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ktorých si krajania  
priali v novom roku len 
to dobré, pevné zdra-
vie, silu premáhať ne-
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hu. Tentoraz však nielen spomínali, ale i plánovali, veď pozemok 
v Jablonke Spolok už má.
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– v hornatom banskobystrickom kraji, 
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Modrý Kameň, v ktorom sídli aj SNM 
Múzeum bábkarskych kultúr a hra-
čiek. Jedinečnosťou sú aj prekrásne 
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Ešte len nedávno sme oslavova-
li Nový rok a už je za nami jeden 
mesiac. Vo viacerých obciach sa 

uskutočnili obecné schôdze, na ktorých sa 
riešili otázky týkajúce sa realizácie plánov, 
ktoré by mali byť uskutočnené v tomto 
roku. Richtári spolu s obecnými radami si 
vypočuli návrhy obyvateľov obci a disku-
tovalo sa o nich. Na záver sa hlasovalo 
za tie, ktoré považovali za nevyhnutné na 
realizáciu. Zaujímalo nás, ku akým roz-
hodnutiam dospeli obyvatelia Lapšanky, 
Falštína a Durštína.

V Lapšanke sa s nami na túto tému 
pozhováral poslanec gminnej rady Fran-
tišek Šoltýs. Zdôraznil, že tento rok na-
plánovali dokončenie modernizácie úseku 
hlavnej cesty smerom z Vyšných Lápš do 
Lapšanky, ako aj výmenu podlahovej kryti-
ny v budove požiarnej zbrojnice. Sú to ich 
dve hlavné investície, ktoré sú v stave za-
strešiť v tohtoročnom obecnom rozpočte. 
Okrem toho musia ešte podniknúť zabez-
pečenie tých miest pozdĺž hlavnej cesty 
cez obec, kde sa zosúva zemina. Viac 
investícii neplánujú, pretože si uvedomu-
jú, že v každej obci nižnolapšanskej gminy 
treba niečo urobiť a fi nančných prostried-
kov nie je veľa. - Financie treba rozdeliť 
spravodlivo, - podotýka František. - Sme 
aj tak radi, že sa nám podarí zmodernizo-
vať cestu, ktorá je v zlom technickom sta-
ve. Je to nákladná položka. Samozrejme, 
že veci, ktoré by bolo treba urobiť, je oveľa 
viac, ale zatiaľ musíme byť spokojní s tým, 
čo dokážeme zabezpečiť teraz. A do bu-
dúcnosti máme veľa plánov, ale tie ostanú 
len v teoretickej rovine a na realizáciu do 
ďalších rokov.

O investičných plánoch vo Falštíne 
sme sa dozvedeli od poslankyne gminnej 
rady Anny Dunajczanovej. V roku 2010 
majú vo Falštíne prebiehať práce spojené 
s ukončením zavedenia vodovodu do kaž-
dej domácnosti. Táto investícia by mala 

byť uzavretá do konca apríla t.r. Vodovod 
stál 2,6 mil. zlotých. Podľa slov poslanky-
ne Dunajczanovej sa táto vec konečne 
dočkala, po 20-tych rokov snáh zavedenia 
vodovodu v obci, pochopenia medzi po-
slancami gminnej rady v Nižných Lapšoch. 
Ďalším problémom, ktorý od momentu 
spustenia vodnej priehrady v Nedeci trápi 
Falštín, je otázka kanalizácie a presnej-
šie získanie prostriedkov z európskych 
fondov na túto investíciu. Avšak medzi 
požiadavkami, ktoré musí obec spĺňať pre 
získanie podpory z týchto zdrojov je: 102 
osôb na 1 km dĺžky kanalizačnej siete. Iba 
v takomto prípade táto investícia môže byť 
podporená z prostriedkov EÚ. Inak to ne-
prichádza do úvahy. Falštín však nespĺňa 
túto požiadavku. Napriek tomu kanalizácia 
je pre Falštínčanov prioritnou záležitosťou 
a budú o ňu naďalej bojovať. Kanalizácia 
v tejto obci je zahrnutá aj do viacročné-
ho investičného gminného plánu. Okrem 
toho tento rok obecná rada určila pridele-
né fi nančné zdroje na opravu poľnej cesty 
a urobenie korýtok pri studni a výmenu 
oblokov v požiarnej zbrojnici. Pani Anna 
si pochvaľuje spoluprácu s vojtom gminy 
Nižné Lapše a richtárom Falštína. O roz-

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY

voj obce má tiež podľa nej patričný záu-
jem aj farská rada.

Ako vidieť, ochota do práce nechýba 
a obecná rada vie reálne zhodnotiť in-
vestície, ktoré si môže pri poskytnutých 
prostriedkoch dovoliť. Držíme im palce, 
aby sa im podarilo dosiahnuť tie veci, kto-
ré sa zdajú s dnešným dňom len ďalekým 
snom. 

Zašli sme aj do Durštína, kde sme oslo-
vili richtárku Stanisławu Sołtysovú, ktorá 
nám v krátkosti povedala o uzavretých, 
ako aj plánovaných investíciách. Dokon-
čená bola modernizácia požiarnej zbrojni-
ce, kde zaviedli ústredné kúrenie, zriadili 
kuchyňu, záchody, nalíčili steny, položili 
novú dlažbu. Bol to jeden z cieľov, na kto-
rom obci a richtárke veľmi záležalo. Týmto 
obec získala reprezentatívne priestory na 
rozličné rodinné oslavy. Tieto priestory sú 
využívané aj na kultúrne podujatia. Moder-
nizácia prebehla vďaka pochopeniu a fi -
nančnej podpore vo výške 50 tis. zlotých 
z Malopoľského samosprávneho kraja, 
15 tis. zlotých poskytla obec z obecných 
peniazi a istú čiastku dala aj gmina Nowy 
Targ. Celkovo táto investícia stála okolo 
220 tis. zlotých. Zbrojnica bola odovzdaná 
do prevádzky tento rok v januári. 

Na rok 2010 určila obec 10 tis. zlotých na 
nákup požiarneho automobilu, 10 tis. zlotých 
na úpravu chodníka a 3 tis. zlotých na opra-
vu gminných ciest. - Ako každý richtár, aj ja 
by som chcela urobiť omnoho viac - podo-
týka richtárka, - ale poznám fi nančne mož-
nosti rozpočtu gminy a obce a veľmi dobre 
viem, že musíme byť spokojní s tým, čo sme 
schopní urobiť. Snažíme sa v prvom rade 
riešiť prioritné záležitosti našej obce. 

Všetkým obciam prajeme, aby sa im 
v tomto roku darilo a naplánované investí-
cie zrealizovali.

Dorota Mošová
... Durštín v zimnom spánku

Lapšanka a...
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...na predsedu Spolku
Dňa 19. februára 1995 náhle a tragicky 

vo ve ku 39 rokov zomrel v Hornej Zubrici na 
Orave Dr. Eugen Mišinec, predseda Ústred-
ného výboru Spolku Slovákov v Poľsku.

Narodil sa 25. júla 1956 v Hornej Zub-
rici na Orave, kde ukončil tamojšiu základ-
nú školu. Po jej absolvovaní študoval na 
lýceu v Jablonke. Po úspešnom vykonaní 
maturitných skúšok sa rozhodol pre štú-
dium slovenského jazyka a literatúry na 
Filozofi ckej Fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 
1980. V rokoch 1980-82 počas študijného 
pobytu na FFUK po kračoval v štúdiu slo-
venskej literatúry, ktoré ukončil získaním 
hodnosti doktora fi lozofi e.

Po návrate zo štúdií na Slovensku od 1. 
mája 1982 do 31. augusta 1982 pracoval v 
Krakove na Ústrednom výbore Kultúmo-so-
ciálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľ-
sku ako inštruktor, následne od 1. septembra 
1982 do konca roka 1982 ako vedúci kance-
lárie ÚV a ďalšie dva roky ako úradujúci člen 
ÚV. Od roku 1985 až do 30. júna 1993 pra-
coval ako riaditeľ Gminného kultúrneho stre-
diska v Jablonke a od 1. mája 1993 zároveň 
ako redaktor krajanského časopisu Život.

Na 8. zjazde, ktorý sa uskutočnil 26. 
novembra 1989, bol zvolený do funkcie 
predse du Ústredného výboru Kultúmo-
sociálnej spo ločnosti Čechov a Slovákov 
v Poľsku. Krajania mu natoľko dôverovali, 
že v tejto funkcii obstál aj na ďalšom, 9. 
zjazde 22. januára 1995. Od januára 1995 
pôsobil taktiež ako učiteľ slovenčiny na 
Základnej škole so slovenským vyučova-
cím jazykom v Jablonke a stredoškolský 
profesor na tamojšom lýceu.

Smrť krajana Dr. Eugena Mišinca, nášho 
veľmi zaslúžilého činiteľa a spolupracovní-
ka, vzácneho kolegu a pre dovšetkým pria-
teľa, bola veľkou stratou pre naše kra janské 
hnutie a pre všetkých Slovákov žijúcich v 
Poľsku. Dôvera a podpora, s akou sa E. Mi-
šinec stretol na 9. zjazde Spolku Slovákov 
v Poľsku, bola očividným dôkazom toho, že 
jeho odhodlanie znášať všetky naše radosti 
a smútky, ktoré priamo súviseli a doposiaľ 
súvisia s našim národným zápasom, neboli 
zbytočné.

Ľudomír Molitoris

...na otca
Spomienky na otca sa výrazne vryli 

do mojej pamäti. Zomrel, keď som mal 10 
rokov. Pamätám si, že jeho náhly odchod 
bol obrovským šokom nielen pre rodinu, 
ale aj pre všetkých jeho známych. Privy-
knutí na energického 39-ročného človeka, 
nedokázali sme pochopiť, že už nie je me-
dzi živými.

Pravdu povediac, otec bol v dospe-
losti výnimočne aktívnym človekom, a to 
nielen v sfére spoločenskej či kultúrnej (či 
už v Úrade gminy Jablonka alebo v Spol-
ku Slovákov v Poľsku), ale i novinárskej. 
Spájajúc neraz dve alebo i tri práce (vo 
voľnom čase pracoval ako prísažný tlmoč-
ník), dokázal veľmi rýchlo postaviť a vyba-
viť dom, ktorý dodnes slúži rodine.

Najčastejšie som otca vídaval za kan-
celárskym stolíkom, ako píše na písacom 
stroji. Tento obraz sa mi dodnes vynára 
z pamäti, keď si naňho spomínam. Dosť 
ostré rysy tváre boli výrazom rozhodnosti, 
s ktorou som sa ako malý chlapec radšej 
nepohrával a radšej som mu neprekážal 
pri písaní.

Okrem rodičovskej lásky a základ-
ných morálnych zásad, ktoré stihol všte-
piť svojim synom, zdedili sme po ňom 
ešte čosi, čo bolo predovšetkým pre mňa 
vždy veľmi dôležité – knižnicu... Zo za-
čiatku to bolo pre nás miesto, kde sme 
sa mohli dobre zabaviť. Keď sme však 
dorástli natoľko, aby sme pochopili, že 
existuje lepší spôsob využitia knižiek, 
ako len ich ukladanie na kôpky a jazde-
nie po nich autíčkami, otvorili sa pred 
nami nové perspektívy a nové možnosti. 
Svojou záľubou nakazil aj mňa, čím mi 
uľahčil zrealizovať spisovateľské povola-
nie. Dodnes som presvedčený, že – ako 
by to povedali starovekí Rimania – jeho 
tiene sa naďalej pohybujú medzi kniha-
mi, ktorým venoval kus svojho života.

Veľmi ťažko sa dá v niekoľkých slo-
vách vyjadriť úctu a česť otcovi, s ktorým 
som sa musel tak rýchlo rozlúčiť. Pritom 
všetkom je jednak milým akcentom sku-
točnosť, že dodnes sa stretávam s milými 
spomienkami naňho medzi mnohými ľuď-
mi po obidvoch stranách hranice. Z tých-
to spomienok sa dá veľmi ľahko vytvoriť 
obraz energického a zdeterminovaného 
človeka konzekventne idúceho za svojím 
cieľom, ktorý si v boji za ideály dokáže 
vážiť taktiež tých, s ktorými ani len v ná-
znaku nesúhlasil.

Tohtoročné 15. výročie smrti otca sa 
stalo príležitosťou k mnohým spomien-
kam. Už vopred ďakujem všetkým, ktorí 
si aspoň na chvíľu naňho spomenú a ve-
nujú mu chvíľku pozornosti. Keď sa dlhšie 
nad tým zamýšľam, myslím si, že aj ja by 
som chcel, aby ľudia spomínali na mňa po 
mojej smrti práve tak, ako si spomínajú na 
môjho otca. Je to najvzácnejšia rada, ako 
mám žiť, akú mi mohol zanechať.

Bartolomej Mišinec

V SPOMIENKACH...
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Predsedníctvo obvodnej volebnej schôdze na Orave. E. Mišinec v strede (1994)
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Vážená redakcia, 
Vašu výzvu podeliť sa s 
čitateľmi časopisu Život 
spomienkami na Geňa 
Mišinca pri príležitosti 15. 
výročia jeho smrti som 
rada prijala, preto prijmi-
te týchto pár úprimných 
slov na jeho počesť.

...na usilovného študenta
S Geňom Mišincom ma ako dlhoročnú 

pracovníčku inštitúcií, ktoré mali v náplni 
starostlivosť o zahraničných Slovákov, 
v tom čase v Ústave pre zahraničných 
Slovákov Matice slovenskej so sídlom 
v Bratislave, viazali nielen pracovné, kra-
janské, ale aj hlboko ľudské putá, ktoré 
sa počas jeho štúdia na Slovensku pre-
hlbovali a pokračovali, keď Geňo pôsobil 
vo vedení Kultúrnej spoločnosti Čechov 
a Slovákov, neskôr v Spolku Slovákov 
v Poľsku. Ja, ktorá som mala v tom čase 
na starosti študentov z radov našich kra-
janov, ale aj moji ďalší kolegovia sme, bo-
li nadšení, že Geňo, ako jeden z prvých 
študentov na Slovensku z polovice 70. 
rokov, ktorý ukončil štúdium v roku 1980 
a doktorantské štúdium v roku 1982, má 
predpoklady byť pokračovateľom takých 
predchodcov a zanietených lídrov sloven-
ského krajanského života, ako bol Adam 
Chalupec, Ján Molitoris, Gusto Andrašák, 
pretože v takomto odovzdávaní žezla je 

kus nádeje a viery v to, že krajanská po-
spolitosť v Poľsku bude stále živou rato-
lesťou a môže mať na čele predstaviteľov 
s univerzitným vzdelaním, predstaviteľov 
inteligencie v širšom celoslovenskom kon-
texte. V Geňovi Mišincovi sme videli aj 
osobnosť, ktorá má všetky predpoklady 
zasiahnuť hlbšie do povedomia sloven-
ského i poľského spoločenstva a svojím 
postom vo verejnom živote prispieť aj k 
prehĺbeniu poľsko-slovenských vzťahov. 
V čase, keď sa jeho kariéra začala sľubne 
rozvíjať, hlboko nás dojala správa o jeho 
náhlej smrti vo februári 1995, pretože bol 
vo veku, keď ho akútne potrebovala nie-
len krajanská komunita, ale predovšetkým 
jeho najbližšia rodina, manželka a malole-
té deti.  

Ako som už iste spomínala v predo-
šlých príhovoroch, žiaľ, pri príležitosti 
smutných udalostí odchodu na večný 
odpočinok takých vynikajúcich ľudí ako 
bola Žofka Chalupková a Janko Šperno-
ga, počas štúdia generácie študentov, ku 
ktorým patril aj Geňo Mišinec, bola medzi 
krajanskými študentmi a  našim matičným 
pracoviskom nezabudnuteľná atmosfé-
ra vzájomného porozumenia, vzájomnej 
podpory a pomoci. Stretávali sme sa na 
pôde Matice slovenskej, v Ústave pre 
zahraničných Slovákov na vtedajšej Pu-
gačevovej ulici v Bratislave, v priestoroch 
bývalého a v súčasnosti obnoveného kláš-
tora františkánov a rozoberali sme všetky 

ich študentské problémy, lásky, sklama-
nia, úspešné i neúspešné skúšky, známky 
v indexe a s láskavým humorom komen-
tovali i vzájomné neduhy. Geňo, ako si 
naňho spomínam, bol vskutku lídrovský 
typ, vzbudzujúci rešpekt, bol priamy a nie-
kedy i kritický pri vyjadrení svojich názo-
rov na našu matičnú prácu, na riešenie 
krajanských otázok, ale jeho otvorenosť 
nikdy naše vzťahy nenarušila. 

K nám do vtedajšieho ústavu sa ne-
chodilo z povinnosti (verím tomu podľa 
toho, že to boli časté návštevy), ale pre-
to, že sa tam cítili dobre a že mali u nás 
pocit zázemia, ktoré im najmä v prvých 
rokoch štúdia v tomto veľkomeste chýbal. 
K prvým študentom z Geňovej generácie 
patrili František Šoltýs, Ľudmila Petráško-
vá, Dominik Surma, Žofka Chalupková. 
Po roku medzi nich prišiel Geňo a o rok 
neskôr zase Mirek Molitoris, Mária Kova-
lčíková (dnes Kačmarčíková), Angela Ka-
špráková (neskôr Vančová). Potom k nim 
pribudli, ako si spomínam, ale možno aj 
v inom poradí, Anka Krištofeková, Irena 
Molitorisová, Marienka Krištofeková, Žof-
ka Bogačíková i ďalší. Bolo to veselé štu-
dentské spoločenstvo mladých krajanov, 
ktoré malo nielen u nás v Matici, ale aj na 
univerzite kredit solídných, usilovných a 
ambicióznych študentov. Svedčí o tom aj 
to, že Geňo Mišinec, Mirko Molitoris, Žofka 
Bogačíková, pokračovali v doktorantskom 
štúdiu a niektorí si ešte k svojmu štúdiu 
pribrali ďalší študijný odbor.

Vážim si absolventov štúdia na Slo-
vensku z radov krajanov v Poľsku za to, 
že si vzali za povinnosť po štúdiu posilniť 
slovenskú inteligenciu v Poľsku a pôsobiť 
v krajanskej činnosti. Vážim si, že spome-
dzi absolventov vysokých škôl na Sloven-
sku mnohí naše predstavy naplnili a sú 
verní odkazu svojich predchodcov udržať 
v prostredí Slovákov v Poľsku národnú 
identitu tak, ako to chcel aj Geňo Mišinec, 
ale osud mu to nedoprial. 

K spomienke na Geňa Mišinca, ktoré-
mu aspoň touto cestou vyjadrujem úctu, 
pripájam, že dôkaz o tom, že tie priateľ-
ské putá zo štúdia na Slovensku zostali, 
je aj to, že jeho rovesníci, ale aj súčas-
níci v redakcii Život a v Spolku Slovákov 
v Poľsku naňho nezabúdajú a pripomína-
jú si s pietou 15. výročie jeho odchodu do 
večnosti.

Geňo zostal v našich mysliach, srd-
ciach a snáď sa zhora na nás díva a te-
ší sa spolu s nami, že stále tvorí súčasť 
nášho bytia.

Ľubica Bartalská

Príchod prezidenta SR Michala Kováča na stretnutie s krajanmi v doprovode G. Mišinca (1994)
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Mnoho mladých ľudí, kým nedosiahne 
určitý bod vo svojom živote, túži po jednej 
veci, a to mať vysnívaných 18 rokov. Je 
to pre nich magické číslo, ktoré, ako sa 
im zdá, otvorí doposiaľ neprístupné dvere 
a vyrieši mnohé problémy. Čím rýchlejšie 
sa však blížia vytúžené narodeniny, tým si 
aj viac uvedomujú, že nijaké výnimočné 
zmeny v ich dospelom živote nenastanú. 
Naopak, skôr im pribudnú povinnosti a od 
toho momentu už berú plnú zodpoved-
nosť za svoje činy. Sprievodnými znakmi 
dospelosti sú občiansky preukaz či mož-
nosť spraviť si vodičský preukaz.

Byť dospelým znamená totiž myslieť 
dospelo. Zaujímať sa aj o druhých, vzde-
lávať sa, byť tolerantný, ochotný pomôcť 
iným ľuďom. Súčasne to prináša so sebou 
aj trochu stresu spojeného s maturitou či 
nástupom do práce. 

Aký prístup k tejto téme majú naši mla-
dí krajania, ktorí už prestúpili prah dospe-
losti alebo len na to netrpezlivo čakajú? 
Určite si robia plány do budúcnosti a vy-
tvárajú predstavy o svojom živote. Pre-

CESTA K DOSPELOSTI
svedčili sme sa o tom priamo medzi nimi 
a položili sme im niekoľko otázok. 

Angelika Chovancová z Jurgova oslá-
vila 18 rokov už v novembri minulého roku. 
Ako povedala: - Tešila som sa veľmi a sa-
mozrejme som netrpezlivo čakala na deň 
mojich narodenín. No necítila som sa ne-
jako zvláštne. Myslím si, že som sa stala 
len o jeden rok staršia a pokiaľ ešte bývam 
s rodičmi, oni sa o mňa naďalej starajú, 
rovnako ako predtým. Môžem sa na nich 
spoľahnúť v každej situácií. Zdá sa mi, že 
tú plnoletosť pocítim až vtedy, keď budem 
musieť sama rozhodovať o veciach, ktoré 
budú pre mňa životne dôležité. 

Zatiaľ som študentkou tretieho ročníka 
lýcea sv. Kráľovnej Hedvigy v Novom Tar-
gu. Tento rok maturujem a chcem pokračo-
vať v štúdiu. Veľmi ma zaujíma psycholó-
gia, zvlášť detská. Rozmýšľam aj o štúdiu 
ekonómie a nehnuteľností. Svoj voľný čas 
venujem najradšej mojej záľube, ktorou je 
tanec. Druhý rok navštevujem školu tanca 
v Zakopanom a zdokonaľujem sa v hip-
hope a tanci typu dance.

V budúcnosti by som chcela pracovať 
s deťmi a pritom uplatniť aj svoje poznatky 
z oblasti tanca.

Karolína Blazošeková z Vyšných Lápš 
stojí ešte pred dverami dospelosti a netr-
pezlivo čaká na dovŕšenie svojich osem-
nástich narodenín. - S radosťou čakám na 
tú chvíľu, keď si vyzdvihnem svoj prvý ob-
čiansky preukaz, - podotýka s úsmevom 
Karolína - ktorý mi zároveň umožní zís-
kanie vodičského preukazu. V súčasnosti 
som študentkou strednej školy v Novom 
Targu. Študujem krajinnú architektúru. 
Po absolvovaní tejto školy by som chcela 
študovať geodéziu. Dúfam, že sa mi po-
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Tak sme ho väčšinou volali, mladí, 
či starší. Neuveriteľných pätnásť rokov 
ubehlo od chvíle, keď nás ako blesk 
z jasného neba zasiahla správa o jeho 
náhlom úmrtí vo februári 1995.

Dr. Eugen Mišinec, predseda Spol-
ku Slovákov v Poľsku sa narodil v roku 
1956 v Hornej Zubrici a po ukončení Fi-
lozofi ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave sa v roku 1982 zapojil do 
práce v Spolku Slovákov v Poľsku, v jeho 
Ústrednom výbore.

Spolupracovať s ním sme začali už 
po jeho nástupe na Gminné stredisko 
kultúry v Jablonke – v roku 1986. Orav-
ské osvetové (v súčasnosti kultúrne) 
stredisko v Dolnom Kubíne má vo svo-
jej náplni činnosti, okrem iného, rozvíjať 
spoluprácu aj so zahraničím a zahranič-
nými Slovákmi.

Nadviazali sme teda na predchádza-
júce dobré kontakty aj s novým vedúcim 
strediska v Jablonke G. Mišincom, s kto-
rým sme od začiatku našli spoločnú reč. 

Stál pri zrode mnohých krajanských po-
dujatí, aj rozvíjaní vzájomnej spolupráce 
s Oravským kultúrnym strediskom, ktoré 
zastrešuje kultúru na slovenskej Orave.

Mladý, erudovaný a zanietený pra-
covník, akým Gienek nesporne bol, ne-
dal zaspať krajanskému dianiu a prebú-
dzal záujem najmä o kultúru u krajanov. 
Či už pri plánovaní a rozvíjaní nápadov 
pri spoločných stretnutiach v úrade, ktoré 
často končili posedením za prítomnosti 
študentov a lektorov u neho doma vo ve-
černých hodinách.

Pripravené podujatia sa úspešne 
udiali – výmenné vystúpenia folklórnych 
súborov a skupín, dychových hudieb, di-
vadelných ochotníckych súborov, orga-
nizovanie letných slávností a programov 
v Jablonke, účinkovanie krajanských 
súborov na Oravských Vianociach na 
Slovensku. Za všetky spomeniem rozvi-
nutie činnosti ochotníckeho divadelného 
súboru Ondrejko z Podvlka a jeho hos-
ťovanie v kultúrnych domoch slovenskej 

Oravy, i jeho pamätný zájazd do Likavky 
na celoslovenskú prehliadku divadel-
ných súborov, ktorého sa zúčastnil celý 
súbor a zorganizoval ho práve Gieno 
Mišinec.

Tieto a podobné aktivity ľudí zdru-
žovali, začali sa sami tvorivo zapájať do 
spolupráce, zúčastňovať sa podujatí. Ako 
predseda Spolku Slovákov a redaktor Ži-
vota mal možnosť a príležitosť uvádzať 
do života nové nápady a myšlienky, nad-
väzovať kontakty a stmeľovať ľudí v kra-
janskom dianí, rozbiehať nové aktivity. 

A vtedy to prišlo – neúprosne, na-
vždy. Mladý, vzdelaný, ambiciózny, pre 
krajanov na Orave taký potrebný človek 
odišiel. Odišiel skôr, ako sa jeho život 
a práca mohli naplno rozvinúť. 

Takmer všetky rozvinuté aktivity aj 
kontakty sa zachovali podnes a pokraču-
jeme v nich.

Navždy odišiel dobrý kolega, spolu-
pracovník, priateľ. Patrí mu naša úcta 
a vďaka. 

Oľga Žabenská

SPOMIENKA NA GIENKA
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darí dosiahnuť tento cieľ a najdôležitejšie 
bude potom nájsť si dobrú prácu. Mojím 
najväčším snom je práca v odbore, ktorý 
chcem študovať. Rada cvičím a počúvam 
hudbu. Medzi moje záľuby patrí tiež hra  
v dychovke. 

Monika Petrašková z Krempách už 
patrí do kruhu dospelých. Uvádza vo svo-
jich spomienkach spred dňa narodenín: 
- Nemohla som sa ich dočkať. Dlhšie ob-
dobie som rozmýšľa o tom, ako to bude 
po tých 18-tich narodeninách, ako veľmi 
sa môj život zmení. Mladý človek očaká-
va niečo a ani sám nevie čo. Ako keby 

nujem svoj voľný čas. Som členkou súbo-
ru Spiš, a vďaka tomu si môžem občas 
zacestovať a spoznávať nové miesta a ľu-
dí. V budúcnosti je mojím snom úspešne 
zmaturovať a pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole v príbuznom odbore, - hovorí 
Helena. 

Dominika však až tak optimisticky 
osemnástku nevníma: - Až tak veľmi sa 
neteším na plnoletosť, pretože to prináša 
so sebou povinnosti a teraz sa mám dob-
re. Nemusím sa o nič starať, lebo to za 

spelým človekom. - Veľmi som čakala na 
18-ste narodeniny a dokonca som počítala 
dni, - usmieva sa. -  Uvedomovala som si, 
že vstup do dospelosti neznamená získa-
nie občianskeho preukazu a  výhod vyplý-
vajúcich z jeho vlastnenia. Tento preukaz 
je zároveň svedectvom zodpovednosti za 
svoje skutky, ale aj občianskej zodpoved-
nosti, napr. účasti na voľbách. Mám veľa 
záľub a v budúcnosti by som chcela pra-
covať s deťmi.

Dominika je už diplomovanou absol-
ventkou učilištia v odbore kuchár malej 
gastronómie a súčasne ešte študuje na 

mňa robia rodičia. Momentálne je mojou 
úlohou chodiť do školy a učiť sa, aby som 
dosiahla čo najlepšie  vzdelanie a neskôr 
vďaka tomu aj dobrú prácu. Viem, že po-
tom budem mať veľa povinností. V živote 
prídu aj ťažké situácie, ktoré budem mu-
sieť riešiť sama. Možno očakávam, že po 
narodeninách ma dospelí ľudia budú vní-
mať naozaj ako dospelú osobu. Občas je 
pre nás nespravodlivé, keď sa dospelí na 
nás pozerajú ako na skupinu nejakých na-
ničhodníkov, len preto, že sme mladí.

Samozrejme, aj ja by som chcela po-
kračovať v štúdiu. Snívam o psychológii. 
Zatiaľ je to môj najdôležitejší životný cieľ. 
V budúcnosti by som chcela veľa cestovať 
a spoznávať nové krajiny, ľudí a  ich kultúru. 

Zasa naša mladá krajanka Dominika 
Gronská z Nedece je už uvedomelým do-

sa malo o chvíľu stať niečo nečakané. 
Keď už ten deň nastane, zistí, že nič sa 
nezmenilo. Dôležitou vecou však je uve-
domenie si, že od toho dňa som za svoje 
konanie zodpovedná. Navštevujem gym-
názium v Novom Targu a chcela by som 
študovať na Poľnohospodárskej vysokej 
škole v odbore priestorové hospodárenie 
alebo ekonómiu.

Helena Chalupková a Dominika Bed-
narčíková z Novej Belej sú spolužiačkami. 
Navštevujú druhý ročník  strednej odbor-
nej školy maturitného typu v Novom Targu 
v odbore verejné a domáce stravovanie. 
Každá z nich netrpezlivo čaká na vstup 
do brán dospelosti a majú s tým spojené 
očakávania. - Teším sa na svoje 18-ste 
narodeniny, pretože si budem môcť spra-
viť vodičský preukaz, ktorý je dnes veľmi 
potrebný. Mám rada folklór a tomu aj ve-

lýceu pre dospelých popri zamestnaní. Je 
to pre ňu veľmi dôležité, aby sa mohli na-
plniť jej plány.

Jediným chlapcom, s ktorým sa mi 
podarilo porozprávať sa o očakávanom 
vstupe do dospelosti, bol Matúš Grigľák 
z Vyšných Lápš.  Je žiakom lýcea v No-
vom Targu. - Teším sa - podotýka Matúš, 
- že budem mať 18-násť, ako každý mladý 
človek v tomto veku. Myslím si, že spolu 
s dospelosťou nenastane prevrat v mojom 
živote. Pritom si uvedomujem, že dovŕše-
ním plnoletosti sa končí môj bezstarostný 
život. Za svoj úspech či neúspech už ne-
siem plnú zodpovednosť. Moja budúcnosť 
je stále otvorenou otázkou. Zatiaľ ešte 
ani neviem, čo by som chcel v živote ro-
biť. Stále sa rozhodujem. Som v triede so 
zameraním matematika a fyzika. Prav-
depodobne v tomto smere by som chcel 
pokračovať aj na vysokej škole. Mojím 
snom je dvojročné štúdium pre kapelníkov 
v Novom Sączi. Zbožňujem hudbu a hru 
na trúbke a chcel by som sa v tom zdoko-
naľovať. Okrem toho pôsobím v dychov-
ke, kde naplno rozvíjam svoje hudobné 
nadanie.

