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Počas Dňa slovenskej poézie a prózy sme
mali možnosť vypočuť si zaujímavú báseň
„Hranica Tatier“, ktorú nám predniesol ako
prezentáciu svojej vlastnej tvorby Jurgovčan
Lukáš Zlahoda. Porotu zaujala nielen jeho
tvorivá schopnosť a hĺbka myšlienok, ale predovšetkým úsilie a odvaha. Možno o tomto
mladom krajanovi budeme ešte počuť!
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Ako sme už avizovali v predchádzajúcom čísle, pripravili sme
prvý cyklus otázok o Slovensku. Je určený nielen pre žiakov a
učiteľov slovenčiny, ktorí sa každoročne zúčastňujú našej súťaže, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o vlasti
svojich predkov, alebo si len jednoducho preveriť svoje už nadobudnuté vedomosti o Slovensku.
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Program návštevy delegácie zahraničných
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zasa za kríž. Nepochybne sa to spája so zdravím, životnými skúsenosťami, zážitkami, ale i s ľuďmi, ktorí nás obklopujú. O životných radostiach i krížoch sme sa porozprávali deväťdesiatročnou
jubilantkou Annou Dluhou z Novej Belej.
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Ak by ste niekedy hľadali usilovných žiakov a učiteľov v Združenej škole v Podvlku, ľahko sa vám môže stať, že ich jednoducho v škole nenájdete. A to z veľmi jednoduchej príčiny – sú na
výlete. Ak poviem, že podvlčianska škola patrí medzi najaktívnejšie oravské školy, isto nebudem klamať. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že od polovice mája niekoľko žiakov v rámci programu Comenius navštívilo Žirovnice v Čechách, onedlho na to Podvlčania
hostili žiakov zo Žirovníc a Trstenej a okrem toho, časť žiakov sa
zúčastnila školy v prírode v Hutách na Slovensku.

Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Deň slovenskej poézie a prózy vo Vyšných
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Máme za sebou prvé podujatie Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. Malí, ale aj veľkí recitátori slovenskej poézie a prózy nám
opäť predviedli, čo dokážu. Väčšina z nich si pre svoj prednes zvolila prednes poézie a práve v tejto súťažnej kategórii na nás čakalo

Rozhodnutie Najvyššej rady mierovej konferencie z 28. júla
1920 sa zapísalo hlboko do histórie Slovákov žijúcich na území severného Spiša a hornej Oravy. Neuskutočnený plebiscit a následné

aj jedno prekvapenie. Záver patril, tak, ako vždy, odovzdávaniu
pekných a zaujímavých odmien tým najlepším recitátorom.

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . 24-25
pripojenie tohto územia k Poľsku navždy poznačilo osudy mnohých
rodín i jednotlivcov. V tomto mesiaci si pripomíname už 90. výročie
tejto udalosti, odkedy sa slovenské obyvateľstvo na území severného Spiša a hornej Oravy stalo národnostnou menšinou v Poľsku.

„Derniéra“ diplomatických vzťahov medzi
československou a poľskou exilovou
vládou (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29

Na obálke: Podvlčianske mažoretky „Magnet“ počas XVII. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Foto: Marián Smondek. Graﬁcká úprava: Ewa Koziołová.
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Vážení krajania a krajanky,
Slováci žijúci v Poľsku,
keď 18. mája 1919 môj pradedo Martin
Molitoris podpisoval sľúb vernosti Československej republike, určite netušil, že
Kacvín a ďalších 12 spišských a 14 oravských dedín bude pričlenených k Poľsku.
Stalo sa tak 28. júla 1920, teda pred 90
rokmi. Rozhodla o tom Rada veľvyslancov
v belgickom kúpeľnom mestečku Spa.
Toto rozhodnutie bolo pre našich krajanov
veľkým sklamaním. V roku 1920, tesne
pred spomínaným rozhodnutím, prebiehal
ostrý hraničný spor, počas ktorého viacerí naši rodáci aj zahynuli. Príkladom je
proslovensky orientovaný richtár Nedece
Valentín Stronček, československy dôstojník František Kabát v Jurgove, či československí úradníci Jozef Hejlek a František Hanuš v Spišskej Starej Vsi. Už sme
takmer sme na tieto mená zabudli.
Rozhodnutie Rady veľvyslancov o rozdelení historicky slovenských regiónov
Spiša a Oravy vyvolalo veľké sklamanie aj
na Slovensku, najmä v radoch málopočetnej slovenskej inteligencie. Veľký slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav
svoje pocity sklamania vyjadril vo veľmi
emocionálnej básni 28. júla 1920 nasledovnými slovami:
Ja plačem na Oravou drahou, horko plačem;
ach, starec som...
Bo mladenec nech, tak zúrim, skačem
od zlosti; päste zatnem na čís‘ leb,
ho zohrdiac jak z bielej hliny črep...
Veď roztrhané ako vetché niti pásky
odvekej, v srdciach, v hrude, v skale žitnej lásky...
Och, zrada, pranier, škripec, poprava!
Včuľ, Orava, budeš boľavá,
jak ešte nikdy!....
Od tej doby uplynulo už takmer jedno
storočie. Slováci žijúci v Poľsku prežili
v priebehu tohto časového úseku viaceré
obdobia, a napriek nie vždy prajným podmienkam si veľká časť dokázala uchovať
svoje slovenské národné povedomie.
Ak si uvedomíme fakt, že z Uhorska,
kde žili pod mimoriadne silným útlakom,
sa zrazu ocitli v novom štátnom útvare,
v II. Poľskej republike, kde museli o svoje
slovenské národnostné práva znova zápa-

siť, musíme priznať, že ich
osud nebol veru ľahký. Druhá Poľská republika svojich
nových občanov, Spišiakov
a Oravcov slovenskej národnosti, neuznala za Slovákov a preto im nepriznala
tie národnostné práva, ktoré sa zaviazala dodržiavať
podpisujúc tzv. Malú versaillskú dohodu. Po roku 1920
tak naši krajania už neboli
maďarizovaní, no začali byť polonizovaní. Všetky slovenské katolícke školy, ktoré fungovali v jednotlivých dedinách pred
pripojením k Poľsku, a ktoré prežili dobu
maďarizácie, boli jednoducho zrušené. Na
miesto nich boli zriadené poľské štátne
základné školy, a ak obyvatelia nesúhlasili
s tým, aby sa ich deti vyučovali v poľskom
jazyku, boli tieto školy jednoducho zavreté.
Politika štátu bola v tomto období nasmerovaná na popoľštenie obyvateľstva, pričom boli používané aj mocenské nástroje.
V Jurgove sa dokonca strieľalo a v Kacvíne v decembri 1926 intervenovala polícia,
ktorá habala slovenskú katolícku literatúru.
A nielen tam. Túto situáciu prerušili tragické udalosti rokov 1939-45, v ktorých sa
Slováci žijúci v Poľsku vlastne po prvýkrát
ocitli vo svojom národnom štáte, čo vyvolalo ich spokojnosť. Nepociťovali a nevedeli
vtedy veľa o tragédiách druhej svetovej vojny, a ani to, že po jej ukončení budú znova
zažívať dramatické chvíle. Roky 1945-47
patrili hádam k tým najhorším a výrazne
zasiahli do spoločenského života Slovákov v Poľsku. Prenasledovanie zo strany
ilegálnych bánd Józefa Kuraśa „Ognia“
a ostatných zložiek poľskej štátnej moci,
ktoré vkročili na územia znovu pripojené
k Poľsku, spôsobilo, že zo Spiša a Oravy
muselo zutekať okolo 6000 osôb slovenskej národnosti. Zmena situácie nastala
až po podpísaní kultúrnej zmluvy v marci
1947. Vďaka nej bolo zriadené slovenské menšinové školstvo a v januári 1949
povolené prvé krajanské spolky – Spolok
Čechov a Slovákov na Spiši a na Orave.
Následne vznikla Spoločnosť kultúrnosociálna Čechov a Slovákov v Poľsku,
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začalo sa s vydávaním krajanského časopisu Život, neskôr vznikla Československá
kultúrna spoločnosť a Kultúrna spoločnosť
Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorá sa po
páde „ľudovodemokratického zriadenia“
po roku 1989, už v nových demokratických podmienkach, prerodila na Spolok
Slovákov v Poľsku. Začalo sa meniť aj
Poľsko, ktoré vstúpilo do Európskej únie
a napokon 6. januára 2005 prijalo Zákon
o národnostných a etnických menšinách
a regionálnom jazyku, prvú právnu normu
v Poľsku takého rozsahu. Na jej základe
sa postupne začala meniť aj situácia národnostných menšín v Poľsku, čo pocítili
taktiež tu žijúci Slováci.
V súčasnosti, po deväťdesiatich rokoch od pričlenenia k Poľsku, Spolok
Slovákov v Poľsku stále existuje. Od roku
1989 sme zrealizovali a ďalej realizujeme
rad investícií, cieľom ktorých je záchrana
národného povedomia a slovenského kultúrneho dedičstva. Zriadili sme vlastnú tlačiareň a vydavateľstvo v Krakove, vybudovali Dom slovenskej kultúry v Kacvíne,
končíme stavbu Centra slovenskej kultúry
v Novej Belej, kúpili sme pozemok v Jablonke a Jurgove, kde pripravujeme stavby
Domov slovenskej kultúry. Organizujeme
výstavy a početné kultúrne podujatia, pre
krajanské deti organizujeme obľúbené letné jazykové tábory na Slovensku a zúčastňujeme sa rôznych spoločenských iniciatív. Je to možno málo... alebo až priveľa?
Hodnotenie tejto činnosti prenechávame
budúcim generáciám, ktoré sa, dúfajme,
budú naďalej hrdo hlásiť k národnému
presvedčeniu svojich predkov.
Ľudomír Molitoris

ŽIVOT

3

prvému podujatiu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Dní
slovenskej kultúry v Malopoľsku, patrí Deň slovenskej
poézie a prózy. Tradícia sa nezmenila - aj tento rok sa
vo Vyšných Lapšoch stretli malí i veľkí recitátori. Podujatie ničím
nevybočovalo zo svojho rámca, no jedno prekvapenie na nás
predsa len čakalo. Všetkých, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili,
milo prekvapil gymnazista z Białky Tatrzańskej Lukáš Zlahoda.
Ako jediný spomedzi všetkých súťažiaci totiž zarecitoval báseň,
ktorú sám napísal, ba čo viac, napísal ju v deň recitačnej súťa-

K

NÁDEJNÝ BÁSNIK
LUKÁŠ ZLAHODA
že. Hoci sám priznal, že báseň ešte nedozrela, neodolal a chcel
sa so svojimi novými veršami podeliť s účastníkmi spomínaného
podujatia.
Lukáš je rodákom z Jurgova, má 15 rokov a okrem lásky k literatúre, osobitne k poézii, má presne tie isté záujmy, ako väčšina jeho rovesníkov. Navštevuje 3. ročník gymnázia v Białke
Tatrzańskej, kde je zapísaný aj na hodiny slovenského jazyka.
Pani učiteľka Monika Bednarčíková môže byť na svojho študenta
naozaj hrdá, veď ktorý zo študentov číta a píše verše? Takých
je naozaj málo. Dozvedela som sa, že písaniu prvých veršov sa
začal venovať približne pred rokom a odvtedy básňami zapísal
už celý zošiť.
- Nerád o svojej novej tvorbe hovorím, nikdy neviem, čo mám
na túto tému povedať, - znela Lukášova odpoveď na moju otázku,
o čom v poslednej dobe píše a kde čerpá inšpiráciu. K tomu ešte
dodal, že svoje verše nerád ukazuje na verejnosti a zatiaľ sa neodvážil prihlásiť sa do nejakej literárnej súťaže pre začínajúcich
tvorcov. O to viac sme si teda mohli ceniť, že Lukáš sa so svojimi
čerstvými veršami chcel podeliť s účastníkmi recitačnej súťaže.
Báseň, s ktorou sa pôvodne chcel prezentovať na recitačnej
súťaži, niesla názov Alexander. - Je to báseň o Alexandrovi Macedónskom, teda trochu historická téma, ktorú som preniesol do
súčasnosti. Je o hľadaní moci a slávy, - povedal o obsahu svojej
básne.
No napokon sa rozhodol zarecitovať celkom inú báseň, blízku tematike krajanského prostredia, ktorú nazval Hranica Tatier.
Lukáš mi ochotne vysvetlil, prečo práve takýto názov: - Slovo hranica má veľký význam. Môže to byť hranica medzi dvoma štátmi,
hranica slova a myšlienky, ale môže to byť aj hranica, ktorá je
v nás, ľuďoch. Lukáša viditeľne zaujala tvorba naozaj rôznorodých ľudí, ako napríklad Arthur Rimbaud, Cyprian Kamil Norwid a
Karol Wojtyla, ktorí sú preňho literárnym vzorom.
A čomu by sa chcel tento nádejný mladý básnik venovať v budúcnosti. Ako som sa dozvedela, zatiaľ sa neplánuje prihlásiť na
štúdium s literárnym zameraním. No možno si to ešte rozmyslí,
veď času na rozhodovanie je ešte stále veľa. - Láka ma niekoľko
vecí, no najradšej by som študoval ﬁlmovú réžiu, - so šibalským
úsmevom dodal na záver nášho rozhovoru.
Predstavili sme si teda mladíka, ktorý má šancu rozvíjať svoj
talent a nadšenie pre niečo trochu netypické, než je to u iných
mládežníkov. Nezostáva nám nič iné, len mu držať palce, aby mu
jeho nadšenie pre poéziu vydržalo aj do budúcnosti.
Lýdia Ostrowska
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Hranica Tatier
Štyri hodiny ráno...
Svitanie...
Som svedkom...
Posvätná svätožiara na horizonte,
kvapky rosy posväcujú svätú zem.
Chcú vysvetliť nevysvetliteľné...
Lúče prenikajú polotieň...
S presvedčením osvetľujú šerpy hmly.
Mená nevymenuj...
Akékoľvek „JA“,
hlasné „JA“...
A ohlas kameňujúci priestor
ako tá staroba,
tá nemyseľ myšlienok...
Stratil ich Boh v priestore.
Kým ešte hviezdi sa svet
vchádzam pod zlatý rez
z historickej obce, zo všednosti
do tajomstva Tatier.
Na druhej strane, na bezcestí
vidím človeka...
Cudnosť nás však preniká...
Sú jedine oči.
(chvenie brezy... mlčanie
či
sladká hmotnosť vetvy).
Medzi okom a tvárou
Neulapiteľný beží závod...
Otvorím čelo,
líca,
celú tvár...
A z brázd ju obnažím.
Hranicou žijeme,
na hranici prekvapene rodíme sa,
umierame
na hranici hrôzy.

