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POĽSKÝ PREZIDENT
ZAHYNUL PRI KATYNI
V sobotu (10. apríla 2010) v ranných
hodinách, presne o 9. 23 hod., prišla prvá
správa o havárii poľského špeciálu TU 154
na letisku Severnyj pri meste Smolensk.
Na jeho palube letel prezident Poľskej
republiky Lech Kaczyński spolu s manželkou Máriou, a taktiež elita poľského
politického a vojenského života. Do katastrofy došlo o 8.56 hod. Lietadlo spadlo
približne 2 kilometre od letiska počas pokusu o pristátie. Podľa informácií pilot bol
informovaný o možnosti pristátia v Minsku
alebo v Moskve, ale rozhodol sa pristáť na
letisku pri Smolensku.
Po havárii bola okamžite povolaná špeciálna vyšetrovacia komisia, na čele ktorej
stojí premiér Ruska V. Putin. Nezávisle od
nej bola ministrom spravodlivosti Poľskej
republiky povolaná ďalšia vyšetrovacia komisia, ktorá bude skúmať príčiny havárie
lietadla. Z Poznane tam tiež prileteli poľskí
vojenskí prokurátori na čele s plukovníkom
Krzysztofom Parulskim, ktorí spolu s ruskými kolegami skúmajú príčiny tragédie.
Oﬁciálna spomienka na masaker v Katyni sa konala 7. apríla 2010. Keďže poľský
prezident nebol na ňu oﬁciálne pozvaný
ruskou stranou, ktorá spomienku organizovala, zvolil si tento termín, aby si aj on
uctil pietnu spomienku pri príležitosti 70.
výročia masakry tisícov dôstojníkov poľskej armády sovietskou NKVD.

Na základe uvedených informácií lietadlom letelo 96 osôb. Medzi nimi boli:
prezident PR Lech Kaczyński, prvá dáma
PR Maria Kaczyńska, posledný prezident PR v emigrácií Ryszard Kaczorowski, ministri z kancelárie prezidenta PR,
velitelia armády, zástupcovia viacerých
organizácií spojených s obeťami katynskej masakry v Katyni, kňazi, poslanci
a senátori, o.i. poslankyňa snemu PR
Jolanta Szymanek-Deresz, ktorej manžel Pavol Dereš bol prvým tajomníkom
Československej kultúrnej spoločnosti
v Poľsku. V súvislostí s touto tragickou
udalosťou vyjadrujeme Pavlovi Derešovi a celej jeho rodine úprimnú sústrasť.
Premiér Poľskej republiky Donald Tusk
ešte v sobotu zvolal mimoriadne zasadnutie vlády, na ktorom boli prijaté potrebné rozhodnutia pre stabilizáciu situácie
krajiny. Na základe Ústavy PR post prezidenta do uskutočnenia prezidentských
volieb bude zastávať predseda snemu
Bronisław Komorowski, ktorý v sobotu
vyhlásil týždenný štátny smútok. Premiér
Tusk vo svojom prvom príhovore povedal,
že je to najväčšia tragédia v histórii moderného Poľska.
Do Poľska prichádzajú státisíce vyjadrení sústrastí od politických osobnosti
z celého sveta. V celej krajine sa ešte ten
istý deň konali sv. omše za duše zosnulých

Prezidentský pár – Maria i Lech Kaczyńskí

Prezident PR Lech Kaczyński

pri leteckej nehode. Obyvatelia Varšavy
prichádzali pred Prezidentský palác, kde
kládli vence, kvety a zapaľovali sviečky
na pamiatku zosnulého prezidenta a jeho
manželky, ako aj ostatných politikov. V Krakove sa ľudia prichádzali pomodliť, položiť
kvety a zasvietiť sviečky pod Katynským
krížom, ktorý sa nachádza v blízkosti
zámku Wawel. Aj v spišských a oravských
obciach sa ľudia modlia za zosnulých pri
svätých omšiach.
Súcit plynie aj z ďalších krajín. Okrem
Poľska a Ruska vyhlásili štátny smútok aj
Litva, Bielorusko a Brazília, kde žije početná poľská menšina. Český prezident
Václav Klaus vyhlásil jeden deň štátneho
smútku a Česi si uctili pamiatku 96 obetí tragickej leteckej nehody minútou ticha. Deň št. smútku vyhlásil aj prezident
Viktor Janukovyč na Ukrajine v pondelok (12. apríla 10). Gruzínsky prezident
M. Saakaszwilli udelil hneď po smrti prezidentovi PR L. Kaczyńskemu rad Národný hrdina Gruzínska. Maďarsko smútilo
za poľským prezidentom v deň jeho pohrebu, podobne ako Slovensko. Počas štátneho smútku boli na Slovensku zakázané
hazardné hry, vlajky spustené na pol žrde
a médiá upravili svoje programové vysielanie. Za obete leteckej tragédie sa konala 13. apríla o 17.00 hod. v bratislavskej
Katedrále svätého Martina svätá omša.
Celebroval ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Spolok Slovákov v Poľsku a celá
slovenská komunita v Poľsku vyjadruje
úprimnú sústrasť poľskému národu a rodinám zosnulých.
Marián Smondek
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Slávnosť štyridsiatych rokov kňazstva

D

ňa 22. marca 2010 uplynulo 40 rokov od kňazskej vysviacky dvoch
mladých diakonov pochádzajúcich
z Oravy – Jozefa Pilcha z Jablonky a Jána
Škodoňa z Chyžného. A po štyridsiatich
rokoch sa obaja jubilanti stretli opäť v
kostole Premenenia Pána, aby spoločne
oslávili okrúhle jubileum.
24. marca o 18. hod. odslúžili otec
biskup Ján Škodoň a vdp. kanonik Jozef
Pilch spoločne slávnostnú sv. omšu. Otec
biskup v kázni spomínal na deň, kedy v
jablonskom kostole prijali z rúk kardinála
Karola Wojtyłu kňazskú vysviacku. Taktiež
si spomínal na slová, ktoré im vtedy povedal tak, ako to kedysi povedal Ježiš svojim
učeníkom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale
ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás,
aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše
ovocie zostalo...“ Tento nápis sa nachádza taktiež na pamätnej tabuli, ktorá bola
pri tejto príležitosti odkrytá vo vstupnej
miestnosti do jablonského kostola.
Na koniec svätej omše jubilantom prišli zablahoželať zástupcovia Úradu gminy,
Družstevnej banky, Oravského etnograﬁckého múzea, miestneho lýcea, ktoré v mladosti spoločne absolvovali obaja jubilanti
a ďalší. Samozrejme, že medzi nimi nechýbali ani zástupcovia Spolku Slovákov
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v Poľsku: Lýdia Mšalová, Eugen Poluš a
Ján Bašisty. Okrem zo srdcia vyslovených
prianí, ktoré krajanka Lýdia Mšalová vyslovila nielen po poľsky, ale i po oravsky
a ukončila po slovensky, venovali oravskí
krajania obom oslávencom dva linoryty
oravských kaplniek. Len pre zaujímavosť
musím dodať, že vdp. Jozef Pilch dostal
linoryt kaplnky, ktorú kedysi postavil jeho
dedo spolu s jeho otcom.
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K prianiam oravským krajanov sa pripája aj Spolok Slovákov v Poľsku a redakcia Život a jubilujúcim oslávencom praje
mnoho síl v Pánovej vinici, aby aj naďalej
kráčali, prinášali ovocie a aby ich ovocie
zostalo, - a pokračujúc ďalej za sv. Jánom
- aby im Otec dal všetko, o čo ho budú
prosiť v Ježišovom mene.
Marián Smondek

Búrlivý potlesk pre jubilanta

J

urgovský rodák Jozef Čongva je
našim krajanom známy najmä ako
predseda Spolku Slovákov v Poľsku
a autor niekoľkých apologetických štúdií
na témy týkajúce sa histórie území Spiša
a Oravy, ktoré sú v súčasnosti v Poľsku.
Jeho meno je však známe aj mnohým
poľským právnym historikom, študentom
i všetkým, ktorí sa zaoberajú právnymi
dejinami Sliezska. Všetci títo priatelia
a obdivovatelia sa rozhodli uctiť si jeho
dielo na pôde Regionálneho parlamentu
Sliezskeho vojvodstva. A tak sa 18. marca t.r. pod gesciou Katedry histórie práva
Fakulty práva a administratívy Sliezskej
univerzity v Katoviciach a Inštitútu pamäti národa Komisie pre stíhanie zločinov proti poľskému národu Oddelenie v
Katoviciach (poľ. Katedry Historii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Instytutu
Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Katowicach) uskutočnilo populárno-vedecké zasadnutie pod názvom

Gratulácie od gen. taj. SSP Ľ. Molitorisa
a gen. kon. SR v Krakove M. Lisánskeho

Príhovor prof. Jozefa Čongvu

„STANDING OVATION“
PRE PROFESORA
Tradície sliezskeho regionalizmu. Podujatie bolo jednak oslavou 90. výročia schválenia ústavného zákona, ktorý obsahoval
organizačné stanovy Sliezskeho vojvodstva a súčasne oslavou sedemdesiatich
narodenín profesora J. Čongvu, ktorý sa
v mnohých svojich prácach venoval práve problematike Sliezskeho vojvodstva.
Záštitu nad podujatím prevzali sliezsky
vojvoda Zygmunt Łukaszczyk a predseda Sliezskeho vojvodstva Bogusław
Śmigielski. Oslávencovi prišlo vzdať hold
niekoľko ďalších významných osobností
poľského i slovenského spoločenského
života. Medzi nimi nechýbal vedúci Katedry histórie práva v Katoviciach Adam
Lityński, dekan Právnickej fakulty v Lubline Marek Kuryłowicz, vedúci Katedry histórie práva v Krakove Wacław Uruszczak,
historik práva z Varšavskej univerzity An-

drzej B. Zakrzewski, poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky Jozef Rydlo,
generálny konzul SR v Krakove Marek
Lisánsky, či generálny tajomník Spolku
Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris. Od
tých, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť
prišlo množstvo pozdravov z rôznych kútov sveta, medzi nimi napríklad od Jána
Čarnogurského, Jozefa Šimončiča, Emila Vontorčíka a ďalších. Počas slávnosti
mu predstavitelia Katedry histórie práva
Fakulty práva a administratívy Sliezskej
univerzity v Katoviciach odovzdali jubilejnú knihu viazanú v koži, vydanú práve pri
príležitosti jeho sedemdesiatin. Slávnosť
skončila početnými gratuláciami prítomných, na konci ktorých oslávenec zožal
zaslúžený „standing ovation“.
Milica Majeriková

Zasadacia sieň regionálneho
parlamentu Sliezskeho vojvodstva
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Takto o sebe hovorí krajan Stanislav Sabura z Novej Belej, ktorý práve v apríli oslávi
svoje sedemdesiate narodeniny, ku ktorým
mu zasielame tento narodeninový vinš:
Ako to rýchlo preletelo
nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia celo,
strieborný sniežik krášli spánky.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.
Narodil sa 20. apríla 1940 v Spišskej
Starej Vsi. Má slovenský rodný list, na ktorý
bol celý život hrdý. Pochádza z mnohodetnej
slovenskej rodiny. V tomto duchu vychovávali svoje deti Stanislavovi rodičia Peter a Rozália (rod. Prelichová) Saburovci. Jeho dedo
Ján Prelich, ktorého často navštevoval, bol
majiteľom pivníc vo Fridmane.
S. Sabura po absolvovaní základnej
školy v rodnej obci, odišiel do Podegrodzia
pri Novom Sączi, kde si spravil sedemmesačný kurz mechanika. Neskôr v rokoch
1959-1970 pracoval v Štátnej strojovej
a traktorovej stanici (poľ. POM) v Limanovej. Po niekoľkých rokoch ho presťahovali
do ﬁliálky stanice v Novom Targu, kde pôsobil od 1970 do 1992. Po tomto období
musel zo zdravotných dôvodov rezignovať
z práce. Isté obdobie mal invalidný dôchodok. Pred odchodom do dôchodku pracoval ešte pár rokov v Roľníckom družstve
(poľ. GS SCH) v Krempachoch.
V roku 1959 sa oženil a išiel byvať
k manželke do Lopušnej. Avšak puto
k rodnej obci spôsobilo, že v roku 1985 si

postavil dom v Novej Belej a o rok na to
sa doňho nasťahoval. Stanislav vo svojom živote stretol mnohých ľudí, ktorým sa
nehanbil priznať, že má slovenskú národnosť, aj keď sa mu niektorí posmievali, čo
len svedčilo o ich netolerancii alebo stra-

dobro, žijeme na jednom území, pracujeme
v prospech tej istej krajiny a to, že máme
inú národnosť, môže byť len dôkazom
nášho pôvodu. Aj ovládanie slovenského
jazyka nikomu nikdy neuškodilo, naopak
ľudia častokrát čí už v povolaní alebo
v živote vďaka tomu proﬁtujú. A možnosť
naučiť sa slovenský jazyk treba využívať.
Naše územia je národnostné bohaté, prelínajú sa viaceré kultúry, o ktoré sa treba
starať, tradovať ich a nevysmievať sa im,

chu z odlišnosti. – Ja som predsa obyvateľom Poľskej republiky - hovorí Stanislav,
- a národnosť mi nikdy nebránila v tom,
aby som svedomito vykonával svoju prácu. Mojím nadriadením neprekážalo, že
mám slovenskú národnosť. Potvrdením
jeho slov sú aj diplomy a ďakovné listy za
pracovitosť a usilovnosť.
Ako povedal Stanislav, žijeme síce v
21. storočí, ale niektoré prejavy spoluobyvateľov voči iným národnostiam, nevynímajúc slovenskej, patria do doby kamennej. Veď všetci sa snažíme o spoločné

pretože je to atraktívny turistický kapitál,
ale našinci to ešte asi dlho nepochopia.
Je členom MS SSP v Novej Belej a dlhoročným čitateľom nášho časopisu. Podľa
neho je dobré, že existuje Život, ktorý prináša mnohé zaujímavé informácie zo života
krajanov, historické články a je zreteľným
dôkazom existencie Slovákov na tomto
území. Páčia sa mu aj podujatia, ktoré tradujú slovenský spišský folklór a poskytujú
možnosť rozptýlenia pre ľudí a mládeži dávajú možnosť rozvíjať svoje záľuby.
Dorota Mošová

KRÁTKO
ZO SPIŠA
Vo farnosti sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch majú peknú tradíciu odbavovania zastavení krížovej cesty na Kvetnú nedeľu po uliciach obce. Zúčastňujú sa
jej skoro všetci farníci. (dm)

Mládež z krempašského gymnázia
združená v skupine Veriaci (Believers) sa
zapojila do projektu s názvom Viera – nádej a láska. Je to projekt spojený s otázkami priateľstva, viery a výzvami, ktoré so
sebou nesie 21. storočie. Cieľom projektu
je rozoberať tieto témy prostredníctvom
hudby, slov a pantomímou. Skupinu podporuje svojimi pokynmi je vychovávateľ
a zakladateľ Łukasz Iżyk. (aj)

* * *

* * *

V marci sa uskutočnil v telocviční
v Nedeci turnaj o putovný pohár vojta
gminy Nižné Lapše v halovom futbale. Po
zaujímavých a dynamických zápasoch za
účastí hojného počtu publika víťazom sa
stalo družstvo Blýskavica (Błyskawica)
z Kacvína, ktoré je viacnásobným víťazom
v tejto športovej disciplíne, druhé miesto
patrilo druhému družstvu taktiež z Kacvína a tretie umiestnenie si vybojovalo domáce družstvo. (dm)

SLOVÁK SOM AJ SLOVÁK
BUDEM

6

APRÍL

2010

Staršia skupinka už oslávila prvý rôčík

S mažoretkami je hudba krajšia
To hádam potvrdí každý, kto prichádza na krajanské prehliadky dychoviek.
Hudba je síce hudbou, ale mažoretky ju
vždy svojím pôvabom spestria. Na to prišli podvlčianski hudobníci už dávno a tak
ešte v roku 1997 vytvorili prvý mažoretkový súbor.
Prvýkrát mali možnosť mažoretky nazvané Zlaté notky vystúpiť na Gminnej
prehliadke dychových orchestrov v Jablonke práve v roku 1997. Ako si spomína
na tento moment kronikár dychovky, - spolu s nami vystúpilo 15 dievčat oblečených
v rovnošatách. Počas prehliadky pochodovali spolu s nami pekným krokom, čo
vyvolalo veľký záujem o náš dychový orchester. Na vojvodskú prehliadku si dievčatá pripravili aj choreograﬁu. Mažoretky
si na starosť zobral vtedajší dirigent Ján
Páleník spolu s Luciánom Bryjom. Vystúpenia mažoretiek sa divákom vždy veľmi
páčili.
V kronike sa nachádza niekoľko zaujímavých poznámok k vystúpeniam mažoretiek. Napr. „20. júna (1997) sme sa zúčastnili vojvodskej prehliadky dychových
orchestrov. Počas štvrtej pesničky pochodovali naše dievčatá opakujúc rôzne
ﬁgúry, ktoré s nimi nacvičil náš dirigent.“
Ďalšia zaujímavá zmienka o mažoretkách
pochádza opäť z vojvodskej prehliadky,
ktorá sa uskutočnila o rok neskôr: „Orchester z Podvlka sa pekne prezentoval
spolu s peknými dievčatami na čele s ka-

prehliadky dychových hudieb vlani v Podvlku.
Od toho času začala ďalšia generácia
nádejných mažoretiek nacvičovať nové
ﬁgúry a kroky. Stretávajú sa dvakrát do
týždňa a už vidieť prvé postupy. Ich trénerka a zároveň vedúca mažoretkového
súboru Anka Turvoňová pripravila pre nich
niekoľko choreograﬁí, ktoré sa postupne
učia. Avšak ani pre ňu ako vedúcu to nebola ľahká úloha. Za tie roky sa síce naučila mnohé veci spojené s choreograﬁou,
avšak viaceré prvky trénovala podľa vlastných skúsenosti a intuície. A práve kvôli
získaniu lepších kvaliﬁkácií sa zapísala na
kurz II. stupňa pre inštruktorov mažoretkového tanca, ktorý sa uskutočnil v Opoli
vo februári tohto roku. Keďže mažoretky
a všetko s tým spojené patrí medzi jej najväčšie záľuby, rada by sa mažoretkám venovala, dalo by sa povedať, profesionálne.
Z toho dôvodu by rada ukončila III. stupeň
kurzu. Ako však sama hovorí, tento kurz
už vedú trénerky z Čiech a zo Slovenska,
takže je naozaj náročný.
Medzičasom sa však ukázalo, že
o vytvorenie ďalšej skupinky mažoretiek
prejavili záujem aj malé dievčatá a tak
od začiatku tohto roku začala nacvičovať
aj skupinka nazvaná Magnetík. Podobne
ako staršie dievčatá, aj tie mladšie nacvičujú dvakrát do týždňa v klubovni MS SSP
v Podlvku. Jednak táto miestnosť je nízka
a tak nie všetky prvky tu môžu nacvičovať.
V ústrety im vyšla riaditeľka Združenej
školy v Podvlku Alina Leksander a tak raz
v týždni môžu nacvičovať v telocvični školy. Jeden týždeň prichádzajú do telocvične
staršie dievčatá a druhý mladšie.
Podľa vzoru mladých Podvlčaniek sa
vydali aj dievčatá z Jablonky. Tu sa odrazu vytvorili dve skupinky mladšia a staršia.
Nacvičovať začali vo februári. Možno práve z nich vyrastie konkurencia pre podvlčiaské mažoretky. Ale to ešte uvidíme.
Marián Smondek

pitánkou peknou Jolantou. Jednoducho
pekné, vycvičené predstavenie s bielymi
paličkami.“
Ako si dnes spomína na tie chvíle
dnešná vedúca, choreografka a trénerka
mažoretkového súboru Anka Turvoňová,
tamtoho času jedna z mažoretiek, ich
choreograﬁa, akú si pripravili, bola veľmi
jednoduchá. Skladala sa z niekoľkých krokov a obratov. Pravdu povediac, vtedajšie
Zlaté notky nemal kto poriadne pripraviť
a nemali ani kde cvičiť. Pravidelne sa preto stretávali na amﬁteátri v Podvlku. To
znamenalo, že v zlom počasí a v zime nacvičovať nemohli. Napriek týmto ťažkostiam boli pekným spestrením viacerých
vystúpení dychovky. Spolu s dychovkou
vystupovali do roku 2002. Neskôr sa už
záznam v kronike dychovky o Zlatých notkách nenachádza.
Po
niekoľkých Po stopách starších dievčat sa vybrali aj tie menšie
rokoch sa niekdajšia
mažoretka Anička
rozhodla oživiť túto
tradíciu. A presne
pred rokom 1. apríla 2009 sa vytvorila
prvá skupinka mažoretiek, tentokrát už
nazvaných Magnet.
Ich prvé vystúpenie
a doposiaľ hádam
jediné, absolvovali počas krajanskej
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esať detí zo Základnej školy v Novej
Belej sa zúčastnilo Lyžiarskej školy,
ktorú pre deti Slovákov v zahraničí po prvýkrát zorganizovalo Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky v dňoch
7.-13. marca t.r. Akciu organizačne zabezpečovalo Metodické centrum Univerzity
Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov a Katedra
telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied tejto univerzity pod vedením doc.
Jiřího Michala.
Hlavnou náplňou lyžiarskej školy bolo
vyučovanie a zdokonaľovanie techniky lyžovania. Ďalším cieľom bola revitalizácia
fyzického a duševného zdravia detí, motivácia k pohybovej aktivite a k olympijským
ideálom, oboznámenie sa s lyžiarskou
terminológiou a poznávanie zimných krás
Slovenska.
Lyžiarskej školy okrem našich detí sa
zúčastnili deti z Maďarska, Srbska a Ukrajiny, spolu 48 detí.
Deti boli ubytované vo vysokohorskom
hoteli Bartoška, ktorý sa nachádza na rozhraní Kremnických hôr a Veľkej Fatry v tichom horskom prostredí. Dobré podmienky
bývania doplňovala aj vzorná starostlivosť
vedúceho a personálu strediska a výborná
strava. Z hotela boli deti každý deň dovážané na miesto lyžiarskeho výcviku do horskej
obce Krahule, ktorá leží v centrálnej časti
Kremnických vrchov vo výške 872 metrov
nad morom a miesto pri kostolíku svätého
Jána je označené ako stred Európy. K dispozícii cvičencov boli 3 vleky a 4-sedačková
lanovka. Deti boli rozdelené do niekoľkých
skupín, v závislosti od úrovne lyžiarskych
schopností. Všetky naše deti boli v skupine začiatočníkov, keďže niektoré ešte nikdy

Deti z Novej Belej na lyžiach

strieľali zo vzduchovky a potom
v uvedených odvetviach súťažili,
prezentovali sa tiež s krátkym
programom a zabávali sa aj
na diskotéke. Všetci výhercovia dostali diplomy a skromné
vecné odmeny. Z našich detí
v stolnom tenise zvíťazil Pavol
Klukošovský, ktorý získal aj
3. miesto v hode loptičkou do
cieľa. Eva Bendiková obsadila
Spoločná fotograﬁa účastníkov 2. miesto v hode do ciez Novej Belej ľa i v streľbe zo vzduchovky. Marcelina Hovancová
nestáli na lyžiach. Venovali sa im fundovaní obsadila 3. miesto v hode šípkami do
odborníci, inštruktori z Katedry telesnej vý- cieľa, Veronika Braviaková získala
chovy a športu UMB v Banskej Bystrici - Jiří 1. miesto v kategórii lyžovanie - slalom,
Michal, Miroslav Nemec, Štefan Adamčak, ocenenie v kategórii biliard získala MagAdriana Dikošová, Martina Ludviková a daléna Dluhá.
Petra Kolodzejová. Vďaka ich usilovnosti,
Deti boli aj v aquaparku v Turčianskych
angažovanosti a trpezlivosti sa všetky naše Tepliciach, kde si v termálnych vodách užídeti naučili lyžovať. Nakoniec sa zúčastnili vali chvíle oddychu po náročnom výcviku
lyžiarskych pretekov - slalomu.
na lyžiarskom svahu.
Okrem lyžovania sa deti zúčastňovali
Na záver lyžiarskej školy bol aj karneval
ďalších voľnočasových aktivít - hrali stol- masiek, počas ktorého boli vybraté aj najný tenis, biliard, hádzali šípkami do cieľa, krajšie masky. Za skupinu z Poľska ocenenie získala maska sovy Margity Kurnátovej.
Deti z Novej Belej sprevádzali dvaja učitelia
- Žoﬁa Braviaková a Dominik Surma.
Chvíle strávené na Slovensku a lyžiarska škola zostanú natrvalo v pamäti
všetkých detí. Hodno vyzdvihnúť výbornú
organizáciu, starostlivosť a podmienky výcviku i bývania, ale prialo nám aj výborné
počasie. Preto by som chcel poďakovať
všetkým, ktorý sa na tomto podujatí podieľali a predovšetkým organizačnej vedúcej
z Metodického centra UMB pre Slovákov
žijúcich v zahraničí pani Anite Murgašovej,
všetkým inštruktorom, ale naša vďaka patrí
aj Ústrednému výboru Spolku Slovákov za
Lyžiarskej školy sa zúčastnili títo žiaci: Eva Bendiková, Katarína Braviaková, Monika Braviaková, Ve- pomoc a zorganizovanie dopravy na Sloronika Braviaková, Marcelina Hovancová, Magdaléna Dluhá, Margita Kurnátová, Pavol Klukošovský, vensko a späť.
Anna Lojeková, Karolína Lojeková.
Dominik Surma
Foto: Žoﬁa Braviaková
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ko sme už našich čitateľov informovali, Združená škola v Podvlku sa
zapojila do medzinárodného programu Comenius spolu s partnerskými školami v Trstenej a Žirovniciach v Čechách.
Hlavným koordinátorom je slovenská škola v Trstenej. V rámci tohto programu sa
žiaci základnej školy zúčastnili zájazdu na
Slovensko, ktorý sa uskutočnil v dňoch od
31. januára do 5. februára t.r. za účelom
bližšieho spoznania slovenskej kultúry
a tradícií.
Žiaci boli ubytovaní v slovenských rodinách. Vďaka tomu mohli počas celého pobytu bližšie spoznávať slovenské zvyky.
Na druhý deň výjazdu si mohli účastníci vyskúšať svoje lyžiarske schopnosti
na zjazdovke. Keďže počasie prialo, žiaci priam žiarili usmiatymi tvárami. Keď už
premrzli do špiku kosti, zohriali sa v Meander Parku v Oraviciach v termálnom
kúpalisku.
Ďalší deň žiaci navštívili Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici, neskôr sa zúčastnili pracovných
dielní v miestnom bábkovom divadle, kde
mali možnosť vytvoriť si vlastnú bábku.
Nasledujúci deň patril zábave – maškarnému plesu v Mestskom dome kultúry
v Trstenej. Počas neho mali deti možnosť
lepšie sa navzájom spoznať pri spoločnej
zábave. Po ňom sa všetci vybrali na Ranč
u Edyho do Námestova, kde si mohli vyskúšať jazdu na koni. Nakoniec dňa žiaci
zistili, že hra kolky nie sú až také jednoduché a keďže medzi sebou súťažili, museli vynaložiť veľa úsilia, aby ich družstvo
vyhralo.
Predposledný deň zájazdu sa opäť žiaci stretli na pracovných dielňach. Najprv na
keramickej, kde tvorili z hliny rôzne postavičky a rôzne zaujímavé veci. Neskôr vymenili keramickú za pekársku dielňu, kde
zdobili a piekli regionálne perníky. Na záver tohto tvorivého dňa
navštívili aj primátora
mesta Trstená Jozefa
Ďubjaka. Posledným
bodom programu bola
návšteva Oravského
hradu. Žiaci sa napokon
zo zájazdu vrátili veľmi
spokojní, oddýchnutí,
plní zážitkov a nových
poznatkov.

