báť.

Jožko, veľmi pekne rozprávaš po 
slovensky. Kde si sa stretol so sloven-
činou prvýkrát? Doma používate slo-
venčinu, alebo nárečie? 

- Ďakujem. Snažím sa. So slovenči-
nou som sa stretol po prvýkrát v kostole v 
Krempachoch, kde sa odbavuje slovenská 
svätá omša. Moja mamka ma tiež učila 
modliť sa po slovensky, takže moje začiat-
ky s týmto jazykom sa začali od modlitby. 
Doma slovenčinu nepoužívame, rozprá-
vame sa v nárečí.

Na ZŠ v Krempachoch sa vyučuje 
slovenský jazyk. Spomínaš si na mená 
pani učiteliek, ktoré ťa učili?

- Áno! Pamätám si asi na všetky. Mo-
jou prvou učiteľkou bola Mária Surmová, 
s ktorou som mal celkom prvú hodinu slo-
venčiny a dodnes nezabudnem, ako vyze-
rala a koľko sme sa smiali na niektorých 
slovách. Ďalšou učiteľkou bola Anna Mo-
šová, neskôr Mária Bryjová. Tá, ktorá ma 
učila najdlhšie, bola nebohá Žofi a Chalup-
ková. Učila ma od 4. triedy na ZŠ až do 
posledného ročníka na gymnáziu, neskôr 
mi pomohla pripraviť sa aj na maturitu zo 
slovenčiny, za čo jej, ale aj ostatným učiteľ-
kám, patrí moja vďaka.

Aký vzťah máš ku svojmu rodisku?
- Krempachy - to je dedina, ktorú 

mám veľmi rád. Cestujem dosť často, ale 
najlepšie sa cítim tu, kde mám celú rodi-
nu, známych, s ktorými sa stretávam a sú-
bor, v ktorom tancujem. Tu som strávil 

väčšinu svojho života, a tu mám domov, 
do ktorého sa vždy môžem vrátiť.

Pokiaľ ide o históriu Krempách, 
určite vieš, že kedysi táto obec patrila 
k Slovensku. Poznáš ju?

- Ak ide o históriu, musím sa priznať, 
nerád som sa ju učil. Viem však toľko, čo 
by som mal vedieť zo školy a mnohé som 
sa dozvedel, keď som sa rozprával s ded-
kom a babičkou. Keď budem mať čas, rád 
by som sa na históriu mojej obce pozrel 
hlbšie, pretože z toho, čo viem, je veľmi 
zaujímavá. 

ako moji súrodenci, zvlášť moje sestry. 
Keď som prišiel do súboru, tancovala tam 
moja sestra Beáta, s ktorou sme aj doma 
nacvičovali, aby som sa rýchlejšie naučil 
niektoré kroky. Tak teda vyzerá môj prí-
beh so súborom Zelený javor, - zamyslel sa 
Jožko a s úsmevom pokračoval: - Dnes 
som najstarším tanečníkom, tancujem už 
15 rokov, v tomto roku budeme oslavovať 
20. výročie, na ktoré už teraz všetkých po-
zývam.

Ako vyzerajú vaše skúšky, dlho sa 
pripravujete na svoje vystúpenia?

- Skúšky máme pravidelne 2-krát do týž-
dňa - v utorok a piatok o 20 hod., keď sú 
všetci členovia súboru doma, pretože cez týž-
deň mnohí z nás študujú, prípadne pracujú. 
Tancujeme približne 2 hodiny, prípadne aj 
dlhšie, či kratšie, keď už nevládzeme. Ak 
máme pred sebou nejaké dôležité vystúpenie, 
stretávame sa aj častejšie.

Možno si spomenieš na svoje prvé 
vystúpenie? Mal si trému?

- Hoci minulo už toľko rokov, nikdy ne-
zabudnem na svoje prvé vystúpenie. Bolo to 
na Fašiangoch - Ostatkoch v Krempachoch, 
kde sme vystupovali s programom „paš šie 
gonsko paš”, ja som vystupoval v úlohe 
pastiera. Tak ako vtedy, tak aj dnes pred 
každým vystúpením mám trému, podobne, 
ako aj ostatní členovia súboru. Keďže sme 
už starší, niekedy si veru dáme po kalíšku, 
ale nezaberá to.

Keď som ti po prvýkrát telefono-
vala, boli ste práve na Slovensku, kde 
presne? 

- Áno, boli sme vtedy so súborom na 
Slovensku, na Podpolianskych slávnostiach 
v Detve, a to už po piaty raz na 35. roč-
níku Krajanskej nedele, kde sa schádzajú 
súbory a priatelia folklóru z celého sveta. 
Veľmi radi tancujeme v Detve, lebo tam 
vždy spoznávame ľudí z rôznych krajín a 
nové súbory. Je tam vždy veľmi veľa divá-
kov. Vždy tam nájdeme aj lepších taneční-
kov, od ktorých sa môžeme niečo naučiť. 

Často chodíte na Slovensko? Ktoré 
miesta a štáty si ešte navštívil so Zele-
ným javorom? 

- Na Slovensku vystupujeme so súbo-
rom dosť často, čo nám umožňuje aj SSP. 
Ako som už spomenul, boli sme v Detve, 
Terchovej, Michalovciach, Prešove, Trebi-
šove, Červenom Kláštore, Ždiare, na Kri-
váni, v Komárne, Strážskej, v Oravskom 
Podzámku, Veľkých Kapušanoch, Mojmí-
rovciach a pod.

Okrem Slovenska, vystupovali sme aj 
v Českej Republike - a to v Rožnove pod 
Radhoštěm, v Maďarsku - v meste Bala-
tonboglar a Balatonlelle, v Srbsku - v mes-

OPTIMISTA PLNÝ ENERGIE

Sympatický krajan Jožko Lorenc

Neťahá ťa to teraz, keď si mladý, 
niekam do sveta?

 - Áno ťahá ma to, tak ako všetkých 
mladých ľudí v tomto období. Aj ja by som 
chcel ísť do zahraničia, ale, žiaľ, nie je to 
možné, pretože študujem a popri tom aj 
pracujem. Keď však bude možnosť, na pár 
rokov by som si šiel niečo zarobiť a trochu 
si pozrieť svet. 

Poďme teraz k tomu, ako si sa do-
stal do FS Zelený javor?

- Ak sa chce niekto dostať ku nám do 
súboru, stačí len mať rytmus v tele, záujem 
o folklór, všeobecne o tanec - a hotovo.

Koľko si mal rokov, keď si začal 
účinkovať v súbore? 

- Prvýkrát som šiel na skúšku do súbo-
ru v roku 1994, spolu s mojou a vtedy 5-
ročnou susedkou - potenciálnou partner-
kou, ktorá neskôr nemohla tancovať kvôli 
zdravotným problémom. Mal som vtedy 7 
rokov a bol som asi najmladším taneční-
kom. Okrem toho, u nás doma bola tradí-
cia, lebo rodičia tiež tancovali, podobne 
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te Novy Sad, Hlozany, Kysac. Ďalej sme 
boli tiež v Chorvátsku - v Jelisavci, Osije-
ku, Nasicach a v Rumunsku či na Litve. 

Na ktorých festivaloch si sa dote-
raz zúčastnil? Zúčastňujete sa prehlia-
dok folklóru a festivalov pravidelne?

 - Pravidelne sa zúčastňujeme na kra-
janských podujatiach v Poľsku, na MF Zie-
my górskich v Zakopanom a MFF v Str-
zegomiu. Vystupujeme aj na Karpatskom 
festivale v Rabke, na festivale - Sviatok 
detí hôr v Nowom Sączi, na MF Krako-
wiak v Krakove, MFF Spoločenstvo kultúry 
národnostných menšín vo Varšave, Týždni 
beskydskej kultúry v Żywci, na Podhalian-
skom jarmoku v Novom Targu, na festivale 
Poronianskie leto, Góralskie Wici, Sabało-
we Bajania a pod. Neraz sme vystupovali aj 
na Zamagurských folklórnych slávnostiach, 
či Goralských folklórnych slávnostiach, Já-
nošíkovych dňoch v Terchovej. V zahrani-
čí sme sa predviedli na spomínaných PS v 
Detve, na festivale Jánošikov dukát v Rož-

nove pod Radhoštěm, na Dni korbáčikov 
v Chorvátsku či na MFSF v Cerpotoku. 
Dúfam, že tak to bude aj naďalej a že nás 
organizátori pozvú aj na ďalšie festivaly. 

Účinkoval si, okrem Dní Sloven-
skej kultúry, aj na iných krajanských 
podujatiach? 

- Okrem Dní slovenskej kultúry, zúčast-
nil som sa viacerých krajanských podujatí. 
Bol som aj moderátorom na Fašiangoch - 
Ostatkoch v Krempachoch, na ktorých kaž-
dý rok vystupujem spolu so súborom, prí-
padne ako rozprávač. Zúčastnil som sa aj 
podujatia - Dňa slovenskej poézie a prózy, 
vedomostnej súťaže o Slovensku, či oblátko-
vého stretnutia. 

Keďže sú letné prázdniny, ako ich 
tráviš?

- Moje letne prázdniny nie sú vôbec 
zaujímavé, - zasmial sa Jožko a pokračo-
val, - každý deň pracujem v N. Targu a 
keď sa vrátim z práce, musím niečo po-
môcť doma. Večer sa idem s kamarátmi 

bicyklovať, alebo si zajazdíme na koliesko-
vých korčuliach. Cez víkend sa vyberiem 
aj na diskotéku, popritom nacvičujem 
v súbore, takže týždeň mi rýchlo ubehne. 
Okrem toho sa chystám aj na dovolenku, 
ak bude pekné počasie, vtedy si  oddých-
nem od každodennej práce. 

Jožko, aké sú tvoje najbližšie plány 
do budúcnosti?

- Keď sa skončia prázdniny, čaká ma 
ešte posledný rok štúdia na Ekonomickej 
Univerzite, kde študujem fi nančníctvo 
a účtovníctvo. Čakajú ma bakalárske 
skúšky, na ktoré radšej ešte ani nemyslím. 
V budúcnosti by som chcel pracovať v ob-
lasti účtovníctva. Dúfam, že sa mi to po-
darí. 

Držíme teda palce, aby sa Jožkovi po-
darilo zrealizovať všetky plány a veríme, že 
bude aj naďalej prejavovať záujem o slo-
venskosť a podporí ju svojím úsilím.

Lýdia Ostrowska 
Foto: archív J. Lorenca

Z diania na Slovensku
V Kežmarku vyše 50-tisíc návštev-

níkov nielen zo Slovenska, ale aj ďal-
ších krajín, mohlo obdivovať v čase 19. 
ročníka jedinečného festivalu remesiel 
a ľudovej kultúry Európske ľudové re-
meslo (EĽRO), ktoré sa konalo v dru-
hý júnový víkend v  starobylom centre 
Kežmarku. Dve stovky remeselníkov 
zo všetkých kútov Slovenska i z iných 
krajín Európy počas troch dní predvá-
dzalo svoje umenie a zručnosť. Diváci 
okrem tradičných remesiel, ako je rez-
bárstvo, výroba keramiky, tkáčstva či 
podkúvania koňa, mohli naživo vidieť 
i výrobu prírodných mydiel, medových 
sviečok, či lán a povrazov. Nádhernú 
kulisu všakovakých remesiel dotvárali 
na dvoch pódiách vystúpenia folklór-
nych súborov zo Srbska, Talianska, 
Česka, Macedónska, Poľska, Ukrajiny, 
Estónska, s profi lovým programom 
vystúpil i domáci súbor Magura, ktorý 
tohto roku oslavuje 55. výročie vzniku. 
Zazneli i Diabolské husle Jána Berkyho 
Mrenicu ml., a tanečnej skupiny Old 
School Brothers, víťaza súťaže Sloven-
sko má talent, spoločne so speváčkou 
Tinou. Čulý ruch panoval aj na kež-
marskom hrade. 

*  *  *
Jedinečný Slovenský orloj s veľkou 

slávou spustili v kysuckej Starej Bys-
trici. Miestni mu zasvätili celý víkend. 

Okrem spevu Desmodu, slávnostnú 
chvíľu spríjemnilo o 19,00 hodine prvé 
rozozvučanie cimbalu a sedem dreve-
ných svätých pozdravilo ľudí na Rín-
ku sv. Michala Archanjela. Je to rarita, 
ktorou sa môže chváliť v Česku Praha 
a Olomouc. 

*  *  * 
Historické jadro Levoče aj s päť-

storočným oltárom Majstra Pavla sa 
dočkalo zápisu do  Zoznamu svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Síce nie samostatne, ale oň rozšírili už 
zapísaný Spišský hrad a pamiatky oko-
lia. Levoča na to dlho čakala. Katolíc-

ky chrám sv. Jakuba zo 14. storočia so 
slávnym oltárom postupne obnovujú. 
„Urobili sme strechu, vežu, tri kapln-
ky, kazateľnicu, šesť menších oltárov 
aj organ. Zatiaľ sme minuli 6,6 mili-
óna eur (300 miliónov Sk.)“ - povedal 
dekan vdp. František Dlugoš. Zhruba 
toľko ešte potrebujú na ďalšiu obnovu. 
Najmä na podlahu, fasádu, výmenu 
farebných okien, aj na úpravy hlavné-
ho oltára, ktorý naposledy vynovili asi 
pred polstoročím. Kto nevidel v Levoči 
tento oltár, akoby tam ani nebol. Je to 
najvyšší gotický oltár na svete. Má vyše 
18 metrov a ročne si ho príde pozrie 
viac ako dvetisíc turistov. V úžase pred 
ním zastanú a obdivujú dokonalé ume-
nie Majstra Pavla z Levoče. Tri sochy: 
Madonu s dieťaťom, svätého Jakuba 
a Jána vyrezával sám. Každá z jedného 
kusu dreva. Levoča patrila v stredove-
ku medzi najvýznamnejšie kráľovské 
slobodné mestá v Uhorsku. 

*  *  *
V zubereckom skanzene predvied-

li svoje majstrovstvo, ako fungovala 
valcha a mlyn, ako sa vyrábal hlinený 
riad, ako sa šatili gorali a ako sa zbie-
ral sladký med. Nechýbala ani rezká 
oravská ľudová muzika. O niečo nižšie, 
pri Dolnom Kubíne v Malatinej si náv-
števníci zvolili najkrajšie kozľa, naučili 
sa praskať bičom, ochutnali ovčí syr. 
Uvideli bačovské tradície. 

Ján Kubáň

Foto: ms
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rázdniny sa už dávno prehupli 
do svojej druhej polovice a žiaci 
sa už pomaly chystajú do škol-
ských lavíc. Avšak ich hlavičky 

sú plné mnohých zážitkov, v srdciach sa 
ešte stále ozývajú táborové lásky a tak sa 
príliš do tej školy ani len neponáhľajú.

Podobne ako po minulé roky, aj 
tieto prázdniny zorganizoval Spolok 
Slovákov v Poľsku v spolupráci so Ži-
linským samosprávnym krajom Letný 
jazykový tábor na Slovensku – tentokrát 
v Žiline. Túto snahu fi nančne podporil 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a Ministerstvo národného vzdelávania 
Poľskej republiky, za čo by sme sa im 
chceli poďakovať. Veľká vďaka patrí aj 
všetkým vedúcim, bez ktorých by sa 

toto naše každoročné predsavzatie ne-
podarilo naplniť.

Prvý turnus dorazil do tábora 7. 
júla. Táboroví vedúci netrpezlivo oča-
kávali ich príchod v internáte športo-
vého gymnázia, ktorý sa stal na dva 
týždne pre krajanské deti táborovým 
domovom. Pred sebou mali bohatý 
program rozdelený do dvanástich dní, 
ktoré predstavovali dvanásť mesiacov. 
Každý mesiac v priebehu roka bol na-
plnený zaujímavým programom. De-
ťom sa istotne páčili tie mesiace – teda 
tie dni, počas ktorých mohli vystrájať 
do sýtosti. Medzi také mesiace nepo-
chybne patril mesiac apríl, pretože 
práve v tomto mesiaci býva najčas-
tejšie Veľká noc spojená s tradičnou 

oblievačkou. A ktorý mládenec by sa 
nepotešil, ak by mal možnosť v strede 
leta pooblievať dievča, koľko sa len dá? 
V decembri boli tradične Vianoce, 
počas ktorých si deti rozdávali vlast-
noručne pripravené darčeky. Samoz-
rejme, že nezabudli ani na symbolic-
ký vianočný stromček. Nuž sviatky 
boli také, aké majú byť. Počas letných 
mesiacov mali v pláne navštíviť kú-

palisko. Najprv navštívili to 
v Žiline a o niekoľko 

dní neskôr sa vybrali na zá-
jazd Rajeckou dolinou, počas kto-
rého prechádzali popri malebnom kú-
peľnom centre v Rajeckých Tepliciach, 
mali možnosť zhliadnuť Slovenský 
betlehem v Rajeckej Lesnej, nakoniec 
až do neskorého popoludnia zakotvili 
na kúpalisku Veronika v Rajci. Toto 
kúpalisko je známe svojím  miestnym 
tobogánom, na ktorom deti vystrájali, 
ako sa len dalo. 

