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Klub Lokator v poľskom Krakove pripravil
v októbri pre milovníkov slovenskej kinematograﬁe prehliadku
slovenských
ﬁlmov
pod názvom Slovenská
ﬁlmová cesta – Najnovšie ﬁlmy slovenskej
kinematograﬁe. Keďže
poľské publikum slovenskú ﬁlmovú tvorbu
pozná len minimálne, zvedavých divákov bolo neúrekom.

Vchádzame do kostola, v kostole prítmie, horia len
sviečky, lavice sú poloprázdne, sedí v nich len najbližšia rodina. Vpredu pred
oltárom svorne pri
sebe sedí Štefánia
a František. Hľadia
na oltár tak ako pre
50 rokmi. Koľko
sa len toho za ten
čas zmenilo? Vtedy
stáli za nimi rodičia
a starí rodičia. Dnes
zostali len niektorí
súrodenci a kamaráti. Namiesto rodičov sú deti a ich deti...
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Od momentu, keď počujeme sirénu na ktorejkoľvek požiarnej zbrojnici,
začínajú sa rátať sekundy
potrebné na záchranu ľudského života a majetku.
Mnohokrát ešte ani nedohučí, a už počuť vychádzajúce záchranné vozidlá,
ktoré trielia s pomocou
k požiaru či na miesto nehody. Ako to len robia, že
za necelé dve minúty sú
požiarnici schopní dobehnúť k požiarnej zbrojnici,
zobrať všetko potrebné, naskákať do auta a ísť, koľko to len
dá tam, kde ich potrebujú? Bolo to tak odjakživa, alebo sa
to časom menilo?

Symbolický cintorín . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Symbolický cintorín v Mengusovskej doline vo Vysokých
Tatrách bol vybudovaný na pamiatku tým, ktorí v horách,
predovšetkým však vo Vysokých Tatrách, zahynuli. Samotná lokalita je vzácnou, unikátnou kultúrnou a historickou
pamiatkou, situovanom v prírodnom prostredí Tatranského národného parku.

Spomienka na Annu Sutorovú . . . . . . . . 27
K počiatkom hasičských dobrovoľných
zborov na severnom Spiši . . . . . . . . . .28-29
V rámci tohto príspevku z pera prof. Jozefa Čongvu
prinášame zaujímavé informácie o začiatkoch hasičstva na
severnom Spiši. Doložené sú aj listinami, ktoré voľakedy
uzatvárali jednotlivé zbory pri kúpe striekačiek, buď iného
hasičského náradia značky Rerencz Walser v Maďarsku.

Na obálke: Jesenné zátišie. Foto: A. Jendžejčíková. Graﬁcká úprava obálky: Ewa Koziołová.

premietlo aj do diskusie po jej skončení. Výsledkom podujatia by mal byť
dvojjazyčný slovensko-poľský zborník,
kde budú publikované okrem vyššie
spomenutých prednášok tiež štúdie
ďalších odborníkov, ktorí sa z rôznych dôvodov konferencie nemohli
zúčastniť, a to: Mgr. Martina Gareka,
PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave
o slovensko-poľských vzťahoch v roku
1938 do Mníchovskej dohody, Mgr.
Pavla Matulu, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave o prinavrátení
severného Spiša, Oravy a Kysúc Slovensku v septembri 1939 na stránkach
slovenskej tlače, Dr. Jerzeho S. Lątku
Zhromaždení historici a laici

HISTORICI O SLOVENSKO-POĽSKÝCH
VZŤAHOCH
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Bystrici – K problematike hornej Oravy a severného Spiša v rokoch 1945
– 1947. Na neho nadviazal príspevok
PhDr. Milice Majerikovej zo Spišského
dejepisného spolku o postavení slovenského obyvateľstva na severnom Spiši a
hornej Orave po skončení druhej svetovej vojny. O slovenských a poľských
kňazoch vo farnostiach severozápadného Spiša v rokoch (1920) 1938 – 1957
prednášal Prof. dr. hab. Jozef Čongva
zo Sliezskej univerzity v Katoviciach.
Problematike Józefa Kurasia „Ognia“
a slovenskej národnostnej menšiny na
Spiši a Orave v rokoch 1945 – 1947
sa venoval generálny tajomník Spolku
Slovákov v Poľsku v Krakove PhDr.
Ľudomír Molitoris.
Konferencia sa stretla so záujmom
odbornej i laickej verejnosti, čo sa

z Krakova o etnologickom pohľade na
pôsobenie Józefa Kurasia z Waksmundu a prvého československého konzula v Katoviciach po skončení druhej
svetovej vojny JUDr. Mateja Andráša
o situácii v oblasti slovensko-poľského pohraničia v rokoch 1945 – 1948.
V úplnom závere mali prítomní historici pracovné stretnutie, kde vyjadrili
svoje odborné pripomienky k pracovnej verzii dokumentu Bohom zabudnuté kúty. Približne polhodinu trvajúci
ﬁlm z dielne Ústavu pamäti národa v
Bratislave zachytáva výpovede slovenských i poľských pamätníkov o pôsobení ozbrojenej bandy Józefa Kurasia
„Ognia“ na severnom Spiši. Oﬁciálna
premiéra ﬁlmu by sa mala uskutočniť
ešte do konca tohto roku.
Milica Majeriková

Svoj príspevok prednáša prof. Jozef Čongva, predseda Spolku Slovákov v Poľsku

e-mail: zivot@tsp.org.pl

o nie veľmi vydarenej konferencii 24. novembra 2008 v Novom
Targu o povojnovej situácii v
slovensko-poľskom pohraničí, kedy
poľskí historici „vyhodili za dvere“
novinárov i generálneho tajomníka
Spolku Slovákov v Poľsku a neskôr
dokonca odmietli vydať spoločný slovensko-poľský zborník k danej problematike, sa Spišský dejepisný spolok
a Spolok Slovákov v Poľsku rozhodli
zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorá by zhodnotila vzájomné
vzťahy oboch štátov v rokoch 1937 až
1947. Konferencia sa uskutočnila 3.
októbra v priestoroch kina v Spišskej
Belej, ktoré v rámci už tradične dobrej
spolupráce poskytol primátor mesta.
Príspevky predniesli odborníci venujúci sa problematike slovensko-poľských
vzťahov v 20. storočí. O Javorine v
(česko)slovensko-poľských vzťahoch
medzivojnového obdobia prednášal
doktorand Karlovej univerzity v Prahe
Mgr. Pavol Jakubec. K otázke frontových obetí z inkorporovaných obcí v
rokoch 1941 – 1943 sa vyjadril PhDr.
Martin Lacko, PhD. z Ústavu pamäti
národa v Bratislave. Z tej istej inštitúcie pricestoval Mgr. Peter Jašek, PhD.,
ktorý hovoril o postavení brancov z
inkorporovaného územia v slovenskej
armáde v rokoch 1939 – 1945. Doc.
PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. pôsobiaci
na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici predniesol príspevok, ktorý
spracoval spoločne s PhDr. Marekom
Syrným, PhD. z Múzea SNP v Banskej

3

Na návšteve
u Juliána Kovalčíka
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Krajana Juliána Kovalčíka z Hornej
Zubrice môžeme stretnúť na každom
väčšom podujatí na Orave. S istotou
môžeme povedať, že patrí medzi tých
aktívnejších. Pred niekoľkými rokmi sa
spolu s krajanmi snažil o znovu oživenie výučby slovenského jazyka v Hornej
Zubrici. Síce celá snaha vyzerala nádejne, nakoniec krajania so svojou žiadosťou neuspeli.
Julián sa narodil 11. apríla 1931 v
roľníckej rodine Rozálie a Jána Kovalčíkovcov v Hornej Zubrici. Detstvo
nemal ľahké, skôr biedne. Ešte pred
vojnou začal chodiť do prvej triedy základnej školy. Ďalších päť rokov sa už
učil po slovensky. Siedmu triedu nakoniec ani nedokončil, až neskôr na večerných kurzoch. Počas vojny sa krajanom
na Orave žilo neporovnateľne lepšie ako
pred ňou. Avšak ani toto obdobie nebolo pre Hornozubričanov celkom priaznivým časom, a to predovšetkým koncom vojny. Front síce túto obec akosi
obišiel, takže zo svojich domov nemuseli utekať, avšak v dedine šarapatila banda Félixa. Nebola síce natoľko agresívna
ako banda Ognia, predsa len si miestni
obyvatelia kvôli nej mnoho vytrpeli.
A hlavne tí bohatší, ktorých domy táto
banda rabovala.
Keď sa vojna skončila, Julián chcel
odísť na Slovensko, aby sa mohol vyučiť za krajčíra. Šitie bolo jeho túžbou
a snom od mladosti. Dobrého majstra
krajčírskeho remesla ďaleko hľadať nemusel. Bol ním jeho ujo Ján Baračka,
ktorý síce býval v neďalekom Tvrdošíne, žiaľ, v tom čase to bolo už za hranicami. Nakoniec sa rozhodol ísť k nemu,
aby ho naučil šiť a rodičia s tým súhlasili. Mamička mu do batôžka zabalila
košeľu i spodky, aby si mal čo prezliecť,
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... a dnes spolu so svojím pravnúčikom

upiekla mu čierny „moskol“ (osúch) a
s Božím požehnaním ho vyprevadila
na cestu. Chlapec sa pobral smerom k
Chyžnému, kde chcel prekročiť zelenú
hranicu. Mal však smolu, chytila ho
hraničná stráž a odviedla ho do Czarného Dunajca, potom do Krakova a nakoniec do Nového Sącza. O niekoľko dní
ho našťastie prepustila, pretože vysvitlo,
že je ešte neplnoletý. Svoj priestupok si
však musel odpykať - každý mesiac sa
musel hlásiť na bezpečnosti.
Slovenský sen o krajčírstve sa mu
síce nesplnil, no na krajčírstvo však nezabudol. O niekoľko rokov sa mu podarilo dostať sa na tzv. Ústav remeselného
zdokonaľovania v Krakove. Býval u známych, ktorí chodievali k nim do Zubrice
na rekreáciu. Ináč by si pobyt v Krakove nemohol dovoliť. Polročné školenie
úspešne absolvoval v roku 1958 a získal
kvaliﬁkáciu pre pánske, dámske a detské
krajčírstvo. Podľa mienky skúšajúcich
mal znamenitý prospech, čo sa, žiaľ,
nemohlo odzrkadliť na výučnom liste,
keďže počas skúšok urobil príliš veľa
pravopisných chýb počas písomných
skúšok, pretože neovládal poľštinu.
Už ako mladý krajčír mal zákaziek
neúrekom. Na Orave sa krajčírskemu
remeslu venoval len málokto a v tom
čase v Zubrici pôsobil už krajčír v úctyhodnom veku. Našťastie, predsa len mu
zostávalo trošičku voľného času aj pre
priateľov a známych. A priateľstvo so Štefániou Kulákovou napokon spolu spečatili uzavretím manželského zväzku 21.
mája 1951 v kostole sv. Michala v Hornej Zubrici. O rok neskôr už bývali vo
svojom domčeku a onedlho na to sa ich
rodina rozrástla o jedinú dcéru Štefániu
O tom, že Julián chcel byť naozaj vynikajúcim krajčírom, svedčí fakt, že sa

Julián ako mladý krajčír za šijacím strojom...

neustále zdokonaľoval vo svojom remesle. Nakoniec sa v roku 1968 po záverečných skúškach stal diplomovaným krajčírom. Zdravotné problémy so srdcom
ho nakoniec prinútili odložiť krajčírstvo
nabok. Po zotavení začal pracovať ako
skladník v Novotargskom obuvníckom
kombináte. Vo voľnom čase sa však aj
naďalej venoval krajčirstvu.
Ako krajčír odišiel dvakrát na tri mesiace aj do USA do Chicaga. Aj keď sa zdá,
že tie tri mesiace sú príliš krátke, Julián si
tam zarobil za ten čas toľko, že mu stačilo na kúpu traktora i auta značky Fiat
126p. Do zámoria chcel ísť aj neskôr, ale
zdravotné problémy ho zadržali na Orave.
Ako sám hovorí, ak chce ísť niekto pracovať do Ameriky, musí byť predovšetkým
zdravý. Chorý tam nemá ani načo ísť.
Od roku 1986 je Julián na invalidnom dôchodku. Dlhší čas spolu
s manželkou ešte gazdovali, ale nakoniec
aj gazdovstvo zanechali, pretože dnes
sa gazdovanie mladým neopláca a im
už sily na to všetko nestačilo. Dodnes
si však rád sadne za šijací stroj a niečo
ušije. Objednávok má však neveľa, pretože ľudia však čoraz menej chodia ku
krajčírovi. Väčšina si už aj na dedine
kupuje hotové oblečenie, ktorého je v
obchodoch veľký výber. V poslednom
čase, možno vzhľadom na krízu, mnoho
ľudí kupuje oblečenie v tzv. secondhandoch. Nie všetko je však ideálne a tak
prichádzajú k nášmu krajanovi, aby čosi
skrátil, opravil, trochu prerobil. A tak
si opäť sadá za stroj a venuje sa tomu,
čo v živote robil najradšej. Dodnes si
s úsmevom spomína na časy, keď objednávok bolo neúrekom, takže by sa mu
zišli mnohokrát aj dlhšie dni, len aby
stihol ušiť objednané veci. - Veď svadbu či prvé sväté prijímanie nebude nikto
prekladať kvôli oblečeniu. A termín je termín, ten treba bolo dodržať.
Marián Smondek

13.

september 2009 sa určite natrvalo zapísal do kroniky obce
Falštín a tamojšieho požiarneho zboru,
pretože v ten deň sa uskutočnila veľká
slávnosť – posviacka nového požiarneho auta a zástavy. Okresný kurát požiarnikov vdp. Tadeusz Juhas a miestny
farár Ludwik Węgrzyn najskôr sa modlili na sv. omši obetovanej za požiarnikov a ich rodiny a potom posvätili
novú zástavu a automobil s celou jeho
výbavou pre DPZ Falštín. Počas kázne
zazneli slova o ťažkej a nezištnej práci
požiarnika, ktorý neváha niesť pomoc
pri hasení požiarov, záplavách a nehodách na cestách.
Na slávnosť boli pozvaní viacerí hostia, o. i. poslanec na snem PR Edward
Siarka, ktorý je aj členom výboru a podpredsedom vojvodskej správy oddelenia
zväzu DPZ, veliteľ okresného Štátneho
požiarneho zboru v Novom Targu Mariusz Łaciak, predseda okresnej správy

Pochod požiarnikov k zbrojnici

Čestní členovia DPZ vo Falštíne: (zľava)
J. Čajka, A. Klimčák, K. Klimčák

Posviacka požiarnickej zástavy

DPZ v Novom Targu Jan Kuczkowicz,
vojt Gminy Nižné Lapše Paweł Dziuban, zástupca vojta Antoni Sowa, tajomník Robert Wodziak, pokladník Jacek Jachymiak, predseda gminnej rady
Maciej Kładka, predseda gminnej správy DPZ Bogumił Łojek a veliteľ gminnej správy DPZ Adam Święty, riaditeľka nedeckého zámku Ewa Jaworowska
Mazur, ako aj delegácie DPZ z Gminy
Nižné Lapše.
Predseda zboru vo Falštíne pripomenul v krátkosti jeho históriu,
počnúc od jeho vzniku v roku 1956.
Na čele prvého zboru stali: predseda
Andrej Horničak, veliteľ Jozef Čajka,
tajomník Andrej Findura, pokladník
Jozef Krzysiaczek a gazda Jozef Nalepka. Celý zbor bol vtedy osemnásťčlenný. Medzi čestných požiarnikov zboru
patria: Karol Klimčák, Andrej Klimčák
a Jozef Čajka.
V roku 1970 Ministerstvo vzdelávania a umenia PR darovalo prvú motorovú striekačku PO-3 s návesom pre
DPZ Falštín. Dôležitým medzníkom

v histórii zboru bol aj rok 1971, kedy
sa pustili do stavby zbrojnice. V 1996 si
jednotka kúpila auto značky UAZ 452
za vlastné peniaze. Naďalej však pretrvával problém, pretože v aute nebola
nádrž na vodu, ktorú treba bolo voziť
zvlášť k zásahu. V rokoch 2000-2001
prebiehala renovácia požiarnej zbrojnice. O rok neskôr sa jednotka obohatila
o auto značky Star-266 GBM s nádržou
25001, na ktorú jej poskytol ﬁnancie
Gminný úrad. V roku 2007 jednotka
kúpila požiarnické auto značky GBA
Mercedes-Benz z roku 1980. Zaplatili
zaňho 90 tis. zlotých z čoho Gmina poskytla 40 tis. V súčasnosti DPZ Falštín
vlastní auto značky GBA TLF 16/25,
ktoré pomenovali „Zbyszek“, motorovú striekačku PO-5, kalové čerpadlo
a agregát elektrickej energie.
V súčasnosti predsedom DPZ je
Ján Kapolka, veliteľom Jan Jasiątek,
tajomníkom Janusz Rusnaczyk, pokladníkom Róbert Klimčák, členom
správy Zbigniew Rusnačík a gazdom
Kazimierz Milaniak.

Delegácia požiarnikov prjíma zástavu od svojho predsedu

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Posviacka automobilu „Zbyszek”
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Príhovor vojta P. Dziubana

Na osláve sa nezabudlo ani na
zosnulých požiarnikov a uctili si ich
minutou ticha. Potom nastala dlhoočakávaná chvíľa posviacky požiarnického automobilu a zástavy. Neskôr
boli odovzdávané vyznamenania. Zlatú medailu za zásluhy pre požiarnictvo
získali: Štefan Rusnačík, Štefan Horničák, Ján Jasiontek. Striebornou boli

Spoločný záber požiarnikov. Foto: archív DPZ Falštín

vyznamenaní: Jan Kapołka, Robert
Klimczak, Andrzej Horniczak, Jan
Horniczak, Jan Jasiątek, Kazimierz
Milaniak. Bronzovú medailu dostali:
Jozef Gelata, Krzysztof Pacyga, Janusz
Rusnaczyk, Krzysztof Jasiontek. Odznak vzorný požiarnik dostali: Zbigniew Rusnaczyk, Mariusz Findura a
Bogdan Jasiontek.

Odznelo aj poďakovanie pre bývalého a súčasného vojta pre poslancov
gminy, obyvateľov Falštína, sponzorov,
ktorí darovali zboru ﬁnančné prostriedky, ale aj pre samotných členov
DPZ vo Falštíne za podporu a prácu v
prospech zboru. Práve vďaka vzájomnej pomoci sa mohla uskutočniť táto
pekná osláva.
Dorota Mošová
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K PRACOVNÉMU JUBILEU
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Práve v tomto roku uplýva dvadsať
rokov od momentu zvolenia do funkcie
generálneho tajomníka Spolku rodáka
z Kacvína, krajana PhDr. Ľudomíra
Molitorisa na 8. zjazde Spolku v novembri 1989. Funkcia generálneho tajomníka Spolku prináša mnohé
povinnosti a úlohy vyplývajúce
z tejto zodpovednej funkcie.
Generálny tajomník býva
volený vždy na celoštátnom
zjazde Spolku a v súlade so
stanovami poveruje ho touto funkciou na jedno volebné
obdobie, ktoré trvá päť rokov.
Skutočnosť, že Ľ. Molitoris bol
viackrát za sebou opätovne zvolený na tento post, znamená, že
jeho práca v prospech organizácie bola krajanmi ocenená. Je to
zároveň prejav dôvery, ktorú už
po celých 20 rokov vkladá doňho celé krajanské prostredie.
Práca tajomníka si vyžaduje
mnohé okamžité reakcie a seriózne rozhodnutia, ktorých dôsledky sú
dlhodobé. V každodennej práci zápasí s mnohými prekážkami, ale nikdy
sa nevzdáva a hľadá vhodné riešenia,
aby dosiahol vytýčený cieľ. Vďaka jeho
doterajšej usilovnej práci v prospech
Spolku sa vytvoril rad cyklických kultúrnych podujatí, nadviazala sa spolupráca s kultúrnymi ustanovizňami na

Slovensku, v Poľsku, ako aj s krajanskými spolkami z iných krajín. Jeho
zásluhou dnes Ústredný výbor sídli
v peknej budove, kde sa nachádza aj
Galéria slovenského umenia, ktorá sa
vďaka viacerým výstavám dostáva do

povedomia poľských i slovenských milovníkov umenia. Neodmysliteľnou súčasťou spolkových aktivít je aj rozsiahla
vydavateľská činnosť určená pre poľskú
a slovenskú verejnosť. Vydavateľstvo si
vytvorilo vlastné štandardy a renomé,
o ktoré prejavujú záujem mnohí umelci a spisovatelia. Vydávajú sa tu poľské
preklady pôvodnej slovenskej tvorby,

ktorá sa vďaka tomu spopularizovala
predovšetkým medzi mladšou generáciou.
Veľa času, elánu a námahy stáli generálneho tajomníka aj projekty kultúrnych centier - Domu slovenskej
kultúry v Kacvíne a Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, na
Spiši a v prípravnej fáze je aj sídlo
oravského obvodu v Jablonke.
Pri pohľade späť vidíme dve
desaťročia, počas ktorých sa generálny tajomník stretol s mnohými úspechmi a snahami a hoci
nie vždy boli ocenené tak, akoby
si to zaslúžili, neboli dôvodom na
rezignáciu, ba práve naopak, viedli
k ešte väčším výkonom a snahám.
Stál sa propagátorom Slovenska,
slovenskej kultúry a literatúry medzi poľskou verejnosťou. Je celým
srdcom Slovákom a nikdy to nezaprel. Za svoju prácu bol viackrát
ocenený. Žiaľ, zatiaľ sa mu ušla pozornosť v materinskej krajine.
Nastáva teda vhodná príležitosť na
vyjadrenie vďaky za vynaložené úsilie
a zároveň by sme chceli popriať generálnemu tajomníkovi Ľudomírovi Molitorisovi veľa elánu do práce, zdravia,
spokojnosti do realizácie predsavzatých
plánov a ústretovú spoluprácu s poľskou
a slovenskou štátnou správou.
Redakcia Život

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

AKO POKRAČUJÚ
STAVEBNÉ PRÁCE?
hliadke budovy pochválil richtár, jedna z týchto miestnosti bude určená pre
súbor Spiš.
Najviac práce čaká pracovníkov
v podstrešných priestoroch, v ktorých
sa doteraz nepracovalo. - Podkrovie
bude určené pre agroturistické účely.
Budú sa tam nachádzať hosťovské izby
určené pre návštevníkov z okolia, buď turistov. Od richtára som sa dozvedela, že
sa v poslednej dobe objavila nová myšlienka, ako využiť budúce ubytovacie
priestory: - Bude to možno vhodné miesto na pobyt členov folklórnych súborov zo
Slovenska, ak sem prídu na vystúpenia,
či týždňové sústredenia, - prezradil. Práce je stále dosť a podľa predpokladov
richtára, aj keď celá stavba bude hotová, neznamená to ešte koniec roboty.
Plánov je veľa a sú zaujímavé, o. i. pekné oplotenie, dokončenie dlažby pred
budovou a neskôr celková úprava okolia stavby. Dodajme ešte, že na prízemí je plánovaná kaviareň pre tunajších
obyvateľov a pred budovou bude možno letná terasa.
Ako myšlienku výstavby centra
slovenskej kultúry prijali tunajší obyvatelia? - Stretávam sa skôr s pozitívnym
ohlasom, ľudia sa tešia, že sa tu niečo buduje a niečo sa deje. Som rád, že sú s tým
spokojní, veď predsa staviame pre nich skonštatoval Jozef Majerčák.
Na otázku, či sa predpokladá
ukončenie a kolaudácia stavby ešte