Ďakujem všetkým mladým ľuďom za 
čas, ktorý mi pri rozhovore venovali.

Dorota Mošová 
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aždý rok treba náležite uzavrieť. 
Či už bol len taký obyčajný, alebo 
výnimočný, ako to bolo v prípade 

podvlčianskej dychovky, ktorá vlani oslá-
vila 85. výročie svojho vzniku. A keďže 
sa toho vlani udialo veľa, stretnutie trvalo 
dlho do noci.

História podvlčianskej dychovky, ktorá 
pôsobí pri Spolku Slovákov v Poľsku, sa 
začala písať v roku 1924. Od toho času 
prešla mnohými zmenami. V jej radoch 
sa vystriedalo mnoho generácií a tak sa 
dookola opakoval kolotoč neustáleho zdo-
konaľovania sa v hre na dychové hudobné 
nástroje mladých nádejných hudobníkov, 
pretože tí starší zväčša už dobre vyško-
lení zrazu mali čoraz menej času, museli 
odísť za prácou, venovať sa rodinným po-
vinnostiam a pod. To sú problémy, ktoré 
trápia hádam každú krajanskú dychovku, 
či už na Orave alebo Spiši. 

O náročnosti zorganizovania dychové-
ho orchestra svedčia už prvé slová pod-
vlčianskej kroniky, kde je napísané: Len 
ambície nám pomáhajú vytrvať v presved-
čení, že treba vytrvať v snahách, ktoré ne-
budú prinášať len a len materiálne zisky. 
A práve také plány a sny sú pre nás, teda 
pre podvlčiansku dychovku, ktorá neustále 
prežíva rôzne otrasy a problémy, svetlom. 
Avšak opäť chceme hrať a poukazovať ľu-
ďom na tú pravdu, že existuje radosť, kto-
rá rozveselí ducha človeka. Ducha, ktorý 
sa najmä v dnešných časoch cíti tak stra-
tený, zapletený do siete problémov, ktorý 
rieši mnohé náročné situácie a vynakladá 

veľa úsilia, ktoré odoberajú tomu duchu 
jeho vlastnú identitu, ako aj celý zmysel 
existencie.

Tými slovami sa začína kronika, v kto-
rej sú zapísané tie radostné, ale i tie tŕnisté 
strany života dychovky. Treba zároveň do-
dať, že nádherne vystihujú všetky problémy 
a starosti spojené s dychovkou, jej životom 
a spojenými s ňou udalosťami, aj keď už 
majú práve 50 rokov. Kroniku začal písať 
Štefan Kovalčík v roku 1966 využívajúc 
všetky dostupné materiály nachádzajúce 
sa u prvých členov dychovky. Podľa toho 
vedno, že na hudobné nástroje sa poskla-
dali podvlčianski krajania bývajúci v Spoje-
ných štátoch. Z tých peňazí boli kúpené ná-
stroje u Józefa Zająca na ul. Florianskej 21 
v Krakove dňa 6. marca 1924 za hotovosť 
vo výške 240 dolárov. Nástroje kúpili Teo-
dor Jablonský a Jozef Pałdia.

V tom čase bol zároveň zvolený vý-
bor dychovky. Predsedom sa stal Teodor 
Jablonský, tajomníkom Jozef Pałdia a po-
kladníkom Jozef Jablonský. Dychovku 
začal nacvičovať Wincenty Supergon zo 
Spytkowic, neskôr ho vystriedal Kwak 
zo Spytkowic, po ňom Podvlčancov cvi-
čil Ignác Papież, na dva roky ho zastúpil 
kaplán Konstanty Krzywaczek. Hneď na 
začiatku vojny bola zničená väčšina hu-
dobných nástrojov a takýto žalostný stav 
pretrval až do roku 1966, keď sa skupinka 
podvlčianských nadšencov na čele s Igná-
com Pieronkom a Štefanom Kovalčíkom 
rozhodla znovu oživiť činnosť dychovky. 
Túto snahu podporil aj podvlčiansky urbár. 

Vo vianočnom čase koledníci - muzikanti 
prešli celú farnosť, teda Podvlk, Podsr-
nie a Harkabuz a za zozbierané peniaze 
kupovali potrebnú výbavu a hudobné ná-
stroje. V priebehu niekoľkých rokov sa im 
podarilo napraviť staré hudobné nástroje 
a opätovne nakúpiť tie, ktoré chýbali v 
zostave dychovky. Nebolo to jednoduché, 
pretože zostaviť dychovku z ničoho sa 
nedá zo dňa na deň. Zo starej zostavy, 
ktorá hrávala ešte pred vojnou, zostali len 
dvaja členovia a to je na dychovku naozaj 
málo. Zo začiatku novú dychovku školil 
Kazimierz Murzański zo Spytkowic. Cez 
prázdniny 1967 ho na chvíľu vystriedal 
dp. Henryk Oskwarek, ktorý trávil prázd-
niny v Podvlku. V roku 1966 bol zvolený 
aj nový výbor, ktorého predsedom sa stal 
Karol Dudka, tajomníkom Štefan Koval-
čík a pokladníkom Ignác Pieronek. O rok 
neskôr stanovisko pokladníka prevzal 
Anton Moždžeň a Ignác Pieronek sa stal 
kapelníkom. Okolo dychovky bolo veľa 
práce a na jej zostavovanie spomína I. 
Pieronek nasledovne: - Chýbali hudobné 
nástroje a ani poriadne noty nikto nemal. 
Ak sme chceli začať cvičiť, museli sme si 
najprv hudobné nástroje zakúpiť. Niekoľko 
nástrojov zostalo ešte po starej dychovke 
a tak sme spolu nacvičili niekoľko pesni-
čiek a ako koledníci sme chodili z domu do 
domu, v každom z nich sme niečo pekné 
zahrali a takýmto spôsobom sme si začali 
zbierať peniaze potrebné na nákup a oži-
venie dychovky. S notami však bolo ešte 
horšie. Tie takisto nikto nemal. A najhoršie 
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Dychovka pod vedením J. Páleníka

Kapelník I. Pieronek v rodinnom kruhu

L. Bryja preberá nový hudobný nástroj z rúk 
gen. tajomníka Ľ. Molitorisa

bolo na tom to, že ja som noty poriadne 
ani nepoznal. Bol som samoukom, ktorý 
sa síce naučil hrať, ale z hlavy. Poznal 
som melódie, vedel som, ako ich mám za-
hrať, ale do nôt som ich zapísať nedokázal. 
Nakoniec som sa teda zapísal do školy pre 
kapelníkov v Krakove, do ktorej som potom 
dlhšie obdobie dochádzal. Žiaľ, spomedzi 
všetkých účastníkov kurzu som ako jediný 
nepoznal hudobnú teóriu. A tak profesori, 
ktorí tento kurz viedli, často s úsmevom 
poznamenávali, že sa hudbe priúčam od-
zadu, teda najprv som sa naučil hrať a až 
teraz sa učím teóriu a noty.

Po absolvovaní školenia, na ktorom 
bol I. Pieronek, sa podvlčianska dychov-
ka mala už o to lepšie, že noty začal pre 
jednotlivé nástroje prepisovať sám Ignác. 
Úroveň hry dychovky sa opätovne zača-
la vzmáhať, bola čoraz lepšia a vďaka 
tomu Podvlčanci pod taktovkou Ignáca 
Pieronka hrali na mnohých podujatiach, 
slávnostiach, oslavách, pohreboch (o.i. 
na pohrebe zaslúžilého kronikára Štefana 
Kovalčíka) a pod. Žiaľ, opäť si musíme pri-
pomenúť príslovie, že všetko dobré sa raz 
končí a tak tomu bolo aj s podvlčianskou 
dychovkou. Prejavilo sa to v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia, na ktoré si 
kronikár dychovky spomína nasledovne: 
- Čím viac roky plynuli, osud dychovky bol 
čoraz viac zamotaný. Vznikalo čoraz viac 
neporozumení medzi kapelníkom a osta-
tnými členmi dychovky. Čoraz menej sa 
muzikanti stretávali na skúškach a hra 
dychovky sa výrazne zhoršovala. V roku 
1983 sa Podvlčania snažili dychovku zre-
organizovať, ale neúspešne. Ľudia začali 
z orchestra pomaly odchádzať, až nako-
niec sa dychovka úplne rozpadla.

Prelom nastal v roku 1988. Po niekoľ-
koročnej prestávke sa koncom januára 

podarilo zvolať bývalých členov dychovky. 
Na čele ďalšej obnovy dychovky tentoraz 
stál Ján Páleník, ktorý sa nakoniec so 
súhlasom väčšiny hudobníkov stal kapel-
níkom. A opäť sa rozbehol celý kolotoč 
prijímania nových členov dychovky, ná-
cviky, stretnutia a pod. Jánovi Pálenikovi 
bolo o to ľahšie viesť dychovku, že mal 
hudobné vzdelanie a tak na jeho zákla-
de mohol dychovku úspešne nacvičovať 
a dirigovať. Avšak začiatky nikdy neboli 
ružové a aj v tomto prípade spomína kro-
nikár na to, že ich dp. farár po odpuste na 
sv. Martina dosť nepríjemným spôsobom 
skritizoval. Našťastie, dychovka sa do-
kázala povzniesť nad tým a cvičila ďalej. 
Ale už pri ďalšej príležitosti spojenej s ko-
ledníckym programom na Troch kráľov 
ich pán farár pochválil. Ján Páleník ako 
školiteľ dychovky a zároveň učiteľ poznal 
podvlčiansky dorast zo školy, vďaka čomu 
dokázal mladé hudobné talenty pritiahnuť 

Vzostupy a pády sú spojené hádam 
so všetkým, čo stvorili ľudia. Ani v novej 
dychovke nebolo všetko, ako sa na prvý 
pohľad zdá, ružové. V priebehu tých rokov 
museli vyriešiť mnoho konfl iktov, našťastie 
mnohé z nich nenaštrbili výrazne stabilitu 
orchestra, za čo sa treba poďakovať hlav-
ne Jánovi Páleníkovi, ktorý dychovku po 
celý ten čas viedol. Po istom čase sa však 
rozpadla sľubne sa rozvíjajúca skupinka 
mažoretiek a nakoniec v roku 2006 odišiel 
z dychovky aj sám dirigent a školiteľ Ján 
Páleník. Podobne ako v osemdesiatych 
rokoch, ani táto zmena neprebehla hlad-
ko. Boli neporozumenia, konfl ikty a tak dy-
chovka vyše roka vôbec nenacvičovala.

Po vyše ročnej prestávke sa dirigen-
tského kormidla chytil mladý a nádejný 
muzikant Lucián Bryja. A opäť sa rozbe-
hol už nám veľmi dobre známy kolotoč, ak 
dobre počítam, po štvrtýkrát. Časť zostavy 
tvorili starí hudobníci a časť mladí, ktorí sa 
ešte len zaúčajú. Od roku 2009 vznikla 
aj nová skupinka mažoretiek, ktorú vedie 
Anka Turvoňová, niekdajšia členka „Zla-
tých notiek“. 

História sa teda opäť začala opakovať. 
Pri tej príležitosti prajem všetkým členom 
dychovky, aby mali mnoho síl a trpezlivo-
sti pri nacvičovaní a kapelníkovi Luciánovi 
Bryjovi aspoň toľko elánu, aby dokázal 
viesť dychovku najmenej tých 20 rokov. 
Veď ak sa dobre prizrieme predstavenej 
histórii, dlhšie nevydržal nikto. Asi to tak 
už má byť. A ak by sa niekto čudoval, nech 
sa skúsi zapojiť do takejto spoločensky 
náročnej práce aspoň na 20 rokov, ktorá 
nebude prinášať hmotné blaho, a potom 
budeme isto zvedaví na jeho názor.

Marián Smondek
Foto: archív Života

k dychovke. Učil ich hrať na hudobných 
nástrojoch, cvičil s nimi rôzne skladby 
a tak opäť dychová hudba Podvlčancov 
začala spríjemňovať mnohé slávnosti 
a sviatky. Zúčastňovali sa taktiež rôznych 
prehliadok a súťaží a taktiež každoročne 
pripravovali kolednícke vystúpenie. V ro-
ku 1995 poprosila podvlčianska dychovka 
miestny urbár o fi nančnú pomoc za úče-
lom ušitia nových uniforiem, ktoré doteraz 
nemali. Urbár s ich prosbou súhlasil a tak 
o niekoľko mesiacov neskôr sa dychov-
ka mohla v nich už náležite prezentovať. 
O rok neskôr vďaka fi nančnej pomoci ur-
báru dokúpili k uniformám čiapky. 

Od roku 1997 vystúpenia Podvlčancov 
boli obohatené vystúpeniami skupiny ma-
žoretiek, ktoré začali pôsobiť pri dychov-
ke. Podvlčanci ich nazvali „Zlaté notky“. 
Keďže žiaden dychový orchester na Ora-
ve nemal doteraz svoje mažoretky, ich vy-
stúpenia priťahovali mnoho divákov. 
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Na začiatku vlaňajšieho pôstneho 
obdobia Svätý Otec Benedikt XVI. uvie-
dol toto liturgické obdobie svojím posol-
stvom. Pripomenul, že Sväté písmo a 
celá kresťanská tradícia nás učia, že 
pôst je veľkou pomocou, keď sa chceme 
vyhnúť hriechu a všetkým jeho násled-
kom. Preto sa v dejinách spásy výzva 
na pôst niekoľkokrát opakuje. Sv. Bazil 
poznamenáva, že pôst bol nariadený už 
v raji, a prvé nariadenie, ktoré sa týka 
pôstu, bolo dané Adamovi. „Nejedz“ je 
nariadenie o pôste a abstinencii. Preto-
že všetci sme zaťažení hriechom a jeho 
následkami, pôst je nám ponúknutý ako 
prostriedok na znovunadviazanie pria-
teľstva s Pánom. V Novom zákone ob-
jasňuje Ježiš hlboký dôvod pôstu, keď 
odsudzuje postoj farizejov, ktorí škru-
pulózne zachovávali predpisy ukladané 
zákonom, no ich srdcia boli ďaleko od 
Boha. Pravý pôst spočíva skôr v plnení 
vôle nebeského Otca, ktorý „ťa odme-
ní, lebo on vidí aj v skrytosti”. On sám 
dáva na to príklad, keď odpovedá sa-
tanovi na konci 40-dňového pobytu na 
púšti, že „nielen z chleba žije človek, 
ale z každého slova, ktoré vychádza z 
Božích úst”. Pravý pôst je zameraný na 
požívanie „pravého pokrmu”, ktorým je 
konať vôľu Otca. Ak Adam neposlúchol 
Pánov príkaz „nejesť zo stromu pozna-
nia dobra a zla”, veriaci sa chce pôstom 
pokorne podriadiť Bohu, dôverujúc v 
jeho dobrotu a milosrdenstvo.

14. 2. 2010
6. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 6, 17. 20 – 26)

U Lukáša nachádzame blahosla-
venstvá v o čosi skrátenej forme a pri-
pája k nim aj Ježišovo beda. Oproti 
tým, ktorí prežívajú núdzu, ale hovorí 
o nich ako o blahoslavených, stoja ľu-
dia, ktorým je adresované beda, hoci 
sa nemajú zle a neprežívajú v pozem-
skom zmysle ťažké dni. Prečo sú bohatí 
nešťastní? A. Pronzato vymenúva tieto 
dôvody: sú v nebezpečenstve upnutia 
sa výlučne na materiálne dobrá a život 
smerujú predovšetkým na prítomnosť. 
Bohatí sa starajú o svoje záujmy, ale 

nevedia, čo sú to skutočné záujmy. Sú 
to ľudia bez budúcnosti. Pre bohatých 
je tu nebezpečenstvo uzatvorenia sa 
v sebe a to vedie k nevšímavosti voči 
druhým. Najmä tým, ktorým chýba to 
najpotrebnejšie k životu. A posledné, 
najvážnejšie: bohatý je spokojný z to-
ho, ako dosahuje úspechy a zabúda, 
že uspokojenie tohto druhu ho uzatvára 
pred Bohom. Pred Bohom, ktorý môže 
obohatiť v rozmere bytia. Problém spo-
číva v tom, že Boh nemôže obdarovať 
toho, kto nepociťuje núdzu, kto už má 
všetko. Iba blahoslavený je otvorený na 
prijatie akéhokoľvek Božieho daru.

21. 2. 2010
1. pôstna nedeľa

(Lk 4, 1 – 13)
Dnes je v móde hovoriť o diablovi. 

Páter Vella píše, že jedni tak robia pre-
to, aby popreli jeho existenciu, ďalší ho-
voria s pocitom strachu, sú presvedče-
ní, že diabol je všade a vidia jeho ruku 
vo všetkom, zvaľujú naňho všetku vinu 
a považujú ho za príčinu všetkého svoj-
ho nešťastia. Vidia ho za všetkým zlým, 
čo sa im prihodilo. Iní hovoria o diab-
lovi s nadšením a sú ochotní sa mu 
klaňať a spolupracovať. Sú aj takí, ktorí 
ho radšej ignorujú, nakoľko sa im táto 
téma javí ako zastaraná a patrí do skor-
ších storočí. V Novom zákone sa dia-
bol spomína približne 300-krát. Miesta, 
kde sa spomína, predstavujú dokonalé 
víťazstvo Krista nad ním. Ježiš hovoril 
o diablovi niekoľkokrát a upozorňoval, 
aby sme boli pozorní na jeho pôsobe-
nie, aj keď je už bytosťou porazenou 
a zničenou. Kristovo konečné víťazstvo 
nad satanom bolo defi nitívne spečatené 
jeho smrťou za nás. Diabol je porazený, 
ale jeho hnev sa neutíšil a jeho úsilie 
zničiť človeka neprestáva. Sväté písmo 
je jasné. Existencia diabla je pravdivá.   

28. 2. 2010
2. pôstna nedeľa

(Lk 9, 28 – 36)
Lukáš opisuje zmenu Ježišovej po-

doby. Traja z apoštolov boli svedkami 
tejto udalosti. Zjavne boli z toho pre-

kvapení, keď Peter dokázal zo seba 
vyjachtať, aby postavili tri stany. Po 
návrate z hory sa Ježiš opäť zapája 
do obyčajného bežného života. Bola 
to podoba, ktorá Ježišovi ako Božiemu 
Synovi prináležala, no apoštoli ju zažili 
iba na krátku chvíľu. V Novom záko-
ne sa spomína ešte jedno stretnutie 
s osláveným Pánom. Počas Pavlovej 
cesty do Damasku. Po tomto stretnutí 
sa tiež odohral v jeho živote obrat o 180 
stupňov. Z horlivého Žida sa stal horlivý 
kresťan. Šavlova zmena sa javí možno 
o čosi príťažlivejšie. My by sme mož-
no tiež chceli šavlovskú zmenu – za 
okamih. Takú, ktorá by nás stála malú 
námahu. Pokánie, ktoré je hlavným 
heslom pôstneho obdobia, nespočíva 
v okamžitej premene, obrátení. Pokánie 
sa nesmie vzťahovať iba na odriekanie, 
premáhanie. Tieto skutky samy o sebe 
nemajú význam.

Pokánie, metanoia, ako ho hlásal 
Ján Krstiteľ, spočíva v zmene názorov, 
postojov, úplnej premene zmýšľania. 
Ak nám v pôste ide o toto, spomínané 
skutky posilnia našu vôľu, aby sme boli 
schopní zmeny názorov, postojov, cel-
kovej premeny zmýšľania.

7. 3. 2010
3. pôstna nedeľa

(Lk 13, 1 – 9) 
Izraelský národ je obrazom celého 

Božieho ľudu a Božia starostlivosť opí-
saná v Starom zákone a nasmerovaná 
práve na tento ľud, je obrazom starostli-
vosti o každého človeka. Vyslobodenie 
z Egypta zase predstavuje obraz vy-
kúpenia človeka. Boh chce moju spá-
su, ponúka mi ju a túži po nej. Avšak 
nespasí ma bezo mňa. Pavol menuje 
všetkých, že boli pod oblakom, prešli 
cez Červené more, pokrstení, jedli ten 
istý pokrm, ale upozorňuje, že nie všetci 
boli vyslobodení. Otcov vykupiteľský 
plán prišiel zrealizovať Kristus, jeho 
upozornenie je výrazné: ak nebudete 
zachovávať Božie prikázania..., nevoj-
dete do Božieho kráľovstva. Dokresľuje 
to výrečný obraz fi govníka, na ktorom 
Ježiš hľadal ovocie, ale bol ešte ochot-
ný čakať. Každému totiž daruje spásu, 
ponúka pomoc a trpezlivo čaká ovocie 
pokánia.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ 
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SPOJILA ICH LÁSKA
Najväčším úspechom a hrdosťou man-

želov je oslava zlatej svadby. Tak tomu je aj 
v prípade nášho krajanského páru Margity 
a Alojza Griglákovcov z Vyšných Lápš.  

Manželstvo môžeme prirovnať do roč-
ných období. Jar - všetko sa prebúdza k ži-
votu. S láskou je podobne, z malej iskričky 
sa rodí veľká láska. Vraj je najsilnejšia na 
začiatku zväzku. U niektorých sa prejavu-
je až po istom čase spolužitia. Intenzita 

Naši jubilanti

SPOJILA ICH LÁSKA
sa stála polosirotou a keď mala jedenásť, 
bola už sirotou. Detstvo nemala ľahké. Po 
smrti rodičov zanechala školu a pracovala 
s ostatnými súrodencami na gazdovstve 
a bývala s bratom. Starší súrodenci odišli 
na Slovensko a do Čiech, kde si našli prácu 
a neskôr si tam aj založili rodiny. Po bratovej 
svadbe si našla prácu s ubytovaním v No-
vom Targu. Mala len 16 rokov, keď odišla 
z domu. Po siedmych rokoch práce ako 

obce Margity a Jozef i Štefan ostali bývať 
v rodisku. 

Zaujímalo nás, ako sa naši jubilanti spo-
znali, pretože v období ich mladosti nebolo 
na Spiši bežnou vecou, aby si mládenec 
zobral za manželku dievča z inej obce. Tá 
otázka vyvolala úsmev na tvári Margity 
a príjemné spomienky. - Boli sme obaja na 
svadbe našich známych - spomína s rados-
ťou Alojz, - a prvýkrát som uvidel Margitu 
v kostole vo Fridmane a hneď mi srdiečko 
začalo silnejšie tĺcť. To už bola asi tá iskier-
ka lásky.

- Dokonca života budem mať pred oča-
mi túto chvíľu, keď som uzrela manžela 
a chcela som ho spoznať. Veľmi dobre si pa-
mätám, čo mal vtedy oblečené a ako sa na 
mňa pozeral, - poznamenala zasa Margita. 
- Naša známosť sa tak začala a postupne 
pribrala na deji, až to vyústilo do sobáša. Na 
spoločný chodníček sme nastúpili v kostole 
sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch.

Alojz patrí medzi aktívnych krajanov 
v rámci miestnej skupiny. Ochotne sa po-
dieľal aj na stavbe klubovne. Nechýbal ani 
na krajanských podujatiach. Svoje deti vy-
chovali spolu s manželkou v slovenskom 
duchu a sú aj dlhoročnými čitateľmi Života. 

Zdá sa im, akoby to bolo len včera, čo 
spojení manželským putom vychádzali z 
kostola. Pri práci na gazdovstve a výchove 
detí im čas ubiehal neuveriteľne rýchlo. Te-
raz už slávili zlatú svadbu obklopení počet-
nou rodinou a vnukmi.  

Do spoločných dní im prajeme zdravie, 
božie požehnanie a lásku v kruhu rodiny.

Dorota Mošovátohto najkrajšieho citu je indivi-
duálnou záležitosťou každého 
manželského páru. Leto - vzbudzuje u nás 
predstavu teplých a slnečných dní. Ďalším 
obdobím v poradí je jeseň - spája sa nám 
s vetrom a častejšími búrkami. Pritom aj 
teplota ovzdušia klesá. Neodlúčiteľnou sú-
časťou života každého manželského páru 
sú aj chladnejšie dni, ba niekedy aj poriad-
ne studené, ako v zime. Avšak potešujúcou 
správou je to, že vždy po zime prichádza 
jar. Vo vzťahu nejednej dvojice sa striedajú 
tieto obdobia, ale na udržanie dobrých vzťa-
hov treba vynaložiť veľa úsilia.

Neustálu snahu o svoj vzťah prejavovali 
aj manželia Griglákovci, ktorí práve 31. ja-
nuára 2010 oslávili 50 rokov odo dňa, kedy 
si povedali áno. 

Margita sa narodila 28. mája 1934 
v slovenskej rodine Jakuba a Márie, rod. 
Tragovej, Hlavačovcov vo Fridmane. Mala 
šiestich súrodencov. Základnú školu na-
vštevovala vo Fridmane, ale štúdium neu-
končila. V roku 1941 jej zomrel otec a o šty-
ri roky neskôr aj mama. Ako sedemročná 

pomocníčka v domácnosti, zamestnala 
sa v obuvníckom závode v Novom Targu.

Alojz sa narodil 4. februára 1930 v rodi-
ne so silnými slovenskými koreňmi Alojza 
a Alojzy, rod. Skorupkovej. K osláveným 
osemdesiatim narodeninám mu želáme 
pevné zdravie a úsmev na tvári. Mal staršie-
ho brata Františka, ktorý si založil rodinu 
v Bratislave a tam aj zomrel, Jozef býva 
v Niepołomiciach a sestry Helena a Mária si 
našli po vyštudovaní farmácie prácu, man-
želov a usadili sa v Rabke.

Rodičia jubilantov vlastnili gazdovstvo 
a bol to jediný zdroj čerpania príjmov, keď 
si niekto nešiel von privyrobiť. Migrácia za 
prácou v období Alojzovej mladosti nebola 
ešte tak rozšírená ako dnes, pretože sa 
ľudia sústreďovali predovšetkým na obrá-
banie pôdy. Ostatní súrodenci si našli prácu 
vo svojom zamestnaní a on hospodáril s ot-
com. Po svadbe viedli rodinné gazdovstvo 
spolu s manželkou. 

Do manželstva im postupne pribudlo 
päť detí. Synovia Alojz a Marek bývajú 
na Slovensku, Kazimír sa vrátil do rodnej 

Blahoželanie
Nech slnko lásky zlatisté
na cestách vždy Vám svieti,
v živote aby mali ste
len radosť z Vašich detí.
Nech to výročie prinesie lásku,
a zveľaďuje vernosť a šťastie.
Toto blahoprianie zasielajú manželom 

Margite a Vladislavovi Griglákovcom 
z Vyšných Lápš pri príležitosti 20. výročia 
sobáša synovia, sestra s neterami a ostat-
ná rodina.
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POSTIHNUTÍ SÚ MEDZI NAMI
Otázka však znie, či my - zdraví ľudia 

sa snažíme uľahčiť ich život, alebo do-
konca nemáme o to záujem. Nesprávny-
mi postojmi a neopatrným správaním sa 
voči nim, ich často posúvame na okraj 
spoločnosti. Náš prístup k tejto otázke zá-
visí od výchovy v rodine, škole a ďalších 
inštitúciách. Je otázne, nakoľko venuje-
me pozornosť tejto problematike, či učí-
me svoje deti mať rešpekt 
voči postihnutým ľuďom, 
či ich skôr odsudzujeme. 
Práve v rodinách vznika-
jú základné postoje detí, 
neskôr mladých ľudí, kto-
ré v budúcnosti formujú 
názory a prístup obyvateľ-
stva k tejto téme. Dôležité 
je, aby sa o postihnutých 
nehovorilo len raz do roka 
– v decembri, kedy je me-
dzinárodný deň postih-
nutých. Na verejnosti je 
nepopierateľným faktom, 
že sa im venuje čoraz viac 
priestoru, ale jedná sa aj 
o materiálnu a morálnu 
pomoc týmto ľuďom, ktorí 
často bez nás nedokážu existovať. Potre-
bujú to nielen postihnutí, ale aj ich rodiny. 
Myslím si, že zdravý človek sa ťažko vži-
je do polohy postihnutého a pochopí ho. 
Možno, že keď má niekto v rodine nieko-
ho s postihnutím, dokáže aspoň čiastočne 
pochopiť, čo to znamená a čomu musí tá 
osoba v živote čeliť. Napriek tomu sa mi 
zdá, že títo ľudia sú priebojnejší a psy-
chicky silnejší pri prekonávaní ťažkostí. 

Položila som niekoľko otázok Alžbete 
Krišíkovej z Vyšných Lápš, ktorá sa na 
prvý pohľad ničím nelíši od svojich zdra-
vých rovesníkov. Je usmiata, plná elánu 
a má množstvo plánov do budúcnosti. Od 
narodenia má však problémy so zrakom 
a len vďaka úsiliu rodičov, liečeniu a jej od-
hodlanosti patrí medzi slabozrakých. 

Narodila sa 28. marca 1987 v rodine 
Oľgy a Františka ako štvrté dieťa. Napriek 
tomu, že ju z nemocnice vypísali domov 
ako zdravé dieťa, jej rodičia si veľmi rýchlo 
všimli, že niečo nie je v poriadku s jej zra-
kom. Išli k očnému lekárovi a počuli dia-
gnózu, že dieťa nevidí. Potom pre nich na-
stal kolotoč vyšetrení a hľadania pomoci 
všade, kde to len bolo možné. Lekári prišli 

napokon k spoločnému záveru, že Alžbe-
ta je zrakovo postihnutá už od narodenia. 
S postupom času nastali maličké zmeny 
so zrakom. Súčasne je slabozraká a na 
vnímanie toho najbližšieho okolia používa 
lupy a digitálne programy, vďaka ktorým 
môže pracovať s počítačom.

V súčasnosti prechodne býva už ôsmy 
rok v Krakove, kde najskôr absolvovala 

učilište v odbore záhradník a v súčasnosti 
navštevuje maturitnú triedu v odbore kra-
jinná architektúra. Alžbeta nám odpove-
dala na niekoľko otázok tykajúcich sa jej 
života a postihnutia.

V tvojom rodisku ťa všetci poznajú. 
Po skončení šiesteho ročníka ZŠ si po-
kračovala na gymnáziu v inej obci. Ako 
ťa vnímali noví spolužiaci?

- Nová škola, nové ciele plus môj prob-
lém, ktorému som musela každodenne 
čeliť. Bol výsmech, ukazovanie prstami. 
Takto sa správali moji „spolužiaci“. Na-
šťastie, takýchto nebolo veľa. Cítila som 
sa veľmi zle. Nepochopená a nepotreb-
ná som mala pocit, že svet sa delí na 
všetkých zdravých ľudí a mňa s postihnu-
tím. S odstupom času si myslím, že takéto 
správanie svedčilo o ich nedospelosti. 