Samozrejme, že k letnému táboru 
nemôžu chýbať ani hory a poriadne 
túry. A tak v jeden prekrásny deň po-
obede už opäť čakal na deti autobus, 
ktorý ich zaviezol do Novej Bystrice - 
Vychylkovky. Vychylovka je na Sloven-
sku známa svojou Historickou lesnou 

Ako sa tie šakrany pušťajú?

Rozlúčková spoločná fotografi a z prvého...
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úvraťovou železnicou, ktorá ešte 
pre necelými 40 rokmi spájala Kysuce 
s Oravou a mala vyše 110 km aj spolu 
s odbočkami. Po rozobratí z nej zostalo 
len niekoľko kilometrov v nádhernom 
horskom prostredí. Zachovaný úsek 
bývalej Kysucko-oravskej lesnej želez-
nice s dĺžkou 8 km medzi Chmúrou 
(Vychylovka) a Tanečníkom (Oravská 
Lesná) s unikátnym úvraťovým sys-
témom bol, ako technická pamiatka, 
vyhlásený v roku 1991 za národnú kul-
túrnu pamiatku SR. Pomocou úvra-
ťového systému sa prekonávalo väčšie 
prevýšenie (217,69 m) na pomerne 
krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 
1500 m). Úvraťový systém Historic-
kej lesnej úvraťovej železnice je jeden z 
dvoch, ktoré sa zachovali v Európe do 
súčasnosti. Trať po kysuckej strane je 
dnes integrálnou časťou Múzea kysuc-
kej dediny, v ktorom sa krajanské deti 
zoznámili s tradičným spôsobom živo-
ta na Kysuciach. Pravdivú túru zažili 
deti ku koncu svojho pobytu v tábore, 
počas ktorej sa všetkým vytrvalcom po-
darilo vystúpiť na Veľkú Raču.

Okrem túr a zájazdov nechýbali 
ani prechádzky po Žiline, počas kto-
rých mali deti možnosť spoznať nielen 
historické, ale i tie moderné zákutia 
tohto významného slovenského mesta. 
Prešli aj k vodnému dielu Žilina, ktoré 
plní funkciu najbližšieho rekreačného 
centra pre obyvateľov mesta. Ku tomu 
všetkému nechýbala ani poriadna ope-
kačka, kino, diskotéky, hry a zábavy, 

takže po úmorných dvoch týždňoch 
deti už netrpezlivo čakali na autobus 
domov. Tým istým autobusom, kto-
rým deti z prvého turnusu odchádzali 
domov, prišli zároveň deti do druhého 
turnusu. A tak sa 20. júna táborový 
kolobeh života začal krútiť opäť od za-
čiatku.

Aj na deti z druhého turnusu čakali 
výlety, kúpaliská, vláčik, diskotéky, hry 
a zábavy, ktoré ich vtiahli do táborové-
ho života. Ani oni sa nenazdali a o dva 

týždne, 2. augusta, sa opäť objavil zná-
my autobus, čo znamenalo, že tábor sa 
defi nitívne skončil. 

Tento rok vycestovalo na Slovensko 
92 detí z Spiša a Oravy. Dúfam, že sa 
im tábor páčil a tak neodmietnu moju 
pozvánku na budúcoročný tábor. Po 
tohtoročnom nám zostali už len a len 
spomienky, dúfam, že iba príjemné, 
ktoré nás budú napĺňať radosťou  nie-
len do konca prázdnin, ale aj po celý 
nastávajúci školský rok.

Marián Smondek
Foto: Táborový archív

...a druhého turnusu

Urobím si svoj strom...



Keď som bol malý chlapec, ešte 
skôr, ako som za čal chodiť do 
školy, zažil som jedno neoby-

čajné dobro družstvo, na ktoré nikdy ne-
zabudnem. Spoznal som sa s Viktorom 
Vongrejom, ktorý bol náramný čudák 
nielen povahou, ale aj navonok, celým 
svojím zjavom pôsobil tak zvláštne, 
že to u niektorých vyvolávalo súcit, u 
niektorých smiech. Výškou hádam ani 
ne zaostával za ostatnými chlapmi. Po-
zornosť vzbudzo vala jeho neprimerane 
veľká hlava, večne rozkolísa ná, pretože 
ju nevedel na takom tenučkom krku 
udr žať. Chodieval opatrne, nohy klá-
dol tak akosi, ako keby sa bál dotýkať 
zeme, veruže si zasluhoval ob div, uniesť 
takú veľkú hlavu, to bol priam zázrak. 
V zime o ňom nik nepočul, no na jar, 
keď začala vyhukovať tráva, ba ešte 
prv, hneď ako sa začali pre búdzať prvé 
stromy: vŕba, rakyta, lieska, odrazu sa 
zjavil na Hlinách, tuším, že sa triasol 
z roka na rok viac, pozeral, kde by sa 
dalo sadnúť. O takom čase býva zem 
ešte celkom studená. Tu i tam chlapec 
s dievčaťom, mladí ľudia, vyberú sa na 
prechádzku a k večeru celí natešení sa 
vracajú domov. Vinohrad níci začínajú 
s robotami, sused so susedom očistom 
prehodia slovo, o tom, že zajace obžie-
rajú púčiky viniča. No Viktora, ani čo 
by len nevdojak vy tiahlo slnko, aby sa 
poobzeral po vŕbach, po raky tách a aby 
si všimol aj drieň, ktorý tiež kvitne veľ-
mi zavčasu a vždy býva celý obsypaný 
drobnými žltými kvetmi. Pravda, keď 
začne kvitnúť drieň, dedinčania to ve-
dia, potom je už zo dňa na deň tep-
lejšie. O takom čase vyšiel Viktor po 
prvý raz von, lebo vedel, že čoskoro sa 
zjavia na Hlinách aj malé húsatá, a teda 
nastal jeho čas.

Stačilo zavolať - Viktor, zavaruješ 
husi?

On pokrčil plecom. Keby sa mu aj 
nechcelo pásť, aj vtedy by bol pokrčil 
plecom, pre každého dedin čana to zna-
menalo, že Viktor zavaruje. Celé dni 
trávieval na Hlinách. Kam pozrel, vša-
de videl kŕdle húsat, zhovárali sa svojou 
zvieracou rečou, šklbkali pri tom trávu. 
Pravda, niekedy mal s nimi plno staros-
tí. Jeden kŕdeľ sa rozbehol do ďateliny, 
iný do rybníka, husiar zavše ani neve-
del, kam sa mu niektorý kŕdeľ podel.

Vtedy bol hájnikom strýc Krajčo-
vič. Nosil guľovnicu a vojenský ďale-

kohľad, na ktorom bolo vyryté klin-
com: Rvhp. Cicero St. Michael. Nuž 
cicerom, tak volal strýc Krajčovič svoj 
ďalekohľad, zbadal, že husi sú zatúlané 
v ovse. Zbehol z Kukly, vyšľahal Vikto-
ra po nohách a ešte šiel aj majiteľovi 
ovsa požalovať. Tak bolo, že mal skoro 
každý človek v dedine dôvod husiara 
zmlátiť a dokopať.

My sme bývali v dome, čo stál hneď 
za elektric kým transformátorom. Pred 
naším domom stála pek ne rozkonáre-
ná jabloň a na najmocnejšom konári 
visela plachietka, ktorej u nás, mimo-
chodom, hovoria trakovica, tak teda v 
trakovici, hoci som mal už ce lých päť 
rokov, od rána do večera som sa vyvaľo-

val. Viktor, keď prechádzal okolo, vždy 
sa na chvíľku pri mne zastavil, pozeral 
najprv na peknú korunu jablo ne, no 
skôr než odišiel, zízol aj na mňa.

- Uhuhú! - húkol mi do tváre.
- Čo na neho hučíš? - okríkla ho 

moja mať.
- Tetička, to vám stojí za to, poďte 

sa pozrieť, aký má váš chlapec velikán-
sky sopeľ.

- Čože ťa je po ňom? 
- Tetička, to vám stojí za to, ani 

ja som ešte nikdy také niečo nevidel. 
Uhuhú! - zahúkol poznove a už zase 
náramne vážny odchádzal.

Keď som bol trochu väčší, začal 
ma brávať so se bou, lebo mama mu-
sela chodiť na tovarichy, ani sa tomu 
netreba diviť, že požiadala Viktora, aby 
dozeral aj na mňa.

Sedávali sme pod tým drieňom, 
Viktor mi rozprával zaujímavé, neu-
veriteľné veci, o akých som ja nemal 
ani tušenia. Povedal, že po oberačkách, 
teda asi týž deň po tom, keď prestanú 
bývať októbrové pobož nosti, príde do 
dediny kolotoč. Všetky ulice budú 
starostlivo vyzametané a pokropené 

vodou a z kaž dého domu bude voňať 
slepačia polievka. Pravdaže, veľa závisí 
od počasia. Keby začalo pršať, celá kra-
jina by nepríjemne zapáchala, všade by 
bolo cítiť len blato a hnijúcu bahurinu. 
Ak bude pekne, jedného dňa sa zjaví 
pred kostolom banda, bude ju počuť až 
na Tále, ba až na Kňazovu lúku, tam 
zabili farára, preto sa tá lúka volá Kňa-
zova.

- Videl si už bandu? - spýtal sa ma 
Viktor.

- Nevidel.
- Banda je úžasná. Začne vyhrávať 

najprv len pred kostolom, ale potom sa 
rozlezú muzikanti po celej de dine. To 
svetlo je úžasné. Keby začali muzikanti 

vy hrávať v noci, bolo by celkom jasno, 
takže by sa aj v noci mohlo chodiť po 
lúkach.

- A kolotoč?
- Čo? 
- Kedy sa roztočí kolotoč?
- No kedy?! 
Aj kolotoč sa môže roztočiť až vtedy, 

keď je už banda rozhučaná. Ty si sedíš 
na sedadle, spočiatku o ničom nevieš. 
Najprv sa pohne kostol. Premení sa na 
starenu, čo má bledomodrú sukňu, v 
ruke drží kríž. Muzikanti znenazdajky 
počnú po skakovať. Farár práve zhodil 
ornát, aj košeľu vyzliekol, takže je len 
v reverende, skáče z nohy na nohu, 
celkom ľahko si ho môžeš zmýliť s vra-
nou.

- Naozaj?
- Naozaj. Nevieš ani večer, nevieš 

ani ráno. Vo vzduchu je plno peria, 
ako keby padal sneh. Ba aj domce le-
tia k tebe, biele ako husi. Farár skrík-
ne: - Modlite sa! Tebe sa chce smiať a 
uchytiť monštran ciu, je to svätokrádež. 
Povedz, videl si už monštran ciu padať 
za kopec?

- Nevidel.

VINCENT ŠIKULA

DLHÉ TÝŽDNE S JASNÝMI 
NOCAMI PRED ODLETMI 
SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV
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- Nemohol si vidieť. Naučíš sa smiať a 
odrazu ne pochopíš, prečo si potrestaný.

Priznám sa, že som Viktorovým slo-
vám nerozumel, no napriek tomu som 
ho počúval rád. Rád som bežal aj za 
husami, pretože pre neho, pre Vikto-
ra, bol na máhavý každý krok a ja som 
obehol celý pasienok akoby nič.

Sedliaci pokosili polia a nám sa od-
razu počalo zdať, že už nastala jeseň. 
Chodili sme s husami po strniskách a 
to bolo ešte horšie, ako pásť na Hli-
nách. Ak chcel človek všetky tie kŕdle 
pozavracať, mohol si tam nohy do krvi 
dotýrať. Slnko, ani čo by hrialo stále 
rovnako, no navečer vždy akosi rých-
lo ochla dzoval sa vzduch. Na rozhraní 
leta a jesene bývajú veľmi jasné noci. 
Od rybníka počuť hlas bučiaka, zavše 
aj piskotavé zvuky chriašteľa.

Mama mi povedala, že už čosko-
ro začnem chodiť do školy, a teda sa 
už nebudem môcť túlať s Vikto rom. 
Oznámil som mu to, no on, Viktor, 
prijal no vinu celkom chladne. Vravel, 
že aj on voľakedy začal chodiť do ško-
ly a veľmi skoro zistil, že je to otrava, 
pretože všetky deti sú náramne hlúpe 
a učitelia bý vajú ešte hlúpejší. Učiteľ 
začne rozprávať o sokolovi, a ak sa ho 
niektorý žiak opýta, čo je to rároh, ne-
bude mu vedieť odpovedať. Prečo by 
mal človek po čúvať takého hlúpeho 
učiteľa, ktorý nepozná ani tie najsa-
mozrejmejšie veci? Lenže Viktor tiež tu 
už za čiatkom školského roku nebude. 
Ešte to nie je celkom isté, ale možno-
že tu naozaj nebude. Dovtedy husiam 
zmocnejú krídla, vyberie si najmocnej-
šieho gunára, sadne naň a ešte na nie-
koho zakričí, aby mal aspoň jedného 
očitého svedka.

- Čo zakričíš? - opýtal som sa.
- To sa ešte uvidí. Gunár sa neroz-

behne, ale pek ne z miesta sa vznesie do 
výšky. Rola sa pretiahne. Ty sa budeš za 
mnou dívať a možno aj zapochybuješ, 
že to letím ja. Ba ani si nebudeš istý, či 
je to, na čom sedím, naozaj gunár, či 
náhodou nie je bocian. Nie je to jedno? 
Ešte ti zakývam klobúkom, ale ty už 
uvi díš iba celkom malú škvrnku, ako 
keby niekto oblo hu špendlíkom prepi-
chol. Neveríš ?

- Verím.
- Rozbehneš sa za mnou. A ja ti ho-

dím na pa miatku z vreckovky urobený 
padáčik.

- Naozaj?
- Uvidíš.
Posledný augustový týždeň som sa 

zdal všetkým čudný, mama si začala 
namýšľať, že mám horúčku. Bála sa, že 
je to počiatok dákej vážnejšej choroby, 
ktorou by som mohol nakaziť aj ostat-
ných súroden cov, nuž ma nechala ležať 
v izbe len samého, všetci ostatní ležali 
vo vedľajšej miestnosti. Celé noci som 
sa prehadzoval, nemohol som spať. 
Zdalo sa mi, že ktosi chodí okolo náš-
ho domu, že klope na oblok a chvíľa mi 
celkom potichu vyslovuje moje meno. 
Rád by som sa bol presťahoval k os-
tatným, lenže som sa bál vy strčiť spod 
periny hlavu. Raz som však nevydržal. 
Vyskočil som z postele a celý vyjašený 
bežal som k dverám.

- Rudko! - ktosi ma oslovil. Hlas mi 
bol známy, no aj tak ma poľakal natoľ-
ko, že som ostal stáť, ne vedel som sa 
ďalej pohnúť.

- Rudko, to som ja, Viktor. - ozvalo 
sa z ulice, teraz už celkom zrozumiteľ-
ne.

Pozrel som k obloku. Bol otvorený 
a naozaj, vypí nala ho Viktorova hlava. 
- Rudko, prečo sa neozývaš?

- Bojím sa.
- Mňa sa bojíš? Mám zrkadlo, - za-

čal mi rozprá vať o zrkadle. Lenže stí-
šil hlas, takže som všetko, čo hovoril, 
nedopočul. Zas tuším spomínal bu-
čiaka, po tom chrapačku, kačicu, čo 
žije v rybníkoch, v mo čiaroch alebo na 
iných, vlhkých miestach. Živí sa čer-
vami, hmyzom, ale aj slimákmi, ba aj 
drobnými rybičkami. Možno ju zvábiť 
na jar, ale aj teraz pred odletom, prav-
daže, človek musí mať pri sebe zrkadlo 
a musí ju vedieť napodobniť. Rudko, 
povedz mi, vieš, čo znamená knerreb?

- Neviem.
Trochu bol nešťastný. Čoskoro sa 

však upokojil, začal ma prehovárať, aby 
som šiel s ním. Vravel, že je vonku cel-
kom jasno, ba že už začína pomaly svi-
tať, bola by však škoda, keby sme prišli 
na lúky až za bieleho dňa. Nechcel som 
ísť. Keď ma však začal prosiť, zľutoval 
som sa nad ním, preskočil som oblok a 
už som bol na ulici.

Kráčal predo mnou. Šiel som pár 
krokov za ním a až za dedinou som si 
všimol, že stúpa na chodník akosi is-
tejšie, akosi odvážnejšie, než bolo uňho 
zvy kom. Všade naokolo sa trblietala 

rosa. Nad lúkami sa ligotal mesiac, vši-
mol som si, že aj mesiac sa po hybuje 
rovnomerne s nami.

- Knerreb! - obrátil sa Viktor ku 
mne. Pozrel som naňho nechápavo.