Lýdia Ostrowska

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Na túto tému sme sa porozprávali
s richtárom Novej Belej Jozefom Majerčákom, ktorý je tam aj stavbyvedúcim. - Prvý skorý sneh a škaredé počasie
nás nemilo prekvapilo. Dovtedy všetko
prebiehalo podľa stanoveného plánu. Ak
by výstavba prebiehala tak, ako má, zaliali by sme strop, začali so zatepľovaním
a chceli by sme ešte pred zimou dokončiť strechu na prístavbe hlavnej budovy,
- zhodnotil existujúcu situáciu. Podľa
jeho slov, v tejto pracovnej fáze chýbali ešte približne 2 týždne do úplného
ukončenia spomínaných plánov, ktoré musí pracovný tím splniť v priebehu nasledujúcich dní. Zimné mesiace
budú vhodné predovšetkým na dokončovacie práce vo vnútri budovy.
Pokiaľ ide o vnútorný priestor, prízemie budovy je takmer dokončené – je
tam priestor určený pre kuchyňu, dve
veľké spoločenské miestnosti a chodba.
K dispozícii budú aj toalety, pričom jedna bude vybavená pre handicapovaných
občanov. Toalety sú už dlhšiu dobu
obložené kachličkami. Elektrikárske
práce boli už ukončené a previedol ich
krajan Jozef Klukošovský so svojimi pracovníkmi z Novej Belej. V súčasnosti na
stavbe prebiehajú ešte vodovodné práce,
montáž ústredného kúrenia, kotolne
a kanalizácie, ktoré vykonáva miestny
inštalatér krajan Ján Klukošovský.
Na prvom poschodí je niekoľko
väčších miestností. Ako sa pri pre-

v tomto roku, richtár odpovedal:
- Boli by sme veľmi optimistickí, no
pevne verím, že už v roku 2010 by celá
stavba mala byť ukončená, keďže v súčasnosti sa stále vynárajú nové veci na
realizáciu, - zhodnotil situáciu a dodal, že všetko závisí vo veľkej miere
aj od ﬁnancií. Pokiaľ ide totiž o chuť
do práce, tá v Novej Belej nikomu nechýba. Momentálne na stavbe pracuje
6 pracovníkov a v predošlých mesiacoch tu pracovalo 9 usilovných Novobeľanov. Práca však v každom prípade
napreduje, čo vidieť na prvý pohľad
a treba pripomenúť, že s výstavbou
Centra slovenskej kultúry sa začalo
v roku 2006. - Snažím sa po celý čas
dohliadať na to, ako pokračuje robota.
Som tu každý deň, takže kontrola tu nechýba, - s úsmevom dodal richtár.
Rovnakú otázku sme položili aj
generálnemu tajomníkovi Spolku Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý stál pri
zrode myšlienky vybudovania Centra
slovenskej kultúry a po celý čas aktívne so záujmom sleduje, ako napredujú
stavebné práce. - Nesmierne sa teším,
že sa nám krok za krokom darí budovať
Centrum slovenskej kultúry a som na to
hrdý. Ide o najväčšiu investíciu v krajanskom prostredí za posledných desať rokov,
ktorá má byť ﬁnančne podporovaná aj zo
slovenskej strany. Som však zarmútený
a nemilo prekvapený, pretože nám nebola priznaná dotácia a ﬁnančná pomoc,
akú nám prisľúbil nielen písomne, ale aj
osobne na stretnutí v Novom Targu Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Neskrývam,
že Spolok rátal s touto pomocou a naďalej
pevne dúfam, že otázka doﬁnancovania
výstavby Centra slovenskej kultúry bude
ešte raz prehodnotená v náš prospech.
V takom prípade nevidím žiadny problém a verím, že v nasledujúcom roku
bude nová stavba skolaudovaná.
Pevne dúfame, že úsilie generálneho tajomníka Ľ. Molitorisa, všetkých
Novobeľanov a ostatných krajanov,
ktorí systematicky sledujú pokroky
na stavbe, bude naplnené a Centrum
slovenskej kultúry otvorí naplno svoje brány pre nich. Tešiť sa budú nielen Novobeľania, ale určite aj krajania
z blízkeho a ďalekého okolia, veď to
bude miesto ich spoločných stretnutí, na ktoré s netrpezlivosťou čakajú.
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CESTOU PO REPISKÁCH
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Táto spišská obec prináleží do
gminy Bukowina Tatrzańska a pozostáva zo štyroch častí: Grocholovho, Vojtičkovho, Bryjovho Potoka a
Pavlikov, ktoré sa rozprestierajú pod
majestátnym Pavlikovským vrchom.
Každá z týchto častí je niečím zaujímavá. Návštevníci, ktorí sem zavítajú po
prvýkrát, sú očarení nielen okolitými
lesmi, ale aj samotnou polohou jednotlivých častí obce, nehovoriac o tom, že
cestou z Lapšanky do Repísk - Grocholovho Potoka sa vám môže naskytnúť
hádam jeden z najkrajších výhľadov na
panorámu Tatier.
Bryjov Potok leží v doline, obkolesený prírodou, zato Vojtičkov a
Grocholov Potok sú položené o niečo
vyššie. Zaujímavosťou je, že vo všeobecnosti sú Repiská považované za
najvyššie položenú obec na severozápadnom spišskom Zamagurí - niektoré
časti sa nachádzajú v pásme až 1018
metrov nadmorskej výšky.
Mnohí krajania zo staršej generácie históriu Repísk spájajú s legendou.
Podľa nej prvým vládcom ešte nepomenovanej osady bol silný a odvážny pastier, ktorý sa volal Repiščák. Osadníci
si ho natoľko vážili a uctievali, že podľa
neho pomenovali obec, ktorej vládol.
Existuje však aj tvrdenie, že názov
obce bol vytvorený od slova repa, ktorá tu bola dlhé roky hlavným zdrojom
obživy, ešte predtým, než tunajšie obyvateľstvo začalo sadiť zemiaky. Ktovie,
či aspoň jedno z týchto tvrdení nesie
v sebe kúsok pravdy, isté však je, že
prvé zmienky o Repiskách pochádzajú
ešte z roku 1655 - ich história teda siaha do dávnych čias.

Podľa historických prameňov prví
osadníci sa venovali hlavne pastierstvu
a obrábaniu pôdy. Neskôr sa v týchto oblastiach začali rozvíjať aj ľudové
remeslá - kováčstvo, či stolárstvo. Remeselníci si vymieňali tovar za tovar,
prípadne roľníci a remeselníci si vzájomne vymieňali tovar za úrodu z polí.
Neskôr začali odchádzať za prácou do
zámoria a iných krajín.

V Repiskách Grocholovom Potoku
V priebehu posledných týždňov
som navštívila Repiská dvakrát po sebe.
Po prvý raz to bolo v polovici septembra. Bol krásny slnečný deň, dozlatista
sfarbené lístie na stromoch spríjemňovalo pohľad na celé okolie a nič nenasvedčovalo tomu, že o dva-tri týždne
bude všetko zasypané snehom, ako to
bolo počas mojej druhej návštevy.
Neočakávaná snehová nádielka
prekvapila aj obyvateľov Repísk - Grocholovho Potoka. Akoby aj nie, veď
na začiatku októbra nezvykne snežiť
a podľa kalendára je ešte skorá jeseň.
Súčasný predseda miestnej skupiny Ján
Solus nám telefonicky potvrdil, že na
sneh neboli pripravení. Podľa jeho slov,
najhoršia situácia nastala hneď v prvých
dňoch po snehovej metelici. - Situácia
nebola najlepšia a kým cesty neboli upravené, prístup do Repísk bol takmer nemožný, - povedal a zároveň dodal, že sa
situácia už stabilizovala.
Pokiaľ ide o túto časť Repísk, pripomeňme si, že tu máme prakticky
najmladšiu miestnu skupinu, ktorá
vznikla začiatkom 90. rokov z pôvod-

nej MS v Repiskách, ktorá bola založená v roku 1947. Od tých čias sa obec
výrazne zmenila a ako som sa dozvedela od starších občanov, najväčšie zmeny nastali ešte v 80. rokoch, kedy bola
vybudovaná asfaltová cesta. Postupne
rástli aj nové murované domy. Časom
sa tu začala rozvíjať aj agroturistika a
cestovný ruch. Vo viacerých tunajších
domácnostiach bez problémov nájdete
nocľah a jedlo za dobrú cenu.
Ako potvrdili niektorí miestni obyvatelia, počet návštevníkov zo Slovenska sa za posledné roky zvýšil. Situácia
v oblasti agroturistiky v Repiskách, sa
zmenila hlavne pred niekoľkými rokmi,
keď bol otvorený hraničný priechod so
Slovenskom v Podspádoch.
Pozornosť turistov môže upútať nielen okolitá príroda, ale aj grocholovský
drevený kostol Panny Márie Ustavičnej
Pomoci, ktorý bol vybudovaný v 60.
rokoch, podľa vzoru pôvodných drevených kostolíkov z Podhalska. Pripomeňme si, že Grocholov Potok, ako
aj ďalšie časti Repísk prináležali v minulosti do farnosti vo Vyšných Lapšoch. V súčasnosti je v Grocholovom
a Vojtičkovom Potoku jedna farnosť,
ktorú vedú rehoľní kňazi Mariáni. Bryjov Potok a Pavlíky patria do farnosti
v Jurgove, kde sa môžu zúčastniť každú
nedeľu slovenskej svätej omše nielen
Repiščania, ale napríklad aj krajania z
neďalekej Čiernej Hory od Jurgova.
Na záver si ešte pripomeňme, že
práve v Jurgove sa uskutoční 8. novembra porada Života, na ktorú naši
čitatelia z Grocholovho aj Vojtičkovho
Potoka čakajú s netrpezlivosťou.

Snehovú nádielku nikto nečakal

V Repiskách - Bryjovom
Potoku
Kaplnka z roku 1905, ktorá stojí pri
vchode do Bryjovho Potoka, na obecnom cintoríne je typickým znakom,
vďaka ktorému každý návštevník vie,
že obec má slovenský pôvod. Pozdrav,
ktorý je na nej napísaný v slovenčine Pochválen buď Ježiš Kristus - je toho dostatočným dôkazom. Prednedávnom
táto kaplnka bola obnovená za ﬁnančnej podpory Spolku.
V minulosti sa
aj na tamojšej základnej škole vyučoval slovenský
jazyk, ale dnes
to už patrí minulosti. V kostole
Božieho Milosrdenstva sa síce
neslúžia slovenské sv. omše, ale

krajanský duch nezmizol z tejto obce.
Do domácnosti každý mesiac prichádza
Život, ktorý je prameňom nielen informácií, ale aj zdrojom slovenského písaného slova a možno aj svetielkom slovenskosti. Naďalej tu žijú krajania, ktorí
sa hrdo hlásia ku slovenským koreňom.
S predsedom miestnej skupiny Jánom Jurgovianom som sa však tentoraz porozprávala na tému blížiacej sa
porady Života v Jurgove. Opýtala som
sa ho, či sa okruh krajanov z Bryjovho
Potoka chystá na toto krajanské stretnutie: - Samozrejme, že tam nesmieme
chýbať, - podotkol a dodal, že sa na poradu veľmi teší. - Do Jurgova to nie je
ďaleko, takže s cestovaním by nemal byť
problém a chystáme sa aj na slovenskú
sv. omšu. Je to pre nás príležitosť stretnúť
sa s ostatnými krajanmi, porozprávať sa
o tom čo nás tlačí a nabrať aj novú energiu v doručovateľskej činnosti.
Hovorili sme aj o bežných otázkach, ktoré sa v živote ľudí objavujú,

Kostol Panny Márie Ustavičnej Pomoci
v Grocholovom Potoku

ako napr. emigrácia za prácou, ktorá
silno poznačila toto prostredie. Dnes
už asi v obci nenájdeme domácnosť,
z ktorej by niekto z rodiny nevycestoval do USA a Kanady. V bližšom okolí
nie je dostatočný počet pracovných ponúk, preto musia hľadať po celej krajine i v zahraničí. V súčasnosti najmä
mladé pokolenie odchádza za prácou
do Talianska, Írska, Anglicka, ale aj
Nemecka.
Ako vidieť, oplatí sa navštíviť Repiská a ponoriť sa do krásy obklopujúcej ich prírody. Ak náhodou patríte
k milovníkom fotografovania, okolité
krajinky vás iste budú inšpirovať k pekným fotograﬁckým záberom.
Lýdia Ostrowska

Kostol Božieho Milosrdenstva v Bryjovom Potoku

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Horčičné zrnko
8. 11. 2009
32. nedeľa
v Cezročnom období
(Mk 12, 38 – 44)
Ľudia, ktorí sa venujú účtovníctvu, vedia, aké je dôležité podrobne
viesť všetky príjmy a výdavky. Všetko
zaúčtovať kvôli úradom i kvôli zamestnávateľovi, ktorý takto získava prehľad
o ﬁnančnom stave. V čítaniach je reč
o položkách, ktoré by mali v účtoch
takmer žiadnu alebo celkom minimálnu hodnotu. Vdova v Sarepte má živiť
proroka Eliáša a vdova hádže drobný
peniaz do chrámovej pokladnice. Podľa Ježišovej mienky mal dar vdovy obrovský význam. V neskoršom kázaní sa
vrátil aj k epizóde zo Starého zákona
a starostlivosti o proroka Eliáša.
Boh hľadí na naše skutky so záujmom a láskou. Pán pri daroch a almužnách oceňuje obetavosť, ktorá vychádza
z úprimného srdca, ktoré je ochotné
dávať dokonca z toho, čo potrebuje.
Ako píše sv. Ján Zlatoústy, hodnotí viac
ochotu a pripravenosť darcu než samotný dar, lebo nepozerá na darovanú
čiastku, ale do srdca darcu. Svätý arský
farár Ján Mária Vianey často hovoril,
že dom plný skutkov milosrdenstva
nikdy netrpí chudobou. Praktizovanie
rozdávania almužny priťahuje Božiu
obľubu.

15. 11. 2009
33. nedeľa
v Cezročnom období
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(Mk 13, 24 – 32)
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Kresťania všetkých čias túžili uvidieť Kristovu oslávenú tvár, keď príde
ukončiť tento pozemský vek vo svojej sláve. Zvlášť silné povedomie mali
v tejto oblasti prví kresťania. Marana
tha! – Príď Pane Ježišu!, sa pre nich stalo pozdravom. Táto strelná modlitba sa
používala tak často v časoch prvotnej
Cirkvi, že sa zachovala do dnešných
čias v aramejčine, jazyku, ktorým hovoril Ježiš aj apoštoli. Používa sa v zvolaniach po premenení, teda v momen-

te, kedy je už Ježiš prítomný na oltári.
Nie v sláve, ale sviatostne a tajomne.
Cirkev tu vyjadruje túžbu uvidieť ho
po jeho príchode v sláve a tak sa pozemská liturgia zlaďuje s nebeskou.
Hoci pre nás ešte neprišla chvíľa byť
s Ježišom v nebi, môžeme prežívať jej
akoby „predprítomnenie“ vo svätom
prijímaní. V blahej pamäti pápež Ján
Pavol II. nazval modlitbu Príď, Pane
Ježišu! ako spontánnu prosbu každej
ľudskej duše, ktorá sa nemôže uspokojovať prítomnosťou, lebo naše srdcia
prahnú po prisľúbenom požehnaní,
ktoré má ešte iba prísť.

22. 11. 2009
34. nedeľa v Cezročnom
období – Krista Kráľa
(Jn 18, 33 – 37)
Sviatok Krista Kráľa, ktorým končí
liturgický rok, je opakom našich vysnívaných kráľovstiev, ktoré sa vyzbrojujú
atómovými zbraňami, rasovou alebo
národnostnou nevraživosťou, drogami,
či heslom - uži si koľko len chceš, žijeme len chvíľu. To všetko sú diabolské
kráľovstvá, diabolská ideológia, proti
ktorej stojí Kristovo Božie kráľovstvo,
„kráľovstvo pravdy a života, svätosti
a milosti, spravodlivosti, lásky a mieru“. Často sa musíme rozhodovať medzi táborom Krista a táborom diabla;
nikto nie je ušetrený od tejto voľby. Je
to presne tak, ako to bolo za Jozueho,
keď zhromaždil pri Sicheme Izraelitov,
vypočítal im Božie činy od Abraháma až po príchod do zasľúbenej zeme
a postavil ich pred voľbu: „Buď chcete
slúžiť modlám a budete vnútorne i navonok rozdelení alebo budete slúžiť Bohu.
Vyberte si; ja a môj dom budeme slúžiť
Bohu.“

29. 11. 2009
1. adventná nedeľa
(Lk 21, 25 – 28.34 – 36)
V evanjeliu Ježiš vyzýva k bdelosti. Bdejte celý čas a modlite sa. Máme
čakať, keď príde nečakane. Evanjelium
označuje ľudský život ako čakanie.

Vyjadruje to podobenstvom o nájomníkoch. Tu na zemi sme nájomníkmi,
ktorí čakajú na príchod pána domu.
„Bdejte... a modlite sa“ (Lk 21, 36).
Existuje niečo lepšie na začiatok Adventu ako povzbudenie bdieť a modliť
sa? Ak však Ježiš povedal, že dokonca
ani on nevie, kedy sa druhýkrát vráti,
čo dobré nám môže priniesť naša bdelosť? Nech budeme akokoľvek bdelí,
súdny deň príde ako „zlodej v noci“ (1
Sol 5, 2). Snáď najlepšou odpoveďou
je bdieť nad vlastným životom a prosiť,
aby sme sa stále väčšmi pripodobňovali Ježišovi. Svätý Otec Benedikt XVI.
v jednej knihe poukázal na štýl práce,
aký mal slávny umelec Michelangelo.
Keď mal pred sebou skalu, z ktorej
mal vytesať sochu, vždy videl v kuse
skaly skrytú nejakú konkrétnu podobu. Údermi kladiva už iba osekával, čo
bolo navyše. Tak nejako vnímajme aj
seba. Pán Boh od nás nečaká, aby sme
sa zmenili, či počas tohto 4 týždňového adventu, alebo nášho celoživotného
adventu skrz-naskrz. Boh vložil do nás
svoju podobu a my sa máme snažiť podobne ako sochár otesávať, teda meniť
to, čo je navyše, čo špatí našu podobu.

6. 12. 2009
2. adventná nedeľa
(Lk 3, 1 – 6)
Ján Krstiteľ hlásal krst pokánia na
odpustenie hriechov a opakoval slová
proroka Izaiáša: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján sa
nepridal k apoštolom a keď skončil
vo väzení, posiela Ježišovi otázku, či
je Mesiáš on, alebo treba čakať kohosi iného. Takže bol človekom ako my,
s pochybnosťami. Svoje poslanie však
naplnil, ako mal.
Čím to je, že aj na Jána prišli pochybnosti? Ježiš to nemal napísané na
čele, že je Mesiáš, narodil sa v obyčajných podmienkach, motal sa medzi
jednoduchým ľudom. Všetko preto,
aby sa ľudia preňho rozhodli slobodne,
aby neboli dotlačení okolnosťami. Na
Jánovu otázku prišla odpoveď, no bola
zašifrovaná: chromí chodia, slepí vidia,
hluchí počujú. Úloha pre ľudí trvá dodnes, stále totiž treba pripravovať cestu Pánovi. Do svojho srdca, do srdca
iných...
Spracoval vdp.Viktor Pardeľ

PREČO MÁM RÁD
SLOVENČINU,
PREČO MÁM
RÁD SLOVENSKO
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN
– Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav
Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

v y h l a s u j ú 18. r o č n í k c e l o š t á t n e j l i t e r á r n e j s ú ť a ž e
s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO
Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov
o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Tento ročník sa bude niesť v znamení Roka Jozefa
Cígera Hronského (50. výročie úmrtia) a v znamení viacerých významných výročí literárnych tvorcov i knižných hrdinov
– v roku 2010 uplynie 260 rokov od narodenia Juraja Fándlyho, 190 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča, 150 rokov
od narodenia Martina Kukučína, 140 rokov od úmrtia Michala Miloslava Hodžu, 70 rokov od úmrtia Jozefa Gregora
Tajovského a 60 rokov od úmrtia Františka Švantnera. Pred 80 rokmi sa zrodil Smelý Zajko Jozefa Cígera Hronského
i Zajko Bojko Ľudmily Podjavorinskej a už 70 rokov tešia deti príhody troch múdrych kozliatok z rovnomennej knižky J.
C. Hronského.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej
republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.
Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách. V troch sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slovensku takto:
v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa ZŠ, v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka
osemročných gymnázií a v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl. Do všetkých troch kategórií budú zaradené aj práce
žiakov špeciálnych škôl. V 4. kategórii sa posudzujú práce žiakov zo zahraničia.
Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Na každom exemplári
súťažnej práce a na prihláške musia byť nevyhnutne tieto identiﬁkačné údaje: meno a priezvisko žiaka, ročník, typ a adresa
školy, meno a priezvisko učiteľa a pečiatka školy. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. Školy
a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto
súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa
práce nebudú hodnotiť v celoštátnom kole súťaže.
Organizačný poriadok súťaže je uverejnený na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.
Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2010 (zahraniční účastníci do 1. marca
2010) v štyroch exemplároch a s vyplnenou prihláškou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00
Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (zahraniční účastníci na
adresu: Matica slovenská, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: zsms@matica.sk).
Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v ŠPÚ (e-mail: marta.mancova@statpedu.sk) a prihlášky
na internetovej adrese www.statpedu.sk.
Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu
udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác
žiakov.

Za vyhlasovateľov súťaže PhDr. Július Hauser, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 18. ročníka súťaže bude 9. júna 2010 v Nových Zámkoch pri príležitosti Cyrilometodských dní slovenského písomníctva a kultúry.
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Naši zlatí jubilanti

PO 50 ROKOCH OPÄŤ PRED OLTÁROM
kostole Panny Márie Ustavičnej
pomoci v Harkabuze sa začína sv.
omša. Manželia Štefánia a František
Harkabúzovci po druhýkrát vo svojom
živote stoja ruka v ruke svorne pred oltárom. Kázeň, ktorú dp. Leszek Uroda
venoval manželom, vyzdvihuje ich manželský príklad pre ďalšie generácie. Dnes
už je čoraz menej manželských párov,
ktoré sa dožívajú takéhoto jubilea. Rozvodov je neúrekom, a nie všetci sa tohto
jubilea dožijú. Vráťme sa teda späť o 50
rokov a možno aj viac, aby sme spolu
s jubilujúcimi manželmi ešte raz prešli
túto ich spoločnú púť životom.

rok síce chodil ešte do poľskej školy,
ďalších päť rokov už chodil slovenskej
školy. Počas šiestej triedy však prišiel
front, takže sa už neučilo. Po vojne sa
otvorili poľské školy. Všetko sa však len
a len pomaly vracalo späť k bežnému
životu. Slovenské knihy poľskí učitelia
spálili a tak sa deti nemali ani z čoho
učiť. A keďže nikto v tom čase na školskú dochádzku detí nedával veľký pozor a rodičia nechceli Františka zapísať
do poľskej školy, František už po vojne
do školy nechodil. Zostal doma na gazdovstve a pomáhal rodičom. On sám si
na tieto časy spomína nasledovne:

Detstvo a mladosť

- Po vojne nastali pre nás v Harkabuze hádam ešte ťažšie časy ako pred vojnou. Obyvateľov niekoľkokrát napadla
banda Ognia a zároveň sem prichádzali
ozbrojení zlodeji zo susedných poľských
obcí, kde bol veľký hlad a brali všetko, čo
sa dalo. Po prechode frontu bolo zbraní
nadostač, stačilo sa len prejsť na miesta
bojov a každý si mohol zobrať, koľko len
chcel. Zabitých vojakov medzičasom pochovali, zbrane však zostali na mieste. Aj
my sme sa už pomaly šikovali na odchod
na Slovensko, ale nakoniec sme zostali,
pretože sme nemohli so sebou zobrať ani
dobytok, ani kone. Koncom vojny, hneď
po tom, ako tadiaľ prešiel front a skončili
sa boje, som bol vo Veľkej Lipnici – Prívarovke. Odtiaľ totiž do Harkabuza utiekla
jedna rodina. Keďže sa im však skončili
zásoby a tu už nemali čo jesť, potrebova-
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Štefánia sa narodila 28. januára
1937 v slovenskej roľníckej rodine
Smiechovcov. Mala ešte troch bratov
a dve sestry. Prvú triedu vychodila ešte
za prvej Slovenskej republiky a po vojne, keď založili slovenskú školu v Harkabuze, pokračovala ďalej. Po ukončení
základnej školy zostala doma na gazdovstve a pomáhala svojim rodičom.
Práce na okolí nebolo, takže zostávalo
gazdovanie. Ako mladá deva bola súca
a šikovná, nuž veľmi rýchlo sa zapáčila Františkovi, ktorého poznala už od
detstva.
František sa narodil v slovenskej
roľníckej rodine Harkabuzovcov 26.
marca 1932. Mal ešte dvoch súrodencov, jednu sestru a jedného brata. Prvý

li, aby niekto išiel zobrať ešte pozostalé
zásoby jedla, ktoré boli ukryté v pivnici.
Starší sa však báli, preto poslali mladých,
mňa a ešte jedného kamaráta. Cez Lipnicu sme miestami ledva prešli. Zo snehu
vystávali zakrvavené hlavy, ruky, nohy.
Toľko bolo popri ceste pozabíjaných vojakov, že kone popri nich nechceli vôbec ísť.
Nakoniec sme sa do tej Prívarovky dostali
a priviezli schované zásoby, aj keď z ich
domu bolo už len zhorenisko.
Ako sedemnásťročný bol povolaný
do výstavby Varšavy, kde strávil tri mesiace. Onedlho na to dostal povolávací
rozkaz do armády k letectvu, v ktorom
strávil tri roky. Prvý rok v Modline,
ďalší v Bydgoszczu a posledný tretí bol
prevelený do Świdwina. Tri roky sú poriadnym kúskom života a František ho
využil náležite. Keďže sa mu páčilo jazdenie na autách, ukončil počas povinnej vojenskej služby polročný vodičský
kurz a stal sa šoférom. Vďaka tomu sa
stal prvým Harkabúzanom, ktorý mal
vodičský preukaz. V armáde jazdil s leteckou radarovou mobilnou stanicou.

Manželstvo a rodina
Po vojne, v roku 1955, sa František
vrátil domov. Práce ako takej na Orave nebolo a už vôbec nemohol myslieť
o zamestnaní sa ako šofér. Nakoniec
teda robil rôzne príležitostné práce ako
tesár, pracoval na stavbách a popri tom
hrával v kapele na svadbách a zába-

si na Slovensku zamietnutá. Treba však
podotknúť, že keby nebolo starostlivej
manželky, isto by sa František nemohol tak aktívne zapájať do krajanského
hnutia a rozvoja jednotky DPZ v Harkabuze.