Podvlčianski žiaci
na Slovensku

Daria Leksander
a Grażyna Kozáková
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HORČIČNÉ ZRNKO
11. 4. 2010
2. veľkonočná nedeľa
(Jn 20, 19 – 31)
„Keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,
prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal
im: „Pokoj vám!“ Keď sa Ježiš zjavuje
svojim priateľom, používa pozdrav šalom. Význam slova bol známy každému
Izraelitovi. Pokoj je darom od Boha. Stav
pokoja znamenal v tej dobe, že daná osoba, ktorej je adresovaný pozdrav pokoja,
žije v blahobyte. Dôraz sa teda kládol na
materiálny rozmer pokoja. Dobré zabezpečenie prinášalo pokoj. Bolo to možné
predovšetkým vďaka jednote s Bohom.
Zmŕtvychvstalý takisto žičí pokoj. Ide tu
samozrejme o iný pokoj, nie taký, ktorý
prináša hmotné zabezpečenie. Pokoj, ktorý dáva Kristus, je pokoj zakorenený v hĺbke našej bytosti. On je náš pokoj. Prijatie
Kristovho pokoja znamená prijatie jeho
Osoby, nie iba prijatie nejakého jeho izolovaného daru. Je to tiež najpresvedčivejší
znak toho, že sme otvorili Kristovi dvere.
Pokoj je dar, ktorý Kristus nedáva iba na
čas, no v každej chvíli môžeme tento dar
stratiť. A to svojím pričinením. Vtedy, ak
vypudíme Hosťa z nášho vnútra, alebo
naopak, ak sa pokúsime o donútenie nažívať s tým, čo je v protiklade s jeho Osobou. Pokoj je viac voľbou ako korisťou.

18. 4. 2010
3. veľkonočná nedeľa
(Jn 21, 1 – 19)
Vrátili sa k pôvodnému povolaniu rybárov. „Išli a nastúpili na loď, ale tej noci
nič nechytili.“ Každé ráno spravidla chodíme do práce. Každý sa venuje nejakému
povolaniu. Každý z nás robí veci, ktoré
robia aj iní. Vieme, čo máme robiť, častejšie nevieme, kým máme byť. Ale hoci
máme problém v rovine bytia, vždy nájdeme niečo na prácu. Zamestnáme sa čímsi. Takto vypĺňame svoje dni. „Ale tej noci
nič nechytili“... Áno, kým sa zaoberáme
prácou, vtedy sú naše dni vyplnené behaním, povinnosťami, ale na konci možno
cítime prázdno, rozčarovanie. Zisťujeme,
že iní robia isté veci lepšie ako my. Hoci
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poznáme najnovšie techniky, výsledky sú
rozčarujúce. Čosi chýba, alebo ktosi chýba. Keď Pán hovoril o lovení ľudí, Peter
mohol nerozumieť, ale tu ho Ježiš vyučuje
aj v jeho vlastnom remesle: „Spustite sieť
z pravej strany...“ Spustia siete a opakuje
sa situácia zo začiatku povolania, kedy
tiež zažili títo rybári úspešný rybolov. Ježiš
ich teda neopustil, je stále s nimi. Chce byť
i s nami. Nečaká na našu návštevu v kostole. Chce byť prítomný tam, kde konáme
svoju dennú prácu. Zdá sa nám, že ho vieme nájsť, no pritom to On vie, kde nás má

tempo? Kam nás vedieš? Nevidíš, ako
ťažko to zvládame? Sme na pokraji síl,
vyčerpaní, nestíha srdce ani dych. Nepochybujem, že ty ma ako Pastier vodíš
po správnych chodníkoch (porov. Ž 23),
ale prečo sú tie chodníky vždy tak strmé?
Nemohol by si vybrať ľahšiu cestu? Na
konci skupiny ideme so spustenými hlavami. Pozeráme na cestu s jej prachom,
kameňmi a tŕňmi. Nedokážeme si zamilovať túto strmú cestu, ktorá nám odiera
kožu na pätách. Viem, mali by sme kráčať
so zdvihnutou hlavou. Pozerať sa tvojím
smerom. Vtedy nebude naša pozornosť
upretá na prach na ceste a naše pohľady
budú nasmerované k Pastierovi, ktorý sa
stane Cestou. A navyše ja nekráčam sám.
Štýl spoločenstva, ktoré tvorí Boží ľud je
podľa jeho plánu odlišný od individualizmu (aby som bol skutočne sebou samým
musím žiť – s) a rovnako odlišný od tlupy,
v ktorej vládne anonymita (aby som skutočne žil – s, musím si zachovať svoju jedinečnosť). Ani nebo nebude hypnotickým
snom anonymného davu. A. Motte nebo
opísal ako symfóniu, do ktorej každý prispieva svojím hlasom. Nechcem, aby tam
chýbal ani ten môj.

2. 5. 2010
5. veľkonočná nedeľa
(Jn 13, 31 – 35)

hľadať. Nevnucuje nám žiadny špeciálny
program, nechce nám prekážať, nežiada zmenu povolania. Zaoberaj sa tým,
čo vždy, rob to, čo robia všetci, no buď
otvorený na jeho prítomnosť. Dokazuj
a svedč o nej! Na tomto spočíva podstata kresťanského života. Byť takým ako
všetci a predsa iným. Robiť ako ostatní
a predsa inakšie. Jednoducho, byť obohatení jeho prítomnosťou. Prítomnosťou,
ktorá všetko mení.

25. 4. 2010
4. veľkonočná nedeľa
(Jn 10, 27 – 30)
Pane, ja tiež patrím do tvojho stáda.
Mám nedobrý zvyk vliecť sa celkom na
konci. Cesta je ťažká a bolia nohy. Prečo ideš tak rýchlo? Prečo to nerozumné
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Prikázanie lásky označil ako nové
prikázanie. Nenávisť, pomsta, násilie, ľahostajnosť, egoizmus, to je všetko staré,
doznievajúce. „Oklepané“ zvesti, „sériové“ skutky. Iba láska je nová, svieža,
tvorivá, schopná vytvárať nové situácie
a radikálne meniť realitu. Nesie element
prekvapenia, čohosi zaskakujúceho, čo
prináša opravdivý rozvoj. Máme milovať,
ako miloval Kristus a jeho láska je pre nás
nielen nevyčerpateľným prameňom, ale aj
nevyčerpateľným príkladom. Jeho láska
je jedinečná. Kristova láska sa ozrejmuje
v dare jeho samého. On nás neobdaroval
nejakými vecami, on nám dal seba. Jeho
láska je nezištná. Nemiluje preto, že sme
cnostní, dobrí, poriadni, ale tým, že nás
miluje, aj napriek našim negatívam, svojou
láskou nás pretvára, aby sme boli cnostní,
dobrí... Boh ma nemiluje preto, že som
nejako obzvlášť hodnotný. Moja hodnota
spočíva na tom, že ma Boh miluje. Vďaka
jeho láske sa môžem rozvíjať.
Spracoval vdp. Viktor Pardeľ
podľa knihy A. Pronzata „Chlieb na nedeľu”

Z galérie mladých krajanov

Adrián...
Kým je Adrián? Ak sa snažíme niekoho opísať, snažíme sa zistiť, kým je a aký
je. Podľa vlastností, podľa toho čo robí,
bližšie spoznávame človeka, jeho históriu,
jeho záľuby a tým pádom sa čoraz viac
dotýkame jeho života, tak ho viac poznáme.
Ak by sme chceli bližšie opísať
Adriána, môžeme ho stretnúť v kostole na slovenskej sv. omši, na ktorej
každú nedeľu čítava slovenské lekcie. Tu som ho mal možnosť spoznať
prvýkrát, vypočuť si, ako hovorí po
slovensky. Možno práve vtedy sa vo
mne vynorila otázka, kde sa naučil
tak pekne rozprávať? Veď slovenčina
sa v tom čase už nikde neučila, len na
lýceu a Adrián v tom čase chodil ešte
len do gymnázia.
Druhým miestom, kde som ho neskôr stretol, bolo lýceum a hodiny slovenčiny. Prvý rok a pritom je Adrián
hádam najlepší zo všetkých. Prečo?
Pomaly zisťujem príčiny. Sestra študovala na Slovensku, manžela má
Slováka, rodinu má na Slovensku,
takže nakoniec sa vyjasňuje, že má
veľmi dobrý kontakt so Slovenskom a
slovenským jazykom. Tak je tomu aj
dodnes.
Jednak to, čo ma oslovilo hádam
najviac, bol hudobný talent. Vynikajúci sluch, vyhrané prsty, chuť hrať a
neustále sa rozvíjať po hudobnej stránke,
ktorá je Adriánovým koníčkom. Môžeme
ho stretnúť na rôznych školských slávnostiach, na ktoré prichystáva program, obohacuje ich hrou a spevom. To všetko ma
zaujalo a preto som sa rozhodol, že Adriána navštívim a porozprávam sa s ním o
jeho názoroch a záľubách.
Adrián sa narodil v roku 1991. Tento
rok bude maturovať a tak sa pomaly rozhoduje kam pôjde ďalej do školy. Keď mal
sedem rokov, zomrel mu otec. Vzhľadom
na to, že je najmladší v rodine, na isté veci
sa pýtal svojich starších súrodencov. A
vďaka nim si obľúbil aj gitaru. Síce mali
doma len takú staršiu, nie najlepšiu, zapáčila sa mu natoľko, že sa začal na nej pomaly učiť hrať a spoznávať tajomstvá hudby. Nesnažil sa učiť hrať piesne, ale začal
od toho najpotrebnejšieho a zároveň aj
najnudnejšieho – od stupníc, a to hneď od
všetkých najpoužívanejších – durových,
molových, jazzových, bluesových. Sám si
spomína, ako sa naňho bratia trochu pod

nos uškŕňali, keď počuli dookola stále tie
stupnice a len tie stupnice, a žiadnu skladbu. Jedného dňa si však Adrián povedal,
že stupnice už pozná celkom dobre, alebo
skôr výborne a za dva dni sa naučil hrať
nejakú pieseň aj s gitarovými sólami.
A vtedy všetci zistili, že vie hrať omnoho lepšie ako nejeden z nich. Od toho

času začal cvičiť skladby svojich obľúbených kapiel. Najprv z tabulátorov, ale neskôr zistil, že jednoduchšie a presnejšie
bude, ak si bude k piesňam ukladať hmaty
podľa vlastného sluchu. V mnohých zápisoch, aké sa nachádzajú v internete, je
totiž mnoho chýb, preto ich opakovanie
nie je najvhodnejším spôsobom, ako hrať
neznáme piesne.
Medzičasom si založil niekoľko kapiel.
Možno to znie hádam aj smiešne, ale zohnať partiu, ktorá by hudbu cítila podobne,
a s ktorou by sa dalo nacvičovať a rozvíjať sa, nie je až také jednoduché. Predsa
každý hudobník má vlastnú predstavu o
hudbe a skĺbiť viacero predstáv do jednej,
ktorej by sa potom pridŕžala celá kapela,
nie je jednoduché.
Adrián sa medzičasom zúčastnil viacerých hudobných pracovných dielní, o.i.
v Rzeszove, v Krakove, kde svojou hrou
zaujal aj skúsených hudobníkov. Či však
spája svoju budúcnosť s hudbou a hrou
na gitare? Ako sám hovorí, hudbu má
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veľmi rád, ale nerád by si ňou zarábal na
živobytie. Hudba je jeho koníčkom, pri nej
si dokáže oddýchnuť, dokáže zahrať mnohé skladby, ale zarábať chce iným spôsobom. Keďže ho čakajú maturitné skúšky, s
nimi sa spája taktiež čas rozhodovania o
jeho životnej dráhe. Adrián rozmýšľa nad
herectvom, ale čas ukáže, akou cestou sa
vyberie ďalej.
Čo viac povedať o Adriánovi?
Hudba je hádam celým jeho životom.
Ale okrem toho chodí do školy, patrí
medzi najaktívnejších žiakov jablonského lýcea, vždy pripraví zaujímavý
program k nejakej školskej slávnosti.
Aké dôležité je navštevovať školu,
ktorá dokáže podporovať talenty.
Adrián takú má. Hádam aj preto sme
sa porozprávali aj o škole a školských
povinnostiach a dotkli sme sa hlavne
slovenčiny. Slovenčina totiž ešte pred
nedávnom nepatrila k príliš atraktívnym predmetom. Prihlasovalo sa na
ňu len niekoľko študentov a niekedy
som mal dokonca dojem, že jej hrozí
zánik. Avšak posledné roky ukázali,
že to tak nie je. V jednej skupinke na
slovenčinu je 15 až 20 študentov. Je
hádam úplne samozrejmé, že na každý predmet prichádzajú aj tí šikovnejší, ale aj tí lenivejší. Čo je však zaujímavé a postrehli sme to obaja, je to,
že medzi slovenčinármi, ako by sme
tie skupinky študentov mohli nazvať,
sú pravidelne tí najlepší a najaktívnejší študenti a zároveň aj tí, ktorí si tento
jazyk vybrali skôr kvôli jeho blízkosti s poľským jazykom.
Podobne je aj v Adriánovej skupinke.
Adrián sa len usmieva, že keď im pani učiteľka Anna Lenčovská dala domácu úlohu,
viacerí jeho spolužiaci prichádzali za ním,
aby im ju napísal. Ako sám tvrdí, nikdy
nevedel, ako má zareagovať. Odmietnuť
nechcel a pritom musel vymyslieť niečo,
aby ten slovenský text nebol výplodom len
jeho fantázie, ale aby aj spolužiaci niečo z
neho vedeli. Nakoniec to vymyslel tak, že
spolužiaci si vždy vytvorili základ práce a
on im ho poopravoval a ak niečo chýbalo,
tak to spoločnými silami dopísali.
Nuž ako vidieť, Adrián nemá len hudobné, ale dokonca aj pedagogicko-vychovávateľské nadanie. Preto mu do ďalších rokov prajeme, aby sa mu darilo, aby
rozvíjal svoje talenty a aby sa mu podarilo
splniť všetky plány a sny, ktoré si v živote
zaumienil.
Marián Smondek
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Naši jubilanti

14.

februára t.r. peknú rodinnú
oslavu 60 rokov manželstva
mali Mária a Jozef Mazurekovci z Repísk - Grocholovho Potoka. Sobášili sa v kostole sv. Sebastiána v Jurgove. V súčasnosti si obnovili svoj manželský
sľub v kostole v Repiskách, za prítomnosti
rodiny a známych.
Ján sa narodil 19. februára 1922 v rodine Barbary (rod. Pavlíkovej) a Andreja
Mazurekovcov. Má sestru Veroniku, ktorá
býva v Nedeci. Na základnú školu si milo
spomína. Ťažko bolo najmä v zime, keď
napadlo veľa snehu a bolo treba ísť peši
do školy do Bryjovho Potoka. Je to naozaj kus cesty, ktorú musel prejsť dvakrát
za deň. - Boli to ťažké časy, ale snažili
sme sa niečo naučiť a odniesť si zo školy čo najviac poznatkov, - hovorí Ján.
- Dnes žiaci majú ľahší prístup k vzdelaniu a viac času na učenie, ale nevedia si
to vážiť.
Po školských rokoch prišli mládenecké
časy, na ktoré rád spomína. Avšak bezstarostné obdobie pretrhla vojna. 1. októbra
1942 dostal povolávací rozkaz do slovenskej armády. Narukoval do kasárni v Spišskej Starej Vsi. Odtiaľ bol 8. októbra 1942
prevelený na vojenský výcvik do Brezna.
Po mesačnom zaškolení ho preradili do
Popradu, odkiaľ ho v októbri 1943 poslali do Nového Mesta nad Váhom. Tam sa
sformoval prápor a odvelili ich do Talianska. Jozef bol delostrelcom. Celý útvar sa
postupne dostal do blízkosti Neapolu. Po
troch rokoch vojenského života sa šťastne
vrátil domov. Keď 10. augusta 1945 otvoril dvere domu, nemohol uveriť, že sa mu
podarilo vrátiť sa. Ihneď sa pustil do práce na gazdovstve. Pomýšľal aj na ženbu
a začal sa stretávať so svojou budúcou
manželkou Máriou, ktorá bývala vo Vojtíčkovom Potoku.

Diamantoví jubilanti

Mária sa narodila 7. augusta 1930 v rodine Žoﬁe a Jána Šiškovcov. Má dve sestry: Štefániu a Helenu, ako aj dvoch bratov:
Andreja a Jána. Svojho manžela poznala
od najmladších rokov, keďže chodili do tej
istej školy. V jej spomienkach druhá svetová
vojna bola obdobím neistoty a očakávania
či sa otec, brat alebo manžel vráti z vojny.
Spomína si ako ruské vojska prichádzali
smerom od Podspádov cez Jurgov na Spiš
a Oravu. Ľudia sa obávali o svoj život, preto hľadali bezpečnú skrýšu v lesoch. Vojaci
im brali dobytok a nútili ich odhŕňať sneh,
aby mohlo vojsko ľahko prejsť. Boli to ťažké
chvíle, ale ani po vojne nenastal čas pokoja, keďže šarapatila banda „Ognia“.
Po svadbe spoločnými silami gazdovali, starali sa o deti, ktoré sa postupne
narodili a tešili sa z toho, že im zdravie

Manželská pohoda

Ž

oﬁa a Ján Plučinskí z Jurgova sú
jedným z mála párov, ktorý oslávil
prednedávnom 65 rokov spoločného manželského života.
Ján sa narodil 23. mája 1920 v rodine
Sebastiána a Anny, rod. Silanovej. Pochádza z mnohodetnej rodiny. Všetci jeho súrodenci už zomreli. Jeden z bratov - Ignác
- zahynul v Katyni. Ján mal od detstva jednu veľkú vášeň. Zbožňoval prácu s drevom. Bol nadšený procesom výroby nábytku z dreva a roľníckeho náradia. Jeho
otec bol obuvníkom a dúfal, že syn raz
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prevezme žezlo, ale táto práca ho príliš
nelákala. Už od detstva vedel, čo by chcel
v budúcnosti robiť - byť stolárom. Nadaný
Ján robil všetko preto, aby spoznal taje
spracovania dreva. Všímal si prácu najmä starších a skúsenejších. V roku 1937
pracoval pri stavbe obecnej elektrárne
a vypomáhal Andrejovi Tiborovi. Syn Sebastián hovorí o ňom, že je zanieteným
stolárom od kolísky. Kým ukončil základnú
školu, mal už vybavenú stolársku dielňu.
Hobľovací stroj, točovku, pílu a ostatné
prístroje si urobil sám. Voľakedy sa nedalo
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slúži a môžu pracovať, a tým uľahčiť život
deťom. Radosť im robí osem deti: Mária,
František, Andrej, Helena, Genovéva,
Anna, Eduard a Danka, ktorá býva so svojou rodinou v Spišskej Starej Vsi. Synovia
žijú v Repiskách, Anna v okolí Varšavy
a ostatné dcéry na Sliezsku. V súčasnosti
sú jubilanti Mazurekovci na zaslúženom
dôchodku a tešia sa z návštev detí a vnukov. Majú teraz veľa času na spoločné
trávenie času, na čítanie časopisov, o.i.
Života, ako aj spomínanie na staré časy.
Mária povedala, že tých 60 rokov spoločného manželského života im uplynulo
neskutočne rýchlo. Snažili sa byť pre
seba ústretoví a podporovali sa navzájom.
Prejeme im, aby ďalšie roky prežili spolu
v zdraví a božom požehnaní.
Dorota Mošová

Naši jubilanti
objednať takéto nástroje v obchode či cez
internet. Mal dokonca nemeckú knihu so
stolárskymi prístrojmi, ktoré boli opísané
a zobrazené. Podľa týchto obrázkov a na
základe skúšobnej metódy sa na vlastných chybách naučil vyrábať tieto náradia.
V povojnovom období patril v obci, ale aj
širokom okolí k známym stolárom. Práce
mal neúrekom. Ján bol v tomto období jedinečným remeselníkom, pretože väčšina
ľudí žila len z práce na roli a on si dokázal
aj privyrobiť. Čiastočné zaškolenie získal
u stolára Plučinského v Javorine a od roku
1952 pracoval už iba vo vlastnej dielni. On
sám tomu hovoril fabrika. Občas mával
toľko práce, že nebol čas na spánok. Venoval sa výrobkom z dreva, ale vyrobil aj
oltáre do kostolov v Brzegach, do Čiernej
Hory, nábytky do kostolov, o. i. kazateľnice, dvere na zvonicu a do kaplnky sv.
Vojtecha v Jurgove a ďalšie. Nespočítané
množstvo kolies do vozov, okien, dverí
a iných potrebných vecí do domácnosti.
Jeho manželka Žoﬁa pochádzala
tiež zo slovenskej rodiny Anny a Michala Bryjovcov. Narodila sa 1. decembra

1922. Mala šesť sestier a jedného brata.
Po absolvovaní základnej školy pracovala
s otcom a pomáhala mu viesť gazdovstvo.
Jej mama zomrela, keď Žoﬁa mala iba 14
rokov a najmladší brat 8 mesiacov. Rýchlo
musela dospieť a prebrať všetky povinnosti svojej mamy. Roboty bolo veľa, ale
nechýbala jej ani chuť do práce.
Na spoločnú cestu životom sa dali 6.
februára 1945. Začínali ako mnohí manželia od základov. Najskôr si postavili dom.
Postupne sa im narodili štyri deti. Dnes sú
už samostatné. Syn Sebastián si založil
rodinu a býva v Krakove. Prechodne je
u rodičov a pomáha im v starobe. Dcéra
Mária ukončila lýceum v Jablonke rovnako ako Sebastián a pokračovala v štúdiu.
Je zubnou lekárkou. Býva so svojou rodinou v lubelskom kraji. Synovia Ján a Marián sa usadili v Jurgove. Pokračovateľom
otcovej vášne je Marián, ktorý je husliar
a venuje sa výrobe huslí, sláčikov a strún.
V rozhovore sme sa dotkli aj povojnového
obdobia, kedy šarapatila banda „Ognia”.
Ako nám povedal, dostal sa s ňou so
styku pri pasení kráv. Stretnutie nepatrilo

k príjemným a napokon z pastviny banda
odviedla všetky kravy. Boli to nespravodlivé a ťažké časy.
Ako svorne povedali jubilanti, vo
všetkých životných ťažkostiach im pomáhala viera v Boha. Ján podotkol, že
keď mal nejaký problém, vždy si zašiel do
kostola a tam prišiel na nejaké riešenie.
Manželia Plučinskí gazdovali na neveľkom hospodárstve. - Na všetko dohliadala
manželka, - hovorí Ján. - Ona sa starala
o výchovu detí. Ja som často bol aj mimo
domova, keď som robil po okolitých dedinách. Mal som veľa práce v dielni a ak ma
niekto poprosil o nejaké výrobky, nikomu
som neodmietol. Hlavne po vojne, veľa
ľudí si budovalo domy a ja som im robil
okna a dvere.
Počas tých rokov manželstva sa dočkali jedenástich vnukov a piatich pravnukov. Celá rodina sa zúčastnila ďakovnej
sv. omše za ich spoločných 65 rokov života. Do ďalších dní im prajeme hodne
božích milostí a radosť zo života.

Navždy spolu

Životné cesty Márie a Andreja sa skrížili v obci, v ktorej sa obaja narodili a vychovali. Mária sa narodila 31. októbra
1942 v rodine Sebastiána a Anny Vaclavovcov a bola ich jedinou dcérou. Andrej
sa narodil 21. októbra 1940 v slovenskej
rodine Andreja a Veroniky Vaclavovcov.