- Prečo mi neodpovedáš?
- Neviem, ako mám odpovedať, - 

priznal som sa mu.
- Knerreb.
- Knerreb.
Obaja sme si ľahli a jeden pri dru-

hom sme sa plazili po mokrej tráve. 
Tušil som, že sa nachádzame už mimo 
nášho chotára. Pred nami sa černeli 
rozsiahle kroviská, za nimi mohla byť 
hádam rieka, hádam jazero, ktoré sa 
vyparovalo. Všetko bolo priam zázrač-
né. Z krovia vyletel vták. Zostal stáť na 
jednom bode vo výške, nehlučne tre-
púc krídlami, potom sa zno va spustil 
k zemi.

Viktor vytiahol z nohavíc vyžehle-
nú vreckovku, zaviazal mi ňou oči a 
rozkázal, aby som zostal pokoj ne ležať.

- Rudko, ja som ťa možno okla-
mal, - hovoril. - Vravel som ti už pred 
hodinou, že začína svitať, ale si mohol 
zistiť aj sám, že ráno ešte stále nie je. Je 
jasná noc? Ja som vzal so sebou zrkad-
lo, možno som ťa aj zrkadlom chcel 
pomýliť. Odhodil som ho, a ty si si 
to ani nevšimol. Povedz, Rudko, načo 
by mne bolo zrkadlo? Možno si naozaj 
chorý a možno sa ti chce spať. No ako 
by si mohol zaspať, keď je taká jasná 
noc. Sľúbil som ti aj vreckovku, pa-
dáčik som z nej nespravil, pretože by 
mi bolo za ním ľúto. - Vravel potom, 
že bude rozprávať až dovtedy, kým ne-
zaspím. Spomínal veci, o ktorých mi 
rozprával takmer celé leto, teda ko-
lotoč, chrapačku, plôtika kapcavého, 
plamienku driemavú, potápku, bo-
ciana, ale aj gu nára, možno to bude 
divý gunár a možno sa vôbec nebude 
musieť rozbehnúť, vznesie sa pekne z 
miesta, nad Koligramom poletí, topo-
ľom vyhne, nad rolami sa bude strá-
cať...

- Rudko, či ma ešte vidíš?
- Nevidím.
Ráno ma našli s tvárou v priekope. 

Na chrbte som mal položený hrubý ka-
meň, ktorý ma mal zadusiť.

(Povetrie a iné prózy, 
Bratislava 1964,1968,1986)
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Slováci síce nepatria medzi veľké 
národy tohto sveta, ale žijú rozp-
týlení takmer po celom svete. 

Niekoľko desiatok tisíc Slovákov žije 
aj u južného suseda Slovenskej repub-
liky v Maďarsku, kde svoje národné 
záležitosti spravujú najmä prostred-
níctvom Celoštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku, ale tiež širokého 
spektra rôznych slovenských inštitúcií. 
Tieto v spolupráci so Svetovým združe-
ním Slovákov v zahraničí a s podporou 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahrani-
čí zorganizovali v dňoch 2. až 4. júla 
veľmi zaujímavú akciu Dni slovenského 
zahraničia v Maďarsku, ktorej sa okrem 
domácich krajanov zúčastnili Slováci 
z Poľska, Čiech, Srbska, Švédska, Ne-
mecka, Rumunska, Británie i činitelia 
Krajanského múzea Matice slovenskej.

Akcia začala v sídle Celoštátnej slo-
venskej samosprávy v Budapešti, kde 
krajanov srdečne privítal predseda Ján 
Fuzik. Po jej prehliadke v asi 25 km 
vzdialenom Ečeri pripravilo Regionál-
ne stredisko Slovenského osvetového 
centra pravú Ečerskú svadbu, ktorá je 
známa v celom svete, bohužiaľ ako ma-
ďarská, aj keď pôvodne ju možno pri-
písať práve Slovákom. Veľmi podnetná 
bola návšteva maďarského parlamentu. 
Jeho budova bola postavená začiatkom 
20. storočia, pričom prvé zasadnutie 
sa konalo už v roku 1902. V týchto 
priestoroch bolo schválených niekoľko 
maďarizačných zákonov, vrátane zná-
mych Apponyiho školských zákonov. 
V týchto priestoroch vystúpil v roku 
1918 Ferdinand Juriga so žiadosťou, 
aby o ďalšom osude slovenského náro-
da rozhodovali Slováci. A práve týchto 
priestoroch 3. júla prijala delegáciu 
zahraničných Slovákov predsedníčka 
maďarského parlamentu Katalin Szi-

liová. Počas krátkej diskusie sa kraja-
nia nevyhli ani pálčivým otázkam ako 
sú maďarské gardy, právomoci Fóra 
národnostných a etnických menšín v 
Maďarsku, či jazykový zákon na Slo-
vensku. Katalin Sziliová vyjadrila svoj 
negatívny postoj k extrémizmu a radi-
kalizmu, pričom zdôraznila, že riešenie 
problémov vidí najmä v obojstrannom 
dialógu. Predseda Svetového združenia 
Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský 
vyjadril nádej, že aj takéto stretnutia 
by mohli napomôcť stavaniu mostov 
medzi slovenským a maďarským ná-
rodom. Predsedníčku parlamentu po-
zdravil tiež generálny tajomník Spolku 
Slovákov v Poľsku Ľudomír Molito-
ris, ktorého zaujímala otázka zmeny 
volebného zákona a parlamentného 
zastúpenia menšín v Maďarsku. Po-

poludní sa krajania stretli v mediálne 
známom Slovenskom dome v Mlyn-
koch, z ktorého boli Slováci v mi-
nulom roku „vyhostení“. Prezreli si 
miestnu národopisnú zbierku a výsta-
vu Slovensko v stredoveku. Vzhliadli 
tiež pozemok na konci obce, kde by 
mal byť v blízkej budúcnosti postave-
ný nový Slovenský dom. Veľké prek-
vapenie nás čakalo v Ostrihome, keď 
sme v sídle ostrihomského arcibiskupa 
objavili zvon z kacvínskeho kostola 
vyrobený v roku 1620, o ktorom sme 
sa domnievali, že bol roztavený počas 
prvej svetovej vojny. Program dňa bol 
zavŕšený v slovenskej obci Kestúc, kde 
si krajania v miestnej vinárni spolu so 
slovenským speváckym zborom pri ve-
čeri a vínku zaspievali slovenské pies-
ne.

DNI SLOVENSKÉHO 
ZAHRANIČIA V MAĎARSKU

Zahraniční Slováci v Maďarskom parlamente

Slovenský dom v Mlynkoch Dar Matice slovenskej
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12. ročník Dní Slovákov v Maďarsku

Vyvrcholením tejto veľmi dobre pripravenej a vydarenej 
akcie bol 12. ročník Dní Slovákov Maďarsku v Dabaš-Šáre. 
Počas raňajšieho požehnania v miestnom rímsko-katolíc-
kom kostole odovzdal predseda Krajanského múzea Matice 
slovenskej Stanislav Bajaník miestnemu kňazovi symbolický 
cyrilo-metodejský dar. Následne sa z kostola cez celú obec 
pohol mohutný sprievod krajanov, ktorému vyhrávali Har-
ťánski trubači. Samotný program otvorila slovenská ľudová 
pieseň v podaní slovenského speváckeho zboru z Mlynkov. 
Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján 
Fuzik ocenil vyznamenaním Za našu národnosť priekopní-
kov slovenského národného hnutia v Maďarsku: kultúrne-
ho referenta Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku 
a šéfredaktora Ľudových novín Františka Križana, učiteľku 
Katarínu Völgyesiovú Pribisánovú a slovenskú školu v Bé-
kešskej Čábe, ktorá v tomto roku oslávila 60. rokov svojej 
existencie. Okrem krajanov sa akcie zúčastnili významní slo-
venskí i maďarskí činitelia ako podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič, ombudsman národných a etnických menšín Ernő 
Kállai, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej 
republiky v Maďarsku Peter Weiss, generálny konzul Sloven-
skej republiky Štefan Daňo, predsedníčka Úradu Slovákov 
žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová, zástupca generálnej 
riaditeľky Odboru národných a etnických menšín Antona 
Paulik, vedúci oddelenia Národných a etnických menšín 
Ministerstva školstva a kultúry Štefan Kraslán, či primátor 
mesta Dabaš Zoltán Kőszegi. Program bol doplnený gala-
programom jednotlivých slovenských regiónov v Maďarsku, 
z ktorých každý mal svoj vlastný stánok a prezentoval typic-
ké jedlá, či remeslá.

Dni slovenského zahraničia v Maďarsku boli veľmi vyda-
renou a podnetnou akciou. Pre krajanov priniesli možnosť 
porovnania postavenia Slovákov v jednotlivých krajinách, 
možnosť diskusie o rôznych krajanských problémoch i 
množstvo pozitívnych podnetov do ďalšej činnosti sloven-
ského krajanského hnutia v zahraničí.

Milica Majeriková

„Ečérska“ svadba

Folklórne slávnosti 
v Detve

V poradí 44. ročník Folklórnych slávností pod Po-
ľanou Detva 2009 sú už minulosťou. Už po 35.-krát 
sa v dňoch od 9. do 12. júla t.r. na slávnostiach v Det-
ve zúčastnili aj krajanské folklórne súbory. V programe 
Krajanská nedeľa vystúpilo 250 účinkujúcich z Česka, 
Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srb-
ska, Ukrajiny a USA a nechýbal ani FS Zelený javor z 
Poľska. Program súborov a skupín Slovákov žijúcich v 
zahraničí si diváci mohli pozrieť v nedeľu pod názvom - 
Pod Poľanou pri muzike. Garantom podujatia bol Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Návštevníci si mohli vybrať aj z  množstva sprievod-
ných podujatí, akými boli programy v kostole, ukážky 
zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tra-
dičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné 
výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné. 
Na jednej z výstav sa ľudia mohli oboznámiť naprík-
lad aj s výrobou slovenských kožuchov. Novinkou v tzv. 
jarmočnisku bola ukážka prípravy tradičných jedál od 
vybraných regionálnych kuchárov. Chýrni kuchári a 
kuchárky pripravili pre návštevníkov festivalu halušky, 
strapačky, kapustnicu a ďalšie jedlá, typické pre Podpo-
ľanie. S ukážkami tradičných jedál s názvom - Z kuchy-
ne starých mám, sa zúčastnili aj krajania z Maďarska. 
Ponuka pohostenia je v Detve z roka na rok pestrejšia. 
V jarmočnisku ponúka svoje výrobky až 51 ľudových 
remeselníkov. Vybrať si teda môže naozaj každý.

FSPP začali tento rok netradične, už vo štvrtok - 9. 
júla t.r. pod názvom Lúčnica - 60. rokov krásy. Týmto 
programom najznámejšieho slovenského folklórneho 
súboru boli otvorené 44. Folklórne slávnosti pod Po-
ľanou (FSPP). Programu Lúčnice, ktorý mal premiéru 
vlani na jeseň v Bratislave predchádzala gratulácia ta-
lentovaných sólistov a detských folklórnych skupín a 
hudieb z Podpoľania pod názvom - Mladé talenty vítajú 
Lúčnicu. 

V piatok, 10. júla sa na detvianskom amfi teátri pred-
stavili najmä súbory z Podpoľania a v sobotu dominovali 
ukážky folklóru dedinských skupín z celého Slovenska. 
Večer sa publiku predstavil jubilant Ondrej Molota so 
svojou slávnou muzikou Ďatelinka. Oživením bol prog-
ram folklórnych súborov a skupín o prezývkach dedín a 
miest na strednom Slovensku pod názvom - Neradi to 
čujú, keď ich posmeškujú.

Najväčšia prehliadka regionálneho folklóru na Slo-
vensku, ktorú si pozrelo približne 6 000 divákom, bola 
teda o jeden deň dlhšia, ako po minulé roky. (aj) 

Informácia o knihe
Vážení čitatelia, viacerí ste sa pýtali na možnosť kú-

penia si knihy Severné hranice Slovenska od dr. Mateja 
Andráša. Chceme Vám oznámiť, že existuje možnosť ob-
jednať si ju na adrese redakcie Život. Kniha stojí 20 zlo-
tých plus poštovné.



V nasledujúcich dňoch skutočne došlo 
k čiastočnému preskupeniu a výme-

ne vojenských jednotiek v pohraničnom 
priestore od zemskej slovensko-morav-
skej hranice po Spiš. Ich novú dislokač-
nú a operačnú zostavu sa doterajším ar-
chívnym výskumom nepodarilo celkom 
zrekonštruovať. Z otvorených a krycích 
názvov jednotiek použitých v dokumen-
toch106 je však možné vyvodiť nasledujúce 
zmeny: motorizovaný peší prápor 45 ako 
aj prápor „Hron“ boli z plnenia úloh ZH 
stiahnuté a v priestore Kysúc, s hlavným 
dôrazom na smer Skalité – Zwardoń, bol 
rozmiestnený peší prápor „Adam“ (pred-
tým „Anna“) a severné oblasti Oravy 
zabezpečoval motorizovaný peší prápor 
39 (krycí názov „Ivan“) s hlavnou orien-
táciou na smery Oravská Polhora – Kor-
bielów, Trstená – Chyżne a Suchá Hora 
– Chochołów. Vystriedal tu peší motori-
zovaný prápor 41, ktorý prešiel do zálohy 
veliteľstva „Jánošík“, pričom bol súčasne 
poverený úlohou kryť vstupy do juho-
západných a južných dolín Západných 
Tatier a na Liptov. V priestore od morav-
sko-slovenskej zemskej hranice po Štrbu 
mali pôsobiť ešte pešie prápory „Belo“ a 
„Jano“. Pohraničie regiónu Spiš naďalej 
zabezpečoval prápor „Vltava“.    

Za účelom „aby bol vyjasnený priebeh 
spoločnej akcie dňa 20. XI. 1946, aby boli 
vymenené informácie a ujednaná event. ďal-
šia spoločná akcia“ navrhol veliteľ 4. VO 
brig. gen. Michal Širica nové stretnutie 
vyšších veliteľov československej a poľskej 
armády v Chyżnom. Zdôraznil pritom, že 
podľa informácií osôb, ktoré čs. jednotky 
zadržali, sa základňa „ogniowcov“ nachá-
dza „V priestore Chocholówka – Dolina 
Koscieliska, teda juhozápadne od Zakopa-
ného. Tam sa vrátila tiež banda, ktorá 28. 
XI. večer prepadla osadu Pribylina a bola 
tesne prenasledovaná vlastnou jednotkou až 
asi 1 km na poľské územie.“107

Informáciu o tom, či sa spomenuté 
stretnutie čs. a poľských veliteľov v Chyż-
nom uskutočnilo, sme v archívnych ma-
teriáloch zatiaľ nenašli. Dňa 6. decembra 
1946 však jednotky poľskej bezpečnosti 
a WP, sústredené v tzv. Grupie opera-
cyjnej v Podhale uskutočnili samostatnú 
akciu v priestore Chocholówka, ktorou 
sa im podarilo väčšinu tu utáborenej sku-
piny „ogniowcov“ zlikvidovať. Podľa poľ-
ských materiálov išlo o 2. rotu zoskupenia 
„Błyskawica“, od polovice októbra 1946 

106  VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 
3177/taj. 1. odd. 1946. Poznatky a návrhy pre ZH na 
Orave a č. 3303Taj. 1. odd. 1946. Protokol o pohra-
ničnom stretnutí – štvrtá schôdzka, ďalej šk. 4, inv. 
37, č. 75785 Taj. 1. odd. 1947. Správy z priestoru sev. 
Spiša a č. 2427/taj. 1. odd. 1947. Súhrn správ o ban-
dách UPA – predloženie.  