V požiarnom zbore
Do požiarneho zboru sa František
zapojil ešte ako mladík hneď po ukončení základnej vojenskej služby v roku
1955. Vzhľadom na to, že ho v letectve dobre vyškolili, odrazu sa stal náčelníkom DPZ v Harkabuze. V tom
čase sa však celá ich výbava skladala
len z dvoch koní, voza a jednej pumpy.
Požiarna zbrojnica neexistovala. Postupom času požiarnikov pribúdalo a tým
sa zväčšovala výbava. Zbrojnica v Harkabuze výrazne chýbala. Nakoniec
sa teda rozhodli, že postavia si malú
drevenú zbrojnicu, v ktorej by mohli
skladovať potrebné náradie a výbavu.
Bol však problém s materiálom, preto
sa dohodli, že každý, kto môže, zotne
v lese jeden strom pre potreby výstavby. To sa však nepáčilo úradníkom
a Františka obvinili, že nahovára ľudí
na nelegálne stínanie stromov. Situácia
bola dosť nepríjemná, ale napokon
vďaka majorovi Gałkovi z Nového Targu všetko dopadlo dobre a na dodatok
vďaka nemu a jeho návrhom nebola
zbrojnica len z dreva, ale mala taktiež
kvalitné murované základy. Dnes majú
v Harkabuze už veľkú murovanú zbrojnicu a František sa stal v roku 2006
predsedom miestnej jednotky DPZ.

V Spolku Slovákov
v Poľsku
František bol aktívnym krajanom
od mladosti. Hneď po vojne pomáhal, koľko sa len dalo, zúčastňoval sa

krajanského diania, pomáhal zbierať
peniaze na cestu do konzulátu v Katoviciach pre krajanských delegátov. Aj
jeho rodina chcela sprvoti odísť na Slovensko, nakoniec však zostala v Harkabuze. Za tie roky vždy hrával v nejakej krajanskej kapele, istý čas viedol
divadelno-tanečný súbor. V jeho dome
sa od dlhšieho času nachádza krajanská klubovňa miestnej skupiny. V nej
sa pod vedením Františka už mnohé
deti učili hrať na husliach, akordeóne
či heligonke. Klubovňu istého času
dokonca zaplombovala milícia, že vraj
je vedená nelegálne. Kvôli krajanským
aktivitám ho dokonca jednej noci odviedla milícia do Raby Wyżnej, kadiaľ
mal ísť transport, ktorý ho mal zabrať
kamsi ďalej. Ako by to dopadlo, nikto
nevie. Našťastie, transport akosi neprichádzal a tak ho v noci z Raby vypustili a on sa lesom vrátil nadránom domov. Ako delegát sa zúčastnil viacerých
krajanských zjazdov, dlhší čas pôsobil
ako podpredseda MS SSP v Harkabuze a dnes plní funkciu predsedu. Od
posledného zjazdu krajanov plní zároveň funkciu podpredsedu Ústredného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku pre
Oravu. Zároveň patrí k doručovateľom
Života, za čo mu v mene redakcie srdečne ďakujeme.

Naši zlatí jubilanti

Päťdesiat rokov uplynulo ako voda
v koryte Čiernej Oravy. Za ten čas sa
toho udialo mnoho, či už veselého
alebo smutného, nebezpečného. Spomienky zostali v pamäti, jednak treba
ísť stále vpred. Preto do ďalších rokov
spoločného manželského života prajeme manželom Harkabúzovcom veľa
zdravia, šťastia, božieho požehnania
a rodinnej pohody.
Marián Smondek

Manželia Harkabúzovci so svojimi vnukmi

e-mail: zivot@tsp.org.pl

vách. Vďaka tomu si trochu privyrobil.
V tom čase sa začal častejšie stretávať
so Štefániou Smiechovou. Rozumieť
si rozumeli, poznať sa poznali dobre,
takže sa nakoniec zobrali. Svadba bola
v kostole sv. Martina v Podvlku. František sa po svadbe presťahoval k manželke a po istom čase sa im podarilo
postaviť si malý domček na rodičovskom pozemku. Spolu s manželkou sa
venovali hlavne gazdovským prácam.
Medzi tým sa podarilo nájsť Františkovi pracovné uplatnenie ako šofér
v krakovskej geodézii. Tu pracoval nakoniec trinásť rokov a prejazdil celé južné Poľsko, ktoré mala v rámci výskumu
táto ﬁrma na starosti. Domov prichádzal len na víkendy. V tom čase sa Harkabúzovcom narodili dve dcéry Danuta
a Halina, a neskôr syn Zdzisław. Keďže
však v Krakove zarábal dobre, podarilo
sa im postaviť pekný murovaný dom,
v ktorom bývajú dodnes. Štefánia však
nebola príliš spokojná s tým, že manžela nemá celé dni doma, že prichádza
len na víkendy. Veď roboty s tromi deťmi bolo dosť, nieto ešte na gazdovstve.
Nakoniec teda František dal v Krakove
výpoveď a začal pracovať v PKS v Novom Targu. V tom čase sa narodila najmladšia dcéra Aneta. Každý deň vozil
pracovníkov obuvníckeho kombinátu
do práce. Vďaka tomu býval každý deň
doma a popri tom mu zostával krátky
čas medzi jazdami na prácu na gazdovstve. To sa mu však jedenkrát stalo
skoro osudným. Aj vtedy mal František prestávku a bolo treba zviesť seno.
Naštartoval traktor a rýchlo do pola.
Museli sa s manželkou ponáhľať, lebo
o hodinu už musel opäť zaviesť ďalších
pracovníkov. Na spiatočnej ceste z pola
sa však prevrátili a František si dolámal
nohu. Dlhší čas musel zostať doma na
maródke kvôli skomplikovanej zlomenine. Do PKS sa už nevrátil a posledných 10 rokov pracoval ako šofér
v múzeu v Rabke.
Zatiaľ čo František jazdil po južnom Poľsku, Štefánia sa starala o deti,
dom a hospodárstvo. Aj ona sa snažila
zarobiť aspoň nejaké peniaze, v lete sa
zamestnávala v sezónnych lesníckych
prácach pri výsadbe lesov. V istom momente bola dokonca ponuka pre slovenské ženy z Oravy zamestnať sa v závode v Dolnom Kubíne. Štefániu táto
ponuka zaujala, ale vzhľadom na to, že
František patril medzi krajanských aktivistov, bola táto možnosť privyrobiť
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Začal sa kurz
slovenčiny
v Krakove
Kurz slovenského jazyka pre začiatočníkov a pre stredne pokročilých,
organizovaný Spolkom Slovákov v Poľsku, sa v priebehu posledných rokov
stal peknou tradíciou.
Po prvom organizačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 12. októbra t.r.
v krakovskom sídle Spolku, sme sa hneď
v nasledujúcom týždni pustili s chuťou
do práce. Na kurz pre začiatočníkov sa
zapísalo 29 záujemcov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Všetci sa počas budúcich mesiacov oboznámia so
základnými pravidlami slovenskej gramatiky, slovnými druhmi, skloňovaním
podstatných mien či časovaním slovies.
Podľa učebného plánu by sme mali
zvládnuť celkovo 30 lekcií. Témy budú
zaujímavé - cieľom každého stretnutia
je obohatenie slovnej zásoby týkajúcej
sa rôznych oblastí. Súčasťou plánu sú
aj takzvané príležitostné lekcie - pred
Vianocami a Veľkou nocou, kedy sa
určite porozprávame o zvykoch a tradíciách, ktoré sa viažu s týmito sviatkami
na Slovensku. Na rozptýlenie nálady si
pozrieme vybraný slovenský ﬁlm. V zásobe plánov bude aj jedno prekvapenie
– neočakávaný mini-test, vďaka čomu si
kurzisti zopakujú všetky doteraz nadobudnuté poznatky.

Na prvej lekcii
Prvú lekciu už máme šťastne za sebou. Porozprávali sme sa o základných
rozdieloch medzi poľskou a slovenskou
abecedou, vďaka čomu sa kurzisti dozvedeli, že slovenčina je typická predovšetkým dlhými samohláskami a dvojhláskami, ale aj mäkkými spoluhláskami, ktoré
sa v poľskom jazyku nevyskytujú. Preto
výslovnosť -ď, -ť, -ň, -ľ, -č, a iných mäkkých spoluhlások môže byť pre niekto-

Chceme sa učiť slovenčinu - tvrdia Joanna, Natalia a Ola

rých účastníkov kurzu problémom, no
ako sami s optimizmom tvrdia - postupne si budú svoju výslovnosť zlepšovať. Na
prvej lekcii sa najviac potrápili s výslovnosťou spoluhlások -h a -ch a s výslovnosťou slov: hlad a chlad, hladný a chladný, hudobný a chudobný. Ale našťastie,
všetko zvládli s úsmevom na tvári.
Okrem toho si osvojili aj základné zdvorilostné frázy a na záver prvej
lekcie sme sa, zatiaľ ešte po poľsky,
porozprávali o tom, čo účastníci očakávajú od kurzu a zaujímalo ma aj to,
čo ich viedlo k rozhodnutiu prihlásiť sa
na kurz slovenčiny. Tomasz, Andrzej,
Anna, Alicja, Natalia, Jadwiga, dve
usmiate Agnešky a ďalší kurzisti majú
rozličné dôvody, ktoré ich k tomu
viedli. Je medzi nimi veľa študentov
rôznych študijných odborov, napr.
ruštiny, inžinierstva, učiteľstva, ekonómie. Tí ako dôvod naučiť sa slovenčinu uvádzajú, že po skončení štúdia si
budú hľadať dobrú prácu a ďalší jazyk,
okrem angličtiny, sa im v budúcnosti
môže zísť. Ďalším z dôvodov je aj láska
k slovenským horám - v jednej skupine máme dokonca dvoch turistických
sprievodcov - Rafała a Krzysztofa. No
nielen láska k slovenskej prírode je dôvodom snahy učiť sa jazyk svojich južných susedov, ale ako sa skromne pri-
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znala Joanna - v jej prípade je to láska k
slovenskému snúbencovi.
Účastníci kurzov pochádzajú nielen z Krakova, Krościenka, Rzeszowa,
ale zaujímavosťou je, že sú medzi nimi
aj dve dievčatá z Jablonky.
Aj skupina stredne pokročilých, ktorú vedie PhDr. Milica Majeriková, má
už svoju prvú lekciu za sebou. Kurzisti
už poznajú niektoré základné pravidlá
slovenskej gramatiky a keďže chcú ďalej
rozvíjať svoju slovnú zásobu a upevňovať nadobudnuté poznatky, úprimne sa
tešia, že môžu ďalej pokračovať v skupine pre pokročilých. Treba ešte poznamenať, že o tento vedomostný stupeň
prejavilo záujem 7 kurzistov.
Pokiaľ ide o učebné pomôcky, k dispozícii je učebnica - Slovak for you od
Ady Böhmerovej a Slovenčina pre cudzincov - od Tomáša Dratvu a Viktórie
Buznovej, ale aj staršie vydanie cvičebnice - Slovenčina ako cudzí jazyk, ale aj rozličné slovenské noviny a časopisy, medzi
ktorými má svoje pevné miesto aj Život.
Všetkým účastníkom možno popriať,
aby ich učenie slovenčiny bavilo, prinieslo im nové poznatky, ale predovšetkým
- aby vydržali až do júna 2010, kedy je
naplánované ukončenie kurzu a odovzdanie záverečných certiﬁkátov.
Lýdia Ostrowska, lektorka

Rafał a Jurek sa s chuťou pustili do učenia

N

iekoho motivuje viac úspech,
iného neúspech. Svetoznámy
vedec Jozef Maximilián Petzval
patril k tým druhým, veď kto by dnes
uveril, že na gymnáziu mal najväčšie
problémy s matematikou a hrozilo mu,
že kvôli nej bude musieť zanechať štúdium. Cez prázdniny, keď sa pripravoval na opravné skúšky, sa mu dostala
do rúk Hauserova učebnica Analyti-

sche Abhandlung über die Elemente
der Mathematika (Analytická rozprava o základoch matematiky) a všetko
sa zmenilo. Petzvala matematika zaujala natoľko, že sa naučil oveľa viac, než
bolo treba, a učiteľov po prázdninách
prekvapil jeho matematický talent.
Vráťme sa však o niekoľko rokov
späť, keď sa Jozef Maximilián Petzval
narodil. Bolo to 6. januára
1807 v Spišskej Belej a je zaujímavé, že v rovnaký januárový
deň prišli na svet aj jeho dvaja bratia, preto ich zvykli volať
traja králi. Petzvalov otec pochádzal z Moravy, bol učiteľom
a mal výbušnú povahu. Po incidente v kostole musela rodina
opustiť Spišskú Belú a usadila
sa v Levoči, kde chlapci chodili
do gymnázia. Jozef Maximilián
pokračoval v štúdiu v Kráľovskej akadémii v Košiciach a od roku 1826 do
roku 1828 v Inžinierskom inštitúte
v Pešti, kde získal inžiniersky diplom
a doktorát. Po ukončení štúdia dostal
odporúčanie od profesora Wolsteina
na miesto inžiniera v Mestskom stavebnom úrade v Pešti. Vrchný inžinier
Jakub Degen ho poveril kontrolou
plánov výstavby neskoršej mestskej
časti Lipótváros. Všetkých spolupracovníkov prekvapili jeho presné výpočty a originálne riešenie vodohospodárstva a kanalizácie tejto oblasti.
V tom období nebola zregulovaná rieka Dunaj a mnohé mestské časti Pešti
boli pod úrovňou hladiny. Petzval sa
preslávil ako šikovný projektant, keď
po veľkých záplavách Dunaja vypracoval projekt plavebného kanála v meste
a urobil aj potrebné geodetické merania. Od roku 1832 bol na peštianskej
univerzite suplujúcim profesorom
matematiky, mechaniky a geometrie
a o tri roky ho vymenovali za riadneho
profesora. O dva roky neskôr vyhral
konkurz na miesto profesora matematiky vo Viedni a tam sa usadil natrvalo. Pri pohľade na jeho pobyt v Pešti
nemôžeme zabudnúť ani na športové
aktivity, ktorým sa tam venoval. Bol

vychýreným jazdcom a jedným z najlepších šermiarov v meste.
Svojim záľubám, telesnej práci, ale
najmä vedeckej a pedagogickej činnosti sa venoval i na novom pôsobisku.
Vo Viedni si prenajal opustený kláštor
na Kahlenbergu, aby mal čo najlepšie
podmienky na svoje športové aktivity
a prácu, a s elánom sa pustil do realizovania smelých plánov. Mal tam aj
dielňu, v ktorej vyrobil originálny klavír a neskôr brúsil kvalitné šošovky.
Na univerzite musel síce rešpektovať
pri výučbe študijný poriadok, ktorý
obsahoval aj presný rozsah učiva, ale
jeho prednášky boli napriek tomu originálne a študenti na ne radi chodili.
Po roku 1848, keď sa strohé predpisy
v školách zmenili, mohol pri prednáš-

kom princípe ako pôvodný. Tento objektív, ktorý Petzval nazval dialytom,
bol trikrát svetlejší ako krajinárska šošovka. Poučený zlými skúsenosťami dal
si dialyt patentovať a uzatvoril zmluvu
s optikom C. Dietzelerom. Čoskoro sa
ohlásil F. Voigtländer, ktorý tvrdil, že
získal výpočty od Petzvala aj na tento
objektív. Bol si istý víťazstvom v spore,
pretože bol silnou konkurenciou Dietzelerovi, ktorého výrobňa postupne
upadala a nakoniec skrachovala.
Najväčším Petzvalovým prínosom je matematický výpočet korekcie
optických sústav. Chyba bola, že svoje
odborné práce včas nepublikoval. Napríklad jeden z výpočtov, ktoré Petzval
poznal už v štyridsiatych rokoch, uverejnil J. Seidl v časopise Astronomische

Nevšedný matematický talent

Jozef Maximilián Petzval
(6. 1. 1807 – 17. 9. 1891)
zakladateľ modernej optiky a fotograﬁe
Nachrichten (Astronomické správy)
roku 1856. Jeden zo Seidlových súčtov
sa nazýva Petzvalova suma. Okrem
objektívov Petzval počítal aj optiku
Galileiho ďalekohľadu a optiku mikroskopov. Zostrojil objektív na premietanie, vypracoval i projekt osvetľovacieho
zariadenia pre lode na Dunaji, skonštruoval prenosný reﬂektor.
Z komerčnej stránky Jozef Maximilián Petzval nebol veľmi docenený,
ale zadosťučinením preňho boli vyznamenania a pocty, ktorých sa dožil.
Roku 1849 sa stal riadnym členom
Viedenskej akadémie vied, roku 1873
ho prijali za člena Uhorskej akadémie
vied a roku 1881 ho Jednota českých
matematikov zvolila za svojho člena.
Bol vyznamenaný i radom Františka
Jozefa. Po vyfotografovaní odvrátenej
strany Mesiaca jeden kráter v blízkosti
južného pólu nazvali jeho menom.
Roku 1877 odišiel do dôchodku
a žil s manželkou v opatere sluhu až do
smrti. Zomrel 17. septembra 1891 vo
Viedni, kde je aj pochovaný. Po rokoch
mu odhalili dôstojný pomník s nápisom: „Jeho meno nevymizne z pamäti, dokiaľ budú fotograﬁe tešiť ľudské
oči...“
Jozef Leikert

e-mail: zivot@tsp.org.pl

kach uplatniť ešte viac svoje vedomosti
a študentom priblížiť nové informácie.
Vydal dvojdielnu prácu o integrácii lineárnych rovníc s konštantnými a premennými koeﬁcientmi.
Popri matematike sa venoval aj fyzike a optike. Za necelý rok na základe vedeckých výpočtov skonštruoval
objektív, ktorý bol na vtedajšie časy
v mnohom výnimočný. Objektív dokonale kreslil a mal takú svetelnosť, že
minútové expozície skrátil na sekundové. Bol to štvoršošovkový objektív,
z ktorých dve boli z bikonvexného
a dve z bikonkávneho korunového
skla. Petzvalov objektív zostal svetelnosťou šesťdesiat rokov neprekonaným
a v prvých desaťročiach umožnil veľký
rozvoj fotograﬁe. Vynálezca mal však
smolu pri uplatnení svojej práce, aj
keď mala svetový význam. Odovzdal ju
na realizáciu známemu viedenskému
optikovi F. Voigtländerovi, ktorý začal
objektívy vyrábať a dobre na tom zarobil, no Petzval z toho nemal zaslúžený
zisk, lebo nemal s optikom uzatvorenú
zmluvu a za svoje výpočty dostal od
neho iba dvetisíc zlatých.
Roku 1857 predložil vedec cisárskej
akadémii vied prepočítaný krajinársky
objektív, ktorý sa zakladal na rovna-
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Fotograﬁckým klubom v MKS v Novom Targu, s názvom Fotograﬁa, boli
prezentované práce krajana Jána Krištoféka z Krempách, ktorý je členom
tohto klubu. Patrí medzi fotografov
amatérov, ale už viackrát sa svojimi
fotograﬁami prezentovanými aj na
stránkach Života, čím nás presvedčil
o vysokej úrovní svojich záberov. Gratulujeme. (fp)

KRÁTKO ZO SPIŠA
Amelka Pionteková z Novej Belej
oslávila prednedávnom prvé narodeniny, ku ktorým jej zasielajú želania zdravíčka a radosti rodičia a starí rodičia.

* * *
Päťko Nemec z Novej Belej svojím
príchodom na svet potešil rodičov Katarínu a Dareka, ako aj starých rodičov,
ktorý mu prajú len všetko najlepšie

kých a spoločenských vied, ktorá stojí
na čele vedecko-prieskumného laboratória Lenom v Izraeli. Je autorkou 20
vedeckých prác uvedených na medzinárodných sympóziách.
Práve doktorka Nona stála na čele
skupiny vedcov v Izraeli, ktorí objavili
bioorganominerálny komplex Mŕtveho
mora, ktorý jej priniesol svetovú slávu
a hlavne výrobok Dr. Nona. Tento bioorganominerálny komplex pozostáva z
biologický aktívnych látok obsahujúcich archebaktériu - najstarší mikroorganizmus na zemi s unikátnymi vlastnosťami, o ktorých sa mohli presvedčiť
aj účastníci tejto prezentácie, ktorú
viedla Magdalena Jagiełová.(dm)

* * *
Tento rok sneh prekvapil všetkých
prudkými zrážkami už na začiatku

* * *
11. októbra 2009 sa v krempašskej
zbrojnici uskutočnila akcia darovania
krvi s názvom
Krv je život,
ktorú zorganizovalo Katolícke
združenie mládeže pod vedením vdp. farára
Jana
Wróbla.
Na akciu dozeralo Transfúzne
oddelenie z Nového Targu pod
vedením lekárky
Jadwigy Knapikovej. Bolo 18 darcov
krvi, ktorí spolu darovali 9 litrov tejto
vzácnej tekutiny. Organizátori ďakujú
všetkým ochotníkom a plánujú ďalšiu
akciu na začiatku budúceho roku. (fp)

* * *
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a hlavne veľa zdravíčka. Súčasne blahoželania k narodeniu dcéry Karolínky zasiela celá rodina Nemcová Renáte
a Jánovi Lejavovcom do USA.

* * *
16.októbra t.r. sa v klubovni vo
Vyšných Lapšoch konala prezentácia
liečivých kozmetických, potravinových
výrobkov a parfumérie. Sú to výrobky
značky Dr. Nona.
Dr. Nona Kuchina je vedkyňou,
lekárkou, akademičkou Ruskej Akadémie prírodných vied, akademičkou
Newyorskej akadémie technologic-

októbra. V dôsledku čoho boli na Spiši viaceré cesty neprejazdne, pokazené
elektrické vedenie a spadnuté stromy.
Pritom aj odhŕňanie snehu spôsobovalo problémy. (fp)

* * *
V rámci kolektívnej výstavy fotograﬁi, zorganizovanej 9. októbra 2009

zimy trochu prekvapil požiarnikov, ale
možno sa im podarí dostať stavbu pod
strechu.