Mal brata Štefana a dve sestry. Žoﬁa
žije v rodnej obci a Mária s rodinou býva
v Spišskej Starej Vsi. Ako vidieť, spájalo
ich už od narodenia aj to isté priezvisko.
Poznali sa od detstva a skoro zistili, že ich
spoločná náklonnosť sa zmenila na lásku.
Andrej s úsmevom povedal, že sa chcel
rýchlo oženiť s Máriou, aby mu ju nikto
iný nezobral.
Okrem gazdovstva, ktoré spoločne viedli, Andrej pracoval v TANAP-e
od roku 1964 až do zaslúženého dôchodku. Mária zase, aby si privyrobila,
viackrát cestovala do Spojených štátov amerických. Okrem Ameriky mala
možnosť vidieť aj Taliansko, kde taktiež pracovala. Povedala, že všade je
dobre, ale doma najlepšie. No keď sa
chce pomôcť deťom, niekedy treba aj
vycestovať. Rozlúčky sú veľmi ťažké,
zvlášť pre matku, ktorá stále myslí na
deti a manžela, ako sa im darí.
Jubilanti spolu vychovali päť dcér,
na ktoré sú pyšní. Mária a Genovéva
odišli do USA, zatiaľ čo Kristína, Jolanta a Stanislava bývajú v Poľsku. Manželia Vaclavovci majú najviac radosti
zo 14 vnukov a pravnuka.
K zlatej svadbe im prajeme veľa
zdravia, radosti a pohodlia v rodinnom
kruhu.
Dorota Mošová

Manželom Márii a Andrejovi Vaclavovcom z Čiernej Hory práve 6. februára t. r.
uplynulo polstoročie spoločnej cesty životom. Svoje významné jubileum oslávili
v rodinnom kruhu.
- 50 rokov, ktoré naši rodičia strávili spoločne, je pre nás krásnym príkladom, ako svorne odolávať problémom
a napriek každodennej námahe, starostiam naďalej ostať verným v láske.
- Sú to pekné slová a ešte krajšie je
počuť ich od svojich detí. Vtedy máte
pocit, že sa oplatila námaha, ktorú ste
vynaložili počas výchovy. Je potešujúce, že si deti berú za vzor svojich rodičov. Jubilanti si počas oslavy zlatej
svadby uvedomili, že sa oplatila ich
ťažká a namáhavá práca, rodičovská
starostlivosť, keď sa pozerali na svoje
deti, vnukov a pravnuka a v ich srdciach bola spokojnosť s dosiahnutými
cieľmi. Ako samotní jubilanti podotýkajú: - Človek je spokojný, lebo to,
o čom sníval na začiatku manželstva,
sa splnilo. Dobre vychovať deti je naozaj ťažká práca, ale dnes sa nám za
to odplácajú svojou láskou a starostlivosťou.
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Dorota Mošová
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AKÝ BUDE OSUD KACVÍNSKEJ ŠKOLY?
Budova bývalej slovenskej školy v Kacvíne už vyše sto rokov stojí v blízkosti
kostola v tejto obci. Spoločne tvoria zaujímavé, dnes už takmer unikátne, architektonické spojenie. Pre slovenskú menšinu
v Poľsku je táto škola zaujímavá aj tým, že
v jej laviciach sedeli mnohí činitelia i členovia Spolku Slovákov v Poľsku, medzi nimi
napríklad bývalý šéfredaktor Života Ján
Špernoga, predseda Spolku Ján Molitoris,
obvodní predsedovia Spolku Ján Magera,
Vojtech Pivovarčík, Anton Pivovarčík, organista Andrej Soja, či súčasný generálny tajomník Ľudomír Molitoris. Nevšedný
význam má však aj pre slovenský národ
ako taký. Základné vzdelanie tu dostal
významný organizátor hudobného školstva na Slovensku, v rokoch 1945 – 1954
vedúci Speváckeho zboru slovenských
učiteľov, prvý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave a spoluzakladateľ
Slovenskej ﬁlharmónie prof. Ján Strelec,
ktorého meno môžeme nájsť v každej
slovenskej encyklopédii. Okrem toho je
táto škola symbolom slovenského odporu
voči maďarizácii, ktorá v Uhorsku vrcholila
koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
V tom čase, po takzvanom rakúskomaďarskom vyrovnaní, Slováci postupne
prichádzali o svoje skromné porevolučné
výdobytky – Maticu slovenskú i tri slovenské gymnázia. Práve likvidácia národného
školstva mala urýchliť asimiláciu nemaďarských národov v Uhorsku. V oblasti
Zamaguria bola veľmi nízka úroveň vzdelania. Tak napríklad v roku 1869 v Osturni
z 1701 obyvateľov vedelo čítať a písať len
12 osôb (z toho dve iba slabo), v Zálesí
z 221 obyvateľov vedeli čítať a písať iba
dve osoby, v Spišskej Starej Vsi vede-

lo čítať a písať 163 osôb.48 Podobne to
vyzeralo s veľkou pravdepodobnosťou vo
všetkých zamagurských obciach. Vzdelaní
boli zvyčajne len úradníci, kňazi a učitelia.
Tento stav uhorskej vláde na jednej strane
vyhovoval, pretože národ bez inteligencie
je ľahšie pozbaviť jeho práv, na druhej

Budova bývalej školy v Kacvíne dnes

strane však snaha o hospodársky rozvoj
krajiny si vyžadovala vzdelaných ľudí.

48
PAVLIK, E.: Rozvoj základného školstva
a kultúry. In: Spišská Stará Ves a Zamagurie.
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo,
1988, s. 124.

Školu navštevoval aj prvý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave prof. Ján Strelec
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Z tohto dôvodu bolo zakladanie škôl štátom podporované. Ale len maďarských.
Keď slovenský kňaz Ján Ceperik, pôsobiaci v Kacvíne koncom 19. storočia,
požiadal o postavenie novej školskej budovy pre rímsko-katolícku ľudovú školu,
nestretlo sa to s pozitívnym ohlasom uhor-
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ských úradov, ktoré kládli veľa prekážok.49
Preto sa 1. júla 1896 obrátil so žiadosťou
na Spišskú diecézu, pričom zdôrazňoval,
že ...nie štát, ale obec Kacvín sa rozhodla
postaviť budovu školy z tvrdého materiálu... ctihodnému ordinariátu dovoľujem si
oznámiť, že 22. júla t.r. bude položený základný kameň za slávnostného zhromaždenia ľudu a Božej pomoci, za zbierky, do
ktorej sám prispievam 100 zlatými. Okrem
materiálu a manuálnych prác len murári, tesári a stolári vyjdú na 1000 zlatých.50
Z Biskupského úradu Spišskej diecézy
dostal už 5. júla promptnú odpoveď, v ktorej síce boli niektoré ďalšie pokyny, ako
postupovať a čo všetko musí predložiť51,
ale rok 1896 na priečelí svedčí o tom, že
základný kameň novej budovy školy uzrel
svetlo sveta ešte v tom istom roku. Sčasti
si svoj slovenský ráz, aj napriek maďarizácii, ktorá podľa miestneho učiteľa Jozef
Richweissa ...tak učiteľom, ako aj žiactvu
úmorná, protivná bola...52, zachovala až do
49
FLACH, J.: Nowa szkoła w Kacwinie. In:
Tygodnik Podhalański, č. 43, 1996, s. 23.
50
Štátny archív v Levoči, f. Spišské biskupstvo, 1091/1896. Z latinčiny preložil: prof.
Jozef Šimončič.
51
Tamtiež.
52
Archív Základnej školy v Spišskej Starej
Vsi, Školská kronika I. (1832 – 1945), s. 3.

skončenia prvej svetovej vojny. Pohľadnice, ktoré posielali z vojny chlapci narukovaní z Kacvína boli písané po slovensky.53
V zozname škôl a učiteľov zhotovenom
v roku 1919 bola škola v Kacvíne zapísaná ako slovenská rímskokatolícka, pričom
miestny učiteľ Jozef Richweiss zložil spoločne s manželkou 19. júla 1919 sľub vernosti Československej republike.54
V roku 1920 pripadol však Kacvín i ďalšie spišské a oravské obce Poľsku. Budova školy sa naďalej využívala na vyučovanie avšak s tým rozdielom, že bola
zmenená na štátnu poľskú školu. Tento
stav trval až do roku 1939, kedy bol Kacvín opäť pričlenený ku Slovensku. Škola
bola do roku 1940 štátna, neskôr rímskokatolícka. Ani po skončení vojny, keď obec
pripojili k Poľsku, budova školy neprestala
plniť svoju funkciu. Prakticky nepretržite
sa tu vyučovalo až do roku 1996, teda celých sto rokov. Po postavení novej budovy
začala staručká, opotrebovaná, vyslúžilá
škola chátrať. Pred pár rokmi sa jej stav
začal rapídne zhoršovať. Preto generálny
tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris požiadal gminu o ochranu
pred jej úplným zničením a o odkúpenie
do súkromného vlastníctva. Budova však
podľa gminy nebola určená na predaj. Po
roku, keď už boli porozbíjané všetky okná,
vylomené dvere, cez strechu zatekalo
a všetko nasvedčovalo tomu, že sa čaká
už len na jej zrútenie, sa situácia zopakovala. Žiadosť o kúpu i jej následné od53
Súkromný archív PhDr. Ľudomíra Molitorisa, pohľadnica Martina Szoju z 3. decembra
1917.
54
Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad,
f. Školský inšpektorát v Kežmarku, Zoznam
škôl a učiteľov, bez sp. č./1920.

Pohľadnica Martina Szoju z Kacvína z roku 1917

mietnutie. Ak sa mala táto z historického,
národného i architektonického hľadiska
vzácna vyše storočná budova zachrániť,
neostávalo nič iné, len sa obrátiť na Vojvodský úrad ochrany pamiatok so žiadosťou o posúdenie jej stavu i významu a prípadné následné zapísanie do zoznamu
pamiatok. Obhliadka budovy a stretnutie
všetkých zainteresovaných strán sa konala 12. januára tohto roku. Zúčastnili sa jej
Ľudomír Molitoris, starosta obce Kacvín
Józef Szewczyk, poslanec obce Kacvín
Jan Rataj, zástupca vojta gminy Nižné
Lapše Antoni Sowa, inšpektor pre otázky stavebníctva a územného plánovania
gminy Nižné Lapše Roman Budz, Anna
Pywowarczyková z pobočky Vojvodského
úradu ochrany pamiatok v Novom Targu a inšpektorky Dorota Wojciaczyková
a Joanna Hożycká z Vojvodského úradu
ochrany pamiatok v Krakove. Pamiatkari
po obhliadke zhodnotili, že budova školy

List kňaza Ceperika Spišskej diecéze, ohľadom postavenia školy 1896
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Stretnutie zainteresovaných 12. januára
2010 pred budovou školy

v kontexte s ďalšími historickými budovami v jej okolí tvorí zaujímavý architektonický fenomén a preto jej zbúranie neprichádza do úvahy. Tento fakt potvrdili aj v liste
z 18. januára, kde sa okrem iného píše, že
...historická hodnota budovy si zasluhuje
zápis do registru pamiatok... navrhovaná
forma konzervátorskej ochrany garantuje
právnu ochranu budovy... Predstavitelia gminy sa bránili argumentom o iných
prioritách a nedostatku ﬁnancií na rekonštrukciu budovy, ktoré však po jej zápise
do registru pamiatok jednoducho budú
musieť nájsť. V tejto súvislosti je nepochopiteľné, prečo teda budovu, ktorú sami
nedokážu alebo nechcú udržiavať a ani
ináč využívať, odmietajú predať. Pevne
však veríme, že v súlade so zákonom, po
rozhodnutí o zápise budovy do registru
pamiatok, bude opravená. A možno na nej
v budúcnosti pribudne aj pamätná tabuľa,
ktorá by pripomínala jej význam pre slovenský národ.
PhDr. Milica Majeriková
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Jerzy Głowacki

Alicja Głowacka pred domom v Podsrní

Keď pôjdeš horou
Keď sa zamýšľame nad prírodou, kdesi v hĺbke srdca vieme, že práve ona je
žriedlom ľudského súcna. V nej má naša
civilizácia naše korene, svoj základ, bez
ktorého by sa nedokázala rozvíjať. Z prírody predsa čerpáme suroviny, ktoré neskôr
pretvárame a spracovávame na svoj úžitok. Aj keď mnohí odchádzajúc do miest a
veľkých aglomerácií a usádzajúc sa v nich
o prírode úplne zabúdajú, či dokonca na
ňu zanevrú, nájdu sa medzi nami ľudia,
ktorí si bez nej svoj život nedokážu vôbec
predstaviť.
Azda jedným z najlepších príkladov sú
manželia Jerzy a Alicja Głowackí, ktorí sa
na „staré kolená“ presťahovali z Lodže do
Podsrnia. Ak to niekomu znie absurdne,
príliš sa mu nedivím, ale čítajúc ďalšie
riadky každý čitateľ hádam pochopí, prečo
sa rozhodli na takýto krok.
Bocian má hniezdo neďaleko, pri zbrojnici
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Pokiaľ chceme pochopiť ich rozhodnutie usadiť sa na Orave, prvá otázka, aká
mi prichádza na um, je – čo by najlepšie
charakterizovalo manželov Głowackých?
Na túto otázku môžeme ich v prípade
odpovedať dvojako. Na prvom mieste by
som postavil odpoveď, že sú veľkými milovníkmi hôr. A to je práve dôvod, prečo
chceli opustiť veľkomesto a usadiť sa v
divokej prírode. Ak sa Podsrňanci ohradia, že Podsrnie nie je divokou prírodou,
pozrite sa, prosím, na fotograﬁe a predovšetkým na tú, kde líška nahliada cez balkónové dvere do izby. Ku tomu už hádam
niet ani čo dodať.
Druhou odpoveďou by mohlo byť ich
predošlé zamestnanie. Obaja sú fyzikmi.
Jerzy pôsobil ako profesor na Lodžskej
univerzite a zároveň bol členom vedeckej
rady. Jeho manželka ako fyzička pôsobila
Čo tu ešte môžem nájsť
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v oblasti medicíny. Od mladosti si obľúbili
hory a predovšetkým Tatry. Každú voľnú
chvíľu trávili medzi končiarmi. Našli si priateľov nielen medzi ľuďmi hôr, ale aj medzi
zvieratami – poznali ich kamzíky, svište,
medvede, ale dokonca i vretenička. Hory
si obľúbili natoľko, že sa tu rozhodli usadiť
po odchode do dôchodku. Keď pán profesor odchádzal z univerzity, kolegovia s
akousi nedôverou hľadeli na jeho rozhodnutie a nechápali, prečo odchádza z vedeckého prostredia kamsi ďaleko. Na ich
pochybnosti mal Jerzy pripravenú jednu
odpoveď – vyberám si slobodu. Jerzy len
s úsmevom dodáva, že pokiaľ vtedy tomu
celkom nerozumeli, dnes mnohokrát od
kolegov počúva, že predsa len sa správne
rozhodol.
A aká bola cena za tú vytúženú slobodu? Prvým vážnym rozhodnutím, aké museli spoločne prekonať, bol výber miesta.
Ktorýsi zo známych im kedysi povedal, že
ak by sa chceli v horách usadiť, najlepšie

Aj ježovia sú hladní, hlavne v noci

im bude medzi Oravcami na Orave. Prečo?
Pretože sú najlahodnejší a a najhostinnejší
medzi Goralmi. Dnes svojmu známemu dávajú za pravdu a sú naozaj radi, že im takto
poradil. Druhým krokom bola kúpa domu.
Najviac sa im zapáčil ten v Podsrní. Tu našli svoje miesto v svojej prírode, ktorou sa
môžu teraz kochať dosýta.
Nie všetko však bolo také jednoduché. V Lodži im stačil bicykel na to, aby
sa mohli slobodne pohybovať po meste.
Auto nikdy predtým nepotrebovali. Avšak
po príchode do Podsrnia si odrazu urobili
vodičský kurz a kúpili si auto. Bolo im potrebné, pretože na autobusy sa nedá príliš
spoľahnúť.
Radšej však namiesto auta chodia
na prechádzky do prírody. Pán profesor
dokonca i cestou z Podvlka vyberá chodníčky Oravským dielom, ako obyčajnú
asfaltku. Vlastne odjakživa sa radšej túlal
necestami a s týchto potuliek má obrovské množstvo krásnych zážitkov a mnoho
stretnutí s rôznymi zvieratkami.
Už od hladu nezomriem...

Líška na Babej Hore

Ako som už spomínal, spolu s manželkou mali v Tatrách medzi zvieratkami
mnoho priateľov. Či sa treba nejakých
zvierat báť? Obaja manželia svorne tvrdia, že nie. Ale teba mať pred nimi rešpekt. Zviera cíti, ako je človek voči nemu
nastavený. Keďže si na noc nejedenkrát
vybrali nejaký kamenný útulok medzi skalami namiesto chaty, kamzíky a svište boli
ich každodennou spoločnosťou. A ako sa
dostala do kruhu ich známych vretenička?
Nuž vylihovala si medzi jahodami a oni
ju radi pozorovali. Stretávali ju na tomto
mieste každý rok. Radi ju pozorovali zblízka. Podľa pána profesora je meter naozaj bezpečnou vzdialenosťou, pri ktorej
nehrozí nebezpečenstvo. Vretenica totiž
útočí na jednu tretinu svojej dĺžky. Ak to
strojnásobíme, meter bude naozaj bezpečný. Avšak pri potulkách oravskými lúkami je potrebné mať palice. Nielen že sa
s nimi rýchlejšie a východnejšie chodí, ale
zároveň môžeme nimi prekutávať nepriehľadné miesta, aby sme náhodou nestúpili
na vretenicu.
Hádam jedným s najzaujímavejších
známych bola medvedica aj s malým. Na
prvý pohľad by sme sa mali radšej takejto
spoločnosti obávať. Nie však v prípade, ak
nám medvedica dôveruje. A im dôverovala. Prišla totiž ku nim s mladým, ktoré pri
nich nechala a sama sa šla nažrať.
Medzi oravských známych patril nepochybne párik vlkov. Podarilo sa im naďabiť
na ich stopy. A tak sa Jerzy vybral ich stopami. Či sa to vlka dotklo, či nie, že niekto
chodí jeho cestami, po stopách Jerzeho
prišiel až k ich domu, nahliadol cez zavreté okno do izby, zašiel k pivnici a vrátil sa
späť do lesa.
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Neočakávaný návštevník

K typickým návštevníkom patria v zime
sýkorky, ktoré si niekedy sadajú priam do
lona pani Alicje. Hladný býva aj ježko, ktorý sa občas zatúla k miske s mliekom. Najväčším prekvapením bola však zvedavá
líška, ktorá cez otvorené balkónové dvere
nazerala do izby domu. Tento moment sa
podarilo zachytiť fotoaparátom, takže patrí
medzi tie najkrajšie zábery.
Od manželov Głowackých by sme sa
mohli hádam všetci učiť obozretnosti v prírode. Prírody sa totiž netreba báť. Treba
mať však pred ňou rešpekt. A čo robiť, keď
stretneme medveďa? Najlepšie je zísť mu
z cesty. Ak si ideme naproti, treba nechať
zvieraťu priestor, aby sa necítilo ohrozené.
Vtedy aj ono nechá priestor nám a niekedy dokonca urobí to isté, čo my. Tiež nám
zíde z cesty, aby sme sa bezpečne obišli.
Chcel by som sa týmto manželom Głowackým poďakovať za rozhovor popriať
im mnoho krásnych zážitkov v oravskej
prírode a zároveň aj pohodu a pokoj v ich
novom oravskom príbytku.
Text: Marián Smondek
Foto: manželia Głowackí
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PREKVAPENIE
PRE JOZEFOV
Meniny Jozefa sú veľmi populárne na
Spiši a Orave. Majú aj viacerých oslávencov. Jednými z nich sú aj naši krajania a
odbojári Jozef Petrášek a Jozef Griguš
z Krempách. Práve na ich počesť sa 20.

marca t.r. v klubovni MS SSP v Krempachoch uskutočnila oslava menín. Bolo to
pre oslávencov prekvapenie, ktoré im prichystala rodina. Zúčastnil sa jej aj miestny
výbor MS SSP. Veď aj vo výbore sú Jozefovia. Oslávenci boli veľmi milo prekvapení a neskrývali radosť z toho, že si na nich
spomenuli. Prijali gratulácie a vypočuli si
živio, ktoré im zahral Dominik Petrášek.
V príjemnej nálade a ponorení do diskusie

ochutnávali dobrôtky pripravené rodinou.
Spomínali na staré dobré časy, s chuťou
si aj zaspievali slovenské ľudové pesničky
a s úsmevom na perách a hrejivým pocitom v srdci odchádzali domov.
Aj my prajeme oslávencom dlhé roky
strávené s rodinou, zdravie a chuť naďalej sa zúčastňovať diania na krajanskom
poli.
Dorota Mošová

SLOVENSKÉ VYSIELANIE
V MEDZINÁRODNOM PRIESTORE
Rádio Slovakia International sa Vám prihovára sedem dní v týždni v polhodinových
magazínoch a to nielen v slovenskom, ale aj
v ruskom, anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku.
RSI obsiahne prakticky celú planétu.
Svedčia o tom listy, ktoré redakcie dostávajú z Londýna, New Yorku, Paríža, Moskvy,
Osaky, ale aj Soulu, Číny, Tobaga a Argentíny. Do celého sveta vysiela RSI už od roku
1993. Odvtedy je najoperatívnejším elektronickým médiom na spojenie Slovenskej
republiky so zahraničím.
Slovenské vysielanie venuje osobitnú
pozornosť životu Slovákov v zahraničí. Je
vhodným kanálom na šírenie informácií o
aktuálnom dianí na Slovensku od hospodárskeho a politického diania, cez vzdelávanie,
vedu, kultúru a umenie po šport. Predstavuje prírodné krásy Slovenska a možnosti
cestovného ruchu. Zoznamuje s dejinami,
oživuje zvyky a tradície. Prezentuje súčasnú
slovenskú hudobnú tvorbu a v súťaži dáva
príležitosť vyhrať týždenný pobyt pre dve
osoby vo Vysokých Tatrách.
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Počúvať nás môžete cez satelit. Parametre pre nastavenie satelitného príjmača
ASTRA 3A sú nasledovné: pozícia: 23,5 ° E
(východne), Frekvencia: 12 565 MHz, Polarizácia: horizontálna. Naladiť si nám môžete
v premiére o 17.30 hod. stredoeurópskeho
letného času a v reprízach o 21. hod. a o 22.
hod a 30 minúte.
Budova slovenského rozhlasu
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Naše vysielanie nájdete aj na internetovej adrese: www.rsi.sk
Slovenské vysielanie Rádia Slovakia
International je určené všetkým, ktorí chcú
viac vedieť o Slovensku a spoznávať ho.
K prijímačom Vás pozývajú redaktori
Krajanského vysielania

ORAVSKÁ KNIŽNICA
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Približne 50 km od poľsko-slovenskej
hranice na Orave leží mestečko Dolný Kubín,
o ktorom sme na stránkach Života už neraz
písali. Veľkoleposť tohto malého mesta nachádzame predovšetkým v histórii, ktorá je
s ním zviazaná - v ľuďoch, ktorí v ňom zanechali trvalé stopy prostredníctvom práce,
svojho zanietenia a v neposlednom rade v
literárnej tvorbe. Niet čo namietať, Dolný Kubín a jeho okolité obce sú rodiskom takých
velikánov Slovenska, akými boli napríklad: lekár a spisovateľ Ladislav Nádaši Jégé a Martin Kukučín, organizátor národného života na
Orave Samuel Novák, tvorca slovenskej národnej hymny Janko Kráľ, spisovateľ a básnik Pavol Országh Hviezdoslav, spisovateľka
Margita Figuli a mnoho iných významných
literátov. Jedným z oravských rodákov z obce
Krivá bol jazykovedec a spisovateľ Anton Habovštiak. A práve jeho meno s hrdosťou nosí
oravská dolnokubínska knižnica.
Načrime stručne do jej histórie, ktorá
sa viaže k roku 1951 - vtedy bola otvorená
Okresná knižnica v Dolnom Kubíne. V priebehu nasledujúceho roka boli vytvorené prvé
oddelenia knižnice, postupne k ním pribudlo
oddelenie regionálnej bibliograﬁe (1976) či
hudobné (1985). Okresná knižnica bola v roku 1994 premenovaná na Oravskú knižnicu
a pomerne nedávno - v roku 2004 prijala
meno Antona Habovštiaka.
Knižnica je miestom, ktoré skutočne žije.
Prichádzajú tu nielen čitatelia, ale aj nádejní
začínajúci spisovatelia a milovníci literatúry,
ktorých zastrešuje Literárny klub Fontána. Na
pôde knižnice sa konajú krsty nových kníh,
prednášky a besedy na rozličné témy, stretnutia so spisovateľmi a mnoho zaujímavých
podujatí.
Jedným z projektov, ktorý sa v knižnici
podarilo zrealizovať, bola Noc s Anderse-

Riaditeľ knižnice - P. Huba

nom - určená pre najmladších čitateľov. Ide
o medzinárodné podujatie, ktoré sa konalo
po prvýkrát v Čechách, v Uhorskom Hradišti a postupne sa rozšírilo aj do ďalších
európskych štátov, Slovensko nevynímajúc,
s cieľom podporiť čítanie a záujem o knihy
u detských čitateľov. Ako taká noc v knižnici
vlastne vyzerá? Predstavme si malých dychtivých čitateľov, ktorí pod dozorom dospelých
nocujú v knižnici a kým nezaspia, čítajú knihy, počúvajú tie najrôznejšie tajomné príbehy
a po celú noc obrazne putujú z rozprávky do
rozprávky. Ďalším úspešne zrealizovaným
projektom bol Knižný VŠEVEDKO 2009 - literárno-vedomostná súťaž, či projekt Budem
Pavol (Dobšinský) alebo Pikaso?