107  Ref. 103.

doplnenú o zvyšky 4. roty aj s jej veliteľom 
„Dzielnym“. Veliteľovi 2. roty „Powichro-
wi“ sa podarilo uniknúť a vrátil sa späť do 
štábu „Błyskawica“. Velenie nad zvyškom 
skupiny prevzal Jan Zdybalski -„Tom“, 
dovtedajší zástupca „Powichra“.108 

Priebehom a výsledkami akcie, ako aj 
koordináciou ďalších opatrení, sa zaoberala 
schôdzka veliteľov z čs. skupiny „Jánošík“ 
a poľskej Grupy operacyjnej v Podhale, 
ktorá sa uskutočnila 13. decembra 1946 
v Trstenej.109 Na stretnutí sa konštatovalo, 
že „výsledkom úplnej spolupráce vojakov ČSR 
a poľských bolo umožneno rozbiť nebezpeč-
nú bandu „Ogien“ pod velením „Powichra“, 
ktorý pôsobil na území poľskom i ČSR.“ Zá-
stupcovia oboch vojenských zoskupení sa 
ďalej dohodli, že na ďalšiu likvidáciu bánd, 

ktoré pôsobia v priestore Štrbské Pleso 
– Zwardoń „musia byť hranice z oboch strán 
hermeticky uzavreté a po dobu zimy preru-
šený i malý pohraničný styk pre obyvateľ-
stvo...“ Pre zlepšenie vzájomnej spolupráce 
čs. a poľských vojenských jednotiek, mali 
sa určiť na oboch stranách niekoľkí styční 
dôstojníci, oprávnení prekračovať hranice 
v určených miestach. Okrem toho bolo 
dohovorené, že „V prípade, ak by jedna 
strana z oboch zistila, že bandy unikajú 
z vlastného teritória na teritórium suseda, 
upovedomí ihneď suseda za účelom prevede-
nia akcie na jeho území. Správa sa odovzdá 
na linke Trstená – Chyžné.“ V tomto zmys-
le sa na porade rokovalo aj o uskutočnení 
menšej spoločnej akcie v priestore od trig. 
2065 Volovec po Oravskú Lesnú. Na záver 
zástupcovia Grupy operacyjnej v Podhale 
odovzdali čs. strane časť zbraní ukoriste-
ných „ogniowcom“, ktorá pochádzala z ich 
výpadov na územie ČSR.110 

108  Ref. 59, część 2.
109  Za čs. stranu sa rokovania zúčastnili pplk. gšt. 

Ján Stanek (veliteľ 4. rýchlej divízie a skupiny „Jáno-
šík“), pplk. pech. Vojtech Janoušek (veliteľ pešieho 
práporu 39), kpt. pech. Alfred Kubíček (náčelník 
štábu pešieho práporu 39), mjr. gšt. František Holík, 
škpt. pech. Ladislav Demjen (prednosta 5. oddelenia 
– vojenského obranného spravodajstva štábu skupiny 
„Jánošík), škpt. spoj. Pavel Žarnay a kpt. pech. Ján 
Hora. Ich partnermi z poľskej strany boli pplk. Ján 
Dragin, mjr. Tadeusz Szymański, kpt. Boleslaw Szwej-
giert, kpt. Edward Suchy a por. Ernest Wisniewski.

VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 3303 
Taj. 1. odd. 1946. Protokol o pohraničnom stretnutí 
– štvrtá schôdzka. 

110  Tamže.

Začiatok roka 1947 v poľsko-sloven-
skom pohraničí charakterizovala zvýšená 
aktivita zvyškov ilegálnych ozbrojených 
skupín, ktorá súvisela s blížiacim sa termí-
nom volieb v Poľsku, ako aj snaha poľských 
bezpečnostných síl a WOP o dokončenie 
ich likvidácie. S pomocou agentov UBP, 
ktorí prenikli do skupín, sa vojenským jed-
notkám darilo sledovať ich pohyb a miesta 
zimného ubytovania. Na základe správy 
jedného z týchto informátorov, bol zistený 
aj pobyt štábu zoskupenia „Błyskawica“ na 
čele s „Ogniom“ v obci Ostrowsko. Obec 
21. februára 1947 obkľúčilo 400 príslušní-
kov Grupy operacyjnej v Podhale. V na-
sledujúcom boji bola väčšina „ogniow-
cov“ zastrelená, viacerí sa dostali do zajatia 
a len malý počet z nich unikol. Samotný 

„Ogień“ sa pri pokuse o sebevraždu ťažko 
zranil a nasledujúci deň v nemocnici v No-
vom Targu zomrel.111 

Po smrti „Ognia“ a rozbití jemu pod-
riadených a ďalších ozbrojených oddielov 
protikomunistického odboja v západnej a 
strednej časti poľsko-slovenského pohrani-
čia, ako aj v dôsledku vyhlásenej amnestie 
pre ich príslušníkov vo februári 1947112, 
sa situácia v severných oblastiach Ora-
vy a Spiša čiastočne upokojila. Situačná 
správa Oblastného veliteľstva Národnej 
bezpečnosti v Ružomberku za marec 1947 
uvádzala, že na bezpečnostnú atmosféru 
v kraji majú už „málo citeľný vplyv bezpeč-
nostné pomery v susednom Poľsku“. Súčasne 
však upozorňovala, že „Podľa zachytených 
správ hodnoverných ozbrojené tlupy neboli 
úplne zlikvidované a prevádzajú ešte v Poľ-
sku v dosť silných skupinách prepadávanie 
a okrádanie obyvateľstva.“113 Napriek tomu 
bezpečnostné aj miestne orgány na Spiši 
navrhovali zrušiť zákaz malého pohranič-
ného styku, ktorý spôsoboval slovenskému 
obyvateľstvu, predovšetkým z obcí na in-
korporovanom území, veľké problémy.114  

111  Ref. 59, część 2.
112  KAMIŃSKI, Ł.: Ozbrojený odpor proti ko-

munizmu v Poľsku. In: Moc versuz občan. Úloha 
represie a politického násilia v komunizme. Zborník 
z medzinárodného seminára. Bratislava : Ústav pamä-
ti národa 2005, s. 66.

113  SNA Bratislava, f. PV-bezp., šk. 3, č. 9-3 
dôv./1947. Tiež situačná správa ONV v Námestove 
uvádzala, že „z poľskej strany lúpežné bandy už nepri-
chádzajú“. Tamže, šk. 4, inv. č. 44, č. 240/1947 prez.  

114  SNA Bratislava, f. PV-bezp., šk. 3, č. 3-3 
dôv./1947. Situačná správa Oblastného veliteľstva 
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Upokojenie situácie umožnilo pristú-
piť novým spôsobom k otázke udržiavania  
relatívne početných vojenských jednotiek 
v oravskom a spišskom pohraničí. Naprík-
lad situačná správa ONV v Spišskej Starej 
Vsi za marec 1947 konštatovala, že „Vzhľa-
dom na uvedené pomery bolo by žiaduce uva-
žovať teraz o odvolaní vojenských jednotiek 
z tunajšieho okresu, prípadne o podstatnom 
znížení ich počtu na takú mieru, že by ony 
tvorili iba menšie posily pre stanice NB v ok-
rese.“115 Po vyriešení niektorých organizač-
ných a dislokačných otázok nariadilo veli-
teľstvo 4. VO uskutočniť podstatné zmeny 
v počte a rozmiestnení jednotiek. V regió-
ne Spiša „Dňom 30. apríla 1947 bolo... voj-
sko z pohraničných obcí odvolané a zostala 
v tunajšej oblasti v obci Podolínec jedna rota 
vojska, ktorá má jednu čatu v Spišskej Sta-
rej Vsi a Ždiari – takže od toho času výkon 
služby a kontrolu hraníc štátnych väčšinou 
prevzala fi nančná pohraničná stráž a stanice 
NB v pohraničí.“116 Z priestoru Oravy bol 
stiahnutý prápor „Ivan“ a namiesto neho 
do Trstenej prišla rota „Fialka“, ktorá sa na 
začiatku mája 1947 presunula do Oravskej 
Polhory.117 Po odvelení ďalšej jednotky 
z Tvrdošína rozhodlo veliteľstvo 4. VO 
dislokovať do Dolného Kubína asistenčnú 
rotu v počte 100 osôb, s úlohou „byť v po-
hotovosti pre zákrok na severnej Orave“.118 

Znižovanie počtu a sily vojenských 
jednotiek v pohraničí Oravy a Spiša 
však vyvolávalo obavy tunajších orgánov 
Národnej bezpečnosti o ďalší vývoj bez-
pečnostnej situácie. Upozorňovali, že ak 
„miesto odchádzajúceho vojska nebudú sem 
vyslané dostatočne silné a pohotové oddiely 
NB, ktoré by aj disponovali potrebným poč-
tom motorových vozidiel, treba sa obávať 
podstatného zhoršenia bezpečnostnej situ-
ácie... lebo hoci je pravda, že niekoľko tero-
ristických tlúp v susednom pohraničí poľskom 
bolo zneškodnených, predsa len s určitosťou 
možno očakávať novšie prípady ozbrojených 
poľských tlúp, lebo... bezpečnostné pomery 
v Poľsku sú ešte ďaleko za tým, čo možno na-
zvať konsolidovanými.“119 V nasledujúcich 
mesiacoch sa ale ukázalo, že slabšie stráže-

Národnej bezpečnosti v Levoči za marec 1947 a šk. 4, 
inv. č. 44, č. 272/1947 prez.. Situačná správa ONV 
v Spišskej Starej Vsi za apríl 1947, ktorá upozorňova-
la, že „Zastavenie pohraničného styku je už úplne bez-
predmetné a treba ho uvoľniť, kým nie je neskoro.“ 

115  SNA Bratislava, f. PV-bezp., šk.. 4, inv. č. 44, 
č. 70/1947 prez.

116  SNA Bratislava, f. PV-bezp., šk. 3, č. 3-4 
dôv./1947. Situačná správa Oblastného veliteľstva 
Národnej bezpečnosti za apríl 1947.

117  Tamže, č. 9-5 dôv./47. Situačná správa Oblast-
ného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Ružomberku 
za máj 1947.

118  SNA Bratislava, f. PV-bezp. III/3, šk. 452, č. 
703 sprav./1947. Bezpečnostné správy - závady. Hlá-
senie Hlavného veliteľstva Národnej bezpečnosti V. 
odboru Povereníctva vnútra z 15. 5. 1947.

119  Tamže, č. 282-2 dôv./1947-V/1. Bezpečnost-
né správy – závady. Informácia Povereníctva vnútra 

nie hranice, a to tak z československej, ako 
poľskej strany (tu najmä v dôsledku čias-
točnej demobilizácie WOP od 5. marca 
1947), využívali predovšetkým pašeráci120 
a na Spiši aj príslušníci Ukrajinskej povs-
taleckej armády.121  

Z hlásení vojenských, bezpečnostných 
a iných orgánov v podstate zmizli informá-
cie o vplyve činnosti existujúcich zvyškov 
skupín poľského protikomunistického 
odboja na bezpečnostnú situáciu v regi-
óne Oravy a Spiša, ako aj o extrémnych 
prípadoch perzekúcie Slovákov na inkor-
porovanom území. V snahe znížiť účinnosť 
oravskej a spišskej „zbrane“, ktorú česko-
slovenská diplomacia naďalej využívala na 
rokovaniach o územných požiadavkách a 
spojeneckej zmluve, poľské orgány súčasne 
pristúpili k čiastkovému riešeniu menši-
nových práv Slovákov v týchto regiónoch, 
predovšetkým v oblasti školstva a kultúry, 
ako aj k náprave niektorých závažných 
pochybení miestnej správy. Okrem iného 
bol odvolaný prednosta okresného úradu 
v Nowom Targu a personálne čistky pos-
tihli aj vedenie miestnej milície. 

10. marca 1947 bola na priamy pokyn 
J. V. Stalina podpísaná spojenecká zmlu-
va medzi ČSR a Poľskom. Jej dodatkový 
protokol deklaroval rozhodnutie oboch 
štátov vyriešiť vzájomné územné spory do 
dvoch rokov a zároveň zabezpečiť Čechom 
a Slovákom v Poľsku a poľskému obyva-
teľstvu v ČSR možnosť národnostného, 
politického, kultúrneho a hospodárske-
ho rozvoja. Napĺňanie týchto ustanovení 
však nebolo priamočiarou záležitosťou 
a na Hornej Orave a Spiši dokonca pri-
nieslo prechodné zhoršenie bezpečnostnej 
situácie. K nepokojnej atmosfére medzi 
obyvateľstvom však prispela aj návšte-
va čs. diplomatického radcu Horvátha 
v týchto regiónoch v dňoch 13. - 17. mája 
1947. Ten síce priznal istú konsolidáciu 
pomerov, okrem toho ale vzniesol aj váž-
ne výhrady k postoju miestnych orgánov 
voči Slovákom a medzi slovenským oby-
vateľstvom mal súčasne vzbudzovať nádej 
na opätovné pripojenie ich obcí k ČSR. 
Viaceré vyjadrenia Horvátha vyvolali os-
trú kritiku zo strany zástupcov okresného 
úradu v Nowom Targu.122

Vývoj situácie podľa poľských úradov 
negatívne ovplyvňovala tiež činnosť a anti-
poľská propaganda tzv. Komitétu utečen-
cov z Hornej Oravy a Spiša. Táto organizá-
cia mala, okrem iného, medzi slovenskými 
utečencami šíriť nedôveru k snahám poľskej 

Hlavnému veliteľstvu Národnej bezpečnosti z 8. 5. 
1947.

120  Pozri napr. ref. 113
121  AMZV ČR Praha, f. Teritoriální spisy - oby-

čejné 1945-1959, Polsko, šk. 8, zl. 2. Správa o situácii 
slovenskej menšiny v Poľsku z mája 1947.

122  FRIEDL - JIRÁSEK, ref. 9, s. 299 – 301.

vlády o riešenie problémov, ako aj zárukám 
ich beztrestnosti a bezpečnosti v prípa-
de návratu do obcí na poľskom území.123 
Výrazne sa mala podieľať na tom, že do 
konca roka 1947 možnosť návratu do svo-
jich domovov využilo len asi 500 osôb.124 
Informácie komitétu o postavení Slovákov 
v Poľsku však centrálne československé 
orgány v kontexte so správami z iných 
zdrojov pokladali za „dôveryhodné“. Do-
kumentuje to aj správa jedného z odbo-
rov Ministerstva zahraničných vecí ČSR 
z jesene 1947, ktorá uvádza, že tu „podľa 
zhodného konštatovania činiteľov z komitétu 
utečencov a československých bezpečnostných 
orgánov došlo od podpísania zmluvy k zhor-
šeniu atmosféry.“125 

Aktuálne otázky Hornej Oravy a Spi-
ša sa stali 17. septembra 1947 predmetom 
medzirezortnej porady vo Varšave a ná-
slednej porady v Krakove. Prijaté závery sa 
týkali predovšetkým školskej a kultúrnej 
politiky vo vzťahu k slovenskej menšine, 
skvalitnenia personálneho zloženia veliteľ-
ského zboru miestnych milícií, účinnejšie-
ho zabezpečenia ochrany poľsko-slovenskej 
hranice jednotkami WOP a minimalizova-
nia vplyvu slovenskej, respektíve českoslo-
venskej propagandy.126 Situácia na Hornej 
Orave a Spiši sa postupne upokojovala. Za-
čali sa prehlbovať aj kontakty medzi miest-
nymi úradmi na oboch stranách hranice. 
Nové, širšie dimenzie tu dostala tiež spolu-
práca bezpečnostných zložiek a vojenských 
orgánov oboch štátov, najmä v súvislosti so 
zásahmi proti pašerákom, banderovcom 
a pri zabezpečovaní tzv. akcie Visla. Nie-
ktoré nedoriešené územné a národnostné 
problémy však komplikovali čs. - poľské 
vzťahy na Hornej Orave a Spiši v podstate 
až do konca 50. rokov. Viaceré, historikmi 
oboch krajín doteraz objektívne nie celkom 
objasnené a zhodnotené, udalosti a proce-
sy, ktoré sa tu udiali po skončení druhej 
svetovej vojny, tu ale rezonujú aj dnes. 

OPRAVA
V štúdii Bezpečnostná situácia v pohranič-

ných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 - 
1947, v častiach 2,3,4 boli poznámky pod čiarou, 
ako aj odkazy v texte, technickou chybou zakaž-
dým číslované od pozície č. 1, za čo sa autorovi aj 
čitateľom ospravedlňujeme. Poznámky v časti č. 2 
(Život č. 4/2009) by mali byť číslované od pozície 
22 do 45, v časti č. 3 (Život č. 5/2009) od pozície 
46 do 66 (s tým, že poznámky so zlým číslova-
ním od pozície 18 do 24 treba vyškrtnúť aj spolu 
s textom vzhľadom na to, že sa opakuje), a v časti 
č. 4 (Život č. 6/2009) od 67 do 87. Poznámky v 
posledných dvoch častiach sú číslované správne.

Redakcia

123  Tamže. 
124  Ref. 5, s. 139.     
125 AMZV ČR Praha, f. Teritoriální spisy - oby-

čejné 1945-1959, Polsko, šk. 27, Poměry na Oravě a 
Spiši po podepsání smlouvy (bez č. j.).  

126  FRIEDL - JIRÁSEK, ref. 9, s. 299 – 301. 29
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OCENENIE PRE KACVINČANOV
20. júna 2009 sa uskutočnila XVII. okresná prehliadka dychových orchestrov 

v Rabe Wyżnej. Usporiadateľom bol okres Nový Targ spolu s Okresným kultúr-
nym centrom a Kultúrnym strediskom v Rabe Wyżnej. 

Prehliadky sa zúčastnilo 21 dychoviek. Zúčastnení zastupovali tri regióny: Spiš, 
Oravu a Podhalie. Medzi účinkujúcimi bola aj Mládežnícka dychovka z Kacvína, 
ktorá získala ocenenie a zvlášť jej členka Karolína Radecká za hru na bubon.

Stanisław Wojtaszek 

BLAHOŽELÁME!
Dňa 20. júna t.r. si manželia Ge-

novéva a Eduard Prilinskí pripomenuli 
40. výročie svojho sobáša. Za ten čas sa 
v ich rodisku, v Podvlku, v ktorom do-
dnes bývajú, veľa zmenilo. Ale či mlad-
ší, či starší, práve všetci si ich pamätajú 
z javiska. Totiž už niekoľko desaťročí 

svorne účinkujú bok po boku na javis-
kách mnohých krajanských i sloven-
ských podujatí. Akoby nebolo dostatok 
dôvodov na oslavu, dva dni predtým 
oslávila Genovéva Prilinská, predsed-
níčka OV SSP na Orave, okrúhle 60. 
narodeniny.