V tejto obcí od istého času majú
taktiež Dom smútku, ktorý sa nachádza vedľa farského kostola sv. Stanislava. Sú to upravené pre tento účel priestory po bývalej materskej škôlke. (aj)

* * *

20. septembra 2009 sa v NedeciZámku uskutočnil druhý v tomto roku
výcvik požiarnikov z gminy Nižné Lapše.
Hlavnými úlohami výcviku bolo zdokonaľovanie sa požiarnikov v obsluhe
požiarnického náradia, rádiovo-telefonickom spojení, koordinácií zásahu a náležitom zabezpečení miesta zásahu. (aj)

* * *

V krempašskej súkromnej materskej škôlke Rozprávkový svet Macka Uška sa škôlkari veľmi dobre cítia
a s ochotou prichádzajú do nej. Po
dvoch mesiacoch prevádzky som sa
rozhodol navštíviť deti a dozvedieť sa,
ako sa im darí. Podľa toho čo hovorili, pestrofarebné priestory, hračky, hry
a zábavy pripravené pre nich sa im veľmi páčia. Radi chodia aj von, pokiaľ to
počasie dopraje. Sú to štvor- a päťročné
deti z Krempách a Novej Belej. (fp)

Odhodlanie nasadiť svoj život a neváhať niesť pomoc sú príznačné pre
požiarnikov, ale aj zbrojnice a náradie,
bez ktorého by sa nedalo pomáhať.
Preto sprevádzkovanie novej zbrojnice je vždy spojené s oslavou, na ktorú
sú pozvaní viacerí, aby spoločne slávili
tieto neopakovateľné chvíle. Dňa 11.
októbra t.r. sa v Nedeci zišli požiarnici,
hostia a obyvatelia obce, aby za ich prítomnosti posvätili a slávnostne otvorili
novú budovu zbrojnice, ktorá je situovaná vedľa združenej školy v centre
obce. Bol to veľký sviatok všetkých
obyvateľov obce a najmä požiarnikov,
ktorí získali moderné priestory pre svoje náradie a na stretnutia. Táto stavba
vznikla vďaka úsiliu mnohých ľudí,
ktorí nezištne podporili jej stavbu svojimi rozhodnutiami, prácou a ﬁnanciami. Preto im všetkým patrí vďaka.
Nedecký zbor existuje od roku
1906, kedy vznikol ako protipožiarna
ochrana. Nemal k dispozícií nijaké náradie až po dvoch rokoch činnosti dostal od pána nedeckého zámku ručnú
striekačku značky Walser Ferencz. Neskôr obyvatelia obce z vlastných zdrojov kúpili ručnú striekačku s vozom
a nádobou na vodu.
Obdobie prvej svetovej vojny malo
nepriaznivý vplyv na rozvoj zboru.
Zlepšenie situácie nastalo až v medzi-

vojnovom období. Koncom dvadsiatich rokov 20. storočia obyvatelia obce
kúpili pre zbor zástavu. V tridsiatich
rokoch nastal pomerne dynamický
rozvoj požiarneho zboru. Boli organizované viaceré výcviky, nakúpené nové
náradie, o. i. motorová striekačka „Syrena“. Nedostatkom, ale naďalej bol
priestor, kde by sa zhromaždené náradie uschovávalo, pretože drevená šopa
na okraji obce nebola primeraným
miestom.
Až v roku 1947 bola nastolená
myšlienka stavby zbrojnice. Hlavnými
iniciátormi boli: Valent Kapolka, Ján
Lukuš, Ján Ševčík a Ján Šlegel. Vďaka
usilovnej práci obyvateľov obce už o rok
neskôr bola odovzdaná do prevádzky.
Táto stavba slúžila zboru 61 rokov.
Jednako nadišiel čas, aby zbor dostal modernejšie priestory, v ktorých
uskladní svoje náradie. V roku 2002
pribudlo zboru nové požiarne auto
a tento fakt prispel k rozhodnutiu
o stavbe novej zbrojnice. Vtedajšie
vedenie zboru na čele s predsedom
Jánom Novákom a veliteľom Jánom
Kopačkom sa podujalo tejto neľahkej
úlohy. Od roku 2003 prebiehali stavebné práce za početnej účastí obyvateľov obce a to predovšetkým vďaka
ich nezištnej práci môžeme obdivovať
modernú zbrojnicu. Neodmysliteľnou
bola aj ﬁnančná pomoc, ktorú poskytla
na stavbu Gmina Nižné Lapše, richtárska rada, poslanci gminej rady z Nedece, urbár a rodáci zo zámoria, ktorí
na svoju obec nezabúdajú a s ochotou
podporili výstavbu zbrojnice.
Prajeme nedeckému zboru, aby nové
priestory dávali novú silu a motiváciu
pri nesení pomoci ohrozeným požiarmi, záplavami a inými živlami. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Skupina Kovebo a PIOtr Kaliński počas prehliadky krátkometrážnych
ﬁlmov
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Klub Lokator v poľskom Krakove
v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky pripravil
pre milovníkov slovenskej kinematograﬁe v dňoch od 10. do 17. októbra
t.r. prehliadku slovenských ﬁlmov pod
názvom Slovenská ﬁlmová cesta – Najnovšie ﬁlmy slovenskej kinematograﬁe.
Prehliadka bola oﬁciálne otvorená až
12. októbra, teda v deň, keď sa premietal prvý celovečerný ﬁlm. Počas celej
prehliadky bolo premietnutých päť
slovenských celovečerných ﬁlmov so
zámerom priblížiť slovenskú ﬁlmovú
tvorbu poľskej verejnosti. Či sa tento
cieľ podarilo splniť? Čiastočne aj áno,
pretože na ﬁlmy prichádzalo početné
publikum, avšak nielen poľské, ale
i anglické a taktiež slovenské. Slovenské podujatia priťahujú totiž nielen
Poliakov, ale taktiež mladých Slovákov
žijúcich v Krakove, ktorí sa radi stretnú na niečom „rýdzo slovenskom“.
Prehliadku otvorila snímka Jesenná
(zato) silná láska Zity Furkovej; utorok
patril klasikovi modernej slovenskej ﬁlmovej tvorby Martinovi Šulíkovi a jeho prvému ﬁlmu Neha; na stredu bol
pripravený ﬁlm Róberta Švedu Démoni; štvrtok si mohli diváci pozrieť ﬁlm
Miroslava Šindelku Zostane to medzi
nami, a prehliadku uzavrel v piatok
ﬁlm Martina Repku Návrat bocianov.
Filmy boli premietané v originálnom
znení s anglickými titulkami. Jedine
ﬁlm Neha si mohli plne vychutnať len
slovensky hovoriaci návštevníci.
Program festivalu bol zároveň rozšírený o prehliadku krátkometrážnych ﬁlmov, ktorý predstavila skupina KOVEBO z Prešova. Zo svojej
tvorby predstavili snímky ako Witness,

Labyrinth of Destiny, Čistý ﬁlm a Arsy
Versy od Mira Rema. Všetky štyri ﬁlmy sa spájali v osobe Dávida Kollára
ako tvorcu hudby pre každý z nich.
Keďže každý ﬁlm mal iný charakter
i tému, každý z divákov si prišiel na
svoje. Zároveň posledný z premietaných ﬁlmov bol zostrihom rôznorakých nemých záberov zo Slovenska,
preto sa ho protagonisti rozhodli obohatiť hudbou naživo v podaní už spomínaného gitaristu Dávida Kollára.
Podľa slov režiséra Erika Bošnáka
a Dávida Kollára sa tvorcovia krátkometrážnych ﬁlmov na Slovensku len
s veľkými problémami prebíjajú do
povedomia divákov, avšak v okolitých
štátoch i v západnej Európe je situácia
výrazne priaznivejšia, preto sa niet ani
čomu diviť, že slovenskí autori sa snažia prebiť na slovenskú scénu a osloviť slovenské publikum zo zahraničia.
Tvorcom myšlienky zorganizovania
prehliadky najnovšej slovenskej ﬁlmovej tvorby bola Margaréta Mikoszewská. Myšlienka prehliadky nadväzuje
na úspech festivalu slovenskej undergroundovej kultúry – Sloﬀest 2009,
ktorý sa uskutočnil v klube Lokator
už dvakrát, naposledy v máji tohto
roku. A vzhľadom na to, že slovenská
ﬁlmová tvorba je v Poľsku veľmi málo
známa, či skôr neznáma, nápad zorganizovať prehliadku slovenských ﬁlmov
sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom.
Svedčí o tom aj fakt, že na ﬁlmy prichádzalo zo dňa na deň čoraz viac ľudí.
Síce na plagátoch bolo uvedené, že ide
o najnovšie ﬁlmy slovenskej kinematograﬁe, avšak znalci slovenskej kinematograﬁe si určite všimli, že sa medzi
nimi nachádzali aj staršie diela. Ako

Hudobná skupina Hvozd z Bratislavy

však uviedol organizátor Piotr Kaliński,
určite to nebude na škodu divákov,
pretože ﬁlm Martina Šulíka Neha určite patrí k najlepším ﬁlmom súčasnej
slovenskej kinematograﬁe. Ohlas na
prezentované ﬁlmy počas prehliadky
bol pozitívny. Výber ﬁlmov bol dobrý,
i keď zároveň pre jednoduchého diváka
dosť náročný. Vybrané ﬁlmy totiž spracovávali reálne témy z každodenného
života, mnohokrát tie bolestnejšie. Záver celej ﬁlmovej prehliadky bol trochu
netypický, pretože nepatril ani hercom,
ani režisérom, ale hudobnej skupine
Kolowrat z Košíc.
Pre tých, ktorý po celom týždni
slovenských ﬁlmov a hudby nemali
Slovákov ešte plné zuby, čakalo ďalšie prekvapenie. 24. októbra zahrala
v Lokatore hudobná skupina Hvozd
z Bratislavy. Síce repertoár mali od posledného koncertu nezmenený, každá
ich pesnička sa stretla s uznaním zo
strany fanúšikov. A keďže majú v pláne
vydať onedlho nový album, na ďalšiu
ich návštevu v Krakove by sme nemali
dlho čakať.
Akoby toho nebolo málo, 20. októbra sa v Cafe Młynek predstavilo diPeter Čižmár ako Everyman

Hľadanie nového manžela v podaní banskobystrického divadla Clipperton

vadlo Kontra s predstavením Rum a vodka v réžii Klaudyny
Rozhin. Hlavnú a zároveň jedinú úlohu Everymana v hre
Conora McPhersona si zahral Peter Čižmár. Hra, ako už
sám názov nasvedčuje, sa týkala alkoholu a problémov
s ním spojených. Petrovi stačil len miestny bar, aby nás
preniesol do sveta hlavného hrdinu, ktorému sa z minúty
na minútu už niekoľkokrát výrazne zmenil život. Posledný
víkend nebol výnimkou.
Októbrový program slovenských podujatí v Krakove
uzavrela na Scéne pod radnicou bláznivá divadelná komédia
Hľadá sa nový manžel v podaní banskobystrického divadla
Clipperton.
Marián Smondek
Foto: Lýdia Ostrowska, Tomasz Mokrzycki
a Marián Smondek

Z DIANIA NA SLOVENSKU
a viere. „Jeho význam, ako slovenského
katolíckeho vedca umenia, tkvie v jeho
prínose pre slovenskú kultúrnu sféru
prostredníctvom jeho tvorby, akademickej činnosti a života,“ vysvetľuje
rektor Katolíckej univerzity.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili
zástupcovia viacerých slovenských univerzít, hostia zo zahraničia, predstavitelia slovenského verejného života, miestnej správy, Žilinského samosprávneho
kraja, ex-prezident republiky Michal
Kováč, poslanci M. Fronc, P. Hrušovský, Fr. Mikloško a J. Rydlo, podpredseda Zahraničného výboru Národnej
rady Slovenskej republiky.
Katolícka univerzita v Ružomberku
vznikla v roku 2000, vzdelanie poskytovala na dvoch fakultách – pedagogickej a ﬁlozoﬁckej. O dva roky neskôr sa
stala verejnou vysokou školou. Predchodcami KU boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej
univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách –
Pedagogickej, Filozoﬁckej, Teologickej
a Fakulte zdravotníctva dnes KU vzdeláva 8 000 študentov, väčšinu v dennej
forme štúdia. V novom akademickom
roku 2009/2010 oslávi 10. výročie od
svojho vzniku. (J. M. Rydlo)

* * *
Štrnásty október sa stal pre slovenskú športovú verejnosť významným medzníkom. Po víťaznom zápase
s Poľskom dosiahla slovenská futbalová reprezentácia historický postup na
Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa
budú konať v roku 2010 v Juhoafrickej

* * *
Prezident SR Ivan Gašparovič
uskutočnil v polovici októbra oﬁciálnu návštevu Rumunska, kde sa okrem
najvyšších rumunských štátnych predstaviteľov stretol aj so slovenskou menšinou združenou v Demokratickom
zväze Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Pri tejto príležitosti otvoril taktiež školu slovensko-rumunského priateľstva.
(mm)

* * *
V dňoch 22. – 23. októbra sa
v Bratislave uskutočnilo neformálne
stretnutie ministrov obrany dvadsiatich ôsmych krajín Severoatlantickej
aliancie, na ktorom sa zúčastnilo približne 800 delegátov a 300 novinárov
z jednotlivých krajín NATO. Účastníci
sa zaoberali otázkou nového plánu protiraketovej obrany, otázkou boja s terorizmom a s tým súvisiacim zvýšením
počtu vojakov i výcviku domácej armády a polície v Afganistane. Vedúcu úlohu pri spolupráci krajín prevzala Česká

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čestným titulom doctor honoris
causa ocenila Katolícka univerzita v
Ružomberku v stredu 30. septembra
2009 emeritného arcibiskupa Dominika Hrušovského a profesora Júliusa
Paštéku. Slávnosť sa uskutočnila pri
príležitosti otvorenia akademického
roka 2009/2010 na Katolíckej univerzite, spojeného so zhromaždením akademickej obce a zasadnutím vedeckých
rád univerzity a fakúlt.
Podľa slov rektora Katolíckej univerzity prof. Tadeusza Zasępu obe
osobnosti ocenené čestným titulom
doctor honoris causa reprezentujú
všetko to, čo je úlohou Katolíckej univerzity v spoločnosti. „Od vzniku našej
univerzity ju charakterizuje úsilie okrem vzdelávania študentov, najmä vychovávať ich a formovať. Sme pozvaní
k tomu, aby sme slúžili Pravde, Dobru
a Kráse“, podotkol.
Arcibiskup Msgr. Dominik Hrušovský, emeritný pápežský nuncius,
dlhoročný rektor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, patrí
medzi najväčšie osobnosti slovenského
katolíckeho života v posledných desaťročiach. „Jeho celoživotný zápas za slobodu katolíckej cirkvi, ako aj za práva
Slovákov ho radí medzi tie slovenské
osobnosti, ktoré sa najvýznamnejšou
mierou zaslúžili o výrazne kultúrne,
cirkevné a národne povznesenie Slovákov“, uviedol rektor.
Literárny vedec, profesor Július
Pašteka je aktívny tvorca kresťanskej
kultúry, ktorý sa významne zaslúžil o
pozdvihnutie národného, no zároveň
medzinárodného povedomia o Slovensku, našom národe, našej kultúre, vede

republike. Je to po prvýkrát v histórii
samostatnej Slovenskej republiky, kedy
sa Slováci zúčastnia na takomto významnom futbalovom turnaji. Radosť
z postupu prekazilo azda len zatknutie dvadsiatich slovenských fanúšikov,
ktorí po skončení zápasu vybehli na
hraciu plochu, čo sa v Poľsku považuje
za trestný čin. Slovenské ministerstvo
zahraničných vecí urobilo kroky, aby
sa pri rešpektovaní poľských zákonov
a nezávislosti poľského súdnictva zhovievavejšie pristupovalo k zatknutým.
Fanúšikovia boli postavení pred zrýchlené súdne konanie, na základe ktorého
dostali ročný dištanc návštev podujatí
v Poľsku a štvormesačnú podmienku.
(mm)
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republika. Delegáti sa dotkli aj problematiky ďalšieho ﬁnancovania NATO.
Stretnutie bolo premiérou Slovenskej
republiky ako hostiteľskej krajiny, ale
taktiež premiérou nového generálneho
tajomníka Andersa Fogha Rasmussena. (mm)

* * *
Prezident Českej republiky, ktorá
ako posledná z krajín Európskej únie
neratiﬁkovala Lisabonskú zmluvu, podmienil jej ratiﬁkáciu udelením výnimky
pre Česko v záujme nespochybniteľnosti
tzv. Benešových dekrétov. Keďže Benešove dekréty sú súčasťou aj slovenského
právneho systému, Slovenská republika
podľa Ministerstva zahraničných vecí
nemôže ignorovať situáciu, v ktorej sa
po tejto požiadavke ocitla a bude trvať
na tom, aby prípadná výnimka zahŕňala
taktiež Slovensko. O dodatku pre Česko
sa bude rokovať v dňoch 29. a 30. októbra v Bruseli. (mm)

ších podmienok ochrany zdravia ľudí
a prírodného prostredia. (mm)

***
Na Slovensku sa od roku 2006
pravidelne udeľuje cena Anasoft litera
za pôvodnú slovenskú prózu vydanú
v uplynulom roku. Pre zainteresovaných dodám, že je to verzia poľskej literárnej ceny Nike. Tento rok sa konal
v poradí štvrtý ročník literárnej súťaže,
ktorá pomáha zväčšovať záujem verejnosti o slovenskú literatúru.
Spomeňme, že medzi doterajších
laureátov patria spisovatelia: Pavel Vilikovský, Milan Zelinka a Andrej Vadas.
Do aktuálneho ročníka súťaže o cenu
Anasoft litera sa zapojilo 106 slovenských prozaikov, spomedzi ktorých porota vybrala 10 ﬁnalistov. Patria medzi
nich: slovenská prozaička Jana Beňová
s knihou Plán odprevádzania, Jana Juráňová s knihou Žila som s Hviezdosla-

* * *
Koncom októbra zložila sľub predsedovi slovenskej vlády Róbertovi Ficovi šestnásťčlenná Ústredná volebná
komisia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na základe žrebu sa
jej predsedom stal Vladimír Pčolinský
za Konzervatívnych demokratov Slovenska a podpredsedníčkou Teréz Sallay
za Stranu maďarskej koalície. Samotné voľby sa uskutočnia 14. novembra.
Prípadné druhé kolo sa bude konať 28.
novembra, avšak len pre kraje, kde ani
jeden z kandidátov na predsedu nezíska
absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov.
Podľa neoﬁciálnych údajov má kandidovať 3482 záujemcov, z toho 2773
mužov a 709 žien. O post predsedu
má predbežne záujem 57 kandidátov, z
toho 52 mužov a päť žien. (mm)
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* * *
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Už dlhšiu dobu sa na Spiši diskutuje o ťažbe uránu v Spišskej Novej Vsi,
ktorej spustenie by malo zvýšiť zamestnanosť v regióne. Proti týmto snahám
podpísalo petíciu vyše 113 000 ľudí.
Podľa podpredsedu vlády a povereného
ministra životného prostredia Dušana
Čaploviča územie Spiša nepotrebuje urán, ale turistiku. Cestovný ruch
predstavuje veľmi dynamické odvetvie, ktoré taktiež podporuje vytváranie pracovných miest. Petíciu vníma
ako vyjadrenie občianskeho názoru,
ktorým je potrebné sa zaoberať. Ak sa
urán bude ťažiť, tak len za najprísnej-

Alta Vášová
Táto spisovateľka a scenáristka pôsobí na slovenskom literárnom poli
viac než 30 rokov. Je známa nielen v
okruhu detských čitateľov, ale aj u dospelých. Písaniu sa venovala popri práci učiteľky. Dlhé roky však pracovala aj
ako dramaturgička Slovenskej televízie.
Svoje prvé príbehy publikovala v časopisoch - Mladá tvorba, Romboid a
Slovenské pohľady. Spomeňme aspoň
niektoré knižne vydané diela: medzi
prvé patrí zbierka krátkych próz - Zaznamenávanie neprávd (1970), próza
pre mládež - Veľkáčky (1978), či novela
- Sviatok neviniatok (1992).
Natrvalo sa zapísala aj do slovenskej
divadelnej tvorby. Je autorkou prvého
slovenského rockového muzikálu, libreta: Cyrano z predmestia (1977). Pokiaľ
ide o tvorbu súvisiacu so slovenskou
ﬁlmograﬁou, napísala scenár kultového ﬁlmového muzikálu pre deti a mládež - Neberte nám princeznú (1982), v
ktorom si zahrali Marika Gombitová
a Miroslav Žbirka. Piesne k tomuto ﬁlmu sa svojho času stali veľmi populárnymi a dodnes ich pozná hádam každý
Slovák. Alta Vášová býva v Bratislave
a v súčasnosti sa venuje písaniu prózy. Jej posledným knižným titulom sú
spomínané - Ostrovy nepamäti. (lo)

***
vom, Peter Krištúfek s knihou Šepkár,
či Pavol Rankov s knihou Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Z najlepších nominovaných však zvíťazila len
jedna - Alta Vášová s knihou Ostrovy
nepamäti. Zaslúženú cenu si prevzala
30. septembra t.r. v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca a cenu čitateľov
denníka Sme si prevzal Pavol Rankov.
Sprievodným podujatím, určeným
pre čitateľov a milovníkov literatúry bol Anasoft litera fest. Prebiehal
v dňoch 30. septembra do 4. októbra.
V rámci tohto festivalu sa uskutočnilo na bratislavských gymnáziách niekoľko autorských čítaní z kníh nominovaných autorov, vďaka čomu mali
gymnazisti možnosť poznať slovenskú
literatúru, ale aj porozprávať sa so spisovateľmi. Do programu festivalu bolo
zahrnutých aj niekoľko prednášok na
tému literatúra, nechýbali ani koncerty
a divadelné predstavenia, či premietanie slovenských ﬁlmov.

Značkované turistické chodníky vo
vysokohorskom prostredí TANAP-u
sú od nedele 1. novembra uzavreté. Počas zimných mesiacov je od 1. januára
obmedzený prístup aj na Symbolický
cintorín. Sezónna uzávera značkovaných turistických chodníkov platí do
15. júna. V čase sezónnej uzávery v
období od 21. decembra do 15. apríla
môžu do vysokohorského prostredia
vstupovať jedine organizovaní skialpinisti a horolezci, a to v zmysle ustanovení Návštevného poriadku TANAP-u.
(Podtatranské noviny)

* * *
V polovici októbra zničil vietor a
sneh v Tatranskom národnom parku v
správe Štátnych lesov TANAP-u takmer
10 000 stromov. Pritom najväčšiu spúšť
zanechal po sebe vietor v centrálnej časti
národného parku v ochrannom obvode
Vyšné Hágy a v Západných Tatrách v
Oraviciach. Nezamrznutá pôda a lístie
na stromoch boli príčinou, prečo sneh
lámal a vietor vyvracal listnaté stromy.
(Podtatranské noviny)

Účastníci konferencie pred výstavou Života v Nostickom paláci

Otvorenie konferencie

VISEGRAD – TERRA INTERCULTURALIS

Z

oskupenie krajín Vyšehradskej štvorky – teda Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska – je zaujímavé
aj tým, že v každej z týchto krajín žijú národnostné
zoskupenia ostatných krajín. Ich postavenie je v niečom rozdielne, v niečom podobné a závisí prirodzene od historického vývoja i právnej legislatívy daného štátu. Svoje úspechy,
problémy a návrhy ich riešení môžu, okrem iného, predstavitelia národnostných menšín porovnať a prezentovať na
medzinárodnej konferencii pod názvom Visegrad – Terra
Interculturalis, ktorej tretí ročník sa uskutočnil pod záštitou
Slovensko-českého klubu a s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v dňoch 24. – 26. septembra v Prahe.
Na otvorení v reštaurácii U dvou Slováků privítal hostí
„duchovný otec“ myšlienky, spisovateľ a bývalý veľvyslanec
Slovenskej republiky v Prahe Ladislav Ballek a podpredseda Slovensko-českého klubu i koordinátor projektu Vladimír Skalský. Príjemný večer prebiehal prostredníctvom
neformálnych rozhovorov medzi prítomnými zástupcami
jednotlivých národnostných menšín i predstaviteľmi zastupiteľských úradov krajín Vyšehradskej štvorky v Prahe.
Druhý deň pokračoval samotnou konferenciou v priestoNeformálne diskusie
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roch Nostického paláca, ktorý je sídlom Ministerstva kultúry Českej republiky. V úvode Jeho excelencia Ladislav
Ballek vyzdvihol úlohu národnostných menšín v dnešnej
spoločnosti: „Hodnoty, ktoré strácame, si menšiny úzkostlivo strážia, lebo vedia, že bez nich by ich nebolo. Majú svoju kultúru naozaj radi. Ona im dáva ich osobitosť... Každá
kríza pritom začína kultúrnou krízou... Nezabúdajme, že aj
vďaka menšinám v každej z našich krajín pribúda viac žita
ako buriny.“ Po tomto peknom úvode nasledovali príspevky predstaviteľov jednotlivých menšín. Za Slovákov žijúcich
v Maďarsku vystúpili: Katarína Királyová, Anton Paulik,
Ján Fuzik a Alžbeta Račanová. Problematiku Slovákov žijúcich v Čechách i nadnárodnej integrácie menšín predstavili: Vladimír Skalský, Naďa Vokušová, Štefan Mezihorský a
Peter Lipták. Slovákov zo srbskej Vojvodiny reprezentovala
Milina Sklabinská. Svoje zastúpenie mal tiež Svaz Maďarů
žijících v českých zemích a Kongres Poláků v České republice,
ktorého problémy a východiská predstavili Józef Szymeczek
a Radomir Sztwiertnia.
Slovákov z Poľska zastupovali generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris a Milica Majeriková. Súčasťou programu bola vernisáž výstavy Päťdesiat rokov
krajanského časopisu Život v Poľsku, ktorá bola prezentovaná v priestoroch Ministerstva kultúry Českej republiky v
Nostickom paláci. O ťažkých začiatkoch i súčasnom stave
vydávania krajanského časopisu porozprával generálny tajomník, pričom so svojimi zážitkami sa podelila aj Naďa Vokušová, ktorá svojho času v Živote vykonávala novinársku
prax. Účastníci konferencie sa mohli oboznámiť aj s najnovšími výtlačkami časopisu Život. Po skončení pracovnej časti
programu sa v priestoroch galérie SOGA konalo otvorenie
vernisáže na Slovensku pôsobiaceho maliara Rudolfa Fila.
Bohatý program, témy prednášok i neformálne rozhovory priniesli účastníkom mnohé témy na zamyslenie, či už
v oblasti porovnania postavenia jednotlivých menšín alebo
možnosti obohatenia vlastnej činnosti.
Milica Majeriková
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Posviacka nového auta v roku 2007

Odkedy počuť sirénu
v Malej Lipnici?
Z histórie
Síce sirénu isto nebolo počuť od
začiatku existencie požiarneho zboru
v Malej Lipnici, systém protipožiarnej
ochrany v Malej Lipnici sa začal rozvíjať ešte za čias Rakúsko–Uhorska. Ešte
pred prvou svetovou vojnou pridelili
v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie
obci Vyšná Lipnica ručnú striekačku
spolu s výbavou, ktorá bola uskladnená
v drevenej šope pri škole v centre obce.
Touto výbavou disponoval richtár obce
a zároveň vyberal spomedzi obyvateľov
ľudí a taktiež kone, ktorí boli určení na
hasenie požiarov. Takýto systém hasenia bol v Malej Lipnici zaužívaný až do
roku 1930.
V roku 1930 na základe žiadosti
poddôstojníka ŠPZ Eugena Vierčka
(ogniomistrza) z Jablonky so súhlasom okresného úradu boli vybrané dve
osoby z obce, ktoré sa mali zúčastniť
školenia za účelom zorganizovania

jednotky Dobrovoľného požiarneho
zboru v Malej Lipnici. Na školenie
boli vybratí Cyprián Vojtiček a Ignác
Gluc. Kurz trval 14 dní. Po absolvovaní školenia sa prvým náčelníkom stal
Cyprián Vojtiček a jeho zástupcom Ignác Gluc. Spoločnými silami vytvorili
jednotku DPZ, ktorá mala 16 členov.
Pre nových členov bolo zorganizované
školenie a cvičenia. Za peniaze, ktoré
zbor získal vďaka zbierkam, bolo kúpených 8 kompletných uniforiem, prilby,
opasky a sekerky. Vo výbave požiarneho
zboru sa nachádzala ručná striekačka.
V roku 1959 sa vďaka snahe a podpore vedenia obce dostal DPZ v Malej
Lipnici z okresného veliteľstva motorovú pumpu M 800 aj s výbavou. Kúpená bola taktiež prevážacia plošina ťahaná koňmi na prevoz striekačky a 200 m
tlakovej hadice. Výbava bola v tom čase
v jednej z miestností obecného domu.
V roku 1963 sa z peňazí získaných
v zbierkach miestneho obyvateľstva
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a vďaka ﬁnančnej podpore miestneho
národného výboru a urbáru kúpilo 22
slávnostných uniforiem aj s čiapkami.
V roku 1964 bola pre jednotku zakúpená motorová pumpa Leopoldia.
Vzhľadom na to, že vo výbave DPZ
v Malej Lipnici sa nachádzalo väčšie
množstvo náradia a uniforiem, požiarnici sa začali angažovať vo veci výstavby požiarnej zbrojnice. Bol zhotovený
rozpočet stavby a pomaly sa zhromažďoval materiál. Vďaka pomoci vedenia
obce, obyvateľom a ich dobrovoľnej
pomoci sa v rokoch 1968 – 1971 podarilo postaviť požiarnu zbrojnicu,
ktorá bola odovzdaná a skolaudovaná
30. mája 1971.
V roku 1977 dostala jednotka DPZ
užívané vozidlo značky Żuk spolu s prívesom od rajónového veliteľstva v Novom Targu. To sa vo výraznej miere
odrazilo v protipožiarnom zabezpečení
obce. Vďaka snahe miestnych požiarnikov bola zorganizovaná peňažná zbierka na nákup zástavy pre DPZ v Malej
Lipnici. Zástava bola zhotovená v Krakove. Dňa 4. mája 1985 bola zástava
posvätená a odovzdaná miestnej jednotke DPZ. V roku 1987 zapadlo rozhodnutie o vytvorení dychového orchestra,
ktorý by pôsobil pri požiarnom zbore.
Peniaze na nákup hudobných nástrojov získala jednotka vďaka peňažným
darom zo strany inštitúcií, sponzorov
a ﬁnančnej pomoci miestnych obyvateľov. Hudobné nástroje boli kúpené
vo vtedajšom Česko-Slovensku. Prvým
kapelníkom novovzniknutej dychovky
sa stal Emil Luka, avšak onedlho ho na
tomto poste vystriedal Dušan Rybár
z Námestova, ktorý je kapelníkom dodnes. V roku 1991 vďaka snahe vedenia
DPZ v Malej Lipnici sa podarilo kúpiť

v Malej Lipnici

ný Cyprián Vojtiček (1930 – 1936),
ktorého v tejto funkcii vystriedal jeho
zástupca Ignác Gluc (1936 – 1959).
Po ňom túto funkciu prevzal Emil Lichosyt (1959 – 1979). Ďalším náčelníkom bol Augustín Vojtíček (1979
– 1985) a po ňom Emil Slamčík (1986
– 1991).