Nielen na tému poľskoslovenskej spolupráce
O knihách a rozličných zaujímavostiach,
plánoch do budúcnosti, literárnej tvorbe, ale
aj na tému dlhodobo a sľubne sa rozvíjajúcej
poľsko-slovenskej spolupráce, ktorá viaže
oravskú knižnicu s Mestskou verejnou knižnicou v Limanovej, som sa porozprávala s
riaditeľom Oravskej knižnice A. Habovšiaka
v Dolnom Kubíne, promovaným historikom
Petrom Hubom, ktorý prezradil: - S Mestskou
verejnou knižnicou v Limanovej nás viaže
skutočne niekoľkoročná spolupráca, ktorú si
veľmi ceníme. Obidve mestá viaže partnerská spolupráca, ktorá prebieha už 40 rokov.
V roku 2007 bol úspešne zrealizovaný
projekt Spoločný slovensko-poľský knižničný
rok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja s Mestskou verejnou
knižnicou v Limanovej a v súčasnosti je
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
PR - SR rozbehnutý mikroprojekt Cezhraničný kultúrny dialóg. Jednou z aktivít zahrnutou

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
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do tohto programu je Medzinárodná fotograﬁcká súťaž, ktorej výsledkom bude vydanie
spoločnej publikácie víťazných fotograﬁí.
Na literárnom poli by sa mal objaviť zborník
literátov združených v literárnych kluboch
v Limanovej a v Dolnom Kubíne, treba podotknúť, že to nebude po prvýkrát.
Reč prišla aj na plány do budúcnosti: - Záleží mi na tom, aby knižnica bola miestom, kde
sa budú naši čitatelia dobre cítiť. Chystáme
zveľaďovanie priestorov knižnice, v najbližšom
čase bude vybudovaná prístavba a počítame
aj s výťahom pre deväť osôb. Verím, že nielen
priestor, ale aj možnosti knižnice sa tak určite
rozšíria, knižnica jednoducho musím byť zaujímavým a viacfunkčným miestom.
Ďalšia činnosťou, do ktorej sa riaditeľ P.
Huba s chuťou pustil, je vydávanie časopisu
oravskej knižnice - Priateľ knižnice. Nemožno
však nespomenúť to, čo je najhlavnejšie, teda
mapovanie histórie Oravy a vydávanie s tým
súvisiacich publikácií: - História je niečo, čomu
sa venujem po celý život. Ako historika ma
zaujímali historické témy, ale aj osudy ľudí a
významných osobností, ktoré ovplyvňovali kultúrne dianie, - povedal s nadšením. Výsledkom
tohto záujmu sú, okrem iného, memoárové
knihy: Tŕnistá cesta na popravisko, mapujúca
život Janka Matušku, V smútku a ponížení, približujúca udalosti okolo roku 1683, kedy bolo
vypálených 25 dolnokubínskych obcí a kedy
sa Dolný Kubín stal župným sídlom, kniha Anton Habovštiak v spomienkach a Z jednej
kolísky o Margite Figuli. P. Huba však vo svojej
tvorbe nezabúda ani na detských čitateľov, posledná kniha, ktorá je pre nich určená, nesie
názov Povesti z Oravy.
V závere nášho rozhovoru s pochopením
skonštatoval, že pozná problémy týkajúce
sa slovenskej menšiny žijúcej na poľskom
území Oravy i Spiša: - Ako historik sa orientujem v problematike krajanskej menšiny. Na
túto tému by sme určite mohli dlho rozprávať.
Úprimne som fanúšikom pracovného kolektívu časopisu Život a Spolku Slovákov v Poľsku a vážim si každodennú prácu ľudí, ktorí
tam pracujú, - dodal.
Ako vidieť, milovníci umenia si vždy nájdu
cestu k sebe, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú. Vôbec pritom neprekáža, že
ich delia desiatky kilometrov, pretože láska
k literatúre nepozná hranice. Tak je to aj v prípade čitateľov a milovníkov písaného slova
z Dolného Kubína a poľskej Limanovej.
Lýdia Ostrowska
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Viac ako 190 km turistických chodníkov v národných parkoch a prírodných rezerváciách Slovenska bude obnovených
z programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila
Nadácia Ekopolis. Sedem organizácií získalo na ich obnovu celkom 25 000 eur. Podporené projekty sa nachádzajú v Nízkych
Tatrách, na Muránskej planine, v Poloninách, v Slovenskom krase, na Poľane, v
Bielych Karpatoch a v Chočských vrchoch.
Cieľom projektov je obnova turistického
značenia a technického stavu chodníkov,
zlepšenie ich infraštruktúry dobudovaním
odpočívadiel, lavičiek, mostíkov, informačných panelov a pod. Projekty budú dokončené do konca jesene 2010. „Cieľom
programu Živé chodníky je udržiavať dobrý stav označených turistických trás, ktoré
patria do kultúrneho dedičstva Slovenska.
Umožňujú kvalitné a zdravé využívanie
voľného času obyvateľov a návštevníkov,
pomáhajú propagácii Slovenska ako turistickej destinácie. Preto nás teší obsahová aj geograﬁcká pestrosť podporených
projektov, ich kvalita a efektívnosť. Do nadácie prišlo 22 žiadostí, v celkovej sume
takmer 102-tisíc eur, “ povedal Ján Roháč,
programový manažér Nadácie Ekopolis.
Členovia Športového klubu Horec z Liptovskej Tepličky za 3 470 eur obnovia a
skvalitnia infraštruktúru piatich turistických
chodníkov v okolí obce, v atraktívnej oblasti Národného parku Nízke Tatry. Celková dĺžka upravených chodníkov bude 45
kilometrov. (Podtatranské noviny)

* * *

Spišský dejepisný
spolok – 45 rokov
Spišský dejepisný spolok (SDS) bol založený ako pokračovateľ spolku totožného
mena z roku 1883, a to v roku 1992. Ešte
predtým však začal svoju činnosť v roku
1965 ako Krúžok historikov Spiša Slovenskej historickej spoločnosti. Existencia samostatného spolku v tej dobe nebola možná. Jeho predsedom bol až do premeny
na samostatný spolok v roku 1992 Eduard Pavlík, tajomníkom Ivan Chalupecký.
Je samostatným nezávislým spolkom,
dobrovoľným, záujmovým, kultúrno-spoločenským, nepolitickým združením historikov a milovníkov histórie Spiša, ktorý
nedostáva od nikoho žiadne dotácie. Jeho
funkcionári vykonávajú svoju prácu mimo
pracovných úväzkov, vo svojom voľnom
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čase a bez nároku na odmenu. Má okolo
350 členov. Sú medzi nimi fyzické osoby, historici i milovníci histórie a študenti, predovšetkým zo Spiša, z iných častí
Slovenska, ale aj zo zahraničia (Rakúsko,
Maďarsko, Poľsko, Nemecko), právnické
osoby, medzi nimi niektoré mestá a obce
(napr. Levoča, Spišská Belá, Letanovce,
Iliašovce) alebo organizácie (napr. Spolok Slovákov v Poľsku, Spišské múzeum
v Levoči).
Úlohou SDS je napomáhať vedeckému výskumu minulosti Spiša, propagovať a rozširovať poznatky organizovaním
prednášok, seminárov, sympózií, exkurzií
i vydávaním tlačového orgánu s názvom:
„Z minulosti Spiša“. Doteraz vyšlo sedemnásť ročníkov tejto ročenky, ktorú spolok
vydáva z vlastných prostriedkov. SDS spolupracuje so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV, s múzeami, archívmi
a pamiatkovými orgánmi. SDS organizuje
ročne 3-4 podujatia (valné zhromaždenie,
dva semináre, vedecké konferencie alebo
spomienkové oslavy a jednu exkurziu na
rôznych miestach Spiša), často priamo v
obciach pri príležitostiach ich výročí. Viaceré podujatia mali medzinárodný charakter. Účasť na nich býva najmenej 70 členov, v obciach však aj oveľa viac.
SDS vedie výbor volený raz za tri
roky valným zhromaždením. Dlhoročným
predsedom je známy slovenský historik
Doc. Dr. Ivan Chalupecký. Nakoľko spolok nedostáva žiadne príspevky a dotácie,
žije predovšetkým z členského a z dvojpercentnej dane podnikateľov. Občas
nejaká obec, mesto alebo organizácia zasponzoruje časť jeho výdavkov. Žiadosti
o príspevky od štátu ostali väčšinou bez
úspechu, alebo len s malým príspevkom.
Zdôrazňujeme, je to organizácia nepolitická, konfesionálna, nezisková, založená
na dobrovoľnej práci, ktorej snahou je
pozdvihnúť národné a regionálne sebavedomie a hrdosť kultúrnej a morálnej
úrovne členov a ostatných občanov najmä
Spiša. Doterajší ohlas na jeho činnosť je
veľmi dobrý, aj napriek slabej medializácii spolku. Seriózne ocenenie pozitívnych
činností ľudí v rôznych oblastiach nášho
života nie je asi vlastné súčasným médiám, chamtivým po škandáloch.
V prvú marcovú sobotu t.r. privítalo
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
členov SDS na XVIII. valnom zhromaždení. Okrem prerokovania procedurálnych
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bodov prijali program činnosti na rok 2010
a oboznámili sa s časťou historickej práce zakladateľa spolku spred 45-tich rokov
Eduarda Pavlíka, ktorú v ucelenej knihe
vydalo Vydavateľstvo KUBKO GORAL
pod názvom Stručné dejiny Zamaguria
do roku 1918 s bohatou obrazovou prílohou jeho syna Eduarda. Vydavateľ vyzval
prítomných, aby sa zapojili do pripravovanej ročenky odbojára na rok 2011 článkami, či podnetmi, spomienkami na neblahé
roky vojny, či kladnými príkladmi práce
s mládežou.
Ján Kubáň

* * *
Slovenská pošta vydala na konci marca poštovú známku k 400. výročiu konania
Žilinskej synody medzníka náboženskej
reformácie v 17. storočí. Synoda bola zvolaná na dni 28.-30. marca 1610 do Žiliny
pod záštitou palatína Thurzu a znamenala
konštituovanie a vytvorenie samostatnej
cirkevnej organizácie evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania. Zobrazuje časť
unikátneho oltára z kostola v Necpaloch,
ktorý vznikol na základe objednávky organizátora Žilinskej synody palatína Juraja Thurzu. Autorom výtvarného návrhu
známky, hárčeka, obálky prvého dňa a
pečiatky je akad. mal. Dušan Kállay a
autorom oceľorytiny je akad. mal. Martin
Činovský. Známka vychádza v nominálnej hodnote 1,10 eura v náklade 60 000
kusov.
Súčasne s poštovou známkou bude
vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30. marec 2010 a

domicilom Bratislava. Motívom obálky prvého dňa je portrét palatína Juraja Thurzu.
Námetom FDC pečiatky je symbol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Na známke je zobrazená unikátna autentická pamiatka, monumentálny drevený
oltár Speculum Justiﬁcationis z roku 1611.
Tzv. Thurzov oltár je pôvodne z kaplnky
na Oravskom hrade a dnes sa nachádza
v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania v Necpaloch. Hodnota
Thurzovho oltára je výnimočná vzhľadom
na osobnosť objednávateľa, ako aj na
náročnosť a unikátnosť jeho ideového
programu. V neposlednom rade ide o výnimočné dielo reprezentujúce zachované
protestantské umenie 17. storočia.
Známka, zobrazujúca výjavy z oltára,
platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom
poštovom styku od 30. marca 2010 až do
odvolania. (SME)

* * *
Prvý deň mesiaca marec sa v Spišskej Starej Vsi konala oslava 110. výročia
narodenia jedného z najvýznamnejších
staroveských rodákov - Štefana Leonarda
Kostelničáka, ktorý je známy najmä ako
zakladateľ slovenskej ornamentiky. Menej
známa je skutočnosť, že po pripojení obcí
severného Spiša k Poľsku v roku 1920 sa
usiloval o pozdvihnutie magurského ľudu
aj na druhej strane hranice. Na podujatí
sa zúčastnili poprední predstavitelia Matice slovenskej, Etnograﬁckého múzea
v Košiciach, riaditelia ﬁriem a škôl v Zamagurí, rodinní príslušníci i starostovia
niektorých zamagurských obcí, vrátane
primátora mesta Spišská Stará Ves Ing.
Jozefa Harabina. Program si pripravili
žiaci miestnej základnej školy, základnej
umeleckej školy, folklórne súbory Maguranka a Pieniny. Pri tejto príležitosti podpredseda MS Dr. Alexander Števík udelil
mestu, primátorovi, matičiarom i občanom vysoké matičné ocenenie Medailu
Cyrila a Metoda. (mm)

* * *
Presne do polovice marca mali politické
strany a hnutia možnosť registrovať svoje
kandidátky do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 12. júna. Túto možnosť
využilo celkovo 18 politických strán, čo je
o tri menej ako v posledných voľbách v roku 2006. Svoje kandidátky podali všetky
politické strany pôsobiace v parlamente v
súčasnosti. Šéfkou Ústrednej volebnej komisie bude zástupkyňa strany SMER-SD
Tatiana Janečková a post podpredsedníčky obsadila predstaviteľka mimoparlamentnej Strany Rómskej koalície Zuzana
Molnárová. (mm)

* * *
Traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky – Ivan Gašparovič, Róbert
Fico a Pavol Paška – založili občianske
združenie Svätopluk, ktorého cieľom je
umiestniť osemmetrovú bronzovú sochu
veľkomoravského kniežaťa Svätopluka
na hlavné nádvorie Bratislavského hradu.
V tejto súvislosti ohlásili spustenie dobrovoľnej zbierky. Na sochu je potrebné vyzbierať 270 000 €, pričom naši najvyšší činitelia prispeli do zbierky sumou 1 000 €.
(mm)

* * *
Dňa 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnil
diskusný večer Ústavu pamäti národa na
tému slovensko-poľské vzťahy v rokoch
1939 – 1945. Diskusie sa zúčastnil prvý
československý konzul v Katoviciach
JUDr. Matej Andráš, poľský historik Dr.
Dariusz Dąbrowski a slovenskí historici
PhDr. Milica Majeriková a Mgr. Dušan Se-

geš, PhD. V diskusii sa dotkli problematiky
(česko)slovensko-poľských vzťahov pred
vypuknutím druhej svetovej vojny, počas
vojny i otázok života na inkorporovanom
území. (mm)

* * *
Hrubý domáci produkt eurozóny (HDP)
vo štvrtom štvrťroku sa podľa druhého
odhadu medzikvartálne nezmenil a HDP
celej Európskej únie vzrástol o 0,1 percenta. Informoval o tom štatistický úrad
EÚ Eurostat. V rámci členských krajín EÚ,
z ktorých boli údaje k dispozícii, hospodárstvo medzikvartálne vzrástlo najviac v
Estónsku (2,5 %), na Slovensku (2 %) a v
Poľsku (1,2 %).
Desať členských krajín ešte zaznamenalo pokles, pričom najväčší bol v
Lotyšsku (-2,9 %), Írsku (-2,3 %) a v Rumunsku (-1,5 %). Medziročne sa HDP
eurozóny vo štvrtom kvartáli zmenšil o
2,2 % a ekonomika EÚ bola slabšia o 2,3
%. Slovenský HDP sa vo štvrtom kvartáli
medziročne zmenšil o 2,6 %. Medziročný
rast zaznamenalo iba Poľsko (2,8 %) a
Luxembursko (1,4 %). Najväčší pokles bol
v Lotyšsku (-17,1 %), v Litve (-13,2 %) a v
Estónsku (-9,5 %).
Za celý rok 2009 ekonomika eurozóny oslabla o 4,1 % a hospodárstvo EÚ sa
zmenšilo o 4,2 %. Americká ekonomika v
minulom roku klesla o 2,4 % a Japonská
oslabila o 5,2 %. Vo štvrtom kvartáli 2009
hospodárstvo USA medzikvartálne vzrástlo o 1,4 % a medziročne o 0,1 %. Japonská ekonomika medzikvartálne vzrástla
o 0,9 % a medziročne o 1,4 % oslabla.
(Denník Pravda)

* * *
Dňa 11. marca prezident SR Ivan Gašparovič na návrh predsedu vlády Róberta
Fica odvolal z funkcie ministra výstavby
a regionálneho rozvoja Igora Štefanova.
Dôvodom bol tzv. „nástenkový“ tender, pri
ktorom sa podľa Najvyššieho kontrolného
úradu neúčelne vynaložilo 32 000 €. Do
volieb bude rezort viesť minister školstva
Ján Mikolaj. Po júnových voľbách bude
ministerstvo zrušené a jeho agenda prejde pod rezorty pôdohospodárstva, hospodárstva a vnútra. (mm)
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VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

M

nohí z našich krajanov nám určite
dajú za pravdu, že najmladší čitatelia nášho časopisu si školský
rok bez tradičnej výtvarnej súťaže hádam
ani nevedia predstaviť. Neurobili sme
veru žiadnu výnimku a na začiatku tohto
školského roka bol vyhlásený ďalší ročník
Výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša pod
názvom Vysnívané povolanie.
Pripomeňme si, že súťaž vyhlasuje
redakcia časopisu Život vždy v septembri. Je určená pre žiakov základných škôl
a gymnázií pochádzajúcich z Oravy a Spiša. Jej prvoradým cieľom je viesť žiakov
a gymnazistov k tvorivosti, podnecovať
v nich záujem o výtvarné umenie a podporovať rozvoj ich estetického cítenia.
V priebehu posledných mesiacov
nám do redakcie prišlo veľa prác z Oravy, Spiša a Podhalska. No prišla nám aj
zásielka veľmi pekných prác zo ZUŠ A.
Cígera z Kežmarku a tiež z Gymnázia P.
O. Hviezdoslava z Kežmarku. Po zrátaní
všetkých doručených prác sa ukázalo,
že ich celkový počet je 234. Pokiaľ ide
o Oravu, dostali sme prekrásne práce
adresované do našej redakcie napr. z Veľkej Lipnice, Podvlka, Harkabuza, Malej
Lipnice, Hornej Zubrice, Dolnej Zubrice,
Jablonky, Oravky a Chyžného. Zo Spiša
napr. z Nižných Lápš, Repísk - Bryjovho
a Grocholovho Potoka, Durštína, Novej
Belej, Krempách, Jurgova, Čiernej Hory
a gymnázia z Białky Tatrzańskej. Najviac
prác sme dostali zo ZŠ v Krempachoch bolo ich viac než 50.

Martyna Stachnová – Zdravotná sestra
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Hodnoteniu súťažných prác, ktoré
sa uskutočnilo vo štvrtok 11. marca t.r.
v priestoroch redakcie, sa venovali: oravský básnik a výtvarník František Kolkovič
a mladá výtvarníčka Magdalena Harasiewiczová. Pomáhal im pritom aj pracovný kolektív redakcie.
Všetci svorne skonštatovali, že v tomto ročníku bolo do súťaže doručených
množstvo rôznorodých a zaujímavých
prác a vybrať spomedzi nich len niekoľko najkrajších, to vôbec nebolo ľahké. Pri
zvážení základných kritérií, akými bola:
námaha, ktorú tvorca práce musel pri jej
zhotovení vynaložiť, aký materiál či výtvarnú techniku si pritom zvolil, či zhotovená práca zodpovedala téme súťaže, veku
autora, jeho fantázii a zobrazeniu námetu.
Hodnotená bola aj samostatnosť pri tvorbe práce, jej originalita a celkový estetický
dojem. Jedným z kritickejších konštatovaní bolo, že niektoré z prác očividne neboli
zhotovené deťmi, ktorým zrejme pomáhal
niekto starší. Použitá technika, či celkový
dojem totiž nezodpovedal veku dieťaťa.
Preto by sme chceli apelovať na tých, ktorí sa do súťaže prihlásia v budúcnosti, aby
práce zhotovili v rámci svojich vlastných
možností a zručností.
To je však hádam jediné negatívum,
aké bolo na adresu súťažných prác vyslovené, pretože porota počas hodnotenia
skutočne nešetrila slovami pochvaly a obdivu. Objektívne si veľkú pochvalu zaslúžili
deti z Oravy. Naozaj sa posnažili, pretože
svoje vysnívané povolanie zobrazili nielen formou kresby, ale vytvorili aj výšivky,
priestorové práce a maľby na skle. Obrazotvornosť a tvorivosť nechýbala však ani
malým Spišiakom.
Pokiaľ ide o spracovanie témy, vysvitlo,
že vysnívaným povolaním dievčat je: speváčka, herečka, tanečnica, resp. baletka,
predavačka, kaderníčka, ale dokonca aj
rehoľná sestra, včelárka či zverolekárka.
Nejeden chlapec sa túži stať kozmonautom, cestovateľom, automechanikom, policajtom alebo športovcom. Či sa krajanským deťom ich sny pri výbere povolania
splnia, to ukáže čas, my - starší im pritom
budeme držať palce. Podstatné je, že
mnohým nechýba talent a chuť zapojiť sa
do rozličných súťaží, v tomto prípade do
výtvarnej súťaže.
Práce boli hodnotené v dvoch vekových kategóriách: do mladšej skupiny
boli zaradené práce žiakov ZŠ od 1. – 4.
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Margita Valičeková - Chcem byť balerínou

ročníka. Do staršej skupiny boli zaradené práce žiakov od 5. ročníka ZŠ až po
gymnazistov. Napokon porota spomedzi
všetkých prác vybrala tie, ktoré pokladá
za najzaujímavejšie. V každej vekovej kategórii bolo udelených 15 súťažných miest
a desať knižných odmien.
Podľa slov členov poroty, deťom nechýba fantázia a u mnohých už teraz badať rodiaci sa výtvarný talent.
Na záver nám nezostáva nič iné, len
víťazom srdečne zablahoželať a tým, ktorí nezvíťazili, patrí veľké ďakujem za ich
snahu a úsilie, ktoré možno porota ocení
v nasledujúcom ročníku súťaže. No a samozrejme, že nemožno nespomenúť tých,
ktorým patrí najväčšia vďaka za podporu
a motiváciu detí k účasti vo výtvarnej súťaži, teda učiteľov výtvarnej výchovy základných škôl a gymnázií.
Lýdia Ostrowska

VÍŤAZI
Mladšia skupina
(od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Hubert Stolarčík (1. tr. ZŠ) z Harkabuza
- Budem cestovateľom
2. Dávid Surma (2. tr. ZŠ) z Krempách Chcem byť kozmonautom
3. Marek Długopolský (2. tr ZŠ) z Harkabuza
- Budem kozmonautom
4. Agneška Nováková (4. tr. ZŠ) z Jablonky
- Borov - Záhradníčka
5. Dominik Klozyk (3. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej
Lipnice - Chcem byť maliarom
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Anna Jurčáková – Chcem byť včelárkou

6. Maria Ignacoková (4. tr. ZŠ) z Krempách
- Inštruktorka jazdy na koni
7. Martyna Stachnová (1. trieda ZŠ č. 3)
z Malej Lipnice - Zdravotná sestra
8. Olívia Maślanková (3. str. ZŠ č. 2) z Podvlka - Chcem byť módnou návrhárkou
9. Zuzana Gwiźdżová (1. tr. ZŠ č. 3) z Malej
Lipnice - Budem speváčkou
10. Hubert Karkoška (4. tr. ZŠ č. 2) z Malej
Lipnice - Chcem byť astronómom
11. Szymon Żywczak (1. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej
Lipnice - Chcem byť inžinierom
12. Dávid Stefko (4. tr ZŠ) z Chyžného Láka ma povolanie policajta
13. Jonáš Pieronek (2. tr. ZŠ č. 2) z Podvlka
- Budem maliarom
14. Melánia Udzielová (3. tr. ZŠ č. 2) z Podvlka - Chcem byť zverolekárkou
15. Mariola Mišincová (2. tr. ZŠ č. 2) z Hornej
Zubrice - Páči sa mi povolanie kaderníčky

Ďalších účastníkov sme odmenili
slovenskými knihami:
1. Aneta Stašiaková (2. tr. ZŠ č. 1) z Podvlka
- Chcem byť maliarkou
2. Krzysztof Kondys (2. tr. ZŠ) z Hakabuza
- Budem športovcom
3. Jakub Benkus (0. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice - Chcem byť hokejistom
4. Matúš Symalczyk (3. tr. ZŠ č. 1) z Veľkej
Lipnice - Chcem byť maliarom
5. Lýdia Surovčíková (4. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej
Lipnice - Budem policajtkou
6. Tomáš Majerčák (4 tr. ZŠ) z Novej Belej
- Stanem sa známym hokejistom
7. Natália Gavendová (4. tr. ZŠ) z Novej Belej - Chcem byť čašníčkou
8. Agneška Kaniová (3. tr. ZŠ) z Repísk - Vojtičkovho Potoka - Chcem byť kuchárkou
9. Michal Chabior (1. tr. ZŠ) z Jurgova Chcem byť futbalistom
10. Martin Sączek (2. tr. ZŠ) z Harkabuza
- Budem hercom

Hubert Stolarčík – Budem cestovateľom

Staršia skupina
(5. tr. ZŠ - gymnáziá)
1. Anna Jurčáková (2. tr. gym.) z Chyžného
- Chcem byť včelárkou
2. Karolína Prilinská (1. tr. gym.) z Jablonky
- Budem kozmonautkou
3. Monika Braviaková (5. tr. ZŠ) z Novej Belej - Chcem byť speváčkou
4. Bartolomej Pavlák (6. tr. ZŠ č. 1) z Hornej
Zubrice - Chcem pracovať v lunaparku
5. Dagmara Žabová (3. tr. gym. Białka
Tatrzańska) z Čiernej Hory - Budem architektkou
6. Monika Jurčáková (5. tr. ZŠ) z Chyžného
- Budem poľnohospodárkou
7. Evelína Ząbkovská (1. tr. gym.) z Oravky
- Chcem sa stať herečkou
8. Klaudia Šišková (6. tr. ZŠ) z Chyžného Budem policajtkou
9. Joanna Zagatová (5. tr. ZŠ) z Jurgova Stanem sa rehoľnou sestrou
10. Anna Obyrtałová (1. tr. gym.) z Jablonky
- Budem maliarkou
11. Margita Valičeková (1. tr. gym. Białka
Tatrzańska) z Białky Tatrzańskej - Chcem
byť balerínou
12. Martyna Soltysová (6. tr. ZŠ) z Durštína
- Budem poštárkou
13. Lukáš Brandys (5. tr. ZŠ č. 2) z Podvlka Chcem byť horárom
14. Katarína Trzopová (1. tr. gym. Białka
Tatrzańska) z Repísk - Bryjovho Potoka
- Stanem sa kaderníčkou
15. Agneška Paluchová (6. tr. ZŠ) z Krempách - Chcem byť predavačkou

3. Anna Bradnysová (6. tr. ZŠ č. 2) z Podvlka - Stanem sa záhradníčkou
4. Žaneta Martyniaková (5. tr. ZŠ) z Dolnej
Zubrice - Budem fotografkou
5. Patrik Dziurczak (5. tr. ZŠ č. 1) z Hornej
Zubrice - Chcem byť Mikulášom
6. Angelika Mahajdová (5 tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice - Budem herečkou
7. Paulína Chlipalová (6. tr. ZŠ) z Durštína
- Chcem byť hlásateľkou počasia (rosničkou)
8. Rafal Waresiak (5. tr. ZŠ č. 1) z Hornej
Zubrice - Chcem byť futbalistom
9. Katarína Patlevičová (1. tr. gym.) z Jablonky - Budem fotografkou
10. Dávid Jasiura (6. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice - Chcem byť automechanikom

Ďalších účastníkov sme odmenili
slovenskými knihami:
1. Evelína Lojeková (5. tr. ZŠ) z Novej Belej
- Chcem byť kaderníčkou
2. Sabina Kulašiaková (2. tr. gym.) z Chyžného - Budem speváčkou
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Poviedka na voľnú chvíľu
MARTIN KUKUČÍN