2010

Sme hranicou medzi dvoma dátami zla a ešte horšieho zla.
Samozrejme
v hraniciach zmyslov...
Na brehu nechal som loď,
na končinách zeme sa zídeme.
Chodíš na hranici krehkej
zelene a chodníka.
Stojíš pod otvoreným nebom
a obtiažnou zemou...
Život predĺžiš tabletami,
svoju zem rozšíriš vojnou,
čoskoro potom navrátiš slnko...
Ale je taká hranica,
je taký prah,
ktorý neprestúpiš...
Hranica ľudskej bezmocnosti,
ktorá prebieha zo mňa k iným.
Hranica hraníc,
hranica nebo – zem...
Tou hranicou je sám človek...
Hrana horského hrebeňa,
hole úvozu,
riečnych skál
na meranie...
Hrana nehmatateľná...
Nemožno ju vnímať,
tkvie v nás, zabalená...
Ale nie je symbolická...
Je to...
veta na papieri,
neodvolateľné rozhodnutia
odvolateľného ticha...
je to pár podmanený snom...
keď spíš...

POMOC ZO SLOVENSKA PRE SLOVÁKOV V POĽSKU
Začiatkom júna zasadala medzirezortná Komisia pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám
v zahraničí pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Komisia
posúdila 796 doručených žiadostí od 281 žiadateľov v celkovej
požadovanej výške 3 705 907,20 €. V rámci stanoveného objemu ﬁnančných prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu
ÚSŽZ na rok 2010 bola rozdelená v rámci jedného grantového
kola ﬁnančná čiastka 1 327 756,75 €. Schválených bolo celkovo
519 žiadostí.
Medzi žiadateľmi sa nachádzal aj Spolok Slovákov v Poľsku,
ktorý podal 12 žiadostí (projektov), pričom na 11 z nich získal
časť, prípadne celú požadovanú sumu, celkovo vo výške 150 140
€. Najvyššia čiastka z tejto sumy poputuje v tomto roku na dokončenie výstavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na
Spiši, ktoré by aj vďaka tejto pomoci mohlo do konca roka začať
plniť svoje poslanie. Sčasti bude pokryté tiež zateplenie fasády
budovy klubovne Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku vo
Vyšných Lapšoch. Pre slovenské deti i učiteľov slovenčiny je iste
radostnou správou, že získali príspevok na predplatné slovenských detských časopisov pre základné školy, kde sa vyučuje
slovenský jazyk. So spoluúčasťou Spolku sa bude zorganizovaný taktiež vlastivedno-poznávací zájazd na Slovensko i veľmi populárne letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku.
Do redakcie časopisu Život bude zakúpené príslušenstvo k fotoaparátom, nový počítač a skener, ktorý poslúži na kvalitnejšiu
archiváciu materiálov, slovenské jazykové príručky i knihy a do
klubovni obrazovky spolu so slovenskými ﬁlmami a rozprávkami.
Dotácia bola tiež poskytnutá na usporiadanie Dní zahraničných
Slovákov, ktoré tentokrát zorganizuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí práve v spolupráci s našim Spolkom. Podujatie
umožní spoznať krajanom žijúcim v iných krajinách naše radosti i

Ing. Daniela Parajková a gen. tajomník Ľudomír Molitoris pri podpisovaní zmlúv

problémy a zároveň je možnosťou poradiť sa o rôznych otázkach
i riešeniach problematiky krajanského hnutia v zahraničí.
Spomínané podujatie sa skutoční v dňoch 9. – 11. júla, pričom podrobnejší program si môžete pozrieť nižšie.
Všetky vyššie uvedené príspevky pomáhajú Slovákom v Poľsku vzdelávať sa v materinskom jazyku, šíriť slovenské slovo,
udržiavať slovenskú kultúru a pozitívne prezentovať Slovensko
u našich severných susedov. Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí patrí preto veľká vďaka za pomoc, ktorú poskytuje na
podporu národného života nielen pre Slovákov žijúcich v Poľsku,
ale taktiež v iných kútoch sveta.
Milica Majeriková

PROGRAM
návštevy delegácie zahraničných Slovákov
v rámci Dní slovenského zahraničia v Poľsku
9.7.2010 (piatok)
16.00 – príchod do Krakova – privítanie
v sídle Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku
16.30 – prehliadka spolkovej budovy, redakcie Život a tlačiarne
18.30 – prezentácia novej básnickej
zbierky Františka Kolkoviča Stopy jesene
10.7.2010 (sobota)
09.00 – prehliadka Krakova
12.00 – odchod do Jablonky na Orave,
13.30 – stretnutie s krajanským aktívom
v Jablonke v reštaurácii Pasieka,
hrá hudba krajana Krištofa Pieronka

15.15 – obhliadka pozemku kúpeného
z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2009 pod
plánovaný Dom slovenskej kultúry v Jablonke
15.30 – odchod do Nedece
17.00 – odhalenie tabule Michalovi Dočolomanskému na jeho rodnom
dome v Nedeci a stretnutie s krajanskou obcou v Nedeci
– v rámci spoločenského stretnutia po odhalení tabule je plánované premietnutie ukážky nového slovenského filmu Lietajúci
Cyprián
– večera a posedenie s krajanským
aktívom zo Spiša
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09.00 –
09.30 –
11.00 –
12.15 –

–

14.30 –

11.7.2010 (nedeľa)
okružná cesta po Spiši
návšteva slovenskej usadlosti
Korkošovcov v Čiernej Hore
slovenská svätá omša v Novej
Belej
položenie vencov k pamätníku
krajanov zavraždených bandou
„Ognia“
obhliadka stavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na
Spiši
kultúrny program XVII. dní slovenskej kultúry v prírodnom amﬁteátri v Krempachoch, vystúpenia krajanských a slovenských
súborov
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Naši jubilanti

Anna Dluhá so svojimi vnúčencami...

JUBILANTKA ANNA DLUHÁ
Krajanka Anna Dluhá z Novej Belej
v máji t.r. oslávila 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme sa s ňou stretli a trošku porozprávali o jej detstve a mladosti.
Narodila sa v rodine Alžbety a Šimona
Majerčákovcov. Mala štyroch starších súrodencov: Jozefa, Jána, Šimona a sestru
Žoﬁu. Základnú školu absolvovala v Novej Belej. - O pokračovaní v ďalšom štúdiu
nikto nerozmýšľal, - hovorí Anna. Po prvé
- rodičia by nedokázali ﬁnancovať štúdium
a po druhé - človek vyrástol v dedinskom
prostredí a od malička bol spojený s prácou na hospodárstve a na poli. Pomáhanie v domácnosti a na gazdovstve bolo
samozrejmosťou.
Keď bola už devou, okruh práce, ktorú bolo treba vykonať, sa zmenil. Bolo
potrebné robiť ťažšie práce a pribudla
jej hlavne práca, ktorú vykonávali predovšetkým dievčatá, ako napr.: páranie
peria, pradenie a tkanie. Opýtala som sa
jej, ako trávila voľný čas a vôbec, ako to
vyzeralo v časoch jej mladosti. Ako sama
... a synmi
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hovorí, voľný čas nepoznala. Nemohla si
dovoliť ísť ku kamarátke, lebo práce bolo
vždy dosť. Neznamená to, že sa mladí
vôbec nestretávali. Išlo sa ku kamarátke
či známym, ale s kúdeľou. Pospievali si,
porozprávali veselé príhody, ale to všetko
popri práci. Nemárnilo sa čas na hlúposti, ako im to vraveli rodičia. Každý si bol
vedomý, že treba pracovať, aby mohol
prežiť. Žena to v tom čase nemala ľahké.
Kým si človek sadol za stôl, aby niečo zjedol, bolo treba najprv upiecť chlieb alebo
bábovku. Obyčajne sa doma u Anny, ale
aj v ostatných domácnostiach pieklo v sobotu. Ak sa minul chlieb skôr, tak sa pieklo
druhýkrát aj cez týždeň. Všetko, čím sa
živili, bolo vypestované vlastnoručne. Zeleninu nikto nekupoval, ale bolo potrebné
siať, kopať, okopávať, pričom všetko sa
robilo ručne.
Každá práca si vyžaduje čas. Cez
zimu sa na krosnách tkali pokrovce a plátno z ľanu. To plátno sa v lete bielilo. Bolo
postrihané asi na 10 metrové kusy. Porozkladalo sa na pokosenej lúke. Na to plátno
sa liala voda a slniečko ho sušilo, a to aj
niekoľkokrát cez deň, ak bolo pekné počasie. Na noc sa plátno zrolovalo a na druhý
deň zase rozvinulo a opäť sa polievalo vodou. Táto činnosť sa opakovala po dobu
niekoľkých dní. Potom sa plátno obrátilo
na druhu stranu a robilo sa to isté, až kým
slniečko plátno z obidvoch strán pekne
nevybielilo.
Po spracovaní plátna šili dievčatá
a ženy z neho košele. Dnes žena, ak hovorí, že perie, to znamená, že vkladá oblečenie do práčky, potom ho vyberie a dáva
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sušiť. V časoch detstva a mladosti Anny
to bolo inak: kým žena začala prať, bolo
potrebné najprv vyrobiť mydlo a až potom
sa ním mohlo prať. Mydlo sa varilo z baranieho loju a pridával sa doň prášok, ktorý
hmotu spevnil. Keď už bolo mydlo urobené, mohlo sa pristúpiť k praniu. Všetko sa
pralo ručne.
A to je len niekoľko vecí, ktoré sa robili
voľakedy ručne. Na základe toho môžeme
posúdiť, že ľudia naozaj nemali veľa voľného času. Starší ľudia, ak hovoria, že sa
robilo od rána do noci, tak to je pravda.
V 1943 sa Anna vydala za Jakuba
Dluhého. Začali spoločný život a tak sa
pustili do spoločného hospodárenia. Ich
snom bol vlastný domček. Jej manžel bol
kováčom. V kováčskej dielni bol od skorých ranných do neskorých večerných hodín - stále zaneprázdnený. Vyrábal časti
na kolesá, vozy, motyky, sekery a ostatné
roľnícke náradie. Zákazníci neboli iba z
Novej Belej, ale z celého okolia.
Manžel mal veľa práce a Anna okrem
svojich povinností vychovávala deti a starala sa o hospodárstvo. Bolo jej ťažko, ale
vedela, že jej manžel to tiež nemal ľahké.
Prácu mal ťažkú a veru aj pracovné podmienky. To sa odrazilo aj na jeho zdraví.
Napokon si vybudovali svoj vysnívaný
dom, v ktorom sa im narodilo šesť detí:
Margita, Mária, František, Jakub, Ján
a Anna. Žiaľ, najmladšia Anička ako dvojročná zomrela. Popri mnohých starostiach
a povinnostiach, či ťažkých chvíľach, ktorých bolo dávnejšie neúrekom, som sa
krajanky Anny opýtala, na čo spomína najradšej. Po krátkej chvíľke zamyslenia odpovedala: - Pre mňa najkrajšími chvíľami,
na ktoré rada spomínam, boli časy mladosti. Navždy mi ostanú v pamäti chvíle
strávené s kamarátkami pri pradení, naše
rozhovory. Dnes sa už hádam ani nestáva, aby sused pomohol susedovi. Predtým to bolo úplne samozrejmé, že sme
chodili pomáhať susedom. Všetci sme si
pri práci pomáhali, nikto neodmietol. Pri
práci sa teda stretlo viac ľudí a tým pádom
bolo príjemne a veselo. Anna zároveň priznala, že niekedy sa zamýšľa nad svojím
vekom. Vzhľadom na to, koľko za mladi i
neskôr pracovala, akosi nemôže uveriť, že
dosiahla taký vysoký vek. Hovorí, že nejestvuje recept na dlhý život. Každý z nás
má „tam hore“ zapísané, koľko času má
stráviť tu na zemi.
Prajeme teda krajanke Anne, aby ešte
nejaké tie rôčky v „nebeskej knihe“ pre seba
našla a aby nastávajúci čas prežila v zdraví,
radosti, pokoji a s božím požehnaním.
Dorota Mošová