A dnes
Aktuálne má Dobrovoľný požiarny
zbor 47 aktívnych členov, 9 čestných
členov, mládežnícku požiarnu družinu
chlapcov, do ktorej patrí 10 desať osôb
a mládežnícku požiarnu družinu dievčat, ktorých je taktiež desať. Predsedom
jednotky je Alfonz Adamčík, náčelníkom František Bochačik a dychovú kapelu má na starosti Albín Šľachta.
Hlavnou náplňou požiarnej jednotky je záchranná protipožiarna činnosť v obci a okolí. Počas roka majú
približne do 20 zásahov rôzneho typu.
Sú to predovšetkým požiare, ale pokiaľ

sa obci stane nejaká nehoda, pomáhajú
pri jej odstraňovaní a zabezpečujú miesto nehody. Okrem takýchto povinností
sa každoročne stretávajú s inými jednotkami dobrovoľných požiarnych zborov na pretekoch. Z družín, aké majú
Malolipničania, si tento rok najlepšie
počínali dievčatá, ktoré v rámci gminy
obsadili prvé miesto, vďaka čomu postúpili do okresnej súťaže a tam obsadili tretie miesto. Družina chlapcov bola
v rámci gminy druhá a seniori obsadili
tretie miesto.
A nezaháľa ani dychový orchester,
ktorý svojou hrou obohacuje obecné
slávnosti, krajanské a gminné prehliadky
a zúčastňuje sa taktiež súťaží. Tento rok
má dychovka však o čosi krajší, pretože
práve v novembri, a presnejšie 22. 11.,
si pripomenie 20. výročie svojho oﬁciálneho založenia, avšak túto udalosť vám
priblížime už v nasledujúcom čísle.
Marián Smondek
Foto: archív DPZ
v Malej Lipnici, autor

Mládežnícka požiarna družina dievčat

e-mail: zivot@tsp.org.pl

nové protipožiarne vozidlo značky Żuk
vďaka ﬁnančnej pomoci zo strany Úradu gminy v Jablonke. Auto slávnostne
posvätil otec biskup Ján Škodoň.
Vzhľadom na čoraz väčšie potreby
miestneho požiarneho zboru v roku
1994 zapadlo rozhodnutie o prestavbe
vtedajšej požiarnej zbrojnice. Vďaka
pomoci gminy, sponzorov a samozrejme aj miestnych obyvateľov bola postavená nová požiarna zbrojnica, v ktorej
sa nachádzajú tri garáže pre záchranné
vozidlá, klubovňa pre požiarnikov, ako
aj dve sály, v ktorých sa organizujú rôzne slávnosti a posedenia.
V roku 2004 dostal DPZ v Malej
Lipnici malé záchranné vozidlo značky
Mercedes L408 od DPZ v Jablonke.
Avšak už o rok neskôr putovalo toto
vozidlo do rúk požiarnikov z Hornej
Zubrice, pretože jednotke v Malej Lipnici sa podarilo zadovážiť stredne veľké
záchranné vozidlo značky Mercedes.
Toto užívané vozidlo sa im podarilo kúpiť v cene 120 000 zł, z čoho 90 000 zł
zaplatila gmina a 30 000 zaplatila jednotka z vlastných prostriedkov.
Rok 2005 bol pre DPZ v Malej
Lipnici jubilejným rokom, pretože
v tom roku pripadlo 75. výročie založenia jednotky DPZ. Medzičasom
bolo záchranné vozidlo značky Mercedes obnovené a v roku 2007 slávnostne
posvätené. Pri tej príležitosti získlal
DPZ v Malej Lipnici zlatú medailu
„Za zásluhy pre požiarnictvo“. Vlani
bola výbava jednotky vďaka ﬁnančnej
pomoci Úradu gminy v Jablonke rozšírená o modernú motorovú pumpu
značky Tohatsu.
Od založenia jednotky DPZ sa vystriedalo na poste náčelníka viacero
osôb, prvým z nich bol už spomína-

Spoločná fotograﬁa seniorov na záver gminných pretekov
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a jeseň, vlastne už v predvianočnom čase, keď vonku
býva dosť nevľúdne, niekedy
hmlisto a inokedy daždivo, koľkokrát
ani nevieme, ako sa obliecť, či teplejšie
než včera, alebo nie tak teplo, či si vziať
pršiplášť, alebo dáždnik, lebo aj keď sa
nám zdá ráno neprívetivo, počasie sa
môže zmeniť, hmla čoskoro zredne, slnce ju presvieti, pred obedom môže nám
byť ešte horúco, hoci je to nepravdepodobné, môže to však vypáliť aj opačne,
z hmly môže byť dáždik a z dáždika
lejak. December sa babím letom neveľmi rád chváli. No ak hej, netreba mu
veriť. Pri decembrovom slnci zimník
unesiete. Deň sa rýchlo míňa a je veľmi
krátky, čo by aj slnce ako krásne žiarilo
a hrialo, nestihne si deň dosť tepla nachytať, ak dačo okolo obeda nazbiera,
do večera to minie, nezohreje nôcku.
Ba možno nôcke hádam hneď zvečera
len hmlu privábi. No nemusí tak byť.
Možno sa chce nôcka popýšiť a hneď
zvečera ostrejšie chladom dýchne, slnce
len pred chvíľou zapadlo a na oblohe sa
už zjavil mesiac, ani čo by vystúpil zo
záhrad, a holé stromy akoby ho dvíhali
alebo pomáhali dvíhať dlhými prstami,
taký je ťažký a studený. A nejaký dedinčan, sedliak, hoci už takýto mesiac
neraz videl, predsa sa vždy trochu začuduje, možno i poznámku utrúsi: „Aha
ho! Ale je, kristušát! Ej, ale je ťažký! Aj
z medi, aj z ľadu. Tuším sa ani nemôže,
nevládze na oblohu vyteperiť. Márnosť,

keby mi mal kto z neho kotol spraviť!
Aby som si mal v čom na budúci rok, ak
bude dosť slivák, lekvár uvariť.“ A noc
je potom naozaj chladná. Mráz pozasklieva všetky bariny a barinky, najprv
ich len jemnunko pohladká, utíši vlnky, každej daruje sedmokrásku, lenže
zabudne zdvihnúť dlaň a nevdojak sa
všetko zviaže dovedna - odrazu je všade plno zrkadiel. Mesiac sa ani nestačí
vo všetkých uzerať, najradšej sa díva do
jazier a rybníkov, no a s ním, pravdaže,
vždy sa dívajú do jazier a rybníkov aj
hviezdy. Hviezdy sa však rady uzerajú
aj v zamrznutých mláčkach. Potom,
akože ináč, býva i ráno krajšie a veselšie, vzduch len tak zvoní a cinká. Čo na
tom, že tu alebo tam niekto nahlas na
ulici smrkne? Mráz aj to smrknutie postriebri. Vzduch je ako zamrznutá harfa. Stačí vystrčiť nos a hneď narazíte do
jej strún. Aj zem je pozbíjaná kovovými ihličkami. Keď odchádzate z domu,
nemusíte si brať pršiplášť, načo by vám
bol? Stačí sa teplo obliecť a potom, no,
poďme! Chlapi aj mládenci, hoci nie
všetci, ale tí rozumnejší celkom iste,
majú pod nohavicami namiesto trenírok dlhé spodky, lenže sa k tomu neradi priznávajú. Čo by si o nich ženy
pomysleli? Poniektorí - čo na tom, že
im hneď, ako vyšli z domu, očervenel
nos? - rozopnú zimník: veď nie je zima,
tuším ani nemrzlo a nemrzne, to je dajaký mráz?! Ženy však, najmä ženy - parádnice, hoci aj ony mali včera na sebe

zimník, sú rady, že sa môžu konečne
ukázať v kožuchu. Ach, len by kožuch
bol! Ach, len by bol nový kožuch a k
nemu aj nové čižmičky! Len by bolo
všetko, čo k paráde patrí. Niektorým
ženám je totiž stále zima, mohli by mať
tisíc kožuchov, sto párov čižmičiek,
mohli by mať ozaj-ozaj všetko, stále im
je zima, zohrieva ich vari len móda a
paráda, ostatné si už môžete domyslieť!
Móda sa ustavične mení, ide ďalej, treba za ňou bežať: počkaj, móda, neutekaj, chcem ťa predbehnúť! Aha, čiže sa
tie chudej z času na čas predsa trocha
zolirejú! Ale keby sa móda ustavične
nemenila a nebolo treba za ňou bežať,
naháňať ju, hádam by od zimy zmrzli.
Pravdaže, to vravím len žartom. Kto by
si chcel ženy rozhnevať? Ani myslieť!
Oškrnok sem, úškrnok tam, možno sa
iba preto uškŕňam, aby som sa ľahšie
rozhovoril. Ja mám totiž predvianočné
obdobie, a najmä chladné dni, keď už
udierajú po nociach na zem mrazíky,
veľmi rád. Aj ženy mám vtedy radšej.
A strašne sa mi chce hovoriť. No nie
iba ženám. Počujte, priatelia, čo vám
vyrozprávam!
Bol som vtedy študentom v Ivanke.
Je to dedina pri Bratislave. Keby ste sa
ta chceli pozrieť, stačí zájsť v Bratislave
na železničnú stanicu alebo na autobusovú zastávku a o štvrťhodinku ste
tam. Kedysi to boli dve obce - Ivanka
a Parná, postupne sa však spojili už iba
domáci, najmä starší vedia, kto sa kde

Ale aby som nepredbiehal. Teraz sa
možno na všetko trošku ináč dívam, ani
čo by som chcel chvíľami sám seba zosmiešniť, no vtedy, a ja to aj teraz viem,
všetko sa mi javilo akosi ináč. Musel
som predsa z niečoho žiť. Štipendium
som dostával, no nebolo veľké; ak stačilo, tak hádam na stravu, zvýšiť mi
ho nemal kto a ani prečo, nebol som
najlepší žiak. Aj keď som v niektorých
predmetoch vynikal, v iných som habkal. Ba niekoľkokrát som na vyučovaní
jednoducho zaspal. Nečudo! Bol som
unavený. Možno som bol práve po
kšefte. Na hodinu hlavného nástroja
som neraz radšej ani nešiel, profesor by
ma bol vyhodil, stačilo by mu pozrieť
mi na pery alebo ma nechať fúknuť
čo len tón, hneď by bol uhádol, kde
a ako jeho žiak či učeň noc, dve noci
cvičil. No ja som si aj tak vedel všetko
ospravedlniť. Z domu mi nič nedávali. Z čoho mali dávať? Toľko som mal
súrodencov, že rodičia ani nezbadali, či
chýba doma jeden, dvaja, traja alebo
až štyria, jeden sem alebo tam, nerátalo sa u nás každý deň, koľko je doma
detí, nebolo na to ani času: čo je preč,
je preč, dobre, že sa nehlási, asi sa mu
vodí dobre, dobre mu je tam!
Nuž bolo, ako bolo! Topánky sa mi
zodrali a rozpadli, oblek sa ošúchal, košele prestali slúžiť, ponožky sa prederavili a zimník, eh, prisámbohu, všetko
bral čert, staraj sa, človeče! Nemal som
ani len vlastný nástroj - a študuj! Čo
naštuduješ? Škola ti nástroj požičia, ale
aký! Plech! Dávno ho už iní rozladili,
zničili, no tráp sa! Namôjdušu som sa
trápil! Najmä na začiatku. A potom
ešte väčšmi. Aj s nástrojom, no aj ináč.
Všelijako. Kúpil som si košeľu, nezostalo mi na jedlo, chodil som do menzy
načierno jedávať polievku, no keď som
konečne zasa dostal štipendium, tých
zopár koruniek, taký som sa už cítil vyhladovaný, že som ich za štyri dni či za
týždeň prejedol, a potom so si nadával
do hlupákov, lebo som zase žil iba na
polievkach, ba ešte mi chýbal notový
zošiť, ceruzka, pero som stratil - čím
budem písať? A do čoho? Kto mi dá
na zošiť alebo aspoň na nejaký slušný
notový papier...
(Liesky. Vincent Šikula,
Bratislava, 1980)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Hej, Ivanka, Ivanka, medzi pekným
stromovím!
Mám tam jedno potešení, ale k nemu
nechodím...

Panebože, tak veľa sa mi žiada povedať!
Ako som sa vlastne do Ivanky dostal? Dnes už hádam ani neviem, ako
to presne bolo, hoci by som mal vedieť.
Doma nás bolo neúrekom detí a ja som
prišiel do Ivanky krátko po vojne. Začal som študovať na štátnom konzervatóriu hru na lesnom rohu, no a ako
každý študent, ktorý študuje hudbu,
musel som mať aj nejaký obligátny nástroj, pre dychára to bol klavír. A keďže mi z domu nemohli nič dať, ani na
štúdium pridať, ktosi mi poradil, viem
kto, no nie je dôležité, aby som ho spomínal, dosť na tom, že mi poradil, kde
a ako si možno privyrobiť. Prišiel som
robiť do Ivanky organistu. Niežeby
som vedel na organe hrať! O to predsa
nešlo. Organistu však v dedine potrebovali a ja som chcel študovať, no nemal som nástroj. Nemal som kde cvičiť
ani na obligátnom klavíri. A, pravdaže,
potreboval som i peniaze. Potreboval
som! Potreboval som peniaze skôr, ako
som sa naučil hrať. Nebol som sám,
podobných študentov bolo po vojne
veľa, profesori to vedeli, no zakazovali nám chodiť na kšefty, obávali sa, že
sa naučíme fušovať a potom sa im už
nepodarí vychovať z nás poriadnych
hudobníkov. Asi mali pravdu. Aspoň
v mojom prípade. Lebo ja som naozaj
veľa fušoval. Koľko som len mal všelijakých povinností, zavše mi ani na školu
nezostával čas. Chodieval som hrávať
na svadby, na pohreby, na zábavy, ba
niekedy len na obyčajné, celkom hlúpe lacné lumpovačky alebo napríklad
na meniny nejakému chudobnému či
bohatému korhelovi, častejšie bohatému, lebo bohatý si spomenul na mňa
aj vtedy, keď zabíjal sviňu a pozýval
svojich známych na Jaternice. Nuž aj
takto. Zakaždým inde, zakaždým ináč
a zakaždým ináč na inom nástroji. Na
všetkých som musel vedieť hrať. Ak
nebol poruke hudobný nástroj, musel
som si ho vedieť nájsť, a mne sa zdalo,
že prečo nie, najmä ak som vedel, že v
rúre sa už pečú jaterničky. Nečudo, že
potom neskôr, keď som školu dokončil, nebol a ani som nemohol byť, dodnes nie som, a už ani nebudem sám so
sebou spokojný – zavesili sme muziku
na klinec!

Poviedka na voľnú chvíľu

narodil. Ivanka bola vždy Ivankou, ale
Farnú voľakedy volali Pafár. V oboch
obciach žili Slováci i Maďari, nebývali
však medzi nimi rozbroje, lebo to boli
väčšinou sedliaci a vedeli sa v oboch rečiach dorozumieť. Netreba priveľmi zabŕdať do histórie. Načo? Veď neďaleko
bola Bratislava čiže Prešporok alebo Pozsony. V susednej obci bol farárom Anton Bernolák a v miestnej matrike, ak
sa nestratila, našli by ste aj zápisy napísané jeho rukou. V Ivanke je zámoček,
vlastne kaštieľ, ktorý dobre poznali štúrovci. Aj Ľudovít Štúr vedel, že tam má
otvorené dvere. Hádam by bolo dobre
spomenúť, že v Ivanke je aj Hausmusikant. Minesängeri, trubadúri, truvéri či igrici? Ako ich nazvať? Veď je to
jedno. Neďaleko je Bratislavský hrad a
iným smerom, nie však priďaleko, pri
ceste do známeho a kedysi slávneho
mesta, leží obec Igram. Nie, nechceme
sa priveľmi vzdialiť. Skôr ako by sme
prišli do Igramu, natraﬁli by sme na
Chorvátsky a potom Slovenský Grob,
možno na Čataj, Senkvice, Vištuk, Cífer, Gocnóg čiže Božetechovo, Halmeš
čiže Jablonec, no a na Báhoň, ako na
Noemov koráb, ktorý na trnavskej rovine narazil na Igram a jednoducho ho
pohltil aj s muzikantmi. Podobne Ivanka pohltila Farnú. Grinavu, Limbách,
Ompitál, ale aj Budmerice a iné dediny sme náročky obišli. Pustiť sa iným
smerom? Zbytočné! Stačí nám Ivanka.
Možno tu nájsť všetko, čo potrebujeme. Je to pokojná a aj v minulosti to
bola pokojná obec. Žili tam prevažne
roľníci, troška aj vinohradníci. Mali
svoje zvyky a radi si na ne potrpeli.
Ach, koľko vecí mi odrazu prichodí na
um! Všetko však spomínať nemôžem.
Citlivejšiemu uchu veľa prezradia i
priezviská: Jaslovšký, Letenaj, Antalic,
Biskupič, Luknár, Kriegel, Matušek,
Krištoﬁč, Štiglic, Morávek, Hajzok,
Mišík, Kemeneš, Vajglán, Zíbala, Snovický, Múčka, Kadnár, Podmanický,
Legrády, Vendel, Dóza, Luža, Trnčík,
Ciglán, Rumel, Baričič, Moravčík,
Oravec, Pudmarčík, Országh...
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ŽIVOT November 2009

Symbolický cintorín v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách bol
vybudovaný na pamiatku tým, ktorí v horách, predovšetkým však vo
Vysokých Tatrách, zahynuli. Samotná lokalita je vzácnou, unikátnou
kultúrnou a historickou pamiatkou, situovanom v prírodnom prostredí
Tatranského národného parku. Ústredným mottom je: Mŕtvym na
pamiatku a živým pre výstrahu. (citát zo Štatútu)
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Od myšlienky k realizácii viedla dlhá
cesta. Na miestach tragédií sa z času na
čas objavovali tabuľky. Tiché a predsa
výrečné mementá tým, ktorí vchádzali
do dolín, zavrhovali pokoru, opatrnosť,
ignorovali nebezpečenstvo. Najprv sa
chybne prvenstvo myšlienky pripisovalo Ferovi Liptákovi, keďže Alojz Lutonský sám zavrhol autorstvo. Otakar Štáﬂ,
pražský akademický maliar, ktorý si mimoriadne obľúbil Vysoké Tatry, je autorom myšlienky výstavby Symbolického
cintorína. Jeho celkom pôvodnou myšlienkou bolo postaviť symbolický cintorín v osade Štrbské Pleso, v lokalite
Drigan. Túto možnosť konzultoval s vedením Štátnych kúpeľov. Napokon pre
neprekonateľné prekážky z tohto predsavzatia nič nevzišlo. Štáﬂ však nezostal
pri hľadaní vhodného miesta osamotený.
Pridal sa k nemu Lutonský, ktorý horlil
za svahy Patrie so strany Mengusovskej
doliny. Rozhodnutie padlo v roku 1934
a podiel na nájdení nového vhodného
miesta mala Génia Vyskočilová z Prahy,
literátka, častá návštevníčka Štrbského
Plesa. Bola Štáﬂovou priateľkou a horlivou propagátorkou myšlienky Symbolického cintorína, pomocníčkou pri
jeho budovaní. Tým „miestom miest“
mal byť limbový háj pod západnou stranou Ostrvy, v strede ktorého Génia Vyskočilová vyriekla myšlienku: „Tu bude
to miesto mŕtvym na pamiatku a živým
pre výstrahu!“.

V rokoch 1930 až 1937 nasledovalo zdĺhavé obdobie administratívnych
úkonov. Predstavy architekta Viktora
Horáka o kaplnke celej z dreva pamiatkari zamietli, ak. maliar Štáﬂ mal vlastný nákres celého cintorína s kaplnkou.
Syn inž. Roberta Vosyku, ktorý žije
a pracuje ako lekár v Turnove, uviedol
v korešpondencii známemu z Tatier,
že: „Mamínka Marie nakreslila původní návrh na kaplnku pod Ostervou, otec
pak ji stavěl...“ Objednávku na vyrezávané a maľované detvianske kríže
dostal Jozef Fekiač, tesárske práce Jozef
Keduch, murárske Jozef Ovčaček a stolárske Július Hudák z Popradu, práce
na budovaní chodníkov po Františkovi
Kovalčíkovi z Kežmarku prevzal Peter
Dučák. Pani Geňa chodievala stále
v čase výstavby cintorína a neváhala robiť akúkoľvek prácu. Spolu so Štáﬂom
robili aj schody ku kaplnke, ktoré sa jej
pri návšteve po rokoch, v osemdesiatke, zdali veľmi veľké.
Horskí vodcovia kládli vence už od
novembra 1936 a na sviatok Všetkých
Svätých tento akt každoročne opakovali. Úplné predstavy o duchu miesta
si so sebou do Čiech po roku 1938
odniesli Otakar Štáﬂ a jeho manželka
Vlasta, Génia Vyskočilová, či Robert
Vosyka. Noví funkcionári KSTL postupne odsúvali od diania aj Alojza Lutonského.