MLADÉ LETA
NOVELA

2
„Dobre, keď neveríš – ja nemám čo
ukrývať.“
„Ty si hľadel do obloka ... aha, tu si ho!
Už ťa mám ... No, pozri mi do očí!“
Ferko napäl všetky sily, aby vydržal
Miškov inkvizítorský pohľad, ale nemohol.
Cítil, ako Miškovo oko zabodlo sa mu hlboko a preniká všetky tajnosti. Sklopil zrak
pred ním.
„Vidíš, nevydržíš! Čo tam bolo v obloku? Povedz, lebo ja sa nedám oklamať.
Aha – to bolo ono!“
Ferko pozrel do obloka: videl v ňom
dopoly pretiahnutú záclonu, spoza nej
vystreté ramienko a v ruke akýsi čierny
predmet. Ferko stál zničený, nevládal sa
ani hnúť, akoby ho boli vkopali do zeme.
Miško pozrel naň – prišlo mu ľúto tohto
slabého, hanblivého chlapca. Čo to drží v
ruke?“ opýtal sa ho.
„Ja nevidím nič,“ odpovedal Ferko, a
tentoraz hovoril pravdu, lebo nevidel ozaj
nič. Dom Marendov i s osudným oblôčkom
tancoval mu pred očami.
To je vajíčko – pozri len: čierne, v brezulke farbené, pekné...Ty ju znáš? Videl si
ju dakedy? Veď nás tá volá, aby sme ju šli
kúpať – poďme!“
„Kam?“
„Do Marendov. Veď nás volá! Poď,
okúpeme ju, dokonale ju okúpeme,“ a ťahal za rameno Ferka, ktorý i urobil niekoľko krokov k sklepu.
V obloku blysla vydesená tvár dievčaťa a zmizla hneď v tmavom úzadí. Ferko
zastal.
„No, čo je?“
„Ja nejdem.“
„Ty si blázon – mrmaj! Dobre, nechoď;
ani ťa nechcem!“
A Miško bystrým krokom vošiel do
kupcovej brány. Ferko pobúrený vrátil sa
domov. Čakal, ako sa Miško vráti zahanbený ... Sadol za stôl a pozeral knihy, ale
nerozoznával písmená.
Po dlhej chvíli vpadol Miško do izby.
„Bol si?“ zvolal Ferko.
„Vidíš, čo si nešiel? Bolo to tam, keď
som vošiel... Aha, toto nám ukazovala z
obloka. „Položil na knihu Ferkovu vajíčko,
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ktoré ligotalo sa ako tvár murínova. „Dali
mi ho, i koláčov bola veľká misa na stole.
Vpálim do izby – nikoho v nej, ani duše.
Prezrel som všetky kúty, pozrel i za veľkú kasňu – ani tam nič. Obrátil som sa k
dverám, že už idem preč... V kasni čosi
šuchne, poď ja ta... Otvorím ju, iba ženské
šaty, podšívané bielym tylom... Podvihnem
sukňu, čo tam visela: ukáže sa dno, biela,
jedľová doska, a na tej doske nohy, bosé,
bielučké nôžky. Tu v kasni spišťalo, ale
tak, že som sa hneď odhodil naprostred
izby, čo som sa naľakal. I fľaška s vodkou
mi vypadla...“
„A to bola ona?“
„Ja som ju nevidel, len som šípil. Ale
som sa bál, nie že tam to spišťalo, ale
že ma tu dolapia. Poď ja v nohy! Ale vo
dverách zastaví ma pani kupcova: „Čo
tu chcete – čo je?“ A tu vidí mňa, zabitú
ﬁasku a tú kasňu otvorenú – poznala ma
i uhádla, čo tu chcem. „Poďte so mnou,“
Pošepla mi, „ja vás k nej dovediem.“ Viedla ma do druhej izby. Ja som vedel, že
jej tam nebude; ale som len šiel, akoby jej
veril. A doviedla mi ju.“
„A aká bola?“
„Pekná. V sukničke, ale už obutá, a
dlane držala si na tvári. Pani mi podala
pohár a smiala sa. A ja šust vodu: iba ruky
som jej polial – voda jej lakťom stekala na
zem. A zase spišťala – práve ako v kasni.
Potom utiekla; počul som, ako sa smeje
v pitvore a izbe. Vidíš, čo si nešiel? To je
tak dobre, keď kúpeš a tak pekne sa ťa
boja! Tak sa triasla, keď som sa vodou zahnal, že ju oblejem. Na koláča – vezmi
si! Tam sú veľmi štedrí, ani som nemyslel
... A ja som ju dlho strašil; tri razy som sa
rozohnal a vše spišťala, čo sa vše zľakla
a uhla sa... Potvora, hľadela pomedzi prsty na mňa – tak jej oči svietili ani mačaťu.
A keď som vyšiel do pitvora, odchýlili sa
dvere od jej izby a videl som jej tvár vo
dverách... bola pekná, vysmiata. A čo ti
je? Čo neješ? Ja som tam zjedol tri kusy, i
cestou jeden – toto je tebe, jedz, dobrý je.
Ale mal si ísť!“
Ferko mlčal, koláča sa nedotkol; hľadel zamyslený k dverám.
„Vari sa hneváš?“ zvolal urazený
Miško. „Čo si nešiel? Sám si si vinný.“
Ferko neodpovedal, ale celý deň bol
smutný. Večer zvlhla mu poduška od horúcich sĺz.
Prešiel do piatej triedy, prišla gréčtina.
Eleny v Revúcej nebolo: Ferko pozabudol na ňu, len tu i tu zišli mu na um milé
časy, keď hľadieval do Marendovho okna.
Vlani už bola v Revúcej s matkou na gym-
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naziálnom majálese, ale Ferko netancoval
s ňou; nemal smelosti.

3
Predstavenie vypadlo k všeobecnej
spokojnosti. Ak by sa zdar alebo nezdar
mal vyvodiť dľa nálady obecenstva – tak
vydarilo sa skvele. Keď obligátne dva páry
po mnohých nedorozumeniach padli si
konečne do náručia a obdržali od rodičov
požehnanie, obecenstvo vypuklo v radostný jasot. Lebo darmo je, veľká je radosť
ľudí, keď vidia, ako sa dva páry znôtia, čo
hneď len na javišti. Obecenstvo tlieskalo,
kým všetci ochotníci nevystúpili radom na
javište. A ani potom neprestalo – chcelo
kohosi zvlášť vyznačiť. Spoza kulís vystrčil ktosi Miška, obecenstvo privítalo ho potleskom. Miško ukláňal sa a v tom zmätku
sa dostal príliš do popredia pódia. Opona
za jeho chrbtom zhrnula sa nadol. Smiešne bolo vidieť jeho zmätenú tvár. Zdvihnúť
oponu a popod ňu vojsť na javište – to
zdalo sa mu neprimeraným. Stúpil teda na
stoličku a z nej na hľadisko medzi hudcov.
Obecenstvo zasmialo sa dobrému nápadu. Ale i režisér zbadal, že vyvrel ovcu z
košiara, i vytiahol po nečase plachtu; čakal dlho, dlho, kým vráti sa stratený herec.
Smiech obecenstva bol mu odpoveďou.
Obecenstvo prešlo do bočnej miestnosti. Študenti zatvárali okná, vynosili
lavice, ponechajúc ich len toľko, koľko
ich patrilo popri stenách pre gardedámy.
Hudba zahrala – počal sa tanec.
Miško vrátil sa tiež do siene, zbavený
hereckého obleku. Bol náruživým tanečníkom, hoci netancoval dľa pravidiel. Tancovať neučil sa v Paríži, ale ani v Revúcej
– vedel toľko, čo ho naučila matka-príroda. Štvorylku, zvlášte v šiestej túre, tak
zmiatol, že nebolo inej rady, ako začať
iný, známši tanec. Hoci dnes bol hrdinom
večera, bol predsa nespokojný. Koľko ráz
pošiel po Elenu, vždy mu ju predchytili.
Umienil si, že nasledujúci tanec musí s
ňou tancovať. Stal si do prvého radu a
hľadel v tú stranu, kde sedela. Ona videla
jeho veselé oči, ako svietia – usmiala sa.
Prišlo jej na um ktorési miesto z dnešnej
veselohry. Smiech utlmila a obrátila sa k
matke.
Musíš ty so mnou tancovať. A čo budeš popod nebo lietať, neujdeš mi už,
myslel Miško, keď hudci začali ladiť svoje
nástroje. Vykročil pravou nohou, lebo videl
tiež oktavána L., ako si muštruje tanečnice a po rozhodnutí nespúšťa očí z Eleny.
Hudba zaznela, mládež rozsypala sa sie-
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ňou ako kŕdeľ vyplašených holubov. Oktaván mal dlhé nohy a istú zručnosť raziť si
cestu bez toho, aby bol dakoho sotil alebo
sa s dakým zrazil. Už bol pred Elenou, keď
Miško dobehol a vysekol svoju poklonu.
„Len na minútu, slečna,” prosil oktaván L. Elenu, ktorá nerozhodnutá sedela, čakajúc iste druhého, čo jej bol snáď
milší. A skutočne, ako prišiel Miško,
pozrela naň veselo; bola by rada s ním
šla, ale nevedela, jak toho prvého odbaviť. Miško uhádol položenie – prehliadol
všetko.
„Odpusť, braček, slečna so mnou ešte
netancovala a sľúbila sa mi ešte – vlani.“
L. skúmavo pozrel na Elenu a videl, že
jej je Miško milší. Urazený uklonil sa a odišiel. Elena vstala, položila svoje plné rameno na jeho plece, a už vznášala sa po
boku Miškovom na perutiach hudby. Miško
cítil, že táto tanečnica viac ho rozohrieva,
že mu je milšia než iné. Pil plným dúškom
pôžitok, ktorý poskytoval tanec. Elena na
nič nemyslela, nič necítila – stratila sa úplne vo víre, do ktorého sa hodila.
„Ďakujem vám, slečna, že ste mne
dali prednosť,” šepol jej Miško pri ktoromsi
ľahšom zvrate.
„Kedy?” Elena už dávno zabudla, akým
spôsobom sa dostala s Miškom do kola.
Miška to urazilo; on myslel, že naschvál robí sa zábudlivou, aby ho schladila a znížila. „Už nepamätáte, ako som vás
pýtal do tanca?“
A aby ju upamätoval, pritiahol ju tesnejšie k sebe.
Elenu zamrzelo, čo pred chvíľou nerozvážne vyviedla. Čo vyviedla, to bol vrtoch, samopaš, a jej tanečník si namýšľa
... To ju pobúrilo. Pozrela naň chladno, s
opovržením.
„A preto si vy namýšľate? Rada tancujem s kýmkoľvek iným, len s ním nie. Keby
bol miesto vás prišiel iný...“ zasekla sa a
pomlčala.
Miško videl v tom len dráždenie.
„Chce ma skúšať,” pomyslel a doložil:
„Veď ste za mnou čakali, za mnou, darmo
budete tajiť – videl som to!“
Elena musela uznať, že Miško pravdu
hovorí. Vedela, že on po ňu príde, za ním
čakala – ale to bolo všetko len z vrtochu,
okamžitého nápadu, a on už z toho robí
kapitál.
„Dosť zle, že ste to spozorovali, alebo si namýšľate, a ešte horšie, že mi to
vravíte. Musím vám úprimne povedať, že
vaša namyslenosť je veľká a zakladá sa
na klame ešte väčšom.“

Miško nečakal takejto odpovede. Myslel, že ho najviac odbaví žartom – a ona sa
hnevá! Razom sa mu otvorili oči – ona ho
nenávidí, znevažuje, opovrhuje.
„Dovolil som si primoc – odpusťte. Viac
sa nestane ...”
Cítila, že rameno, ktoré ju predtým
tak silne zvieralo, razom ochablo, akoby
náhle nevláda bola doň prišla. A následok
bol, že párik, ktorý pred chvíľou družne
tancoval podľa taktu, pomýlil sa a stratil
nôtu. Museli zastať, aby vypustenú niť
znovu pochytili. Ale šlo to ťažko, lebo už
púšťali sa na krídla, keď drgol sa do nich
mimoletiaci párik a skazil ich úmysly. Prešli ešte raz sieňou a Miško zaviedol svoju
tanečnicu k materi.
Pani rechtorka medzitým, čo dcéra
tancovala s Miškom, tiež nezaháľala.
Šiel mimo nej profesor B., triedny učbár
jej syna, ktorý bol v prvej klase v Revúcej a vzhliadnuc známu paniu, pozdravil
ju. A ako to u starostlivých matiek býva,
zastavila ho a začala sa vypytovať na puk
svojich nádejí.
„A ako – už je spokojnejší s alumniou?”
pýtala sa ho. Profesor ani netušil, že malý
Zvarina bol kedy nespokojný s alumniou.
„A čo sa mu nepáčilo?”
„Kašu nemôže vystáť – a tu ju dostáva dva razy do týždňa na večeru. Bôb tiež
nejedával ani doma – a ja dávam naň tu
klobásku, tu kúsok rebierka: a tu ho musí
jesť bez všetkého, len hlúpy... I v piatok
býva vraj bobová polievka zapražená! My
to nejedávame. Len čeliadke dávam bôb
pod polievku, i to neľutujem masti.“
Profesor usmial sa. Nie že by mu pani
bola bývala smiešna: veď ktorá mať nemá
starosť o svoje dieťa – ale usmial sa, aké
má pochopy o alumnii.
„A čože tak rád?”
„Z múky – bárčo, len nech je z múky! A
tu sa z múky nič nedáva – to ho veľmi trápi. I s hospodou je nespokojný. Majú tam
psa, a ten celé noci brecháva...“
Profesor obrátil reč na školu a tu zveril
ustarostenej mamičke veľmi smutné veci
o pokrokoch jej synáčka. Z latiny a matematiky dostal chlapec ex ultimis.
„Ale ozaj?” zhíkla prestrašená mať. „A
ako je to – pre pána boha! Veď náš Petrík bol v dobrej škole – sám otec ho učil,
a ako piloval! Hneď druhý rok už sedával
Petrík samý prvý medzi najstaršími. V štvrtom roku už otcovi pomáhaval. Prerectoval i starších... Ako by to bolo?“
Profesor vysvetľoval tak i tak; uvádzal
príklady, ale mať len nedôverive pokrúcala
hlavou. Všetko sa jej pozdávalo, že tento
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človek nenávidí jej syna, že mu je tajným
nepriateľom a len číha, aby ho zahubil.
Veď je to aj zvláštno: jej Petrík a prepadnúť!
„Chlapec je trochu rozmaznaný,” riekol
profesor s úsmevom.
„Môžem povedať – radi sme ho mali.
Jediný syn, jediná nádej. Nedávali sme
mu čo najťažšie lekcie a nechovali ako
mendíka. Starali sme sa oň: a teraz ono
sa trápi samo. Nebožiatko!“
Profesor prijal tieto výčitky matkine
celkom chladno.
„On ho nemá rád – je bez citu človek,
ako kameň,” vzdychla si pani rechtorka.
Profesor riekol konečne:
„Moc toho trápenia tiež nebude. Chlapec je lenivý a samopašný. Dostal úlohu z
počtov – nevyhotovil ju, ani len príkladov
nevpísal do zošitu. Profesorovi oddal zošit
prázdny.“
„Pomýlilo sa, chúďatko; možno myslelo, že úloha je vpísaná, a tak ju ... Veď i
starým ľuďom sa všeličo popridáva. Kôň
má štyri nohy ...“
Profesor, hoci človek ešte mladý, často mal príležitosť skúmať srdce materské.
Neraz počul takto hovoriť matky, a to nie
obyčajné, často veľmi vzdelané osoby.
Prekvapovalo ho, keď o všetkom súdili
rozumne, nepredpojate, správne, ale keď
prišla reč na deti, na ich deti – to robili skoky tie najpodivnejšie. Svoje dieťa okrášliť,
vidieť ho bez chýb, čisté ani to božie slniečko: v tom i vzdelané matky podobajú
sa menej vzdelaným i nevzdelaným.
„Nebol to omyl,” preťal razom nitku,
ktorej sa materská láska ešte chytala. „Bol
by možno omyl, keby sa to bolo stalo len
ten raz: ale práve tak urobil i s úlohou nemeckou!“
Pani pozrela skaleným okom do tváre
profesorovej. Neverila mu. Snáď mýli sa,
snáď to vyviedol iný darebák. Jej Petrík!
To dieťa podarené – a klamať!
„A kedy sa to stalo?”
„Po Vianociach. Do Vianoc nemali
sme nič proti nemu. Sľuboval veľmi mnoho – ale po sviatkoch ani čo by bolo seklo.
Upadol, že je to až div!“
Matke srdce zakrvácalo. Teda predsa!
Ale zas vynašlo nitku, na ktorú sa zachytiť.
„Možno zlí kamaráti ho zviedli. Veď je
to neslýchaná vec, aké sú daktoré detiská
skazené! Padol medzi zlých – skazil sa
mi!“
(M. Kukučín: Spod školského prachu,
Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, Bratislava 1963)
Pokračovanie v budúcom čísle
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ediným Slovákom v cirkevnej správe
zostal kaplán Ján Doranský, ktorý
pôsobil vo Veľkej Lipnici a Chyžnom. Odtiaľ ho však presunuli do
oblasti Żywca a v júli 1946 prinútili opustiť Poľsko.48 Do uvoľnených farností boli
postupne prideľovaní poľskí kňazi. V máji
1946 sa krakovský vojvoda obrátil s prosbou na Metropolitnú kúriu, aby obsadzovala spišsko-oravské farnosti kňazmi
– patriotmi, ktorých hlavnou úlohou bude
boj so slovenským separatizmom a šovinizmom.49 Prirodzeným výsledkom takejto
politiky bolo stupňovanie národnostného
napätia. Spory medzi poľskými kňazmi
a slovenským obyvateľstvom sa vyhrotili
v otázke kostolného spevu. Za slovenský
spev v kostole boli Slováci bití, pokutovaní
i väznení.50 Aby v niektorých obciach vôbec
mohli prevádzať omše v poľskom jazyku
dovážali Poliakov z okolitých dedín.51 Kňazi
sa od oltára Slovákom vyhrážali odvetnými opatreniami a niektorí začali prevádzať
tzv. tiché omše.52 Kostol sa teda bohužiaľ
nestal nástrojom zmierenia, ale násilnej polonizácie miestneho obyvateľstva.

48
GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945 – 1947. In: Almanach Slováci
v Poľsku XI. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 185; SMONDEK, M.: Z našich
začiatkov... vo Veľkej Lipnici. Život – kultúrnospoločenský časopis Slovákov v Poľsku, september 2007, č. 9, s. 6.
49
KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 20.
50
ŠA Levoča, f. M. Grigera, Školské a
cirkevné pomery na Spiši a Orave v rokoch
1918 až 1946; Zápisnice s Vojtechom Bucom
a Andrejom Brijom z Jurgova z 28. 12. 1945;
Jakubom Rusnákom z Jurgova z 16. 1. 1946,
Jánom Mlynarčíkom z Černej hory z 23. 1.
1946, k. 11; KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości
słowackiej, s. 43; JENDŽEJČÍKOVÁ, A.: Z našich začiatkov... v Kacvíne. Život – kultúrnospoločenský časopis Slovákov v Poľsku, marec 2007, č. 3, s. 3; JENDŽEJČÍKOVÁ, A.: Ako
sme začínali... v Tribši. Život – kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, máj 2007,
č. 5, s. 4; SMONDEK, M.: Z našich začiatkov...
v Chyžnom. Život – kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, október 2007, č. 10,
s. 4.
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ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisnice s
Jakubom Rusnákom z Jurgova z 16. 1. 1946;
Ondrejom Vojtasom z Jurgova z 7. 2. 1946,
k. 11; SMONDEK, M.: Z našich začiatkov...
v Podvlku. Život – kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, november 2007, č.
11, s. 4.
52
ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva SNR pre
vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie za mesiac
december 1945, 58/1945 prez.; KWIEK, J.:
Z dziejów mniejszości słowackiej, s. 64.
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Po odchode slovenského vojska,
zlikvidovaní slovenských milícií, vyhnaní
učiteľov a kňazov ostalo slovenské obyvateľstvo na severnom Spiši a hornej Orave
bez akejkoľvek podpory. Stávalo sa ľahkým terčom perzekúcií zo strany poľských
štátnych orgánov, ako aj rôznych bánd
pôsobiacich v podhaľanskom regióne,
z ktorých sa najviac angažovali skupiny

mi inštitúciami.54 Prepady boli poväčšine
spojené s fyzickým násilím a xenofóbnym
správaním. Výstižne o tom vypovedá prípad z Fridmanu z 31. mája 1946, kedy
približne stodvadsať mužov v poľských
vojenských uniformách úplne vykradlo deväť tamojších Slovákov – roľníkov (Jána
Pavlíka, Valentína Plevu, Štefana Gančára, Pavla Organiščáka, Andreja Gurčáka,

Postavenie slovenského
obyvateľstva na severnom Spiši
a hornej Orave po skončení druhej
svetovej vojny (1945 – 1947) (3)
PhDr. Milica Majeriková

Leták proti pripojeniu Spiša a Oravy
k Poľsku (ŠA Levoča)

zastrešované bandou Józefa Kurasia, vystupujúceho pod pseudonymom „Ogień“.
Tieto ozbrojené skupiny sa stavali do
pozície protikomunistických a protifašistických bojovníkov, organizovali výpravy
na územia severného Spiša a hornej Oravy, kde okrádali roľníkov, ktorí neboli ani
komunistami, ani fašistami a jediným ich
previnením bolo, že sa hlásili k slovenskej
národnosti. Takmer každý deň boli z bývalého inkorporovaného územia hlásené
krádeže dobytka, šatstva a jedla, ťažké
zranenia, či iné spôsoby šikanovania.53
Pri krádežiach pritom nerobili rozdiely
medzi civilným obyvateľstvom a štátny53
ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačné zprávy ONV
SSV expozitúre Povereníctva SNR pre vnútorné veci
v Košiciach, Hlásenia za mesiace máj až september
1945, 58/1945 prez.
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Jozefa Organiščáka, Jozefa Kutarňu, Jána
Brinčku a Vojtecha Dvornického), ktorým
zobrali všetko šatstvo, obuv, potraviny,
ošípané, kravy a kone. Všetkých, vrátane
rodinných príslušníkov i žien nemilosrdne
zbili pažbami pušiek, za doprovodu nadávok: Z k...y synu slovacky!. U Pavlíka,
ktorého zbili tak, že sa nemohol niekoľko
týždňov ani pohnúť, sa jasne vyslovili: Ste
obžalovaný, že ste Slovák, pre ktorú príčinu máme nariadené Vás úplne zničiť.55
Okrem naturálií požadovali od konkrétnych obyvateľov, prípadne i celých
obcí vysoké sumy peňazí.56 Počas svojho pôsobenia do februára 1947 uvalili na
spišsko-oravské obce celkovo 120 kontribúcií.57 Slováci sa tak dostávali do neriešiteľnej situácie, ak nezaplatili stali sa
obeťami Kurasiových násilností, ak zaplatili boli perzekvovaní oﬁciálnymi štátnymi
poľskými orgánmi za podporu nelegál-
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KORKUĆ, M.: Zostańcie wierni...,
s. 424.
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ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Veliteľstvu desiatej pešej divízie
v Košiciach, hlásenie zo 7. júna 1946, 66/1946
prez.; Institut Pamięci Narodowej v Krakove (ďalej IPN Krakov) 074/12, Akta kontrolne
spraw, karta 199, t. 2, p. 4.
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Pred prepadom obeť zvyčajne dostala
výhražný list, v ktorom bola vyzvaná, aby na
určené miesto priniesla určitú sumu peňazí.
ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná zpráva
ONV SSV Veliteľstvu 10. pešej divízie, oddelenie O.B.Z. v Košiciach, Hlásenie z 16. 10.
1946, 66/1945 prez.
57
STOMMA, L.: Walka o „Ognia“. Polityka
z 26. 8. 2006, č. 34, s. 85.
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nych skupín.58 Známy je prípad z Jurgova,
na ktorý Ogień uvalil kontribúciu 200 000
złotych. Funkcionári UB sa o tom dozvedeli a prišli do Jurgova žiadať tieto peniaze. Šoltýs v domnení, že ide o Ogniovych
ľudí im peniaze dal, na čo bol zatknutý
a uväznený v Novom Targu.59 Okrem
toho niektorí členovia milícií spolupracovali s Kurasiom, v noci sa zúčastňovali
prepadov a cez deň „vyšetrovali“ vlastné
zločiny.60 Ogień taktiež vydával rozsudky
o opustení územia Poľska a dokonca i
rozsudky smrti. Napríklad v auguste 1946
doručili rozhodnutie o vysídlení Štefánii
Tiborovej, Andrejovi Šoltýsovi a Veronike
Šoltýsovej z Jurgova61 „za spoluprácu so
Slovenskom“. Jednalo sa pritom o dve
ženy, ktoré museli opustiť malé deti, pričom „s politikou sotva majú čo spoločného, len sa otvorene hlásia za Slovákov“.62
S rozsudkom smrti prišiel Kuraś aj k Sebastianovi Milonovi z Čiernej Hory, ktorý
s ním spoločne bojoval a bránil Poľsko
v „kampanii wrześniowej 1939“ i neskôr
v protifašistickom odboji.63 Ogniowcy sa
smrťou len nevyhrážali, ale skutočne ľudí
aj zabíjali. Podľa štatistík uvedených v Archíve Institutu Pamięci Narodowej v Krakove zavraždili až 340 osôb, z toho 162
civilistov!64 Treba tiež podotknúť, že toto
číslo bude pravdepodobne vyššie, pretože nie všetky vraždy sú zaevidované.65 Čo
58
ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Veliteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie zo 16. októbra 1946,
66/1946 prez.
59
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60
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Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007,
s. 80; František Brodovský – obeť prepadu
v Novej Belej. Osobná komunikácia. 2007 – 06
– 24. Krempachy.
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t. 25, šk. 183.
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č. 6 s. 28.
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uwarunkowania..., s. 171.
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12 bandy „Ognia“ z 10. 1. 1975, s. 21, t. 9,
p. 4.
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Veľmi tragický prípad zavraždenia 4 Slovákov z Novej Belej 15. apríla 1946, ktorý vo
svojej správe opísal JUDr. Andráš a na ktorý
dodnes obyvatelia s hrôzou spomínajú, v tejto
štatistike chýba.