VÍKEND S DYCHOVKOU

Ľudová kapela zo Zakopaného

P

očas prvého prázdninového víkendu, v dňoch 26. - 27. júna, sa v
amﬁteátri vo Vyšných Lapšoch konalo podujatie Víkend s dychovkou, spojené
s obecnou slávnosťou. Organizátorom tohto
podujatia bol miestny dychový orchester.
Hneď v úvode nás členky dychovky
Dominika Krišíková a Natália Budzová informovali o tom, že ﬁnančné prostriedky
a tržba z celého podujatia budú určené
na nákup nových hudobných nástrojov
a opravu starých. Jedným z cieľov je aj
ﬁnančne podporiť výučbu hry detí na dychových nástrojoch, ktorých snom je stať
sa členom dychovky. Ako vidieť, výrazne
ich to motivuje k pravidelnému a usilovnému cvičeniu hry na hudobných nástrojoch.
Vedia, že kým si oblečú rovnošatu vyšnolapšanskej dychovky, musia usilovne i vytrvalo pracovať a zdokonaľovať svoju hru.
Načrime trochu do histórie vyšnolapšanskej dychovky. Počas približne 130ročnej existencie dosiahli jej členovia
mnohé úspechy. Zúčastňujú sa rozličných
hudobných prehliadok a súťaží nielen
doma, ale aj v okolitých obciach a mesĽudová kapela Spiš z Vyšných Lápš

Vystúpenie vyšnolapšanskej dychovky

tách. Dychovka je neodlúčiteľnou súčasťou všetkých cirkevných aj obecných slávností a čo je najdôležitejšie – je natrvalo
spojená s históriou obce.
Tak, ako každý rok, dychovka sa opäť
postarala nielen o domácich účastníkov,
ale aj o hostí z blízkeho i ďalekého okolia
a o vynikajúcu dvojdňovú zábavu. Počas
sobotného večera sa pri punkovej a rockovej hudbe zabávala predovšetkým mládež. Vystúpili hudobné skupiny: Proti prúdu z Maniów, The Welders i Jor z Nového
Targu a After Party.
Nedeľňajšie popoludnie sa nieslo
v znamení ľudových melódií, ktoré prilákali do amﬁteátru stovky divákov, hlavne
strednej a staršej generácie. K dobrej nálade prispelo aj priaznivé počasie.
Svoj repertoár nám v tento deň predstavil FS „Spisoki“ z Nižných Lápš a FS
Čardáš z Nedece. Veľký potlesk si vyslúži-

la aj dychovka z Nižných Lápš, ktorá nám
pod vedením Henryka Kalafuta zahrala
niekoľko známych piesní o.i. od Boney M.
Diváci si vypočuli taktiež ľudovú kapelu zo
Zakopaného, ktorá sa predstavila so svojimi goralskými melódiami. Na scéne nechýbala ani domáca ľudová kapela Spiš.
Pripomeňme si, že vznikla pred piatimi
rokmi a na začiatku svojho účinkovania
pôsobila len pri školskom súbore „Mali
Hajduci“ a už približne dva roky jej členovia hrajú samostatne. V tomto roku získali v Súťaži podhalskej hudby Tadeusza
Skupnia pekné vyznamenanie.
Tak teda máme za sebou ďalší ročník
podujatia venovaného všetkým, ktorí majú
radi dychovú hudbu. Všetci prítomní zároveň ocenili, že organizátori podujatia sa
opäť postarali o dobrú zábavu a príjemne
strávený čas.
Dorota Mošová

Na podujatie prišlo mnoho divákov
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KRÁTKO Z ORAVY
Po úspešnom napredovaní stavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši
sa v minulom roku konečne podarilo zakúpiť
aj pozemok na stavbu obdobného projektu
v Jablonke na Orave. Podporu na jeho kúpu
poskytol, tak ako sľúbil v minulom roku na
stretnutí prezidentov Slovenska a Poľska
v Jablonke, prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič v spolupráci s ÚSŽZ. Pozemok sa nachádza v centre obce, za lekárňou (ul. Ogrodowa) a prvýkrát bude využitý
na otvorenie sedemnásteho ročníka Dní

bolom mnohých ťažkých chvíľ pre Oravcov,
ktorí sa chceli dostať na Slovensko a naopak. Miesto, kde si mnohí užili nie vždy tie
najpríjemnejšie chvíle kontroly osobných dokladov a batožiny, kde mnohých prehľadali,
ale zároveň aj mnohí cestujúci prešli colníkom nejakým spôsobom cez rozum. Nech
je tomu akokoľvek, symbol rozdelia Oravy
odchádza pomaly do zabudnutia. (ms)

***

cintorínoch vo Veľkej Lipnici. Na fotograﬁi
vidíme práve obnovovaný kamenný kríž so
slovenským nápisom – Kriste, smiluj sa nad
dušami všech zomrelých. A daj im večné odpočinutie. Položila obec Dolná Lipnica Roku
1862. – ktorý bol na veľkolipnický cintorín
prenesený z pôvodného morového cintorína. (ms)

***
Rovnako ako každý rok, tak aj v tomto
roku sa na svätého Jána konala v Orávke
slávnosť pripomínajúca dávne pastierske

Historických pamiatok so slovenskými
nápismi je na Orave čoraz menej. Najčas-

Takto by mal vyzerať Dom slovenskej kultúry v Jablonke

Foto: Úrad gminy Jablonka

slovenskej kultúry. V priebehu ďalších rokov by mal na ňom vyrásť Dom slovenskej
kultúry (obrázok), v ktorom sa podľa plánu
bude nachádzať galéria oravských umelcov,
internát pre slovenských žiakov študujúcich
v Jablonke, malá kaviareň a samozrejme
veľká sála s kuchyňou, kde sa budú môcť
uskutočňovať rôzne kultúrno-spoločenské
akcie v regióne. (mm)

***

tejšie ich nájdeme na cintorínoch, avšak náhrobné kamene chátrajú a tak sa tento historický dôkaz o prítomnosti Slovákov na hornej
Orave pomaly stráca. Je preto naozaj chvály
hodné, že sa o viaceré historické pamiatky
dnešné pokolenia starajú. Medzi ochrancov
histórie nepochybne patrí veľkolipnický dp.
farár, ktorý sa spolu s reštaurátorom Stefanom Marszałkom podujal obnoviť postupne historické kríže a náhrobné kamene na

Po niekoľkých rokoch očakávania zostali
zbúrané budovy pohraničnej polície a colnej
správy na hranici medzi Trstenou a Chyžným. Síce hranica je len dohodnutou čiarou
deliacou nejaké územia, slovensko-poľská
hranica bola pre mnohých nepriechodná.
Pomaly teda zaniká miesto, ktoré bolo sym-
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zvyky. Podujatie sa uskutočnilo 26. júna
pod lyžiarskym vlekom. Keďže počasie
prialo, nechýbali ani diváci. Pre nich bolo
prichystaných niekoľko zaujímavých súťaží – robenie pastierskeho syra, stavba koliby, či robenie praženice. V programe sa
predstavili deti zo ZŠ v Orávke, nechýbal
ani FS Skalniok z Hornej Zubrice, či ľudová
hudba z Orávky. Deti zo ZŠ v Hornej Zubrici
predstavili program „Na sv. Jána“. Niekoľko
piesní pridala aj hudobná skupina Dan Music. O dobrú náladu sa postaralo krajanský
ochotnícky divadelných súbor Ondrejko
z Podvlka a o dobrú tanečnú zábavu zasa
hudobná skupina Avra. (ms)

a

KRÁTKO ZO SPIŠA
Deň detí. V nedeľu 6. júna bolo v Nedeci veselo. V rámci projektu Spišské
kalendárium podujatí – spoločné korene,
spoločné obzory zorganizovalo Kultúrne
stredisko v Nedeci v spolupráci s partnerským mestom Spišská Stará Ves Medzinárodný deň detí. Na úvod dostali priestor
pre svoje vystúpenie deti z Kacvína so svojou baletnou skupinou, regionálne súbory
z Vyšných Lápš, Nedece, Spišskej Starej
Vsi a Tribša. Sprievodnými podujatiami
boli rôzne súťaže a kvízy, v ktorých mohli
deti získať pekné odmeny. Zaujímavosťou
bola tzv. „Snake show” – prezentácia exotických hadov. Na záver vydareného dňa
sa predviedli členovia športovej akrobacie
klubu Jujitsu, mažoretky Nezábudky zo
Spišskej Starej Vsi a mládežnícka skupina
Outsider z Nedece. (mm/dm)

***
Cyklistický maratón. Dňa 22. júna sa
konal horský cyklistický maratón (MTB)
pod názvom Bicyklom po Spiši. Podujatie
sa uskutočnilo pod záštitou Nadácie rozvoja regiónu Čorštínskeho jazera. Projekt
bol spoluﬁnancovaný Európskou úniou
a Európskym fondom regionálneho rozvoja, ako aj štátnym rozpočtom prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika
– Slovenská republika 2007-2013. (dm)

***
Deň športu v Novej Belej. Dňa 23.
júna usporiadali učitelia zo Základnej školy v Novej Belej pre svojich žiakov Deň
športu. Súťažilo sa v rôznych kategóriách, za ktoré bolo možné získavať body.
Najlepšími športovcami sa stali: v nultom
ročníku Gabriela Krzysztofeková a Matúš
Bednarczyk, v I. ročníku Renáta Podgórna
a Arkadiusz Misiura, v II. ročníku Bartek
Hornik a Beáta Brodowska, v III. ročníku
Patrik Gątkiewicz a Karolína Horniková, v
IV. ročníku Peter Lukaš, Kamil Podgórny
a Marzena Gryglaková, v V. ročníku Dariusz Póltorak a Beáta Bendiková a v VI.
ročníku Kristián Kolodzej a Natália Węglarzová. Po športovej súťaži bola vyhodnotená aj školská súťaž spišského nárečia
a pravopisu. Následne učitelia udelili diplomy žiakom, ktorí získali vyznamenanie v
celoštátnej matematickej súťaži „Kangur“,
a to: Karolíne Šoltésovej, Kataríne Braviakovej, Zuzane Darowskej a Gregorovi
Kolodzejovi. Ocenení boli aj žiaci počítačovej súťaže Patrik Gątkiewicz, Andżelika
Nemcová a Šimon Słowik. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme! (dm)

***
Žiaci z Krempách v škole v prírode. Počas posledných dvoch májových
týždňov sa žiaci pod vedením riaditeľky
Lidie Kamońovej zúčastnili školy v prírode pri mori. Bývali v obci Sianożęty vzdialenej niekoľko kilometrov od Kołobrzegu.
Spoločne sa venovali turistike, súťažiam,
či zábave. Večer si posedeli pri táboráku
alebo sa rozptýlili na diskotékach. Ku Dňu
matiek skupina žiakov z Krempách pripravila vystúpenie, ktoré predviedla všetkým
mamám a žiakom v škole v prírode. (fp)

***
Akadémia v Krempachoch. Pri príležitosti „Dňa matiek a otcov“ zorganizovala
koncom mája t.r. Základná škola v Krempachoch slávnostnú akadémiu. Každá
trieda si pod dohľadom svojich učiteliek
pripravila vlastný hudobný program. Hu-

dobne nadané deti zaspievali aj sólo, pod
vedením dirigenta p. Józefa Pierzgu a za
hudobného doprovodu Františka Surmu.
Na konci slávnosti deti darovali rodičom
prekvapenia a darčeky, ktoré samé pripravili a rada rodičov prichystala pre všetkých
účastníkov chutné pohostenie. (fp)

***
Charitatívny koncert v Krempachoch. Koncom mája sa uskutočnil charitatívny koncert pre ľudí postihnutých
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povodňami. Na podujatí vystúpili domáce
súbory, ktoré pracujú pri Obecnom kultúrnom dome detské divadielko Mravec, tanečné zoskupenia Karmelki, Zelený javor,
Hertz, Javorinky a taktiež sólové speváčky
Natália Sobolaková, Božena Krzysztofeková, Katarína Kaczmarczyková, Sabina
Kalatová, Magda Brzyzeková a Patrícia
Zygmundová. Koncert začal vystúpením
dychovky a sála sa postupne zaplňovala
do posledného miesta. Pred začiatkom
i počas podujatia obyvatelia prinášali dary,
aby pomohli ľuďom dotknutým neskrotným živlom. Drobné peňažné dary zbierali dievčatá z dievčenskej družiny Dobrovoľného hasičského zboru, pričom po
skončení koncertu vyzbieraná suma činila
1 406 zlotých. Vyzbierali sa tiež rôzne hygienické a čistiace prostriedky, potraviny
ako cestoviny, kaša, ryža, olej, cukor,
múka, káva, čaj, polievky, ale tiež oblečenie, obuv, posteľná bielizeň, uteráky,
prešívané vankúše a ďalšie. Okrem toho
sa týždeň pred touto akciou uskutočňovala vo farnosti po skončení omší zbierka,
ktorú organizovali miestni farníci a počas
ktorej sa vyzbieralo 4 480 zlotých. Darované produkty a hotovosť v pondelok riaditeľka Obecného kultúrneho domu Maria
Krzysztofeková osobne zanesla do Centra
Caritas karkovskej diecézy. (fp)