Čas slávnostného otvorenia prišiel,
keď bol celý akt zaradený do programu Tatranských slávností Klubu slovenských turistov a lyžiarov 10. a 11.
augusta 1940 za účasti oﬁciálnych osobností na čele s prezidentom republiky
Dr. Jozefom Tisom.
Čo všetko sa v tom čase na Symbolickom cintoríne nachádzalo? Kaplnka, 60 detvianskych vyrezávaných
a maľovaných krížov, vyhotovených
ľudovým umelcom Jozefom Fekiačom
– Šumným z Detvy, pred vchodom
bol veľký dubový kríž. Pod ním v skale
vytesaný slovenský štátny znak a nápis
Známym a neznámym obetiam Vysokých Tatier. Okolo kaplnky bolo malé
alpínum, ktoré veľmi starostlivo inštalovala Vyskočilová. V kaplnke mala
byť olejomaľba Otakara Štáﬂa „Znášanie zraneného horolezca“ a malý oltár
z limbového dreva. Štáﬂov obraz bol
nedokončený a pri nálete na Prahu
vo februári 1945 úplne zničený. Vo februári 1948 vydal krúžok priateľov O.
V. Štáﬂa k tretiemu výročiu tragickej
smrti knihu Alojza Lutonského „Symbolický cintorín vo Vysokých Tatrách“.
V kaplnke stále chýbal obraz Otakara
Štáﬂa „Znášanie raneného horolezca“,
ktorého osud je dodnes nejasný. V roku 1961 však v rezbárskom družstve
v Spišskej Belej rezbár Ladislav Tﬁrst
vyrezal reliéf rovnomenného názvu,
ktorý bol v septembri toho istého roku
umiestnený do kaplnky.
Autori v knihe - Symbolický cintorín Mikuláš Argalács a Dominík Michalík – pokračujú neblahými rokmi,
kedy cintorín chátral, až prišli deväťdesiate roky minulého storočia a opäť aj
zvýšená starostlivosť o kaplnku, kríže
a tabule. Ako ma informoval Dominik
Michalík do konca m. r. je evidovaných 1099 obetí na našej strane Vysokých Tatier, (približný odhad je od 16.
stor.), z toho v roku 2007 bolo 14 (po
poľskej 10) a v roku 2008 11 obetí. Po
poľskej strane 12 obetí.
Na minuloročnej pietnej spomienke na cintoríne za prítomnosti 500 až
600 ľudí sv. omšu celebroval ThDr. Ľubomír Štefaňák v spoločnosti ďalších
štyroch kňazov. Symbolický cintorín
vo Vysokých Tatrách sa stáva pútnickým miestom. Je navštevovaný po
celý rok a je výrečným mementom pre
odvážlivcov taktiež po celý rok, nielen na Sviatok všetkých svätých.
Ján Kubáň

SPOMIENKA NA ANNU SUTOROVÚ
Anna Sutorová sa narodila vo Vyšných Lapšoch 18. decembra 1914
v rodine Jána a Márie Griglákovcov.
Mala šiestich súrodencov, ale štyria
zomreli v mladom veku. Sestra Mária
bývala vo Vyšných Lapšoch a Helena
v USA, kde sa dožila vysokého veku 98
rokov.
Po skončení ľudovej školy, ktorá
bola sedemročná, Anna, nadané dievča, pokračovala v štúdiu na gymnáziu
v Novom Targu a zmaturovala v roku
1936 v Jordanove. Po škole nedostala
hneď prácu, preto sa ďalej vzdelávala na Hospodárskej škole pre učiteľov
v Krakove. Neskôr rozširovala svoje
poznatky aj na Hotelovej akadémii,
kde sa učila angličtinu.
Po vypuknutí druhej svetovej vojny
a pričlenení severného Spiša k Slovensku, dostala pracovné miesto na Slovensku. Skôr, než sa zapísala na kurz
slovenčiny išla za svojim ujom vdp.
Pavlom Majerčákom, ktorý pracoval
vo farnosti v obci Nemecká, presnejšie
v jej štvrti Dubova, kde sa zdokonaľovala v slovenčine. Riadny kurz slovenského jazyka absolvovala v Spišskej
Novej Vsi a odtiaľ odišla na svoje prvé
pôsobisko do školy v Humennom. Neskôr to bol Bardejov a Pavlovice. Od
roku 1943 učila v Lesnici nad Dunajcom a od 1944 v Červenom Kláštore,
kde bola napokon riaditeľkou školy.
Bola tam poverená zriadením sloven-

skej školy popri už existujúcej maďarskej. Vyučovanie prebiehalo najskôr
v súkromnom byte a žiaci chodili do
školy na dve smeny. Pracovala tam do
roku 1949. Potom sa vydala za Jána
Sutora z Nového Targu. V 1951 sa
vrátila do Poľska a narodila sa jej dcéra Michalina, ktorá tiež pôsobila ako
učiteľka vo Vyšných Lapšoch. V 1953
sa Anna s celou rodinou presťahovala
do Novej Belej, kde učila na základnej
škole až do roku 1956. Po narodení
syna Boleslava začala pôsobiť na Orave
v Jablonke-Boroch. Od roku 1957 do
roku 1966 bývala a pracovala v Nedeci.
V roku 1967 sa vrátila do rodnej obce Vyšných Lápš, kde učila slovenský, poľský a ruský jazyk. V roku 1972 odišla
do dôchodku. Vo svojich spomienkach
poznamenala, že zo záľuby bola prírodovedcom. Zomrela 17. septembra
2009 vo veku 95 rokov.
Anna Sutorová bola dobrým pedagógom, o čom svedčili početné návštevy jej bývalých žiakov najmä z Červeného Kláštora, ktorí pri príležitosti jej
narodenín nikdy na ňu nezabudli.
Svoje spomienky na učiteľku Annu
Sutorovú nám uviedla jej bývala žiačka
Monika Penxová, rod. Znancová z Červeného Kláštora. Podľa nej A. Sutorová
bola výborným pedagógom. Vyžadovala síce veľa od svojich žiakov a dodržiavala prísny poriadok v triede, ale
vďaka tomu jej žiaci boli aj vo svojom

Oslava 90. narodenín, ku ktorým jej prišli zablahoželať bývalí žiaci z Červeného Kláštora

Anna Sútorová - pred školou v Novej Belej
s dcérou v náručí

e-mail: zivot@tsp.org.pl

živote disciplinovaní. V súkromnom
styku patrila medzi veľmi zhovievavých
ľudí a bola dobrosrdečná. - Chcela, aby
sme v živote niečo dosiahli, - hovorí M.
Penxová. - Viedla nás k osobnej kultúre
a prízvukovala na vonkajší vzhľad. Vyučovanie prebiehalo doobeda pre menšie
detí a poobede pre starších žiakov. Spolu sa učili 3 až 4 ročníky. Bola to veľmi
ťažká práca, veď každá trieda mala iné
osnovy. Učila nás všetky predmety a dekan vdp. Pavol Čolko náboženstvo. Pani
učiteľka Anna a kňaz Pavol boli u nás
veľkou autoritou. Tvorili základ inteligencie. Vojnové roky boli ťažké. Napriek
týmto problémom učiteľka Anna sa snažila nepodľahnúť vojnovým následkom.
Viedla nás k poznaniu prírody, okolia a učila nás ľudskej spolupatričnosti
a vzájomnej úcte.
Najčastejšie si spomínam na výlet na
Tri Koruny, lebo aké mohli byť len vtedy
výlety. Chcela nás vytrhnúť z každodenného života a naučiť pozerať sa na prírodu trochu inak, ako sme my ju videli.
Na jednom z takýchto výletov nám kúpila debničku čerešní. Každému dala do
hrnčeka. Túto chuť cítim dodnes, pre nás
to malo veľmi veľký význam. Dodnes som
jej za to vďačná aj za jej poznatky, ktoré
nám odovzdala. My, žiaci z Červeného
Kláštora ju stále živo spomíname, lebo
veľa urobila pre nás Slovákov, učila nás
v rodnom jazyku a viedla k národnej hrdosti a kresťanskej viere a láske.
Dorota Mošová
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Po stopách minulosti

Vďaka účinnej pomoci pána profesora Jozefa Šimončiča
a PhDr. Františka Žifčáka, riaditeľa Štátneho archívu v Levoči, sa mi dostalo do rúk niekoľko vzácnych historických
prameňov, a síce kúpnych zmlúv, na základe ktorých obce
Jurgov, Nová Belá a Tribš kúpili Budapešti hasičské striekačky s príslušenstvom.
Zmluvy, písané v maďarčine, úradne potvrdené úradníkom v Spišskej Starej Vsi, a schválené levočským podžupanom uzavreli samosprávne predstavenstvá s pánom
Walserom, majiteľom prvej uhorskej fabriky striekačiek,
požiarneho náradia a zvonov.

Jozef Čongva

ŽIVOT November 2009

K počiatkom hasičských
dobrovoľných zborov
na severnom Spiši
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Všetky tri zmluvy boli podpísané v máji 1890 roku.
Navyše, kedže celková cena striekačiek bola asi dosť veľká,
spomínané obce kúpili striekačky na päť ročných splátok,
samozrejme s patričnými úrokmi.
Podľa ustanovení všetkých zmlúv, dodávateľ, t.j. ﬁrma
Walser, mala dopraviť striekačky, na vlastné trovy, na železničnu stanicu v Kežmarku. Zmluvy, žiaľ neobsahujú ustanovenie o termíne dodávky.
Na dotaz pána profesora Šimončiča pán riaditeľ Žifčák
o.i. odpovedal, že O Kacvíne sa, žiaľ, podrobnejší záznam nenachádza1.
Nemáme k dispozícii žiadne pramene, ktoré by dokumentovali - aspoň približne - čas vzniku hasičských spolkov
v Jurgove, Novej Belej a Tribši. Je však takmer isté, že tieto
organizácie museli vzniknúť aspoň niekoľko rokov pred kúpou budapeštianskych striekačiek. Však načo by bolo hasičské náradie bez hasičov.
Predpokladám, aspoň v prípade Jurgova, že taký zbor
sa mohol zorganizovať najskôr v roku 1854, a najneskôr
v roku 1889. Logické sa mi zdá, že to nemohlo byť v roku 1854, či skôr, lebo farská kronika, popisujúca tragický
požiar Jurgova z 22. apríla 1854 roku sa ani slovíčkom nezmieňuje o účasti požiarnikov na likvidácii požiaru. Nemôžem si predstaviť, aby farár Andrej Chmeľ, ináč rodák
z Kacvína, bol natoľko nevšímavý, aby v kronike prehliadol
pomoc protipožiarneho zboru, keby v tom čase existoval.
Na druhej strane veľký požiar Jurgova, v ktorom zhorelo až do základov (ad fundamentum) - 90 domov a hospodárskych budov, mohol byť vhodnou inšpiráciou pre založenie
protipožiarneho telesa2.
1

List PhDr. Františka Žifčáka profesorovi Jozefovi Šimončičovi, zo 16.
decembra 2008.
2
Latinsky písaná farská kronika, čiastočne preložená kanonikom Jozefom
Vojtasom do slovenčiny, takto popisuje požiar: R.1854 vo vigíliu sv. Vojtecha
od 2. hodiny po obede do 6. hodiny večer shorelo v Jurgove 90 domov so stodolami,
stajňami a všetkými hospodárskymi budovami do základov.

Pre bližšie oboznámenie čitateľov s kópiami archiválií,
uvádzame - v zmenšenej podobe - kúpne zmluvy, ako aj
preklad jednej - je len samozrejme, že jurgovskej - do slovenčiny.
Načim chcem poznamenať, že 98-ročná jurgovská striekačka je ešte stále v dobrom stave. V novej požiarnej zbrojnici predstavuje vzácny exponát jurgovského neformálneho
múzeá dobrovoľného hasičského zboru.
Z hlásenia obvodného kacvinského notára, ktoré podal
26. mája 1912 roku hlavnému slúžnemu v Spišskej Starej
Vsi vysvitá, že Kacvín a Veľká Frankova mali spoločnú striekačku asi v tom istom čase ako tri spomínané obce, kedže
v roku 1912 existoval v Kacvíne pomerne veľký požiarny
zbor, pozostávajúci z 46 členov. Notár spomína, že tento
zbor vznikol – asi pred 15 rokmi, – to znamená okolo roku
18973.
Preklad kúpnej zmluvy jurgovskej hasičskej striekačky
(Spišská Stará Ves, 12. mája 1890)
Nápis v ľavom venčeku: Rok založenia 1858.
Nápis medzi venčekmi: Nádvorný dodávateľ jeho cisársko-kráľovskej Vzniešenosti arcikniežaťa Jozefa.
Nápis v pravom venčeku: Čestný diplom budapeštianskej výstavy v roku 1885.
FERENCZ WALSER
Prvá maďarská továreň požiarnych strojov, požiarneho
náradia, zvonov a kovových liatin
VII., Rottenbiller-utcza 66. BUDAPEST, VII., Rottenbiller–utcza 66.

Zmluva
Uzavretá dnešného dňa medzi z jednej strany Ferenczom Walserom budapeštianskym výrobcom požiarneho
náradia, ako predavačom, a z druhej strany predstavenými
obce Jurgov a poverenými zastupiteľským zborom dolupodpísanými, ako kupujúcimi a ručiteľmi, za nasledujúcich podmienok:
1. Ferencz Walser budapeštiansky výrobca požiarneho
náradia sa podujme dodať hore uvedenej obci, jednu, označenú pod nákresom číslo 220 cenovej listiny štvorkolesnú
malú dedinskú striekačku, zásobenú dvomi kusmi hadíc
s dĺžkou 15 metrov každá, jedným kľúčom do osí a jedným
dreveným kladivom za spoločne dohodnutú cenu 340 forintov, a ručí za jej dobrý technický stav.
2. My, dolupodpísaní a riadni ručitelia obce Jurgov sa
zaväzujeme zaplatiť v Budapešti horeuvedenú kúpnu cenu
a jej úroky pánovi Fertenczovi Walserovi alebo jeho dedičom v nasledujúcich splátkach, a síce:
85 forintov - 1. decembra 1890
85 forintov - 1. decembra 1891 s 4.67 forintami úrokov
85 forintov - 1. decembra 1892 s 9.34 forintami úrokov
85 forintov - 1. decembra 1893 s 14.01 forintami úrokov.
Trovy prepravy do železničnej stanice Kežmarok zaťažujú výrobcu.
3

Porovnaj maďarskú pôvodinu a jej slovenský preklad.

Preklad dokumentu z 26. mája 1912
Číslo 701
1912

Číslo výnosu 1636.
Predmet: Požiarnické hlásenie

Rukopisom:
Dané Stará Ves 12. mája 1890 + Macsicsak Janos
Walser Ferencz
+ Hovanyecz Sebestyén
Na druhej strane rukopisom:
Videl som. Spišská Stará Ves, 20. mája 1890.
Nečitateľný podpis.
Do čísla 260.189. Potvrdzuje sa v mene obecenstva Spišskej župy.
Levoča. 30. júna 1890
Nečitateľný podpis.
Podžupan.
Kópia originálnej kúpno-predajnej zmluvy z Tribša

Z kacvínskeho obvodného notariátu

Pánovi hlavnému slúžnemu
Spišská Stará Ves

Po stopách minulosti

V prípade sporu sa podrobíme právomoci akéhokoľvek budapeštianskeho kráľovského okresného súdu, slobodne zvoleného pánom Ferenczom Walserom alebo jeho potomkom.
Táto zmluva zhotovená v dvoch rovnakých exemplároch,
bola každou stranou prijatá, podpísaná a doručená zmluvným stranám.

Hlásim, že spomedzi obcí môjho obvodu jedine v obci
Kacvín je dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vznikol asi pred
15. rokmi a nateraz pozostáva zo 46 členov.
Jeho nachádzajúca sa v dobrom stave štvorkolesná striekačka patrí obci Kacvín a Veľká Franková.
Avšak obec Malá Franková a Osturňa sú zásobené ručnými striekačkami.
Konečne hlásim, že povinný požiarny zbor nie je ani v
jednej mojej obci.
Razítko s nápisom: SZENTMINDSZENT4 26. mesiaca
mája 1912
Pečiatka s nápisom: Spišská župa. Kacvínsky obvodný
notariát
Nečitateľné podpisy
Kópia listu z kacvínskeho obvodného notariátu

Szentmindszent znamená Všechsvätých. Tak - podľa patrocinia farského
kostola - bola pomenovaná aj obec.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Radostná správa

Blahoželanie k striebornej svadbe

10. septembra t.r. sa rodina Cecílie
(rod. Cervásovej) a Stanislava Švientekovcov z New Jersy z USA rozrástla
a pribudli do nej dvojčatá Tomáško
a Lukáš, ktorým prianie zasiela rodina.

Tak už máte šťastie svoje,
priviedli ste dietok dvoje
na svet krásny, často tvrdý,
buďte na ne vždy len hrdí.
Na svet prišli trochu hlasní z Vašej lásky vzácne kvety.
Nech sú zdraví, šťastní, krásni,
to vám želá celá rodina.

K 50-tim narodeninam
Nepozerajte Anna a Jacek spiatky,
tešte sa z krásnej päťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa
k Vám vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Nech navždy Vaše dobré duše rastú,
nech Vám dá Pán Boh lásku a šťastie.

Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí,
veľa lásky a zdravia
aj božieho požehnania
želáme Vám všetci.

Gratulácia
25. júla 2009 sa na spoločnú cestu
životom vydali Mária Lojeková z Novej
Belej a Anton Lipovský z Rožkovian
zo Slovenska. K tomuto významnému
medzníku v ich živote im prianie zasielajú rodičia, súrodenci a ostatná rodina.

ŽIVOT November 2009

Tento pekný narodeninový vinš zasiela celá rodina Anne a Jackovi Jóźwikovcom z Krempách.
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Toto blahoželanie k 25. výročiu
sobáša zasiela celá rodina dvom manželským párom Anne a Františkovi
Surmovcom a Žoﬁi a Valentovi Kačmarčíkovcom z Krempách.

Stabat Mater 2009
Posledný októbrový víkend sa uskutočnil v Jablonke trinásty ročník festivalu náboženských piesní Stabat Mater
2009. Od 23. do 25. októbra t.r. sa na
javisku v koncertnej sále J. Pavla II.
prezentovalo 250 umelcov, ktorých si
porota vypočula a odmenila za najkrajšie výkony.
Vo ﬁnálnom koncerte zaspievali a
zahrali ocenení účastníci: Aleksandra
Krzyżańská z Gniechowic, Modré
nôty z Nedece, Martyna Łęcká z Nového Targu, Anna Jarógová z Nového
Targu, Slnečné nôty z Rabki, Iwona Ziębová z Krakova, Ali Al. Ani
z Nového Targu, Dych z Raby Wyżnej, Jagoda Kretová z Nového Targu, Cantate Deo zo Skawy. Koncert
uzavrelo vystúpenie skupiny Porozumenie. (aj)

Oprava
Jeden pre druhého nech ste vždy oporou,
nech Vaše prstienky nie sú len ozdobou,
v živote nech stretne vás len šťastie a láska
a čelá nech nezbrázdi vám žiadna vráska...

V Živote č. 10/09 v článku Slovenčina v Kacvíne sme uviedli nesprávny
údaj Jan Wojtas namiesto Mariusz
Wojtas, riaditeľ tamojšej ZŠ, za čo sa
dotyčnému ospravedlňujeme.
Redakcia

Pri tejto príležitosti sa 10. septembra t.r. v Malopoľskom centre kultúry
v Krakove uskutočnila slávnostná recepcia. Toto podujatie, ktoré zorganizoval Generálny konzulát SR v Krakove, zhromaždilo veľa hostí a medzi
nimi boli aj krajania z Oravy a Spiša.
Gratulácie k tomuto sviatku prijímal
generálny konzul I. Horský s manželkou.
Neskôr vo svojom príhovore poďakoval všetkým, s ktorými sa dostal do
styku počas svojho pôsobenia na Generálnom konzuláte v Krakove. Vyjadril svoju vďačnosť za ústretovosť a pomoc, ako aj žičlivosť, s akou sa stretol
v rôznych prostrediach. Rozlúčil sa,
keďže jeho diplomatická misia na území Poľskej republiky dobehla konca.
Napokon poprial zhromaždeným príjemný večer. Nádych podujatiu dávala
aj hrá slovenskej skupiny. (aj)

Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta,
to podstatné, čo sme na nich milovali
ako úsmev, názory, láskavosť tu zostane
navždy. Je teda len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich výnimočnosť ...

Emília Mišincová, rodená Ďurčáková, sa narodila v roku 1928
v mnohodetnej rodine Jozefa a Cecílie
Ďurčákovcov v Hornej Zubrici. Vzdelanie získala v miestnej základnej škole.
V roku 1955 sa vydala za Eugena Mišinca, s ktorým vychovali spolu tri deti
– Eugena, Jána a Vladislavu.
Počas druhej svetovej vojny a najmä
po nej bolo ťažko o prácu a peniaze,
preto sa rozhodla v roku 1946 spolu so
skupinou krajanov odísť na Slovensko.
Tam sa zamestnala v podniku v Nižnej
a neskôr v Zabrechu v Čechách.
Po návrate domov sa venovala výchove detí a práci na gazdovstve. Osud
sa s ňou kruto zaobišiel, keď jej zomre-

Sv. omša sa odbavuje každú druhú
nedeľu v mesiaci v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30
hod.
November – 8.11.2009
December - 13.12.2009

Posledná septembrová nedeľa sa vo
Veľkej Lipnici – Murovanici niesla v
duchu požiarnických osláv. Mali k tomu peknú príležitosť 80. výročia pôsobenia požiarneho zboru a posviacku požiarnickej zástavy. Slávnostnú sv. omšu
vonku slúžil kurát požiarnikov vdp. Ta-

deusz Juhas. Počas bohoslužby odzneli
slová poďakovania za neľahkú a obetavú
službu požiarnikov. Neskôr nasledovalo
posvätenie zástavy a odovzdanie vyznamenaní pre zaslúžilých požiarnikov, o. i.
Zlatý odznak zväzu požiarnikov za päťdesiat rokov obetavej služby v radoch
požiarnikov pre Franciszka Pindziaka. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia
miestnych organizácií, gminnej, okresnej a požiarnej správy, ako aj viaceré jednotky DPZ z okolia. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Slovenská sv. omša
v Krakove

80 rokov činnosti
DPZ vo Veľkej Lipnici
– Murovanici

la dcéra vo veku 12 rokov. Zdalo by sa,
že nič horšie ju už nestretne, keď o niekoľko rokov nato jej zomrel najstarší
syn Eugen vo veku 39 rokov. Napriek
tomu všetkému si vedela po celý život
zachovať duševnú pohodu a radostnú
náladu.
Spolu s manželom viedli veľké gazdovstvo. Dokázali popritom zaistiť
svojim deťom vysokoškolské vzdelanie.
Ján je magistrom v odbore história a
absolventom Pedagogickej akadémie
v Krakove, kým Eugen bol doktorom
slovenskej ﬁlológie a absolventom Univerzity Komenského v Bratislave.
Veľkou záľubou Emílie bolo čítanie kníh. Mala veľmi rada knihy v slovenčine, ale aj poľštine. Podarilo sa jej
zostaviť vlastnú knižnicu, vďaka čomu
sa stala propagátorkou čítania v okolí a požičiavala svoje knihy susedám
a známym.
Emília Mišincová zomrela vo veku
81 rokov po niekoľkomesačnom, hrdinskom boji s chorobou. Svojím
odchodom zanechala žiaľ v srdciach
blízkej rodiny a priateľov. Rozlúčková,
pohrebná sv. omša za zosnulú bola 23.
augusta 2009 vo farskom kostole sv.
Michala Archanjela v Hornej Zubrici
a celebroval ju vdp. infulovaný prelát
Jerzy Bryła.
Početné zhromaždení veriaci sa rozlúčili s krajankou, starostlivou matkou,
babičkou, ako aj zaslúženou členkou
farského spoločenstva, ktorá dlhé roky
šila ornáty pre túto farnosť a využívali
ich jednotliví farári v Hornej Zubrici.
– Dúfame, že očistec prešla tu na zemi
a teraz sa už pozerá na nás z neba – týmito slovami v mene rodiny sa s ňou
rozlúčil vdp. prelát Štefan Mišinec pri
nedeľňajšom pohrebnom obrade. Každý, kto poznal zosnulú, nech jej venuje
tichú modlitbu.
Bartolomej Mišinec

Čitatelia – redakcia

Deň Ústavy
Spomienka na
Slovenskej republiky Emíliu Mišincovú
v Krakove
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 15. septembra 2009 zomrela
v Krempachoch vo veku 89 rokov krajanka

MÁRIA KRIŠTOFÉKOVÁ
(rod. Surmová)

* * *

* * *

Dňa 6. októbra 2009 zomrel v Jurgove vo veku 72 rokov krajan

Dňa 23. septembra 2009 zomrela
v Čiernej Hore od Tribša vo veku 76
rokov krajanka

ANDREJ MARTINČÁK
(Krol)

ANNA GALIKOVÁ
(rod. Milonová)
Zosnulá bola vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, matka
a babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoročnou vernou čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá
matka, svokra, babička, prababička
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 9. júna 2009 zomrela v Krempachoch vo veku 95 rokov krajanka

ANNA TOMÁŠKOVIČOVÁ
(rod. Sprochová)

Zosnulý bol dlhoročným členom MS
v Jurgove a verným čitateľom Života. Bol
aktívnym členom súboru a ochotne sa
angažoval do Spolkovej činnosti. Odišiel
od nás vzorný krajan, dobrý brat, ujo
a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

MS SSP v Čiernej Hore od Tribša
a redakcia Život

* * *
Dňa 21. októbra 2009 zomrela vo
Veľkej Lipnici – Skočíkoch vo veku 91
rokov krajanka

LUDVINA SKOČÍKOVÁ

* * *
Dňa 2. septembra 2009 zomrela
v Čiernej Hore od Tribša vo veku 52
rokov krajanka

ŽOFIA HELDÁKOVÁ
(rod. Kiklová)

Zosnulá bola čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, svokra, babička, prababička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 18. septembra 2009 zomrela
v Krempachoch vo veku 74 rokov krajanka

ŽOFIA GRIGUŠOVÁ
(rod. Tomáškovičová)

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

* * *
Dňa 1. októbra 2009 zomrela
v Čiernej Hore od Tribša vo veku 70
rokov krajanka

Zosnulá, manželka nebohého Alojza Skočíka, bola dlhé roky vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
vzorná krajanka, verná manželka, starostlivá matka, babička a prababička.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici

* * *
Dňa 28. augusta 2009 zomrel v Košiciach vo veku 67 krajan

ŠIMON MAJERČÁK

ŽIVOT November 2009

MÁRIA KOVALČÍKOVÁ
(rod. Kernožáková)
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Zosnulá bola vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá matka a babička.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, svokra
a babička. Nech odpočíva v pokoji!