Zmeny (česko)slovensko-poľskej hranice v rokoch 1918 – 1947
––––––– hranica do roku 1918 a v rokoch 1939 – 1945
––––––– hranica v rokoch 1920 – 1939 a po roku 1945
––––––– hranica v roku 1938

sa týka obyvateľov slovenskej národnosti
vieme s určitosťou o siedmych vraždách,
a to: Jána Kovalčíka z Nižných Lápš (8.
novembra 1945)66, Pavla Bizuba z Tribša
(24. januára 1946)67, Jána Ščureka, Jozefa Chalúpku, Jána Kraka a Jána Lapšanského z Novej Belej (15. apríla 1946)68,
Michala Kužeľa z Nedece (12. novembra
1946)69. Podľa interpelácie poslancov Demokratickej strany Lincéniho a Baláža na
Ministerstve zahraničných vecí v Prahe zo
dňa 11. júla 1946 však bolo už v tom čase
14 zavraždených, 214 ťažko zbitých, 566
väznených a 5 662 utečencov z územia

severného Spiša a hornej Oravy.70 Podobne podľa správy, ktorú po návšteve bývalých inkorporovaných území podal v mene
Oslobodzovacieho výboru pre Spiš a Oravu v USA Jozef Matiašovský bolo do 10.
septembra 1946 zavraždených 14 Slovákov, niekoľko sto ťažko stýraných, väznených a okolo 6 000 utečencov. Okrem
toho zistil, že takmer každá obec bola vydrancovaná a niektoré aj viackrát, pričom
Slovákom odcudzili vyše sedemsto kráv,
dvesto koní, štyristo ošípaných, dvesto
oviec, veľké množstvo šiat, obuvi a potravín.71 Informácie o týraní a vraždách
potvrdzuje aj správa povereníka vnútra
Mikuláša Ferjenčíka o situácii na Orave a
Spiši z apríla 1947.72
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V

ečer 28. apríla 1644 hlahol umieráčika pod Strečnom zvestoval, že
zomrela vzácna žena, ktorá bola
matkou podaných, anjelom strážnym
opustených a sirôt. Múdra žena, ktorá sa
vedela vcítiť do nešťastia iných. Statočná žena, ktorá nezištne pomáhala svojim
blížnym. Odvážna žena, ktorá sa neštítila
chudobných, ťažko chorých a zázračne
liečila slovom, pohladením. Žena trpiaca
nešťastnou láskou a napriek tomu rozdávajúca lásku vôkol seba. Krehká, silná
žena – Žoﬁa Bošňáková.
Traduje sa, že v zime išla bosá do
kostola, zanechávala za sebou krvavé
stopy, a keď do nich vkročila slúžka, zohrievali ju. Vraj sa pod jej nohami rozdvojil
Váh. Kolujú o nej aj všelijaké iné historky
– o šťastí a nešťastí, sklamaní a nádeji,
dobrosrdečnosti a láskavosti. Stala sa legendou a dodnes v ľuďoch posilňuje vieru
a nádej na večný život.
Žoﬁa sa narodila v Šuranoch ako tretie
dieťa Tomášovi Bošňákovi a Márii Kenderešiovej, ktorí pochádzali z Hevejskej stolice vo Fiľakove. Keď dosiahla sedemnásť
rokov, na tie časy vek vhodný na vydaj,
o nápadníkov nemala núdzu. Napokon jej
za manžela vybrali baróna Michala Šeréniho, ktorý pochádzal zo Sedmohradska,
ale rodina vlastnila majetky aj na Morave.
Mladomanželia hneď po svadbe odišli na
hrad Světlá na Morave, no ich šťastie tam
netrvalo dlho. Barón na jar 1626 náhle
ochorel a onedlho zomrel. Zanechal testament, v ktorom časť majetku venoval chudobným, čo bol zaiste nápad Žoﬁe.
Nešťastná mladá vdova sa v cudzom
svete po smrti manžela cítila veľmi opustená, ale nechcela zarmucovať rodinu. Otcovi
v liste otvorene napísala, že napriek ťažkému osudu siroty a vdovy nezanevrela a verí, že Boh jej pomôže. Svoj osud vložila do
jeho rúk: „Nech je to tak, ako to chce Boh.
So sirotou to už tak býva, ak môže, odeje
sa do čierneho rúcha, pričom ju jeden kríž
za druhým navštevuje a ešte aj zlé jazyky
do nej zapárajú. Ja však na to nedbám, ako
zlato nenapadne hrdza, nech aj ja som bezúhonná len pred Bohom.“
Citlivý otec z riadkov listu vytušil jej
neradostné rozpoloženie a milovanú dcéru
zavolal späť domov, kde v pokoji prežila
ďalších päť rokov. Potom sa vydala druhýkrát za Františka Vešeléniho, vzdelaného
mladého muža, ktorý vyštudoval na kolégiu v Trnave. Očaril ju nielen vedomosťami, ale i svojou milou povahou a zaľúbená
Žoﬁa ani netušila, že sa z neho vykľuje
búrlivák s mocenskými ambíciami. Neskôr
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František v službách ﬁľakovského kapitána Tomáša Bošňáka bojoval proti Turkom,
stal sa členom poľskej šľachty a o niekoľko rokov sa zapojil i do protihabsburského
sprisahania.
Žoﬁa bola s ním spočiatku šťastná
a všetko vyzeralo dobre aj vtedy, keď sa ich
domovom stala Teplička nad Váhom, kde
sa im zakrátko narodili dvaja synovia Ladislav a Adam. Radosť mladej ženy zakalila
iba smrť najbližších – matky, otca a brata, ale aj to znášala pokorne, s vierou, že
Pán Boh najlepšie vie, prečo si ich povolal
k sebe. Po smrti otca sa rodina presťahovala na Strečniansky hrad a František
Vešeléni spravoval aj ﬁľakovské panstvo.
Čoraz častejšie odchádzal z domu, ale už
nie iba do Fiľakova, ale aj za krásnou gróf-

medzi chorých, ktorí potrebovali pomoc,
a láskavo sa o nich starala. Spolu s manželom založili útulok pre chudobných na
počesť Sedembolestnej Panny Márie, kde
našli útočište mnohí chudobní, opustení
a siroty. Útulok bol zároveň nemocnicou,
ktorú spravovalo panstvo. Popritom Žoﬁa
žila iba pre svojich synov, ktorých neskonale milovala. Utrápená a psychicky zranená sa nedožila vysokého veku, zomrela
ako 35-ročná na Strečne, kde ju pochovali
do podzemnej hrobky.
Pri prestavbe hradu roku 1698, keď
bol jeho majiteľom gróf Ján Jakub Löwenburg, našli jej neporušené, teplom a suchom muniﬁkované telo. Mnohí to považujú za zázrak, pretože telo „matky vdov
a sirôt a dobrodinky chudobných“, ako

POKOJ NENAŠLA
ANI PO SMRTI
Žoﬁa Bošňáková
(2. 6. 1609 – 28. 4. 1644)
šľachtičná
kou Máriou Séčiovou, známou Muránskou
Venušou, ktorá ho celkom opantala. Dokonca až tak, že chcel vystúpiť z katolíckej cirkvi a rozvodom získať slobodu. Dejiskom ich romantickej lásky sa stal hrad
Muráň. Dodnes je tam povestný „Prameň
Márie Séčiovej“ – miesto, kde sa s ňou
gróf Vešeléni stretal a kde spriadali sprisahanie proti cisárovi. No muránske skaliská zaznamenali aj strmý pád grófa po
nevydarenom povstaní a potupný koniec
Muránskej Venuše. Máriu dlho väznili za
to, že mala na sprisahaní podiel, a z pochmúrneho žalára ju vyslobodila iba smrť.
Zatiaľ čo si milenci užívali na hrade,
nešťastná Žoﬁa v tichosti prežívala sklamanie, žiaľ, bolesť. Zúfalstvo utápala v slzách v malej kaplnke, kde sa vrúcne modlila a len Boh bol svedkom jej utrpenia.
Navonok nedala najavo svoje zranené
city, bola statočná a všetky sily zamerala
na chudobných a trpiacich, ktorých bolo
v krajine sužovanej nekonečnými bojmi
o náboženskú, politickú a hospodársku
nadvládu neúrekom. Zúbožený ľud navyše kvárili choroby a plienil mor, ale Žoﬁa
sa ani toho nebála. Odvážne chodievala
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ju nazývali, nebolo po smrti pomazané
nijakými masťami, ktoré by ho chránili
pred skazou. So súhlasom nitrianskeho
biskupa a vtedajšieho majiteľa hradu telo
preniesli do krypty Kostola svätého Martina v Tepličke nad Váhom, ku ktorej bola
roku 1729 pristavaná loretánska kaplnka.
Tu našla grófka miesto svojho posledného
odpočinku.
Prešli stáročia, ale na Žoﬁu Bošňákovú ľudia nezabúdajú, báseň jej venoval aj
Pavol Országh Hviezdoslav. Na jej dobré
skutky spomínajú dodnes a k jej rakve do
nedávna chodili celé procesie, aby v tichých modlitbách postáli nad nehybným
telom Boha milujúcej ženy, pre ktorú bolo
všetko sväté.
Žiaľ, v lete minulého roka duševne
chorý človek polial telo Žoﬁi Bošňákovej
benzínom a zapálil. Napriek tejto tragédii
ju ľudia tak ako za života i teraz prosia
o pomoc. Nič sa nepohne, len z kamenných múrov studenej hrobky vanie zvláštne ﬂuidum, akoby pripomínalo: „Miluj svojho blížneho ako seba samého…“
Jozef Leikert

Zdroj foto: Bábkové divadlo Banialuka v Bielsku-Białej

Fotograﬁe z predstavenia - Palculienka

XXIV. Medzinárodný festival bábkarského umenia na Sliezsku
V dňoch 22. – 26. mája t r. sa uskutoční XXIV. Medzinárodný festival
bábkarského umenia. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo
Banialuka v Bielsku-Białej. Do bohatého
programu je zahrnuté vystúpenie domácich, ale aj zahraničných divadelných
súborov a nebude chýbať ani zastúpenie
zo Slovenska. Presne 25. mája sa poľským divákom predstaví Staré Divadlo

Karola Spišáka z Nitry. Nitrančania pre
najmladších divákov spracovali jednu
z najkrajších rozprávok H. Ch. Andersena – Palculienka. Hádam každý malý
čitateľ pozná tento príbeh, no nie každý
ho videl v netypickom prevedení bábkarského umenia. Pod réžiu predstavenia
sa podpísal Ivan Martinka, ktorý postavil
koncepciu inscenácie na nonverbálnosti, tzn. takmer bez slov spoznáme prí-

Rekordér v slovenskom
reprezentačnom drese
Po tohtoročných Zimných olympijských hrách v Kanade, kde sa Slovenská
republika na najlepšie obsadenom podujatí v histórii ľadového hokeja dostala
medzi štyri najlepšie hokejové krajiny na
svete, sa so svojou bohatou reprezentačnou kariérou rozlúčil prešovský rodák
Martin Štrbák. V záverečnom súboji olympijského turnaja si pripísal rekordný 153.
medzištátny zápas v drese s dvojkrížom
na prsiach (doterajší rekord – 152 stretnutí držal Ľubomír Sekeráš).
Martin Štrbák sa narodil 15. januára
1975 v Prešove. Po hokejových začiatkoch v rodnom meste vstúpil do „veľkého hokeja“ v Slovane Bratislava. Neskôr
hrával v rôznych hokejových kluboch najvyšších súťaží v Českej republike (Litvínov, Vsetín, Pardubice), Rusku (Jaroslavľ,
CSKA Moskva, Magnitogorsk), Fínsku
(HC Hameenlinna) i Švédsku (Rogle
BK). V najvyspelejšej hokejovej lige sveta kanadsko-americkej NHL sa predstavil
v dresoch Los Angeles Kings a Pittsburgh
Penguins.

Najvýznamnejšie klubové úspechy M.
Štrbáka: majster Českej republiky (2001)
so Vsetínom, majster Ruska (2002) s Lokomotiv Jaroslavľ, víťaz Super Six (turnaj
6 najlepších európskych klubov) s Metalurgom Magnitogorsk (2008), účastník zápasu hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy
v Moskve (január 2010).
V drese Slovenskej republiky sa M.
Štrbák zúčastnil na 9 hokejových Majstrovstvách sveta v rade (roky 2000 2008), čo je taktiež ojedinelý slovenský
rekord. Najväčšie úspechy na medzinárodnej scéne v reprezentácii SR: titul
majstra sveta a zlatá medaila (Goteborg,
rok 2002), strieborná medaila (Petrohrad,
2000), bronzová medaila (Helsinki, 2003),
4. miesto na Zimných
olympijských hrách
(Vancouver, 2010),
5. miesto na ZOH
(Turín, 2006).
„Vždy mi bolo
cťou reprezentovať
Slovensko na medzištátnych podu-
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beh malej dievčiny, ktorá putuje svetom
a hľadá ozajstných kamarátov. Výber
témy je v dnešnej dobe viac než aktuálny, a tak si nielen medzi najmladšími
divákmi, ale určite aj u starších divákov
nájde toto predstavenie veľa priaznivcov.
O priebehu festivalu, ako aj o predstavení slovenského bábkového divadelného
súboru v Poľsku vás na stránkach Života
budeme informovať. (lo)

jatiach. V národnom tíme sme vytvorili
výborný, súdržný celok, ktorý v uplynulom
desaťročí dosiahol tie najväčšie medzinárodné úspechy. Odchádza sa mi nie najľahšie, v drese s dvojkrížom som prežil
mnohé krásne chvíle, je však potrebné,
aby naša generácia postupne uvoľňovala
priestor mladším“, - povedal po poslednom medzištátnom zápase koncom februára tohto roku Martin Štrbák.
Milan Novotný
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Krempachy 2010
V polovici februára t.r. bola vydaná
Antológia spišskej poézie. Je to súborná
práca viacerých autorov. Z Krempách svoje básne uviedli o. i. Mária Krištofeková,
Barbara Paluchová, Mária Wnęková a Zoﬁa Łukaszová.

* * *
V kostole sv. Martina pokračuje renovácia. Teraz prišli na rad svietniky, luster
a ďalšie náradia. Zároveň bolo namonto-

vané osvetlenie bočných oltárov. Peniaze
na opravu lustra poskytli rodiny Lorencovcov z ul. Kamieniec. Jeho dopravu do Krakova a naspäť zabezpečila rodina M. a J.
Pacigová z ul. Na Równi 7.

* * *
Koncom februára sa v obci opäť uskutočnila šiesta akcia odovzdávania krvi
s názvom Krv darom života, ktorú zorganizoval miestny farár Jan Wróbel s mládežníckou skupinou a v spolupráci s Okresným
centrom darcovstva krvi z Nového Targu.
Krv darovalo tridsaťtri ľudí a spolu odovzdali tým, ktorí to potrebujú, štrnásť litrov
cennej kvapaliny.

a obecní poslanci Jozef Petrašek a Mirosław Kaczmarczyk. Medzi zrealizované
investície patrili o. i.: opravy poľných ciest,
podpora dychovky, základnej školy, nákup
cien na krempašskú obecnú slávnosť,
výstavba chodníka na ul. Dluhej. Spolu
bolo vydaných 44 170 zlotých. V tomto
kalendárnom roku je určených 40 460 zlotých, z ktorých sa použije 5 000 zlotých na
opravu poľných ciest a 30 450 zlotých na
opravu svahu potoka pri kostole a pritom
sa prehĺbi potok. Vojt hovoril o výdavkoch,
ktoré znášala v uplynulom období gmina
v obci. Uviedol o. i. modernizáciu jedného úseku miestneho vodovodu, odhŕňanie
snehu, modernizáciu a asfaltovanie časti
ul. Tatrzańskej, príplatok k výstavbe chodníka na ul. Dluhej, príplatky pre futbalové
družstvo, miestnu verejnú knižnicu, opravu v gymnáziu, nákup pozemku pre plánovanú čističku odpadových vôd, príprava
projektovej dokumentácie kanalizácie.
V rámci diskusie odzneli viaceré problémové otázky, ktoré by bolo potrebné
riešiť: nutnosť výmeny počítadiel spotreby
vody a všetkých spätných ventilov, oprava prípojky vody v zbrojnici, keďže v zime
mrzne, urobenie stojanov na bicykle pri
ZŠ a gymnáziu, upratovanie obce, povinné čistenie komínov odborníkmi, určenie
priestoru pre ihrisko pre deti a pod. Ďalšia
schôdza sa bude konať v jeseni.

* * *
Pre dychovku bolo ušitých šestnásť
kusov vetroviek a postupne všetci jej členovia budú mať rovnaké.

* * *

* * *
V priebehu marca sa uskutočňovali na
základnej škole zápisy do nultého ročníka.

* * *
21. marca t.r. sa uskutočnila v Kultúrnom dome obecná schôdza, na ktorej
bola prednesená záverečná správa z činnosti za vlaňajšok richtárskej rady, richtára a podpory zo strany gminy Nový Targ.
Schôdze sa zúčastnil aj vojt Jan Smarduch
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Na bielu sobotu, ako to býva zvykom,
sa svätili pokrmy, ktoré sú symbolom znovuzrodenia, nádeje a dostatku. Svätil ich
pri kostole miestny farár Jan Wróbel.

* * *
Slávnosť veľkonočnej nedele podporila svojou hrou dychovka. Po bohoslužbe
koncertovala pri kostole a súčasne zahrala aj manželom Grigušovcom, ktorí práve
vtedy oslávili 35. výročie manželstva.

* * *
Asi po pätnástich rokoch diskoték sa
na javisku miestneho Kultúrneho domu
objavila hudobná skupina tunajších nádejných hudobníkov (členov dychovky). Bolo
to ich prvé oﬁciálne vystúpenie. Zatiaľ nemajú názov, ale snáď sa to časom zmení.
Skupina pozostáva z: Piotrka Mośa – bicie, Damiána Dluhého – basgitara, Marcina Bizuba – organ a spev, Jozefa Klukošovského – gitara a spev, Krištofa Pająka
– saxofón a spev. Držíme im palce.

* * *
Na kvetnú nedeľu podľa tradície odzneli
v miestnom kostole pašie, ktoré zaspieval
farský spevokol (na fotograﬁi), súčasťou
ktorého je dvadsaťštyri osôb. Sú to ľudia vo
veku od 13 do 90 rokov. Hudobný sprievod
zabezpečuje organista Józef Łukasz.
František Paciga
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Blahoželania k narodeninám

Hoc máš vnúčat ako maku,
nevyjadria všetku vďaku,
ktorú stále máme v srdci
a s ňou náš cit nehasnúci.
Hoc Ti čelo zdobia vrásky,
teš sa, mama, z našej lásky,
nech Ťa vo dne, v noci hreje,
aj v dňoch ľudskej beznádeje.
Hoc Ti život zdrsnil ruky
prácou pre nás, svoje deti,
krásne sú sťa kvety z lúky,
láskavé z nich slnko svieti.
Na záver vinš s vôňou ruží,
nech Ti zdravie stále slúži.
A Panna Mária i s Ježišom
nech Ti žehná každý krok.
Toto blahoželanie putuje Anne Dluhej
z Novej Belej, ktorá 21. apríla t.r. oslávi
90. narodeniny, od dcéry Márie s manželom, vnučiek Paulíny, Evy, Jolanty a Margity s rodinami.

***
Prajem Ti všetko, čo Ti môžem priať,
nech máš svoju lásku komu dať,
nech Ťa má niekto veľmi rád.
Rozum, čo v núdzi poradí,
ruku, čo v žiali pohladí,
priateľa, čo Ťa nikdy nezradí.

Milá naša babička,
si kus nášho srdiečka.
Dnes je deň Tvojich
70- tých krásnych narodenín,
tak Ti chceme zapriať veľa dní šťastných.
Nech Ťa veľká rodina pri živote drží
a tvoje srdce hreje,
nech Tvoje očká žiaria šťastím
a tvár sa krásne smeje.
Hlavne Tvoje zdravíčko,
nech Ti pevne slúži,
nech sa Ti splní to,
po čom srdce túži.
Toto pekné prianie zasielajú krajanke
Kataríne Majerčákovej manžel, synovia
s nevestami a vnúčatá.

Blahoželanie
k výročiu sobáša
16. apríla t.r. uplýva 55 rokov od chvíle,
keď manželia Hilda a Vincent Krempaskí
z Teplíc v Čechách vykročili na spoločný
chodníček životom. Vincent je rodákom
z Nedece a dlhoročným čitateľom Života.
K tomuto peknému jubileu im prianie zasielajú súrodenci: sestry Žofka, Helenka,
Agneša a brat Vendelín s rodinami.

Toto pekné prianie zasielame krajanke
Márii Mazurkovej, pochádzajúcej z Krempách a bývajúcej v USA, pri príležitosti 50.
narodenín, ktoré oslávila 29. marca t.r., od
sesternice Anny s rodinou.

Kladieme Ti na stôl kyticu 50 ruží,
nech Ti zdravíčko naďalej slúži
Ty moja mamička jediná
Na Tvoj sviatok chystá sa celá rodina.
Sadneme si k stolu a budeme oslavovať
50-ku Tvoju.
Na ďalšej ceste života vyprosujeme Ti
veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania
a veľa lásky, ktorú nám všetkým rozdávaš
a vždy veľa pomáhaš.
Za to Ti zo srdca ďakujeme.
Nech na každom kroku
chráni Ťa patrónka Panna Mária.
Nemaj žiadne starosti
len mnoho radosti.

Tieto slová patria krajanke Žoﬁi Bogačíkovej k 50-tym narodeninám. Všetko
najlepšie jej praje mama, syn Mirko, brat
s rodinou, synovec Tomáš a neter Mirka
s rodinami. K úprimnému blahoželaniu sa
pripája aj celá rodina Krempašská.

nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, príbuzní,
je tu vinš od sestier, brata,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.

Len pár hodín už Vás delí
od výročia sobáša.
Spočítajte, či ste streli
všetky vrúbky z rováša!
Všetko dobré priať sme chceli,
nech vás láska povznáša,
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ODIŠLI OD NÁS

Dňa 17. februára 2010 zomrel v Čiernej Hore vo veku 59 rokov krajan

Dňa 9. februára 2010 zomrela v Jurgove vo veku 93 rokov krajanka

VALENT MLYNARČÍK

MÁRIA RUSNAKOVÁ

Zosnulá patrila medzi členov MS SSP
v Jurgove. Bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá sestra a teta. Nech odpočíva v
pokoji!

* * *
Dňa 2. februára 2010 zomrela v Jurgove vo veku 86 rokov krajanka

Zosnulý bol členom Spolku a čitateľom
Života. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, svokor a dedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova

* * *
Dňa 17. februára 2010 zomrela v Dolnej Zubrici vo veku 83 rokov krajanka

ĽUDMILA BOSÁKOVÁ

MÁRIA BAFIOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku. Odišla
od nás dobrá krajanka, starostlivá matka
a babička. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 26. februára 2010 zomrela v Jurgove vo veku 99 rokov krajanka

MÁRIA MIŠKOVIČOVÁ
Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život a členkou Spolku. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá matka, svokra
a babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

* * *

Slovenská
sv. omša
v Krakove

Sv. omša sa bude odbavovať každú
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke

32

Zosnulá bola manželkou doručovateľa krajanského časopisu Život Vendelína
Bosáka, patrila medzi najstarších členov
Spolku a bola stálou čitateľkou Života.
Odišla od nás dobrá krajanka, manželka,
matka, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici, OV SSP
na Orave a redakcia Život

v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
V apríli sv. omša nebude.
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Odišiel veľký
slovenský spevák
14. marca 2010 zomrel vo veku 85 rokov
v Bazileji vo Švajčiarsku vynikajúci slovenský
umelec, bývalý sólista Opery SND, barytonista Bohuš Hanák (nar. 8.1.1925 v Bánovciach nad Bebravou). S menšou prestávkou
pôsobenia v Linzi (v rokoch 1958-1960),
ale i v Drážďanoch a v Berlíne (Komická
opera) bol Bohuš Hanák prítomný v opere
SND vyše dvadsať rokov (1947-1968) - ako
prvý barytonista súboru. Absolvent Štátneho konzervatória (r. 1948 u Arnolda Flögla
a Anny Korínskej) pôsobil už od r. 1947
ako sólista Slovenského národného divadla. Tu vytvoril vyše 70 postáv svetového
repertoáru a postavy v dielach súčasných
slovenských autorov. Z jeho rolí spomeňme
najvýznamnejšie o.i.: Escamillo (Carmen,
1948, 1954), Figaro (Rossiniho Barbier zo
Sevilly, 1960), Posa (Don Carlos, 1956),
Jago (Otello, 1958), Gróf Luna (Trubadúr,
1963). Hanákov Holanďan (Blúdiaci Holanďan, 1960) bol v tých časoch ojedinelou exkurziou do sveta wagnerových opier, ktorým
sa neskôr v Bazileji venoval v oveľa väčšej
miere. Z diel 20. storočia naštudoval v SND
Kráľa (Orff: Múdra žena, 1961), Cardillaca (Hindemith: Cardillac, 1964), Charlesa
Gérarda (Giordano: André Chénier, 1967).
Bohuš Hanák bol pri zrode modernej slovenskej opery, kde začal Hríňom v svetovej
premiére Suchoňovej Krútňavy (1949, v
novom naštudovaní potom r. 1965), pokračoval Uhorčíkom (J. Cikker: Juro Jánošík,
1954), Richtárom (J. Cikker: Beg Bajazid,
1957), Geľom (T. Andrašovan: Figliar Geľo,
1958), Mojmírom II. (E. Suchoň: Svätopluk,
1960). Jeho poslednou veľkou postavou v
SND bol Michéle v Pucciniho Plášti (1968).
Od r. 1968 umelec žil a pôsobil s manželkou Boženou Suchánkovou - Hanákovou
(+23.2.2006 - Bazilej) a dvoma synmi vtedy 12 a polročným Radoslavom a 8 a
polročným Mojmírom) vo vynútenom exile
vo švajčiarskej Bazileji. Tu bol takmer tri
desaťročia prvým barytonistom tamojšieho
operného domu.
Aj po rokoch „mrazí“ nádhera hlasu a
expresivita spevu Bohuša Hanáka, ktorý
patril vo svojej dobe medzi veľkých barytonistov doma i v zahraničí. Ako národovec
pôsobil v exile aj na kultúrnych podujatiach
Svetového kongresu Slovákov. Umelecká
tradícia v rodine Hanákovcov pokračuje
synom Mojmírom - skladateľom, žijúcim
a umelecky pôsobiacim v Bratislave a Radoslavom, spevákom v opere v Zürichu.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Poľnohospodárstvo

KVETY
CELÝ
ROK

OKIENKO
VČELÁRA
Príprava nádob
na výsadbu
Pokiaľ použijeme staré črepníky, pred
výsadbou je potrebné ich dobre vyčistiť a
vydezinﬁkovať naparením (ako knedľu),
alebo ich chvíľu sterilizovať v rúre. Nové
nádoby je zase vhodné na deň až dva namočiť do vody.