***
Začiatok streleckej sezóny. Na strelnici v Krempachoch sa začala strelecká
sezóna. Predstavitelia združenia LOK
koncom mája oﬁciálne ohlásili začiatok
ligových súťaží v sekcii športového strelectva. Predstavitelia i členovia združenia
srdečne pozývajú dobrovoľníkov, ktorí by
sa chceli venovať športovému strieľaniu,
každú nedeľu od 15.00 – 18.00 hod. Ročné členské je iba 30 zlotých a po jeho zaplatení si v dobrých podmienkach môžete
zastrieľať do sýtosti. (fp)
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HORČIČNÉ ZRNKO
11. 7. 2010
15. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 10, 25 – 37)
V krátkom úryvku evanjelia je vystihnuté to podstatné. Samaritán uprednostní službu blížnemu pred vlastnými
záujmami. Obetuje čas, zabezpečí odvoz, obetuje peniaze. Poskytne prvú pomoc pri ošetrení a je ochotný doplatiť za
starostlivosť, keď sa bude vracať späť.
Koľko drobností zabezpečil v službe
ranenému tento človek a koľko potrebných detailov neprehliadol. Nepreukázal iba najnutnejšiu starostlivosť, ale
vložil sa do služby celý. Jeho láska bola
vynaliezavá. Výhovorky a kľučky predchádzajúcich pútnikov vôbec nevyznievajú úprimne. Skôr sú to kľučky, ktoré
svedčia proti nim. Veď načo nám zveril
Boh čas, ak nie k službe Bohu a ľuďom.
Často býva naša pomoc ľuďom v núdzi
iba symbolická, neveľká čiastka venovaná na zbierku, alebo drobný skutok,
ktorý nás veľa nestojí. Koľkú námahu
vynaložil dotyčný Samaritán, keď musel
dať prvú pomoc, naložiť a dopraviť do
hostinca. Bl. Matka Tereza hovorievala,
že láska musí bolieť, že láska musí niečo stáť. Samaritánova láska mala ešte
jeden znak, nebol to jednorazový záchvev, zaváhanie v ľútosti. On sa mienil
vracať a ďalej naňho doplácať. Nikdy
nebudú chýbať takýto ľudia, voči ktorým
bude potrebný postoj trvalej zodpovednosti a pomoci. Sú to ľudia a situácie,
pred ktorých a do ktorých nás stavia
Boh.

že Mária má lepší podiel, pritom však
neodsudzuje Martu, takže sa zdá, že jej
podiel je dobrý. Berme to ako požiadavku na náš život, život veriacich. Posúvať sa vo vzťahu k Bohu z kuchyne od
obsluhy smerom k Ježišovým nohám.
Nechápme vzťah k Bohu ako uzavretú
kapitolu, mám toľko a toľko odmodlené,
odkľačané, odmakané v dobrých skutkoch, takže druhí môžu iba závidieť. Ísť
za lepším podielom znamená nezastaviť
sa. Počuli sme, že „Mária si vybrala lepší podiel“, ale z toho nevyplýva, že podiel, ktorý patril Marte, bol zlý; ak je veľa
dobrých podielov, tak niektorý z nich
môže byť lepší. Pán Ježiš jednoducho
bráni Máriu, ale to neznamená, že haní
Martu. Podiel, ktorý má Marta, je predsa tiež potrebný a chvályhodný. Avšak,
Mária si vybrala lepší podiel. Dnes je vo
svete veľmi veľa aktivity, ruchu, činnosti, behania, zvŕtania až po hranice možností, až po zbláznenie a infarkt. Ale primálo je pokojnej trpezlivosti, aby sme sa
započúvali do Božieho slova, aby sme
zotrvávali v prítomnosti tohto slova, ako
to robila Mária. A práve v tomto čase si
naša myseľ odpočinie, naše srdce sa
upokojí, dýchanie sa vyrovnáva a sily
sa obnovujú pre ďalšie účinné konanie.
Samozrejme, Boh potrebuje našu pracovitú aktivitu, akou bola aktivita Marty,
ale my nemenej potrebujeme jeho prítomnosť. Pán Ježiš nás uisťuje, že toho
lepšieho podielu nebudeme zbavení.
Pretože tie všetky podiely našej každodennej aktivity nám budú postupne
odňaté; ale ostane bohatstvo Božieho
slova a Božej prítomnosti, ktorým sme
napĺňali našu dušu.

25. 7. 2010
18. 7. 2010
16. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 10, 38 – 42)
Keď boli pred vyše sto rokmi obnovené športové olympiády, vzniklo zaujímavé heslo: Nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa. Dve ženy z evanjelia mali
rôzny podiel na spoločenstve s Ježišom. Marta v kuchyni a pri obsluhe, Mária pri Ježišových nohách. Ježiš hovorí,
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17. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 11, 1 – 13)
Rybári vyplávali na more na svojom
člne. Tu sa strhla búrka. Naľakali sa až
tak, že napokon odhodili veslá a prosili
Boha, aby ich zachránil. Ale vlny hnali
čln stále ďalej od brehu. Tu vraví jeden
starý rybár: „Prečo sme odložili veslá!
Modliť sa k Bohu a veslovať k brehu,
iba toto spolu nám môže pomôcť.“ Mod-
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litbu, ktorú voláme modlitba Pána a čítame o nej v evanjeliu, veľmi dobre poznáme a keď si ju lepšie všimneme, iste
neprehliadneme, ako nás Ježiš nabáda
aby sme prosili. V Otčenáši je zahrnuté
jedno oslovenie a za ním nasleduje sedem prosieb. Cirkevní Otcovia poukazovali na to, ako nás k modlitbe poháňa
pocit nedostatku, slabosti a biedy. Tým,
ktorí tvrdia, že to necítia, hovorí sv. Ján
Zlatoústy: „Hovoríš, že sa nepotrebuješ
modliť? Práve preto sa potrebuješ modliť, že sa ti táto činnosť zdá nepotrebná.” Dokonca aj v prírodných katastrofách, povodniach, neúrodách, či v hlade
nevidí nejaké veľké zlo. V človeku totiž
prebúdzajú vedomie potreby, obracajú
myseľ k Bohu, a preto ich považuje za
Božie dary. Napriek tomu, že Ježiš vrelo odporúča prosebnú modlitbu, predsa
my nemáme ostávať bokom. Naša dôvera nebude nijako menšia, ak ostanú
veslá v našich rukách.

1. 8. 2010
18. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 12, 13 – 21)
Úryvok z knihy Kazateľ je úvahou
nad pominuteľnosťou časných skutočností. Týmito slovami chce Boh pripomenúť človeku, že svoju plnosť nenájde
v stvoreniach, že to nie je všetko, čo
človek hľadá. Potreba majetku je neodškriepiteľná a úplná ľahostajnosť
voči tomu zaváňa čímsi, čo sa protiví
zdravému rozumu. Lenže nemôže sa
to stať konečným cieľom. Nemôže sa
stať všetkým. Aj preto, že tieto dobrá
nie sú trvalé a ako upozorňuje evanjelium, človek sám žije príliš krátko
a nevieme, kedy požiadajú o náš život.
V myšlienkach Božieho sluhu pápeža
Jána Pavla II. sa nachádza jedna, ktorou pápež charakterizuje výchovu ako
obdarovanie ľudskosťou a pri výchove
má ísť o to, aby človek radšej bol, ako
mal. Koľko mám, nemení hodnotu toho,
aký som. Sv. Pavol hodnotí na základe
toho, že všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Krstom sme
boli ukrytí v Bohu, krstom sme sa obliekli v Krista a nasmerovali k jedinému
trvácemu dobru, ktoré spočíva v účasti
na Božom živote.
Spracoval Viktor Pardeľ

D

ňa 7. júna t.r. sa v Podsklí konala
veľká slávnosť. Podsklianska základná škola získala totiž svojho
patróna. Stal sa ním Ján Pavol II.
Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú
slúžil metropolitný arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz, niekdajší tajomník biskupa Karola Wojtyłu a neskoršieho Sv. Otca
Jána Pavla II. V Podsklí ho privítal v mene
farnosti dp. farár Marek Kasperkiewicz,
ktorý pochádza, podobne ako Sv. Otec,
z Wadowíc. Slávnosti sa zúčastnili mnohé
delegácie a hostia, o.i. poslanec Edward
Siarka, zástupcovia školského kuratória
v Krakove a v Novom Targu, zástupcovia okresu a okolitých gmín, delegácie zo
škôl gminy Czarny Dunajec, kňazi a pod.
Samozrejme, náležite sa pripravili aj žiaci
miestnej školy, ktorí si okrem pekných príhovorov pripravili aj viaceré piesne, ktoré
zaspievali spolu s oravskou kapelou.
Do kostola prišli žiaci v slávnostnom
sprievode zo základnej školy. Priniesli so
sebou aj novú štandardu, na ktorej bol
vyšitý obraz nového patróna a nápis – Vy
ste budúcnosťou sveta. Tu ich privítal otec
kardinál. Žiakom i učiteľom školy počas
svojej kázne pripomenul, že výber tohto
patróna nesie so sebou aj povinnosti,
a v neposlednom rade aj dôstojné reprezentovanie mena školy.
V novoobnovenej škole

Posviacka novej štandardy

PODSKLIANSKA ŠKOLA
MÁ SVOJHO PATRÓNA
Na záver sv. omše nadišla tá najočakávanejšia chvíľa, keď otec kardinál
posvätil novú štandardu, reprezentačnú
zástavu školy, ktorá bude všetkým
pripomínať,
aké
hodnoty vyznáva,
kto je jej patrónom
a zároveň ju podľa
nej budú spoznávať
ostatné školy z bližšieho i ďalekého
okolia.
Po sv. omši prešli pozvaní hostia
a delegácie v slávnostnom sprievode
ku obnovenej škole, kde sa konala

ďalšia časť slávnosti. Pri tejto príležitosti
otec kardinál posvätil školu, odhalil drevenú sochu zobrazujúcu nového patróna Jána Pavla II. Vojt gminy prečítal akt
pomenovania Základnej školy v Podsklí.
Otec kardinál priniesol so sebou aj dar
pre školu, ktorým bol obraz predstavujúci
pápeža. Počas slávnosti sa zhromaždeným prihovorili viacerí hostia, o.i. zástupkyňa školského kurátora v Krakove Agata Szuta, ktorá vyzdvihla úroveň školy a
zároveň pripomenula, že vlani Základná
škola v Podsklí v záverečných testoch žiakov šiestych tried patrila medzi najlepšie
v malopoľskom vojvodstve.
Slávnosť sa skončila príjemným občerstvením, ktoré vedenie školy pripravilo
v neďalekej požiarnej zbrojnici.
Marián Smondek

Slávnostný sprievod
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Čriepky z histórie
Júl 863 – na Veľkú Moravu prišla byzantská misia Konštantína a Metoda, ktorá priniesla na územie Slovenska prvé slovanské písmo
– hlaholiku a reč – staroslovienčinu.
Júl 1438 – poľské vojská posilnené spojencami z Česka vtrhli na Slovensko a pokúsili
sa obsadiť Spiš a Oravu, prenikli až na územie
Šariša, kde sa zmocnili hradov Brezovica a
Kamenica. V bitke pri Košiciach však boli odrazené a stiahli sa za hranice Uhorska.
1. júl 1783 – začali v Bratislave vychádzať
Prešpurské noviny – prvé slovenské noviny
v slovakizovanej češtine.
11. – 16. júl 1843 – sa Ľudovít Štúr, Jozef
Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli na základných pravidlách nového spisovného jazyka a napísaní jeho gramatiky. Tento
jazyk bol vytvorený na základe stredoslovenského nárečia a po niekoľkých menších úpravách ho používa slovenský národ dodnes.
31. júl 1858 – sa v Podvlku narodil vynikajúci kňaz a kazateľ, slovenský vlastenec Jozef
Bonk. Bol kaplánom v Rabči, Dubovej a Lokci.
V roku 1889 sa stal farárom v Dolnej Lipnici,
kde účinkoval 26 rokov, až do svojej smrti v
roku 1918.
19. júl 1919 – učitelia spišskostaroveského okresu zložili sľub vernosti Československej republike, medzi nimi boli aj učitelia
z Čiernej Hory, Durštína, Jurgova, Kacvína,
Krempách, Lapšanky, Nedece, Novej Belej,
Repísk a Tribša.
21. - 29. júl 1919 – v Krakove prebiehali
československo-poľské rokovania o „sporných“ územiach. Poľskú delegáciu viedol
S. Grabski a československú B. Štěpánek,
pričom Slováci na týchto jednaniach nemali
zastúpenie. Rokovania neviedli k žiadnemu
konštruktívnemu výsledku a preto sa nakoniec
mal spor vyriešiť plebiscitom.
10. júl 1920 – československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš a poľský premiér Władisław Grabski podpísali v belgickom
kúpeľnom mestečku Spa súhlas s medzinárodnou arbitrážou, kde prisľúbili lojálne rešpektovať rozhodnutie Najvyššej rady ohľadom
československo-poľských hraníc. Minister Beneš sa zriekol plebiscitu bez konzultácie s československým parlamentom a vládou.
28. júl 1920 – bolo rozhodnutím Najvyššej
spojeneckej rady mierovej konferencie pripojených 25 obcí severného Spiša a hornej Oravy k Poľsku. Išlo o spišské obce: Čierna Hora,
Durštín, Fridman s osadou Falštýn, časť obce
Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš,
Vyšné Lapše a oravské obce: Bukovina – Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Malá Lipnica, Nižná Zubrica, Oravka, Pekelník, Podvlk,
Srnie, časť obce Veľká Lipnica, Vyšná Zubri-
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.“