Hlásila si vedeniu školy takéto sprá-
vanie voči tebe?

- Áno, ale bez odozvy. Smelo môžem 
povedať, že učitelia si neradili s týmto 
problémom. Síce sú dospelí, ale tak do-
konca nie som si istá, či vedia pochopiť, 
keď sa hovorí o postihnutých. Hovorí sa 
veľa o integrácii. Zdá sa mi, že pre lepšie 

pochopenie postihnutých a ich problémov 
je potrebné aj srdce, aby ste sa vedeli vcí-
tiť do ich rozpoloženia. 

Po ukončení gymnázia sa rodičia 
rozhodli aj s tvojím súhlasom, že bu-
deš pokračovať vo vzdelávaní na špe-
ciálnej škole, ktorá má podmienky pre 
vyučovanie nevidiacich a slabozrakých 
v Krakove. Bolo to dobré rozhodnutie?

- Bol to 100 % dobrý vý-
ber. Myslím, že to bolo najlep-
šie rozhodnutie napriek tomu, 
čo prežívali moji rodičia. Mali 
strach, ako to bude, či si pora-
dím. Každý rodič sa bojí o svoje 
dieťa a o mňa sa starajú ani ne-
viem koľkonásobne viac. V tej-
to škole som sa ocitla medzi 
„svojimi“. Všetci žiaci tejto školy 
sú postihnutí. S časom som si 
zvykla na  školu a nevymenila 
by som ju za inú. Vďaka tejto 
škole som samostatná. Naučila 
som sa, že musím sama roz-
hodovať o niektorých veciach, 
o svojom živote. Stala som sa 
silným dievčaťom. Dôležité je 

to, že vďaka tejto škole som sa naučila 
žiť so svojou chorobou. Získala som ve-
domie, že som plnoprávnou občiankou, 
ktorej stačí občas dobré slovo a viera v 
svoje predsavzatia. Naučili ma akceptovať 
postihnutie a veriť vo vlastné sily. Napriek 
tomu, že som postihnutá, aj ja môžem 
niekomu pomôcť, dať svoju energiu. A naj-
dôležitejšia vec, ktorú ma tam naučili: ne-
pozerať sama na seba, ako na postihnutú 
osobu, lebo potom aj ostatní ma tak budú 
vnímať. Nemyslieť na zlé veci tykajúce sa 
mojej choroby, ale pozerať sa do budúc-
nosti, vytýčiť si cieľ a robiť všetko pre to, 
aby som ho dosiahla. A takto aj robím.

Z malej obce si vycestovala do veľ-
kého mesta. V ktorom z týchto prostre-
dí ťa ľudia vnímajú ako postihnutú 
osobu?

- Viac som objektom záujmu v malých 
obciach, pretože nie je taký veľký počet 
ľudí mne podobných, na čo sú už ľudia vo 
veľkomestách zvyknutí.

Čo priatelia? 
- Väčšinu priateľov som spoznala prá-

ve v tejto škole. Znamená to, že mám ich 
v celom Poľsku. Najkrajšie je na tom to, 
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že si rozumieme a v ťažkých chvíľach sme 
jeden druhému oporou.

Teraz ťa čaká ťažké obdobie príprav 
na maturitu a čo potom?

- Maturita je pre mňa naozaj ťažkou 
skúškou a s tým sa spájajú hodiny učenia 
sa a čítania kníh, čo pre moje oči znamená 
veľkú záťaž. Mojím snom napriek tomu je 
pokračovanie v štúdium v odbore masér.

Povedz, čo robíš vo voľných chví-
ľach najradšej, aké sú tvoje koníčky?

- Veľmi rada pomáham iným, nakoľko 
mi to dovoľujú moje sily. Rada poskytujem 
aj psychickú podporu, ak to niekto potrebu-
je. Tých koníčkov je dosť. Veľa športujem 
- plávam, behám, jazdím na bicykli. Rada 
tiež tancujem, počúvam hudbu a knihy, 
ktoré sú nahraté na kazetách.

Vidím na poličke diplomy a vyzna-
menania, povieš nám o nich niečo?

- Jeden je za dobrovoľníctvo a účasť 
na“ Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy“, druhý diplom za získanie 2. miesta 
v terénnom behu, medailu za účasť v sú-
ťaži spoločenských tancov.

Ten tanec má niečo spoločné s tvo-
jim vystúpením v televízii? 

- Bol to program s názvom 
„To bol môj sen“. Tento program 
hovoril o mladých zrakovo po-
stihnutých osobách, ktoré sa 
zúčastnili turnaja spoločen-
ského tanca. Našími partner-
mi boli odborní tanečníci. Bola 
to pre mňa aj moju kamarát-
ku, ktorá účinkovala spolu so 
mnou v tomto programe, za-
ujímavá skúsenosť.

Povedala si, že rada po-
máhaš iným? Prečo to ro-
bíš?

- Pomoc iným mi dáva ra-
dosť. Myslím si, že treba pomáhať iným. 
Dôležité je, aby sme za to nečakali od-
menu. Pomáham iným, tak ako môžem 
a dúfam, že keď ja budem raz v núdzovej 
situácii aj mne iní pomôžu. Nazdávam sa, 
že dobré skutky sú ako bumerang a raz 
sa mi vrátia.

Podľa tvojich aktivít ťa nevnímam 
ako osobu so zrakovým postihnutím. 
Prezraď nám, v ktorých momentoch 
života pociťuješ najviac svoje postih-
nutie?

V dňoch od 22. do 24. januára t.r. sa 
konal turnaj stolného tenisa o pohár farára 
vo farnosti sv. Sebastiána v Jurgove. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v priestoroch požiar-
nej zbrojnice a športovú výbavu požičala 
ZŠ. Do tejto farnosti patrí aj Čierna Hora 
od Jurgova a Repiská - Bryjov Potok. 
Celé podujatie pripravil kaplán vdp. Kriš-
tof Piechowicz. Turnaja sa zúčastnilo 54 
súťažiacich, v tom 44 chlapcov a 10 diev-
čat. Súťažili v piatich kategóriách. Zápasy 
boli zaujímavé a občas vládla aj nervozita 
obecenstva, ktoré sledovalo jednotlivých 
súťažiacich. 

- Samozrejme, že sú také chvíle. Naj-
viac asi vtedy, keď chcem niečo urobiť 
a môj slabý zrak mi to nedovoľuje. V tých-
to okamihov si spomeniem na moje motto: 
„vždy to mohlo byť horšie.“  

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor 
a prajem úspešné zvládnutie skúšky do-
spelosti a veľa elánu do budúcnosti

Zhovárala sa: Dorota Mošová
Foto: archív A. Krišíkovej

Takýto turnaj je aj zau-
jímavým spôsobom tráve-
nia voľného času mladých 
ľudí, ako aj ostatných oby-
vateľov. Treba preto oceniť 
túto akciu zo strany far-
ského úradu v spomínanej 
obci. Bolo by dobre, keby 
viaceré farnosti či obce 
zorganizovali športové ak-
tivity pre mládež i dospelých. 

Výhercami jurgovského turnaja v jed-
notlivých kategóriách boli:

I. kategória – dievčatá 
zo základnej školy:
1. Alica Zlahodová
2. Johana Zagatová
3. Zuzana Sarnová

II. kategória – chlapci 
zo základnej školy:
1. Kristián Sarna
2. Patryk Trzop
3. Michal Griglák

III. kategória – dievčatá – gymnázium 
až do 25 rokov:

1. Sylvia Sarnová
2. Sabina Budzová
3. Gabriela Bafi ová
IV. kategória – chlapci – gymnázium 

až do 25 rokov:
1. Martin Sarna
2. Martin Václav
3. Igor Skrzypaszek
V. kategória – zúčastnilo sa 11 mužov 

vo veku od 25 rokov a viac:
1. Józef Zagata
2. Paweł Kamiński
3. Janusz Wojtas.

Text a foto: Dorota Mošová

Turnaj stolného tenisa 
v Jurgove



     F E B R U Á R   2 0 1 014

ZASVÄTIL SOM ŽIVOT 
BOHU...
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Páter Zbigniew Czerwień patrí medzi tých, ktorí sa rozhodli zasvätiť 
život Bohu. Síce jeho detstvo sa nelíšilo od detstva iných detí, o tom, 
čo bude robiť, keď bude dospelý, sa rozhodol ešte ako malé dieťa. 
Narodil sa 5. marca 1975 v rodine Karola a Krystyny Czerwieńovcov 
v Chyžnom a tu strávil celé detstvo i roky mladosti. Ale o tom nech nám 
už porozpráva sám páter Zbigniew. 

Od ktorého momentu ste sa začali 
zamýšľať nad kňazstvom?

Už veľmi dávno, dá sa povedať, že 
odmalička. Ono to bolo takto. Ešte ako 
malý chlapec som bol obľúbeným vnúči-
kom dedka. Celé detstvo som všetko robil 
s dedkom, ale keď som mal 8 rokov, môj 
dedko vážne ochorel. Keďže som chcel 
akýmsi spôsobom dedkovi pomôcť, po-
myslel som si, že by bolo najlepšie, keby 
som sa stál lekárom a vtedy by som ded-
ka vyliečil. Žiaľ, môj dedko dosť rýchlo zo-
mrel. Vtedy som zistil, že nemá význam, 
aby som zostal doktorom, lebo takým 
spôsobom už dedkovi nepomôžem. Chcel 
som však pomôcť inak, aby som mohol 
byť s dedkom a vtedy som si pomyslel, že 
budem kňazom. 

To bolo naozaj dávno...
Áno, to naozaj, pretože to bolo ešte 

pred prvým svätým prijímaním... Môj ded-

ko zomrel v januári a ja som 
na prvé sväté prijímanie 
išiel v júni.

Nakoniec výber kňaz-
ského povolania pretrval 
až do dospelosti...

Môžeme povedať, že 
vydržal všetky skúšky, 
pretože v tamtých časoch 
komunizmu riaditeľom našej základnej 
školy v Chyžnom bol prvý tajomník strany 
v gmine, takže v škole boli reštrikčne do-
držiavané všetky komunistické predpisy 
a tak som o svojom zámere v škole ne-
mohol povedať ani slovo. V lýceu bolo už 
o čosi ľahšie, ale aj tam učili učitelia, ktorí 
boli ešte úzko spätí s bývalým režimom, 
takže ani pred nimi sa radšej nikto s výbe-
rom kňazského povolania nechválil, pre-
tože by mal potom problém so známka-
mi na niektorých predmetoch. Preto, keď 
sa nás počas triednych hodín pýtali, aké 
máme plány po maturite, hovoril som, že 

chcem ísť na matematiku. Keďže som 
bol dobrý v exaktných predmetoch, 
nikto vtedy ani len nepomyslel, žeby 
som šiel študovať humánne vedy. 
K svojmu zámeru som sa prvýkrát 
priznal kamarátom až počas zimných 
prázdnin pred maturitou. Triedna učiteľ-
ka sa to dozvedela až pri odovzdávaní 
maturitného vysvedčenia. Skôr to však 
vedel páter Michal, ktorý bol v tom čase 
predstaveným kláštora v Chyžnom 
a zároveň administrátorom farnosti. 
Vďaka tomu, že karmelitáni majú na 
starosti farnosť u nás, ani som nemusel 
dlho rozmýšľať, do akej rehole by som 
chcel vstúpiť. O to to bolo pre mňa ľah-
šie, pretože spôsob života karmelitánov 
a ich spiritualitu som mal možnosť spo-
znávať od mladosti.

A ako zareagovala Vaša triedna 
učiteľka na takúto výraznú zmenu vo 
výbere životného povolania?

Keď sa to dozvedela, povedala, že 
ona mala od istého času taký dojem, že 
sa vyberiem touto cestou, ale nebola 

si úplne istá. Priala mi zároveň, aby sa 
mi tento môj sen splnil, pretože som bol 
jej tretím žiakom, ktorý si vybral kňazskú 
cestu života, avšak ani jeden z nich ne-
vytrval až do vysviacky. Neskôr, po prijatí 
kňazskej vysviacky, som ju pozval na pri-
mície a vtedy mi povedala, že je na mňa 
hrdá, pretože som prvý, ktorý vytrval až do 
kňazstva.

A ako si spomínate na počiatky re-
hoľného života?

Novici rehole karmelitánov odchádzajú 
do kláštora v Oboroch pri Torúne. Výjazd 
z domu nebol ľahký, veď bolo treba zba-
liť všetko, čo som považoval za dôležité 
a vycestovať na druhý koniec Poľska. Pre 
mňa to bolo ale o to ľahšie, že sme na-
stupovali do noviciátu v Oboroch z Oravy 
dvaja - ja a Janusz Janowiak, kamarát 
z lýcea, ktorý pochádzal z Veľkej Lipnice. 
Vlastne od momentu vstúpenia do rehole 
si celý čas pomáhame, pretože sme boli 
spolu v noviciáte, na štúdiách a aj teraz 
sme spolu v kláštore v Krakove.

Čo všetko čakalo v noviciáte kandi-
dátov do rehole?

Noviciát, ktorý trval v tom čase jeden 
rok, bol pre kandidátov časom skúšky, 
počas ktorej sme mali možnosť zoznámiť 
sa bližšie s rehoľným životom a zistiť, či 
dokážeme žiť takýmto spôsobom života. 
Všetci novici sme mali jedného vycho-
vávateľa - novicmajstra, ktorý celý rok 
sledoval naše počínanie a náš duchovný 
rozvoj. Aj od neho záležalo, či vytrváme 
alebo nie. Pri nástupe do noviciátu nás 
bolo osem, ale po necelom mesiaci nás 
zostalo už len šesť. Nakoniec sme šiesti 
pretrvali celý rok. Počas celého roka sme 

...a v Krakove ho naplno realizuje 
v kostole Zjavenia Pána

Páter Zbigniew za kazatelnicou, ktorá je jeho obľubeným miestom...
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bývali v kláštore a nikam neodchádzali, 
ani na sviatky. Takto sme si pomaly zvyka-
li na nový spôsob života, na novú rehoľnú 
rodinu, v ktorej strávime ďalší svoj život. 
V rámci noviciátu, ktorý je predovšetkým 
duchovnou prípravou na ďalší rehoľný ži-
vot, sme mali prednášky týkajúce sa re-
hoľného života, pravidiel karmelitánskeho 
života a konštitúcii. Začiatky sú hádam pre 
každého náročné, ale ak niekto chce a cíti 
povolanie, dokáže to vydržať. 

A ako vyzerá študentský život kar-
melitánov?

Po noviciáte prichádzajú kandidáti 
– klerici na štúdiá do Krakova. Tu študujú 
a pripravujú sa na svoje kňazské a rehoľ-
né povolanie. V Krakove má sídlo aj provin-
ciál, keďže krakovský kláštor je najstarším 
a zároveň najväčším kláštorom karmelitá-
nov v Poľsku. Keďže karmelitáni nemajú 
svoju školu, študujú u františkánov. Štú-
dium sa delí na dva roky fi lozofi e a štyri 
roky teológie. Po piatich rokoch štúdia 
kandidáti skladajú rehoľné sľuby a taktiež 
prijímajú diakonskú vysviacku. V priebehu 
roka končia štúdium a na konci po ročnej 
diakonskej službe prijímajú kňazskú vy-
sviacku.

Ako som sa od krajanov na Orave 
už stihol dozvedieť, často odchádzate 
do farností v Poľsku na misie alebo du-
chovné obnovy. Ako vnímate túto svoju 
kňazskú misiu?

Táto moja misia vyniká z toho, že mám 
kázne veľmi rád. Síce charizmou karmeli-
tánskej rehole je predovšetkým kontemplá-
cia, od roku 1252 môže karmelitáni prijímať 
kňazskú vysviacku, s ktorou sa prirodzene 
počas sv. omší spájajú aj kázne. Ale nemô-
žem povedať, žeby som odchádzal na mi-
sie často. Mám v Krakove svoje povinnosti 
– učím náboženstvo na jednom krakovskom 
lýceu, takže nemôžem často odchádzať. 
Na druhej strane misie i duchovné obnovy 
sú úzko spojené s pôstom alebo adventom, 
ale ak by som sa nemusel vracať k svojím 
povinnostiam v Krakove, isto by som ich 
viedol celý advent i celý pôst.

A ako ste sa k hlásaniu misií vôbec 
dostali?

Jeden môj spolubrat pochádza z Gdan-
ska, a keďže ho tam poznajú, pozvali ho, 
aby viedol misie vo viacerých farnostiach 
gdanskej diecézy počas putovania obrazu 
Božieho milosrdenstva. Vtedy sme mali 
misie asi v desiatich farnostiach. Nehlása-
li sme ich však bez prestávky, to by bolo 
náročné a neúnosné aj pre nás. 

Odkiaľ sa kňazi z jednotlivých far-
ností dozvedajú, že hlásate misie?

Kňazi chodia na misie do iných far-
ností. Pomáhajú, ale zároveň aj počúva-
jú. A ak sa náš spôsob hlásania misií za-
páči, pozývajú nás do svojej farnosti. Nie 
všetky pozvania však dokážeme prijať. 
Nie preto, žeby sme nechceli, ale preto, 
že máme svoje povinnosti aj tu v Kra-
kove. Počas najbližšieho pôstu budem 
viesť jednu duchovnú obnovu pre pra-
cujúcich študentov tu v Krakove a dvoje 
misií. Jedny budú neďaleko Gorzowa 
Wielkopolského a druhé budem mať na 
Orave v Orávke. Bude to pre mňa nová 
skúsenosť, pretože budem viesť misie 
po prvýkrát medzi svojimi. A farnosť 
v Orávke poznám celkom dobre, preto-
že z Orávky pochádza moja mama.

Aký je vlastne rozdiel medzi du-
chovnými obnovami a misiami?

Misie sú akousi dlhšou duchovnou 
obnovou, ktoré by mala mať každá far-
nosť raz za 10 rokov. Často sa jednak 
stáva, že to obdobie medzi jednotlivými 
misiami je o čosi dlhšie. Misie sú dlhšie, 
trvajú týždeň a duchovná obnova tri – 
štyri dni a pritom v mnohých farnostiach 
býva každý rok. 

Vzhľadom na to, že misie trvajú dlh-
šie, kňaz má počas nich „viac práce“ 
s veriacimi. Ale vlastne kvôli tomu farnosť 
prežíva misie. V rámci nich sú priprave-
né špeciálne katechézy, ktoré by mali byť 
počas každých misií. Sú pripravované 
stretnutia pre ženy, mužov, mládež, pre 
chorých, hovorí sa taktiež o zosnulých. To 
sú témy či stretnutia, ktoré by pri misiách 
nemali chýbať. Misie sú o to dôležitejšie 
pre farnosť ako takú, že sú akýmsi rönt-
genom duchovného života farnosti. Ich 
úlohou je oživenie života vo viere medzi 
farníkmi. Pred každými misiami sa treba 
poriadne pripraviť, zoznámiť sa s far-
nosťou, zistiť, aké prežíva problémy a 
s akými problémami sa kňazi najčastejšie 
stretávajú u farníkov. Znalosť odpovedí 
na tieto otázky je zároveň základom pre 
dobre pripravené misie. Vďaka príprave 
a zoznámeniu sa zo životom farnosti ešte 
pred misiami má misionár šancu priblížiť 
sa bližšie počas misií k farníkom, spoznať 
hlbšie ich problémy a tým pádom im aj 
lepšie pomôcť. S misiami sa v neposled-
nom rade spája aj spoveď, pri ktorej spo-
vedník pomáha pri spytovaní svedomia, 
aby si veriaci pripomenuli, že niekedy 
hriechom môžu byť aj také činy, na ktoré 
si akosi vo svojom živote zvykol a nepo-
važuje ich za hriechy.

Pri toľkých misiách ste isto zažili 
niečo, na čo radi spomínate?

Takých momentov je isto viac, ale je-
den mi zapadol v pamäti a pritom sa spája 
ešte s počiatkami misijných aktivít. Kolega 
z Gdanska, s ktorým som bol tam na misi-
ách, mi navrhol, aby som povedal niečo po 
goralsky, aspoň by to farníkov trochu roz-
veselilo... A tak aj bolo. Neskôr, keď sme 
sa o tom rozprávali, miestny farár z tejto 
farnosti povedal a vlastne kohosi citoval, 
že Gdansk a Kašubovia sú vlastne gorali, 
ktorí nestihli na loď do USA a preto zostali 
v Gdansku. A ja som mu na to odpovedal, 
že podľa toho, čo som sa dozvedel, tí go-
rali nestihli na tú loď preto, lebo všetko, čo 
mali, stihli v Gdansku prepiť. To bola síce 
len taká malá anekdota,  ale vlastne od 
toho času máme vo zvyku na misiách za-
spievať na záver misií alebo duchovných 
obnov jednu z goralských piesní, čo sa 
vždy stretáva s veľmi pozitívnou odozvou.

Týmto by som chcel poďakovať pátro-
vi Zbigniewovi za ochotu a čas, ktorý mi 
venoval počas rozhovoru a zároveň mu 
popriať hodne Božích milostí a darov Du-
cha, aby všade tam, kde bude ohlasovať 
Božie slovo, padalo na úrodnú pôdu a tak-
tiež mnoho milých spomienok, aby mal aj 
naďalej toľko síl a nápadov počas misií 
a duchovných obnov.

Marián Smondek

V kostole sv. Anny v Chyžnom sa Zbigniew rozhodol, 
aké bude jeho životné povolanie
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Od júla 2010 sa zlúči Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a životného prostredia s Mi-
nisterstvom hospodárstva a výstavby a po 
novom sa bude volať Ministerstvo pôdohos-
podárstva, životného prostredia a regionálne-
ho rozvoja.

Novelu zákona o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
schválil parlament 20. januára, deň potom, čo 
zámer znížiť počet ministerstiev o dve na 12 
formálne odobrila vláda. Túto novelu podpísal 
aj prezident SR.

Spojí sa tiež rezort hospodárstva a rezort 
výstavby, v názve bude mať obe zložky. Vláda 
od zoštíhlenia očakáva úsporu peňazí, pre-
miér Robert Fico to odhadol na cca 13,28 mil. 
eur ročne. Úprava sa dotkne až vlády, ktorá 
vzíde z júnových parlamentných volieb.

Pod ministerstvo kultúry prejde kompe-
tencia cestovný ruch, ktorý sa dostane aj do 
jeho názvu. Ministerstvo vnútra preberie kom-
petencie územného a stavebného poriadku, 
čo umožní zrušiť krajské stavebné úrady.

Koordinácia využívania fi nančných pro-
striedkov z eurofondov prejde na Úrad vlády 
SR. Názov ministerstva školstva sa zmení 
tak, že doň pribudnú slová - vedy, výskumu 
a športu.

Zmenami prejde aj Fond národného ma-
jetku (FNM), ktorému klesne počet pracovní-
kov od 1. júla t.r. z aktuálnych 90 na 50 ľudí. 
Zruší sa aj prezídium fondu a jeho kompeten-
cie preberie výkonný výbor. V rozpočte FNM 
by sa malo týmito krokmi usporiť 1,6 milióna 
eur. Zároveň sa zjednoduší celý riadiaci apa-
rát v tom, že výkonný výbor sa zredukuje z 
11 členov na päť a dozorná rada zo siedmich 
členov na troch. (Denník SME)

*  *  *
Nový rok sa začal pre Slovensko medzi-

národnou blamážou. Počas protiteroristic-
kého cvičenia, kedy vycvičený pes mal na 
popradskom letisku nájsť medzi batožinami 
pasažierov nastraženú výbušninu, zabudol 
príslušný policajt túto výbušninu vybrať a tá 
putovala v batožine slovenského pasažiera 
do írskeho Dublinu. Tento incident zazname-
nali všetky významné medzinárodné média, 
čím sa Slovensko vo svete nie veľmi pozitívne 
zviditeľnilo. (mm)

*  *  *
Spustenie mýtneho systému na Sloven-

sku vyvolalo nevôľu niektorých slovenských 
dopravcov, ktorú vyjadrili blokádou viacerých 
ciest kamiónmi trvajúcou od 7. do 12. janu-
ára. Vláda SR po rokovaní s predstaviteľmi 

Z DIANIA NA SLOVENSKU
zamestnávateľov, odborov, dopravcov, rafi -
nérie Slovnaft, rezortov ministerstiev fi nancií 
a dopravy pristúpila k niektorým zmenám. 
Najvýraznejšou je zníženie spotrebnej dane 
na naftu, čo sa odrazilo na znížení ceny nafty 
z 1,14 € na 1,01 €. Taktiež bolo zrušené vybe-
ranie mýta na cestách prvej triedy do polovice 
februára a bol spustený tzv. ticketing, ktorý je 
k dispozícii na vybraných hraničných priecho-
doch do 31. marca. Jednotlivé úseky by mali 
byť rozdelené na menšie časti, aby zaplatenie 
mýta zodpovedalo skutočne prejdeným kilo-
metrom. (mm)

*  *  *
Spišské múzeum v Levoči ponúklo náv-

števníkom k 800. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Spiši k nahliadnutiu najstaršie 
listiny týkajúce sa územia Spiša. Začiatkom 
januára mohli návštevníci vidieť 8 listín z 13. 

a NATO. Obaja potvrdili, že vzájomné vzťahy 
sú nadštandardné a dohodli sa na ich zinten-
zívňovaní, čomu by malo napomôcť otvore-
nie zastupiteľstiev našich krajín v Podgorici 
a Bratislave. (mm)

*  *  *
Slovenská republika koncom januára pri-

jala na svoje územie troch bývalých väzňov 
z neslávne známej americkej väznice v Gu-
antáname. Zadržiavaní budú na Slovensku 
umiestnení do zariadení ministerstva vnútra. 
Po príchode dostanú ubytovanie a prácu. 
Toto gesto má byť vraj symbolom podpory 
Slovenska voči novej medzinárodnej politike 
Baracka Obamu. (mm)

*  *  *
Na humanitárnu pomoc zemetrasením 

postihnutého ostrova Haiti odleteli aj štyria 
Podtatranci, ktorí spolu s rakúskymi sama-
ritánmi tvoria jednotný zdravotnícky tím. 
(mm)

*  *  *
Na začiatku februára Slovenskej akadé-

mie vied (SAV) ocenila Zlatou medailou SAV 
prácu významného vedca a pedagóga Iva-
na Frolla. Vyznamenanie mu udelila pri prí-
ležitosti jeho nedávneho životného jubilea. 
Ivana Frolla možno považovať za zakla-
dateľa zobrazovacích metód na základe 
nukleárnej magnetickej rezonancie v Čes-
koslovensku a na Slovensku. Profesor 
Frollo je v súčasnosti vedúcim oddelenia 
zobrazovacích metód v Ústave merania 
SAV s orientáciou na tomografi u na princí-
pe nukleárnej magnetickej rezonancie pre 
medicínsky a materiálový výskum. V ústave 
vybudoval významné vedecké pracovisko 
ako súčasť Národného centra magnetickej 
rezonancie. V rokoch 1998 až 2006 bol 
jeho riaditeľom. Vo vedeckej práci dosia-
hol významné výsledky v oblasti meracích 
metód a prístrojov pre biológiu, fyziológiu, 
kardiochirurgiu a respirológiu. Tiež bol 
úspešný vo vývoji elektrických meracích 
prístrojov na báze počítačovej techniky, 
metód a techník pre fyziológiu a tomografi u.
Viac ako 35 rokov sa venuje aj aktívnej pe-
dagogickej práci na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave a tiež na Technickej 
univerzite v Košiciach a Žilinskej univerzi-
te. Je členom viacerých významných vede-
ckých medzinárodných organizácií. Je au-
torom 155 pôvodných vedeckých publikácií, 
dvoch vysokoškolských učebníc a viacerých 
ďalších článkov a výskumných štúdií. So 
svojím kolektívom realizoval vyše 30 mera-
cích systémov, ktoré sa uplatnili vo výskume 
aj praxi a ich originalitu potvrdilo 22 paten-
tov a autorských osvedčení.  (SITA)

storočia, ktoré boli na nasledujúci mesiac vy-
menené za listiny z 13. – 14. storočia. Každý 
mesiac, až do júla, budú postupne chronolo-
gicky sprístupňované ďalšie listiny. (mm)

*  *  *
Na prvú ofi ciálnu návštevu Slovenska od 

vyhlásenia nezávislosti Čiernej Hory prices-
toval 18. januára jej premiér Milo Djukanovič. 
Predseda slovenskej a čiernohorskej vlády 
zhodnotili úroveň bilaterálnych vzťahov, ho-
vorili o posilnení spolupráce v hospodárskej 
a ekonomickej oblasti i o celkovom vývoji 
vo sfére medzinárodných vzťahov a situácii 
v regióne západného Balkánu. Slovenský 
premiér zároveň vyjadril podporu integračným 
ambíciám Čiernej Hory do Európskej únie 
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DURŠTÍNSKE JASLIČKY

ktorom sa a v kostoloch prestanú spievať 
koledy. Okrem toho, dievčatá a chlapci 
predviedli aj dve krátke humorné scén-
ky. Jedná pod názvom „Dve kamarátky“, 
ktoré sa nevedeli dohodnúť, pretože jed-
ná z nich bola hluchá. Druhá scénka „Zo 
života“ rozprávala o dvoch klebetniciach, 
z ktorých by sme si nemali brať príklad. 
Súbor Honaj zatancoval aj tance zo Spiša 
a pre mladšiu skupinu tohto kolektívu to 
bolo premiérové vystúpenie ocenené vre-
lým potleskom. Na záver všetkých zhro-
maždených pozdravila richtárka obce S. 
Šoltýsová a poďakovala deťom a mládeži 
za pripravený kultúrny program. 

Dorota Mošová

31. januára t.r. uviedol súbor Honaj 
z Durštína pod vedením Márie Wnękovej 
v budove požiarnej zbrojnice spišské jas-
ličky. Bola to posledná príležitosť ponoriť 
sa do radosti narodenia Ježiška, keďže 
sa už blíži sviatok Obetovania Pána, po 

Posledná januárová sobota sa v Kul-
túrnom dome v Krempachoch niesla 
v znamení folklórnych vystúpení domá-
ceho súboru Zelený javor a hosťujúceho 
súboru dospelých Kislelle a detskej sku-
piny Lelle z Maďarska. Tento súbor kon-
certoval v Krempachoch pred dvanástimi 
rokmi. V súčasnosti pricestovali do Poľska 
na pozvanie gminy Nowy Targ a DFS Malí 
Lopušania. Členovia súboru Kislelle pri-
cestovali z obce Balatonlelle, ich vedúcim 
je Ferenc Dolbert. Kontakt so Zeleným ja-

predvedený výkon a neobyčajné zážitky.   
Súbor Zelený javor zatancoval spišské 
tance a ukázal, ako sa seje mak. Ďalšiou 
časťou v jeho prevedení boli tance zo Ša-
riša a Horehronia.

Na záver obidva súbory spolu zaspie-
vali a zatancovali pieseň Maliar, maliar. 
Vedúci súborov si vymenili príležitostné 
darčeky a večer pokračoval vo veselej ná-
lade ľudovou zábavou.