Aký dlhý čas
potrebujú cibule
na zakorenenie?
krókusy:
8 týždňov
hyacinty:
8-10 týždňov
narcisy:
10 týždňov
tulipány:
12 týždňov
Až po tejto dobe, ktorá uplynie od výsadby, môžeme cibuľoviny preniesť na
teplé miesto a nechať rásť. Rýchlenie
možno i odložiť podľa toho, kedy si želáme jednotlivé rastliny nechať vykvitnúť.
Zakorenené cibuľky v chlade počkajú.

Kam nádoby
umiestniť cez zimu?
Nádoby so zakoreňujúcimi sa cibuľkami nesmú premrznúť.
Najchúlostivejšie voči premrznutiu
a nízkym teplotám sú hyacinty.

Môžeme ich cez zimu uložiť na miesto
bez mrazov v dome alebo pivnici – teplota
by tu nemala prekročiť 10°C.
Uložiť ich možno i na záhrade, ale dostatočne hlboko zapustené do zeme.
Črepníky strednej veľkosti zapustíme
do hĺbky 20 cm, a to na miesto, kam nepreniká spodná voda.
Väčšie črepníky ponecháme vonku,
nádoby prikryjeme pletivom, aby sa do
nich nedostali hraboši.
V teplejších oblastiach a pri miernej
zime môže postačiť aj uloženie do nevykurovaného pareniska alebo skleníka, alebo
na chránené miesto na južnej strane steny, prikryté slamou, alebo lístím. Pokiaľ by
však prišli silné mrazy, je potrebné vybrať
bezpečnejšie miesto.

Príprava na jar
Keď sú cibule už dobre zakorenené,
môžeme ich preniesť – z pivnice priamo,
z vonkajšej úschovne s niekoľkodennou
aklimatizáciou na chladnom mieste.
Narcisy, hyacinty i tulipány najlepšie
pučia na teplom a svetlom mieste.
Krókusom sa darí lepšie skôr v chlade,
vhodné miesto je napr. medzi oknami.
V dobe kvitnutia však chladnejšie
miesto svedčí o všetkom, predlžuje trvanlivosť kvetov.
Pokiaľ chceme dosiahnuť vysoké,
pevné tulipány a hyacinty, prikryjeme ich
kornutom z tmavého papiera až do doby,
kedy puky vyrastú do výšky 10 cm.
Miriam Chudá
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V apríli sa už začína včelárska
sezóna. V nížinách začínajú kvitnúť
vŕby, ovocné stromy, púpava a iné
nektárodajné a peľodajné rastliny.
Je to zároveň čas na rozširovanie
plodísk a prípravu včelstiev na hlavnú znášku. Preto treba sledovať rast
včelstiev a intenzívne im pomáhať
v jarnom raste.
Základy pre jarný rast včelstiev sa
kladú už v júli a v auguste predošlého
roka. Vtedy treba robiť všetky opatrenia na to, aby sme zazimovali omladené včelstvá a včelstvá s vyše 2 kg
hmotnosti. Kto túto zásadu zmeškal,
musí na jar vynaložiť podstatne viacej úsilia, aby dosiahol silné a zrelé
včelstvá na využitie hlavnej znášky.
Nie vždy sa to podarí, najmä keď
na jar nie je priaznivé počasie.
Preto sa odporúča sledovať rast
včelstiev na letáčoch a keď zistíme,
že niektoré včelstvá „vetrajú“, znamená to, že im treba rozšíriť plodisko
alebo zväčšiť letáčový otvor. V danom prípade sa odporúča včelstvá
prezrieť, pridať medzistienku, prípadne aj rozšíriť otvor letáča.
Včelstvo má prirodzený inštinkt
pre priestor, zásoby, teplo, chlad
a pod. To pôsobí na včelstvo ako
podmienený reﬂex, podľa toho koná.
Nepriaznivé vplyvy plodovanie obmedzujú, priaznivé podporujú. Povinnosťou včelára je pre včelstvá stále
utvárať vhodné podmienky, aby mali
dostatok priestoru na plodovanie,
dostatok zásob a v blízkosti úľov hygienické napájadlo. Ešte výhodnejšie
je, keď má včelár možnosť napájať
včelstvá pomocou kŕmidla alebo podávaním vody na letáčoch. (aj)
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Mladým – mladším – najmladším
Kým Vrabček čistil holubičke perie, porozprával jej rozprávočku o zajačici Alici,
ktorá tiež nebola so sebou spokojná.
Kde bolo, tam bolo, žila raz zajačica
Alica Parádnica. Bola krásna, každý sa za
ňou obzeral. Alica Parádnica však nebola
so sebou spokojná. Stála pred zrkadlom

NESPOKOJNÁ
HOLUBIČKA
Jedného dňa prišiel Vrabček za holubičkou Evičkou. Zažil veľké prekvapenie.
Holubička sedela za stolom, pred ňou ležalo zrkadlo, farby a štetec. Perie mala pomaľované tak, akoby šla na karneval.
- Evička, čo to robíš? – zhrozene sa
opýtal Vrabček.
Holubička otočila k nemu pestrofarebnú
hlavičku a začala s plačom vysvetľovať:
- To bolo tak. Sedela som v nedeľu na
konári, keď prileteli sýkorky. Zosadli na halúzku neďaleko mňa, a tak som ich dobre
počula. Najmodernejšie farby tejto sezóny sú vraj žltá, modrá a svetlozelená. Do
módy prišla štíhla vtáčia línia, a preto chcú
sýkorky chudnúť. Dohodli sa, že obmedzia

návštevy pri ľudských príbytkoch, lebo ľudia
im často pripravujú nezdravé, príliš mastné
a korenené potraviny.
- Ach, Vrabček, - plakala holubička, keby si ich videl. Boli krásne, drobné a žlté
brušká im len ta svietili. Prišla som domov,

pozrela som sa do zrkadla a zaplakala. Veď
sám vidíš, Vrabček, som tučná, mám veľké
telo, maličkú hlavu a úplne nemožné nôžky.
A to perie! Žiadne farby, iba sivá i tu sivá
i tam sivá. Ani kúsok žltej, modrej či zelenej. Dupla som nôžkou a rozhodla som sa.
Vyhodila som všetky zásoby jedla, vybrala
farby a namaľovala som si perie. A toto je
výsledok, - pozrela holubička nešťastne do
zrkadla a po líčkach jej stekali slzy veľké
ako fazuľky.
- Ach, vy ženy, - vzdychol Vrabček, niekedy robíte veľmi zvláštne veci. Evička,
veď si taká pekná. Máš krásnu hlavičku,
krk, bruško. Perie máš nádherne zamatovošedé, vždy učesané. Si krásavica, holubička, ľudia ťa maľujú na obrazy a skladajú
o tebe básne.
- Naozaj? – spýtala sa prekvapene holubička Evička.
- Naozaj, si krásna, - povedal Vrabček.
- Poď, spravíme niečo s tými farbami.

OLIVA, OLIVA, LÍSTOČEK

Oliva, oliva, zelená oliva,
povedz mi oliva, kde môj milý býva.

Nežeň sa, šuhajku, netreba ti ženy,
polož si za klobúk rozmarín zelený.

Ja ti to nepoviem, lebo sama neviem,
ja som strom zelený, ja hovoriť neviem.

Bárs si ja položím červenú ružičku,
predsa ja nenechám tú moju Aničku.

Oliva, oliva, lístoček zlatušký,
nežeň sa, šuhajku, ešte si mladušký.
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a nahlas rozmýšľala: - Mám veľké uši, malý
chvost a nemožne veľké nohy a zuby. Treba s tým čosi urobiť.
Zašla za babicou čarodejnicou s veľkou kyticou a takto ju prosila: - Milá babica
čarodejnica, som zajačica Alica Parádnica
a som so sebou nespokojná. Zariaď, prosím ťa, aby som mala ušká ako mačička,
nôžky ako myška, chvostík ako veverička
a namiesto zubov zobáčik ako vrabec.
- Ako si želáš, zajačica Alica Parádnica, - povedala babica čarodejnica a urobila
čáry, máry, fuk.
Alica pozrela do zrkadla a spokojne
klopkala vrabčím zobáčikom, zadupkala
myšacími nôžkami, zastrihala mačacími
uškami a zamávala veveričím chvostom.
Kráčala domov a pocítila hlad v brušku.
- Skočím do záhradky na kapustu. Hádam
Dunčo spí, - rozhodla sa.
Dierou v plote sa prešuchla do záhradky
a ponáhľala sa k najväčšej kapuste. Už, už
do nej chcela zahryznúť, keď tu zrazu, ach,
jaj, beda, so zobákom kapusta sa hrýzť
nedá. Vtom, kde sa vzal, tu sa vzal, Dunčo nad ňou stál. Nezačuli ho malé mačacie
ušká, nevládali rýchlo utekať drobné myšacie nôžky. Nakoniec sa zajačici Alici v plote
zachytil veveričí chvost. Dunčo otvoril svoju
veľkú papuľu a.....
Zajačica Alica Parádnica sa zobudila
celá spotená vo svojej posteli.
- Chichi, bol to iba sen, - zasmial sa
Vrabček a ukázal holubičke Evička zrkadlo.
- Si úžasný, najlepší kamarát na svete,
- vybozkávala holubička Vrabčeka. Potom
upratali izbičku a spolu odleteli na slávnostný obed.
(Vrabček, č. 1/2003)

Mladým – mladším – najmladším

SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH
Prišla k nám jar
Milí naši najmladší čitatelia, mám pre Vás otázku – viete, aké
ročné obdobie k nám práve zavítalo? Že neviete? Je to predsa jar!
Za prvý jarný deň sa považuje 21. marec, ktorý sa v niektorých
učebniciach označuje aj ako jarná rovnodennosť. Na celej Zemi je
deň rovnako dlhý ako noc. Jarnou rovnodennosťou na Severnom
póle začne takzvaný polročný deň, to znamená, že Slnko je tam
neustále nad obzorom a zapadne až 23. septembra. No a celkom
opačne je to na Južnom póle, kde sa začína polárna noc, ktorá
bude taktiež trvať celých šesť mesiacov. To musí byť ale nuda!
Stále len noc, alebo deň! Ešte dobre, milé deti, že nežijeme ani
na Južnom póle ani na Severnom póle, ale žijeme v krajine, kde
sa deň strieda s nocou a kde sa pravidelne menia ročné obdobia
stále dokola.
A ako je to vlastne s tými ročnými obdobiami, aké sú
ich slovenské názvy? Ak váhate, napoviem vám. Prvé
ročné obdobie je jar, potom nasleduje leto, jeseň a nakoniec prichádza zima. Každé ročné obdobie
má svoje znaky, príroda nás nikdy neoklame.
Na jar sa prebúdza zo zimného spánku.
Kvietky kvitnú tými najpestrofarebnejšími zo všetkých farieb, stromy vypúšťajú
nové lístky a slniečko zohrieva celú krajinu.
Aj zvieratká veľmi dobre vedia, že už prišla jar
– je to pre ne čas, kedy sa rodia nové mláďatká.
Poznáte niektoré slovenské názvy domácich
zvieratiek? Ak áno, tak ich dopíšte do nasledujúceho obrázka. Ako vidíte, na obrázku je len náčrt
konkrétneho zvieratka, Vašou úlohou bude dopísať, ako
sa volá a obrázok vymaľovať. Potom obrázok stačí už len
vystrihnúť, vložiť do obálky a poslať do našej redakcie. Netrpezlivo čakáme na Vaše obrázky, tých najrýchlejších knižný darček
veru neminie!
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Marcelu Zygmondovú z Krempách a Magdalénu Wojeńskú
z Nedece. Gratulujeme!
Pripravila: Lýdia Ostrowska

_____

____
____

___

Danuša Dragulová-Faktorová

Štefan Moravčík

Štefan Moravčík

Ide jar

Bol raz jeden
chamtivec

Moje narodeniny

Čia hlávka je v tráve skrytá?
To snežienka lúče chytá.
Čo od rána v kríčku cinká?
To je predsa konvalinka.
Už nám lesný kalendár
prezrádza, že ide jar!

Bol raz jeden chamtivec,
ten túžil mať každú vec.
Veľkú vilu, auto, chatu,
plachetnicu, vaňu zlatú.
Zohnal si hneď to i to –
bazén a v ňom koryto...
Nevedel, čo robiť potom,
ohradil sa novým plotom.
A tam sťaby väzeň leží –
nevidieť ho spoza mreží.

APRÍL

Hostina sa začína,
nech sa páči zmrzlina!
Či vajíčko na mäkko?
Do obeda ďaleko!
Kto je smädný, nech len povie,
mám poháre krištáľové!
Desať sviečok na torte,
nože si už odkrojte!
(Zornička, č. 7/2003)
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Film a moto

TÁŇA
PAUHOFOVÁ
Herečka mladej generácia Táňa Pauhofová sa narodila 13. augusta 1983 v Bratislave. V detstve patrila skôr ku škaredším
káčatkám, ako sama priznala v niekoľkých
rozhovoroch. Povahou bola skôr šibalským
chlapcom, než jemnou dievčinou. Čo je však
zaujímavé, už v detstve si vyskúšala postavu
herečky, ako desaťročná účinkovala v populárnom televíznom seriály Škriatok. Všetko
nasvedčovalo tomu, že herečka z nej aj tak
nebude, po skončení základnej školy sa
prihlásila na štúdium na jednom z bratislavských gymnázií, v 3. ročníku odišla na ročné
štúdium do Ameriky. V tom čase snívala, že
sa z nej stane plastická chirurgička prípadne
súdny lekár. O herectvo neprejavovala zá-

FERRARI SCUDERIA
SPIDER 16M
Snom takmer každého malého chlapca, ale aj dospelého muža je vlastniť Ferrari. Ak to, najčastejšie z ﬁnančných dôvodov, nie je možné, tak sa v ňom chcú
aspoň raz v živote previezť. Niet sa čomu
diviť, táto značka má svoju kvalitu a dlhodobú tradíciu. Ferrari je pre mnohých jednoducho auto číslo jeden.
Najnovším modelom z dielne Ferrari
je model Scuderia Spider 16M. Ide o najrýchlejší otvorený model v 16-ročnej histórii tejto značky. Podľa tvorcov spomínaného najnovšieho modelu, nikto na svete
doteraz nevymyslel tak unikátny model.
Ferrari – Scuderia Spider bol premiérovo
odprezentovaný v uplynulom roku na prehliadke najnovších áut roka vo Frankfurte
nad Mohanom.
Aké sú teda jeho jedinečnosti? Poháňa ho 4,3-litrový vidlicový osemvalec, dosahujúci maximálny výkon 375 kW (510 k)
pri 8 500 otáčkach. A ten stráži elektronický obmedzovač, zasahujúci pri 8 640 otáčkach. Pohotovostnú hmotnosť sa podarilo
konštruktérom stlačiť na 1 440 kg postupmi osvedčenými už na kupé. Výsledným
efektom je mínus 80 kg v porovnaní so
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ujem, hoci účinkovala v rozhlase, venovala
sa spevu aj tancu a dokonca celých 9 rokov
navštevovala kurz karate. Zo zvedavosti si
dala prihlášku na bratislavskú VŠMU a na
svoje veľké prekvapenie ju na štúdium herectva prijali na prvýkrát.
Počas štúdia na VŠMU sa začala venovať herectvu profesionálne, hneď v prvom
ročníku (r. 2002) ju režisér Juraj Nvota obsadil do svojho ﬁlmu Kruté radosti, o rok neskôr
si zahrala v rozprávke Čert vie prečo, v ktorej
stvárnila hlavnú postavu - princeznú Aničku.
Kvôli tejto ﬁlmovej úlohe sa naučila plynule
rozprávať po česky, takže nebolo potrebné
nadabovať ju inou herečkou. Vďaka dobrej
a prirodzenej češtine si aj v budúcnosti neraz zahrala v českých ﬁlmoch a rozprávkach,
napr.: Kúsok neba (2005), Indián a sestrička
(2006). V Českej republike účinkovala aj v televíznom seriáli Posledná sezóna.
Po skončení štúdií na VŠMU sa naplno
začala venovať aj účinkovaniu na divadel-

ných doskách, v roku 2006 získala ocenenie
Doska 2006 za hlavnú úlohu v predstavení
Manon Lescaut, popritom sa venuje rozhlasu a dabingu. Od roku 2007 je zaradená do
databázi nádejných a talentovaných európskych hercov Shooting Starts.
Naposledy sme ju mohli vidieť na plátnach kín vo ﬁlme Pravdivá história Jánošíka,
kde si zahrala Jánošíkovu milú - Aničku. (lo)

starším otvoreným modelom - predátorom
F430 Spider. Pritom 46 % tlačí na prednú
nápravu a zvyšných 54 % na poháňanú
zadnú. Cez lúče štandardne montovaných
devätnástok presvitajú keramické kotúče
bŕzd so šesťpiestikovými strmeňmi. Im aj
výkonu motora sekunduje adekvátne obutie – pneumatiky Pirelli P Zero Corsa formátu 235/35 vpredu a 285/35 na zadnej
náprave. Motoristov určite zaujíma, aká je
spotreba tohto tátoša – je to presne 15,7 l
na 100 kilometrov v kombinovanom cykle.

Veru, je to skutočne exkluzívny tovar. Zákonite sa bude vyrábať len do naplnenia
limitovanej - v tomto prípade 499 kusovej
edície. A prečo svojím fanúšikom nedodajú rovných päťsto? Odpoveď je známa.
Manažment Ferrari sa už tradične drží zásady, že ponúka vždy o jedno auto menej,
ako žiada trh.
Tak je to teda s najnovším modelom
slávnej značky Ferrari. Teraz už možno
viete, prečo o ňom všetci príslušníci mužského pokolenia snívajú. (lo)
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Umenie a varenie

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Červené víno
Od strníšť prichádza brázdou rozoranou
do hlbín lesa večer zasunutý,
z vrcholcov kričí schripenou vranou,
zaletí vôňa zemiačnísk uschnutých.
Od strníšť dolieta pach červeného vína,
kvapka ním po medziach z jesene pohára.

Slniečko vždy skoršie za horou zhasína
a posledným lúčom krátky deň dohára.
Uteká tajomne do neznámych hlbín,
z uschnutých líﬆí koberec rozpína.
Pozerám a vnímam aj červeň jarabín
a skúšam pomaly chuť červeného vína.
(1961)

ZUZKA VARÍ
Čo na obed?
Pekinská polievka
160 g póru, 160 g pekinskej kapusty,
160 g šampiňónov, 160 g mrkvy, 200 g kuracích pŕs, 2 kocky zeleninového bujónu,
škrobová múčka na obalenie, chilli papričky, soľ, olej.
Všetku zeleninu očistíme. Pór a mrkvu
pokrájame na kolieska, kapustu a šampiňóny na pásiky. Na pásiky pokrájame aj
kuracie prsia a obalíme ich v škrobovej
múčke. Na oleji opražíme obalené prsia,
pridáme nakrájanú zeleninu, zalejeme 2 l
vody a varíme. Dochutíme soľou a zeleninovým bujónom a varíme, kým zelenina
nezmäkne. Podľa potreby môžeme polievku zahustiť škrobovou múčkou. Keď chceme pikantnejšiu polievku, pridáme podľa
chuti aj chilli papričku. Dobrú chuť!

Kačica s hráškom a ryžou
1200 g kačice, 40 g cesnaku, soľ, mletá rasca, 150 g cibule, 200 g ryže, 200 g
sterilizovaného zeleného hrášku.
Jednotlivé porcie kačice potrieme
cesnakom rozotreným so soľou, posypeme mletou rascou a upečieme v pekáči
takmer do mäkka. Kačicu podlievame
vodou a prelievame vlastnou šťavou.
Keď je mäso takmer mäkké, vyberieme
ho, vo vlastnej šťave speníme nadrobno
pokrájanú cibuľu. Na cibuľke podusíme
ryžu, potom ju zalejeme vodou a uvaríme.
Keď je už ryža hotová, pridáme sterilizovaný hrášok, vložíme porcie kačice a chvíľu
ešte spolu dusíme v rúre.

Zákusky
Citrónové tiramisu
150 g podlhovastých piškót, 50 ml
vody, 50 g cukru, šťava z 1 citróna, 80 ml
citrónového likéru, 3 ČL instantnej kávy.
Krém: 250 g syra mascarpone, 300 g
nízkotučného tvarohu, 150 g práškového
cukru, 200 ml pochúťkovej smotany, 2 žĺtky, 2 vanilkové cukry.
Vodu uvarte s cukrom, kým sa čiastočne neodparí. Pridajte citrónovú šťavu,
citrónový likér, instantnú kávu a premiešajte. Dajte vychladnúť. Podlhovastú
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formu vysteľte fóliou a postupne ju plňte
striedavo krémom a piškótami namočenými v pripravenej kávovej zmesi. Naplnenú formu odložte do chladničky na 8-10
hodín. Pred podávaním ozdobte citrónovou šupkou a nastrúhanou čokoládou.
Krém: Syr mascarpone zmiešajte s tvarohom a pochúťkovou smotanou. Žĺtky vymiešajte s práškovým a vanilkovým cukrom. Nakoniec spolu premiešajte.

Šaláty
Bulharský paprikový šalát
4 zeleninové papriky, 100 g šalátových uhoriek, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku,
2 lyžice posekaného kôpru, soľ, citrónová
šťava, 1 dl bieleho jogurtu.
Zeleninové papriky zbavíme jadrovníkov a pokrájame na tenšie rezance. Pridáme ošúpané šalátové uhorky postrúhané
na hrubšom strúhadle, cibuľu posekanú
nadrobno a rozotrený cesnak, posypeme
kôprom pokrájaným nadrobno, osolíme a
pokvapkáme citrónovou šťavou. Nakoniec
polejeme bielym jogurtom a premiešame.
(Zdroj: recepty.sk)
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Naša poradňa

Porady
kosmetologa
DEPILACJA, ZABIEGI
ODMŁADZAJĄCE,
USUWANIE PRZEBARWIEŃ
Dziś laser kojarzy się nie tylko z mieczem świetlnym z „Gwiezdnych wojen“.
To także coraz bardziej popularna broń w
walce z niedoskonałościami skóry. LASER
- nazwa utworzona jako akronim od Light
Ampliﬁcation by Stimulated Emission of
Radiation - wzmocnienie światła poprzez
wymuszoną emisję promieniowania.
Zastosowanie w kosmetyce:
• regulują procesy rogowacenia naskórka
i wchłaniania przez niego wilgoci,
• ułatwiają drenaż limfatyczny,
• pobudzają produkcję kolagenu,
• normalizują funkcję komórek produkujących barwnik skóry (melaninę),
• działają przeciwzapalnie,
• wyraźnie pobudzają wzrost włosów i
paznokci.
Przedstawię teraz Państwu 2 najczęściej wykonywane zabiegi za pomocą lasera w gabinetach kosmetycznych:

Depilacja
Światło lasera reaguje na melaninę barwnik włosa znajdujący się w cebulce.
Właśnie tam energia emitowana przez laser zamienia się w ciepło, które powoduje
zniszczenie mieszka włosowego, co zapobiega odrastaniu włosa. Ta metoda pozbywania się owłosienia jest bezpieczna,
niezależnie od tego, jakiej okolicy ciała dotyczy. Laser działa jedynie na mieszek włosowy, pozostałych tkanek nie uszkadza.
Im włosy ciemniejsze, a skóra jaśniejsza,
tym działanie lasera jest skuteczniejsze.
Zalety: usuwanie włosów laserem jest
mniej bolesne niż depilatorem czy woskiem. Wrażliwe okolice, np. bikini, można
znieczulić specjalnym kremem. Po trzech
do siedmiu zabiegach włosy nie powinny
już nigdy odrastać. Efekty nierzadko widać
już po pierwszym zabiegu, po kolejnych
włoski stopniowo zanikają. Przy depilacji
łydek i okolic bikini rezultaty widoczne
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są szybciej, znacznie więcej zabiegów
potrzeba, jeśli usuwamy włoski z twarzy.
Wady: można zniszczyć na zawsze tylko
te włosy, które są w fazie wzrostu, więc
zabiegów potrzeba kilku, a to kosztuje.
Im skóra ciemniejsza, tym większe ryzyko powstania przebarwień, które znikają
po kilku tygodniach lub kilku miesiącach.
Nadmierne owłosienie uwarunkowane genetycznie lub hormonalnie może być przeszkodą w depilacji. Trzeba też pamiętać,
że włosków siwych i bardzo jasnych laser
może nie „zauważyć”, bo mają w sobie
zbyt mało barwnika.