NEUSKUTOČNENÝ PLEBISCIT
PhDr. Milica Majeriková
Územie severného Spiša a hornej Oravy bolo pred skončením prvej svetovej vojny
súčasťou Uhorska. Žilo tu zväčša roľnícke
obyvateľstvo, ktoré rozprávalo goralským dialektom. Už koncom 19. storočia sa začali na
poľskej strane objavovať snahy vyhlásiť toto
obyvateľstvo za Poliakov, a to na základe
hypotézy vychádzajúcej z predstavy, že goralský dialekt je poľským dialektom1, a keďže jazyk je základným znakom národa,
musia byť títo Gorali Poliakmi. Centrum,
z ktorého malo byť riadené dokazovanie
„poľskosti“ severných oblastí Slovenska
(resp. Uhorska) vzniklo v Novom Targu,
kde miestny lekár Jan Bednarski „začal buditeľskú prácu a vyberal najlepších ľudí zo
Spiša a Oravy, zhromažďoval ich do jednej
rodiny poľskej“.2 Toto svoje ťaženie začal
v roku 1911 vydaním agitačnej brožúry Co
my za jedni, v ktorej sa už k slovu dostávali
mladí maďaroﬁli a polonoﬁli, ktorí neskôr
stáli na čele boja za pripojenie Spiša i Oravy Poľsku, ako klerik Ferdynand Machay,
lekárnik z Jablonky Eugeniusz Stercula, či
literát píšuci horalské drámy Matonog. V
roku 1913 Bednarski zriadil tlačový orgán
– Gazetu Podhalańsku, v ktorej si stanovil
za cieľ: „...preporodenie celého goralského
ľudu a skrze neho posilnenie Poľska...“3.
U miestnej populácie však takéto výzvy,
až na pár výnimiek, nemali odozvu. Obyvatelia viackrát prejavili svoje slovenské
národné cítenie. Tak tomu bolo napríklad v
januári 1863, keď sa pod petíciu panovníkovi Františkovi Jozefovi proti zavádzaniu
maďarčiny a za požívanie slovenčiny podpísalo aj „mestečko“ Kacvín, či v septembri
1
Tu treba podotknúť, že dodnes neexistuje
medzi etnografmi zhoda v otázke etnického zaradenia goralských nárečí. Historické momenty, ktoré mohli viesť k popoľšteniu goralského
nárečia veľmi dobre spracúva CHALUPECKÝ,
I.: K otázke vzniku goralských nárečí na Spiši.
In: Život, november – december 2004 a január
2005, č. 11 – 12 a 1, s. 10 – 11.
2
Orawsko-spiszka droga do Polski. In:
Polska Zachodnia z 5. 11. 1934.
3
MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 3. vyd. Kraków: Oficyna Wydawnicza
„AGAT-PRINT“, 1992, s. 65.
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toho istého roku, keď v pozdravnom liste
predsedovi Matice slovenskej Štefanovi
Moyzesovi, v ktorom niekoľko spišských
obcí prejavilo radosť a nadšenie zo vzniku Matice a obrody slovenského národa,
bola zastúpená aj obec Nedeca.4 Okrem
toho jeden z mála slovenských poslancov
v uhorskom sneme František Skyčák bol
dvakrát – v rokoch 1905 a 1910 – zvolený
poslancom práve za Oravu.5 O používaní
slovenčiny svedčí aj viacero slovacík pochádzajúcich z tohto územia, ako napríklad
urbáre jednotlivých obcí z 18. storočia6,
protokoly zo zasadnutí obecného výboru
v Podvlku pred vypuknutím prvej svetovej
vojny7, sťažnosť obyvateľov Novej Belej
na škody spôsobené Tribšanmi a Krempašanmi z roku 18348 a ďalšie.
Zo severospišských a hornooravských
obcí pochádzali viacerí slovenskí národovci, ktorí sa aj v časoch najsilnejšej maďarizácie hlásili k slovenskému národu. Medzi
nich patrili napríklad národne uvedomelí
kňazi ako Jozef Bonk (*1858 Podvlk), V.
Bižák (*1894 Vyšné Lapše), Ján Harkabuzik
(*1906 Pekelník), Pavol Háber (*1842 Nižné Lapše), Ivan Jablonský (*1881 Jablonka), Jozef Kubík (*1871 Jablonka), Daniel
Latyák (*? Chyžné), Ignác Lihosith (*1880
Jablonka), Pavol Majerčák (*1904 Vyšné
Lapše), Vincent Malinay (*1882 Vyšné
Lapše), František Móš (*1891 Tribš), Ignác
Oleár (*1863 Jablonka ), Ján Záhora (*1881
Jablonka), či ďalší národní činitelia ako slovenský spisovateľ a rehoľný kňaz Serafín
4
MOLITORIS, Ľ.: Slováci v Poľsku a ich
kontinuita s národným kultúrnym dedičstvom.
In: Almanach Slováci v Poľsku I. Krakov: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów
i Słowaków w Polsce, 1993, s. 21.
5
Lexikón slovenských dejín. 2. vyd., Bratislava: 1999, s. 125 a 127.
6
Nachádzajú sa v Štátnom archíve v Levoči (ďalej ŠA Levoča).
7
Archív Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove (ďalej ASSP Krakov), Protokoly zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Podvlku 1903
– 1908.
8
ŠA Levoča, Župa Spišská (ďalej SŽ), bez
sp. č./1834.

Čriepky z histórie

Protokol v slovenskom jazyku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podvlku (1905)

Bossák (*1713 Podvlk), poetka Šára Buganová-Alexy (*1906 Veľka Lipnica), geograf,
historik a zakladajúci člen Matice slovenskej
Florián Červeň (*1840 Chyžné), pokladník
Matice slovenskej Tomáš Červeň (*1793
Chyžné), kňaz a literát Ignác Klózik (*1861
Veľká Lipnica), národný buditeľ a zberateľ
ľudovej slovesnosti zo Spiša a Oravy Ignác
Kojda (*1873 Pekelník), spoluzakladateľ
Slovenského katolíckeho Sokola v USA
Jozef Kuruc (*1866 Lapšanka), slovenský
cirkevný spisovateľ Ján Machay (*1790
Jablonka), kňaz a historik Alojz Miškovič
(*1902 Jurgov), bernolákovský básnik Ján
Nálepka (*? Nižné Lapše), tajomník biskupského úradu v Spišskej kapitule a literát
Ignác Paňák (*1886 Jablonka), zbormajster,
pedagóg a prvý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ján Strelec (*1893
Kacvín), spišský historik a kanonik Jozef
Vojtas (*1906 Jurgov), kňaz, literát a oživotvoriteľ katolíckeho gymnázia v Kláštore
pod Znievom Karol Vojtuššák (*1858 Veľká
Lipnica), či pápežský prelát, generálny vikár
a pedagóg Jozef Vojtíček (*1861 Malá Lipnica).
Napriek tomu Bednarského „skupina“
s podporou podhaľanských intelektuálov
dokazovala, že toto obyvateľstvo je poľské
a keď sa po skončení prvej svetovej vojny
naskytla možnosť zmeny hraníc, bola (na
rozdiel od slovenskej strany) na takúto alternatívu pripravená a snažila sa ju využiť. Preto už 5. novembra 1918 založil Ferdynad

Machay v Jablonke poľskú Národnú radu,
ktorá proklamovala pripojenie Oravy, Spiša i Čadce k Poľsku a požiadala o vyslanie vojska, aby obsadilo „poľské“ územie.9
Vstup poľských vojsk na územie Slovenska vyvolal značné znepokojenie v slovenskom politickom živote, zvlášť potom, keď
tieto vojská v oravskej obci Polhora začali
strieľať do dedinčanov.10 Dovtedy sa viacmenej pokojná hranica začala meniť na
„krvavú”. Do sporu tak museli zasiahnuť víťazné štáty – tzv. Dohoda, ktorá 5. decembra 1918 určila demarkačnú líniu prebiehajúcu od Javoriny k Veľkému Lipníku po
Andrejovku. Poľský generálny štáb sa síce
obrátil s protestom k náčelníkovi dohodovej vojenskej misie v Budapešti plukovníkovi Vixovi, ale neúspešne. Poľské vojská
sa museli do 13. januára 1919 stiahnuť za
starú uhorsko-poľskú hranicu, pričom však
prezentovali, že odchodom z týchto území
sa nezriekajú svojich nárokov.11
Stiahnutie poľských vojsk bolo veľkým
úspechom československej diplomacie.
9
MACHAY, F.: Moja droga do Polski...,
s. 122.
10
MACHAY, F.: Moja droga do Polski...,
s. 117 – 118; BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesnice. Musí Češi platiť za 8 slovenských obcí? Český Těšín : Muzeum Těšinska,
1993, s. 7.
11
VALENTA, J.: Polská politika a Slovensko v roce 1919. In.: Historický časopis, roč.
13, 1965, č. 3, s. 415 – 417.
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ca, Suchá hora a Hladovka. Československá
i poľská strana sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Spor sa rozšíril o tatranskú obec Javorina a prebiehal do roku 1924. Výsledkom bolo
pričlenenie Suchej hory a Hladovky k Československu, pričom Poľsku pripadol celý kataster obcí Veľká Lipnica a Jurgov.
28. – 30. júl 1923 – sa konala konferencia Malej Dohody, na ktorú ako pozorovateľ
pricestoval poľský diplomat Erazm Piltz, ktorý bol známy svojim blízkym vzťahom k československému ministrovi zahraničných
vecí Eduardovi Benešovi. Tu mu predložil
návrh, v ktorom žiadal podporu poľskej kandidatúry do Rady Spoločnosti národov výmenou za ústupok vo veci Javoriny. Edvard
Beneš, ktorý sám kandidoval, to nepovažoval za výhodnú ponuku. Poliaci napriek tomu
postavili svojho kandidáta – Skirmunta, ktorý
v septembrových voľbách úplne prepadol a
Beneš zvíťazil. Svoje postavenie neskôr využil aj v spore o Javorinu.
18. júl 1939 – bola v Zakopanom uzavretá
zmluva o úprave malého pohraničného styku
v okresoch Spišská Stará Ves, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Trstená a Námestovo.
21. júl 1939 – Slovenský snem prijal prvú
Ústavu Slovenskej republiky.
2. – 4. júl 1945 – v hornooravskej obci
Podvlk sa odohral konﬂikt medzi poľskými
milicionármi a domácim obyvateľstvom, ktorý
mal za následok straty na životoch na oboch
stranách.
17. júl 1945 – bolo územie severného
Spiša obsadené poľským vojskom a poľskou
štátnou správou.
28. júl 1945 – vznikla v Jablonke Národná rada odtrhnutých obcí hornej Oravy, ktorá
spoločne s Povereníctvom pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu vypracovala Presídľovací plán hornej Oravy.
11. júl 1960 – bola schválená nová československá ústava, ktorá zavádzala centralizmus a priamo deﬁnovala vedúcu úlohu
Komunistickej strany. Tieto skutočnosti mal
vystihovať aj nový názov Československá socialistická republika.
5. júl 1990 – Federálne zhromaždenie
zvolilo za prezidenta Václava Havla. Bol to
prvý postkomunistický československý prezident.
17. júl 1992 – Slovenská národná rada
schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, v ktorej poslanci požadovali
samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola
súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol
rozpad Československa a vznik samostatnej
Slovenskej republiky.
17. júl 1997 – Matica slovenská v Martine
slávnostne otvorila Svetový rok Slovákov.
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Čriepky z histórie

Spišsko-oravská delegácia v Prahe (1920), ktorá požadovala pripojenie Spiša a Oravy k Československu

Oﬁciálny boj o Spiš a Oravu sa tak preniesol
do diplomatickej roviny. Najmä pod tlakom
udalostí v Těšínsku12 sa československopoľským sporom začala v januári 1919 zaoberať Najvyššia rada mierovej konferencie
v Paríži.13 Aj na túto skutočnosť promptnejšie zareagovala poľská strana. Za účelom
agitácie založila skupina podhaľanských
intelektuálov Narodowy Komitet Obrony
Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala a
poverila Machaya zorganizovaním spišskooravskej delegácie, ktorá mala v Paríži lobovať za pripojenie Spiša a Oravy k Poľsku.
Spiš v delegácii reprezentoval gazda Vojtech Halčin z Lendaku a Oravu gazda Peter
Borový z Rabčíc14, ktorí však v skutočnosti
neboli nikým delegovaní a predstavovali
výlučne svoje názory. Omnoho početnejšia delegácia Spišiakov a Oravcov žiadala
v roku 1920 v Prahe prezidenta Masaryka
12