Dorota Mošová

FOLKLÓR Z MAĎARSKA

vorom nadviazali na festivale Sviatok detí 
hôr (Święto dzieci gór) v Novom Sączi.

V úvode včera sa nám predstavil miest-
ny súbor s choreografi ou Zima do klasickej 
hudby Griega. Neskôr sa postaral o pek-
ný zážitok súbor z Maďarska. Predstavili 
tance zo severného, zapadného, južného 
Maďarska a z okolia Budapešti. Oživenie 
medzi publikom vyvolali tance z okolia Bu-
dapešti, hlavne tanec s fľašou na hlave. 
Diváci odmenili hosti vrelým potleskom za 

Miestny súbor s choreografi ou Zima

DFS Lelle z Maďarska
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Banská Bystrica s prekrásnym oko-
lím, rodisko známeho slovenské-
ho hudobného skladateľa Jána 

Cikkera, poznačila i viaceré jeho hudob-
né diela. Cikkerovi predkovia (Zikkerov-
ci) pochádzali z Viedne, ale jeho otec 
bol profesorom na gymnáziu v Banskej 
Bystrici. Tam sa zoznámil a neskôr zo-
sobášil s Jánovou matkou, Slovenkou 
Máriou Psotkovou. Syn sa im narodil 
v lete 1911, ale šťastie mladej rodiny 
netrvalo dlho, lebo prišla prvá svetová 
vojna a otec musel narukovať. Keď mal 
chlapec štyri roky, otec vo vojne pa-
dol a odvtedy starosť o výchovu syna 
a chod domácnosti zostala na pleciach 
mladej vdovy. Jánova matka bola šikov-
ná žena, nadaná hudobníčka, v nešťastí 
využila talent a stala sa učiteľkou hud-
by. Odvtedy aj jej syn ešte väčšmi žil 
vo svete hudby. V ich dome na hlavnej 
ulici uprostred mesta sa striedali žiaci, 
ozýval sa neustále spev a klavír a on 
celkom prirodzene sadal za klavír led-
va dočiahol na klávesy. Spočiatku hral 
podľa sluchu, no prv než sa naučil pí-
sať, rozoznal noty a vyťukával si vlastné 
skladbičky. Po meste sa o ňom hovorilo 
ako o zázračnom dieťati.

V tom období patrila Banská Bystrica 
ku kultúrne vyspelým mestám a hudba 
k mestskému koloritu. V kostoloch boli 
kvalitné organy, na ktorých hrali popred-
ní domáci i zahraniční hudobníci. Prvou 
učiteľkou nadaného chlapca bola jeho 
mama a neskôr ho vyučoval známy hu-
dobný skladateľ a pedagóg, rodinný pria-
teľ Viliam Figuš-Bystrý. Hudobnými pod-
ujatiami v meste sa vytvárali priateľské 
vzťahy, ale k tomu prispievali aj spoločné 
prechádzky do prírody, ktoré boli v tom 
čase samozrejmosťou. Ján Cikker ich od-
mala miloval, podobne ako prírodu, čaro 
ktorej preniesol i do svojej tvorby.

S veľkým zanietením sa hudbe ve-
noval Cikker aj na gymnáziu, kompo-
noval a ako klavirista vystupoval na 
koncertoch, neraz hrali štvorručne aj 
s mamou. Po maturite roku 1930 odi-
šiel študovať hudobnú vedu na Filozo-
fi ckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe 
a zároveň skladbu, organ a dirigovanie 
na pražské konzervatórium. Štúdium 
skončil roku 1936 originálnou skladbou 
Capriccio pre veľký orchester. Učitelia 
boli nadšení talentom slovenského štu-
denta a jeho ich uznanie napĺňalo šťas-
tím. Praha sa mu stala srdcu blízka na 
celý život, mal rád ulice starého mesta 
presiaknuté hudbou, neopakovateľné 

ŽIVOT UPROSTRED TÓNOV
JÁN CIKKER
(29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)

hudobný skladateľ

koncerty vynikajúcich hudobníkov. Pri 
odchode sa mu cnelo za kamarátmi, 
ktorých tam mal za šesť rokov neúre-
kom. Bolo mu ľúto dokonca aj za čas-
to únavným hraním v orchestroch len 
preto, aby ako-tak pomohol mame. No 
svet hudby sa mu ešte iba otváral…

Ako vynikajúci študent dostal roč-
né štipendium do Viedne, kde študo-
val dirigovanie u Felixa Weingartnera, 
ktorý mal vtedy už 70 rokov a vzbu-
dzoval rešpekt a úctu, ale Cikkera si 
obľúbil. Vďaka štipendiu sa mu žilo 
ľahšie ako v Prahe a bez dlhého zva-

žovania si mohol dovoliť kúpiť lístky 
na operu a koncerty, keď dirigoval Ar-
turo Toscanini, Bruno Walter, Wilhelm 
Furtwängler. Cnelo sa mu však za do-
movom a v túžbe po rodnom kraji zložil 
Jarnú symfóniu.

Po návrate z Viedne začal Cikker 
vyučovať harmóniu, zborový spev a hru 
z continuea a partitúr na konzervató-
riu v Bratislave. Vtedy skomponoval 
skladby, v ktorých dominuje optimiz-
mus vyjadrený ľudovou tanečnosťou 
– Sonatína pre klavír – Symfonietta, 
ale i prvý sólový koncert v slovenskej 
hudbe Concertino pre klavír a orches-
ter, Slovenská suita, Selanka a ďalšie 
skladby. Pedagogickú prácu načas pre-
rušila druhá svetová vojna a ťažko sa 
vyrovnával s jej hrôzami, zúfalstvom, 
bolesťou, beznádejou. Pod vplyvom 
dramatických vojnových udalostí na-
písal trilógiu O živote, ktorá je akousi 
vnútornou očistou.

Vypuknutie Slovenského národného 
povstania roku 1944 zastihlo Cikkera 
v Banskej Bystrici a skladateľ sa k bo-
ju ľudu za spravodlivosť pridal vytvo-
rením známej znelky revolučného ban-
skobystrického vysielača, ktorú neskôr 
rozpracoval do skladby Povstalecký 
pochod. Po vojne pokračoval v umelec-
kej a pedagogickej dráhe, pôsobil ako 
dirigent ochotníckeho združenia Slo-

venskej fi lharmónie, Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov, dramaturg Opery 
SND a od roku 1951 až do roku 1980 
vyučoval skladbu na Hudobnej fakulte 
Vysokej školy múzických umení v Brati-
slave. Z diel tohto obdobia vyniká auto-
biografi cká skladba pre päť fúkacích ná-
strojov a sláčikový orchester Spomienky 
a hudba k celovečernému fi lmu Vlčie 
diery.

Od polovice 20. storočia sa ťažiskom 
tvorby umelca stala opera, ktorú uvádzal 
predovšetkým na javisku SND v Bratisla-
ve, ale aj na európskych scénach. V ope-

re Juro Jánošík zobrazil posledné dva 
roky života slovenského ľudového hrdinu 
a jeho túžbu po slobode a spravodlivosti. 
Táto opera sa zaradila medzi základné 
diela slovenskej národnej opernej tvor-
by. Na libreto Jána Smreka zložil ďalšiu 
slávnu operu Beg Bajzid o tureckých 
nájazdoch na územie Slovenska v 16. 
a 17. storočí. V ostatných operách spra-
coval významné diela svetovej literatúry, 
podľa ktorých sám písal libretá. K vrcho-
lom jeho tvorby patrí doma aj v zahrani-
čí najhranejšia opera Vzkriesenie podľa 
rovnomenného románu L. N. Tolstého, 
ktorá je v pravom zmysle slova hudobnou 
drámou. Rozsiahlou opernou tvorbou sa 
Ján Cikker priradil k najväčším majstrom 
opernej tvorby 20. storočia. Popri opernej 
tvorbe skladal scénickú hudbu, hudbu 
k hraným fi lmom i dokumentárnym fi l-
mom, upravoval ľudové piesne pre súbo-
ry Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký 
kolektív. Ako dlhoročný pedagóg vycho-
val viac generácií popredných hudob-
ných skladateľov. 

Hudobní kritici majú osobnosť Jána 
Cikkera v úcte aj preto, že jeho dielo 
podnecuje k ušľachtilosti, mravnosti 
a sebazdokonaľovaniu. Zakladateľ slo-
venskej národnej hudobnej moderny 
európskeho formátu Ján Cikker zomrel 
21. decembra 1989 v Bratislave.

Jozef Leikert
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Blahoželanie 
k narodeninám
Pri príležitosti 70. narodenín, ktoré 

28. januára t.r. oslávila Anna Palu-
chová z Krempách, jej želanie zasiela 
dcéra s rodinou.

Dňa 17. januára t.r. sa uskutočnilo 
Oravské koledovanie, ktoré zhromaž-

dilo v Chyžnom milovníkov sviatočných 
ľudových tradícií. Prvé slovo už tradične 
patrilo vojtovi gminy Jablonka Antoninovi 
Karlakovi, ktorý poprial všetkým do nové-
ho roka len to najlepšie. Pekná oravská 
koleda bola najkrajším blahoprianím zdra-

ORAVSKÉ KOLEDOVANIE
via, šťastia a pohody ducha. Na koniec na 
scénu pozval všetkých koledníkov. 

Ako prvý vystúpil FS Male Podhale 
z Jablonky s turoňom, koledami a tradič-
nými vinšami, ktorý všetkým predstavil, 
ako sa na Orave kedysi koledovalo. Po 
nich sa predstavili s príbehom o Božom 
narodení deti zo Združenej školy v Orav-
ke. A po nich sa prezentovali miestni 
– teda žiaci Združenej školy v Chyžnom. 
Nechýbalo taktiež vystúpenie oravského 
združenia Rota a FS Skalniok z Hornej 
Zubrice. S tradičnou koledou prišli taktiež 
koledníci z Veľkej Lipnice. 

V rámci podujatia boli vyhlásené vý-
sledky súťaže XXXI. gminnej prehliadky 

mladých recitátorov a rozprávačov An-
drzeja Florka – Skupňa, ako aj výsledky 
súťaže o najkrajší vianočný venček.

 
Marián Smondek

Foto: archív gminy Jablonka

KRÁTKO Z ORAVY
Žiaci v Podsklí sa dočkali druhej etapy 

modernizácie priestorov základnej školy. 
Táto investícia by mala prebiehať už od 
prvej polovice roka. Týmto gmina Czarny 
Dunajec zlepší podmienky vyučby na ta-
mojšej škole, čo bolo už dlhšiu dobu po-
trebné. (aj)

VZNIKNE 
NOVÁ 

PUBLIKÁCIA
Gmina Nižné Lapše v spolupráci s 

obcou Osturňa na Slovensku v priebehu 
tohto roka vydá publikáciu s názvom Spiš 
– krajina mnohých kultúr. Sprievodca spiš-
skou kultúrou. Je to projekt, na ktorý získali 
príspevok z EÚ z Fondu regionálneho roz-
voja, ako aj zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom Euroregiónu Tatry. Publikácia bude 
vydaná v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 
2007 - 2013. Hodnota mikroporojektu je 29 
717.00 €. Cieľom projektu je popularizova-
nie kultúrneho dedičstva slovensko-poľskej 
pohraničnej oblasti, ochrana regionálnych 
tradícií, nárečí, zvykov, tancov, krojov, sprí-
stupnenie informácii o Spiši formou zaují-
mavého sprievodcu a pod. Sprievodnými 
podujatiami by mali byť: výstava fotografi í, 
propagácia knihy, vyučovacie hodiny ve-
nované regionálnej výchove na školách s 
využitím spomínanej publikácie. (aj)

V Pekelníku sa v prvej polovici tohto 
kalendárneho roka plánuje vybudovať čis-
tičku odpadových vôd pre základnú školu, 
gymnázium a bytovku určenú pre učiteľov 
tamojšej školy. Túto iniciatívu vyvíja gmina 
Czarny Dunajec, ktorá zabezpečuje spo-
mínaný projekt. Podľa plánu ku dňu 31. 
júna t.r. by mala byť investícia zrealizova-
ná. (aj) 
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K Tvojim narodeninám krásnym,
prajeme Ti veľa zdravíčka,

nech život Tvoj je naplnený šťastím
a máš ružové líčka.

Čo k sviatku Ti priať?
Hádam zdravie, šťastie, 

lásku od svojich najbližších,
veď to je to najkrajšie, 
čo Ti život môže dať. 
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„Slovenská ornamentálna tvorba je 
najväčším svedectvom výtvarnej tvorivos-
ti, kultúrneho vývoja a mimoriadneho ume-
leckého cítenia slovenského ľudu“ – tými-
to slovami sa Štefan Leonard Kostelničák 
prihovára čitateľovi v úvode svojho diela 
Slovenská ornamentika.

Tento najvýznamnejší slovenský orna-
mentik prvej polovice 20. storočia sa na-
rodil pred 110 rokmi (14. februára 1900) 
v zamagurskom mestečku Spišská Stará 
Ves ako šieste dieťa Antona Kostelničá-
ka a jeho ženy Márie, rodenej Raj-
tárovej. Po ukončení ľudovej školy 
odchádza Š.L. Kostelničák na štúdia 
do levočského gymnázia. Odtiaľ však 
musel po skončení 6. triedy – na sklon-
ku prvej svetovej vojny – narukovať.

Po vojne sa vrátil do svojho rodiska 
a bol prvým človekom, ktorý na Zama-
gurie priniesol správu o vzniku Českoslo-
venskej republiky. Spočiatku mu, prirodze-
ne, nikto neveril – a najmä slúžny Baltazár 
Matiašovský sa mu vyhrážal väzením, ak 
neprestane šíriť podobné správy. Čoskoro 
sa však ukázalo, že republika skutočne 
existuje, čím bývalý levočský študent zís-
kal vo svojom okolí veľké uznanie.

Do Levoče sa už Štefan L. Kostelničák 
nevrátil. Doma všetky svoje schopnosti 
venoval osvetovej práci, ktorej cieľom bolo 
zvýšenie vzdelanostnej úrovne  a národ-
ného uvedomenia zamagurského ľudu.

V roku 1921 založil spolok „Ústredie 
magurských Slovákov“, ktorý pozostával 
z literárneho, divadelného, speváckeho 
a telovýchovného odboru. I keď spolok 
mal zvolený výbor na čele so starostom, 
podstarostom, tajomníkom, knihovníkom 
a účtovníkom, v skutočnosti celú jeho čin-
nosť viedol a organizoval Štefan L. Kostel-
ničák. Pod jeho gestorstvom začal spolok 
vydávať časopis Naša Magura, ktorého 
príspevky boli písané nielen v slovenčine, 
ale aj v tamojšom goralskom nárečí.

Medzitým sa však v plnej miere začalo 
prejavovať jeho neobyčajné nadanie pre 
kresbu a maľbu. Štefan L. Kostelničák 
odchádza študovať maliarstvo – najprv do 
Košíc k akademickému maliarovi Krónovi 
a neskôr do Prahy, kde ho viedol akade-
mický maliar ukrajinského pôvodu Uva-
rov. V Košiciach, kde mal zriadený už aj 
vlastný ateliér, sa začal naplno venovať 
ornamentike.

ZAMAGURSKÝ MAJSTER 
SLOVENSKÉHO ORNAMENTU

V druhej polovici 20-tych a počas 30-
tych rokov tu vytvoril tisícky miniatúrnych 
prác s ornamentálnymi prvkami na výšiv-
kách, porceláne, dreve, skle, koži, ako aj 
početné seriály ornamentovaných „dopis-
níc“, vydávaných pri príležitosti výročí vý-
znamných udalostí z histórie slovenského 
a českého národa.

mestách a obciach vyše 60 výstav svojich 
umeleckých prác.

Vrcholom jeho ornamentálnej tvorby 
je dielo Slovenská ornamentika. Prvý diel, 
vydaný v roku 1927, pozostával z teore-
tickej a obrazovej časti. V teoretickej časti 
podáva prehľad dejín slovenského orna-
mentu so stručným návodom k samos-
tatnej ornamentálnej kombinácii, kresbe 
a maľbe. Text je napísaný v slovenskom, 
českom, poľskom, ruskom a nemeckom 
jazyku. Obrazovú časť tvorí šestnásť pes-
trofarebných listov ľudového ornamentu, 

prevažne s prírodnými motívmi (kvetiny, 
ovocie, hmyz a pod.). V roku 1934 vy-
dal druhý diel – zbierku štyri tisíc orna-
mentov, ktoré boli usporiadané podľa 
jednotlivých rázovitých krajov Sloven-
ska. Všetky tieto práce sú farebné. 

V doslove k druhému dielu Sloven-
skej ornamentiky autor podáva akési 
symbolické motto nielen tejto publiká-
cie, ale aj svojej celoživotnej činnosti: 
„Vydaním tejto knihy sa snažím pri-
spieť k práci tých, ktorí chcú aj naďalej 
slovenským svojrázom a zaujímavou 
stránkou slovenskej kultúry robiť česť 
a dobré meno nášmu nadanému ná-
rodu. Prispievam týmto skromným 
podielom tým učiteľom a prívržencom 
slovenského svojrázu, ktorí sa snažia 
vzbudiť nový záujem v našej mladej 
generácii, utužiť a obrodiť to, čo cez 
dlhé storočia robilo meno nášmu náro-
du, čo vzbudzovalo obdiv a záujem až 

ďaleko za hranicami“.
Štefan Leonard Kostelničák zomrel 

19. septembra 1949 v Košiciach a je po-
chovaný v Spišskej Starej Vsi.

Vďaka viacročnému úsiliu PhDr. Anny 
Kostelničákovej (manželka synovca maj-
stra slovenského ornamentu) sa Štefan 
L. Kostelničák postupne dostáva do po-
vedomia rodákov, ako aj širšej slovenskej 
odbornej i laickej verejnosti. Z viacerých 
jej iniciatív, ktoré sa s pomocou bývalého 
(Ing. Július Lojek) i súčasného (Ing. Jozef 
Harabin) primátora Spišskej Starej Vsi, ako 
aj predstaviteľov Matice slovenskej a ďal-
ších ochotných ľudí – v uplynulom období 
podarilo zrealizovať možno o.i. spomenúť: 
odhalenie busty Štefanovi L. Kostelničáko-
vi na námestí pred Domom kultúry v jeho 
rodisku, každoročnú celoslovenskú súťaž 
výtvarných prác žiakov základných škôl 
„Kostelničákov ornament“, ako aj vydanie 
knihy o živote a diele Štefana L. Kostel-
ničáka „Čaro ornamentu“.

Milan Novotný   

Štefan L. Kostelničák 
je aj autorom bohatej ornamentálnej vý-
zdoby reprodukcií Pittsburskej dohody 
a Martinskej deklarácie, ktoré boli vydané 
v rámci 10. výročia ich podpísania vo vyše 
päťtisícovom náklade. Tieto pekne vyzdo-
bené dokumenty, doslova „rozchytané“ 
už niekoľko dní po ich vytlačení, onedlho 
krášlili miestnosti úradov, škôl a spolkov 
po celom Slovensku.

Z ďalších jeho prác možno spomenúť 
dekoratívny obraz „Nitra, milá Nitra“, ktorý 
venoval 1100. výročiu Veľkomoravskej ríše 
a založenia prvého kresťanského chrámu 
v Nitre. Tematikou a spracovaním podob-
ný je aj obraz „Svätý Václav“, vyhotovený 
v roku 1926 k oslavám 1000-ročného pa-
novania českého kniežaťa Václava. Ďalej 
sú to pôsobivé obrazy „Cyril a Metod“, 
„Staroslovenský Otče náš“ a obraz 44 
slovenských vojakov z trenčianskeho 71. 
pluku popravených v Kragujevaci.

V období 1925-1945 Štefan L. Kostel-
ničák usporiadal vo viacerých slovenských 
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NOVOROČNÉ 
BESEDOVANIE
Krajania v Krempachoch sa rozhod-

li, že si tento rok zorganizujú novoročné 
stretnutie, aby sa vo veselej nálade pode-
lili o plány, ktoré urobili pred vstupom do 
nového roka. 

KRÁTKO ZO SPIŠA 
V Durštíne bola ukončená oprava 

zbrojnice DPZ, ktorá stála 164 tis. zlotých. 
Čiastku 50 tis. zlotých získal Gminý úrad v 
Novom Targu z Krajského úradu - Urzędu 
Marszałkowskiego. Opravy urobila staveb-
ná fi rma „Dom Styl“ z Nového Targu, ktorú 
touto prácou poverila gmina. Obnovená je 
o.i. kuchyňa, sála, schodište, toalety, ústred-
né kúrenie, garážové brány a ďalšie veci. (aj) 

*  *  *
10. januára t.r. sa v Krempachoch 

konala spravodajsko-výročná schôdza 
farskej rady, na ktorej sa zhodnotila čin-
nosť za vlaňajší rok. Za získanú dotáciu 
sa podarilo obnoviť bočný oltár Srdca Je-
žišovho. Vďaka príspevkom jednotlivých 
rodín z Krempách a USA boli namontova-
né vitráže v obidvoch kostoloch. Práce a 
plánov je veľa, všetko závisí od hojnosti 
farníkov. (fp)

*  *  *
16. januára sa uskutočnila v Krempa-

choch schôdza požiarnikov, ktorí zhodno-
tili uplynulý rok a prijali nové uznesenia na 
tento rok. (fp)

*  *  *
Škôlka Macko Uško v Krempachoch 

pri príležitosti Dňa starých rodičov zorga-
nizovala podujatie pre babičky a dedkov 
malých škôlkárov. Pripravili pre nich pekný 
program a maličké pozornosti. (fp)

V tomto roku si isto viacerí priali, aby 
nad ich domovom svietilo teplé slnko 
a vedľa nich stáli dobrí ľudia vykonávajú-
ci dobré skutky, ktorí majú po ruke dob-
ré slovo, nezabúdajú na svoje slovenské 
korene, sú plní radosti, šťastia a ktorým 
bude priať zdravie. Keď sa tieto želania 
splnia, bude život ľahší a veselší. Potom 
aj spoločné stretnutia utužujú medziľud-
ské vzťahy a vzniká pocit spolupatričnosti  
k istému kolektívu.

S úsmevom na tvári prichádzali v so-
botňajší večer prví krajania do miestneho 
kultúrneho domu na spoločné besedova-
nie, ktoré sa začalo o 19.30 hod. Organi-
začne toto stretnutie zabezpečil výbor MS 
SSP.

Úvodné slovo patrilo krajanovi Domi-
nikovi Surmovi, členovi výboru MS a sú-
časne aj podpredsedovi ÚV SSP, ktorý vo 
svojom novoročnom príhovore zavinšoval 
prítomným veľa šťastia, zdravia, rados-
ti a úspechov. K týmto želaniam patril aj 
spoločný slávnostný prípitok.

Neskôr sa rozprúdila medzi krajanmi 
živá diskusia na rôzne témy. Nechýbal 
ani spev slovenských kolied a ľudových 
pesničiek. Dobrou pomôckou bol pri spe-
ve Krajanský spevník, vďaka ktorému si 
viacerí mohli ozrejmiť už zabudnuté slová 
pesničiek. Vládla výborná nálada, ktorú 
podporila aj hra na harmonike. Niekto-
rí si aj zatancovali. Stretnutie trvalo do 
neskorých nočných hodín. Krajanom sa 
nechcelo odchádzať domov. Čas je však 

neúprosný, ale rozchádzali sa s nádejou, 
že sa na budúci rok zasa takto stretnú. 

V nedeľu 17. januára sa na organizač-
nej schôdzi stretol opäť výbor MS, ktorý 
zhodnotil novoročné stretnutie a pripravil 
plán organizačných prác spojených s po-
dujatím Fašiangy-Ostatki. (fp)
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Tradícií sa musí stať zadosť, a tak aj 
tento rok sa v Jablonke uskutočni-
lo oblátkové stretnutie oravských 
krajanov. V nedeľu, 17. januára 

t.r., sa v jablonskej klubovni stretli mnohí 
oravskí krajania a priaznivci krajanského 
hnutia.  Podobne, ako po minulé roky, aj 
tento rok prišli okrem krajanov aj vzácni 
hostia. Všetkých v mene Spolku privítala 
predsedníčka OV SSP na Orave Geno-
véva Prilinská. Na stretnutí nechýbali: kon-
zul Slovenskej republiky v Krakove Marián 
Baláž, vojt gminy Jablonka Antoni Karlak, 
dp. kaplán Tomasz Skotniczny, bývalá ria-
diteľka Oravského kultúrneho strediska v 
Dolnom Kubíne a manažérka pre folklór 
Oľga Žabenská, riaditeľ Družstevnej ban-
ky v Jablonke Józef Szperlak, predstaviteľ 
vedenia Gminného družstva „Samopomoc 
Chłopska“ Bolesław Bogacz, richtár Jab-
lonky Eugeniusz Andraszak, ako aj krajan-
skí činitelia a priaznivci. Vo svojom úvod-
nom príhovore G. Prilinská zdôraznila, že: 
- síce Európa sa spája, a štátne hranice 
už nie sú. Avšak mnoho hraníc zostalo 
v spoločnej Európe medzi ľuďmi. Málo 
sa hovorí o tolerancii a láske k ľuďom 
rôznej národnosti. Prajem teda na za-

OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE 
NA ORAVE

čiatku tohto kalendárneho roka všetkým, 
aby v našich rodinách, v súkromnom, ale 
i spoločenskom živote sme vedeli nájsť 
spoločnú niť porozumenia a viac sa rado-
vali, pretože všetko záleží od dobrej vôle 
ľudí. Želám teda nám všetkým hojnosť 
Božieho požehnania po celý nadchádza-
júci rok. Dovoľte mi jednak poďakovať ÚV 
SSP v Krakove, ktorý fi nancuje celoroč-
nú činnosť OV SSP na Orave a zároveň 
organistu zo Slovenska hrávajúceho na 
slovenskej sv. omši v Jablonke, Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí za úče-
lovú dotáciu na kúpu pozemku pre Dom 
slovenskej kultúry v Jablonke. Zároveň 
ďakujem za podporu vo výške po 500 zlo-
tých G. Karlakovej Kulawiakovej z fi rmy 
Kartex a Družstevnej banke v Jablonke. 
Mäsové výrobky na podujatie zabezpečila 
fi rma Kabanos M. Kojsa. 

Mnohé práce, ktoré si tu krajania 
môžu pozrieť, vznikali počas celého roka. 

Vytvorili ich deti počas stretnutí s rôznymi 
ľudovými umelcami, ktorí do Jablonky pri-
chádzali a učili deti vytvárať rôzne ozdoby 
a ornamenty.

Po úvodnom príhovore G. Prilinskej 
sa prítomným prihovorili aj hostia. Ako 
prvý sa ujal slova konzul Marián Baláž, 
ktorý prečítal pozdravný list nového ge-
nerálneho konzula SR v Krakove Marka 
Lisánskeho: V prvom rade by som sa Vám 
chcel veľmi pekne poďakovať za pozvanie 
na každoročné oblátkové stretnutie orga-
nizované miestnou skupinou SSP v Jab-
lonke. Veľmi si vážim túto iniciatívu, vďaka 
ktorej naši krajania majú neopakovateľnú 
možnosť stretnúť sa spolu uprostred svia-
točnej atmosféry. S poľutovaním musím 
konštatovať, že konzulárne povinnosti mi 
tento rok neumožňujú zúčastniť sa osob-
ne na tomto krásnom podujatí. Môžem 
však prisľúbiť, že ako generálny konzul 
Slovenskej republiky v Poľsku urobím 
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O. Žabenská prezentuje novú publikáciuKrajania sledujú program

Veselá beseda Nechýbali ani krajania z Chyžného

V Jablonke
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všetko potrebné v prospech našej ďalšej 
spolupráce. Záujmy krajanov boli pre mňa 
vždy mimoriadne dôležité, preto úprimne 
verím, že kooperácia medzi Spolkom Slo-
vákov v Poľsku, OV SSP na Orave, miest-
nou skupinou v Jablonke a Generálnym 
konzulátom v Krakove sa bude naďalej 
úspešne rozvíjať. Touto cestou by som 
chcel Vám aj všetkým členom SSP na 
Orave zároveň zaželať všetko najlepšie, 
hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v 
Novom roku.

Po ňom sa krajanom prihovoril s no-
voročným prianím vojt gminy Jablonka 
Antoni Karlak a následne sa krajanom 
prihovorila Oľga Žabenská z Oravského 
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, 
ktorá taktiež pozdravila krajanov a záro-
veň pri tejto príležitosti predstavila novú 
publikáciu Slováci v Poľsku a ich krajan-
ské médiá – O živote so Životom, kultúr-
no-spoločenským časopisom pre Slová-
kov žijúcich v Poľsku od autorky Kataríny 
Potockej, ktorú vydalo koncom minulého 
roka Oravské kultúrne stredisko. S novo-
ročnými prianiami a želaniami sa kraja-
nom prihovoril aj Bolesław Bogacz a Jó-
zef Szperlak. 

Po príhovoroch nastal ten najdôleži-
tejší okamih, keď dp. Tomasz Skotniczny 
požehnal oblátky a následne sa nimi kra-
jania podelili. Prianí všetkého dobrého, 
zdravia, šťastia, božieho požehnania, ale 
i peňazí a rodinnej pohody nebolo konca. 
Obdobie Vianoc a Nového roka býva tak-
tiež obdobím bilancovania minulosti a zá-
roveň plánovania do budúcnosti. Aj tento 
rok niektorí krajania spomedzi nás odišli 
a tak si mnohí isto kládli otázky, čo bude 
na budúci rok? Na to však nikto nedoká-
že odpovedať, nuž môžeme len dúfať, 
že o rok sa stretneme znova. Či nám to 
dovolí zdravie, to uvidíme až o rok. Verím 
jednak, že budúcoročné stretnutie bude 
aspoň tak veselé ako to tohoročné. Veď 
stretnutie spríjemnila nielen mladučká kra-
janka Veronika Stašáková, ktorá nám po-
rozprávala o tom, o čo sa Ferdo s babou 
povadili, aj ľudová kapela Krištofa Pieron-
ka a ľudová kapela Františka Harkabuza. 
Krajania si pri ich hudbe z chuti i zo srdca 
zaspievali mnohé slovenské a oravské 
piesne, rozospievali hrdlá a podvečer sa 
po milom posedení i občerstvení pookriati 
na duchu i mysli vracali späť do svojich 
domácností. Marián Smondek
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Konzul SR v Krakove M. Baláž číta list od gen. konzula SR M. Lisánskeho

Rozhovorom nebolo konca

Hrá ľudová kapela F. Harkabuza

Oblátkami sa delili mladší a staršíPríležitosť na spoločné rozhovory

V Jablonke
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MARTIN KUKUČÍN

MLADÉ LETÁ
Novela

l
Bolo to začiatkom februára roku - ťažko 

ho dľa čísla udať - ostatne rok ako rok; teda 
začiatkom februára to bolo, dobre v prvej po-
lovici, keď žiaci nižších gymnaziálnych tried 
veľkorevúckej školy behali sem a tam po uli-
ciach ako splašení, nesúc v ruke akýsi papier 
a živo medzi sebou rokujúc. Nuž nestalo sa 
nič ani zlého, ani epochálneho - darmo tajiť, 
že by to bolo zas dačo obyčajného: nie, bolo 
to i pre nich i pre celé mesto veľmi dôležité.