Zamykanie rozszerzonych
naczynek
Lekarz za pomocą lasera zamyka po
kolei rozszerzone naczynia krwionośne.
Zależnie od wielkości zmiany wykorzystuje się różne lasery. Najłatwiej zamyka
się naczynka na twarzy, dużo trudniej na
nogach. Zalety: to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia zmian naczyniowych. Mniej bolesna niż koagulacja, czyli
zamykanie naczynek za pomocą prądu.
Wady: Nie można wykonać zabiegu, gdy
skóra jest opalona. Czasami trzeba go powtórzyć dwa razy.
Mam nadzieję, że temat lasera zaciekawił Państwa i być może zdecydujecie
się na któryś z proponowanych zabiegów.
Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid

Jozefa Pieronek
Picie wody – cz. III.
Powinno się pić wodę o temperaturze około 12-15˚C i raczej nie niższej niż
10˚C. Znacznie zimniejsza woda może
powodować stany zapalne gardła i strun
głosowych oraz być przyczyną zaostrzenia istniejących schorzeń układu oddechowego i pokarmowego lub wyzwalać
bezpośrednio po wypiciu tzw. kolki żołądkowo-jelitowe. Przy pojawieniu się takich
dolegliwości należy pić wodę o temperaturze pokojowej. Po otwarciu butelki wodę
należy przechowywać w temperaturze
od 4˚C do 20˚C w miejscu zacienionym i
dbać, aby była przechowywana w lodówce i nie uległa przemrożeniu. Po każdym
otwarciu należy w miarę szybko i dokładnie
zakręcić nakrętkę i umieścić w lodówce,
nigdy nie pić bezpośrednio z butelki. Po
otwarciu butelki w pełni bezpieczne korzystanie z wody w warunkach temperatury
pokojowej utrzymuje się przez 12 godzin,
natomiast woda silnie gazowana przechowywana w lodówce może być użytkowana
przez około 1-2 dni. Zazwyczaj przy przeciętnym piciu wody naturalnej 1,5 litrowa
butelka wystarcza na 1 dzień, chyba że
spożywa się kilka rodzajów wód jednocześnie. Pozostawienie wody w otwartej
butelce w temperaturze pokojowej sprzyja
rozwojowi bakterii i pleśni i po dłuższym
czasie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a nawet zatrucia pokarmowe.

Pić wodę gazowaną
czy niegazowaną?
Wody gazowane powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych w żołądku, przyczyniając się do wzrostu resorpcji i sekre-
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Naša poradňa
cji oraz pobudzenia motoryki przewodu
pokarmowego i zwiększonego wydzielania
soku żołądkowego. Duże ilości dwutlenku
węgla powodują rozpieranie żołądka i
czasami odbijanie, ale jednocześnie szybciej dają uczucie zaspokojenie pragnienia,
działają moczopędnie i powodują niewielki wzrost potliwości. Woda gazowana pobudza także przemianę materii, ponieważ
powoduje zwiększone wydzielanie soków
trawiennych. Wody ze zwiększą zawartością dwutlenku węgla powodują zafałszowanie uczucia zaspokojenia pragnienia,
które pojawia się znacznie wcześniej niż
rzeczywiste zaspokojenie pragnienia uzyskiwane przy piciu wody niegazowanej, z
powyższego względu nie należy pić tego
rodzaju wód przy odwodnieniu i w okresie
upałów. Picie wód gazowanych w pewnych odstępach czasu, w niewielkich ilościach wynoszących jednorazowo 1/2 do
3/4 szklanki nie daje żadnych objawów.
Natomiast wypicie jednorazowo i szybko
2-4 szklanek zimnej i mocno gazowanej
wody wyzwala u większości osób wyraźnie niekorzystne objawy. Regularne picie
gazowanej wody w większych ilościach
o bardzo niskiej mineralizacji może powodować obniżenie poziomu elektrolitów
ustrojowych, zwłaszcza u dzieci i osób
starszych. Z powyższych względów wód
gazowanych wcale nie powinny pić małe
dzieci, osoby z nadkwasotą, zaburzeniami
trawienia oraz z chorobami gardła i strun
głosowych.
Najczęstszą przyczyną wyboru wody
gazowanej są walory smakowe, ponieważ nasycenie wody dwutlenkiem węgla
korzystnie modyﬁkuje jej smak, zwłaszcza
wody alkalicznej lub gorzkiej oraz wód niskozmineralizowanych. Taka woda działa
orzeźwiająco i przyśpiesza gaszenie pragnienia. Dzięki obecności dwutlenku węgla następuje obniżenie pH wody, które
w zależności od ilości dwutlenku węgla,
może obniżać się o 0,05 pH do 2,66 pH
w stosunku do tej samej wody niegazowanej. Tak obniżone pH powoduje znaczne
zahamowanie rozwoju bakterii, co przyczynia się do tego, że pod względem
mikrobiologicznym są one o wiele bezpieczniejsze. Dlatego wody wysokonasycone dwutlenkiem węgla powinny być
w szczególności używane w niektórych
środowiskach młodzieżowych i niektórych
rodzinach, gdzie panuje bardzo niehigieniczny zwyczaj picia wody bezpośrednio z
jednej butelki przez kilka osób.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Prawnik
Urlop macierzyński
po zmianach
Istotnym krokiem naprzód w kwestii
urlopów jest wprowadzenie od tego roku
kalendarzowego urlopu ojcowskiego,
czyli tzw. tacierzyńskiego. Ojcu będzie
przysługiwał odrębny od macierzyńskiego urlop w wymiarze 1 tygodnia (w 2012
roku – 2 tygodni). Ojciec może go wykorzystać w dowolnym czasie, ale w ciągu roku
od urodzenia dziecka. Przede wszystkim
urlop macierzyński 2010 może być dłuższy, składa się bowiem z dwóch etapów.
Okres trwania pierwszego – podstawowego, nie ulegnie zmianie i ma trwać 20
tygodni (w przypadku urodzenia jednego
dziecka). Oprócz tego mamie przysługuje
urlop macierzyński fakultatywny, czyli
nieobowiązkowy – ma on być co roku sukcesywnie wydłużany, czyli przy urodzeniu
1 dziecka w roku 2010 i 2011 wyniesie
on dwa tygodnie, w latach 2012 i 2013
– cztery tygodnie, w kolejnym roku – wymiar maksymalny, czyli sześć tygodni.
Matka pragnąca wykorzystać dodatkowy
urlop macierzyński będzie musiała złożyć pisemny wniosek u pracodawcy, który
nie może odmówić jego uwzględnienia.
Pracownica przebywająca na urlopie fakultatywnym ma takie same prawa, jak
podczas korzystania z podstawowej części urlopu, łącznie z zasiłkiem macierzyńskim. Urlop macierzyński podstawowy
jest dłuższy, jeśli na świat przyjdą bliźnięta – trwał będzie wówczas 31 tygodni, trojaczki – 33 tygodnie, czworaczki – 35 tygodni. Mamy wieloraczków będą również
miały do dyspozycji urlop fakultatywny
trwający 8 tygodni. Jeśli po powrocie
z urlopu macierzyńskiego matka nie
decyduje się na urlop wychowawczy, ma
ona prawo do wniesienia do pracodawcy
wniosku o skrócenie wymiaru godzin. Nie
może jednak pracować mniej niż na pół
etatu – okres ochronny przed zwolnieniem
wynosi wówczas rok. W przypadku, gdy w
trakcie trwania urlopu macierzyńskiego
kobieta na przykład wymaga hospitalizacji
i musi przerwać urlop, z jego reszty może
skorzystać ojciec dziecka. Zmiany dotyczą też niektórych świadczeń. Jeśli stan
zdrowia kobiety ciężarnej uniemożliwi jej
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pracę, wówczas będzie jej przysługiwał
270 – dniowy okres zasiłkowy. Zmiany objęły również warunki przyznawania
becikowego – jeśli matka będzie chciała
otrzymać świadczenie, konieczne będzie
przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzające, że od 10 tygodnia ciąży aż do rozwiązania kobieta znajdowała
się pod stałą opieką lekarską. Ponadto
większy zasiłek macierzyński otrzymają
rolnicy – wzrośnie on o 318 złotych.

Szkoda komunikacyjna
W momencie, gdy dochodzi do kolizji
drogowej, czyli zdarzenia bez oﬁar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść
do porozumienia ze sprawcą. Nie istnieje
bowiem obowiązek wzywania Policji do kolizji. Policję należy bezwzględnie wezwać
do wypadku, czyli gdy są oﬁary w ludziach
oraz wówczas, gdy sprawcą kolizji jest
obcokrajowiec. Gdy nie wzywamy Policji
ogólnie przyjętą procedurą jest wręczenie
przez sprawcę kolizji poszkodowanemu pisemnego oświadczenia. Powinno być ono
uzupełnione szkicem sytuacyjnym wskazującym odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. W oświadczeniu znaleźć się powinny dane personalne kierującego pojazdem,
nr i kategoria prawa jazdy, dane pojazdu
(marka, nr rej., data następnego badania
technicznego), a także co nie mniej istotne, wskazanie ubezpieczyciela w zakresie
OC wraz z numerem polisy oraz okresem
jej obowiązywania. Niezwykle pomocni
okazują się świadkowie zdarzenia. Ich
personalia należy umieścić w oświadczeniu. Rzadko jednak ludzie postronni chcą
angażować się w sprawę zaistniałej kolizji.
Nawet pełna dokumentacja może nie zmienić naszej sytuacji poszkodowanego, gdy
sprawca okazuje się być osobą nieuczciwą.
Coraz częściej nieobecność Policji na miejscu zdarzenia powoduje komplikacje na
etapie likwidacji szkody. Nagminnie bowiem
sprawcy po ochłonięciu z emocji postanawiają zmienić wcześniejsze oświadczenia
dotyczące okoliczności zdarzenia. Stwarza
to ogromne trudności w udowodnieniu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, a
tym samym trudności w uzyskaniu odszkodowania. (aj)
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Zábava a humor

NÁŠ TEST
Dokážete skoncentrovať
svoju pozornosť?

HVIEZDY O NÁS
BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Si naozaj statočný a odvážny. Nič
ťa nedokáže vyviesť z rovnováhy. Nadchádzajúci mesiac bude pre teba dosť zaujímavý a spoločensky bohatý. Avšak s tým
súvisia aj väčšie výdavky. V prvej dekáde
sa môžeš cítiť trochu horšie, ale to sa rýchlo zmení. S partnerom sa radšej nehádaj.

Aj keď ťa čaká dobrý čas, drž sa
zdravého rozumu. Budeš mať veľa energie
do práce a so zdravím nebudeš mať problémy. Finančne však príliš neriskuj. V práci
dostaneš pochvalu za svoju usilovnosť.
Nebuď však príliš tvrdohlavý. Na koniec
mesiaca ťa čakajú krásne a zaujímavé dni

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Čaká ťa veľmi dobrý mesiac. Ak
máš nejaký zaujímavý nápad, je čas, aby si
ho zrealizoval. Zmeny, aké nadídu, nebudú namáhavé, ale skôr príjemné. Priatelia
ti pomôžu. V láske sa ti bude taktiež dariť.
Nakoniec mesiaca nadídu síce malé nepríjemnosti, ale nebude to nič vážne.

Ak chceš niečo dosiahnuť, budeš
musieť nad tým ťažko pracovať. Ak podnikáš, prvý týždeň bude dosť náročný a nestabilný. V rodine môžu nastať konﬂikty,
pretože každý z partnerov si bude chcieť
presadiť svoje. Druhá polovica mesiaca
bude omnoho lepšia v porovnaní s prvou.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Hviezdy budú stáť v apríli na tvojej
strane. Objavia sa pred tebou nové možnosti zárobku. Ak podnikáš, tak istotne
zarobíš tento mesiac viac ako v minulom
mesiaci. Ak hľadáš lásku svojho života, nie
je vylúčené, že ju nájdeš. Ak sa zúčastníš
nejakej súťaže, naisto vyhráš.

Prvý týždeň bude v pohode. Celkom
to ujde. Druhý bude o trochu horší. V polovici mesiaca ťa čaká ťažká práca, ktorú sa
ti nebude chcieť príliš robiť. Neboj sa, pretože onedlho príde aj chuť do práce. Dávaj
si však pozor na svoje zdravie, hlavne ak
plánuješ nejakú dlhšiu cestu.

LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Zbieraj v sebe sily, lebo v prvej polovici mesiaci si od práce veľmi neoddýchneš.
A ku tomu sa pridajú aj malé nedorozumenia v rodine. Reaguj však s rozumom. S nikým sa radšej nehádaj a dávaj si pozor na
svoje zdravie. Našťastie, druhá polovica
mesiaca bude neporovnateľne lepšia.

Aj keď veríš v to, čo robíš, najlepšie
bude, ak to budeš robiť svedomito. Pretože len to ti môže pomôcť. Prvé dva týždne
budú pre teba priaznivé. Všetky zanedbané záležitosti hravo vybavíš. Budeš sa cítiť
veľmi dobre. Ak hľadáš prácu, nevzdávaj to
a naisto ju tento mesiac nájdeš.

PANNA (24.8.-23.9.)

RYBY (19.2.-20.3.)

Tento mesiac nie je vhodný na dôležité rozhodnutia. Radšej ich prelož na
neskôr. Prvá polovica mesiaca bude nepríjemná a namáhavá. Druhá bude o čosi lepšia. V rodine zavládne harmónia a láska.
Dostaneš zaujímavý darček od partnera.
Na koniec mesiaca ťa čakajú výdavky.

Bude sa ti dariť nielen v práci, ale
aj v láske. Dokonca sa ti môže splniť aj
sen o životnej láske. Ak niekde pracuješ,
nebudeš mať príliš veľa práce a bude sa
ti v nej dariť. V podnikaní to bude podobne. Najťažšie budú prvé dni druhej dekády,
avšak druhá polovica mesiaca bude ako
z rozprávky.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Opäť nadišiel pre teba priaznivý
čas. Budeš môcť uskutočniť to, čo si si naplánoval. Nebudeš mať žiadne problémy
so zdravím a pokoj v srdci ťa nebude opúšťať. Čaká ťa zaujímavá a vydarená cesta.
Tento mesiac budeš mať viac peňazí, ako
si očakával, čo ťa príjemne poteší.
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BARAN (21.3.-20.4.)
Dávaj si na seba veľký pozor. Budeš
mať veľa práce, preto by bolo najlepšie,
keby si si našiel aj čas na oddych a relax,
aby si sa neprepracoval. Práce bude veľa,
zárobky sa nezmenia a výdavky budú, žiaľ,
väčšie. Ak hľadáš prácu, je dosť možné, že
sa ti v tom nebude príliš dariť. (ms)
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1. Mali ste počas školskej dochádzky vyhradené doma stále miesto na učenie?
a) Áno, lebo nikde inde som sa nedokázal učiť
– 4; b) Nie, aj tak by mi to nepomohlo, veľa som
tomu učeniu nedal – 0; c) Ani neviem, učil som sa
na všetkých možných miestach – 8.
2. Varíte, učíte sa, či vykonávate inú činnosť
pri stále zapnutom rádiu?
a) Áno, asi potrebujem zvukovú kulisu – 6; b)
Občas si pustím rozhlas, keď sa venujem nejakej
jednotvárnej činnosti – 5; c) Nie, lebo pri počúvaní
rádia mi všetko trvá dvakrát tak dlho – 2.
3. Čítavate pri jedle?
a) Áno – 6; b) Občas – 4; c) Nie – 1.
4. Aké mate ukončené vzdelanie?
a) Základné – 0; b) stredoškolské – 4; c) vysokoškolské – 8.
5. Máte potrebu stále sa v niečom vzdelávať?
a) Áno, stále niečo študujem – 10; b) Viem, že
by som sa mohol v mnohých veciach zdokonaliť,
ale aj keď sa mi podarí začať, nikdy dlho nevydržím
- 6; c) Nie, ja už som sa „navzdelával“ dosť, to mi
stačí – 0.
6. Stáva sa vám, že sa pri nejakej práci bezmyšlienkovite niekam zahľadíte?
a) Občas – 4; b) Často – 0; c) Nie, hlavu od práce zdvihnem až potom, keď je dokončená – 6.
7. Dokážete pri nejakej namáhavej činnosti
viesť vážny rozhovor?
a) Nie, keď rozprávam, tak mi ruky stoja – 4;
b) Áno, ale len na nejakú ľahšiu tému – 2; c) Áno,
nerobí mi to problémy – 7.
8. Zvyknete pri sledovaní televízie niečo robiť, alebo len tak relaxujete?
a) Ani pri televízii nevydržím len tak nečinne
sedieť – 7; b) Mojou najčastejšou činnosťou pri televízore je jedenie – 4; c) Pri televízore si chcem
predovšetkým oddýchnuť a nič nerobiť – 2.
Vyhodnotenie:
7 - 24 bodov
Ani tá najdokonalejšia technická pomôcka vám nepomôže skoncentrovať vašu pozornosť. Ste od prírody
roztržitý a neschopný dlhého sústredenia. Ak však
máte niekde hlboko schované posledné zvyšky tejto
vlastnosti, tak by vám určite viac než umelé prostriedky pomohol aktívny auto-tréning.
25 - 41 bodov
Sústredenie vám nerobí problémy. V podstate ste
študijný typ s mimoriadne vyvinutou schopnosťou
koncentrácie, ale musíte mať na to vytvorené vhodné
podmienky. Stačí nejaký stresujúci zážitok alebo časová tieseň - a vaša pozornosť sa výrazne oslabí.
42 - 58 bodov
Ste geniálny. Nič nezníži vašu schopnosť koncentrácie. Dokážete sa sústrediť na viac predmetov naraz,
v čase i v nečase. Môžu vám priložiť nôž na krk - a
vaša schopnosť koncentrácie zostane napriek tomu
dokonalá. (aj)

Slovník a humor

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 využívajú
v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod.
V POĽŠTINE:

skierowanie do lekarza (med.)
kręg (med.)
trzon kręgu (med.)
wyrostki kręgowe (med.)
łuk kręgowy (med.)
kosztorysant
kosztorys
sporzadzić kosztorys
wartość kosztorysowa robót

V SLOVENČINE:

sprievodný list k lekárovi (med.)
stavec (med.)
telo stavca (med.)
výbežky (med.)
oblúk (med.)
odhadca nákladov
odhad nákladov, rozpočet
zostaviť rozpočet
odhad nákladov na prácu

D: Ne, pán majster.
M: Tak chlapci, balíme pre slabú viditeľnosť

***
Stretnú sa dve kočky. Jedna hovorí:
- Ahoj!
A druhá na to: - Mééééé!
- Čo blbneš, prosím ťa?!
- No čo, učím sa cudzie jazyky.

***
Príde babka k zverolekárovi a sťažuje sa:
- Pán doktor, musíte mi pomôcť! Ten
môj pes keď zbadá motokára, alebo cyklistu, hneď sa rozbehne po ňom a len trhať
a trhať! Musíte mu dať nejakú injekciu!
- Babka, ale však to je normálne, to
robí každý pes.
- Ale keď on mi ich na dvore zahrabáva...

***

Veselé sviatky!

Policajt kontroluje bezdomovca pod
mostom. Vtom pristúpi druhý bezdomovec
a pýta sa policajta:
- A povolenie na domovú prehliadku
máte?

***
Dva slepé kone stoja v stajni a jeden
hovorí druhému:
- Ideš na Veľkú Pardubickú?
- Jasné, nevidím prekážku...

***
- Drahý, už viem, prečo mi nikdy nevydržia peniaze od výplaty do výplaty.
- Áno? Prečo?
- Čo prečo? Málo zarábaš!

***
Zhovárajú sa Fero a Mišo. Fero hovorí:
- Ráno som šiel po ulici a tu, z ničoho
nič ma zasiahla plechovka rovno do hlavy.
- A čo v nej bolo?
- Nič.
- A v plechovke?

***
Na psychiatrii:
- Čo si dilino? Načo polievaš tie kvety,
keď nemáš v krhle vodu?
- Ty si dilino. Nevidíš, že sú umelé?

- Ale, neviem ako sa voláte.
- Nevadí, meno je tam tiež.

***
Chlapík tlačí na záchode ako najatý,
ide okolo upratovačka, zdá sa jej, že sa
zbytočne svieti, tak zhasne. Vtom sa ozve
strašný rev, tak zase zasvieti:
- A čože tak revete?
- Fuj, to bol sprostý fór! Už som sa zľakol, že mi vypadli oči!

***

***

Winnetou vyšiel zo svojho stanu a
hneď na to dostal veľkú ranu medzi oči,
až klesol na zem. O chvíľu zo stanu vyšiel
Old Shatterhand, tiež dostal ranu medzi
oči a klesol k zemi... Winnetou vraví:
- Môj biely brat tiež stúpil na hrable?

Muž v bare hovorí žene:
- Slečna, chcel by som vám zavolať.
- Dobre, moje číslo je v telefónnom
zozname.

Pýta sa majster Deža na stavbe:
M: Deži, vidíš totu muchu na konci lešenia?

***
Zákazník v bufete sa pýta:
- Čo znamená ten rýchly výpredaj?
- Zajtra k nám príde hygienik.

***
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Žena umýva podlahu, muž sedí v kresle a číta si noviny. Žena hovorí:
- Zdvihni si nohy, nech môžem utrieť
podlahu.
- To už bez mojej pomoci nevieš ani
len podlahu umyť?

***
Svokra chce vyskúšať lásku svojich troch zaťov k nej. Ide s prvým a
nechtiac spadne do studne. Prvý zať
neváha a zachráni ju. Ráno ho v garáži čaká nablýskaný Ford previazaný
stuhou, na ktorej je nápis „Od svokry“.
Ide s druhým zaťom tiež okolo studne a
nechtiac do nej spadne. Druhý zať ju zachráni a ráno ho v garáži čaká nablýskaný
Fiat previazaný stuhou, na ktorej je nápis
„Od svokry“. S tretím zaťom ide opäť okolo studne a nechtiac do nej spadne, ale
zať ju nezachráni. Ráno ho v garáži čaká
nablýskaný Mercedes previazaný stuhou
a s nápisom „Od svokra“.
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Zaujímavosti
Vo Švédsku majú
značku, ktorá varuje
pred klokanmi
V malej švédskej obci Joeström sa
objavila výstražná značka, ktorá upozorňuje vodičov na klokanov skáčucich
cez cestu. Zatiaľ je záhadou, kto tam
značku dal. Do dediny Joeström vyrazil reportér denníka Västerbottens-Kuriren. Klokana v okolí značky nenašiel
žiadneho. Videl iba päť losov, ktorí boli
pri neďalekom kŕmniku a sústreďovali

sa len na potravu. Vôbec vraj nevyzerali, že by sa chystali skákať cez cestu.
Klokan samozrejme vo Švédsku vo
voľnej prírode nežije. Pre šoférov je
ale veľkým nebezpečenstvom los. Na
tieto mohutné zvieratá obyčajne upozorňuje podobná značka, ako tá, ktorá
varuje pred klokanmi. Značky s losmi
ale dlho pri cestách nevydržia. Stávajú
sa častým a vyhľadávaným suvenírom
pre turistov, ktorí ich neváhajú kradnúť.
Podľa posledných údajov žije vo Švédsku asi 300 tisíc losov. Tieto zvieratá sa
počas tohtoročnej tuhej zimy premnožili. V krajine sú veľkým nebezpečenstvom pre vodičov. (SITA)

pad sa stal v októbri 2008, kedy rakúska
polícia odhalila slovenského vodiča so
137 šteňatami. Transport vtedy neprežilo 20 psíkov.
Polícia Slováka zastavila ráno asi o
5.00 hodine na diaľničnom odpočívadle
Kaiserwald neďaleko Štajerského Hradca. Pri rutinnej kontrole objavila asi 5týždňové šteňatá. V Rakúsku sa pritom
šteňatá môžu od matky oddeliť najskôr
po ôsmich týždňoch.
Slovák prevážal asi 14 psíkov v
plastových krabiciach, zvyšok schoval pod sedadlo vodiča a spolujazdca.
Zadržaný vodič vypovedal, že konal
na príkaz „istého Slováka“, ktorý chcel
prepraviť zvieratá do Španielska. Za posledné dva roky ide o najmenej tretieho
Slováka, ktorý sa šteňatá pokúsil cez
Rakúsko previezť. Vlani vo februári odhalili policajti iného slovenského vodiča
s 56 zvieratami, jedno cestu neprežilo.
(PRAVDA)

Tŕň v päte je to len výmysel?
Ten, kto vymyslel metaforu o tŕni v
päte, musel presne vedieť, o čom hovorí. Diagnóza ostroha pätnej kosti alebo
aj Calcar calcanei, je veľmi bolestivé, dlhotrvajúce ochorenie, ktoré postihnutému bráni v športe, chôdzi i v obyčajnom
stoji. Bolesť vystreľuje doprostred chodidla, potlačiť ju je možné len veľmi ťažko.
Pacienta zvyčajne zaskočí, pretože sa
objavuje znenazdajky. Ostroha pätnej
kosti postihuje 15 percent dospelých.
Je spôsobená ukladaním vápenatých
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Slovák pašoval
47 šteniat

DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 2,20 zł, półrocznie: 13,20 zł, rocznie: 26,40 zł

INDYWIDUALNA:

Na hranici RAKÚSKO - ŠTÝRSKY
HRADEC - Rakúska polícia nedávno
zadržala Slováka (31), ktorý sa pokúsil
prepašovať do Španielska 47 šteniat,
napísala agentúra DPA. Obdobný prí-

krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,10 zł, półrocznie 24,60 zł, rocznie 49,20 zł

solí do oblasti pätnej kosti, následne
sa tvoria výrastky v mieste úponu svalov klenby na mieste, kde je chodidlo
preťažené. Náchylné na toto ochorenie
sú preto najmä ľudia pracujúci v stoji či
ľudia s nadváhou. Spôsobovať ho však
môžu aj niektoré športy - najmä tie, pri
ktorých sú časté doskoky. O tŕni v päte
by vedeli rozprávať napríklad basketbalisti. Príčinou však môže byť aj chôdza
naboso po tvrdom povrchu či nevhodná
obuv. (PRAVDA)
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zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 4,40 zł – rocznie 52,80 zł
do Europy (w tym Czechy): 9,30 zł – rocznie 111,60 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł – rocznie 117,60 zł,
pocztą lotniczą 15,70 zł – rocznie 188,40 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotograﬁi
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.
Nakład 2100 egz.

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Joanna Zagatová – Stanem sa rehoľnou sestrou

Dávid Stefko – Láka ma povolanie policajta

REPRODUKCIE
DETSKÝCH
PRÁC
Evelína Ząbkovská –
Chcem sa stať herečkou

L. Ostrowska

Katarína Trzopová –
Stanem sa kaderníčkou

Dominik Klozyk – Chcem byť maliarom

Karolína Prilinská – Budem kozmonautkou

Mariola Mišincová – Páči sa mi povolanie káderníčky

Melánia Udzielová – Chcem byť zverolekárkou

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV
V POĽSKU
POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA
Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

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

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

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

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

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

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

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

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

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

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

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

Peter Zmátlo, Dejiny slovenskej ligy na Spiši, Kraków 2007 . . . 10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

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

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

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

R. Kožiak, J. Nemeš, Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha,
Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

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

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

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