Pochádzal z Novej Belej. Rád čítal
Život a zaujímal sa o krajanské hnutie
v rodnej obci. Odišiel od nás vzorný
otec, manžel, brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

2. Umiestnenie: všetky druhy pelargónií by mali stáť na vzdušnom a
svetlom mieste. Rovnako ako na premočenie, reagujú korene na prehriatie
kvetináča. Pozor v horúcich letných
dňoch na silné slnečné lúče, ktoré rozžeravia parapety, ohrejú vodu v kvetináčoch a korene sa uvaria. Tu hrajú
samozavlažovacie kvetináče dôležitú
rolu.
K tomuto javu nedochádza pri samozavlažovacích kvetináčoch, pretože
medzi parapetom a dnom je izolačná
medzera.
3. Zalievanie: v lete potrebujú pelargónie pravidelný zdroj vody. Kým
dôjde k zakoreneniu pôvodného balu,
je vhodné do nového substrátu prvé 2
– 4 týždne nalievať vodu mierne zhora.
Po zakorenení dolievame vodu do samozavlažovacích kvetináčov otvorom
určeným na nalievanie vody podľa potreby rastliny. V lete pri intenzívnom
slnečnom žiarení aj denne.
4. Hnojenie: v lete prihnojíme každý týždeň vhodným hnojivom. V zime
nehnojíme vôbec. Pozor na presolenie
hnojiva substrátu použitím nevhodného hnojiva.

6. Zvláštnosti: po odkvitnutí
je potrebné pravidelne odstraňovať
kvetné stvoly a suché listy. Na jeseň
je nutné rastliny orezať. Pelargónie
sa pestujú tri roky, potom zle kvitnú
a je potrebné kvetiny obmeniť. Pre
väčšiu pestrosť môžete pelargónie v
kvetináčoch kombinovať.
7. Zazimovanie: Väčšinou sa pelargónie prenášajú do priestorov na
prezimovanie pred začiatkom prvých
mrazov, v chladnejších oblastiach
skôr. Rastliny zastrihnite (nechajte
rezné rany zaschnúť), oberte suché
listy a odstráňte prípadný mach z
povrchu substrátu. Rastliny je nutné nechať na svetlom mieste, kde
nemrzne (teplota môže klesnú prechodne aj o +1 stupeň). Zalievame
tak, aby pôda úplne nevyschla.
Samozavlažovacie nádoby spĺňajú dve zásadné podmienky pre
správny rast. Medzi hladinou vody a
vložkou je vzduchová medzera, ktorá
umožňuje intenzívne prevzdušnenie
koreňov a tým znižuje možnosť hnitia koreňov rastlín. Rovnaký efekt
plní aj dostatok prevzdušňujúcich
otvorov vo vložke, ktoré umožňujú
prevzdušnenie substrátu. Pravidelný
prísun vody a živín v samozavlažovacích kvetináčoch je zaistený vzlínajúcimi otvormi, buď vyplnenými
inertným materiálom alebo knôtmi.
So samozavlažovacími nádobami
budú mať kvetiny v letnom období
dostatok vody a živín a tým zaistenú
schopnosť bohatého kvetu.
Odmenou pre nás bude nádherne
rozkvitnutý balkón, okno či terasa.
Miriam Chudá

Začiatkom mesiaca treba ešte urobiť posledné úpravy pred zimovaním
včelstiev. Ide o správnu úpravu letáčového otvoru, opatrenia na zábranu
proti vniknutiu myší a piskorov do
úľov, o zabezpečenie podstavcov pod
úľmi proti prevrhnutiu, upevnenie
striech a pod. Okrem toho sa odporúča priestor pred úľmi dezinﬁkovať
nehaseným vápnom a zrýľovať.
Uteplenie včelstiev má byť po celý
rok rovnaké, aby sa včelstvo mohlo
prispôsobiť vonkajším podmienkam.
Nedostatočné uteplenie povaly úľa je
na škodu včelstva v každom ročnom
období. Letné horúčavy zbytočne
prehrievajú úľ a v zimnom období
povalou uniká veľa tepla, ktoré včelstvo nahrádza zvýšením konzumovania zásob. Najväčšie uteplenie povaly úľov sa vyžaduje od februára do
konca mája, keď sú najväčšie výkyvy
tepla, najmä v noci. Pretože včelstvo
v tomto čase intenzívne ploduje, nedostatočné uteplenie povaly ide na
úkor zásob.
Plásty treba náležíte potriediť
a uskladniť. Plásty triedime zvyčajne
do 5 skupín. Do prvej skupiny dávame panenské plásty a nedostavané
medzistienky. Do druhej patria plásty
žemľovej farby a tie, čo boli aspoň raz
zaplodované. Na jar ich využijeme na
rozširovanie plodiska. Do tretej skupiny dávame plásty svetlejšej farby,
ktoré v núdzi môžeme použiť aj do
plodiska. Do štvrtej skupiny patria
plásty tmavšej farby, ktoré už nie sú
vhodné na plodovanie, ale iba na
používanie v medníkoch. Napokon
piata skupina obsahuje plásty tmavej farby a zdeformované každého
druhu, ktoré plánujeme spracovať.
Plásty uskladňujeme v prázdnych medníkoch, vo vhodných debnách alebo
v špeciálnych skriniach vyrobených
pre tento účel. Jednotlivé skupiny
plástov označíme farebnou kriedou,
aby sme mali v nich prehľad. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

5. Ochrana: Vysoká vlhkosť vzduchu a postrek listov studenou vodou
má za následok korkovitosť listov.
Pleseň šedá napadá rastliny pri vyššej
vlhkosti vzduchu a nižšej teplote. Pri
napadnutí znížte vlhkosť a intenzívne vetrajte. Na chemickú ochranu je
vhodný Rovral Flo. Pozor na biele mušky. Pri premočení použite Mospilan
podľa návodu na malospotrebiteľskom
balení. V suchom vzduchu sa môžu
premnožiť svilušky, ktoré na spodnej
strane listu vytvárajú pavučinku. Pri
premnožení použite postrek Omite či
iný vhodný akaricid. Pri rozmnožovaní
rastlín môžu nastať veľké problémy s
baktériami (nutná prísna hygiena roz-

množovacích postupov). Pri náhlom
odumieraní dospelých rastlín buď
zaistite príčinu, alebo ihneď rastlinu
odstráňte aj s časťou substrátu.

OKIENKO
VČELÁRA

Poľnohospodárstvo

LETNÉ VÝZDOBY OKIEN
A BALKÓNOV
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M

P ra s li čk a

ravec Crpulík sa túžil vyšplhať na najvyššie stromy. Bol
odvážny, ale odvaha na všetko nestačí. Sám to pochopil, keď spadol z prvého stromu. Časom si našiel
kamaráta, pavúka Crkolku. Dohodli
sa, že budú trénovať spolu. Premysleli
si plán a začali.
- Najlepšie bude, keď skúsime zdolávať najskôr malé rastliny, - hovorí
mravec Crpulík.
- Pravdu máš, - prisvedčil pavúk
Crkolka a už sa aj pustili hľadať prvú
rastlinku na trénovanie, prasličku.
Je malá, a zo stonky jej vzrastá plno

štetiniek. Dolu sú dlhšie, hore kratšie
a nemajú rozvetvené konáre, ktoré by
prekážali pri stromolezení. Praslička sa
podobá na vysokánsky smrek, ibaže je
maličká. Je to taký smrek pre chrobáčikov.
-To je tá pravá rastlina, - pochvaľovali si obaja. Pavúk Crkolka už aj vylezie a spúšťa lano. Mravec Crpulík ho
zachytí a smelo lezie hore. O chvíľu sú
obaja na samom vrchu a kričia:
- Hurá, hurá!
Stromolezenie na prasličku zopakovali ešte niekoľkokrát a potom si povedali:
- Tak, a teraz ideme liezť na veľstromy.
Deti!
To bol príbeh o mravčekovi
a pavúkovi. Aké chrobáčiky poznáte? Pozorovali ste už niekedy mravce? Videli ste
už mravenisko? Nie-

kedy býva vysoké až jeden a pol metra.
V ňom žijú mravce v spoločenstvách.
Samičky kladú vajíčka a robotnice
pracujú od ráno do večera. Starajú sa
o vajíčka a kukly, kŕmia larvy a čistia
mravenisko. O mravcoch sa vraví, že sú
múdre a usilovné. A o usilovnom človeku zasa, že je pracovitý ako mravec.
Mravce sú aj užitočné, ale aj škodia.
Vykynožia mnoho škodlivého hmyzu
a čistia les. Iné mravce škodia tým, že
ničia drevo a potraviny. U nás sú mravce chránené.
(Včielka, č. 1/1991)

ŽIVOT November 2009

Čože je to za prekrásne vtáča
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Čože je to za prekrásne vtáča,
čo po dvore farárovom kráča?
Škoda ho, že si svoje nôžky,
[:Škoda ho, že si svoje nôžky:]
po tom blate zmáča.
A keď by to vtáča bolo moje,
kúpil bych mu na šatôčky dvoje.
Jedny mne, druhé iným kvôli,
[:aby nás ľudia nesúdili,:]
že sa radi máme.

MAŠKRTNICA
Líška Ryška tíško plače,
dostala chuť na koláče.
Koláčiky doma nemá,
našla si len kúsok chleba.

VYSTRAŠENÝ
LIŠIAK

KRÁTKA PERINA

Lišiak Fedor všetko zjedol,
od nešťastia celý zbledol.
Zima bude ešte dlhá
a zásoba nie je druhá.

Hundre medveď v brlohu,
že mu fúka na nohu.
Perina je asi krátka,
šila mu ju kamarátka.

UZIMENÝ VLK

ZIMNÉ
ČÍTANIE

Vlk sa škriabe po uchu,
zima je mu v kožuchu.
Má v ňom asi veľké diery,
pod perinu rýchlo mieri.

PARÁDNICA

Mladým – mladším – najmladším

JANA BELAŠIČOVÁ

Medvedica knihu číta,
zimný pokoj veľmi víta.
Keď cez zimu bude doma,
prečíta aj celý román.

(Vrabček 1/2003)

Vlčica zas chvostom krúti
za počasím letným smúti.
V lete mohla na lúky
nosiť pestré klobúky.

Milé deti!
Máme tu mesiac november. Viete, aké ročné obdobie práve teraz vládne v prírode? Je to jeseň. Pomaly ju však vystrieda zima. Pripomeňme si spoločne, aké farby má jeseň. Je to červená, ako farba dozretých jabĺčok, je to hnedá, ako farba
lesných hríbikov, no popri tom je pestrofarebná jeseň bohatá aj na iné farby – farby jesenného lístia. Doplňte ich na nasledujúcom obrázku a obrázok nám pošlite do redakcie. Odmena Vás neminie.
Z prác, ktoré nám prišli do redakcie minulý mesiac, sme odmenili: Annu Szczepaniecovú z Krempách a Patrika Zachara z Chyžného. Gratulujeme!

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Film a moto

Od začiatku hereckej kariéry ho lákalo
aj režírovanie, ktoré si vyskúšal v roku
1982 v Radošinskom naivnom divadle. Pod jeho vedením bolo v priebehu
nasledujúcich rokov prezentovaných

JURAJ NVOTA
Televízny, ﬁlmový, divadelný herec
a režisér Juraj Nvota sa narodil 1. marca 1954 v Bratislave. Hoci na verejnosti pôsobí veľmi skromne a nenápadne,
má za sebou nejeden úspech hodný
svetového obdivu. Ako sa hovorí, sláva mu nestúpla do hlavy, vďaka čomu
s ním s radosťou spolupracujú nielen
slovenskí, ale aj zahraniční herci a režiséri.
V rokoch 1969 - 1973 študoval na
gymnáziu, kde sa výrazne začal prejavovať jeho herecký talent. Rozhodol
sa pre štúdium herectva, a keďže prijímacie talentové skúšky zvládol bez
problémov, podarilo sa mu dostať sa na
vysnívaný študijný odbor - herectvo.
Štúdium na VŠMU v Bratislave ukončil v roku 1977. V tom istom roku debutoval v trnavskom Divadle pre deti
a mládež, kde pôsobil až do roku 1991.
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LEXUS IS F
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Športový Lexus IS F bol vyvíjaný
v japonskom prostredí Higashi Fuji
Technical Centre a jeho vývoj sprevádzalo náročné testovanie na okruhu Fuji
Speedway, ktorý tohto roku po prvýkrát
hostí závod F1 – Veľkú cenu Japonska.
Lexus IS F je určený pre zákazníkov, ktorí hľadajú kompatibilitu
super-športového ovládania vozidla s tradične vysokou úrovňou
jazdného komfortu a pohodlia.
IS F je vybavený zážihovým vidlicovým osemvalcovým motorom
s objemom 5,0 l, ktorý disponuje
výkonom cez 400 koní a maximálnym krútiacim momentom 500
Nm. S úrovňou emisií CO2 285
g/km patrí IS F vzhľadom k svojmu segmentu k najčistejším superšportovým sedanom na trhu. Motor
je vybavený vstrekovaním D-4S, teda
dvojicou vstrekovacích dýz na valec. K
vysokému výkonu, nízkym emisiám a
redukciou vibrácií prispieva rovnako
plne elektricky riadené premenné časo-

približne 21 divadelných predstavení,
ktoré publikum prijalo s veľkým záujmom. Medzi najpopulárnejšie divadelné inscenácie, ktoré režíroval, patria napríklad: Svadba (r. 1982), Nevesta predaná
Kubovi (r. 1984), Loď Svet (r. 1988), Ako
sme sa hľadali (r. 2003).
Juraj Nvota sa súbežne s divadelnou
réžiou venuje aj ﬁlmovej réžii. Zoznam
vanie sacích ventilov VVT-iE. Vysoký
výkon je prenášaný na kolesá cez celkom unikátnu 8-stupňovú prevodovku
DSS (Direct Sport Shift), ktorá ponúka
manuálny mód ultra rýchleho riadenia
jednotlivých stupňov (preradenie rýchlostného stupňa za 100 milisekúnd)
s využitím pádiel pod volantom, ale aj

automatický mód prinášajúci tradične
jemné samočinné riadenie v rôznych
režimoch jazdy. Model IS F dosahuje
unikátne hodnoty v dynamike a akcelerácii. Z 0 na 100 km/hod. dokáže
zrýchliť iba za 4,9 sekundy a hodno-

ﬁlmov, ktoré vznikli pod jeho režisérkou taktovkou je naozaj rozsiahly. Spomeňme prvé ﬁlmy, ktoré sa natrvalo
zapísali do slovenskej ﬁlmotéky: Rýchlik (r. 1990), Samota lásky (r. 1995),
Priateľstvá padajúceho lístia (r. 1998),
Kruté radosti (r. 2002), pričom v poslednom menovanom ﬁlme sa podpísal
aj pod scenár.
Ako herec stvárnil nezabudnuteľnú
úlohu Jakuba - mladého poštára zaľúbeného do rómskeho dievčaťa vo ﬁlme
Ružové sny (r. 1976). Neskôr si zahral
vo ﬁlmoch: Ja milujem, ty miluješ, Tichá radosť, Všetko čo mám rád, Modré
z neba, Muzika a ďalších.
Filmová kritika aj diváci ho dodnes
prijímajú s veľkým ohlasom. Jedným
z posledných ocenení, ktoré získal v roku 2008, bola Cena slovenskej ﬁlmovej kritiky, v kategórii - hraná tvorba
pre kiná - za spomínaný ﬁlm Muzika.
V priebehu tohto roka sa prezentoval
v roli richtára obce Čierny Hron vo
ﬁlme Pokoj v duši, ktorý vznikol vďaka poľsko-česko-slovenskej spolupráci,
pod vedením režiséra Petra Balka.
V súčasnosti Juraj Nvota pôsobí
nielen ako herec a režisér, ale taktiež
prednáša na Katedre réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave. (lo)
ta maximálnej rýchlosti 270 km/hod.
z neho robí najrýchlejšie vozidlo v svojom segmente. Jazdnú dynamiku IS F
výrazne podporuje prvý raz predstavený trojstupňový systém integrovaného
riadenia dynamiky vozidla s označením
Sports VDIM. Vodič má na výber tri
módy tohto systému: Normal, Sports a
Oﬀ (vypnutie systému).
Z hľadiska dizajnu model
IS F vyniká predovšetkým masívnou prednou časťou vozidla,
chladiacimi prieduchmi za prednými kolesami a taktiež štyrmi
masívnymi koncovkami výfuku,
ktoré sú integrované do zadného
nárazníka. Športovému poňatiu
tohto modelu zodpovedá taktiež
posilnená brzdová sústava, ktorá
je výsledkom úzkej spolupráce
s ﬁrmou Brembo. Vpredu sú
umiestnené 6-piestikové strmene a brzdové kotúče s ventiláciou rozmeru 360 mm. Zadné 2-piestikové strmene brzdia kotúče rozmeru
345 mm. Pre model IS F boli zvolené 19-palcové ráﬁky z ľahkých zliatin v kombinácii s nízkoproﬁlovými
pneumatikami. (Zdroj: autonoviny)

Nedospievaná pieseň
Bratovi Ignacovi
Ty písal si svoje rýmy sekerou i pluhom.
Dával si rytmus brázdam, rodnej hrude.
Staval si domy, cesty, továrne
a tešil sa po svojom trojfarebnou dúhou.
Pre zmenu občas do tváre ti húdel
severák. Ty si vedel – to hranie je márne...
Ozvena kosy pri striebornom svetle mesiaca
vyjadrila odpor, prinášajúc ustatosť.
Dvíhal si tiež príliš ťažké bremená,
ktorých nezľahčila ani túžba letiaca

ZUZKA
V A RÍ
ČO NA
OBED
Špargľová polievka

Šampiňónová omáčka
na cestoviny
1 balenie čerstvých šampiňónov
(250 g), 250 ml smotany, 200 g tvrdého syra, 100 g masla, zemiakový škrob

Zanechal si nedospievanú pieseň,
túžby odpadli ako nezrelé jablká,
na ktoré zabúda sa v starom sade.
Na nás dolieha života tieseň,
sem-tam si spomienkou vzbĺkla
na túžby, ktoré pavúk zapradie...
Nemôže byť miesto pusté po tebe
len smútkom vyplnené doplna.
Musí rásť, čo si vrúcne miloval,
ako naša dávna túžba po chlebe.
Stodolu musím každoročne vypĺňať
usilovne, ako ty si bezo slova robieval.
(2004)

(podľa potreby), bazalka, provensálske
byliny, koriander, soľ, mleté čierne a biele
korenie, vegeta.
Umyté, osušené a nakrájané huby
opečieme na rozpustenom masle. Keď
huby zmäknú, pridáme smotanu, strúhaný syr a varíme, pokiaľ sa syr celkom
nerozpustí. Pridáme koreniny, v ľubovoľnom množstve, podľa toho akú intenzitu chuti chcete dosiahnuť. Nakoniec zahustíme zemiakovým škrobom
a ešte chvíľu povaríme. Hotovou omáčkou prelejeme pripravené špagety.

čokoládu a orechy. Brandy zmiešame
s kávou. Piškóty namáčame do kávy a
poukladáme ich do vymastenej chlebovej formy alebo srnčieho chrbta. Na to
dáme polovičku šľahačky a na to polovičku čokoládovej zmesi. Na koniec
dáme piškóty a dáme do chladničky na
minimálne 2-3 hodiny alebo cez noc.
Potom vyklopíme na tácku posypeme
cukrom a kakaom a podávame.

ŠALÁTY
ZÁKUSKY
Čokoládový koláč
s orechmi a brandy
Na 8 porcií: 100 g mliečnej čokolády
nalámanej na menšie kúsky, 45 ml alebo
3 polievkové lyžice vody, 75 g roztopeného masla, 75 g kryštálového cukru, 50 g
lieskových orieškov, opražených a pomletých, 45 ml alebo 3 polievkové lyžice
brandy, 60 ml alebo 4 polievkové lyžice
silnej čiernej kávy, 1 sáčok dlhých piškôt,
284 ml šľahačkovej smotany vyšľahanej
do tuha, práškový cukor a kakaový prášok na dekoráciu.
Čokoládu a vodu dáme nad vodný kúpeľ, necháme roztopiť a potom
za občasného miešania necháme vychladnúť. Maslo a cukor spolu dobre
vymiešame. Primiešame vychladenú

Zapekané vločky
s orechmi
1 balík ovsených (alebo iných) vločiek, 125 g masla, med, škoricu, nasekané orechy (najchutnejšie sú mandle alebo
lieskovce), ovocie podľa chuti (hrozienka,
banán...).
Pripravíme si vločky do misky, v
ktorej sa dobre mieša. Na miernom
ohni roztopíme maslo a pridáme doň
med (podľa chuti 1-3 polievkové lyžice), 2 čajové lyžičky škorice, (môžeme
aj vanilínový cukor, ak máte radi sladké). Maslovú zmes vylejeme na vločky
a veľmi dobre premiešame. Pridáme
ešte nasekané orechy a do vopred vyhriatej rúry (150 oC) dáme zapekať na
približne 30 min. Dávame pozor, aby
sa veľmi nevysušili. Po zapečení môžeme pridať hrozienka, prípadne obľúbené ovocie. Podávame samé, s mliekom
alebo jogurtom. (Zdroj: recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

800 g očistenej špargle, 1 l vody, 1/2
litra kuracieho vývaru, 2 lyžice hladkej
múky, 2 dl mlieka, na dochutenie muškátový oriešok, soľ a cukor.
Škrabkou na zeleninu si očistíme
špargľu. V osolenej a osladenej vode
uvaríme. Vyberieme z vody, necháme vychladnúť, nakrájame na kúsky a
rozmixujeme. Urobíme si zápražku z
hladkej múky, ktorú zalejeme vývarom
zo špargle a rozmixovanou špargľou.
Pridáme kurací vývar, mlieko a necháme prejsť varom. Dochutíme soľou a
na tanieri dochutíme štipkou muškátového oriešku.

pomedzi ostrovy, medze. Domov prišla ako
hosť,
kde zhasla úmornou prácou dotrýznená.