Páni profesori, ináč učbári, vydávali pol-
ročné vysvedčenia!

A deň ten stal sa mladším študentom svia-
točným dňom, snáď tak trochu ako dňom súd-
nym: rozdelil ich na dve veľké skupiny - jedni 
zostali „na pravici” a tí druhí „na levici”. Ale i 
tieto skupiny vykazovali odtiene, počnúc od 
eminens až po sekundu. Bol to deň dôležitý. 
Jedným priniesol radosť, iným žiaľ, jedným spl-
nenie, iným sklamanie nádejí, jedných povýšil, 
druhých zahanbil, jedným duševné uspokoje-
nie, iným otriasol svedomie až do základu.

Málo, veľmi málo tých, čo sú úplne spo-
kojní, veselí, uveličení. Každý má svojho 
- moriaka, každému sa čosi nepáči: a všetci 
toto neuspokojenie pripisujú profesorom. Veď 
vieme, akí sú profesori v očiach žiakových ne-
spravodliví! „Veď, konečne, kto by prepadol, 
keby profesor nedal sekundu?” rozumuje šu-
haj, ktorý nesie vo vysved čení machuľu. „Ale 
on dá, hoci ho nik nenúti - taký ukrutník!” Tí 
zas, čo nesú samé eminencie, sú nespokojní 
pre iné príčiny. „Prečo má Ondro z histórie 
eminens? Vari ju tak vie ako ja? Alebo Jožo 
z matematiky - Číra, čistá nespravodlivosť!” 
Boli by najradšej, keby celá trieda sprašťala, 
len oni aby boli na rumoch obstáli.

Ale čo s tým drobizgom, chamradinou! 
Hľa, tu ide Miško Jahoda a Ferko Putoris, 
oba už z vyššieho, a síce Miško Jahoda už 
oktaván a Ferko Putoris septimán. Miško Ja-
hoda, keď mu pozrieme tak na šaty, oblečený 
je chudobne, ale čistota vľúdne usmieva sa 
z neho; v pohyboch javí sa istá elegancia, 
akoby hovoril: „Hej, keby ja mal iné šaty, veď 
by sa ja vedel nosiť!” Ferko Putoris má šaty 
z dobrej, mocnej látky, preto snáď sú také 
krátke, že ich nezdolal ešte zodrať. Je vysoký 
a tenký, hlava naklonená dopredu, akoby ju 
slabý krk nevládal na väzoch držať dorovna. I 
pohybuje sa nešikovne, neobzerá sa na niko-
ho, akoby si myslel: „Čo je na mne, nedbám, 

o ľudí sa nestarám. Čo je vo mne - to je moja 
vec.”

Idú tiež od triedneho učbára, ale vysved-
čenia nenesú v ruke; položili ich nedbalo do 
vrecák. Vydávanie vysvedčení nepovažovali 
už za nič sviatočného, ani neobyčajného: be-
hom štúdií im i to zovšednelo. Celkom uspo-
kojení kráčajú, vykonali svoju povinnosť. Ro-
dičia nemajú sa prečo zarmútiť, skôr potešiť 
sa môžu. Ich tlačí iná starosť.

„Fero, prikrútil si starej? Vieš, bielizeň po-
trebujeme.”

„Povedal som jej...”
„Povedal!” okríkol ho podráždený Jahoda. 

„Povedal! Čo je to? To sa jej malo dokonale 
prikrútnuť. Vieš, aká je!”

„Ale, prosím ťa, čo dojedáš do mňa, a 
sám jej nepovieš? Ale vždy len ja? Treba 
oleja - Fero, staraj sa; treba to - Fero, choď! 
Dakedy by si mohol i ty!”

Jahoda zastal a pozeral ostro na Fera. 
Ferko tiež zastal, chcel ho tiež premerať zra-
kom, ale jeho oko nemohlo sa zabodnúť na 
jeden predmet; blúdilo po červenej Miškovej 
tvári.

„Vieš, mal by byť už raz tým rečiam ko-
niec; čo sa samo sebou rozumie, to je fak-
tum: škoda sa nad tým priečiť. Keď som ja 
bol septimánom, vtedy...” a tu Miško zastal, 
akoby chcel premerať tú nesmiernu časodo-
bu, ktorá odvtedy minula.

„Nuž čo, keď si bol? Veď to bolo len vlani, 
neminulo od tých čias sto rokov!”

„Nejednu krúpu zješ, kým budeš tam, kde 
som ja.”

„Jeden rok - nič viac. Dajsamibože!”
„Jeden rok - počúvaj, čo ti poviem! Jeden 

rok: to je tristo šesťdesiatpäť dní, rátam rok 
obyčajný, i v tom ti idem po srsti. Tristo šesť-
desiatpäť násob dvadsiatimi štyrmi - dosta-
neš hodiny, násob to šesťdesiatimi, dostaneš 
minúty, a násob ešte raz šesťdesiatimi, do-
staneš sekundy - uvidíš, koľko je to sekúnd! 
A v každej sekunde môžeš dostať sekundu, 
čert nespí... Vieš, aký je žiacky život! A posito, 
že rok prešumí ponad hlavu bez zlých prípad-
ností - dožiješ sa takto roka a budeš tam, kde 
som ja; ale kde som ja dnes, dnes, zachovaj 
si to: kde som ja dnes, a nie kde budem na 
takto rok! A to je pre teba hrozne smutné, ale 
nepodvratné faktum. To je ten kolosálny roz-
diel! Koľko ubehneš ty, toľko ubehnem ja, a 
rozdiel bude vždy ten istý. Vysvetlím ti to ešte 
názornejšie. Predstav si matematickú prog-
resiu, kde diferencia je len jedno – poviem 
ti taký rad členov: päť, šesť, sedem, osem, 
deväť, desať atď. Ty si sedem, ja som osem. 
Pridaním jedného dostaneme nasledujúceho 
člena. Ty budeš osem - ale myslíš, že ja tak 
ostanem? Nie, braček, mne tiež treba pridať 

jedno - ja budem deväť. Ty osem, ja deväť, 
a zas len rozdiel jedno! A tak to pôjde ad in-
fi nitum; tebe je súdenô mňa naháňať, večité 
naháňať, ale nikdy ma nedohoniť...”

Ferko už možno zabudol, o čom je reč: 
kráčal mlčky po boku priateľovom.

„No, čo na to povieš? Pochopil si už ko-
nečne?”

„Čo? Á - to! To je pýcha; nič iné ako pý-
cha. Ostatne, prišiel som k presvedčeniu, že 
nehodno s vyššími sa vodiť...”

„Vidíš, u teba je to tiež pýcha, že nech-
ceš uznať moje prednosti ako vyššieho: ale 
povedomý si svojich oproti nižším. Vodil by 
si sa najradšej s kvintánmi. Prečo? Aby si im 
mohol tak vyvodiť ako ja tebe - a to je tiež 
pýcha!”

Ferko neodpovedal, kráčal zas mlčky po 
boku Miškovom. Miško si pomyslel: ,Šuhaj 
mlčí - porazil som ho.’ A vykračoval si ozdob-
no, pozerajúc na svoje malé nohy. Bude sa 
mi hnevať, a ukradomky pozrel na priateľa; 
ale nevidel na jeho tvári hnev, len obvyklú 
zadumanosť.

Miško uspokojil sa, ostatne nemal sa pre-
čo báť - podobné šarvátky prichodili medzi 
nimi každý skoro deň a nemávali žiadnych 
následkov. Veď zo skúsenosti vieme, čo za 
rozdiel vidia študenti medzi klasou a klasou, 
a smejeme sa im, že aká to malichernosť! A 
ono i v živote je tak. I tam tie isté klasy, oddie-
ly, kasty; lenže tvoríme ich dľa majetku, dľa 
postavenia, dľa vlivu nahor alebo nadol, dľa 
obratnosti jazyka a konečne - dľa veku, pri-
čom i jeden rok často padne na váhu, práve 
ako u gymnazistov.

Miško a Ferko boli vzdor tomu dobrí pria-
telia. Bývali na jednej hospode, mali spoločný 
stôl i spoločnú poličku na knihy i atrament i 
papier; čo bolo Ferkovo, to bolo i Miškovo. 
Naopak by to sotva bolo možno obrátiť, lebo 
Miško bol veľmi chudobných rodičov. Že by to 
malo byť ináč, Ferkovi nikdy nenapadlo, ani 
jeho rodičom: boli takre čeno z jednej dediny. 
Ferkov otec bol v matkocirkvi učiteľom a spolu 
regenschorim, Miškov tiež učiteľom, ale len v 
susednej fílii - teda takzvaný praeceptor. Ich 
otcovia boli dobrí spolu, ani si neonikali, ako to 
býva medzi rechtormi a len praeceptormi. Pu-
toris-rechtor často pripustil za organ fi liálneho 
Jahodu, ktorý tiež vedel zahrať, ba, ako cirkev-
níci tvrdili, dobre zahrať, lebo stačil hrať i na 
celom organe, že až múry triasli sa na kostole, 
kdežto Putoris rechtor nemal vraj toľkú teľvlá-
du v prstoch, a preto hrával len potichučky. I 
pán boh ich rovnoprávne požehnával, keď nie 
v inom, teda v tých najdrahších pokladoch - v 
dietkach. Napríklad nepožehnal Putorisovi dľa 
proporcie v dôchodku dvojčatá, ale jediného 
syna, tak ako fi liálnemu Jahodoví.
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Keď chlapci podrástli, po nedeliach schá-
dzavali sa u Putorisov, kde býval každú ne-
deľu obed i pre fi liálnych zo školy. Pozdejšie 
Putorisov Ferko bol daný k Jahodoví trochu 
na edukáciu, lebo pán rechtor mal i gazdov-
stvo, mnoho pohrebov, a valedikcií: nemohol 
syna tak privierať ako Jahoda. A Ferko rád bý-
val vo fílii, hoci sa tam tak’ dobre nevarilo ako 
u nich, ale mu bolo predsa lepšie, lebo mu tam 
viac povoľovali. Zvlášte ho zanímal starý klavír, 
ktorý mu dovolili otvoriť a búchať po kostených 
klávesoch. Pán Jahoda bol široko-ďaleko zná-
my pre tento klavír; to bolo najcennejšie dedič-
stvo po otcoch. Prechodil z otca na syna, až 
sa stal jeho majiteľom on sám. Jahodovci sú 
stará rodina učiteľská: čo Jahoda, to muzikant. 
Nie div, že Jahoda priateľovmu synovi žičil tej 
radosti búchať po klávesoch, ba naučil ho za-
hrať do c: „Kohútik jarabý...”

Ale tu milý Putoris dozvie sa, čo milý syná-
tor u Jahodov stvára. Vzal ho hneď domov a 
nepustil viac do fílie.

Jahoda cítil sa trochu urazeným a v nedeľu 
inter počula interpeloval priateľa.

„Nie, braček, nemáš si čo na nos brať. Ja 
chlapčiska ta nepustím, kým bude u vás kla-
vír.”

„Klavír? A kdeže má byť?” pýta sa udivený 
pán Jahoda.

„Vyhoď ho v čerty. Ta na pôjd, alebo do 
sypárne!”

Pán Jahoda nemohol dlhú chvíľu prehovo-
riť slova.

„Vyhodiť - takú pamiatku! Môj starý otec 
učil sa na ňom, môj otec - pán boh ich osláv! 
- ja... bude sa učiť môj syn, jeho syn...”

„A čo chceš mať zo syna?”
„Čo chceš mať - to je otázka!” zhrozil sa 

Jahoda. „A čo by chcel mať? Viceišpánom 
nebude... musí byť rechtorom. Pravda, iným 
by ani nebol ako rechtorom. Nech mu núkajú 
stolicu Dávidovu, a on si len sadne do katedry 
školskej; my sme už taký rod, upriamený na tú 
školu. Jahoda ti inším nebude. Poodtínaj mu 
prsty, a prsty mu narastú, a on bude zas len 
organovať.”

Pán Putoris chodil izbou a púšťal celé ob-
laky dymu. Bol rozčúlený.

„A aká ho je škoda - toho tvojho zurvalca; 
tak ho zakopať! Lebo čo je náš stav? Morovis-
ko! Kvílení a škrípaní zubu! Máš pol druha sta 
detí - voňaj, trap sa, rob s nimi, čo chceš! V 
zime sadni za organ a preberaj po studených 
klávesoch! A uznanlivosti nikde. Sedliak sebe 
neráta: koľko cez hriešny hrtan preženie, koľko 
na procesy vyhodí, koľko na márnosť všakovú 
ženám oferuje; ale keď príde rechtor po pla-
ču: božeuchovaj o zrniečko viac! I menej ti dá, 
i planšô ti dá, i všetko ofrfl e. Taký je sedliak. 
Choď sa požalovať, farár mrdne plecom a 

myslí si: Dobre, tak ti treba, rechtorisko! Keby 
ti popravili, bol by si rohatý!’ Vidíš, pracuj po-
tom... Nech, človek si odbaví povinnosti a má 
pokoj... Dáko len dotrpíme, my starí. Ale aby si 
i syna zahrdúsil - quod non! Ten by ma do smrti 
preklínal. Čo sa mi hneď na kolomaž rozleje, 
ale ho za rechtora nedám!”

Jahoda vstal zo svojho miesta a vytrčil prst 
proti kolegovi, akoby ho chcel preklať.

„Taký si ty rechtor! Máš ty krivdy! Pozri sa 
len v zrkadle: podhrdlie máš ani bravec - ne-
hodno primeriavať - i okrúhly si, chvalabohu. 
A ty sa vydávaj za mučedlníka! V ktorom stave 
by ti tak žírilo? Ale to sa len zemianska krv v 
tebe ešte búri: ľahko žiť, voziť sa, nič nerobiť, 
pána hrať... Na vinici Pánovej ti to, pravda, ne-
dajú... Ani si nie súci na ňu, pri svojej pýche a 
nadutosti a - lenivosti... Obzerať sa za druhými, 
koľko tí robia: len aby si ich pre pána boha o 
jeden côlik nepredbehol a o slamku viac ne-
preložil, ako treba. Keď ťa nik nevidí - postojíš 
na úvratiach... Z vlastného popudu, z horlivos-
ti, zaujatosti nič nevykonať, čakať, kým ti roz-
kážu, prikrútia, pohrozia... A keď je pláca ako 
práca, ba hojnejšia ešte ako práca - hundrať 
na nevďak, robiť sa mučedlníkom: to je duch 
Kristov? To je duch satanášov!”

Putoris hundral pod fúzom, chodil po izbe 
a - obrátil taktiku.

„Dobre; pravda je, ja som rechtor planý - 
uznávam, planý. Ale pozrime iných - tak hneď 
ty! Veď ty by si mal byť, dľa svojich zásluh, v 
meste. Peniazmi by ťa mali obsýpať, a čo vi-
díme?”

„Ja? Nuž ono je všakove, ale čo som ja? 
Najnehodnejší zo všetkých, a predsa mám čo 
jesť, ľudia mi uznajú, a mám i úctu u každého. 
Keby som bol v meste, každý by len zazeral, 
alebo spoza pleca hľadel na mňa, a tu v dedine 
bečeľujú. A keď zomriem, zas mi syna vyvolia, a 
vidíš, budeme zas spokojní; a boh ani nám nedá 
zahynúť, keď sa nám často i krivda stane.”

Tu sa zas pomerili, priateľstvo zostalo 
bez štrbiny, ale každá stránka zostala pri svo-
jom. Chlapcov vystrojili do Revúcej, Miško zo 
štvrtej mal vstúpiť do semeniska učiteľského. 
Ale chlapec nabral sa kdesi inými náukami, o 
učiteľstve nechcel ani počuť. Jahodu prehovo-
rili ľudia, aby syna nesilil. Chlapec mal samé 
eminencie - príliš nadaní ľudia sú vraj planí 
pedagógovia. Ešte s nadanými žiakmi si po-
radia, ale tupé hlavy sú im protivné. A pritom 
vždy ten istý predmet rozoberať, jednu učebnú 
látku podávať za roky a roky až do smrti - to 
je martýrstvo, to zdolie len duch usadlý, menej 
vnímavý. Nestáli a vrtkaví zunujú všetko, čo sa 
opakuje, a považujú stav svoj za neznesiteľ-
ný. Jahoda popustil, ale len zdanlivé. ,Dobre,’ 
pomyslel si. ,Nech si vyštuduje gymnázium, 
pošlem ho i na teológiu - veď sa v ňom prebudí 

iná túžba. Hľa, starý otec tiež rovno z kandi-
dátika sadol do školskej katedry. I on vráti sa 
časom k povolaniu otcovmu, keď zmúdrie.’

Miško a Ferko došli na takzvaný byt. Takz-
vaný preto, že to bola kedysi komora, v kto-
rej držiavali sa zemiaky, kapusta a podobné 
veci. Ešte vidno v kúte jamu, doskami zakrytú, 
kde zimovával ten dar boží. Časy sa, pravda, 
zmenili. Zemiaky presťahovali sa inde, na ich 
miesto prišli páni študenti. A pani Kuarková, 
domáca pani, veľmi si zakladala na tomto kú-
tiku. Žiadala zaň päťadvadsať rýnskych, a to 
striebra, a len ako po známosti, i to na moc 
jednania, pustila ho za dvadsať. S bytom dá-
vala okur a ohrev, prala šaty, riadila izbičku a 
každý týždeň varila svojim kvartieľnikom a ich 
kamarátom halušky s bryndzou, kde musela 
doložiť zemiakov i soli, koľko sa vyhľadávalo. 
A ona i splnila, na čo sa raz podobrala. Cítila k 
nim náklonnosť materskú, a viem iste, že keď 
opustia túto izbičku a vychodia Školy, že pani 
Kuarková nejednu slzu preleje za nimi. I teraz 
musí povzdychnúť, keď na to pomyslí, a položí 
svojim deťúrencom - nebožiatkam do izbičky 
na stôl, čo dobrého navarila alebo napiekla.

„Nénika, máme košele?” zvolal Miško, ako 
vošli do pitvora.

Z prednej izby vystúpila mohutná postava 
ženská, dobre už v rokoch, ale červená a s 
podkasanými rukávmi.

„A akože - máte!” odpovedala hrdo a vošla 
prvá do izby.

Na posteli ležali košele. Miško skúmal ich 
znaleckým okom. Domáca sa usmiala.

„Vidíte - krochmálené! Keď pôjdu na tót 
bál, myslela som si, vykrochmálim im košele, 
a vykrochmálila som.”

Oba páni študenti nevedeli sa nadívať 
na ne. Goliere i manžety stáli ani zamrznuté. 
Ferko bol uveličený - toto bude mať prvý raz 
škrobené košele. Miško tiež sa bol tešil, ale 
skutočnosť nezodpovedala ideálu, ktorý si 
bol utvoril o tvrdej košeli. Neboli ani tak biele, 
škrob sa popripekal pod rukou neskúsenej 
práčky a ponechával mnohé škvrny na golieri 
a manžetách.

„A kedyže pôjdete?” pýtala sa pani Kuar-
ková.

„O hodinu; voz už iste čaká...”
Oba priatelia preobliekli sa čo do najlep-

ších šiat. Miško prevesil si novú mašľu, práve 
dnes kúpenú. Do kapsičky, ktorá s Miškom už 
päť stolíc presuplikovala, vložili čisté košele a 
šatky a vybrali sa. Miško niesol kapsuľu, Ferko 
pod pazuchou husle so sláčikom. Pani Kuar-
ková vyprevadila ich až na ulicu a hľadela za 
nimi.

(Martin Kukučín: Spod školského prachu, 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 

Bratislava 1963)
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Na území Banskobystrického kra-
ja, v blízkosti Veľkého Krtíša, leží Modrý 
Kameň - mestečko, ktoré je počtom oby-
vateľov (1 434) pokladané za najmenšie 
na Slovensku. Malebnosťou okolia a zau-
jímavosťami, ktoré ponúka, by sa mohol 
stať Modrý Kameň navštevovaným cen-
trom, ktoré by v budúcnosti mohlo pokojne 
konkurovať iným, väčším mestám a turis-
tickým atrakciám na Slovensku. Turizmus 
sa tu zatiaľ rozvíja len pomaly a momen-
tálne nie je rozvinutý natoľko, aby sa ním 
mohli uživiť domáci obyvatelia. Na návšte-
ve Modrého Kameňa vás však upúta ticho 
a pokoj, ktorý vládne všade naokolo. 

Mesto zriadilo pre svojich obyvate-
ľov, obdivovateľov, ale aj pre potreby 
širokej verejnosti internetovú stránku - 
www.modrykamen.sk, na ktorej sa dozvie-
te o rôznych zaujímavostiach týkajúcich 
sa histórie, kultúrnych podujatí, či naprí-
klad možnosti ubytovania v tejto lokalite 
Slovenska. 

Modrý Kameň leží na jedinečnom teré-
ne - v doline dvoch potokov Krtíš a Rieč-
ka, na okrajovej časti Krupianskej vrchovi-
ny. Hraničí so stráňami Srňajky, Drienovky 
a Krákorovho vrchu, ktorý vstupuje do 
malebnej, širokej Ipeľskej kotliny. Na plo-
che 12 ha sa nachádza v tomto chotári 

aj prírodná rezervácia Modrokamenská 
lesostep. 

Historický názov mesta, ktorý uvádza-
jú maďarské literárne pramene je - Kékkő 
a nemeckého pôvodu  - Blauenstein. Mod-
rý Kameň patril do Novohradskej župy a až 
do roku 1960 bol centrom severnej časti 
Novohradu. Bol obývaný už v strednej 
a mladšej dobe bronzovej. Svedčia o tom 
najstaršie arecheologické nálezy pochá-
dzajúce práve z tohto obdobia.  Na teréne 
dnešných okresov - Lučenec a Veľký Kr-
tíš bolo nájdených takmer 20 pohrebísk, 
pričom najväčšie z nich sa našlo začiat-
kom minulého storočia práve v Modrom 
Kameni a pozostávalo z 30-40 popolníc. 
Archeológovia v modrokamenskej lokalite 
objavili aj hrobové celky a rozličné úžitko-
vé predmety, ktoré dodnes svedčia o spô-
sobe, akým tu ľudia žili za dávnych čias. 

Odpradávna je história Modrého Ka-
meňa a Novohradu spätá s rodom Bala-
šovcov (Balassi), ktorý patril k najbohatším 
a najvplyvnejším rodom rannofeudálneho 
Uhorska počas celých piatich storočí. 
Predkovia tohto rodu už v 13. storočí  
vlastnili rozsiahli majetok v Novohradskej 
stolici - časť majetku získali výmenou, či 
kúpou, ale taktiež nelegálnym, násilným 
spôsobom. Z rodu Balašovcov pochá-

dzalo mnoho známych a vplyvných ľudí, 
zastávajúcich významné verejné funkcie. 
Balašovci až do konca existencie svojho 
rodu prebývali na hrade Modrý Kameň.

Hrad Modrý Kameň
Prvou z atrakcií, ktorú môžu vzhliad-

nuť návštevníci tohto kúta Slovenska, je 
hrad Modrý Kameň. Akoby aj nie, veď 
na pozadí mesta tvorí prekrásnu panorá-
mu. Pokiaľ ide o jeho históriu, tá dodnes 
zostáva do istej miery neujasnená. Ma-
ďarská literatúra uvádza, že hrad posta-
vil hontiansky župan Peter na pomerne 
veľkom kopci, pričom túto udalosť datuje 
do predtatárskeho obdobia. Slovenská 
literatúra však interpretuje fakty, ktoré 
svedčia o tom, že hrad bol postavený až 
v potatárskom období. Nejednotné sú aj 
údaje o prvej písomnej zmienke o hrade 
- niektoré historické pramene dokladujú, 
že prvé zmienky o hrade pochádzajú z ro-
ku 1278, iné sa odvolávajú na rok 1290. 
Isté však je, že hrad dlhé stáročia patril 
Balašovcom, ktorí ho vlastnili až do konca 
feudalizmu. Zaujímavosťou je, že Mod-
rokamenský hrad mal výhodnú polohu, 
a preto sa stal jedným zo strategických 
bodov obrany Uhorska pred Turkami, istý 
čas, za kráľa Belu IV., sa zmenil hrad na 
protitureckú pevnosť. Jeho dnešná podo-
ba však nie je pôvodná, pretože ju zmenili 
časté prestavby a opravy, ktoré sa konali 
po tureckých nájazdoch. Turci sa ho na 
istú dobu zmocnili a držali ho vo svojich 
rukách od roku 1576 až do roku 1593. Zni-
čený, spustošený hrad potom opäť vrátili 
do vlastníctva Balašovcov.

V roku 1730 dal vtedajší panovník 
Gabriel Balaša na dolnom hrade postaviť 
kaštieľ. Horný hrad zostal v ruinách, no slú-
žil vraj panstvu na posedenia, prechádzky, 
či jednoducho príjemnú vyhliadku po oko-
lí. Hoci bol rozsiahly kaštieľ postavený na 
zničených základoch, stál pevne a tak je 
tomu dodnes. 

V roku 1759 bola ku kaštieľu pristave-
ná kaplnka, ktorá je architektonicky veľmi 
cenná. Ide o barokovú stavbu, ktorá bola 
zasvätená sv. Anne. Až do roku 1879 sa 
v nej konali bohoslužby.

Mimoriadnu pozornosť si v kaplnke 
zasluhuje kamenná krstiteľnica, o ktorej 
sa predpokladá, že pochádza z pôvodné-
ho gotického hradu a zvláštnosťou je aj 
okno, ktoré sa nachádza hore na pravej 
strane nad bočným oltárom. Obyvatelia 
hradu vďaka tomu mohli sledovať boho-
služby aj z obytnej časti kaštieľa. 

MODRÝ KAMEŇ – 
najmenšie mesto 
na Slovensku

Potulky po Slovensku

Cestou do Modrého Kameňa
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Existuje povesť, ktorá sa týka pôvod-
ného oltára s obrazom Bolestnej Matky 
Božej. Obraz bol vraj nájdený v ruinách 
starého hradu po obliehaní Turkov a na-
priek tomu, že sa zrútili všetky múry, ste-
na, na ktorej visel obraz Bolestnej Matky 
Božej, zostala neporušená. V súčasnosti 
sa tento obraz nachádza vo farskom kos-
tole v Modrom Kameni.

V polovici 19. storočia sa skončila 
sága rodiny Balašovcov na hrade Modrý 
Kameň - jeho ďalším majiteľom sa stal ha-
ličský gróf Forgách a o niečo neskôr gróf 
Károlyi, ktorého dcéra Gabriela Almášiová 
hrad v roku 1923 predala štátu. 

Dnes hradný areál tvorí zrúcanina 
pôvodného gotického hradu a zachovalý 
barokový kaštieľ. 

Ako uvádza webová stránka mesta 
Modrý Kameň - v hlbinách času odkrýva-
jú staré múry modrokamenského hradu 
svoje tajomstvá. Stovky liet písali jeho 
históriu. Menili sa ľudia, menili sa osudy. 
A nech sa už hrad a mesto Modrý Kameň 
pôvodne volal akokoľvek (maď. Kékkő, 
či nem. Blauenstein), stále vydáva svoje 
svedectvo o živote jeho zakladateľov.

Hrad je dnes aj sídlom SNM Múzea 
bábkarskych kultúr a hračiek. A práve 
v ňom sa na chvíľu zastavíme.

Múzeum bábkarskych 
kultúr a hračiek

Ide o špecializované múzeum s celoslo-
venskou pôsobnosťou, ktoré je na Sloven-
sku zároveň jediným múzeom tohto druhu. 
Expozície sú zamerané na dokumentáciu 
dejín, ale aj súčasného vývoja bábkového 
divadla na Slovensku. Vybrané výstavy po-
dávajú obraz prvých detských hračiek na 
Slovenku, ale aj v zahraničí. Nájdeme tu 
tradičné marionety slovenských kočovných 
bábkarov, rodinné bábkové divadlá s pre-
krásnou dekoráciou, bábky z prvej polovice 
20. storočia, artefakty z tvorby slovenských 
profesionálnych bábkových divadiel po 

roku 1950 a ukážky zahraničnej bábkarskej 
tvorby z niekoľkých štátov Európy. Môže-
me tu vidieť aj najstaršie exponáty z 19. 
storočia a všimnúť si veľké rozdiely – ako 
sa hračky mestských detí a detí zo šľach-
tických rodov odlišovali od tých, s ktorým sa 
hrali deti z podhradia. Chudobnejšie deti sa 
hrali s polienkami, zemiačikovými fi gúrkami 
a rôznymi hračkami, ktoré si vytvorili samé, 
alebo im pritom pomohli rodičia. Materiál 
zadovážili z toho, čo mali doma - drevo, 
plátno, kúsok stužky -  na vytvorenie detskej 
hračky mohlo slúžiť čokoľvek. V expozícii 
sú bohato zastúpené aj hračky 20. storočia: 
bábiky, dopravné značky, detský nábytok, 
hlavolamy a skladačky. Je až neuveriteľné, 
aký dokonalý obraz podávajú hračky o spo-
ločnosti a zmenách jednotlivých časových 
úsekov, v ktorých ľudstvo žilo. 

Súčasťou múzea je aj slávnostná sieň, 
ktorá sa využíva na účely konferencií, se-
minárov a svadobných obradov. Múzeum 
plní aj úlohu regionálneho múzea v oblasti 
histórie a etnografi e, keďže medzi stálymi 
expozíciami je bohatá národopisná expo-
zícia regiónu.

Zaujímavé podujatia 
v Modrom Kameni

K zaujímavým aktivitám a podujatiam 
patrí Bábkarský festival Modrý Kameň. 
Je to prehliadka bábkarských súborov zo 
Slovenska a zahraničia, spojená s tvorivý-
mi dielňami a výstavou prác, ktoré tu deti 
zhotovili. 

Od roku 2003 organizuje múzeum 
ďalšiu letnú aktivitu - Nočné prehliadky 
hradu. Návštevníci si môžu vypočuť stra-
šidelné a tajomné legendy, ktoré sa via-
žu k hradu a pozrieť si nočné divadelné 
predstavenia, na ktorých môžete vzhliad-
nuť aj ducha Barbary - manželky dávneho 
panovníka Imricha Balaša. Legenda ho-
vorí, že Imrich veľmi ľúbil svoju manželku 
a nebolo žiadosti, ktorú by jej nebol splnil. 
Jedného dňa sa však obaja veľmi pohne-
vali a opantaný hnevom a zlosťou Imrich 
svoju Barbaru vyhodil von oknom do hl-
bokej priepasti. Jej duch sa vraj nocami 
prechádza po komnatách hradu a volá 
meno Imricha plačlivým hlasom. Či je to 
však skutočne pravda, to nikto netuší, isté 
je, že každý hrad má svojich duchov a vý-
nimkou nie je ani hrad Modrý Kameň.