Poľská vláda si chcela Těšínsko pripútať
uskutočnením volieb, čo by fakticky znamenalo
výkon štátnej správy na danom území. Preto sa
československá vláda rozhodla zakročiť vojensky, a tak došlo k tzv. sedemdennej vojne (23.
- 31. januára 1919).
13
BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesnice..., s. 9 - 10.
14
ORLOF, E.: Polska działalność polityczna,
dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach
1919 - 1937. Rzeszów : Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
1984, s. 39 – 40; MACHAY, F.: Moja droga do
Polski..., s. 141.
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o urýchlené konanie plebiscitu, v ktorom by
obyvatelia vyjadrili svoje pročeskoslovenké
stanovisko.15 Taktiež prieskum, ktorý inicioval v máji 1919 minister s plnou mocou pre
správu Slovenska Vavro Šrobár na Spiši
i Orave nasvedčoval, že obyvateľstvo inklinuje viac k Československej republike,
pričom niektoré obce aj podpísali príslušné
osvedčenie.16
Štáty Dohody sa spočiatku usilovali,
aby sa Československo a Poľsko dohodlo
prostredníctvom dvojstranných jednaní.
Všetky vzájomné rokovania sa však skončili
neúspechom. Preto bola nakoniec poľskou
stranou predostretá požiadavka plebiscitu,
avšak sporné strany sa nevedeli dohodnúť
ani na rozsahu plebiscitných území. Do sporu teda opäť zasiahla Najvyššia rada, ktorá
27. septembra 1919 deﬁnitívne rozhodla,
že plebiscit sa uskutoční, a to: na Těšínsku, na Spiši v okrese Spišská Stará Ves
a z Kežmarského okresu v oblastiach, ktoré
sa nachádzajú severozápadne od čiary rozvodia medzi riečišťom Dunajca a Popradu,

vrátane obcí, ktorými táto čiara prechádza
a na Orave v okresoch Trstená a Námestovo.17 Deň plebiscitu bol stanovený na 24.
júl 1920.18 Keďže poľská strana požadovala
omnoho väčšie územia, jeden z poľských intelektuálov Władysław Semkowicz na margo výsledku sklamane skonštatoval: „Určili,
že hlasovať môže zopár hladných ľudí“19.
Plebiscitné územie bolo podriadené medzinárodnej komisii so sídlom v Těšíne, v ktorej
mali štáty Dohody po jednom zástupcovi. Za
účelom neutrality boli stiahnuté z týchto území
aj vojská a na ich miesto prišli vojská Dohody.20
Vyhlásenie plebiscitu znamenalo zvýšenú
iniciatívu oboch štátov. Poľská strana však
bola omnoho aktívnejšia. V Novom Targu
zriadila Główny Komitet Plebiscytowy, ktorému predsedal Walery Goetel a podliehali mu
ďalšie pobočky v Żywcu, Ujsołach, Czarnym
Dunajcu, Czorsztynie, Krościenku, Nowym
Sączu a Piwnicznej. Výbor sa delil na oddiely – náboženský, politický, osvetový,
tlačový, potravinový (zásobovací), ﬁnanč17

15

ANDRÁŠ, M.: Severné hranice Slovenska.
Bratislava : Kubko Goral, 2008, s. 17; KLIMKO,
J.: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho
hraníc. Bratislava : Obzor, 1980, s. 120.
16
ŠA Levoča, SŽ, Župan Župy Spišskej
(ďalej ŽŽS), Správa zo dňa 21. mája 1919,
326/1919 prez.; Štátny archív v Bytči (ďalej
ŠA Bytča), Oravská župa (ďalej OŽ), 330/1919
prez., 17/1919.
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ŠA Bytča, Župa Podtatranská (ďalej ŽP),
388 – 13468/1923.
18
SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polskoczechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918 – 1925. Wrocław – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1967, s. 58.
19
MACHAY, F.: Moja droga do Polski...,
s. 177.
20
ŠA Bytča, ŽP, 388 – 13468/1923.

Čriepky z histórie

Poľský propagačný leták (1919)

ný, rekreačný a automobilový – majúce na
starosti zabezpečovanie jednotlivých oblastí
plebiscitu.21 Pobočka poľskej plebiscitnej
komisie bola aj v Spišskej Starej Vsi22, čo
je vzhľadom na to, že toto územie malo byť
neutrálne, dosť neobvyklé. Činnosť poľskej
strany bola veľmi intenzívna. Využívala zlú
povojnovú situáciu a dodávala nedostatkový
tovar – najmä múku, cukor, petrolej.23 Niekedy dávali obyvateľom podpisovať prázdne
hárky, vraj ako objednávku na spomínaný
tovar.24 Organizovali zájazdy do Krakova,
Varšavy a k Baltickému moru. Poľská kočovná kapela putovala z dediny do dediny
a organizovala poľské zábavy.25 Nechýbali
ani schôdze, či propagačné letáky, ktoré sa
zameriavali najmä na rozdúchavanie protičeských nálad.26 Súčasťou poľskej stratégie
bolo aj násilie a zastrašovanie, ktoré mala na
starosti tzv. spišsko-oravská légia. Jej možno pripísať prepad četníckej a telefónnej
stanice v Jurgove, kde prišiel o život strážmajster František Kabát, napadnutie česko21

MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s.
182; ORLOF, E.: Polska działalność..., s. 46.
22
Archív mestského úradu v Spišskej Starej
Vsi, Kronika mesta Spišská Stará Ves.
23
ŠA Levoča, ŠŽ, 3065/1919 adm.; MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 181.
24
BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava
pod Poľsko. Pittsburgh Pa. : Výbor pre celok
Slovenska, 1922, s. 6; ŠA Levoča, Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej ŠTZ-L), 465/1920.
25
Archív mestského úradu v Spišskej Starej
Vsi, Kronika mesta Spišská Stará Ves.
26
ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, 505-506/1920 adm.,
ŠA Bytča, ŽP, 388 – 13468/1923.

Oznámenie plebiscitu obyvateľstvu

slovenského vojska v Podspádoch, vraždu
českých úradníkov v Smerdžonke, vraždu
proslovensky zmýšľajúceho nedeckého
richtára Valentína Strončeka, pokus o vraždu nedeckého notára Františka Lackoviča,
či odvlečenie viacerých slovenských agitátorov do Poľska.27
Činnosť československej strany bola
v porovnaní s poľskou oveľa skromnejšia.
V Ružomberku bola zriadená Ústredná kancelária pre Spiš a Oravu, ktorej správcom
sa stal poslanec Ján Burian. Pobočky mala
v Dolnom Kubíne a v Spišskej Belej.28 Jej
činnosť spočívala predovšetkým v agitácii
medzi obyvateľstvom, dodávaní kníh do
škôl, či zorganizovaní už vyššie spomínanej delegácie k prezidentovi Masarykovi.
Hospodársky však bol plebiscit z československej strany absolútne nezvládnutý a neustále prichádzali sťažnosti na nedostatok
tovaru, ktorý tu tak nezištne privážali Poliaci. To samozrejme poľská strana využívala
na zovšeobecnenie zlých pomerov v celom
Československu a objavovali sa i argumenty, že mimo plebiscitného územia „ľudia
mäso z mačiek požívajú“.29
Horlivé prípravy na plebiscit však nakoniec nemali svoje vyústenie. Pod vplyvnom

medzinárodnej situácie30 podpísali 10. júla
1920 v belgickom mestečku Spa československý minister zahraničných vecí Edvard
Beneš a poľsky premiér Władisław Grabski
súhlas s medzinárodnou arbitrážou, kde prisľúbili lojálne rešpektovať rozhodnutie Najvyššej rady. Na základe jej splnomocnenia
rozhodla dňa 28. júla 1920 Veľvyslanecká
rada o nových československo-poľských
hraniciach.31 Zatiaľ čo na Těšínsku boli viacmenej naplnené československé ašpirácie,
slovenská časť republiky stratila 25 obcí
s približne 25 000 obyvateľmi, a to: Čiernu
Horu, Durštín, Fridman s osadou Falštýn,
časť obce Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanku, Nedecu, Nižné Lapše, Novú Belú,
Repiská, Tribš, Vyšné Lapše, Bukovinu
– Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonku,
Malú Lipnicu, Nižnú Zubricu, Oravku, Pekelník, Podvlk, Srnie, časť obce Veľká Lipnica,
Vyšnú Zubricu, Suchú Horu a Hladovku. Po
následnej delimitácii a ďalších rokovaniach
boli obce Suchá Hora a Hladovka pričlenené
k Československu, pričom Poľsku deﬁnitívne pripadol celý kataster obcí Veľká Lipnica a Jurgov. Tak pred deväťdesiatimi rokmi
vznikla slovenská menšina v Poľsku.

27

ŠA Levoča, Krajský súd v Levoči (ďalej
KSL), Trestná agenda, B 1364/1920; ŠA Levoča,
SŽ, 1484/1920; ŠA Bytča, ŽP, 388 – 13468/1923;
Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Zost: Komitét utečencov zo Spiša a Oravy v Bratislave, Bratislava : Gutenberg, 1947, s. 21.
28
ŠA Bytča, ŽP, 388 – 11145/1923.
29
ŠA Bytča, ŽP, 388 – 13468/1923.
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30
V júli 1920 bola boľševická armáda približne 40 kilometrov od Varšavy, čo vážne znepokojovalo dohodové veľmoci. Československopoľský spor ešte viac oslaboval pozície Poľska,
a tak ho bolo treba vyriešiť čo najrýchlejšie.
31
CIĄGWA, J.: Rozdelenie Spiša v roku 1920
a jeho právne dôsledky. In: Spiš v kontinuite
času. Prešov : Universum, 1995. s. 155 - 156.
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erec, ktorého Slovensku závidel
celý svet, najmä v roku 1966, keď
sa vrátil z Ameriky Oscarom ovenčený ﬁlm Obchod na korze a Jozef Kroner
dostal za postavu Tóna Brtka Modrú stuhu Americkej akadémie ﬁlmového umenia
a vedy. Herec najvyšších kvalít, ale aj obdivuhodných ľudských hodnôt – skromný,
ľudský, pokorný. Taký bol Jozef Kroner
– herec, ktorý jednoznačne vyhral v ankete slovenskej verejnosti v roku 1999
a bol vyhlásený za herca 20. storočia.
Mnohí ho prirovnávali k Jeanovi Gabinovi či Charliemu Chaplinovi, a hoci mu
to lichotilo, nikdy sa Gabina ani Chaplina
nesnažil napodobňovať, chcel
byť sám sebou a to sa mu podarilo. Ostal nezabudnuteľný
v divadle, vo ﬁlme i v rozhlase.
Jozefa Kronera si nemožno
s nikým pomýliť, vždy zostal
sám sebou. Jedinečný v umení, ale jedinečný aj v súkromnom živote.
Narodil sa na Kysuciach
v Staškove do mnohodetnej rodiny. Detstvo, prekrásna príroda, chudobný kraj ho poznačili
na celý život. A potom matka – skromná,
dobrá, jednoduchá žena – tá mu vytvorila
bohatý vnútorný svet, naučila ho pokore
pred večnosťou prírody a človeka v nej.
Tam niekde treba hľadať základy jeho hereckého umenia.
Jozef Kroner nedosiahol vysoké vzdelanie, ako chlapec z chudobnej rodiny
nemal možnosť ísť ani na strednú školu.
Pracoval ako kreslič, na vlastnej koži si
vyskúšal robotnícku drinu aj nútené práce
v Nemecku počas vojny. Školou mu bol život. Medzi ľuďmi zbieral zážitky, ktoré ako
herec dokázal zúročiť. Úspechy v ochotníckom divadle v Považskej Bystrici mu
rýchlo otvorili cestu do profesionálneho divadla. V roku 1948 odišiel do Slovenského komorného divadla v Martine, kde jeho
angažmán trvalo do roku 1956. Tam sa
naplno rozvinul jeho herecký talent, v každej divadelnej sezóne sa predstavil niečím
novým a zakaždým očaril bravúrnym výkonom. Herecká generácia, ktorá začínala v Martine po druhej svetovej vojne, cítila
veľkú príležitosť niečo dokázať a Kroner
mal šťastie na postavy. Po komických
rolách v Goldoniho a Čechovových aktovkách sa mu ušla postava Kuba v rovnomennej Hollého veselohre. Vďaka jeho
hereckej prirodzenosti, akú nemal nikto iný
z jeho kolegov, bol prostáčik Kubo taký,
aký bol. Na jednej strane hlúpučký, poľu-

tovaniahodný, ale na druhej strane ľudský,
dokonca so zvláštnym šarmom, ktorým
priťahoval publikum. Kľúčovou postavou
Jozefa Kronera bola aj postava Profesora
Poležajeva v rovnomennej Rachmanovovej hre, ale dostal i ďalšie výnimočné
príležitosti v divadle i televízii. Bol napríklad Jagom v Shakespearovom Othellovi, Jožkom Púčikom v hre Ivana Stodolu
Jožko Púčik a jeho kariéra, po príchode do
bratislavského SND doktorom Galénom
v Čapkovej Bielej nemoci, Valentínom Kubišom v Karvašovej Polnočnej omši, Hanjom Hraschkom vo Veľkej parochni od toho
istého dramatika, Holbom v Záborského

K celoživotným láskam Jozefa Kronera patril aj rozhlas, kde vdýchol život mnohým postavám a jeho hlas oživil rozprávky
o Maťkovi a Kubkovi, čertovské rozprávky
Jana Drdu a mnoho iných. Napísal aj dve
knižky z rybárskeho prostredia: Herec na
udici a Herec nielen na udici, spomienkovú knihu Neobyčajný testament a pre deti
knižku rozprávok Rybka Belička. Režisér
Fero Fenič nakrútil roku 1987 o ňom televízny dokument s názvom Trate života
Jozefa Kronera.
Na sklonku života (zomrel 12. marca
1998) v rozhovoroch do knihy s príznačným názvom Osud tak chcel Jozef Kro-
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Jozef Kroner
(20. 3. 1924 – 12. 3. 1998)
herec
Najdúchovi, Uhríkom v Bukovčanovej hre
Kým kohút nezaspieva. Dostal aj významné
party zo Shakespeara v Sne noci svätojánskej (Ondro Klbko), či z Molièra (Sganarel v Donovi Juanovi a Orgon v Tartuffovi).
Avšak jedna z najvýznamnejších bola jeho
postava starého mliekara Tojvjeho v muzikáli Fidlikant na streche, ktorý sa hral roku
1968 na Novej scéne v Bratislave. Nehral
zakaždým veľké postavy, i malé postavy
vynikali v jeho stvárnení, aj z tých urobil na
javisku či pred kamerou veľké a pre diváka nezabudnuteľné. Takou bola napríklad
postava Mateja Niča v Radičkovom Pokuse o lietanie, ktorou ukončil svoje herecké
pôsobenie v SND.
Osobitnú kapitolu v hereckom živote Jozefa Kronera tvorí film, ktorý mu
takisto ponúkol množstvo nevšedných
príležitostí a tvárny herec sa ich s radosťou chopil. Najradšej a najčastejšie
spolupracoval s režisérom Martinom
Ťapákom, ale ako výrazný herecký typ
ho neraz vyhľadávali aj iní slovenskí
a zahraniční režiséri. Stačí spomenúť
jeho zbojníka Pacha, Sváka Ragana,
Martina Pichandu, slováckeho Pagáča
alebo Georgea Henycha v bulharskom
filme Ty, ktorý si na nebesiach, či Bódiho
v maďarskom filme Za tehlovým múrom
a, samozrejme, Tóna Brtku v nezabudnuteľnom filme Obchod na korze.