Preto sa aspoň takto pripájame 
k všetkým gratulantom a prajeme Vám 
všetko najlepšie, aby Vám úsmev z tváre 
neschádzal a aby ste spolu ešte po dlhé 
roky dokázali rozosmiať nejedného di-
váka svojím divadelným talentom. 

Redakcia Život a ÚV SSP

Blahoželanie 
k zlatej svadbe

Prišli sme sem ako vaše vlastné deti
blahoželať k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti

na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.
S nami tiež aj vaši vnuci – detné deti sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci, milí!
Želáme vám zdravie, šťastie, veľa pokoja,
by ste v láske dlho medzi nami žili!

Toto blahoželanie zasielajú, jubi-
lantom Márii a Františkovi Majerčáko-
vocom z Novej Belej, deti s rodinami.

Pred rokom nás 
opustil Michal 
Dočolomanský

26. augusta 2009 t.r. si pripome-
nieme prvé výročie smrti jedného z 
najznámejších slovenských hercov, ro-
dáka z Nedece, Michala Dočoloman-
ského a zároveň najznámejšej osobnos-
ti pochádzajúcej z tejto obce. Zomrel 
v Bratislave 26. 8. 2008 po ťažkej cho-
robe. Štúdium he-
rectva absolvoval v 
r. 1966 na Vysokej 
škole múzických 
umení v Bratislave, 
ktorej prvým rekto-
rom bol kacvínsky 
rodák, prof. Ján 
Strelec. Michal Do-
čolomanský patril 
medzi našich najúspešnejších a naj-
častejšie obsadzovaných hercov. Jeho 
materským pracoviskom bola činohra 
Slovenského národného divadla, kde 
pôsobil od ukončenia VŠMU až do 
svojich posledných dní. 

Preslávil sa v r. 1974, keď ho režisér 
Karok Zachar obsadil do úlohy Jánošíka 
v najznámejšom slovenskom muzikáli 
Ernesta Brylla a Katerzyny Gärtnero-
vej „Na skle maľované”, kde vystupoval 
takmer 600 krát. Od roku 1962 začal 
účinkovať aj vo fi lmoch o.i. Medená 
veža (1970), Stratená dolina (1981),Ti-
sícročná včela (1983) atď. Účinkoval tiež 
v mnohých českých fi lmoch. Práve Mi-
chal Dočolomanský bol častým víťazom 
slovenskej ankety o najpopulárnejšieho 
herca roka.  31. augusta 2007 ho prezi-
dent SR vyznamenal Radom Ľudovíta 
Štúra I. triedy - za mimoriadne zásluhy 
v oblasti politiky, rozvoja Slovenska a za 
mimoriadne významné šírenie dobrého 
mena v zahraničí. V tom istom roku 
získal taktiež cenu Literárneho fondu za 
celoživotnú tvorbu. 

Iniciatívna skupina z Bratislavy, 
jeho mnohí priatelia a Spolok Slová-
kov v Poľsku plánujú odhaliť v Nedeci 
v deň prvého výročia smrti tohto veli-
kána slovenskej divadelnej scény, 26. 8. 
2009 pamätnú tabuľu. O povolenie jej 
umiestnenia na budove starej sloven-
skej škole v Nedeci, ktorá je majetkom 
gminy Nižné Lapše, sme požiadali voj-
ta tejto gminy Pawła Dziubana. O vý-
sledku jeho rozhodnutia Vás budeme 
informovať prostredníctvom Vašich 
miestnych skupín. 

Ústredný výbor 
Spolok Slovákov v Poľsku
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TO NAŠE 
JEZERSKO

Obec Jezersko patrí do oblasti se-
verného Spiša a leží severozápadne od 
pohoria Spišská Magura. Od sloven-
sko-poľskej hranice je vzdialená 11 
km. Patrí do druhého pásma Pienin-
ského národného parku, susedí s Ma-
lou a Veľkou Frankovou, Reľovom, 
Ždiarom, Lendákom a Spišskými Ha-
nušovcami.

Vznik samotnej obce sa datuje na 
rok 1611. V tomto období sa skončil 
proces osídľovania Zamaguria. V mi-
nulosti sa obyvatelia obce zaoberali 
poľnohospodárstvom, pastierstvom 
a ťažbou dreva. V súčasnej dobe tu už 
prevláda turizmus a na okolitých str-
mých kopcoch sa v zime pestujú zim-
né športy. Takmer štyristoročný vývoj 
obce dospel do dnešnej podoby vďaka 
usilovnosti a pracovitosti občanov, kto-
rí sú hrdí na svojich predkov a zároveň 
šťastní, že môžu užívať krásu nenaruše-
nej prírody a byť priamymi účastníkmi 
súčasného rozvoja svojej obce. 

21. jún 2009 sa stal pre obec mimo-
riadne významným dňom. Po niekoľ-
kých desaťročiach sa obci podarilo spo-
lu s Farským úradom v Reľove, dostať 
sa do povedomia širokému okoliu, že sa 
v Jezersku odpustová slávnosť Božské-
ho Srdca Ježišovho stala opäť veľkým 
sviatkom. Dôkazom toho bola aj účasť 
duchovných otcov, pútnikov z okolia 
a domácich obyvateľov na dopolud-
ňajšej svätej omši. Svojou účasťou nás 
veľmi potešili chatári, rodáci z Jezerska, 
ktorí prišli aj s rodinnými príslušník-
mi, aby si zaspomínali a prežili niekoľ-
ko hodín vo svojom rodisku. V rámci 
slávnosti bolo pripravené aj sobotňajšie 

premietanie diapozitívov o krásach Je-
zerska, Zamaguria a Vysokých Tatier, 
priamo v areáli kultúrneho domu. 
V nedeľu, v dopoludňajších hodinách 
sa konala modlitba svätého ruženca 
a slávnostná hodová svätá omša. Po 
obede prišli na rad obecné slávnosti, 
na ktorých po úvodnom privítacom 
príhovore starostu obce Ing. Milana 
Budzáka, vystúpil súbor Belan zo Spiš-
skej Belej a Detský súbor z neďalekej 
Nedece, ktorý si svoj program nacvi-
čil pod vedením učiteľky slovenčiny 
PhDr. Žofi e Bogačíkovej. Zboristi sa 
predstavili so svojím pásmom sloven-
ských básní a piesní. Usilovnosť ne-
deckých žiakov a podporu pri nácviku 
zo strany pani učiteľky Marty Stron-
čekovej vysoko ocenili všetci účastníci 
podujatia. Súčasťou programu bolo 
aj udelenie ocenení obce Jezersko vý-
znamným osobnostiam, ktoré prispe-
li k rozvoju obce. Prvou z nich bola 
pani Anna Pisarčíková, ktorá má 77 
rokov a je matkou jedenástich detí. 

Je to skromná, pracovitá žena, ktorá si 
toto významné ocenenie naozaj zaslú-
ži. Druhým oceneným bol pán Ondrej 
Pisarčík, poctivý gazda, ktorý pôsobil 
aj ako predseda miestneho národného 
výboru. In memoriam dostal cenu obce 
pán Vojtech Vnenčák, ktorý sa aktívne 
zapájal do verejného života a bol tiež ve-
liteľom požiarneho zboru a predsedom 
dozorného výboru Jednoty SD. Čestne 
občianstvo obce Jezersko bolo udelené 
RNDr. Dušanovi Budzákovi, tiež In 
memoriam. Menovaný bol generálnym 
riaditeľom Výskumného ústavu che-
mických vláken vo Svite a predsedom 
Dozornej rady zväzu chémie na Sloven-
sku. Po oceneniach si všetci prítomní 
mohli v priestoroch kultúrneho domu 
vychutnať ľudovú veselicu. Nultému 
ročníku odpustovej slávnosti počasie 
síce neprialo, no napriek tomu sa uspo-
riadatelia tešia na budúci rok, kedy chcú 
návštevníkov prekvapiť ešte pestrejším 
programom odpustovej slávnosti.           

Ing. Milan Budzák 

Nedeckí žiaci počas svojho vystúpenia

Slávnostná sv. omša Odovzdávanie ocenení
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Aj slnko zapadá ústupom do 
noci, kto raz púť dokonal, nieto viac 
pomoci.

Bez slnka chlad vanie z hviezd-
natej oblohy, človek je krehký tvor, 
zranený, úbohý.

Do tmy si zapáli kahanec nádeje, 
do duše boľavej spomienky naleje.

V tichosti vyprosme pre Ľudmilu 
veľký dar pokoja, kým sa nám duše 
raz naveky nespoja.

Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha.
Touto rozlúčkovou básňou si chceme zaspomínať na krajanku Ľudmilu 

Majerčákovú z Novej Belej, ktorú Pán k sebe povolal 24. mája 2009 vo veku 
78 rokov. 

Bola veselou osobou, otvorenou voči ľuďom, výbornou organizátorkou, 
rozprávačkou a celým srdcom a životom Slovenkou. 

Ľudmila Majerčáková sa narodila 17. februára 1931 v početnej slovenskej 
roľníckej rodine. Mala desať súrodencov, troch bratov a sedem sestier. 

Krajanka Ľudmila začala školskú dochádzku krátko pred vojnou v poľskej ško-
le, no skončila ju už v slovenskej. Ako výborná žiačka mala na školskom vysvedčení 
samé jednotky, preto učitelia odporúčali jej rodičom, aby ju dali  do škôl, aby sa 
mohla ďalej vzdelávať. Žiaľ, hmotná situácia rodiny to nedovoľovala.

Po vojne mnohí Slováci v obave pred údernými jednotkami „Ognia“ a 
vôbec pred prenasledovaním museli hľadať záchranu útekom na Slovensko. 
Nevyhla sa tomu ani rodina Majerčákovcov. Takmer polovica Ľudmiliných 
súrodencov odišla na Slo vensko. Dnes ešte niektorých z nich možno stretnúť 
v Košiciach, Prešove, Poprade, Svi te, či Starom Smokovci. Odišla aj Ľudmila 
a niekoľko mesia cov bývala v Tatranskej Lomnici. Jej otec Ján Kurnát ostal 
doma, aj keď fi guroval na povestnej čiernej listine „Ognia“ a musel sa dlhší 
čas skrývať. Keď sa na prelome rokov 1947-48 situácia trocha stabilizovala, 
Ľudmila sa vrátila domov. Vydala sa za Jána Majerčáka. Na svet prišli deti 
- Anna, Ján a Dominik. Napriek návalu práce a rodičovským povinnostiam 
si Ľudmila Majerčáková predsa len našla čas aj na krajanskú činnosť. Rodina 
Majerčákovcov sa nikdy nevyhýbala krajanskej práci. Práve naopak. Kde sa 
dalo, tam pomáhala a plne sa angažovala aj Ľudmila. Najprv to bola činnosť v 
MS, neskôr vo folklórnom súbore miestnej skupiny SSP. Vystupovala na rôz-
nych kultúrnych poduja tiach a prehliadkach. Keď súbor neskôr zanikol, ona 
pôsobila ďalej. Spolu s ňou sa totiž vždy našlo niekoľko nadšencov, ktorí chceli 
niečo robiť, a tak napríklad párkrát pripravili kultúrno-spoločenské posede nie 
- páračky. Neskôr bola pri zrode ďalšieho podujatia, ktoré sa ujalo medzi kra-
janmi – oblátkové stretnutie. Najskôr to bolo podujatie určené pre najstarších 
krajanov a postupne prerástlo do dnešnej podoby. A z Novej Belej sa rozšírilo 
do ďalších miestnych skupín. 

Krajanka Ľudmila sa veľmi rada zúčastňovala Ostatkov-Fašiangov, na ktoré 
si vždy pripravila zaujímavý program. S ochotou slúžila radou mladším gene-
ráciám a väčšina z nás ju poznala ako veselú tetu s úsmevom na tvári. Vždy sa 
optimisticky pozerala do budúcnosti miestnej skupiny Spolku a verila, že nová 
klubovňa vleje novú silu do práce na krajanskom poli. Zdôrazňovala, že naj-

dôležitejšia je ochota do práce a ostatné 
sa dá vždy nejako zadovážiť. Podporovala 
tradíciu obliekania sa do krojov medzi 
mladými pri rôznych významných prí-
ležitostiach v obci. V slovenskom duchu 
vychovala svoje deti a vnukov, čím odo-
vzdala odkaz svojich predkov nasledujú-
cim generáciám.    

Odišla od nás vzorná krajanka, kto ju 
poznal nech jej venuje modlitbu a  spo-
mienku.  

Agáta Jendžejčíková

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 21. júna 2009 zomrela vo Fridmane vo 

veku 63 rokov krajanka 
MARGITA TOMAŠKOVIČOVÁ

Zosnulá bola čitateľkou ča-
sopisu Život. Vychovala štyri 
deti. Odišla od nás dobrá 
krajanka, milujúca dcéra, 
starostlivá manželka, matka, 
babička, svokra, sestra, švag-
riná, teta a dobrá priateľka.

Nech odpočíva v pokoji!
*  *  *

Dňa 25. júna 2009 zomrel v USA 
vo veku 75 rokov krajan

KAROL PRELICH
Zosnulý pochádzal z Fridmana, kde bol členom 

MS SSP a jej dlhoročným predsedom. Zúčastňoval 
sa spolkových zjazdov a porád Živo-
ta. A aj po vysťahovaní do USA 
sa živo zaujímal o svoju rodnú 
obec a čítal pravidelne časopis 
Život. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo, pradedo, brat, svokor 
a dobrý priateľ.

Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú 

sústrasť. 
MS SSP vo Fridmane

*  *  *
Dňa 26. mája 2009 zomrela v Jablonke vo 

veku 71 rokov krajanka
MARGITA BUGAJSKÁ

(rod. Šperláková)
Zosnulá pochádzala zo 

slovenskej rodiny. Bola dl-
horočnou členkou Spolku 
a vernou čitateľkou Života. Jej 
brat, Alojz Šperlák, patril me-
dzi zakladateľov a najaktívnejších 
členov Spolku na Orave. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka a babička. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť. 

MS SSP v Jablonke
*  *  *

Dňa 26. mája 2009 zomrel v Nedeci vo 
veku 79 rokov krajan

JÁN NEUPAUER 
Zosnulý bol verným čitate-

ľom časopisu Život a členom 
divadelného krúžku. Odišiel 
od nás dobrý krajan a starost-
livý otec, svokor, dedo a pra-
dedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadruje-
me úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci  

NIESLA ĽUĎOM RADOSŤ A ÚSMEV NA TVÁRI
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Premenlivosť  
záhrady 

v priestore a čase

Orientálna záhrada
Orientálna záhrada zahŕňa prvky neformálnej záhrady, ale 

v skutočnosti je plošne dokonale premyslene riešená, s presne 
rozmiestnenými kríkmi, stromami, skalami a s ďalšími súčasťa-
mi záhrady. Poskytuje nám stále nový pohľad ako prechádzky 
na rôznych miestach. Jazierka, rastliny a skaly sú rozmiestnené 
tak, aby vzbudzovali vizuálny pokoj. Orientálne záhrady sú plné 
hlbokých zmyslov a symbolizmu. Ázijskí záhradníci sa najviac 
sústredia na použitie skál, kameňov, stromov, rastlín, mostov a 
vodopádov. Účelom týchto záhrad je zachytiť prírodu takú aká 
je. Záhrady sa tak stávajú pokojným miestom pre odpočinok a 
rozjímanie. 

Romantická záhrada
Kto by nechcel mať čerstvé kvetiny stále na očiach? Favo-

ritom sú iste ruže, ale existuje mnoho ďalších kvetín, ktoré sú 
krásne a navyše dlhšie kvitnú. Ruže potrebujú zvláštnu starost-
livosť a priestor. Záhrada bude vyzerať úžasne počas hlavnej 
kvitnúcej sezóny, ale v dobe, kedy ruže nekvitnú, je to horšie. 
Preto pre ruže vyberte miesto, ktoré nie je hlavným stredom 
pozornosti. Voňajúce rastliny tak môžu poskytovať súkromie v 
odlúčenej časti záhrady. 

Grécke a rímske záhrady
Gréci a Rimania boli vôbec prví, kto vytvoril záhrady pre 

zábavu a pôžitok miesto pestovania ovocia a zeleniny. Záhra-
dy boli obyčajne uzavreté a obklopené múrmi alebo veľkými 
živými plotmi. Rímski záhradníci často používali veľké sochy, 
hlavne gréckych alebo rímskych bohov. Obľúbené farby gréc-
kej kultúry sú modrá a biela; tieto farby môžete často vidieť 
aj na komplikovaných dlaždicových ornamentoch vo dvore 
alebo na chodníku. V oboch kultúrach nájdete aj motívy olív 
a vína. 