Ak by ste do Modrého Kameňa zaví-
tali počas jesene, určite sa oplatí pozrieť 
si gaštanové slávnosti. V tomto neveľkom 
meste nájdete najkrajšie gaštanové aleje, 
v ktorých rastie hlavne gaštan jedlý. Na 
jesenných slávnostiach môžete ochutnať 
tie najchutnejšie gaštanové dobroty, zú-
častniť sa rozličných koncertov, súťaží, 
odborných seminárov na tému pestovania 
a ochrany gaštana jedlého.

Ako vidieť, Modrý Kameň je síce naj-
menšie mestečko na Slovensku, ale určite 
by mohlo svojim návštevníkov ponúknuť 
viac, než ktorékoľvek väčšie mesto. 

Spracovala: Lýdia Ostrowska
Foto: internet  

Potulky po Slovensku

Deti si v modrokamenskom múzeu prídu na svoje

Strašidelné divadelné predstavenie  Panoráma hradu Modrý Kameň
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Po stopách minulosti

Oblasti severného Spiša a hornej 
Oravy boli predmetom sporu me-
dzi Československom a Poľskom 

už po skončení prvej svetovej vojny. Vyrie-
šenie tohto sporu rozhodnutím Najvyššej 
rady mierovej konferencie z 28. júla 1920, 
na základe ktorého bolo pripojených 25 
spišských a oravských obcí k Poľsku1, je 
jedným z kľúčových momentov pre ďalší 
vývoj i rozdielne chápanie povojnových 
udalostí na spomínanom území. Obyva-
teľstvo tu žijúce už v tom čase poväčšine 
apriori odmietalo pričlenenie k Poľsku.2 
Situáciu ešte vystupňovala poľská me-
dzivojnová národnostná politika, na zá-
klade ktorej Slováci z tohto územia neboli 
uznaní za národnostnú menšinu, ale len 
za „neuvedomelých Poliakov“, čím im boli 
odobrané akékoľvek národnostné práva. 
Následne všetky proslovenské prejavy 
boli poľskou štátnou i cirkevnou správou 
potlačované a trestané.3 Keď pre Česko-
slovensko azda v najťažších časoch, po 
mníchovskej dohode v roku 1938, Poľ-
sko vystúpilo s ďalšími územnými požia-
davkami4, stretla sa táto agresia s veľmi 
negatívnym ohlasom nielen v dotknutých 
obciach, ale na celom území Slovenska. 
Napadnutie Poľska slovenskou armádou 

1  Išlo o spišské obce: Čierna Hora, Durštín, 
Fridman s osadou Falštýn, časť obce Jurgov, 
Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Niž-
né Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš, Vyšné 
Lapše a oravské obce: Bukovina – Podsklie, 
Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Malá Lipnica, 
Nižná Zubrica, Oravka, Pekelník, Podvlk, 
Srnie, časť obce Veľká Lipnica, Vyšná Zubri-
ca, Suchá Hora, Hladovka. Československá 
i poľská strana sa voči tomuto rozhodnutiu 
odvolali. Spor sa rozšíril o tatranskú obec Ja-
vorina a prebiehal do roku 1924. Výsledkom 
bolo pričlenenie Suchej Hory a Hladovky 
k Československu, pričom Poľsku pripadol 
celý kataster obcí Veľká Lipnica a Jurgov.

2  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levo-
ča), fond Spišská župa (ďalej f. SŽ), Župan 
župy Spišskej (ďalej ŽŽS), Správa zo dňa 
21. mája 1919, 326/1919 prez., Štátny archív 
v Bytči (ďalej ŠA Bytča), fond Oravská župa 
(ďalej f. OŽ), 1198/1920; 1121/1919.

3  Bližšie pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Vojna 
o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivoj-
novom období v kontexte česko-slovensko-
poľských vzťahov. Krakov: Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2007, s. 46 – 50.

4  Na základe týchto požiadaviek boli 1. 
decembra 1938 pripojené k Poľsku ďalšie 
slovenské obce Javorina, Lesnica, Suchá 
Hora, Hladovka a časti obcí Svrčinovec, 
Čierne a Skalité.

POSTAVENIE SLOVENSKÉHO 
OBYVATEĽSTVA NA SEVERNOM 

SPIŠI A HORNEJ ORAVE 
po skončení druhej svetovej vojny 

(1945 – 1947)  (1)
PhDr. Milica Majeriková

1. septembra 1939 bolo preto na Slo-
vensku prezentované a obyvateľstvom 
zväčša chápané ako „napravenie histo-
rickej krivdy“, či „oslobodenie Slovákov 
spod poľského jarma“. Na druhej strane 
poľské obyvateľstvo napadnuté Nemec-
kom vnímalo vstup slovenských vojsk do 
týchto oblastí ako agresiu. Keď napokon 
Slovenská republika prevzala správu úze-
mia zabratého Poliakmi od roku 19205, bol 

tento akt vnímaný zo slovenskej strany 
ako „oslobodenie“ a z poľskej strany ako 
„okupácia“.

Situácia v oblasti severného Spiša 
a hornej Oravy začína nadobúdať nové 
rozmery od januára 1945, kedy Červe-
ná armáda postupne obsadzovala tieto 
územia. Obyvatelia si po vzore iných 
slovenských obcí aj v týchto obciach za-
kladali Slovenské národné rady (ďalej 
SNR). Z navrátilcov z frontu sa vytvárala 
slovenská milícia, ktorej hlavnou úlohou 
bola ochrana obyvateľstva pred rôznymi 
lúpežnými bandami.6 Týmito aktivitami 
miestne obyvateľstvo navonok vyjadro-
valo svoju vôľu pripojiť sa k novej Česko-
slovenskej republike (ďalej ČSR). Poľská 
strana však tieto postoje obyvateľstva 
nebrala do úvahy a 15. februára 1945 vy-
dal krakovský vojvoda Kazimierz Pasen-
kiewicz nariadenie zaviesť v inkorporova-
ných oblastiach poľskú administratívu.7 Na 

5 Ofi ciálne bola táto inkorporácia potvrde-
ná zmluvou medzi Nemeckou ríšou a Slo-
venskou republikou 21. novembra 1939 
v Berlíne a ústavným zákonom 325/1939 Sl. 
z. zo dňa 22. decembra 1939.

6  SMONDEK, M.: Z našich začiatkov... 
v Podvlku. Život – kultúrno-spoločenský ča-
sopis Slovákov v Poľsku, november 2007, č. 
11, s. 4 – 5.

7  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 

základe toho sa pokúsila zriadiť stanice 
Milicje Obywatelskiej (ďalej MO) v niekto-
rých spišských a oravských obciach, napr. 
v Pekelníku, Jablonke, Jurgove a Nižných 
Lapšoch.8 Na zriaďovaní staníc MO sa po-
dieľal aj Józef Kuraś, ktorý bol v tom čase 
súčasťou štátnych bezpečnostných zlo-
žiek, pričom vykonával funkciu zástupcu 
šéfa Okresného úradu Verejnej Bezpeč-
nosti (Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 

Publicznego – ďalej UB) v Novom Targu. 
Už 14. februára 1945 ním boli do Niž-
ných Lápš vyslaní jeho ľudia, aby založili 
stanicu MO. Tí však po svojom príchode 
začali s rekviráciou dobytka slovenské-
mu obyvateľstvu, ktorého prirodzenou 
reakciou bola obrana. Slovenská milícia 
ich zatkla a odviedla na žandársku stani-
cu do Spišskej Starej Vsi.9 Taktiež ďalšie 
pokusy o zriaďovanie MO na inkorporo-
vanom skončili neúspechom. V neofi ciál-
nom plebiscite, uskutočnenom prostred-
níctvom sovietskych zložiek, takmer 98% 
obyvateľstva vyjadrilo súhlas so začle-

– 1957. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 
2002, s. 15.

8  KORKUĆ, M.: Zostańcie wierni tylko 
Polsce... Niepodległościowe oddziały patry-
zanckie w Krakowskiem (1944 – 1947). Kra-
ków : Institut Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, 2002, s. 260.

9  KOWALCZYK, J.: Spisz podczas II. woj-
ny światowej i w pierwszych latach powojen-
nych. In:  GŁADKIEWICZ, R. – HOMZA, M. 
(zost.): Terra Scepusiensis. Levoča – Wroc-
law 2003, s. 919; MOLITORIS, Ľ.: Społecz-
ne uwarunkowania powstania Towarzystwa 
Czechów i Słowaków na Spiszu i Orawie. 
In: MOLITORIS, Ľ. (zost.): Almanach Slo-
váci v Poľsku VIII. Krakov: Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2001, s. 164.



29     F E B R U Á R   2 0 1 0

Po stopách minulosti

nením do ČSR.10 Velenie 4. ukrajinské-
ho frontu teda nakoniec rozhodlo, aby 
„sporné“ územie bolo až do rozhodnutia 
mierovej konferencie ponechané v čes-
koslovenskej štátnej správe.11

Na základe smerníc vydaných SNR 
zo dňa 10. apríla 1945 č. 1576 – II./1945 
boli v jednotlivých obciach zvolené Miest-
ne národné výbory (ďalej MNV)12 a 11. 
apríla sa tu uskutočnili odvody do česko-
slovenskej armády13. Obyvatelia spisova-
li petície, v ktorých vyjadrovali svoju vôľu 
žiť v ČSR.14 Podpisové hárky českoslo-
venskej vláde a prezidentovi Eduardovi 
Benešovi odniesli do Košíc zástupcovia 
oravských obcí 7. apríla a spišských 
obcí 21. apríla 1945. Podľa spomienok 
jedného z účastníkov sa už vtedy Beneš 
vyjadril: „Pánové, oběti jsou nutní, před 
oběťmi se skláníme“15. Bolo evidentné, 
že akékoľvek spochybnenie predmní-
chovských hraníc v oblasti Spiša a Oravy 
by zákonite viedlo k otvoreniu „tešínskej 
otázky“, o čo sa poľská strana už dlhšiu 
dobu usilovala.16 Preto sa českosloven-
ská vláda snažila čo najrýchlejšie ustáliť 
predmníchovské hranice na Spiši a Ora-
ve, pričom takéto isté riešenie očakávala 

10  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice 
Slovenska. Bratislava: Ústredná správa Slo-
venskej ligy ,1946, s. 21; MATIAŠOVSKÝ, J.: 
Pomôžte 30.000 Spišiakom a Oravcom. In: 
Jednota z 2. januára 1946, roč. 55, č. 2841.

11 ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v po-
hraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 
1945 – 1947 (I). In: Život – kultúrno-spolo-
čenský časopis Slovákov v Poľsku, marec 
2009, č. 3, s. 29; KAMIŃSKI, M. K.: Polsko-
Czechosłovackie stosunki polityczne 1945 
– 1948. Varšava: Państwowe wydawnictwo 
naukowe, 1990, s. 55.

12  Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad 
(ďalej ŠAL Poprad), fond Okresný národný 
výbor Spišská Stará Ves (ďalej f. ONV SSV), 
Voľby do MNV 1945.

13  ANDRÁŠ, M.: K povojnovým trápeniam 
Slovákov v Poľsku. In: BAJANÍK, S. – DEN-
ĎÚROVÁ-TAPALAGOVÁ, V. (zost.): Slováci 
v zahraničí. Martin: Matica slovenská, 2004, 
s. 77.

14  Slovo ľudu Hornej Oravy a Spiša rodá-
kom v Československu a svetovej verejnosti. 
Zost.: Komitét utečencov zo Spiša a Oravy. 
Bratislava 1947, s. 26.

15  KUDZBEL, L.: Společenské a sociálne 
pomery v Jurgove. In: HORNÍK, J. – MLY-
NÁRČIK, A. (zost.): Štátna meštianska škola 
Jurgov 1941 – 1945 – 1995. Spišská Nová 
Ves: Spišský dejepisný spolok, 1995, s. 103.

16  Bližšie pozri: KAMIŃSKI, M. K.: Polsko-
Czechosłovackie stosunki..., s. 54 – 73.

aj na Tešínsku. Už 5. mája bolo v Koši-
ciach rozhodnuté o vrátení inkorporova-
ných území Poľsku.17 O štyri dni neskôr 
dal štátny tajomník na Ministerstve zahra-
ničných vecí v Prahe Vladimír Clemen-
tis dispozíciu Predsedníctvu SNR, aby 
sa československé pohraničné orgány 
stiahli za predmníchovské hranice. Dňa 
17. mája bol vyslaný mjr. Milan Polák ako 
delegát SNR a československej vlády pre 
odovzdanie spomenutých území poľskej 
vláde.18 Po rokovaniach v Trstenej bol 20. 
mája podpísaný protokol ustanovujúci na 
Spiši a Orave predmníchovské hranice. 
Z poľskej strany sa rokovaní zúčastnili: 
zástupca novotargského starostu Jan 
Witek, predseda Okresnej národnej rady 
v Novom Targu Leon Leja a zástupca 
poľského vojska Jan Choma.19 

Podpísanie protokolu vyvolalo veľké 
sklamanie. Ešte v ten istý deň sa v Jab-
lonke za daždivého počasia zišlo 3 000 
osôb, aby protestovalo proti pripojeniu 
k Poľsku.20 Dňa 29. mája delegovaní 
zástupcovia spišských obcí zorganizo-
vali v Spišskej Starej Vsi zhromaždenie, 
kde protestovali proti tomu, aby boli proti 
svojej vôli pripojení k cudziemu štátu – 
Poľsku.21 Negatívny postoj obyvateľstva 
a zlé skúsenosti so zriaďovaním poľskej 
štátnej správy v predchádzajúcom obdo-
bí viedli novotargského starostu Karola 
Chlipalu k tomu, že sa obrátil na krakov-
ského vojvodu so žiadosťou o vyslanie 
vojska. Po niekoľkých žiadostiach mu 
vojvoda vyhovel a od polovice júna za-
čalo obsadzovať bývalé inkorporované 
územia poľské vojsko. Do 17. júla bolo 
územie severného Spiša a do 14. augus-
ta 1945 územie hornej Oravy obsadené 
poľským vojskom i poľskou štátnou sprá-
vou. SNR boli rozpustené a na miesta 
obyvateľstvom zvolených slovenských 
starostov boli menované osoby poľskej 

17  ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia 
v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša 
v rokoch 1945 – 1947 (I). In: Život – kultúr-
no-spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, 
marec 2009, č. 3, s. 29

18  MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: 
Utváranie severných hraníc Slovenska v 20. 
storočí. Slovenská archivistika, roč. 31, 1996, 
č. 2, s. 23.

19  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 11 – 12.

20  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 12.

21  Slovo ľudu…, s. 27.

národnosti.22 Prichádzajúce vojsko za-
čalo s odzbrojovaním slovenských mi-
lícií a zriaďovaním poľských staníc Mi-
licje Obywatelskiej (ďalej MO). Keďže 
sa slovenské milície po odchode vojska 
stali jedinou formou obrany proti lúpež-
ným prepadom, stretli sa tieto snahy so 
značnou nevôľou obyvateľstva. V Nedeci 
a Kacvíne privítalo miestne obyvateľstvo 
vojsko hádzaním kameňov a nepriateľ-
skými výkrikmi.23 Napätá situácia bola v 
obciach hornej Oravy. Dňa 2. júla prišiel 
do obce Podvlk osemdesiatčlenný oddiel 
poľskej milície, aby odzbrojil slovenskú 
milíciu, pričom založil šesťčlennú stani-
cu MO. Ako rukojemníka vzali so sebou 
miestneho slovenského kňaza a pokra-
čovali do obce Oravka, kde odzbrojili 
ďalších troch slovenských milicionárov. 
V Jablonke došlo k prestrelke, po ktorej 
sa slovenská milícia rozpŕchla a štyria jej 
členovia boli zajatí. Na intervenciu so-
vietskej pohraničnej stráže boli milicioná-
ri i kňaz prepustení. Následne sa oddiel 
vrátil do Podvlku, kde posilnil stanicu MO 
na 30 ľudí a odišiel do Nového Targu. 
Pod dojmom zatknutia slovenského kňa-
za, po odchode oddielu napadlo stanicu 
približne 30 ľudí. Tento útok bol odrazený 
a štyria útočníci predvedení do Nového 
Targu, odkiaľ prišli ďalšie posily. Dňa 4. 
júla o tretej hodine v noci napadlo stanicu 
MO ďalších 300 ľudí. Po vyčerpaní mu-
nície sa poľská jednotka približne po de-
viatich hodinách boja vzdala. Následne 
dav smrteľne zranil čatára Wronu a zbil 
dvoch milicionárov. Zvyšných odovzdali 
sovietskym vojakom v Malej Lipnici.24

22  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości 
słowackiej..., s. 18; BÍLEK, J.: Zajímavý 
dokument o situaci na slovensko-polské 
hranici v oblasti Oravy a Spíše v létě roku 
1945. Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 2, 
s. 82.

23  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 13.

24  Prípad sa stal predmetom vyšetrovania 
poľskej Medziministerskej komisie, kde sa 
okrem iného konštatovalo, že jednou z prí-
čin bolo nepremyslené samovoľné konanie 
novotargského starostu. Ako ďalšie príčiny 
boli uvedené: antipoľská agitácia v čase 
„okupácie“, vidina lepšieho materiálneho za-
bezpečenia, antipoľská propaganda učiteľov 
a duchovných, prepojenie slovenských čini-
teľov s Trstenou, mnohonásobná zmena slo-
vensko-poľskej hranice. Bližšie pozri: Proto-
kół Komisji Międzyministerialnej. In: KWIEK, 
J.: Z dziejów mniejszości słowackiej, s. 94 
– 97.
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Farby majú veľký vplyv na člove-
ka a každá z nich pôsobí na nás 
inak. Keď nakukneme do miest-

nosti, tá sa nám buď zápači, alebo nie. 
Je to však individuálne a závisí to od 
atmosféry, ktorú navodia práve farby 
stien, stropov a podláh, ktoré vytvárajú 
základ, ako aj pozadie celkovej fareb-
nosti interiéru. Vplyv na náš dojem má 
aj nábytok, bytové textílie, farby zaria-
ďovacích predmetov, svietidiel a byto-
vých doplnkov. 

Pri výbere farieb a ich odtieňov sú 
určujúce: funkcia miestnosti či priestoru, 
jeho veľkosť, orientácia na svetové strany 
a rozmery okien. Vo veľkých miestnos-
tiach môžeme použiť aj tmavé a sýte tóny 
farieb, v menších naopak svetlé a menej 
intenzívne.

Existujú tri základné farby – červená, 
žltá a modrá a tri sekundárne, ktoré vzni-
kajú zmiešaním dvoch základných – oran-
žová, zelená a fi alová. Ich ďalšou kombi-
náciou získavame bohaté spektrum farieb 
s rôznou sýtosťou a svetlosťou. 

Svetlo má vplyv na farebnosť nášho 
okolia a od neho závisí, aké obrysy bude 
mať vybavenie miestnosti. Je rozdiel me-
dzi svetlom denným a umelým, keďže fa-
rebná škála sa vtedy mení. 

ČERVENÁ
Srdečná, dynamická a tonizu júca farba, 

pričom v mnohých krajinách sa jej pripisuje 
výni močné postavenie. Je to farba života 
i nebezpečenstva, symbol temperamentu, 
lás ky, vitality a luxusu, napr. na francúzskych 
kráľovských dvoroch boli sály na audiencie 
a recepcie potiahnuté červeným čalúnením, 

Svet farieb nášho domova
alebo významní hostia vstupujú do budov 
či na slávnosti po červenom koberci. Tvorí 
vzrušujúce kombinácie s modrou (v odtie-
ňoch od slivkovej po bordovú), vo zväzku so 
žltou vznikne žiarivá, prívetivá oranžová. 
Rozličné odtiene červenej na textíliách, 
dreve a doplnkoch vytvárajú v interiéri prí-
jemnú, teplú at mosféru.

ŽLTÁ
Farba zlata, bohatstva a pros perity 

rozjasňuje a upokojuje priestor. Svojou 
vzletnosťou a hravosťou je blízka najmä 
deťom. Symbolizuje slnko, svet lo a tep-
lo. V interiéri sa začala používať až v 19. 
storočí. V kom binácii s hnedou sa stáva 
me lancholickou, jesennou. S čiernou pre d  -
stavuje najvýraz nejší kontrast, pôsobí 
veľmi tvrdo a ostro. Je efektná v spo jení 
s teplými farbami - červe nou, oranžovou 
a bordovou. Elegantná a nevtieravá je žl-
tosivá kombinácia. Najväčšiu hĺbku dosa-
huje na lesklých ma teriáloch, ako sú kovy, 
hodváb a podobne.

ZELENÁ
Farba vegetácie, prirodzená a svieža, 

ktorá symbolizuje prí rodu. V interiéri ju v 
prírodnej forme vnímame prostredníc tvom 
izbových kvetín. Svoj vr chol zažila v obdo-
bí empíru, vtedy sa používal najmä odtieň 
jedľovej. Zelená má značnú modulačnú 
schopnosť - ľudské oko je najcitlivejšie na 
žltozelené odtiene. Jej najväčšia sila sa 
prejaví na pozadí oranžovej a červenej. 
Solídne a diskrétne pôsobí v spojení s tma-
vohnedou, v spojení so žltou a oranžovou 
evokuje skorú jar (veľkonočná kombiná-
cia). Koniec roka - Vianoce - sú v znamení 
zeleno-červeno-zlatých kombiná cií. Správne 
vymiešaná pôsobí vlhko, studeno a upo-
kojujúco. V kombinácii so sivými odtieň mi 
stráca svoju svietivosť.

MODRÁ
V západnej kultúre je mimo riadne obľú-

bená. Introvertná farba, ktorá je symbolom 
vody, mora a diaľav. Je pokojná, statická, 
pasívna, navodzuje po cit jemnosti i chladu. 
Ožíva v spojení s bielou (obľúbená fareb-
nosť porcelánu, o. i. túto farebnú kombiná-
ciu využíva na Slovensku modranská kera-

mika), keď vy voláva pocit čistoty a poriadku. 
Na modro namaľovaná miestnosť sa zdá 
väčšia a vzdušnejšia, pô sobí studenšie a vy-
voláva pocit prázdnoty. Na čiernom alebo 
tmavofi alovom podklade získa svietivosť, 
naopak na žltom stráca svoju intenzitu. 
Najžiari vejšie vyznieva v kombinácii s oran-
žovou alebo červenooranžovou. 

SIVÁ 
a BÉŽOVÁ

Univerzálne neutrálne tóny, ktoré sa 
dajú veľmi dobre kombinovať s ostatnými 
farbami a umožnia im vyniknúť. Sivá sa pou-
žíva ako farba pozadia vša de tam, kde tre-
ba potlačiť vi zuálne pôsobenie tvarov, 
ideálne podporí modrú, zelenú a hnedú, 
béžová zase ružovú, žltú či terakotovú.

BIELA
Jasná, ľahká farba, ktorá op ticky roz-

širuje priestor - okrem čistoty a hygieny 
nedosahuje nijaký zvláštny účinok. Je opti-
málnym, aj keď nie príliš origi nálnym rieše-
ním do všetkých miestností. Často sa využí-
va v kanceláriách a ofi ciálnych priestoroch.

ČIERNA
Strohá, ťažká farba, ktorá opticky 

zmenšuje priestor. Ne odráža nijaké svetlo, 
preto sa používa len tam, kde má vý razne 
zapôsobiť farebné zaria denie. Vyskytuje sa 
väčšinou len na malých plochách - rov nako 
ako červená. Širšie uplat nenie si čierna na-
šla len na nábytku a bytových doplnkoch.

Podľa funkčnosti farieb si už asi viete 
vybrať, čo by sa vám hodilo a možno prá-
ve vďaka tomu sa stane vaše okolie prí-
vetivejšie a budete sa doňho s radosťou 
vracať a oddychovať. (aj)
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Čitatelia – redakcia

Medzi Stolickými i Volovskými vrchmi 
a Revúckou vrchovinou, pod vrchom Stolica 
(1477 m) v Slovenskom Rudohorí, bývajú 
Rejdovčania. Obyvatelia Rejdovej, rázovitej 
a malebnej dedinky (738 obyvateľov, z čo-
ho 364 mužov a 374 žien) v Košickom kraji 
a Rožňavskom okrese, zachovávajú svoje 
bohaté ľudové tradície a Gemerské folklór-
ne slávnosti.  

Prvotní občania Rejdovej boli pravosláv-
neho vyznania. Príchodom nemeckých ba-
níkov a  zásluhou evanjelického kňaza celá 
obec na Vianoce v roku 1595 prestúpila na 

VÝZNAMNÁ SLOVENSKÁ NÁRODOPISNÁ LOKALITA

REJDOVÁ – KONIEC CHLEBA 
A ZAČIATOK VODY

V Rejdovej sa dodnes uchovala ľudová 
architektúra ojedinelých zrubových, omaza-
ných a obielených domov z 19. storočia.  

Obec je ešte známa aj z výroby bačov-
ského riadu, prútových košov, plátna, súk-
na, kožúškov, tradičných sponiek a praciek, 
čipiek, vyšívaných ľudových odevov, hry na 
gajdách a pastierskych píšťalách, zbojnícky-
mi piesňami a tancami.  

Alfou a omegou zachovávania veľkého 
dedičstva ľudovej piesňovej tvorby a ľu-
dových krojov je, okrem iných nositeľov 
ľudových tradícií, aj Mária Brdárska – Já-
nošíková (1937), folkloristka, speváčka, ľu-
dová rozprávačka, jedna zo zakladajúcich 
členov Folklórneho súboru Hôra Rejdová. 
Od roku 1990 vedie toto takmer 60-ročné 
zoskupenie. Mária Brdárska je svojráznou 
a jednoznačnou interpretkou a reprezen-
tantkou Rejdovej a celého horného Geme-
ra. Zúčastňuje sa rôznych súťaží v sólovom 
speve, alebo ako ľudová rozprávačka vo 
východoslovenskom nárečí. Umiestňuje sa 
vždy na popredných miestach v celoslo-

venskom meradle. Aj 
spomínaný a na hor-
nom Gemeri populárny 
súbor Hôra získal mno-
hé ocenenia pod jej sú-
časným vedením (me-
dzi najväčšie úspechy 
posledných rokov patrí 
ocenenie FS Hôra za 
najlepšiu interpretáciu 
svadobných piesní na 
celoslovenskej súťaži v 
Liptovskom Mikuláši v 
roku 2006). Vo voľnom 
čase je táto mimoriadne 
aktívna žena aj svojráz-
nou kronikárkou dediny, 
no zvlášť archivárkou 

bohatých folklórnych zvykov Rejdovej i hor-
ného Gemera. Zapisuje piesne, ktoré si 
občas zaspieva aj  s manželom, alebo  je  
v rodnej osade vždy nápomocnou rukou 
národopisného zberateľa a cestovateľa 
Vojtecha Majlinga. K zachovaniu ľudových 
tradícií a k interpretácií ľudových piesní cie-
ľavedome vedie nielen svoje dve dcéry a sy-
na, ale aj vnučky a vnukov. Manželia Mária 
a Ján Brdárskovci sú ale patrične hrdí aj na 
svoje vnúča Martinu Molčanovú, redaktorku 
novín TV JOJ.    

Rejdovčania majú na čele osady schop-
ných, prívetivých a pohostinných ľudí, medzi 
ktorých patria o. i. starosta Rejdovej Ing. Ján 
Valentík a vedúca sekretariátu Obecného 
úradu Bc. Slávka Krišťáková.   

V súčasnej Rejdovej, ktorá je vzdialená 
328 km od Bratislavy, pôsobia: detský folklórny 
súbor Horička, Poľovnícke združenie, Dobro-
voľný hasičský zbor a Občianske združenie 
– Rejdová - dedina pod Stolicou – obec mno-
hých generácií. Posledný augustový víkend 
sa tam bude konať 37. Gemerský folklórny 
festival. Rejdovčania majú družobnú spolu-
prácu so „slovenskou“ Kovačicou (Vojvodina, 
Srbsko) a jednou maďarskou osadou Sajobá-
bony. Nádherné nenarušené územie, sezónny 
zber lesných plodín, húb, kvalitná pitná voda 
a vidiecka turistika priťahujú do osady stovky 
návštevníkov ročne. Viacerých upútala Rejdo-
vá tak veľmi, že sa tam i usadili. 

Rejdová  má tiež nespočetné množstvo 
ubytovacích zariadení, školu v prírode, pen-
zióny, chaty, chalupy, stravovacie a pohos-
tinské služby. Spomínané zariadenia sú  na-
plno využité cez víkendy, počas Gemerských 
slávností a v neposlednom rade uprostred 
zimných mesiacov, keď na plné obrátky pra-
cuje lyžiarske stredisko Ski Rejdová. 

Podľa predkov, Rejdová  je vraj tam, kde 
je koniec chleba a začiatok vody. Podľa sú-
časníkov tam-hľa, kde je stred folklóru.   

Text a fotografi e: Ján Špringeľ 

evanjelickú vieru. Na kos-
tolnej veži sa nachádzajú 
skvele kované hodiny, ktoré 
patria medzi najstaršie jed-
noručičkové hodiny v Eu-
rópe. Boli zakúpené v roku 
1792.

Baníctvo, roľníctvo a pa-
senie statku a oviec a s tým 
súvisiace povolania ako aj tka-
nie plátna, kobercov, výroba 
šindľov, výroba paličkovanej 
čipky a podobné povolania, 
boli hlavnými zdrojmi obživy 
jej obyvateľov a viacerí sú-
časní občania sa im venujú 
ešte aj dnes. 

Mária a Ján Brdárskovci s portrétom svojej 
vnučky Martiny Molčanovej, redaktorky TV JOJ

Výšivkárka Zuzana Dovalovská

Čitatelia – redakcia
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Čitatelia – redakcia

Slováci v Poľsku a ich krajanské 
média. Taký je názov dvojjazyčnej mo-
nografi e, ktorú v týchto dňoch vydalo 
Oravské kultúrne stredisko v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samo-
správneho kraja.