JÚL

2010

ner najvýstižnejšie pomenoval tajomstvo
svojho úspechu, keď povedal: – „Herecké
umenie je silné a neopakovateľné v tom,
že dokáže človeka očistiť a nasýtiť, ale aj
v tom, že ho drží v pochybnostiach, aby
nebol spokojný sám so sebou… Herecké umenie dokáže človeka vyzliecť až do
úplnej nahoty duše, aby ho potom zaodelo do tých najkrajších šiat, kráľovských…
Podstatou môjho herectva je predniesť,
ukázať, čo sa vo mne skrýva, deje, ako
zápasím so životom, ale aj ako sa z neho radujem. Je to veľká spoveď, dokonca
väčšia ako tá v tmavej spovednici kostola,
kde svoje hriechy zverujem jednému človekovi. V divadle sa spovedám všetkým,
a to ešte na vysvietenom javisku. Jedno
viem s istotou – tak, ako dokážem rozospievať svoje srdce, tak rozospievam
i srdcia divákov. A keď cítim, že im dávam
kúsok ľudskosti, tolerancie či bezprostredného humoru, som nesmierne šťastný.
Vtedy ďakujem Bohu, že mi dožičil, aby
moje poslanie bolo malým apoštolstvom.“
Ako povedala známa maďarská herečka
Marika Töröcsiková: – „Jozef Kroner žil
tak, ako mal žiť, žil tak, ako musel žiť.
Patril k ľuďom, na ktorých sa nedá zabudnúť. Je stále medzi nami – ostala tu jeho
čistá, úprimná láska.“
Jozef Leikert

S

tretnutie s takýmto názvom sa uskutočnilo 15. júna t.r. v sídle Priemyselno-obchodnej komory v Krakove
(Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie).
Zorganizovala ho Krakovská obchodná
škola a Enterprise Europe Network v spolupráci s Kanceláriou obchodného poradcu
Veľvyslanectva SR vo Varšave a Generálnym konzulátom SR v Krakove. Stretnutie
sa uskutočnilo v rámci cyklu venovaného
hospodárskej činnosti poľských ﬁriem na
jednotnom trhu Európske únie. Ponuka
organizovania takýchto stretnutí je orientovaná všetkým podnikateľom, ktorí sa zaujímajú o slovenský trh.
V rámci stretnutia bolo naplánovaných
niekoľko referátov, ktoré mali záujemcom
priblížiť možnosti investovania na Slovensku. Na úvod stretnutia privítala všetkých
Iwona Rokita-Kwietniak – zástupkyňa riaditeľa Priemyselno-obchodnej komory v Krakove. Po nej sa účastníkom prihovoril gen.
konzul SR v Krakove Marek Lisánsky a ako
prvý svoju prezentáciu predstavil obchodný
poradca Vladislav Chlipala. Počas svojho
príhovoru nazvaného Prečo hodno investovať na Slovensku? predstavil niekoľko zásadných bodov, ktoré sú pre investorov zaujímavým lákadlom. Medzi najdôležitejšie
patrí to, že leží v centre Strednej Európy,
kvôli čomu je strategicky významným regiónom, je politicky i ekonomicky stabilnou
krajinou, najstabilnejšou pomedzi krajín V4.
Má jednotnú daň s výškou 19 percent. Zamestnávatelia majú dobrý prístup k vysoko
kvaliﬁkovanej pracovnej sile. Zároveň pri
nízkych výdavkoch je možné dosiahnuť vysokú produktivitu. Oﬁciálnou monetárnou
jednotkou je od roku 2009 euro. Investori
na Slovensku nájdu mnoho priemyselných
zón a priestorov, do ktorých budú môcť zainvestovať. To je len niekoľko zo základných
bodov, ktoré môžu prilákať investorov na
Slovensko. Nepochybným plusom je možnosť komunikácie napr. s daňovým úradom
prostredníctvom internetu, taktiež mnohé

Ako môžu poľské ﬁrmy
investovať na slovenskom trhu?
procedúry už nie sú tak zdĺhavé ako v Poľsku. Základnou podmienkou je elektronický
podpis, bez ktorého sa klienti nezaobídu.
Mínusom je však neexistujúca databáza
dlžníkov, čo sa už v Poľsku rozbehlo. Ak by
mal niekto záujem bližšie zhliadnuť pozitíva
investovania na Slovensku, Kancelária obchodného poradcu pripravila webovú stránku www.inwestujnaslowacji.pl
V nadväznosti na tento referát vystúpila
Katarzyna Drewnowska – riaditeľka oddelenia PR a investorských vzťahov ﬁrmy Asseco Poland SA, ktorá poukazujúc na praktické skúsenosti potvrdila, že Slovensko
dokáže byť strategickým partnerom v rozvoji ﬁrmy a ako poukázala na príklade ﬁrmy
Asseco, vďaka investícii na slovenskom
trhu sa ﬁrma stála ﬁrmou s celoeurópskou
pôsobnosťou.
Ďalšie tri prednášky boli venované
praktickým radám, ako vstúpiť na slovenský trh. Prvá z nich sa zamerala na internetovú reklamu na slovenskom trhu, druhá sa
týkala ľudského kapitálu, ktorý je základom
úspešného investovania na Slovensku
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a tretí referát poukazoval na právne a ekonomické aspekty týkajúce sa spolupráce
poľských a slovenských ﬁriem. Rozdiely
medzi Slovenskom a Poľskom sú v systéme zdravotného poistenia, pretože na
Slovensku funguje niekoľko zdravotných
poisťovní, z ktorých si zamestnávateľ môže
vybrať. Povinnosťou zamestnávateľa je
čiastočné preplácanie stravných jednotiek
a zároveň vymedzenie pol hodiny v rámci pracovného osemhodinového času na
obedňajšiu prestávku.
Po nich nasledovali príhovory riaditeľa
Slovenskej priemyselno-obchodnej komory
v Žiline Jána Mišúru – Možnosti investovania na Slovensku a predsedu Poľsko-slovenskej priemyselno-obchodnej komory
Piotra Cebulského – Skúsenosti komory
v nadväzovaní spolupráce poľských a slovenských ﬁriem i organizácií.
Obaja okrem pozitívnych javov v oblasti
rozvoja vzájomného obchodu, ktorý sa za
posledné roky sľubne rozvíja, poukázali na
niekoľko nedostatkov, ktoré trápia slovenských i poľských investorov v investovaní
u susedov. Obaja sa zhodli na tom, že základným problémom je slabá komunikácia
medzi Slovenskom a Poľskom, pretože tieto kraje nespájajú zatiaľ žiadne rýchlostné
cestné komunikácie a ani kvalitné železničné trate.
Pokiaľ by mal niekto záujem investovať na Slovensku alebo získať informácie
o slovenských ﬁrmách, môže sa s prosbou
o pomoc či radu obrátiť na Kanceláriu obchodného poradcu Veľvyslanectva SR vo
Varšave. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.mzv.sk/varsava
Marián Smondek
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POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Tohtoročná vedomostná súťaž o Slovensku mala veľmi vysokú úroveň, a to nielen vďaka bystrým deťom, ktoré navštevujú
hodiny slovenského jazyka, ale aj vďaka ich vynikajúcim učiteľom, ktorí ich napriek tomu, že hodín slovenčiny je čoraz menej,
dokážu tak dobre pripraviť. Aby sme vám všetkým
prácu trochu uľahčili, rozhodli sme sa uverejňovať v každom čísle Života otázky, ktoré sa
môžu objaviť v ďalšom ročníku súťaže.
Aby to nebolo až tak ľahké, budete si
musieť občas odpovede nájsť v Živo-

te, vylúštiť v krížovke, či osemsmerovke, priradiť správne dvojice, zoradiť pomiešané údaje a podobne. Avšak po tom, čo som
videla na súťaži v Novej Belej, si myslím, že to pre vás nebude
žiadny problém. Ale ak by ste predsa len o niektorej odpovedi
pochybovali, budete si ju môcť nájsť vždy v nasledujúcom
čísle Života, na tejto strane. Nuž teda, začíname...

G H B M I C H A L O
R A J I K C Ž D N F
2.5. Ako sa nazýva hlavné mesto
Slovenska?

1. Priraďte jednotlivé číselné údaje k charakteristikám o Slovenskej republike:
...........................................................
1.1.1993 49 034 km2 1.1.2009 5 379 455
2.6. Vymenujte aspoň tri mestá na slorozloha: ........................................................
venskej časti Spiša:
počet obyvateľov: ........................................
.........................................................,
dátum vzniku Slovenskej republiky:
.........................................................,
.....................................................................
......................................................... .
dátum prijatia eura: .....................................
2. Pracujte s mapou:
2.7. Vymenujte aspoň tri mestá na slo2.1. Akých susedov má Slovenská republika?
venskej časti Oravy:
1. .................................................................
..........................................................,
2. .................................................................
..........................................................,
3. .................................................................
4. .................................................................
.......................................................... .
5. .................................................................
3. Z organizácií vyberte tie, ktorých čle2.2. S ktorým štátom má Slovensko
nom je Slovenská republika:
najdlhšiu hranicu? ..........................................
Európska únia (EÚ), Arabská liga
(AL),
Severoatlantická aliancia (NATO),
2.3. S ktorým štátom má Slovensko
Organizácia
zemí vyvážajúcich ropu
najkratšiu hranicu? ........................................
(OPEC), Organizácia spojených národov
(OSN), Organizácia pre hospodársku
2.4. Aké krajské mestá (samosprávne kraje)
spoluprácu a rozvoj (OECD), Group of
sú na Slovensku?
eight (G8), Vyšehradská štvorka (V4)
1. ............................... 5. ...............................
2. ............................... 6. ...............................
4. Nájdite v osemsmerovke mená a priezviská slovenských prezidentov a zoraďte
3. ............................... 7. ...............................
ich v chronologickom poradí:
4. ............................... 8. ...............................
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E C Š B O S Á R Š L
T X I P L P T L J O
S D K P A Í I T K D
U E L Ý M R S É S U
H V M F E Z O J D R
C R T Ž J U I V A N
S B Z A F V M N I F
P C E S P K O V Á Č
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
5. Opíšte štátny znak Slovenskej republiky a porozmýšľajte, prečo sú
v slovenskom štátnom znaku práve
tieto symboly?

Stránku pripravila: Milica Majeriková

Kurz slovenského jazyka 2009/2010 je za nami
Od októbra 2009, kedy bol v krakovskom
sídle Spolku Slovákov v Poľsku opätovne
otvorený kurz slovenského jazyka, ubehlo
už veľa času. Kurz bol určený pre dva vedomostné stupne - pre začiatočníkov a mierne
pokročilých.