Umenie a varenie

František Kolkovič
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Porady
kosmetologa
MEDYTACJA cz. II
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Najpopularniejsze techniki medytacji:
• Skupienie na obiekcie:
Tutaj skupiasz uwagę całkowicie na
badaniu jakiegoś obiektu. Przyjrzyj się,
podczas medytacji, jego najdrobniejszym detalom. Zbadaj kształt, kolor,
różnicę, budowę, temperaturę i ruchy tego obiektu. Często używanymi
obiektami są kwiaty lub płomień świecy. Możesz jednak użyć innych obiektów (np. budzika, lampy, ﬁliżanki) z
takim samym skutkiem.
• Skupienie na dźwięku:
Medytacja dźwięku jest najprostszą i
najłatwiejsza do wykonania techniką i
każdy z nas pewnie nie raz już ją wykonywał, nawet o tym nie wiedząc, po
prostu wsłuchując się całkowicie w muzykę, która podobała mu się tak bardzo,
że nim całkowicie “zawładnęła”. Jeśli robi
się to w ciszy, spokoju, pełnym rozluźnieniu ciała (najlepiej z zamkniętymi oczami), to umysł sam “przełącza się” na stan
medytacyjny i doświadczamy przyjemności, radości lub wszechogarniającego
spokoju. Ten właśnie (króciutki zazwyczaj) BŁOGOSTAN - kiedy jest nam
tak dobrze, że niczego nie pragniemy,
nie potrzebujemy, wszystko jest idealne i
zachwycające, a nas przepełnia bliżej nieokreślona radość i miłość do wszystkich
i wszystkiego - to znak, że dotarliśmy do
wnętrza, do najgłębszej części naszej Istoty (sfery duchowej). Innym przykładem
jest wsłuchiwanie się w śpiew ptaków, np
latem leżąc nad jeziorem na plaży lub na
łące. Piękno natury sprzyja wówczas wejściu w chwilę bieżącą i chłonięcie jej. Jeśli
dostatecznie się przy tym „zawiesimy”
na dźwięku i nie zaśniemy, uda się TO
poczuć. Jedną z najsławniejszych osób,
która wykorzystywała medytację dźwięku był Ludwig van Beethoven, mistrz
muzyki, który ogłuchł i w tym stanie napisał swoje najsłynniejsze dzieła. W pewnym momencie mówi on tak: „Musisz
wsłuchać się w ciszę. Najpierw pojawi
się nieznośna pustka. Musisz wsłuchiwać
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się w nią intensywnie, tak intensywnie,
żeby ją usłyszeć. Później, z tej pustki
wyłoni się muzyka....” Toż to najkrótsza instrukcja medytacji dźwięku....!! U
niego z tej pustki wyłoniła się muzyka.
U każdego może pojawić się coś innego. Jego przykład jest też świadectwem,
że mając otwarte zmysły wewnętrzne,
można być ślepym i głuchym, a widzieć
i słyszeć dużo, dużo więcej niż zmysłami zewnętrznymi.
Wyobraźnia:
To może być bardzo odświeżający i
przyjemny sposób medytacji. Kreujesz
w umyśle obraz przyjemnego i relaksującego miejsca. Wykorzystaj przy tym
wszystkie zmysły: „zobacz” te miejsce,
„usłysz” dźwięki, „poczuj” zapach, „wyczuj” temperaturę i ruch wiatru. Ciesz
się tą lokacją w Twoim umyśle.
Medytacja pomaga osiągnąć jedność
ciała, umysłu i ducha. Otwiera oczy na
rzeczywistość leżącą poza zasięgiem naszych zmysłów. Lekarze potwierdzają
też, że medytacja, włączona do terapii,
pomaga walczyć z wieloma chorobami,
w tym z rakiem, gdyż czyni pacjentów
bardziej podatnymi na działanie leków i
wzmacnia system odpornościowy organizmu. Jest darmowa i skuteczna – nie
wymaga żadnego sprzętu, a przynosi
zarówno natychmiastową ulgę w walce
ze stresem, jak i ma długofalowy wpływ
na zdrowie osoby medytującej. Chogyam Trungpa w swojej książce „Mit wolności i droga medytacji” (przekład Irek
Fetings, Szczecin 1988) pisze tak: Medytacja oddaje niespokojnej krowie olbrzymią, pyszną łąkę. Krowie wolno jeszcze
przez jakiś czas zachowywać się na tej
łące niespokojnie, ale na pewnym etapie
niepokój staje się czymś mało znaczącym, ponieważ przestrzeni jest tak dużo.
Krowa żre, odpręża się i zasypia.
I tym miłym akcentem zachęcam
wszystkich Państwa do znalezienia
kilku minut dziennie na odprężającą
medytację.
Dawid Siemienkiewicz

Jozefa Pieronek
STWARDNIENIE
ROZSIANE - SM
Stwardnienie rozsiane, znane również jako SM (skrót od łacińskiej nazwy: sclerozis multiplex), jest jednym
z najcięższych i zarazem najczęściej występujących schorzeń centralnego układu nerwowego. Choć SM wybiera rzeczywiście ludzi młodych, między 20. a
40. rokiem życia, zdarza się , że atakuje
również osoby w podeszłym wieku,
młodzież, a nawet dzieci. Jest chorobą
przewlekłą, trwa średnio 25 lat. Stwardnienie rozsiane zaliczane jest do tak
zwanych chorób autoimmunologicznych, to znaczy takich, w których siły
obronne organizmu, zamiast bronić go
przed wirusami i bakteriami, z niewiadomych przyczyn zaczynają atakować i
niszczyć jego tkanki. W przypadku SM
są niszczone otoczki mielinowe komórek nerwowych. Bez tej izolacji komórki nie mogą skutecznie przekazywać sobie sygnałów. Przypomina to przewody
elektryczne, z których schodzi osłona
– pojawiają się zwarcia, przebicia. W
wyniku licznych awarii powstają blizny
(stwardnienia) i ubytki. Są one rozsiane w mózgu i rdzeniu kręgowym, stąd
nazwa choroby: stwardnienie rozsiane.
Objawy SM mogą być przemijające i
czasem wydają się trudne do opisania.
Kilkadziesiąt innych schorzeń może
„podszywać się” pod SM. Z drugiej
strony ludzie bagatelizują swoje dolegliwości, zwłaszcza że są one przemijające. W większości przypadków po
pierwszym ataku następuje przerwa, w
trakcie której pacjent czuje się zupełnie
normalnie. Zdarza się, że dopiero dokładny wywiad z chorym wykazuje, że
w młodości miał epizod SM. Uszedł on

Pr a w n i k
Nowe zasady podlegania
ubezpieczeniu w KRUS-ie
dokończenie z poprzedniego numeru

• 48% emerytury podstawowej –
w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
7. Ubezpieczenie na wniosek będzie następowało od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od
dnia, w którym wniosek został złożony, a ustanie od dnia wskazanego w
oświadczeniu złożonego przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż
od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone w Kasie albo od pierwszego dnia okresu, za który składka
nie została opłacona.
8. Ubezpieczenie osób prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy jej prowadzeniu, które:
• nie zachowają ustawowego terminu na złożenie oświadczenia o rozpoczęciu prowadzenia tej działalności
lub współpracy przy jej prowadzeniu
– ustaje od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności lub współpracy,
• nie zachowają ustawowego terminu na złożenie zaświadczenia o
wysokości podatku należnego od
przychodów z tej działalności za poprzedni rok podatkowy – ustaje z
dniem, do którego ubezpieczony był
zobowiązany złożyć przedmiotowe
zaświadczenie.
Nowelizacja ustawy nie zmienia
dotychczasowych terminów opłacania składek. Składka za każdy
miesiąc w danym kwartale będzie
do zapłaty w nieprzekraczalnym
terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału. Wyjątek stanowi
przesunięty zgodnie z zapisem ustawy
zmieniającej termin płatności składek
należnych za miesiące: październik,
listopad i grudzień 2009 r., który
przypada 31 grudnia 2009 r. Przed
upływem tego terminu tj. zgodnie z
przepisami ustawy zmieniającej - do
dnia 30 listopada 2009 r.
cdn.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

4. Składka miesięczna za każdego
ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu
wynosić będzie 10% emerytury podstawowej (aktualnie składka na to
ubezpieczenie jest opłacana w wymiarze kwartalnym, odpowiadającym
kwocie 30% emerytury podstawowej).
5. Rolnik prowadzący dodatkowo
pozarolniczą działalność gospodarczą
będzie zobowiązany do opłacania
miesięcznej składki emerytalno-rentowej w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie składka za
te osoby opłacana będzie w pojedyńczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie
prowadzą.
Dla części osób ubezpieczonych
w KRUS nowelizacja ustawy wprowadza zróżnicowany wymiar składki emerytalno-rentowej. A zatem:
6. Rolnik, którego gospodarstwo
rolne obejmuje obszar użytków rolnych
powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie zobowiązany opłacać podstawową
składkę w wysokości 10% emerytury
podstawowej oraz dodatkowo składkę
emerytalno-rentową za każdego podlegającego w jego gospodarstwie rolnika i jego małżonka, w wysokości:
• 12% emerytury podstawowej – w
przypadku gdy gospodarstwo rolne
obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100
ha przeliczeniowych,
• 24% emerytury podstawowej – w
przypadku gdy gospodarstwo rolne
obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150
ha przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej – w
przypadku gdy gospodarstwo rolne
obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300
ha przeliczeniowych,
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uwadze, gdyż łatwo zbagatelizować zawroty głowy, nieuzasadnione zmęczenie czy drętwienie rąk czy nóg, które
szybko przemijają. Kolejny atak może
przyjść po kilku miesiącach lub nawet
kilkunastu latach. A choroba cały czas
się rozwija.
Objawy:
Częstym, nierzadko pierwszym
objawem stwardnienia rozsianego jest
zapalenie nerwu wzrokowego. Chory
odczuwa ból gałki ocznej, nasilający się
przy ruchach oka, może mieć trudności w rozpoznawaniu barw. Inne objawy wzrokowe to: podwójne widzenie,
wrażenie nieostrego obrazu lub jego
drżenie, zaburzenia pola widzenia. Objawy te trwają od kilku godzin do kilku
dni.
- zawroty głowy, które trwają kilka
dni i mogą być bardzo silne
- drżenie oraz brak koordynacji
ruchów tułowia i kończyn, chory ma
trudności w traﬁeniu ręką do celu
czy w uniesieniu wypełnionej płynem
szklanki do ust
- niezborność chodu, pacjent skarży
się, że chodzi „jak pijany”
- kłopoty z mówieniem, niewyraźna mowa
- zbyt częsta oddawanie moczu albo
jego zatrzymanie
- osłabienie kończyn, niedowład
- utrzymujące się stałe zmęczenie w
czasie aktywności ﬁzycznej lub związane z wysiłkiem umysłowym. Każdy
chory ma nieco inne objawy i dolegliwości. U większości jednak osób SM
rozwija się przynajmniej przez jakiś
czas w tzw. rzutach (zaostrzenie objawów), po których następują okresy poprawy czyli remisje. Po każdym rzucie
stan zdrowia chorego stopniowo się
pogarsza, ponieważ zawsze powstają
nowe, mniejsze lub większe, uszkodzenia nerwów. Nie wynaleziono jeszcze
leku, który doprowadziłby do wyleczenia stwardnienia rozsianego. Można
jednak znacznie spowolnić jego postępy, łagodzić objawy, odroczyć w czasie
czy wręcz nie dopuścić do inwalidztwa
stosując odpowiednie lekarstwa i codzienną rehabilitację przeciwdziałającą zanikom mięśniowym i bolesnym
przykurczom mięśni. Trzeba jednak
pamiętać, że w SM przeciwwskazane są
nadmierna wysiłki ﬁzyczne i przegrzewanie organizmu.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii
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Zábava a humor

NÁŠ TEST

HVIEZDY O NÁS
STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Pre strelcov je prvá polovica novembra dobrým časom na zhodnotenie posledného roka - čo bolo zlé a čo
dobré. Ak sa ti niečo nepáči, odpovedz
si na otázku, prečo? Ak si niečo nedokončil, mal by si to dokončiť. S novým
mesiacom prídu nové nádeje a príležitosti.

Je dosť možné, že sa vrátia veci,
ktoré si odložil nabok. Ak využiješ svoju
energiu, podarí sa ti ich bez problémov
vyriešiť. Pri toľkých povinnostiach a nepriaznivom počasí nájdeš chvíľku aj pre
seba. Ak chceš urobiť na niekom dojem,
buď jednoducho sebou.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Chcel by si byť najlepší v tom, čo
robíš, ale daj si pozor, aby ti pochvaly neboli na škodu. Občas sa treba aj
rozvíjať. Občas pomôže dobré školenie alebo kurz. Ak sa nechceš stratiť
v bludisku ľudských potrieb a očakávaní, mal by si citlivejšie vnímať svoje
okolie.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Dávaj si pozor na diskusie, pri ktorých by mohli vzniknúť aj väčšie nedorozumenia. Veľa vecí sa dá povedať
aj milým spôsobom. V partnerskom
vzťahu sa budú striedať príjemné a nepríjemné dni. Svoju silu by si mal sústrediť na zlepšenie vzťahu. Musíš však
začať od seba.
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RYBY (19.2.-20.3.)
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RAK (22.6.-22.7.)
S jesennou hmlou si istotne poradíš. Vďaka citlivej intuícii si ľahko
poradíš s rôznymi situáciami, ktoré ti
tento mesiac prinesie. A možno ti príde
na rozum aj niečo výnimočné, vhodné
na realizáciu. Tvoj spoločenský ako aj
citový život bude veľmi bohatý a plný
zábavy.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac si radšej dávaj na
seba pozor. Hviezdy nie sú k tebe príliš
naklonené. Mal by si začať viac dôverovať sebe a nenechávať všetko na osud.
Utekaj preč od tzv. „geniálnych nápadov“ a ak stratíš hlavu kvôli niekomu,
nevrhaj sa na neho ako na osudovú
lásku.

PANNA (24.8.-23.9.)

Ak si šikovný, bude tento mesiac
pre teba úspešný. Naskytne sa ti niekoľko vhodných príležitostí, ktoré pozitívne
ovplyvnia tvoj život. V láske ťa úspech
neobíde. Ak chceš dosiahnuť viac, skús
sa osamostatniť alebo zmeniť prácu. Nevyskakuj však príliš vysoko a drž sa reálií.

Tento mesiac je pre teba ako stvorený. Ak máš pred sebou nejaké veľké
plány, môžeš sa smelo na ne vrhnúť.
Tvoja inteligencia a dôvtip budú ti naporúdzi. Ani v láske sa nedáš zahanbiť.
Ak sa Ti niečo nezdá, nájdi v sebe viac
odvahy a smelo to prekonaj. Naisto sa
ti to podarí.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Bojuj o seba, ale nevracaj sa k strateným veciam. Ak sa cítiš byť využívaný, zmeň pravidlá hry. Nerob zo seba
človeka, ktorého sa iní boja. Ak sa ti
niečo nepodarilo, čo už, život ide ďalej.
Pomsta sa neopláca, jedine ti môže zaškodiť. Radšej sa zastav a porozmýšľaj,
čo ďalej.

Po finančnej stránke sa Ti bude dariť. Bolo by však vhodné zamyslieť sa
nad tým, čo pre teba znamenajú peniaze. Čo ti peniaze dajú? Zamysli sa nad
tým, či chceš svoju polovičku k sebe
priviazať alebo jej nechať voľnosť. Pretože to, čo je prameňom voľnosti, by ťa
nemalo obmedzovať.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Krátke a pochmúrne novembrové dni
Ti môžu zhoršiť náladu, a možno akurát
sa budeš zamýšľať nad svojím životom.
Uvedomíš si, že základom úspechu je
spolupráca s inými. Máš nejaké pochybnosti? Vyjasni ich. Ak túžiš po láske,
nečakaj s ňou na prvé jarné lúče.

Aj keď na nebi slniečko nevidíme veľmi často, na tvoj život svieti celý čas. Je
možné, že budeš musieť niekam cestovať a pri tom nadviažeš nové vážne známosti. Hviezdy sú ti naklonené, takže sa
môžeš tešiť na milé a romantické večery
strávené so svojím partnerom. (ms)

Dokážete skoncentrovať
svoju pozornosť?
1. Mali ste počas školskej dochádzky vyhradené
doma stále miesto na učenie?
a) Áno, lebo nikde inde som sa nedokázal učiť – 4;
b) nie, aj tak by mi to nepomohlo, veľa som tomu
učeniu nedal – 0; c) ani neviem, učil som sa na
všetkých možných miestach – 8.
2. Varíte, učíte sa, či vykonávate inú činnosť pri stále
zapnutom rádiu?
a) Áno, asi potrebujem zvukovú kulisu – 6; b) občas
si pustím rozhlas, keď sa venujem nejakej jednotvárnej činnosti – 5; c) nie, lebo pri počúvaní rádia
mi všetko trvá dvakrát tak dlho – 2.
3. Čítavate pri jedle?
a) Áno – 6; b) občas – 4; c) nie – 1.
4. Aké mate ukončené vzdelanie?
a) Základné – 0; b) stredoškolské – 4; c) vysokoškolské – 8.
5. Máte potrebu stále sa v niečom vzdelávať?
a) Áno, stále niečo študujem – 10; b) viem, že by
som sa mohol v mnohých veciach zdokonaliť, ale
aj keď sa mi podarí začať, nikdy dlho nevydržím
– 6; c) nie, ja už som sa „navzdelával“ dosť, to mi
stačí – 0.
6. Stáva sa vám, že sa pri nejakej práci bezmyšlienkovite niekam zahľadíte?
a) Občas – 4; b) často – 0; c) nie, hlavu od práce
zdvihnem až potom, keď je dokončená – 6.
7. Dokážete pri nejakej namáhavej činnosti viesť vážny rozhovor?
a) Nie, keď rozprávam, tak mi ruky stoja – 4; b) áno,
ale len na nejakú ľahšiu tému – 2; c) áno, nerobí
mi to problémy – 7.
8. Zvyknete pri sledovaní televízie niečo robiť, alebo
len tak relaxujete?
a) Ani pri televízií nevydržím len tak nečinne sedieť
– 7; b) mojou najčastejšou činnosťou pri televízore
je jedenie – 4; c) pri televízore si chcem predovšetkým oddýchnuť a nič nerobiť – 2.
9. Stalo sa vám už, že ste sa na ceste nejakým dopravným prostriedkom tak hlboko zamysleli, že
ste zabudli vystúpiť?
a) Áno – 4; b) nie, i keď raz som už k tomu nemal
ďaleko – 6; c) nie, zvyčajne sa tak hlboko v dopravných prostriedkoch nezamýšľam – 2.
10. Nosili ste si vo svojich školských časoch učebnice na kúpalisko, do lesa či do záhrady?
a) Áno, ale väčšinou zbytočne – 1; b) nie, radšej som
sa učil doma – 4; c) áno, zabil som tak dve muchy
jednou ranou – 8.
11. Keď začnete, musíte svoju prácu hneď dokončiť,
alebo ju radšej robíte na etapy?
a) Dávam prednosť dlhým prestávkam medzi jednotlivými pracovnými úkonmi – 2; b) prácu chcem
mať najradšej vždy čo najrýchlejšie za sebou – 4;
c) svoj čas si organizujem podľa náročnosti úloh,
ktoré ma čakajú – 7.
Vyhodnotenie:
14-32: Ani tá najdokonalejšia technická pomôcka vám nepomôže skoncentrovať vašu pozornosť.
Ste od prírody roztržitý a neschopný dlhého sústredenia.
33-58: Sústredenie vám nerobí problémy.
V podstate ste študijný typ s mimoriadne vyvinutou
schopnosťou koncentrácie, ale musíte mať na to vytvorené vhodné podmienky.
59-81: Ste geniálny. Nič nezníži vašu schopnosť
koncentrácie. Dokážete sa sústrediť na viac predmetov naraz, v čase i v nečase. (aj)

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

V SLOVENČINE:

obszar dwujęzyczny
podatek ryczałtowy
podstawa wymiaru podatku
częstotliwość spotkań
samoobsługowe strefy informacyjne
przygotowanie do zawodu
wniosek o wypłatę zapomogi
związek gmin
wysłać paczkę za pobraniem
(pocztowym)
działać z niskich pobudek

K–
O
N
Á
P
ÝS

bilinguálna oblasť
paušálna daň
daňový základ
periodicita návštev
samoobslužné informačné zóny
príprava na povolanie
žiadosť o sociálnu dávku
združenie obcí
poslať balík na dobierku
konať z nízkych pohnútok

1€

ZIMN

Ako to bolo
v skutočnosti?
Palec hore znamenal pre gladiátora
život, dolu smrť.
Je, ale iba v amerických ﬁlmoch.
V starovekom Ríme znamenal palec
hore vytasený meč, teda smrť pre gladiátora, kým pri milosti pre gladiátora bol meč v pošve, čo diváci v aréne
znázorňovali palcom skrytým v dlani.
A my ešte dodnes držíme niekomu
palce, čím mu prajeme úspech v podnikanej veci.

Slovník a humor

AKO JE TO SPRÁVNE?

***
Sedem divov socializmu:
- Každý mal prácu.
- Hoci mal každý prácu, nikto nič
nerobil.
- Hoci nikto nič nerobil, plán sa plnil na 100 percent.
- Hoci sa plán plnil na 100%, nikde
nič nebolo.
- Hoci nikde nič nebolo, predsa mal
každý všetko.
- Hoci mal každý všetko, predsa
všetci kradli.
- Hoci všetci kradli, nikdy to nikde
nechýbalo.

***
- Čo sú to stredoškoláci?
- To sú školáci, ktorí chodia do školy iba v stredu.

***
- Ahoj, bacil, ako sa máš?
- Ale, necítim sa dobre, asi som
chytil penicilín.

***
Hotline: - Čo máte na monitore?
Blondínka: - Kvetináč.
Hotline: - Tak som to nemyslel. Čo
máte napísané na monitore?
Blondínka: - Sony.

***
- László, pozri na glóbus a povedz
mi, čo je to os?
- Os? To je taký veľký paskovaný
much.

***
Oznam prilepený na dverách WC:
- Po veľkej potrebe použite kefu.
Pod oznamom dopísané rukou:

***

***

Rozprávajú sa susedky:
- Kto to včera u vás tak nadával?
- Ale, manžel chcel ísť do kostola a
nemohol nájsť modlitebnú knižku.

Sú tri netopiere. Prvý doletí do
jaskyne a má jeden zub krvavý a vraví: - Vycical som prasa. Doletí druhý a
má 2 zuby krvavé a vraví: - Vycical som
kravu.
A doletí tretí a má celú hlavu krvavú a vraví: - Nevidel som ten konár
predo mnou.

***
Policajt si vyseká dieru do ľadu, vloží udicu a čaká ...
O chvíľu k nemu pribehne chlapík
a kričí:
- Okamžite vypadnite!
- A mohli by ste mi povedať, z akého titulu?
- Z titulu správcu tohto zimného
štadióna!

***
V kupé:
- Slečna, kam cestujete?
- Do Košíc.
- A čo vás tam ťahá.
- Lokomotíva.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Hodina zemepisu v maďarskej škole:

- Kefu som použil, toaletný papier
je lepší.

- Pán doktor, ja mám sklerózu.
- Od kedy?
- Čo od kedy?
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Zaujímavosti

Dražba Elvisových vlasov
Za 15 tisíc dolárov predali na aukcii
v Chicagu pramienok vlasov speváka
Elvisa Presleyho. Ten mu odstrihli v

roku 1958, keď budúci kráľ rock‘n‘rollu
slúžil v armáde. Medzi dvesto predmetmi, ktoré sa našli na dražbe, bolo aj
tričko, ktoré kedysi Presleymu patrilo
a za ktoré nový majiteľ zaplatil 52 tisíc
dolárov. Ponúkané boli aj šatky, vianočné blahoželania, ktoré spevák posielal,
množstvo nahrávok, ale aj fotograﬁe z
recepcie, ktorá sa konala po Elvisovej
svadbe s Priscillou v roku 1967. Všetky
predmety patrili Garymu Pepperovi,
ktorý bol Elvisovým priateľom a aj šéfom klubu jeho fanúšikov. Pepper, ktorý
trpel mozgovou obrnou, zomrel v roku
1980. Teda tri roky po smrti slávneho
speváka. (Zdroj: ČTK)

Žonglovanie a mozog
Učenie sa novým trikom ako napríklad žonglovanie zlepšuje u dospelých funkciu mozgu. K takému záveru

prišla skupina britských vedcov. Podľa
nich sa u novo vytrénovaného žongléra lepšie spájajú tie časti mozgu, ktoré
ovládajú pohyby potrebné na chytenie
loptičiek. Toto zlepšenie trvá týždne, aj
keď človek žonglovanie prestane precvičovať. Britskí vedci pre svoj výskum použili dve skupiny dospelých, z ktorých
nikto nevedel žonglovať. Jedna z nich
mala raz týždenne tréning žonglovania.
Cvičili šesť týždňov a každý deň mali
jej členovia nové zručnosti precvičovať
30 minút. Obom skupinám vedci pred
začiatkom a po skončení dávok skenovali mozog pomocou magnetickej rezonancie. Po šiestich týždňoch každý z
účastníkov dosiahol v žonglovaní inú
úroveň. Všetci vedeli žonglovať s troma loptičkami, niektorí ale i s piatimi a
dokázali predvádzať aj iné triky. U všetkých bez rozdielu však nastali zmeny v
bielej mozgovej hmote. Aj keď aktuálne
prevláda názor, že mozog je statický alebo dokonca začína degenerovať hneď po
dosiahnutí dospelosti, podľa zistení vedcov štruktúra mozgu sa mení. Dokázali
totiž, že je možné, aby mozog ovplyvňoval svoje vlastné prepojenia, aby fungoval efektívnejšie. (Zdroj: ČTK)

Nový Stonehenge
Skupina britských archeológov objavila zvyšky „druhého Stonehengeu“,
ktorý sa rozprestiera neďaleko pôvodného megalitického monumentu v
grófstve Wiltshire na juhovýchode Anglicka. Objav skupiny odborníkov z viacerých univerzít Spojeného kráľovstva

potvrdzuje, že známa stavba z bronzovej
doby (2 500 rokov p. n. l.) tvorila súčasť
väčšieho komplexu, ktorý pravdepodobne využívali na rituálne a pohrebné
účely. Nový monument, ktorý môže byť
dokonca aj starší než už známy Stonehenge, pomenovali „Blue Stonehenge“
(Modrý Stonehenge), kvôli kameňom
modrej skalice, ktoré použili na jeho
postavenie. Predpokladá sa, že Modrý Stonehenge, z ktorého v súčasnosti
ostalo iba deväť jám a niekoľko priekop
(spolu s archeologickými objektmi, ako
napríklad hroty kopijí), sa nachádzal na
okraji veľkej cesty skonštruovanej v neolite vedúcej do Stonehengeu popri toku
rieky Avon. Išlo o kruhový súbor kameňov - pôvodne asi 25 – s priemerom približne 10 metrov, ktoré boli obkolesené
priekopou. Archeológovia poslali na
analýzu zvyšky rohov zvierat, ktoré sa tu
taktiež našli a s najväčšou pravdepodobnosťou sa používali ako nástroje na vybudovanie monumentov. Uhlíková metóda by mala spresniť dátum postavenia
Modrého Stonehengeu. Priekopa okolo
neho bola podľa vedcov vybudovaná
pravdepodobne okolo roku 2 400 p. n.
l., no samotný kamenný kruh by mohol
byť ešte starší. Podľa niektorých aj o 600
rokov. Informáciu zverejnil internetový
portál abc.es. (Zdroj: SITA)
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Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotograﬁi redakcja nie zwraca
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych,
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji.
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 ..... 8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 .......................................... 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ........ 11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 ................................................................................................ 12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 ....................... 13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 ................................................................................................. 15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak,
Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ........................................ 5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 ...................................................................... 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 ................................................................ 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ............................................ 15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .......................................... 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004...................................................... 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004) ................... 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................. 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................... 5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 .............. 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 .................................... 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ........................................................... 10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 ................................................ 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 ................................................. 10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 ................................................................ 10,00 zł
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broszur, katalogów, folderów, teczek, kalendarzy, plakatów,
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NAŚWIETLANIE CTP:
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DTP – DESKTOP PUBLISHING:
nasi graﬁcy profesjonalnie przygotują Państwa
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