Monografi a, ktorej autorkou je Kata-
rína Potocká, zachytáva  historický a sú-
časný pohľad na život Slovákov v Poľsku 
a mapuje krajanské organizácie a médiá. 
Obsahovo je členená do štyroch kapitol. 
Prvá rámcovo predstavuje históriu a eta-
py vysťahovalectva Slovákov. Druhá sa 
venuje slovenskej národnostnej menšine 
v Poľsku pred prvou svetovou vojnou, po 
prvej a druhej svetovej vojne, v období 
prvej Slovenskej republiky, ako i v období 
po novembri 1989 a vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky v roku 1993. Tretia 
kapitola je orientovaná na spolkový život 
Slovákov v Poľsku, na históriu, aktivity 
a činnosť jedinej strešnej krajanskej or-
ganizácie – Spolku Slovákov v Poľsku. 
Podtitul monografi e – o živote so Životom, 
kultúrno-spoločenským časopisom pre 
Slovákov žijúcich v Poľsku napovedá, že 

Slováci v Poľsku a ich krajanské médiá

Nová monografi a o slovenskej komunite v Poľsku
značná časť textu je venovaná jedinému 
krajanskému periodiku v Poľsku - časo-
pisu Život, ktorý vydáva od roku 1958 
Spolok Slovákov v Poľsku. Slovenskými 
krajanskými médiami v Poľsku, formál-
nou a obsahovou analýzou periodika Ži-
vot, ako i jeho históriou sa tak zaoberá 
najobsažnejšia, štvrtá kapitola monogra-
fi e. Prínosom k obohateniu slovenskej 
– a najmä krajanskej žurnalistiky je nielen 
inovatívnosť a reálny pohľad na doposiaľ 
komplexne nespracovanú problematiku, 
ale i bohatá prílohová časť a rozsiahly 
poznámkový aparát, ktorý ponúka značnú 
výpovednú hodnotu. Vydanie monografi e 
fi nančne podporil Žilinský samosprávny 
kraj. Je vydaná  v slovenskej i poľskej 
jazykovej mutácii a predstavuje ďalšiu z 
foriem pomoci komunite krajanov. Jej zá-
merom je ucelená prezentácia ich genézy, 
minulých i súčasných snáh o udržanie ná-
rodnej identity a sebadefi novanie v rámci 
Poľskej republiky so zameraním najmä na 
kultúrne a spoločenské prejavy prostred-
níctvom krajanských médií. To považuje 
vydavateľ za cenné i pre ďalší rozvoj slo-

vensko-poľskej spolupráce. Ďalším dôvo-
dom vydania je nedostatočná pozornosť 
ich krajanskému životu a analýze krajan-
ských médií v Poľsku.

Oravské kultúrne stredisko sa  dlho-
dobo odborne - metodicky i realizačne 
zameriava na pomoc krajanom v Poľsku. 
V uplynulom období prostredníctvom pro-
jektu Kruh priateľov slovenskej kultúry vý-
znamne podporilo klubovú činnosť medzi 
krajanmi organizovanými v Spolku Slo-
vákov v Jablonke, Podvlku, Oravke, Har-
kabuze, Hornej Zubrici i ďalších obciach 
poľskej Oravy. 

Autorka, ktorá sa venuje krajanskej 
problematike systematicky niekoľko rokov, 
je absolventkou žurnalistiky na Filozofi ckej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku, pôsobila v regionálnych periodikách 
a na tlačovom a informačnom oddelení 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky. V súčasnosti je redaktorkou spra-
vodajskej televízie Patriot v Žiline. 

Dolný Kubín, 19. január 2010
 

 PhDr. Miroslav Žabenský

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 25. decembra 2009 zomrel vo Vy-

šných Lapšoch vo veku 75 rokov krajan 
MARTIN PAVLICA

Zosnulý bol členom Spolku a verným či-
tateľom Života. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý otec, dedo a brat. Nech odpočíva 
v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

*  *  *

Dňa 14. januára 2010 zomrela vo Veľkej 
Lipnici – Skočíkoch vo veku 90 rokov kra-
janka

ANGELA FRAJCOŠOVÁ

Zosnulá patrila medzi najstarších čita-
teľov v tejto miestnej skupine a mala veľmi 
rada Život. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá matka, babička a prababička. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Veľkej Lipnici 

Sv. omša sa bude odbavovať každú 
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Bo-
žieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• Február – 14.02.2010
• Marec – 14.03.2010
• Máj – 9.05.2010
• Jún – 13.06.2010
• Júl – 11.07.2010
• August – 8.08.2010
• September – 12.09.2010
• Október - 10.10.2010
• November – 14.11.2010
• December - 12.12.2010

Slovenská sv. omša 

v Krakove
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ŽIVÉ PLOTY Z LISTNATÝCH DREVÍN (2)

OKIENKO VČELÁRA

Poľnohospodárstvo

Február považujeme ešte za zimný 
mesiac. No v jeho druhej polovici sl-
nečných dní pribúda a teplota vzduchu 
sa zvyšuje. Zimný chumáč včiel sa po-
stupne uvoľňuje a včely zvýšeným po-
užívaním potravy vyrábajú viacej tepla, 
výdatnejšie kŕmia matku, ktorá kladie 
prvé vajíčka do buniek plástov obsade-
ných včelami. Plochy so včelím plodom 
sa postupne zväčšujú, a to úmerne so 
stúpajúcou vonkajšou teplotou. 

Aj v tomto mesiaci pokračujeme 
v kontrole zimovania včelstiev a v od-
straňovaní negatívnych faktorov, ako 
sme to uviedli v januári.

Už na začiatku tohto mesiaca si pri-
pravujeme zápalkové škatuľky na zimné 
mŕtvolky včiel. Na vrchnú stranu škatuľ-
ky prilepíme pásik lepiacej pásky s čís-
lom úľa, na spodnú stranu pásky s plnou 
adresou včelára. Ak je nariadené aj vy-

K najvďačnejším vždyzeleným listnáčom pre 
strihané i voľne rastúce živé ploty do výšky 
1 m bezpochyby patrí známa a všeobecne 
obľúbená mahónia cezmĺnolistá (Maho-
nia aquifo-lium). Je to rastlina, ktorá má po 
celý rok svieži vzhľad. Vytvára ho sýtozelené 
olistenie, ktorého farba pri kultivare ‘Atropur-
pu-rea‘ na jeseň prechádza do nádherných, 
šarlátovo červených odtieňov. Rovnako pô-
vabné sú dulovo žlté kvety, ako aj zrelé plody, 
ktoré ako strapce ozdobujú kry počas jesene. 
Mahónie sú skromné, vyhovuje im každá vlh-
kejšia, najlepšie hlinitá až ílovitá pôda s obsa-
hom vápnika. Najlepšie im vyhovuje polotieň, 
pekné sú však na slnku i v hlbšom tieni. Mla-
dé rastliny sa ľahko presádzajú a veľmi dobre 
ujímajú. Aby kry zostali nízke, husté a bohato 
olistené, zostrihneme ich skoro po odkvitnutí 
alebo až pred príchodom zimy. 

Ploty vysoké do 1 m vytvoríme i z niekto-
rých dráčov, napríklad z dráča Gagnepai-

šetrovanie meliva, pre každý úľ potrebuje-
me dve zápalkové škatuľky, ktoré môžete 
potom odovzdať na vyšetrenie. 

V druhej polovici mesiaca, keď mra-
zy povolia, vyberáme z úľov podmeto-
vé podložky. Vložky z úľov vyťahujeme 
postupne, robíme to pozorne, aby sme 
včelstvo príliš nerozrušili ani obrazce na 
podmetovej podložke, utvorené melivom 
a mŕtvymi včelami. Podľa hrúbky a dĺžky 
prúžkov meliva usudzujeme, v ktorej  čas-
ti úľa včelstvo zimuje, ako je silné, koľko 
má asi zásob. Podľa množstva a výzoru 
mŕtvych včiel poznávame zasa zdravotný 
stav včelstva i kvalitu jeho zimovania. Keď 
je na podmetovej podložke veľa mŕtvoliek 
a tie majú pretiahnuté a plné zadočky, 
z ktorých po pritlačení vystrekne žltkastá 
vodnatá tekutina, včelstvo postihla nozé-
ma. Plesnivé  mŕtve včely a voda na pod-
ložke signalizujú, že v úli je vlhko. Zvyš-

ky lariev alebo nedorastené včely sú 
príznakom, že včelstvo ploduje a plod 
na okrajoch zaplodovaných častí plás-
tov zachladol. Rozhryzené včelie telá 
a zvyšky plástov, ako aj včelí trus sú ne-
klamným dôkazom, že v úli je myš ale-
bo piskor. V melive si pozorne všímame 
drobné uhynuté živočíchy. Pozornosť 
venujeme najmä kontrole klieštika. Po 
prehliadke podložku očistíme a vsunie-
me späť do úľa. Ešte v tomto mesiaci 
máme dostatok času na výrobu pomô-
cok a rámikov. (aj)

novho (Berberis gagnepainii var. lanceifolia) 
a bradavičnatého (B. verruculosa). Všetky 
na zimu prikrývame čečinou.

Ploty vysoké 1 až 2 m vytvárame najmä 
z krušpánu vždyzeleného (Buxus semper-
virens var. arborescens). Je to neopadavý 
ker s malými, kožovitými, lesklými zelenými 
listami. Táto kedysi veľmi slávna drevina 
francúzskej záhradnej architektúry sa veľmi 
hodí pre strihané a voľne rastúce živé ploty. 
Má niekoľko kultivarov s rozlične tvarovaný-
mi alebo bielo i žlto pestrými listami.

Na vysádzanie živých plotov sú vhod-
né aj dva kultivary vavrínovca lekárskeho 
(Laurocerasus offi cinalis), a to ‚Schip-kaen-
sis‘ a najmä ‚Zabehaná‘. Sú otužilé a veľmi 
dobre znášajú sucho.

Vynikajúcimi drevinami, najmä v posled-
nom období, sú hlohyne (Pyracantha coc-
cinea). Tieto tŕnisté kry s mierne lesklými, 
sýtozelenými listami, množstvom bielych 
kvetov, usporiadaných v chocholíkoch, pri-
nášajú na jeseň bohatstvo rumelkovočerve-
ných alebo oranžových plodov (malvičiek) 
veľkosti hrachu, ktoré vydržia na kroch veľmi 
dlho. Hlohyne si vyžadujú oporu, priepustnú, 
radšej suchšiu pôdu a slnečnú polohu. Ča-
som vytvárajú nepriepustné vždyzelené živé 
ploty tak na slnku, ako aj v miernom polo-
tieni vyšších drevín. Voľne rastúce rastliny 

dorastajú do výšky 2 až 3 m, rezom ich však 
možno udržať na žiaducej výške.

Vysoké živé ploty
Na vysádzanie vysokých živých plotov, 

prerastajúcich výšku 2 m i viac, je vhodných 
veľa druhov a kultivarov okrasných drevín, 
ale aj rozličné dreviny, bežne sa vyskytujúce 
vo voľnej prírode. Často sa používajú javory, 
hraby, drieň obyčajný, lieska obyčajná, buk, 
topole a ruže.

Vždyzelený vtáčí zob (Ligustrum vul-
gare) ‚Atrovirens‘ je vhodný na vytvorenie 
nižších strihaných živých plotov od 1 do 2 
m, ako aj vyšších plotov, vysokých 2 až 4 m. 
Tento pekný, proti zime odolný, trochu po-
malšie rastúci kultivar so zdravým vzrastom 
a sýtozelenými listami, ktoré sa na jeseň 
sfarbujú do purpurovo hnedej farby, drží listy 
aj v nepriaznivých zimách takmer do jari.

Zob vajcovitolistý (L. ovalifolium) stráca 
olistenie iba za nepriaznivých zím. Má tma-
vozelené listy a kvitne smotanovo-bielymi 
kvetmi, usporiadanými až v 100 mm dlhých, 
hustých metlinách. Výborne znáša tieň i rez. 
Najlepšie sa uplatňuje v chránených polo-
hách. Na pôdu je nenáročný a v pomerne 
krátkom období sa z neho dajú vytvoriť až 
5 m vysoké živé ploty.

Spracovala: Miriam Chudá

ŽIVÉ PLOTY Z LISTNATÝCH DREVÍN (2)

Stredne vysoké živé ploty 
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Mladým – mladším – najmladším

Marta Hlušíková

HEREC
- Tvoj oco je zlý, lebo vždy len kričí a kri-

čí, - povedal Mirko Paťovi.
- A nekričí! Kto ti to povedal?
- Videl som ho včera v telke!
Paťko sa vrátil domov smutný. Prečo 

musí ocino v tej televízii toľko vykrikovať? 
Na druhý deň sa pri Paťkovi pristavila Dan-
ka.

- Bola som včera v kine a videla som 
tvojho ocka. Hral takého sluhu. Všetci sa 
mu smiali. Ale bol smiešny!

Paťo zosmutnel ešte viac. Akýže je jeho 
ocko sluha? Musí sa s ním porozprávať.

Na druhý deň ráno si Paťko ľahol k oc-
kovi do postele.

- Oci...
- No čo, Paťko? Nechaj ma, prišiel som 

domov veľmi neskoro. Musím sa vyspať 
- a ocko sa zavŕtal pod paplón.

- Oci...
- No tak hovor! - vystrčil ocko hlavu 

spod paplóna.
- Musíš to robiť?
- A čo?
- No.... musíš byť raz zlý a raz ťuťko, 

aby sa ti všetci smiali?
- Akože? Veď je to moja práca! Že 

všetkých nazlostím, alebo rozosmejem? 
To znamená, že som dobrý herec. Môžeš 
byť na to pyšný. A teraz ma nechaj, nech si 
ešte trošku pospím.

- Aby ste vedeli, môj ocko je iba akože 
zlý a akože smiešny. Lebo je dobrý herec! 
A okrem toho, dnes večer hrá dobrého 
a spravodlivého kráľa! Tak! - povedal na 
druhý deň Paťko Mirkovi a Danke. - A som 
na neho pyšný! - dodal a pustil sa do stava-
nia pieskového hradu.

(Zornička č. 2/1997)

Hana Doskočilová

Strakopud 
z brezového 

hája
V brezovom háji bývala pracovitá ro-

dinka vtáčika strakopuda. Ale žil s nimi aj 
jeden malý lenivec.

- Odkiaľ to len priletelo? - čudovala sa 
mama strakopudka.

- Rob niečo! - napomínali ho všetci od 
malička.

Ale strakopud ani len zobákom nepo-
hol

- Až si ten raz bude musieť vysekať 
hniezdo... alebo nakŕmiť rodinu! - potriasali 
hlavami všetky vtáčiky.

- Nebojte sa, - utešoval ich lenivý stra-
kopud. - Ja sa neožením, veď mňa aj tak 
žiadna nebude chcieť.

Ale to sa prerátal. Sotva prišla do bre-
zového hája jar, strakopud-leňoch mal ne-
vestu. Priletela za ním raz ráno a hovorí:

- Strakopud, budeme mať svadbu, ale 
neboj sa, hniezdo stavať nemusíš. Spať 
budeme pod šírim nebom.

To sa lenivcovi páčilo. Keď prišla noc, 
prikrčili sa za konár a zaspali. Lenže ako to 
už býva, začalo pršať. Spustil sa lejak. Mla-
dá strakopudka kýchala a lenivý strakopud 
sa naľakal: Nemôžem ju predsa nechať 
ochorieť! Takú nevestu, čo ma do práce 
nenaháňa, by som už nenašiel.

Hneď na druhý deň ráno vysekal do 
brezy izbičku. Utešené hniezdočko. Stra-
kopudova nevesta sa iba usmievala. Do 
hniezda zniesla sedem vajíčok a z nich sa 
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Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť,
aby tí Slováci nemali za čo piť.

Kamarát, kamarát, oba sme rovnakí,
ani ja, ani ty nemáme frajerky.

Ideme, ideme k svätému sobášu,
nesieme dve vajcia a jednu klobásu.

ANI TAK NEBOLO

potom vyliahlo sedem malých strapatých 
pestrých strakopudov.

- Ako ich nakŕmime? - strachoval sa leni-
vý strakopud.

- Nemusíš sa starať, tatko! - povedala 
strakopudka pokojne.

- Nič to, že budeme mať hladné a chudé 
deti. Však ony nejako vyrastú.

- Prečo by sme mali mať práve my chudé 
deti? - našuchoril perie ocko strakopud. 
A potom sa od rána do večera ani nezastavil. 
Klopkal zobákom do stromov, vyberal larvy 
kôrovcov a kŕmil mladé.

- Ani sa mi veriť nechce, čo taký lenivec 
dokáže, - tešila sa mladá mama strakopud-
ka. Spokojne sa usmiala a rýchlo mu letela 
pomáhať.

(Včielka č. 3/2003)
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Mladým – mladším – najmladším

Ján Uličiansky

Myška
Kde sa vzalo, tu sa vzalo,

stále čosi obrýzalo:
sestre knižku, mame klobúk,

babke koniec rožteka.
Vie utrápiť človeka,
keď má v byte skrýš

taká biela myš.

Múdrosti o farbách
Áno, je to tak - svet je plný farieb. Denne sa o nich 

rozprávame, stačí, keď sa pozrieme na oblohu a už sa 
nám na jazyk tisnú slová: nebo je dnes belasé, alebo 
inokedy je sivé, tmavo-modré a v noci dokonca čierne.

K niektorým farbám sa nám viažu aj rôzne slová a 
frázy - napríklad k spomínanej modrej farbe. Môžeme 
napríklad povedať - Evička má oči ako nezábudka, ale-
bo nevädza. Čo to znamená? Predsa to, že Evička má 
krásne modré oči! Okrem toho, túto farbu v sebe nesú 
aj rozličné názvy obcí a miest na Slovensku - napríklad 
obce Modra a Modrová, či mestečko Modrý Kameň. 
S modrou farbou je to naozaj pestré, pretože niekedy 
označujeme modrou farbou aj to, čo modré vôbec nie 
je! Napríklad modrá krv. Žiadny človek na svete nemá 
a nikdy nemal modrú krv, a predsa sa o šľachtických 
rodoch hovorí, že im v žilách kolovala modrá krv. Ale-
bo napríklad modrý pondelok - to hovoríme vtedy, keď 
máme v tento deň pochmúrnu náladu a po nedeli sa 
nám vôbec nechce ráno vstávať do školy. Niekedy 

zase hovoríme, že niekto klame, až sa hory zelenajú, 
alebo o niečom, čo hýri tými najrôznejšími farbami mô-
žeme povedať, že je to farebné ako dúha.  

Aj ďalšie farby sa používajú v rôznych súvislos-
tiach: napríklad vo východných Čechách je zrúcanina 
hradu Červená Hora a veru, vôbec nie je červená a 
na Spiši sa nachádza obec Čierna Hora a sami viete, 
že vôbec nie je čierna. Na tému farby by sme mohli 
rozprávať do nekonečna, ale ja Vám radšej napíšem, 
aká je Vaša úloha.

Na nasledujúcom obrázku sú rôzne druhy ovocia. 
Vašou úlohou je vyfarbiť ich a dopísať názov farby, 
ktorú ste pritom použili. Ale pozor! V každom riadku je 
jedna vec, ktorá má úplne inú farbu.  Neváhajte a ob-
rázky nám pošlite do redakcie. Čakajú na Vás pekné 
slovenské knižky.

Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý me-
siac sme odmenili: Zuzanu Brynczkovú z Fridmana 
a Justínu Szczepaniecovú z Novej Belej. 

Pripavila: Lýdia Ostrowska   

SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH
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Milí naši najmladší čitatelia, 
do februárového čísla som pre Vás pripravila ďalšiu úlohu, mohli by sme ju nazvať aj farebná úloha, 

pretože sa bude týkať farieb. Najskôr si však povedzme niečo o farbách.

Č– – – – – – ako
čerešne, srdiečko, jabĺčko   

Z– – – – – ako
hrášok, kapusta, žaba 

Ž– – – ako
citrón, slniečko, kuriatko 

M– – – – ako
slivka, nevädza, dážď
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Film a moto

PAVOL HAMEL
Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa pod 

nohami krúti zem… to sú slová notoricky 
známej piesne Učiteľka tanca, ktorú pred 
desiatkami rokov spievali a hrali na taneč-
ných zábavách široko-ďaleko - v Poľsku, 
na Slovensku i v Čechách. Aj dnes je tento 
hit veľmi obľúbený a naďalej sa hráva na 
svadbách, dedinských zábavách a disko-
tékach. K piesni však neodmysliteľne patrí 
jej interpret - Pavol Hamel.

Narodil sa v Bratislave 7. decembra 
1948. K hudbe ho od detstva viedol pre-
dovšetkým otec, ktorý pôsobil ako huslista 
v bratislavskom SND. Aj malý Pavol šiel 
v šľapajách otca a prihlásil sa na hru na 
husle, ako mladý nádejný huslista vstúpil 
do Železničiarskeho umeleckého súboru, 
no čoraz častejšie bral do rúk namiesto 
huslí - gitaru. 

Začiatkom 60-tych rokov bol už pevne 
rozhodnutý, že huslista z neho nebude. 
V roku 1961 sa po prvýkrát prezentoval 
ako gitarista na rock’n’rollovom koncerte 
skupiny Tiene. 

Rok 1962 mal pre nasledujúcu hu-
dobnú kariéru Pavla Hamela mimoriadny 
význam - vznikla legendárna hudobná 
skupina: Prúdy. Kvarteto: Pavol Hamel 
- gitara, Peter Saller - gitara, Vladimír 
Kaššay - basgitara a František Machats, 
ktoré sa chvíľu nazývalo The Jets, si veľmi 
rýchlo získalo popularitu. 

Po roku 1964, kedy bol vydaný prvý 
album Prúdov, sa Pavol Hamel pokúšal už 
nielen hrať a spievať, ale sám tvorí vlastné 
melódie. Jeho prvou skladbou bola - Spie-
vam si pieseň, text napísal Rudolf Skuká-
lek (syn Márie Ďuríčkovej). 

So skupinou Prúdy sa viažu všetky na-
sledujúce roky života Pavla Hamela, po-
čas ktorých sa rozvíjala jeho spolupráca 
s takými legendami slovenskej hudobnej 
scény ako Marián Varga, Marcela Lai-
ferová, Dežo Ursýni a textári Boris Filan 
a Kamil Peteraj, či Ján Štrasser. Vďaka 
ich vzájomnej a plodnej spolupráci vznikli 
napríklad  hity a piesne k prvému rockové-
mu muzikálu Cyrano z predmestia, ďalej 
albumy: Faust a Margaréty (1980), Dnes 
už viem (1983), Čierna ovca, biela vrana 
(1985), Verejná lyrika (1987), predtým 

však ešte populárne Zvoňte zvonky, Šľa-
hačková princezná, Stretnutie s tichom 
a následne mnoho ďalších albumov. 

Pavol Hamel však dodnes vystupuje aj 
ako sólový spevák a gitarista. V roku 2001 
sa ukázalo notové vydanie jeho doteraj-
ších piesní pod prostým názvom - Piesne, 
vyšli mu albumy: Starí kamoši, v reedícii 
jeho najlepší album: Šľahačková prin-
cezná. Naposledy v roku 2005 koncertoval 
dokonca v Londýne – na koncerte pre kra-
janov žijúcich v Anglicku. Nezostáva nám 
nič iné, len dúfať, že aj krajania v Poľsku 
budú mať niekedy príležitosť vypočuť si 
na živo najznámejšie piesne z repertoára 
tohto výborného speváka a skladateľa. 
(lo)  

NISSAN 370Z 
Nissan 370Z je priamym nástupcom 

modelu 350Z. Ponúka vlastnosti rýdzo 
športového automobilu, oproti predchod-
covi vyšší výkon a lepšie ovládanie vďa-
ka kompaktnejším rozmerom a nižšej 
hmotnosti.

Nový Nissan 370Z má 
nový motor s objemom 
3,7 litra so zvýšeným vý-
konom (331 k/7000 ot., 
366 Nm/5200 ot.). S ním 
spolupracuje modernizo-
vaná šesťrýchlostná ma-
nuálna prevodovka s úz-
kym odstupňovaním. Ako 
prvá na svete je vybave ná 
systémom automatickej 
syn chronizácie otáčok 
pri radení, čo umožňuje 
vodičovi veľmi rýchlo za-
radiť prevodový stupeň. 
Alternujúca nová sedem-
rýchlostná automatická 
prevodovka má manuálny 
a automatický režim a tiež 
profi tuje zo systému automatickej úpravy 
otáčok pri podraďovaní. Auto akceleruje 
z pokoja na stovku za 5,3 sekundy, kým 
maximálnu rýchlosť pacifi kuje obme-

dzovač na 250 km/h. Zmenený dizajn je 
viac agresívny a zmenené sú aj niektoré 
vonkajšie rozmery. Oproti predchodcovi 
je nový model svižnejší, obratnejší a sta-
bilnejší vďaka skrátenému rázvoru ná-
prav, širšiemu rozchodu kolies a nižšej 
hmotnosti. 

Základná štylistika kupé sa nezmeni-
la. Úplne nový tvar majú predné a zadné 

svetlomety v tvare písmena L. Blatníky 
sú omnoho mohutnejšie ako v minulosti. 
Dizajnéri upravili aj tvary bočného pre-
sklenia a na oboch predných blatníkoch 

nechýba typické logo „Z“. Karoséria Nis-
sanu 370Z viac nadväzuje na legendár-
ny Datsun 240Z. 

Ešte razantnejšie sa medzigeneračná 
výmena odrazila na interiéri. Tvary palub-
nej dosky pripomínajú modely luxusnej 
značky patriacej pod krídla Nissanu - Infi -
nity. Výrobca prisľúbil, že kvalita použitých 
materiálov je v porovnaní s predchodcom 

na vyššej úrovni. Nové 
370Z s tradičným dvojse-
dadlovým usporiadaním 
má dynamický a štýlo-
vý dizajn a odvážnejší 
vzhľad, pevnejšiu kon-
štrukciu a lepšie jazdné 
vlastnosti. Modernizo-
vaný interiér má prístro-
jový panel z mäkkých 
materiálov, rozmernejšie 
prístroje a tlačidlo na 
štartovanie a vypínanie 
motora. Už v základnej 
výbave má športové se-
dadlá a volant, hliníkové 
pedále, stabilizačný sys-
tém, šesť airbagov, au-
tomatickú klimatizáciu, 

autorádio s CD prehrávačom, xenónové 
svetlomety, elektrické ovládanie okien a 
vonkajších zrkadiel vrátane sklápania a 
vyhrievania. (ms)
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ZUZKA VARÍ

Umenie a varenie

ČO NA OBED
Brokolicová polievka 

so syrovými knedličkami
1 brokolica, 150 g mäkkého syra, 

1 vajce, strúhanka, majorán, zeleninový 
bujón, soľ a vegeta podľa chuti.

Do vriacej vody dáme ružičky broko-
lice a pridáme bujón. Syr rozmiešame, 
pridáme 1-2 lyžice strúhanky, vajíčko a 
majorán. Spolu všetko zmiešame a for-
mujeme knedličky, ktoré vkladáme do po-
lievky. Keď vyplávajú na povrch, polievka 
je hotová. Dochutíme soľou a vegetou.

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

NOC A DÁŽĎ
Dážď odišiel kdes i v oblakoch,
blesk eš te raz tupo kles ol.
Noc tmavá, hoci vysoko
má hviezdu, ktorej úsmev skles ol.

Dňom umučené driemu záhrady.
Spia tam ruže, staré javory.
Teraz priateľ – mes iac mladý
z haluz javorov čosi tvorí.

Nedá spať búrka aj myšlienka, čo páli
i keď vôkol domu všet ko spí.
Nes pí iba ktosi v modrej diali,
sníva hádam svoje trpké sny.

A keď sa zobudí včas ráno
dospieva začatú, bez falošnej nôt y.
Prejde pot ichučky ot vorenou bránou
zabudne na staré, valiace sa plot y.

(1958)    

vývaru (z masoxu), 250 g čerstvých húb, 
4 lyžice masla, 150 g malých cibuliek, 
1 lyžička maizeny, 4 lyžice smotany.

Bažanta potrieme soľou a korením, 
obložíme slaninou a zviažeme. Zahrejeme 
olej v panvici na strednú teplotu, bažanta 
opečieme do hneda, dáme piecť s výva-
rom a vínom pri nízkej teplote. Očistíme 
huby, pokrájame na malé kúsky, 2 lyžice 
masla speníme a huby 4 minúty mierne 
restujeme. Ošúpeme cibuľky a opečieme 
na 2 lyžiciach masla do zlatista. Bažanta 
vyberieme, upravíme a prikryjeme. Mai-
zenu rozmiešame so smotanou a dáme 
skypieť so šťavou z výpeku. Huby a ci-
buľu zohrejeme v omáčke a dochutíme.
Vhodná príloha: varené zemiaky alebo 
chlieb, karfi ol a červené víno.

ZÁKUSKY
Jedľové šišky

200 g polohrubej múky, 100 g pomle-
tých vlašských orechov, 75 g práškového 
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 100 g 
margarínu, 1 vajce, 1 žĺtok na potretie, 
250 g olúpaných rozpolených mandlí na 
ozdobu, čokoládová poleva, tuk na plech, 
múka na dosku.

Z múky, margarínu, práškového a va-
nilkového cukru, orechov a vajca vypracu-
jeme tuhé hladké cesto, ktoré dáme na 1 
hodinu na chladné miesto odležať. Potom 
cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme na 

plát s hrúbkou asi pol cm a formičkou v tva-
re šišky ich vykrajujeme. Na hornej časti 
vykrojíme malý otvor na navlečenie nitky. 
Poukladáme ich na plech, potrieme rozš-
ľahaným žĺtkom a od dolnej časti do nich 
pozatláčame ošúpané rozpolené mandle 
tak, aby sa čiastočne prekrývali ako šu-
pinky na šiške. Potom plech vložíme do 
vopred vyhriatej rúry a pri teplote 200°C 
pečieme asi 10-15 minút. Vychladnuté po-
spájame po dve rozpustenou čokoládou, 
pocukrujeme alebo polejeme polevou.

ŠALÁTY
Bambuľkin šalát

Čínska kapusta, paradajky, sterilizo-
vaná kukurica, tvrdý syr, zelená cibuľka, 
paprika /nemusí byť/, majonéza alebo bie-
ly jogurt, soľ, štipka oregana.

Paradajky nakrájame na mesiačiky, 
ostatnú zeleninu na kúsky, pridáme kuku-
ricu bez nálevu. Zmiešame s majonézou 
alebo bielym jogurtom, osolíme. Môžeme 
podávať aj vychladené.