Rajská záhrada
Rajská záhrada je známa tým, že dokáže povzbudiť všet-

kých päť zmyslov: čuch, sluch, zrak, chuť aj dotyk. Podľa sta-
rých islamských kultúr bola záhrada miesto, kde sa človeku 
dostalo ochrany a uľahčenia od krutostí dňa. Záhradníci pou-
žívali vonné kvetiny, ktoré potešia náš nos, tečúce rieky alebo 
fontány, ktoré zachytia naše uši, úžasné farby, ktoré priťahu-
jú naše oči, bobule a iné ovocie pre naše ústa a štruktúry v 
rastlinách alebo kameňoch, ktoré vyzývajú k dotyku. Záhrady 
sú vyložené vo vzoroch štvorca alebo v inom geometrickom 
vzorci.

Miriam Chudá

V auguste sa začína nový včelársky rok. Ide o po-
sledný termín na prípravu včelstiev na zimovanie. 
Práve v tomto období značíme rozlohu plodu, posu-
dzujeme kvalitu matky, množstvo včiel v úli, medu 
i peľu. V beznáškovom období  pokračujeme v pri-
krmovaní včelstiev, aby včelstvo neobmedzovalo 
plodovanie. 

Množstvo včiel, medu, peľu a plodu odhadneme 
podľa tohto kľúča: v jednej uličke husto obsadených 
plástov pri silných včelstvách sa ráta s 250 g včiel, 
pri priemernom obsadení asi s 200 g a slabšom asi 
so 150 g. V priemere na včelnicu možno rátať okolo 
200 g, pretože zvyčajne asi 33% včelstiev je silnej 
kondície, asi 33% priemernej a asi 33% podprie-
mernej.

Pri odhade medových zásob vychádzame z to-
ho, že 1 dm2 obojstranne zaviečkovaného medu má 
hmotnosť približne 0,25 kg, nezaviečkovaného 0,15 
kg. Jeden dm2 peľu má hmotnosť približne 0,15 kg. 
Do úvahy sa berie každá strana plástu osobitne, pre-
tože nebýva na oboch stranách rovnaké množstvo 
medu, prípadne peľu alebo plodu. Z jedného dm2 
sa liahne okolo 400 včiel. Podľa toho kľúča uskutoč-
níme taxáciu všetkých včelstiev, čím dostaneme po-
merne presný prehľad o kondícii všetkých včelstiev. 

Táto evidencia je potrebná, aby sme vedeli, koľko 
cukrových zásob treba jednotlivým včelstvám pridať, 
koľko mladých včiel pôjde do zimy, či netreba včels-
tvo posilniť plodovými plástami z manipulačných 
včelstiev, aby sme produkčné včelstvá zazimovali 
s hmotnosťou vyše 2 kg včiel. Nemusíme sa obávať, 
že odhad je nepresný. Na niektorých plástoch môže 
byť totiž odhad „mínusový“, na druhých „plusový“, 
takže súhrn býva zvyčajne pomerne presný. Taxáciu 
včelstiev si treba vyskúšať počas sezóny niekoľkokrát, 
aby sme na jeseň mali pomerne správny odhad.  

Viaceré pokusy dokázali, že dlhovekosť včiel si 
včelstvo „naprogramuje“ už začiatkom leta. Nie je 
však dokázané, aké faktory ju jednoznačne ovplyv-
ňujú. Pravdepodobne vplyv na dlhovekosť včiel má 
výživa v larválnom štádiu. Preto je potrebné sústav-
ne dbať o správnu výživu včiel a nedopustiť, aby 
včelstvo trpelo nedostatkom glycidových a bielkovi-
nových zásob. (aj)  

OKIENKO 
VČELÁRA
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Imrich Bariak

Pierko 
a lietadielko
Pilot Pierko sa nebojí. Preháňa sa 

na papierovom lietadielku ponad bela-
sé oblaky a veselo žmurká na prekvape-
né slnko. Občas zamáva vetru a zvolá: 
- Ja som ten najrýchlejší letec na svete!

Ale vietor si myslí svoje. Uškŕňa sa 
popod fúzy a hundre: - Nevídali, ten 
sa ale vychvaľuje! Ja si lietam po kraji 
od rána do rána. A keď sa mi zachce, 
strhnem list z konár stromu, alebo vy-
straším vrabčiakov. A nikomu to vyk-
lebetiť nemusím. Aj tak som pánom 
medzi nebom a zemou. Pilot Pierko 
sa tvári, že hundranie vetra nepočuje. 
Trocha sa prikrčí a robí s papierovým 
lietadielkom na oblohe kolieska. Jedno 
krajšie od druhého.

- Krrá, krrrrrrásne lietaš! – priho-
vára sa mu tetka vrana a koho stretne, 
tomu oznamuje: - Pilot Pierrrrrrko sa 
prrrriprrrravuje na letecké prrrrreteky!

- Kdeže preteky, - krúti hlavou Pier-
ko. – Ja si lietam iba tak, pre radosť. 

A kto nemá strach, ten si chvíľu môže 
zalietať spolu so mnou.

- Ja veru strach nemám! – zastrája 
sa Jano z dediny. A už aj sedí v papiero-
vom lietadielku s leteckými okuliarmi 
na krivom nose.

- Tak sa drž, neboj sa! - prikáže pi-
lot Pierko a letia ponad borovicový les, 
ponad rybník Čľupník i povedľa štíhlej 
veže kostola.

Z veže im zazvoní na pozdrav zvon 
- bim, bam, bom!

A keď papierové lietadielko prista-
ne na Kvetnej lúke, všetky deti z okolia 
sa k nemu zbehnú a farbičkami mu na 
krídla čmárajú srdiečka, včielky a ko-
minárov.

(Včielka, č. 19/20, r. 1991)

Hana Zelinová

Zelenú farbu treba 
poslúchať

Zajtra bude Maťkov a môj veľký deň. 
Viem to, lebo ideme kúpiť Maťkovi veľ-
kú tašku do školy. Je najkrajšia na svete. 
Má dva červené lampášiky - také sklíčka, 
ktoré svietia aj v noci, keď Maťko spí. 
Starý ocko povedal, že je to dobrý vyná-
lez. A že také tašky na chrbtoch prváči-
kov privítajú všetci šoféri, lebo už zďaleka 
kričia:

„Dajte pozor, šofé-
ri! Po ceste ide prvá-
čik Maťko.“

Maťko bol veľ-
mi pyšný, že má 
takú tašku, ale ja 
som pyšná nebola. 
Na mojej taške je 
namaľovaná iba jed-
na margarétka. Biela. 
Chcelo sa mi plakať, 
tak som šla k starej 
mame.

„Stará mama, 
ja do škôlky nemô-
žem ísť,“-  povedala 
som jej pekne.

„A to už prečo?“ - chcela vedieť.
„Lebo moja margarétka nepovie 

ujom šoférom nič!“
Stará mama sa zasmiala a potom ma 

pohladila po mašli: „ Neboj sa, Katka 
moja! Keď zasvieti zelené svetielko na 
semafore, na ktoré budeme spolu čakať 
na prechode, povie všetkým vodičom: 
„Stojte, autá, aj vy autobusy! Zelenú 
farbu treba poslúchnuť! Teraz má pred-
nosť dievčatko s bielou margarétkou na 
taške!“

„Fíha!“ - povedia si autá aj autobusy.
„Kto je to múdre dievčatko a kam 

ide?“
„ A ja im odpoviem: To je moja vnuč-

ka Katarínka a ide prvý raz do materskej 
školy.“

(Bobi, č. 7/8, r. 2005) 

Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Haj, husičky chocholaté, 
máte všetky pierka zlaté, 
haj, husičky, haj, cez zelený háj!

Haj, husičky, haj

Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Haj, husičky, do vodičky, 
máte špinavé nožičky, 
haj, husičky, haj, cez zelený háj!

Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Počkajte ma moje zlaté, 
zostala mi čižma v blate, 
haj, husičky, haj, cez zelený háj!



Pavol Štefánik

Rozlúčka s bábikou
Spi ešte, pekne snívaj,
bábika premilá!
Nehnevaj sa už na mňa,
že som ťa vzbudila.
Spi ešte, zlatá moja,
pretože malá si.
Ak zatvoríš očká,
Bozkám ťa na vlasy.

Už nemám ani času
s tebou sa toľko hrať.
Musím ťa mladšej sestre
zakrátko zanechať.
A nečuduj sa tomu,
veď ja už od zimy
na veľkú školu myslím.
Bábika, zaspi mi!

ÚLOHA 
Milé deti,
prázdniny sa končia a vy pomaly musíte myslieť na návrat do školských lavíc. 

Niektorí z vás sa na školu určite tešia a iní by chceli najradšej prázdniny, ktoré ne-
končia. Aby sme vás trošku potešili, prostredníctvom nášho časopisu vám posielame 
milý obrázok, ktorý však treba vymaľovať pestrými farbičkami. Keď tak urobíte, 
veselý obrázok nám pošlite na adresu redakcie. Odmena vás neminie!

Z prác, ktoré nám prišli do redakcie minulý mesiac sme odmenili: Jakuba Kos-
cieláka z Veľkej Lipnice a Dominika Petrása z Veľkej Frankovej. Chlapcom gratulu-
jeme a posielame im pekné knižky.  

Ján Uličianski

O rozprávke
Rozprávka je kľúčom
k malým dvierkam spánku
za nimi sa môžeš
na celú noc zamknúť.

Viera Dobiášová

Koláčiky   
Šiki-myky, žiadne triky,
dnes upečiem koláčiky.
Koláčiky pieskové,
raz-dva budú hotové.

Šik-myk, to je trik,
veď som dáky kúzelník!
Z piesku som si vyčaroval hrad.
Braček sa mu teší, ja som rád.

(Bobi, č. 7/8, r. 2005)   

Čo sa potom za tou
tajnou bránou deje?
Voda sa tam sype
a piesok sa leje.

Soľ je vraj nad zlato,
kráľom hlúpy Jano
a všetko to trvá,
kým nepríde ráno.
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ANNA 
PRZYBYLSKA

Podľa mnohých jej obdivovateľov 
je jednou z najkrajších poľských he-
rečiek. Na niekoľkých internetových 
portáloch sa môžeme dočítať, že od 
Baltského mora až po Tatry nenájdeme 
krajšie ženské stvorenie. Filmoví kritici 
oceňujú však predovšetkým jej herecký 
talent, vďaka ktorému sa dostala do po-
vedomia fi lmových režisérov. Tvorcovia 
reklamy a predstavitelia kozmetického 
priemyslu oceňujú jej šarm a zdravý 
vzhľad, vďaka ktorému ju môžeme vi-
dieť v reklamných spotoch a na plagá-
toch viacerých kozmetických fi riem.

Anna Przybylska sa narodila 26. 
decembra 1978 v Gdyni, kde strávila 
svoje detstvo a roky dospievania. Jej 
prirodzenú krásu sa jednoducho neda-
lo prehliadnuť, no ako sama tvrdí, po-
kiaľ ide o výzor, zachováva si voči sebe 

odstup. Nikdy svoju kariéru nechcela 
zakladať len na tom, ako vyzerá. Od 
detstva ju lákalo divadlo, fi lm a všetko 
s ním spojené. Keďže rodičia neboli 

No herectvo ju lákalo aj naďalej. 
V roku 1997 sa ako herečka - amatér-
ka zúčastnila súťaže na fi lmovú rolu v 
snímke Tmavá strana Venuše (Ciem-
na Strona Wenus). Konkurz vyhrala 
a spomínaný fi lm bol jej prvým vý-
znamným úspechom. V rokoch 1997 
- 2005 účinkovala v úlohe mladej 
policajtky v seriáli - Złotopolscy. Jej 
herecký talent ocenila porota v roku 
2005 na Festivale dobrej nálady, kde 
za účinkovanie v spomínanom seriáli 
získala titul najlepšej komediálnej he-
rečky, a ďalšie ocenenia získala aj za vý-
borné stvárnenie komediálnej herečky 
vo fi lme Ďaleko od nosidiel (Daleko 
od noszy). Po týchto dvoch oceneniach 
nasledovalo účinkovanie vo fi lme Let 
001 (Lot 001). V roku 2000 si zahrala 
hlavnú ženskú úlohu vo fi lme Sezóna 
na pleskáča (Sezon na leszcza) v ré-
žii Bogusława Lindu. Pomerne veľký 
úspech jej priniesol aj fi lm Rh+, ktorý 
sa na plátna poľských kín dostal v roku 
2005. Za zmienku stojí aj fi lm Lekcia 
pána Kuki z roku 2008. 

Pokiaľ ide o jej súkromný život, jej 
partnerom je už niekoľko rokov futba-
lista Jaroslaw Bieniuk, s ktorým spo-
ločne vychovávajú dcérku Olíviu a sy-
na Šimona. Ako sama tvrdí, poslanie 
matky je pre ňu tisíckrát krajšie, než 
ktorákoľvek fi lmová úloha. (lo)

CITROËN C3 1,6 16V
Je to nápadné auto plné originál-

nych nápadov. S motorom 1,6 16V 
vyčnieva z radu aj vysokým výkonom. 
Začiatkom leta „cétrojka“ vstúpila na 
trh. Svojimi základnými rozmermi vrá-
tane rázvoru (2 460 mm) patrí do triedy 
malých automobilov. Už v základnom 
vyhotovení má päťdverovú (nie trojd-
verovú) karosériu, čím v segmente B 
patrí k výnimkám. Tomu, kto aspoň 
trochu pozná históriu motorizmu 
posledných päťdesiatich rokov, sa 
pri pohľade na C3 vybaví ľudový 
model Citroën 2CV, úspešný v 
šesťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia. Podobnosť nie je 
náhodná a tvorcovia modernej 
cétrojky sa k svojej inšpirácii 
hrdo hlásia.

K základnému vybaveniu 
nepochybne patrí ABS, 4 airbagy, 
posilňovač riadenia, centrálne zamyka-
nie s diaľkovým ovládaním, elektrické 
ovládanie okien vpredu a vonkajších 
spätných zrkadiel, výškovo nastaviteľ-
né sedadlo vodiča, v dvoch rovinách 

nastaviteľný volant, delené operadlo 
zadnej lavice, automatická klimatizácia 
a dažďový senzor, tempomat, senzor 
cúvania, determálne sklá, autorádio s 
CD-prehrávačom atď.

Autori premýšľali takmer o každom 
detaile. Niekedy snaha po originalite 
viedla až k samoúčelnosti. Zaujíma-
vé je riešenie otočných vzduchových 

výstupov na palubnej doske či držad-
lá na dverách a z hľadiska štylistiky aj 
združený prístrojový panel. Oddelený 
displej vstavaného autorádia sa stáva 
samozrejmosťou a nechýba ani v C3. 

Šestnásťventilová tisícšesťstovka 
svojím výkonovým potenciálom robí 
z C3 dynamické auto. Akceleračnými 
schopnosťami (z nuly na 100 km/h 
zrýchľuje za 11 sekúnd) aj maximál-
nou rýchlosťou (195 km/h podľa 
rýchlomeru) totiž pokorí aj autá situ-
ované o jednu - dve triedy vyššie. Dy-
namike tvorcovia vozidla prispôsobili 
brzdovú sústavu nahradením bubno-
vých bŕzd vzadu kotúčovými. Svoje 

odvedú aj pneumatiky s nižším 
profi lom. Pruženie malého 

Citroëna je podľa oča-
kávania komfortnejšie 

než u väčšiny kon-
kurentov. Podvozok 
na jednej strane 
výborne drží stopu, 
na druhej strane sa 

auto v zákrutách viac 
nakláňa. A čo je naj-

dôležitejšie, príjemne nás prekvapí 
aj priemerná spotreba 7,3 l/100 km, 
ktorá odzrkadľuje ďalšie z predností 
tohto inak pomerne vysokého auta 
– solídnu aerodynamiku a optimálne 
zvolené prevody. (ms)

nadšení tým, že chce študovať herec-
tvo, vyštudovanou herečkou sa nestala. 
Jej otec bol dôstojníkom námorníctva 
a veľmi mu záležalo na tom, aby Anna, 
ale aj jej staršia sestra Agnieszka získa-
li dobré a seriózne vzdelanie. Preto sa 
Anna rozhodla pre štúdium praktickej-
šieho odboru - pedagogiky. 
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Fazuľová nežná 
(polievka)

Sušené huby, 3 zemiaky, gombasecká 
alebo maďarská klobása, mrkva, fazuľa, 
sušené slivky, údené koleno, 2 cibule, 4 
klinčeky, smotana na šľahanie, trochu 
koňaku, trochu múky.

Údené koleno vyvaríme vo vode, 
vyberieme, vykostíme, mäso pokrája-
me na malé kocky. Do vývaru z kolena 
dáme fazuľu rôznych druhov, namoče-
nú deň predtým, zemiaky a mrkvu na-
krájané na malé kocky, cibuľu, do kto-
rej (do celej) zapichneme klinčeky, dve 
nožičky klobásy, sušené slivky a huby. 
Všetko uvaríme do mäkka. Odstavíme, 
vyberieme klobásu, nakrájame na štvrť 
- krúžky a spolu s mäsom dáme späť do 
hrnca k polievke. Pridáme smotanu a 
riadne zamiešame. Posypeme múkou, 
uvedieme do varu a odstavíme. Mierne 
ochladenú polievku podávame s tro-

chou koňaku, ktorý nakvapkáme až do 
taniera.

Jahňacie 
na stredozemský spôsob

4 polievkové lyžice olivového oleja, 
4 polievkové lyžice citrónovej šťavy, 2-3 
strúčiky pretlačeného cesnaku, 2 čajové 
lyžičky sušených miešaných byliniek, soľ, 
čierne korenie, 8-12 jahňacích kotlet, 2 
malé baklažány, quartered, 2 malé cuki-
ny nakrájané na väčšie časti, 2 žlté pap-
riky nakrájané na 4 časti, 4 paradajky 
nakrájané na polovičky, 2 malé cibule 
nakrájané na štvrťky, uvarená ryža, šalát 
a čerstvý chlebík ako prílohy.

Vo väčšej miske spolu zmiešame olej, 
citrónovú šťavu, cesnak, bylinky, soľ a 
čierne korenie. Mäso a zeleninu dáme do 
marinády, aby všetko bolo v nej ponorené 
a necháme marínovať 3-4 hodiny. Mäso 
a zeleninu dáme na horúci gril a griluje-
me 4-6 minút z každej strany. Podávame 
so zeleninou, ryžou a chlebom.

               ZÁKUSKY

Ovocná kokosová torta
Cesto: 4 vajcia, kôra z 1 citróna, 200 g 

práškového cukru, 1 balíček vanilínového 
cukru, 4 PL horúcej vody, 200 g polohru-
bej múky, 1 ČL prášku do pečiva. Koko-
sový krém: 250 g masla, 120 g kokosovej 
múčky, 500 ml mlieka, 80 g práškové-
ho cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 
1 balíček kokosového pudingu (37 g), 
25 ml rumu. Na dokončenie: malino-
vý alebo ríbezľový džem, rum, 2 balíčky 
bezfarebnej tortovej želatíny (spolu na 
500 ml tekutiny), kivi, mandarínkový 
kompót, dlhé piškóty, stuha.

Na cesto vyšľaháme celé vajcia s cuk-
rom a vodou do hustej peny. Nakoniec 
vmiešame múku zmiešanú s práškom 
do pečiva a kôrou z citróna a pečieme 
pri teplote 180 °C asi 20 až 25 minút.
Kokosovú múčku pomaly varíme s 250 
ml mlieka dovtedy, kým sa všetka teku-
tina neodparí. Z pudingového prášku, 
cukru a zvyšného mlieka uvaríme pu-
ding, do ktorého zahorúca vmiešame asi    
50 g masla a za občasného miešania ne-
cháme vychladnúť. Zvyšné maslo vyšľa-
háme s rumom a postupne po lyžiciach 
ho všľaháme do pudingu. Nakoniec 
vmiešame vychladnutý kokos. Dôležité 
je, aby všetko malo približne rovnakú 
teplotu. Korpus dvakrát rozkrojíme, 
spodný plát pokropíme rumom, natrie-
me džemom a jednou tretinou kokoso-
vého krému. Uložíme ďalší plát, postup 
opakujeme, uložíme posledný plát a 
pokropíme rumom. Krémom natrieme 
vrch torty, uložíme ovocie a založíme 
odnímateľnú obruč, alebo si urobíme 
zvýšený okraj z papiera na pečenie.

                 ŠALÁTY

Ovocný šalát s likérom
1 konzervu: broskyne, jahody, ana-

nás, 3 banány, 3-5 pomarančov, likér 
alebo iný alkohol podľa vlastnej chute.

Všetko ovocie nakrájame na men-
šie kúsky a dáme do hlbokej misky. Z 
kompótov použijeme iba šťavu z jahôd 
a ananásu. Všetko spolu poriadne pre-
miešame. Banány a pomaranč môžeme 
jemne posekať nožom, lyžicou. Na-
koniec pridáme alkohol a necháme v 
chladničke postáť. 

(Zdroj: recepty.sk)

Milan Budzák

Nedeľné ráno
Svetlo, neskôr už slnko žiari, 
vtáča v kroví pieseň nôti,
breza svoju pieseň šveholí. 
Okolo rieka prúdi, zrkadlo duše mojej, 
kvet s kvetom objíma sa,
nastal nový deň. 

Zmietam sa, pravdu hľadám, 
tak veľa je jej okolo, ktorá si tá pravá? 
Počúvam tých, čo idú so mnou, tvrdia o pravde svojej, 
no moje myšlienky netrápia ich. 

Čakajú, že za tú pravdu poďakujem sa im. 
Čítam knihy z doby ľadovej, aj dnešnej doby kamennej. 
Všetci majú tú pravdu svoju, satanom našepkanú. 
Parlament, pravda, hlas ľudu – hlas boží, 
škoda, že mŕtve more vysychá... 

Nedeľné ráno, nastal nový deň, deň Pána, 
pokľakni človeče, pravda padá na Teba, 
inde ju nehľadaj.
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Terapia 
przeciwzastoinowa 

w warunkach 
domowych 

Oprócz układu naczyń krwionoś-
nych w organizmie ludzkim występuje 
drugi układ naczyń. Jest to układ na-
czyń chłonnych, czyli limfatycznych. 
Współcześnie coraz liczniej występują 
obrzęki będące skutkiem zaburzonej 
pracy układu limfatycznego. Obrzęk 
limfatyczny to choroba przewlekła i 
dotychczas  nieuleczalna. Wywoła-
na jest niewydolnością pracy naczyń 
chłonnych, co powoduje nadmierne 
nagromadzenie  płynu w przestrzeni 
pozanaczyniowej, śródtkankowej, w 
rozdętych, poszerzonych naczyniach 
limfatycznych, tkance podskórnej oraz 
w skórze. Obrzęk limfatyczny obejmu-
je najczęściej swym zasięgiem kończy-
ny górne i dolne. Obrzęki mają bardzo 
znaczący wpływ na ogólną sprawność 
fi zyczną dotkniętych nimi pacjentów, 
dlatego niezbędna jest – oprócz fa-
chowego masażu (manualnego drena-
żu limfatycznego) – terapia ruchem. 
Utrzymujący się przewlekle obrzęk 
chłonny jest powodem dodatkowych 
schorzeń, zniekształceń w narządzie 
ruchu oraz zaników mięśniowych. 
Nieleczony, przewlekły obrzęk chłon-
ny może być powodem powstania 
rzadkiego rodzaju nowotworu złośli-
wego – mięsaka naczyń chłonnych, a 
monstrualny, stwardniały obrzęk może 
zakończyć się amputacją kończyny.

By wspomóc fi zjologiczny drenaż 
tkanek, zmniejszyć obrzęk i zapobiec 
dalszym powikłaniom, niezbędne jest 
zastosowanie kompleksowej terapii 
przeciwobrzękowej. Składowymi ele-
mentami terapii przeciwzastoinowej 

Witam wszystkich czytelni-
ków po miesięcznej prze-
rwie. W dzisiejszym arty-

kule chcę Wam przybliżyć znakomite 
właściwości, ciągle za mało doceniane-
go miodu. Miód należy do najbardziej 
cenionych naturalnych produktów 
spożywczych i od wielu tysiącleci był 
spożywany przez ludzi różnych kultur 
na całym globie. Historia miodu sięga 
tak daleko do przeszłości, że nie sposób 
wymienić wszystkich legend, mitów 
czy pieśni, w których wysławiano jego 
walory. Dodajemy go do herbaty, gdy 
łapie nas przeziębienie lub boli gardło, 
zimą rozgrzewamy nim ciało, popra-
wiamy sobie humor i leczymy chandrę, 
smarujemy nim pieczywo, gdy mamy 
ochotę na coś słodkiego. Jednak mało 
kto docenia jego właściwość pielęgna-
cyjne. Dzięki zawartości witamin A, 
B1, B2, B5, B6, C, D, PP oraz K, kwa-
su foliowego, kwasu pantotenowego i 
nikotynowego czy minerałów (krzem, 
cynk, miedź, żelazo, potas, fosfor, 
magnez, wapń, siarka, fl uor, mangan, 
chrom, molibden, kobalt i jod) ma 
działanie nawilżające, wzmacniające i 
ujędrniające, świetnie radzi sobie także 
z usuwaniem toksyn. Barwniki roślinne 
– karoten, ksantofi l, fl awonoidy i anto-
cyjany niszczą toksyny i wolne rodniki. 
Zawarta w nim katechina także opóź-
nia proces starzenia się komórek. Cu-
kry proste – glukoza i fruktoza zmniej-
szają obrzęki, na przykład na twarzy. 
Samodzielnie przygotowane preparaty 
na bazie miodu idealnie nadają się do 
pielęgnacji każdego rodzaju skóry oraz 
włosów. Oto dwa proste przepisy na 
miodowe kosmetyki:

Peeling
Składniki:

-  łyżka miodu, 
-  łyżka płatków owsianych, 
-  łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie:

Wszystko połączyć i dokładnie 
wymieszać.

Stosowanie:

Powstały preparat wmasować 
delikatnie w skórę twarzy i spłukać 
letnią wodą. Stosować raz w tygo-
dniu pod prysznicem lub w wan-
nie. Parowanie wody ma tu dodat-
kowe znaczenie – otwiera pory. To 
ważne przed nałożeniem nawilża-
jącej lub normalizującej maseczki.

Maseczka nawilżająca 
Składniki:

- łyżka miodu, 
- trzy łyżki serka homogenizowane-

go, 
-  jedno żółtko, 
-  sok z cytryny.

Przygotowanie:

Żółtko oddzielić od białka. Wy-
mieszać z miodem, potem z serkiem, 
na koniec z sokiem z cytryny.

Stosowanie:

Gotową maseczkę pozostawić na 
oczyszczonej skórze twarzy na 5-10 
minut. Następnie dokładnie spłukać 
ciepłą wodą i wklepać swój codzienny 
krem do twarzy. Stosować raz w tygo-
dniu, tuż po peelingu.

Mam nadzieję że skorzystacie z 
tych kilku rad i zaczniecie bardziej 
doceniać złoto natury – czyli miód. 
Pozdrawiam i do zobaczenia za mie-
siąc. 

Dawid
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Prawnik
są: manualny drenaż limfatyczny, kom-
presjoterapia, terapia ruchem, pielęgna-
cja skóry, prewencja, profi laktyka i edu-
kacja pacjenta.
1. Manualny drenaż limfatyczny wspo-

maga przenikanie płynu tkankowego 
do naczyń limfatycznych, przyspiesza 
odtransportowanie chłonki-zmniejsza 
obrzęk.

2. Kompresjoterapia – bandażowanie 
–  aktywizuje działanie pompy mięś-
niowej, przyśpiesza regenerację zwłók-
nianych tkanek, zmniejsza aktywność 
stanu zapalnego, zmniejsza rozmiar 
obrzęku. Bandażowanie jest pierwszą 
fazą tzw. udrażniającą, trwającą 3,6 
lub 9 tygodni. Fazą drugą terapii kom-
presyjnej jest noszenie tzw. bielizny 
kompresyjnej. Jest to faza utrwalająca, 
która trwa przez całe życie. Jej celem 
jest utrwalenie osiągniętych efektów 
zmniejszenia obrzęku oraz zapobiega-
nie nawrotom.

3. Terapia ruchem ma na celu aktywiza-
cję mięśni szkieletowych do pracy, a 
co za tym idzie wzmożenie oddziały-
wania pompy mięśniowej na naczynia 
chłonne czyli wpływ na przyśpieszenie 
transportu chłonki oraz poprawę upo-
śledzonej ruchomości w stawach.

4. Pielęgnacja skóry – stosowanie spe-
cjalnych kosmetyków o neutralnym 
dla skóry pH.

5. Edukacja pacjenta – ogólne wskazów-
ki dotyczące trybu życia z obrzękiem: 
unikać zadrapań, ran i podrażnień na 
obrzękniętej kończynie, chronić przed 
ukąszeniami insektów oraz zwierząt 
domowych, utrzymywać odpowied-
nią masę ciała, stosować urozmaiconą 
dietę – ubogą w sól kuchenną, bogatą 
w warzywa i owoce, nie narażać się na 
działanie wysokich temperatur, unikać 
opalania oraz nie korzystać z sauny, w 
ciągu dnia należy pamiętać o wykony-
waniu ćwiczeń, jednak bez większego 
wysiłku, a także nosić specjalistyczną 
odzież kompresyjną, w nocy przyj-
mować pozycje, drenażowe, układając 
obrzękniętą kończynę na podwyższe-
niu, wspomagając odpływ chłonki oraz 
nie zapominać o bandażowaniu, syste-
matycznie prowadzić kontrolę palpa-
cyjną (dotykiem) przynależnych do 
obrzękniętej kończyny węzłów chłon-
nych, w razie wyczuwalnego obrzmie-
nia węzłów chłonnych niezwłocznie 
udać się na konsultację do lekarza.  

     Józefa Pieronek                                                                          
mgr fi zjoterapii

Ogrodzenie na granicy 
posesji

Mury, płoty, rowy itp. znajdujące 
się na granicy gruntów sąsiadujących 
ze sobą służą do wspólnego użytku 
sąsiadów. Traktuje się je więc jako 
współwłasność, a co za tym idzie są-
siedzi solidarnie (pół na pół) powinni 
ponosić wydatki na ich naprawę. Nie 
oznacza to jednak, że jeśli ty chcesz 
postawić ogrodzenie, właściciel są-
siedniej działki ma obowiązek pokryć 
część kosztów. (Podstawa prawna art. 
154 kodeksu cywilnego.)

Pożyczki
Jeśli pożyczasz pieniądze od zna-

jomych i zgodnie z przepisami ma 
zostać o tym poinformowany urząd 
skarbowy, pamiętaj, że twój kolega 
lub koleżanka powinien zażądać od 
ciebie choćby minimalnych odsetek. 
Dlaczego? Fiskus uważa, że sam po-
datek od czynności prawnych (2% 
kwoty) to za mała dla niego danina, 
bo pożyczkobiorca uzyskuje dochód 
z nieodpłatnych świadczeń (nie musi 
opłacać odsetek, które przy pożyczce 
byłby winien bankowi). To stano-
wisko potwierdził Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie (sygn. 
I SA/Kr 957/08). Warto wiedzieć, 
że nie dotyczy to pożyczek wśród 
najbliższej rodziny. W takim przy-
padku jest się zwolnionym od podat-
ku od ewentualnego dochodu.

Wybór należy do Ciebie
Nie jesteś zadowolony z opieki 

lekarza pierwszego kontaktu? Możesz 
wybrać innego. Jak to zrobić? Wystar-
czy, że pobierzesz odpowiedni formu-
larz z placówki NFZ, wypełnisz go i 
zaniesiesz do nowej, wybranej przez 
Ciebie przychodni. Możesz sobie 
pozwolić na dwie zmiany lekarza 
pierwszego kontaktu w ciągu roku 
(bezpłatnie).

Nowe egzaminy 
na prawo jazdy

Kandydaci na kierowców według 
Dz. U. z br. nr 78 poz. 653 będą 
teraz szybciej i łatwiej zdobywać 
prawo jazdy. Jeśli jeszcze nigdy nie 
zdawałeś egzaminu, musisz być do 
niego dopuszczony w ciągu 30 dni 
od złożenia wniosku. Ale w razie nie-
powodzenia, następne terminy będą 
znacznie dłuższe.

W części praktycznej egzaminu 
stres jest krótszy, bo nie musisz jeź-
dzić po mieście aż 40 minut. Wy-
starczy 25, jeśli egzaminator uzna, 
że wszystkie polecenia i czynności 
wykonałeś prawidłowo i masz wy-
starczające umiejętności, by jako 
kierowca nie stanowić zagrożenia 
dla ruchu. Może się też zdarzyć, że 
w ogóle nie wyjedziesz na miasto, bo 
nie poradzisz sobie na placu mane-
wrowym. A tu w czasie dwóch prób 
trzeba prawidłowo pojechać pasem 
ruchu do przodu i do tyłu, nie naje-
chać na pachołek, linię oddzielającą, 
krawężnik itd. 

Nie masz też obowiązku demon-
strowania prawidłowej obsługi i 
umiejętności kontrolowania wszyst-
kich ważnych części auta, np. zbior-
ników oleju, płynu chłodzącego, 
hamulcowego, spryskiwaczy, klak-
sonu, świateł, kierunkowskazów. Te-
raz komputer wylosuje ci tylko dwie 
rzeczy do zademonstrowania tego, 
czego się nauczyłeś – jedne zbiornik 
i jedne światła. Na wykonanie tego 
masz 5 minut.