(Zdroj: recepty.sk)
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Bažant na poľovnícky 
spôsob

1 mladý bažant (1 kg), 1 lyžička soli, 
1/2 lyžičky korenia, 100 g anglickej slani-
ny, 2 lyžice oleja, 1/8 l bieleho vína, 1/8 l 
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ANALIZA
PIERWIASTKOWA 

WŁOSÓW
W tym numerze kontynuuję temat z 

zeszłego miesiąca. Chciałem Państwu 
zaprezentować nowatorską metodę ana-
lizy pierwiastkowej włosa wykonywanej w 
gabinetach trychologicznych m.in. w Kra-
kowie. Analiza składu mineralnego wło-
sów jest testem analitycznym mającym 
szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu 
stanów patologicznych. Wiele stanów pa-
tologicznych organizmu jest ściśle zwią-
zanych ze zmianami stężeń pierwiastków 
śladowych w tkankach. Wykazano, że naj-
lepszą metodą określenia ilości pierwiast-
ków śladowych w organizmie jest zbada-
nie ich stężenia we włosach i paznokciach. 
Jest to w pełni alternatywna metoda w 
stosunku do analizy krwi i moczu. Włosy i 
paznokcie znajdują się poza powierzchnią 
skóry. Wyłączone są z procesów metabo-
licznych. Paznokcie są mniej przydatnym 
materiałem w stosunku do włosów ze 
względu na trudności pełnego usunięcia 
zanieczyszczeń egzogennych. Włosy 
natomiast są obojętną, trwałą tkanką, 
która nie ulega biologicznym zmianom. 
Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w 
pełni zapobiega zarówno utracie składni-
ków wewnętrznych jak i przedostawaniu się 
do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. 
Zapewnia to stałość składu chemicznego. 
W przeciwieństwie do paznokci bardzo ła-
two mogą być usunięte zanieczyszczenia 
z zewnątrz, dzięki czemu można otrzymać 
bardzo dobrą powtarzalność wyników 
analitycznych. Próbki włosa pobiera się w 
sposób nieinwazyjny. Analiza stężeń pier-
wiastków śladowych we włosach jest naj-
lepszą metodą oceny stanu mineralnego 
organizmu. W mechanizmach przemiany 
materii uczestniczą substancje mineral-
ne odgrywające ważną życiową rolę ze 
względu na własności fi zykalno-chemicz-
ne i udział w strukturach biochemicznych. 
Przemiana związków nieorganicznych, 
a szczególnie kationów metali (makro i 
mikroelementów) jest związana z reakcja-
mi enzymatycznymi ustroju. Metabolizm 
makro i mikroelementów jest regulowa-
ny przez składniki organiczne. Odgrywa 

decydującą rolę w procesach metabo-
licznych. Uzależniony jest od sprawności 
układu hormonalnego i nerwowego. Ana-
liza makro i mikroelementów we włosach 
daje dokładny opis stanu metabolicznego 
organizmu. Skład mineralny ustroju w 
dużej mierze zależy od czynników ze-
wnętrznych. W zależności od rodzaju po-
żywienia, aktywności fi zycznej i stopnia 
skażenia środowiska przebiegają w ustro-
ju procesy mineralizacji (odkładanie się 
substancji mineralnych), demineralizacji 
(zubożenie ustroju w składniki mineralne) 
lub transmineralizacji (przegrupowanie 
się składników mineralnych w ustroju). 
Analiza włosów pomoże w określeniu 
przyczyny ich wypadania, skłonności do 
wybranych chorób. Wielu pacjentów zada-
je pytanie, czym różni się analiza włosów 
od badania krwi lub moczu. - Nie da się 
porównać tych metod, ponieważ każda z 
nich ma inne zastosowanie. Krew badamy 
podczas choroby w celu jej zdiagnozowa-
nia i śledzenia przebiegu terapii. Analiza 
pierwiastkowa włosów nie określa, na co 
człowiek jest chory. Skład mineralny wło-
sów odzwierciedla tendencje w metaboli-
zmie człowieka, dzięki czemu można go 
właściwie żywić. Włosy i paznokcie są 
przydatkami skóry, do których odkłada-
ne są regularnie związki biochemiczne 
biorące udział w niezliczonych proce-
sach metabolicznych. Analizując skład 
mineralny 300 mg włosów o długości 3 
centymetrów, mamy ilustrację z ostatnich 
3 miesięcy dynamicznej homeostazy, 
kształtującej typ naszego metabolizmu. 
Włosy są wyłączone z bieżących proce-
sów metabolicznych, dzięki czemu ich 
analiza daje bardziej obiektywny obraz 
niż w przypadku wciąż poddawanej cią-
głym procesom biologicznym krwi. Mam 
nadzieję, że zainteresowałem Państwa 
trychologią i jej zagadnieniami. 

Do zobaczenia w marcu! 
Dawid

PICIE WODY
Przeciętne dzienne zapotrzebowanie 

dorosłego człowieka na wodę pochodzą-
cą ze wszystkich źródeł konsumpcyjnych 
wynosi w zwykłych warunkach około 
2,7- 3,8 litra i różni się w zależności od 
płci i wieku, zależy również od rodzaju i 
ilości spożywanych pokarmów. Przy spo-
żywaniu większych ilości pokarmów po-
wstaje potrzeba dostarczenia większej 
ilości płynów, ponieważ związane jest to 
z nasileniem procesów metabolicznych 
i koniecznością usuwania z moczem 
zbędnych produktów przemiany materii. 
Zapotrzebowanie na wodę w przecięt-
nych warunkach życiowych wynosi dla 
dorosłego człowieka około 2-4% masy 
ciała, a dla dzieci 10%.

Z powyższych względów dla osoby 
dorosłej o przeciętnej budowie ciała, 
przebywającej w przeciętnych warun-
kach, dzienne zapotrzebowanie na wodę 
w postaci płynnej waha się w granicach 
1,2-2,8 litra. Natomiast minimalna ilość 
wody, jaka powinna być dostarczona ustro-
jowi, aby zapobiec występowaniu zmian 
patologicznych, wynosi 1 litr na dobę, nie 
może być to jednak długotrwałe.

Picie wody powinno być rozłożo-
ne równomiernie na cały dzień, jednak 
osoby starsze i małe dzieci powinny 
pić większość płynów rano i wczesnym 
popołudniem, tak, aby organizm mógł 
wydalić ich większość przed snem. Na-
tomiast całkowite wyłączenie picia wody 
od godzin popołudniowych nie jest ko-
rzystne dla organizmu. Wodę należy 
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ULGI PODATKOWE 
ZA ROK 2009

Do końca kwietnia 2010 r. należy złożyć 
zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Najwięk-
szą zmianą – i to korzystną – jest uproszczenie 
skali podatkowej. W 2009 r. obowiązywały tylko 
dwa progi dochodowe – 18 i 32%. Wszyscy, 
którzy zarobili w ciągu ub. roku poniżej 85.528 
zł, zapłacą podatek w wysokości 18%. Podatni-
cy, których zarobki przekroczyły tę kwotę, mu-
szą odprowadzić podatek w wysokości 32%. 
Jeśli twój dochód nie był wyższy niż 3 091 zł, 
podatku nie zapłacisz w ogóle. 

Ulga na dziecko
Jeżeli otrzymujesz alimenty na dziecko, nie 

musisz płacić od nich podatku – bez względu na 
wiek dzieci, jeśli dostają dodatek pielęgnacyjny 
lub rentę socjalną (wcześniej wolne od opo-
datkowania były tylko alimenty na rzecz dzieci 
otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny). Tzw. ulga 
rodzinna obejmuje także większą grupę dzieci 
niż dotychczas. W przypadku dzieci chorych, 
bez względu na wiek, prawo do ulgi zostało przy-
znane również na dzieci otrzymujące dodatek 
pielęgnacyjny i rentę socjalną, natomiast w przy-
padku dzieci uczących się lub studiujących (do 
ukończenia 25 lat) nowe regulacje rozszerzają 
ulgę na dzieci uczące się i studiujące za granicą. 
Zmianie uległy również zasady określania limitu 
dochodów dzieci, którego przekroczenie po-
zbawia rodzica prawa do ulgi. Rodzic nie straci 
ulgi, jeżeli w roku podatkowym dziecko uzyska 
dochody opodatkowane na zasadach ogólnych 
lub nieprzekraczające kwotę 3 089,09 zł 

Ulga odsetkowa 
Jeśli w latach 2002–2006 wziąłeś kredyt, 

przysługuje ci prawo do odliczania wydatków 
na spłatę odsetek (tzw. ulga odsetkowa): 1. 
od kredytu mieszkaniowego 2. od kredytu 
(pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu 
mieszkaniowego. Nowy PIT umożliwia zatem 
odliczanie w ramach ulgi odsetkowej odsetek 
od kredytów refi nansowych lub odsetek od kre-
dytu przeznaczonego na spłatę poprzedniego 
kredytu refi nansowego. Co ważne, objęte ulgą 
kredyty refi nansowe, mogą zostać zaciągnięte 
nie tylko w Polsce, ale również w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej (można 
odliczyć odsetki przypadające na część kredytu 
do wysokości 212 870 zł). 

Od podatku można także 
odliczyć:
■ składki ZUS na ubezpieczenie społeczne 

– bez limitu;
■ darowizny na cele pożytku publicznego, kultu 

religijnego – 6% dochodu (wpłaty dokonane 
w ciągu całego roku na rzecz np. instytucji 
zajmujących się pomocą społeczną osobom 
lub rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, 
organizacjom ochrony praw konsumentów); 

■ ulgę dla honorowych dawców krwi (można 
odpisać równowartość 130 zł pomnożonych 
przez liczbę oddanych litrów krwi, maksymal-
nie 6%); 

■ darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze 
Kościoła (ale muszą to być organizacje, takie 
jak np. Caritas) – bez limitu;

■ ulgę rehabilitacyjną (dla osób mających 
orzeczenie o niepełnosprawności) – 9120 zł 
(jeśli niepełnosprawny ma za niski dochód, 
ulgę może odliczyć małżonek) oraz ulgę na 
leki zalecone przez specjalistę – nadwyżka 
ponad 100 zł/miesięcznie i używanie samo-
chodu osobowego – 2280 zł), a także koszty 
pobytu na turnusie rehabilitacyjnym – bez 
limitu; 

■ internet – 760 zł; 
■ dużą ulgę budowlaną, ulgę remontową, wpła-

ty do kasy mieszkaniowej sprzed 1997 roku 
(jeśli nie odliczyłeś ulgi w PIT za 2008 r.); 

■ od podatku (czyli sumy, którą musisz zapła-
cić od dochodu, jaki osiągnęłaś) możesz od-
liczyć składkę ZUS na ubezpieczenie zdro-
wotne – 7,75% wymiaru składek;

■ darowizny na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego – 1% (możesz wskazać organizację, 
której chcesz podarować 1% swojego podat-
ku, pod warunkiem, że złożysz deklarację do 
30 kwietnia); 

■ wpłaty do kasy mieszkaniowej, ulgę budowlaną 
(kontynuacja sprzed 2002 roku), czyli ulgi wy-
kazane, ale nieodliczone w PIT za 2008 r.; 

■ ulgę dla zatrudniających pomoc domową 
albo nianię (można odliczyć wydatki ponie-
sione na ubezpieczenie społeczne niani czy 
gosposi); 

■ oraz nowość! – składki na obowiązkowe ubez-
pieczenie społeczne (odliczamy je od docho-
du) i zdrowotne (te odejmujemy od podatku) 
poniesione w jednym z krajów Unii Europej-
skiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Odliczenie 
wynosi 7,75% zapłaconej kwoty. (aj)

pić w małych ilościach, nie czekając na 
pragnienie, natomiast picie jednorazowo 
dużych ilości wody jest dla organizmu 
niekorzystne, ponieważ następuje przy-
śpieszone wydalanie wody przez nerki 
wraz z niezbędnymi elektrolitami, a u 
starszych osób dodatkowo obciąża to 
krążenie.

Należy pamiętać, że organizm czło-
wieka nie może magazynować większej 
ilości wody i z tego powodu istnieje ko-
nieczność stałego jej uzupełniania. Nie-
stety, uzupełnianie jest dokonywane, 
gdy pojawi się uczucie pragnienia, które 
występuje nieco później niż rzeczywiste 
zapotrzebowanie organizmu na wodę. 
Dlatego w niektórych warunkach może to 
doprowadzić do odwodnienia, a zwłasz-
cza u dzieci i starszych osób, ponieważ 
wypijanie płynów w ilościach zaspoka-
jających uczucie pragnienia uzupełnia 
straty wody jedynie w 60-70%. Nawet 
niewielkie odwodnienie pomimo poda-
wania płynów daje się zrekompensować 
dopiero po upływie kilku godzin, poważ-
niejsze dopiero w ciągu co najmniej doby. 
Z powyższego względu najlepszym spo-
sobem na poprawne uzupełnianie wody 
jest picie wody małymi łykami jednora-
zowo w ilości nie większej niż ½  do ¾  
szklanki i ponawiać w ten sam sposób 
picie wody co 20-30 minut.  Wynika to z 
czasu zatrzymania wody w organizmie, 
który zależy od wielkości porcji i szyb-
kości jej spożycia. Przy szybkim wypiciu 
wody równie szybko przechodzi ona do 
płynu pozakomórkowego, zmniejszając 
jego ciśnienie osmotyczne, i następnie 
szybko jest wydalana przez nerki i z po-
tem, natomiast przy piciu małymi porcja-
mi utrata  płynu z moczem i potem jest 
powolniejsza i ilościowo mniejsza.

Zapotrzebowanie na wodę wzrasta 
znacznie w okresie wzmożonego wysiłku 
fi zycznego oraz w wyniku zmian tempe-
ratury otoczenia. W tych przypadkach za-
lecane jest wypijanie wody w ilości około 
½  litra na każde 30 minut intensywnego 
wysiłku. Podczas upałów nawet przy nie-
wielkiej aktywności fi zycznej powinno się 
pić co najmniej 3 litry na dobę, podobnie 
przy długim przebywaniu w niskiej tem-
peraturze około –20 stopni Celsjusza.

  Józefa Pieronek
         mgr fi zjoterapii
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RYBY (19.2.-20.3.)
V prvej polovici mesiaca sa ti nebu-

de príliš dariť. Aj keď vložíš do práce veľkú 
snahu a budeš sa usilovať, neprinesie to 
príliš oslňujúce výsledky. Celá námaha sa 
odrazí skôr negatívne na tvojom zdraví. 
Druhá polovica mesiaca bude o čosi lep-
šia a čaká ťa aj príjemné prekvapenie.

BARAN (21.3.-20.4.)
Naplní ťa vnútorná radosť. Keď-

že sa ti bude naozaj dariť a hviezdy sú 
ti naklonené, využi to vo svoj prospech. 
V tvojej rodine bude vládnuť láska a prí-
vetivosť. Aj v podnikaní sa ti bude dariť, 
takže s väčšími výdavkami nebude prob-
lém. Na konci mesiaca si dávaj pozor na 
svoje zdravie.

BÝK (21.4.-20.5.)
Tento mesiac bude pre teba dob-

rý. Budeš sa cítiť dobre a budeš spokojný. 
V rodine bude panovať milá atmosféra. Ak 
podnikáš, bude sa ti dariť a trochu si aj za-
robíš. Ak pracuješ vo fi rme, tvoja námaha 
bude ocenená a získaš fi nančnú prémiu. 
Možno dostaneš lepšie pracovné miesto.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa veľmi dobré obdobie. 

Rodinné vzťahy sa polepšia a s inými 
ľuďmi budeš taktiež dobre vychádzať. 
Zárobky sa síce nezvýšia, avšak výdav-
ky budú o čosi menšie. V práci, ktorá ti 
prinesie veľa radosti, sa ti bude dariť. 
V polovici mesiaca nadviažeš niekoľko 
nových známostí.

RAK (22.6.-22.7.)
Odhodlanosť ti nechýba. Trpezli-

vo pracuješ aj v nepriaznivých podmien-
kach, vďaka čomu dosahuješ úspechy. 
Môžeš sa však cítiť unavený. Istá osoba 
z rodiny si bude robiť o teba starosti, skús 
sa nad tým zamyslieť, prečo. Na konci 
mesiaca sa všetko urovná. Vo fi nanciách 
sa nič nezmení.

LEV (23.7.-23.8.)
Prvé dva týždne budú pre teba 

priaznivé. Čaká ťa niekoľko zaujímavých 
ciest. Budeš zdravý ako ryba, s ostaný-
mi budeš vychádzať veľmi dobre a v ro-
dine bude panovať milá atmosféra. Dru-
há polovica mesiaca, bude náročnejšia, 
budeš si musieť poradiť s prívalom pra-
covných povinností.

Viete vycítiť, keď sa 
do vás niekto zamiluje?

1. Už sa vám stalo, že vás zradil partner, o ktorom 
ste si mysleli, že vás miluje?

a) Áno – 0; b) nie – 2; c) asi ma to ešte len čaká – 4. 
2. Zaľúbil sa do vás niekto, koho funkcia takýto 

vzťah vylučuje?
a) Áno, ale ja za to nemôžem, mám v sebe niečo prí-

ťažlivé, čomu asi nemôžu odolať – 0; b) určite nie 
– 4; c) pravdepodobne nie, alebo aspoň o ničom 
takom neviem – 2.

3. Prežili ste už prázdninovú lásku?
a) Áno, veľmi bolestnú – 0; b) áno, bola to zábava – 2; 

c) nie, nemám na chvíľkové známosti bunky – 4.
4. Stalo sa vám, že váš perspektívny partner za-

tajoval váš vzťah pred priateľmi, rodinou, zná-
mymi?

a) Neviem, ale občas som mal taký dojem – 4; b) nie, 
vždy ma okamžite chcel zoznamovať s rodinou 
i s priateľmi – 2; c) snáď, ale ak sa dvaja milujú, 
nevenujú pozornosť takým malichernostiam – 0.

5. Čo to podľa vás znamená, ak váš partner mešká 
na rande?

a) Nechce dať najavo príliš veľký záujem: ženy – 0, 
muži – 2; b) je to prejav ignorantstva – 4; c) raz mu 
mohlo do toho niečo prísť, ale opakované meška-
nie – to už vyzerá na nedostatok záujmu: ženy – 2, 
muži – 0.

6. Je podľa vás prípustný nezáujem vášho partne-
ra o vaše koníčky?

a) Áno, každý  z nás predsa zostáva sám sebou, aj 
keď sa milujeme – 0; b) nie, pre zamilovaného člo-
veka je príťažlivé všetko, čo robí ten druhý – 2; c) 
neviem, ale určite by k nim nemal mať nevhodné 
pripomienky – 4.

7. Mal by vás ten, kto je do vás zaľúbený, vo všet-
kom podporovať?

a) Áno – 2; b) nie, láska je o niečom inom – 0; c) ne-
viem, ale asi by sa mi to páčilo – 4.

8. Myslíte si, že žiarlivosť je prejavom lásky?
a) Áno, vášnivá láska musí poznať aj žiarlivosť – 0; b) 

nie – je to prejav sebectva – 2; c) neviem – na mňa 
ešte nikto nikdy nežialili – 4.

Vyhodnotenie v bodoch:
0-8: Stačí, že sa na vás niekto dlhšie zadíva, a pre 

vás ten pohľad znamená vrchol zaľúbenosti. Podľa 
vášho rozprávania sa často zdá, akoby bol do vás 
zaľúbený celý svet. Kto nepozná vaše sklony vidieť 
zaľúbenosť aj tam, kde nie je, ten vám závidí. Avšak 
tí, čo už raz odhadli, že si zvyknete namýšľať, sa vám 
v duchu smejú. Ak chcete, aby začali brať vaše slová 
o láske vážne, mali by ste sa stať realistickejší.

9-17: Vždy viete veľmi presne, kto je do vás nao-
zaj zaľúbený, a kto sa s vami len zahráva. Nenaletí-
te hocikomu, kto na vás hodí jeden zaľúbený pohľad 
a naopak. Nech sa ako snaží svoju lásku skrývať, 
pred vami ju neutají.

18-26: Ak sa do vás niekto zaľúbi, vy sa to dozviete 
ako posledný – ak sa to vôbec niekedy dozviete. Nere-
agujete na nenápadné náznaky, na významné pohľady, 
ba často sa vám zdá, že vás nikto nemá rád. Pravda 
je však niekde inde – chýba vám inštinkt, ktorý by vám 
pomohol vycítiť, že sa niekto do vás zamiloval. (aj)

PANNA (24.8.-23.9.)
Čaká ťa šťastný mesiac. Objavia 

sa nové známosti, nové nápady. Skončia 
sa staré spory. Zdravie ti bude slúžiť. Ak 
chceš začať podnikať, tak nazaháľaj, pre-
tože február je na to ako stvorený. V práci 
sa ti bude dariť. Pravdepodobne získaš 
lepšie pracovné miesto. Rodina ti bude 
oporou.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca pôjde 

všetko po starom. Nič nové ťa nečaká. 
Druhá polovica bude o čosi lepšia. Ak 
máš nejaký súdny spor, alebo sa chceš 
zúčastniť nejakého konkurzu, vyhráš. 
Podarí sa ti zrealizovať plány, ktoré si si 
naplánoval. So svojím partnerom budeš 
dobre vychádzať.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Aj keď čas nie je nepriaznivý, tvoje 

chaotické počínanie ti môže skomplikovať 
život. To, čo by ti mohlo priniesť trochu šťas-
tia, sa ti vôbec nebude páčiť. Avšak to, v čo 
dúfaš, že ti šťastie prinesie, ťa môže poriad-
ne sklamať. Stratíš pocit istoty. Ak budeš 
trpezlivý, čakajú na teba lepšie časy.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká ťa naozaj podarený mesiac. 

V prvej polovici dobehneš všetko zameš-
kané. Budeš sa cítiť naozaj šťastný. Do-
konca dostaneš zaujímavú odmenu. Aj 
s náročnými vecami si poradíš úplne hlad-
ko. Ak sa chceš vrhnúť na niečo nové, urob 
to v prvej polovici mesiaca. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Tento mesiac sa radšej nevrhaj na 

nič, čo považuješ v živote za dôležité. Ak 
by si chcel niekde investovať, odlož to pre 
istotu na neskôr. Dávaj si pozor na to, čo 
hovoríš, aby si sa nedostal kvôli maličkos-
tiam do väčších konfl iktov. Druhá polovica 
mesiaca ti však tvoju náladu istotne po-
lepší.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nastávajúci čas nie je príliš dobrý. 

Neskôr sa to však polepší. Ak chceš do-
siahnuť to, čo chceš, musíš ešte chvíľku 
počkať. Zvady s inými obchádzaj z ďaleka. 
Občas však preblysne aj iskierka nádeje. 
Na ďalšiu cestu sa radšej nevyberaj. Aj 
keď sa trošku narobíš, bude to mať dobrý 
efekt. (ms)

NÁŠ TEST
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AKO JE TO SPRÁVNE?
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 využí-
vajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, 
ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
smyczek, muz. sláčik, hud.
pudło, muz. trup, hud.
podstrunnica, muz. krk, hud.
podstawek (mostek), muz. kobylka, hud.
strunnik, muz. strunník, hud.
struny, muz. struny, hud.
podbródek, muz podbradník, hud.
dusza, muz. duša, hud.
otwór rezonansowy, muz. otvor v tváre písmena „f” tzv. otvor „ef”, hud.
ślimak, muz. slimák, hud.
stroik, muz. kolíčnik, hud.

muz. – muzyka, muzyczny       hud. – hudba, hudobný

O štvrtej ráno zvoní profesorovi doma 
telefón. Rozospatý profesor to zdvihne: 

- Haló?
A zo slúchadla sa ozve: - Spíš?
- Spím...
- No, a my sa ešte učíme!!!

*  *  *
Kamarát sa sťažuje kamarátovi pol 

roka po sobáši.
- Ty počúvaj, ja už nemôžem. Tá moja 

to chce stále. Ráno, na obed, večer, celú 
noc... Ja už nevládzem.

Dobrý kamarát mu odpovie:
- Ja som ti vravel - neber si takú škare-

dú, budeš na to sám.

*  *  *
Viete, čo je vrchol staroby?
Ak babke začne šedivieť parochňa.

*  *  *
Viete, čo je vrchol drzosti?
Umiestniť na úrade práce tabuľu s ná-

pisom: Nezamestnaným vstup zakázaný!
*  *  *

Sprievodca vo vlaku vraví pánovi:
- Pane, prosím vás, nenakláňajte sa z 
toho okna, je to nebezpečné.

- Nebojte sa, chodím týmto vlakom do 
práce už 5 rokov a dobre viem, že teraz 
prídu tri be-be-be-tónové stĺpy.

*  *  *
Aký je rozdiel medzi mäsiarom a ho-

kejistom?
Mäsiar bohatne od porážky k porážke.

*  *  *
Základný návod na obsluhu PC:
Ak sa vám neukáže obraz na monito-

re, tak použite prachovku, ak ani to nepo-
môže, tak zapnite aj počítač.

*  *  *
Príde žena do väzenia a hovorí bachá-

rovi:
- Nemohli by ste môjmu mužovi dať 

nejakú ľahšiu prácu?
- Myslíte si, že nalepovanie známok je 

ťažká práca?
- Nalepovanie? Hmmm, mne hovoril, 

že každú noc kope tunel.
*  *  *

- Pán doktor, môže byť mužova hlú-
posť dôvodom k rozvodu?

- Pravdaže, ale väčšinou býva dôvo-
dom k sobášu.

*  *  *
Dedko s babkou stoja v nebi na nád-

hernej pláži. Všade okolo nich sú šťastní 
ľudia, nikto nemá žiadne starosti - pros-
te sú v raji. Vtom dedko vylepí obrovskú 
babke.

- Prečo si to urobil? - pýta sa babka.
- Keby nie tá tvoja sprostá zdravá výži-

va, už by sme tu mohli byť dávno!
*  *  *

Cigáň si robí autoškolu. Prejde v po-
riadku križovatkou a inštruktor sa ho pýta: 

- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam 
bola značka?

A cigáň: 
- Hliníková, vrátime sa?

*  *  *
Ide muž na bavoráku a zrazu ho pred-

bieha babeta. Pridá plyn na stovku a ba-
beta zase pred ním. Pridá na dvestodvad-
sať a babeta ho znova predbieha. Vodič 
bavoráku zareve z okna:

- Hej ty, čo máš motor z rakety?
- Prd z rakety ty si mi na parkovisku 

privrel traky do dverí.
*  *  *

Rozprávajú sa Janko a Peter:
- Ty, Janko, čím by si chcel byť?
- Hadom.
- A prečo?
- Ľahnem a idem. A ty?
- Ja hadicou.
- Prečo
- Ľahnem a ťahajú ma!

Mrazené
oštiepky
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Opice a matematické 
úlohy

Nemeckí vedci naučili makaky zora-
ďovať skupiny bodov podľa ich množstva. 
Tieto poznatky by mohli z dlhodobého hľa-
diska pomôcť aj pacientom, ktorých logic-
ké myslenie a úsudok 
poškodila mŕtvica ale-
bo poranenie mozgu. 
Počítacie úkony „väč-
ší ako“ a „menší ako“ 
zvládli opice suverén-
ne a za krátky čas. 
Ich využívanie je pred-
pokladom pre cielené 
rozhodovanie. Inak 
by sme sa nevedeli v 
obchode rozhodnúť pre výrobok s nižšou 
cenou. Vedci tiež zistili, ktoré skupiny moz-
gových buniek sú zodpovedné za jednotli-
vé matematické úkony. Opiciam predložili 
vždy dve rôzne veľké množiny bodov a 
zvieratá podľa zadania ukázali buď skupi-
nu s väčším alebo menším počtom bodov. 
Pritom sa odohrali pozoruhodné reakcie v 
oblasti čelného laloku. Nezávisle na tom, 
ako veľké boli porovnávané množiny bo-
dov, sústredili sa dané mozgové bunky 
výlučne na počítaciu schému. Jedna po-
lovica buniek sa aktivovala len v prípade, 
keď bolo treba použiť pravidlo „väčší ako“, 
druhá polovica len pri aplikácii „menší 
ako“. (Zdroj: ČTK)

Tuk a zdravie
Podkožný tuk uložený v oblasti bokov, 

stehien a zadku je oproti viscerálnemu tuku 
pre ľudské zdravie prospešný, pretože 
aktívne ochraňuje organizmus pred cuk-
rovkou a srdcovými ochoreniami. Zistili to 
britskí vedci z Oxford Centre for Diabetes, 
Endocrinology and Metabolism, ktorí uve-
rejnili v časopise International Journal of 
Obesity článok s tvrdením, že tuk uložený 
v týchto telesných partiách dokáže zachy-
távať škodlivé mastné kyseliny, čím zabra-
ňuje ich ukladaniu v pečeni a svaloch. Tým 
sa znižuje riziko širokej škály zdravotných 
problémov vrátane inzulínovej rezistencie. 
Tuk v oblasti stehien a zadku taktiež ak-
tívne vylučuje hormóny, ktoré pomáhajú 
pri regulácii obsa-
hu cukru v krvi a 
ochraňujú tepny. 
Naproti tomu vis-
cerálny tuk, čiže 
tuk obklopujúci 
vnútorné orgány v 

brušnej dutine, predstavuje pre organizmus 
nebezpečenstvo, pretože výrazne prispieva 
k rozvoju cukrovky 2. typu a srdcových cho-
rôb. Vedci taktiež predpokladajú, že visce-
rálny tuk má súvis s vylučovaním proteínov 
a hormónov, ktoré spôsobujú zápalové pro-
cesy. Tie môžu viesť k poškodeniu tepien a 
pečene, čím sa ovplyvňuje spracovávanie 
cukrov a tukov. (Zdroj: SITA)

Takmer storočné 
lietadlo v Antarktíde!

Kapitálny úlovok! Austrálska polárna 
expedícia objavila v Antarktíde pozostatky 
prvého lietadla značky Vickers, ktoré do-
razilo v roku 1912 na zamrznutý kontinent. 
Bádateľ Douglas Mawson ho chcel využiť 
pri svojej druhej expedícii po ľadovom kon-
tinente, ale stroju sa poškodili krídla ešte 
pred začatím výpravy. Vynaliezavý Mawson 
sa ho márne pokúsil využiť ako motorizo-
vané sane na presun nákladu. Jednovrtu-
ľovému lietadlu zlyhal motor a polárnik ho 
ponechal jeho osudu. Bádatelia našli stroj 
v zničenom stave a spočiatku si mysleli, že 
našli „vzdušný traktor“. „Je v dezolátnom 
stave. Bolo v morskej vode možno aj tridsať 
rokov. Ale väčšie časti lietadla možno iden-
tifi kovať z archívnych fotografi í,“ potvrdzuje 
pravosť nálezu po trojročnom pátraní tím 
austrálskych bádateľov. (Zdroj: Nový Čas)

Vedecky ponímaná 
láska

Britský ekonóm Peter Backus, ktorý 
vyučuje ekonomiku na Warwickej univer-
zite, sa pokúsil vyrátať svoje šance na 
nájdenie lásky pomocou rovnice, s ktorou 
astronómovia určujú potenciálny počet mi-
mozemšťanov v Mliečnej dráhe, a dospel k 
hodnote 0,00034 percenta. Pri svojich vý-
počtoch mal na ženu svojich predstáv len 
tri požiadavky - aby bola z Londýna, mala 
medzi 24 a 34 rokmi a bola vysokoškolsky 
vzdelaná. Svoje šance ďalej obmedzil od-
hadom, že fyzicky ho bude priťahovať len 
päť percent žien spĺňajúcich predchádzajú-
ce kritériá. To podľa Reuters zúžilo výber na 
asi 10 500 žien, teda 0,14 % Londýnčaniek. 
Ale vzťah vždy zahŕňa dvoch ľudí. A pokiaľ 
bude i tá druhá strana rovnako vyberavá 
ako Backus, jeho nádeje na nájdenie nie-
koho, kto by opätoval jeho city, klesnú na 
mizivých 0,00034 %. Podľa Reuters ale po 
zverejnení výpočtov začal chodiť so svojou 
sousedkou Rose, čo znovu potvrdzuje kla-
sikove slová o šedivosti akejkoľvek teórie. 
(Zdroj: ČTK)
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

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

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

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

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

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 
Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 zł

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

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

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

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 
Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947, 
Kraków 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

NOWOŚĆ:
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł
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