W czasie jazdy po mieście mo-
żesz popełnić dwa błędy. Ale mogą 
być one drobne. Jeśli więc np. nie 
zastosujesz się do znaku „stop”, za-
kaz wjazdu, ruchu, skrętu itd. Lub 
wjedziesz na kawałek drogi wyłączo-
ny z ruchu (wysepka), to egzamin 
zostanie od razu przerwany, czyli 
oblany. 

(aj)     



HVIEZDY O NÁS

40

Z
áb

av
a 

a 
hu

m
or

Ž
I
V

O
T

  A
U

G
U

ST
 2

00
9

PANNA (24.8.-23.9.)
Nesnaž sa urobiť viac ako môžeš, aj 

keď zisk môže byť veľký. Nedvíhaj si lat-
ku svojich možností len kvôli ambíciám. 
Zaujmi sa rozbehnutou prácou. Tak isto 
aj v láske. Nezabudni, že atraktívnosť 
a sľuby nepostačujú k šťastiu. Daj si po-
zor na svet snov, ktorý sa môže náhle 
rozpadnúť.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Nemáš veľa miesta na to, aby si si 

predstavil svoje dobré stránky. Buď tr-
pezlivý, ak sa nedokážeš prebiť. Nemusíš 
sa ponáhľať. Asi by sa ti zišla dovolen-
ka. Spoznáš niekoľko zaujímavých ľudí. 
Druhá polovica mesiaca bude ľahšia, 
a nadíde čas aj pre tvoje plány, ktoré ľah-
ko zrealizuješ.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Niektorí známi budú preč a to je šan-

ca pre teba. Môžeš pritom využiť svoj um 
a nápaditosť. Pomôže ti aj tvoj pôvab. Mož-
no nájdeš dobre platenú prácu. Chýba ti 
romantika? Asi si nezbadal, že tento mesiac 
padá najviac hviezd z neba. Už je na čase 
zbaviť sa žiaľu voči iným a odpustiť im.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Budeš mať problém s objektívnym 

hodnotením situácie. Daj si pozor na 
svoje ušetrené peniaze. Nečakaj na ná-
hodné príležitosti. Tvoj pocit bezpečia 
môže byť narušený, ale nedovoľ, aby ho 
tvoja fantázia ešte viac zničila. Dôležitej-
šie rozhodnutia nechaj na druhú polovi-
cu mesiaca. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Ber všetko, čo ti osud prinesie a vô-

bec sa nemusíš obávať rozhodnutí, buď 
odvážny. O svoju lásku nemusíš príliš 
bojovať, tvoj pôvab ju pritiahne k tebe. 
V trvalom vzťahu nenájdeš ani kúsok 
miesta na priemernosť, jednoducho mu-
síš cítiť pravý zmysel tvojho života , ktorý 
ti môže dať len láska.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V práci sa neponáhľaj. Veď sú práz-

dniny. Ak sa budeš cítiť horšie, nechaj sa 
chvíľku niesť osudom. Sústreď sa viac na 
vzťahy s druhými. Porozmýšľaj o svojich 
citoch. Ak ťa priťahuje niekto, kto roz-
mýšľa inak ako ty, prijmi to ako zaují-
mavú skúsenosť. Len sa nečuduj, ak sa 
nedohodnete.

RYBY (19.2.-20.3.)
Nemysli si, že to, čo dostaneme, je 

naveky. V tvojom živote sa udejú výraz-
né zmeny. Bolo by lepšie, ak ich nebu-
deš brzdiť. Môžeš zrealizovať veľké plány, 
ale nezabúdaj pritom o druhých. Zlatá 
stredná cesta môže byť náročná. Radšej 
využi svoju inteligenciu, intuíciu a svoju 
fantáziu.

BARAN (21.3.-20.4.)
Cítiš sa príliš unavený? Oddýchni si. 

Never tomu, že si nenahraditeľný. Poroz-
mýšľaj o tom, čo je pre Teba najdôležitej-
šie a čo nepodstatné. Sústreď sa na svoje 
zdravie. V druhej polovici mesiaca sa tvoj 
život zrýchli. Možno sa niekto do teba 
zamiluje, odpoveď záleží len na tebe.

BÝK (21.4.-20.5.)
Zoznámiš sa so zaujímavými ľuďmi 

a navštíviš nezvyčajné miesta. Tento me-
siac môžeš dosiahnuť niečo, o čo sa dlhší 
čas usiluješ. Si do niekoho zamilovaný? Je 
čas získať si polovičku na svoju stanu. Si 
samotný? Je na čase to zmeniť. V druhej 
polovici mesiaca sa budeš musieť poriad-
ne snažiť.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Mal by si sa hlbšie zamyslieť nad tým, 

čo sa doteraz stalo. Možno si priveľmi ve-
ríš? Možno si nepostrehol ambície iných? 
Porozmýšľaj o tom. Urážanie iných ti 
nepomôže. Nevrhaj sa na každú príleži-
tostnú ponuku, ak si nechceš vyčítať svo-
ju naivnosť. Všetko, čo robíš, si najprv 
dobre premysli.

RAK (22.6.-22.7.)
Využi svoj čas v práci. Vhodná prí-

ležitosť netrvá večne. Striehni na každú 
lepšiu príležitosť, aj na tú menšiu. Po 
fi nančnej stránke bude tento mesiac 
dobrý. Nastal koniec ledajakých lások, je 
na čase sformalizovať zväzok alebo nájsť 
pravdivú lásku. Večerný program budeš 
mať istotne zaujímavý.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac je pre teba priaznivý. 

Budeš preplnený energiou a hýriť opti-
mizmom. Pritrafi a sa ti situácie ako na 
zavolanie, v ktorých budeš môcť využiť 
svoj talent. Máš šancu nájsť si dobre pla-
tenú prácu, „vyliečiť“ sa zo samoty, prežiť 
krásnu dovolenku. Ak hľadáš svoj cieľ, 
nájdeš ho. (ms)

NÁŠ TEST
Strácate rýchlo trpezlivosť?

1. Konfl iktom sa radšej vyhýbate, alebo ich radšej 
hneď riešite?

a) Nemám rád spory a ak môžem, radšej sa im 
vyhnem – 6; b) Závisí to od druhu sporu – 4; c) 
Radšej ich hneď vyriešim, nech to mám za sebou 
– 0.

2. Myslíte si, že by mal človek tlmiť svoju nálado-
vosť?

a) Nie, človeka to stojí veľa nervov – 0; b) Áno, 
kam by sme prišli, keby si každý robil len to, na 
čo má náladu – 4; c) Podľa toho, v akej  spoloč-
nosti sa človek nachádza – 3.

3. Ako by ste sa zachovali, keby ste zistili, že vaša malá 
„ratolesť“ bije deti na pieskovisku?

a) Mal by som radosť, že sa vie v živote „obracať“ 
– 2; b) Potrestal by som vinníka 0; c) Bitkárovi by 
som „prehovoril do duše“ – 7.

4. Ako najčastejšie riešite konfl ikty?
a) Kompromisom – 4; b) Silou argumentov – 5; c) 

Silou pästí – 0; d) Prefíkanosťou – 6.
5. Ako sa na vás prejaví rozčúlenie?
a) Nijako, možno si častejšie odhŕňam vlasy, alebo 

vykonávam iný nekontrolovaný pohyb – 8; b) 
Zajakávam sa – 6; c) Kričím – 0; d) Od hnevu 
„funím“ a nezmôžem sa na slovo - 3. 

6. Ste puntičkár?
a) Nie, vôbec mi neprekáža, ak mi niektoré maličkos-

ti uniknú – 0; b) Áno, mám rád dokonalosť – 10; c) 
Neviem, či by som mal na toľko dokonalosti a do-
statok trpezlivosti – 5.

7. Rád sa zbavujete svojich povinnosti?
a) Nie, aj tak by ich nikto nesplnil lepšie ako ja sám 

– 11, b) Áno, som dosť lenivý – 0; c) Ak nie sú 
príliš dôležité, rád ich prenechám niekomu iné-
mu – 5.

8. Bojíte sa neúspechu?
a) Neúspech nie je nikomu  veľmi príjemný, ale ob-

čas treba riskovať – 8; b) Áno, neúspech je moja 
nočná mora – 0; c) Neúspech je pre mňa len ďal-
šia skúsenosť na ceste k dokonalosti – 11.

9. Keď sa vám niečo nepodarí, pokúsite sa to na-
praviť?

a) Nie, nerád sa vraciam k záležitosti, ktorá je pre 
mňa uzavretá – 0; b) Po istom čase sa možno 
pokúsim dotiahnuť túto nepodarenú záležitosť 
do úspešného konca – 6; c) K veci, ktorá sa mi 
na prvý raz nepodarí, sa vraciam len vtedy, keď 
sa nájde niekto, kto ma k tomu dokáže prinútiť 
– 4; d) Nikdy nepúšťam z rúk nedokonalú vec 
– 10.

VYHODNOTENIE:
0-25 bodov: Ste dosť netrpezlivý človek. Všet-

ko by ste mali vždy najradšej už za sebou. Ak sa 
vám niečo nepodarí, nemáte dostatok trpezlivosti 
začať odznova. Rýchlo vás všetko omrzí, rýchlo sa 
rozčúlite, i keď sa to niekedy s ohľadom na okolie 
snažíte zamaskovať.

26-51 bodov: Ak vás niekto prinúti k trpezli-
vosti, viete sa k nej dopracovať. Niekedy i vy sám 
ste schopní začať odznova, keď sa vám niečo ne-
podarí, ale musí sa vám to v hlave „rozležať“. Dá sa 
povedať, že trpezlivosti nemáte veľmi nazvyš, ale 
máte v tomto smere značné rezervy.

52-76 bodov: Vy ste trpezlivosť sama. Túto 
trpezlivosť v bežnom živote vaše okolie často zne-
užíva. Niekedy vás vyhlasujú za fanatika, lebo ste 
schopný, napriek akýmkoľvek nevhodným pod-
mienkam, začínať stále odznova. Neúspechu sa 
nebojíte. Vec, ktorú ste ochotný vyhlásiť za hoto-
vú, je väčšinou dokonalá. (aj)
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Ako nazývame 
bielu lentilku? 
(TAJNIČKA – 11 písmen)
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ANTI, BARLA, BOSORKA, CESTA, EXIL, KAMERA, 
KARAVAN, KLAS, KOĽAJNICA, KORELA, LAMELA, 
LASICA, LETENKA, LIETADLO, LUPENE, 
MODELKA, PENIAZE, POLICA, RIASA, ROPA, 
SKLAD, SLAMA, SLANINA, SPOLOK, SPOTREBA, 

VELITEĽ, ZÁVADA.

Ako je to správne?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, pre-

to sme sa rozhodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať 
niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa využívajú 
v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, 
reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

komornik exekútor

werbel bubon

szczegółowy, 
precyzyjny

detailný, podrobný, 
minuciózny

szpachlowanie zatieranie škár

szpachlówka tmel

kitować tmeliť

alarm poplach

aminokwas aminokyselina

oblicówka, okładzina obklad

okładzina drewniana obklad drevený

okładzina płytowa obklad doskový

belka brvno, trám, fošňa, hrada, 
pažina, stojina nosníkov

Blondínka dostane list od kamarát-
ky, v ktorom píše:

- Som v tom.
Blondínka obracia, prevracia list a 

rozčúlene odpíše:
- Už som tú obálku šesťkrát prezrela 

a nevidím ťa. Kde si?

* * *

Medzi kamarátmi:
- Robo, čo si dostal od manželky na 

narodeniny?
- Vidíš tam pod oknom ten tmavo-

zelený Ford Focus?
- Bože! To je nádherné auto!!
- Tak presne takej istej farby som 

dostal čapicu ...
* * *

Z listu:
- Drahá, odpusť mi, že som minulý 

týždeň neprišiel k tebe, ale boli sme s 
kamarátmi popoludní v krčme, a po-
tom som dva dni nemohol prísť ani k 
sebe, nieto ešte k tebe.

* * *
Jano, hádaj, čo mám vo vrecku? Za-

čína to na P. 
- Peniaze? 
- Nie, pollitrovku! A hádaj, čo mam 

v druhom vrecku? Začína to na E. 
- Deži, to naozaj neviem! 
- Ešte jednu!

* * *
Ide chlapec zo školy domov a otec 

sa ho pýta čo ste sa učili v škole? 
- Počítať do 10. 1,2,3,4,6,7,8,9,10.
- A kde si vynechal 5?
- V žiackej knižke.

* * *
Astronómovia zistili, že sa mesiac 

neustále vzďaľuje od zemského povr-
chu. Ak je jeho odďaľovanie konštant-
né, tak pred 85 miliónmi rokov bol asi 
10 metrov nad zemou - to vysvetľuje 
vyhynutie dinosaurov, hlavne tých vy-
sokých.
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Rekordná pokuta pre Mattel. Rekord-
nou pokutou 2,3 milióna dolárov po-
trestala americká organizácia na ochranu 
spotrebiteľov fi rmu Mattel za to, že dala 
vedome na trh hračky s nepovoleným 
obsahom olova. Výrobca hračiek Mattel 
a jeho fi liálka Fisher-Price predávala hrač-
ky, ktorých nátery a ďalšie segmenty ob-
sahovali olovo nad rámec zákonnej normy 
z roku 1978. Okolo 98 modelov hračiek 
predaných v roku 2007 tento limit presiahlo. 
Ide predovšetkým o asi 900 000 autíčok a o 
množstvo doplnkov bábiky Barbie. Tieto vý-
robky, rovnako ako asi 1,1 miliónov hračiek 
fi rmy Fisher-Price už boli stiahnuté z preda-
ja. Po masových reklamáciách nakoniec Čína 
súhlasila, že prestane používať olovnaté nátery na 
hračky, ktoré dováža do USA. Škodlivé olovo, ktoré sa de-
ťom môže ľahko dostať do tela hryzením a oblizovaním 
hračiek, môže spôsobiť v najlepšom prípade koliky, ale ta-
kisto aj poškodenie mozgu, ktoré môže ohroziť duševný 
vývoj dieťaťa, málokrvnosť a ochorenia obličiek. (ČTK)

Veveričky a vlajky. Na cintoríne v Port Hurone si 
veveričky postavili hniezdo z amerických vlajok, ktorý-
mi boli ozdobené hroby vojnových veteránov. Ako infor-
moval na svojich internetových stránkach denník Times 
Herald, rovnako ako po minulé roky 22. mája na Deň 
obetí zapichli k hrobom americké vlajočky. Na druhý deň 
však zmizli. Zostali po nich iba tyčky. Jeden z pracovníkov 
správy cintorína si všimol, že vlajočky odtrhávajú veve-
ričky. Odnášajú si ich v papuľkách na stromy. „Prečo po-
užívať lístie, keď sa dá využiť látka?“ - komentoval ich ši-
kovnosť správca cintorína Ron Ceglarek. Správa cintorína 
normálne necháva na hroboch vlajočky do 14. júla, kedy 
si Američania pripomínajú prijatie štátnej vlajky. (ČTK)

Nový prvok „copernicium“ Objavili ho pred trinásti-
mi rokmi a ofi ciálne ho do periodickej tabuľky pridali iba 

pred mesiacom. V súčasnosti už má prvok 112 aj meno. Volá 
sa „copernicium“ a jeho skratka bude Cp, na počesť astro-
nóma Mikuláša Kopernika. Práve on 
usúdil, že planéty obiehajú okolo Slnka 
a nakoniec odmietol presvedčenie, že 
Zem je stredom vesmíru. Tím vedcov, 
ktorí prvok objavili,  vybrali preň meno 
na počesť muža, ktorý podľa ich slov 
„zmenil náš pohľad na svet“. Medziná-
rodná únia čistej a aplikovanej chémie 
(IUAPC) vyhlási meno nového prvku 

až po období šiestich mesiacov, aby tak 
vedeckej komunite poskytla čas na zvá-
ženie návrhu. Nemeckí vedci, pod ve-
dením profesora Sigurda Hofmanna, objavili copernicium v 
roku 1996 pri taviacich experimentoch. (SITA)

Monitoring úsmevu. Japonská železničná spoločnosť 
uviedla do praxe systém, ktorý kontroluje, či sa jej zamest-
nanci vždy dostatočne usmievajú. Výšku zdvihnutých kútikov 
úst, teda či je úsmev dostatočne široký, merajú skenery na 15 
tokijských staniciach, napojené na počítače. Tým zo zamest-
nancov, ktorí nesplnia limit, zamestnávateľ odporučí, aby boli 
menej vážni a viacej sa usmievali. Systém plánujú zaviesť aj 
do nemocnice v 
Osake, kde bude 
kontrolovať ús-
tretovosť per-
sonálu voči pa-
cientom, ako 
aj v motoreste, 
využívanom vo-
dičmi kamiónov, 
kde by mal merať 
stupeň únavy vodičov. Spravodajca BBC v Tokiu, Roland Bu-
erk, uviedol, že Japonci si vysoko cenia službu zákazníkom. 
Je bežná prax, že sa vlakoví sprievodcovia ukláňajú cestujúce-
mu, keď vstupuje do železničného vagóna, aj keď ho opúšťa. 
(TASR)
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