Začiatočníci si
na Slovensku poradia
V priebehu niekoľkých mesiacov sme
sa so začiatočníkmi stretávali takpovediac
so železnou pravidelnosťou a keďže ich
skutočne nebolo málo, vytvorili sme až dve
skupiny, pričom jedna navštevovala kurz
v utorok a druhá v stredu.
Účastníci kurzu sa postupne oboznámili
so základmi slovenskej gramatiky. Celkovo
sme spolu prebrali 30 tematických okruhov.
V rámci každého okruhu sa naučili základné frázy, ktoré im uľahčia komunikáciu pri
potulkách po Slovensku. Súčasťou každej
lekcie bolo aj niekoľko gramatických cvičení
a nevyhli sme sa ani písaniu diktátov. Tie sa
netešili veľkej obľube, čo však všetkým robilo veľkú radosť, boli rozličné hry, hlavolamy
a krížovky.
Zaujímavou náplňou našich stretnutí
bola, okrem povinnej učebnej látky, aj debata na rôzne témy, súvisiace s aktuálnou situáciou na Slovensku. Len na okraj dodám,
že účastníci kurzu veľmi intenzívne prežívali
prezidentské voľby 2009, zaujala ich aj téma
parlamentných volieb 2010 a naposledy to
boli jednoznačne majstrovstvá sveta vo futbale a účasť i nečakané víťazstvo slovenskej futbalovej družiny nad Talianskom.
V programe kurzu bola aj ukážka z dielne slovenskej kinematograﬁe, spoločne sme
si pozreli ﬁlm slovenského scenáristu a režiséra Dušana Hanáka Ružové sny.
Posledné týždne patrili cvičeniam zameraným na zopakovanie doterajšieho učiva,

testovaniu vedomostí
a celkovému zhodnoteniu priebehu kurzu,
z ktorého vyplynulo, že
absolventi kurzu pre
začiatočníkov si na Slovensku poradia a určite
vhodne využijú všetky
zdvorilostné frázy a slovíčka, ktoré sa na kurze
naučili.
Keďže test všetci
zvládli úspešne, dňa 22.
a 23. júla boli odmenení.
Takmer 15 účastníkov
kurzu slovenského jazyka pre začiatočníkov
získalo zaslúžený certiﬁkát.
Čo myslíte, aká bola moja posledná
otázka, ktorú som im položila? No predsa,
či sa títo milovníci ľubozvučnej slovenčiny
prihlásia na kurz slovenčiny pre mierne pokročilých, na budúci rok. Odpoveď väčšiny
z nich znela: áno.
Lýdia Ostrowska, lektorka

Kurz pre mierne pokročilých
Ako bolo spomenuté, v tomto roku sme
okrem kurzov slovenského jazyka pre začiatočníkov otvorili aj kurz pre mierne pokročilých. Navštevovalo ho celkovo osem účastníkov, z ktorých kurz úspešne ukončilo šesť.
Šiesti príjemní ľudia s kladným vzťahom ku
Slovensku: Danuta, Krystyna, Monika, Jan,
Marek a Piotr si základy slovenčiny osvojili
v Spolku Slovákov v Poľsku už pred niekoľkými rokmi. Počas kurzu pre mierne pokročilých si mohli prehĺbiť svoje znalosti zo
slovenskej gramatiky, správnej výslovnosti,
čítania a písania. Rozšírili si taktiež slovnú
zásobu v oblasti rodinného a pracovného

Skupina mierne pokročilých s gen. tajomníkom
a lektorkou. Foto: M. Smondek

života, zdravého životného štýlu, života na
dedine a v meste i ďalších tém, ktoré sú využiteľné v bežnom živote (v reštaurácii, u lekára, na dovolenke...). Popri tom sa naučili
aj niečo z histórie slovenského jazyka i Slovenska a stručne sa zoznámili so životom a
dielom niekoľkých významných slovenských
osobností.
Počas druhého semestra sme spoločne
navštívili komediálne divadelné predstavenie v slovenskom jazyku Hľadá sa nový
manžel, ktoré bolo súčasťou festivalu slovenskej kultúry SLOVFEST 2010. Na záver nášho
náukobehu sa aj samotní študenti pokúsili
umelecky pracovať so slovenským slovom
a zložili krátke básničky o svojom vzťahu
ku Slovensku. Za všetky aspoň jedna:
SLOVENSKO
hornaté, priateľské
milujeme, bývame a oddychujeme
je nášmu srdcu blízky druhý
DOMOV.
(Monika a Jan Jasińscy)
Milica Majeriková, lektorka

Niektorí z absolventov Kurzu slovenského jazyka 2009/2010 pre začiatočníkov. Foto: Lýdia Ostrowska
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AEROBIKOM K ZDRAVIU

K

zdravému životnému štýlu patrí udržiavanie si svojho tela v dobrej kondícii. Tú si môžeme zabezpečiť pravidelným cvičením. Zároveň sa popri tom
môžeme aj zrelaxovať. Ak máme záujem
o takýto druh cvičení, ﬁtnescentrá nám ponúkajú na výber pestrý a bohatý program.
Aerobik je aktuálne veľmi obľúbený a hlavne u žien je obzvlášť populárny. Ponúka
výborné cvičenia pre ženy, ktoré chcú mať
peknú postavu. Je však vítaný aj medzi ľuďmi, ktorí majú málo pohybu v práci.
Názov aerobik vznikol od slova „aeróbny“, čo znamená, že pohyb alebo cvičenie
sa uskutočňuje pomocou dostatočného
prísunu kyslíka do organizmu. Vynálezcom
aeróbnych cvičení bol na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia americký
vojenský lekár Kenneth Cooper. Ten pre vojakov pripravil súbor cvičení, ktoré oveľa viac
zaťažovali kardiovaskulárny systém než tradičné fyzické aktivity zamerané na rast svalovej hmoty. Cooperove teoretické práce

i praktické skúsenosti zohrali hlavnú úlohu
pri svetovom rozvoji aerobiku. K rastu popularity prispela aj aeróbna gymnastika, presadzovaná známou ﬁlmovou herečkou Jane
Fondovou. V osemdesiatych rokoch sa začal
aerobik rozvíjať aj ako športová disciplína.
Aerobik je jedným z viacerých druhov vytrvalostných cvičení, pri ktorom sa zapájajú
do činnosti viaceré svalové partie. Stimuluje
a pozitívne ovplyvňuje prácu dýchacieho,
srdcovo-cievneho a pohybového systému.
To znamená, že pravidelným cvičením aerobiku sa zlepší telesná a funkčná zdatnosť
organizmu. Využíva prvky základnej, kondičnej a rytmickej gymnastiky i tancov.
Podľa účinnosti a druhov cvičení aerobik
delíme na nízky, vysoký a kombinovaný.
Cvičebné techniky aerobiku delíme na:
Body styling – jeden z druhov aerobiku,
ktorý slúži na formovanie postavy vlastnou
váhou tela.
Precision toning – vychádza z prvkov
jogy a klasického tanca. Je zameraný na ťa-

KRÁTKO ZO SPIŠA
Ďalšie povodne. Po upršanom máji a nočnom lejaku 1. júna rieka Bialka po dvoch týždňoch opäť pretrhla
hrádze a časť svojho toku nasmerovala na Krempachy.
Ulica Nadmłynówka bola znovu kompletne zaliata a
osobná doprava bola znemožnená. Tak ako predtým
znovu nastúpili naši požiarnici aj ich kolegovia z okolitých dobrovoľníckych zborov, aby pomáhali napĺňať
vrecia pieskom. Tie by mali pred vodou ochrániť hospodárstva na uliciach Krótka a Nadmłynówka. (fp)
Zmena úradných hodín. Od 1. júla t.r. sa zmenili
úradné hodiny Agentúry reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárstva (ARiMR). Od tohto termínu bude
agentúra otvorená od pondelka do piatku v hodinách od
7.30 do 15.30. (dm)
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žisko tela. Pri tejto technike je najdôležitejšia
kvalita cvikov a nie ich časová dĺžka.
Strečing – napomáha k udržiavaniu
a zvyšovaniu ohybnosti tela. Čím má sval
lepšiu elastickosť, tým výraznejšie sa znižuje potenciálne riziko úrazu pri vykonávaní
namáhavej práce.
Step aerobik – cvičenie so stupienkom, ktorý má výšku 25 cm. Táto cvičebná
technika formuje predovšetkým dolnú časť
tela v oblasti stehien a zadku. Pri vystupovaní a zostupovaní zo schodíka dochádza
k vyššej spotrebe energie.
Dance aerobik – tanečný aerobik, ktorý je vhodný pre ľudí so sedavým zamestnaním. Známe sú rôzne druhy tanečného
aerobiku, kde sa uplatňujú rôzne tanečné
techniky.
Fitball – aerobik s využitím veľkých
a malých lôpt. Je vhodný pre tých, ktorí
majú problémy s chrbticou a kĺbmi.
Tae Bo, Kick Box, Box-A-Size – tieto
druhy cvičení sú vhodné pre tých, ktorí sa
chcú zbaviť psychického tlaku. Určený je
pre ľudí, ktorí nemajú radi tanečné choreograﬁe v aerobiku. Základnými pohybmi sú
kopy a údery. Tieto cvičenia sú spomedzi
aeróbnych techník hádam najnáročnejšie,
pretože komplexne zapájajú svalstvo celého
tela a výrazne formujú jeho kritické partie.
Ako vidieť, aerobik v rámci cvičebných
techník ponúka mnoho alternatív, ako si
zdokonaliť svoje telo a udržať si dobrú fyzickú a v neposlednom rade i psychickú
kondíciu. Každý si môže vybrať techniku,
ktorá je pre neho najvhodnejšia. Ak budeme pravidelne cvičiť, určite sa po nejakom
čase budeme cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie nám pomáha nielen udržiavať si dobrú
kondíciu, ale taktiež sa môžeme priebežne
zbavovať stresu a poriadne sa zrelaxovať.
Spracovala: Dorota Mošová

O

d 14. do 19. mája 2010 sa desať
žiakov zo Združenej školy v Podvlku z gymnázia vybralo spolu
s ďalšími svojimi 10 kamarátmi z Trstenej
do Základnej a materskej školy v Žirovniciach, s ktorou obidve inštitúcie nadviazali
blízky kontakt v rámci medzinárodného
projektu Comenius. Do Žirovníc prišli práve počas sviatkov Žirovnického jednorožca. Program bol tak nabitý, že žiaci mali
problém vybrať si len to najzaujímavejšie z ponuky – rytierske boje, poľovanie,
popravy či brušné tance, tance z ohňom
a záver patril ohňostroju.
Spolu so sprievodcom všetci navštívili sýpku, v ktorej si mohli pozrieť veci
každodennej potreby, ktoré používali
v minulosti ľudia bývajúci na okolí, ale aj
veci privezené z celého sveta. Žiakom sa
najviac zapáčili malé ﬁgúrky, ktoré zobrazovali rôzne činnosti a práce tunajších
ľudí rozdelené podľa ročných období. Aj
keď bolo chladno, všetci vydržali až do
konca.
Na druhý deň sa hostia spolu s hostiteľmi vybrali do kráľovského a dnes
hlavného mesta Čiech – Prahy, kde si prehliadli najkrajšie miesta historického centra. Ďalší deň bol, dalo by sa povedať, oddychový, pretože zostali v miestnej škole,
kde sa zúčastnili rôznych športových hier,
vedomostných súťaží a pracovných dielní.
Všetko sa skončilo poriadnou zábavou v
štýle country a diskotékou.
V programe nechýbala návšteva mesta Pelhřimov, kde sa nachádza Múzeum
rekordov a strašidiel. Odtiaľto sa najskôr
autobusom a potom pekne-krásne pešo
vybrali do opičieho hája, kde si všetci
mohli overiť svoje schopnosti. Chlapci si
V „opičom háji”

V malebnej Prahe

Medzinárodné aktivity
podvlčianskej školy
poradili hravo, ale niektoré dievčatá sa
museli občas poriadne snažiť, aby všetko
zvládli a aj tak nie všetkým sa cez prekážky podarilo prejsť. Záver patril Žirovníckemu zámku.
Žiaci sa pri odchode nemuseli ani lúčiť,
pretože 13. júna zavítali do Podvlka žiaci
zo Žirovníc i Trstenej a pobudli tu až do 18.
júna. A čo si Podvlčania pre svojich hostí
pripravili? V programe nechýbala návšteva
múzea železničnej techniky v Chabówke,
prechádzka kráľovským Krakovom a návštevou hradu Wawel a prehliadka soľnej
bane vo Wieliczke. Deti si nasledujúci
deň oddýchli počas prehliadky skazenu
v Hornej Zubrici, kde
si upiekli aj chlebík,
a neskôr sa stretli s
vojtom gminy Jablonka A. Karlakom.
Ďalší deň sa žiaci
vybrali na Spiš, kde
navštívili nedecký
hrad, z výletnej lode
zhliadli okolité kopce
Pienin a plní zážitkov sa vrátili domov.
Posledný deň patril
návšteve Zakopaného a Bukowiny Tatrzańskej. Nakoniec
však prišlo lúčenie
a každý sa opäť vrátil domov.
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To však nie je všetko. Od 1. júna do
10. júna mali možnosť podvlčianski žiaci navštíviť rekreačné strediko v Hutách
v rámci školy v prírode na Slovensku. Aj tu
na nich čakal veľmi bohatý program. Ale
veď posúďte sami...
Prvý deň patril zoznámeniu sa s okolím a športovým hrám, neskôr by sme
tieto deti v Hutách cez deň nenašli, pretože na druhý deň sa vybrali do skanzenu
v Zuberci – Brestovej. Ďalší ešte ďalej, do
Múzea kusuckej dediny v Novej Bystrici –
Výchylovke. Nasledujúci deň boli pre deti
pripravené pracovné dielne, po ktorých si
oddýchli v Meander parku v Oraviciach.
Piaty deň pobytu bol naozaj náročný, veď
deti zvládli Demänovskú jaskyňu i cestu
lanovkou na Chopok. Ani nasledujúci deň
si príliš neoddýchli, pretože navštívili jednu z najkrajších slovenských dolín – Kvačiansku. Po túre si mohli oddýchnuť spolu
s goralskými súbormi. A opäť cestovanie –
tentoraz do Vlkolínca – rezervácie ľudovej
architektúry, ďalej ich čakal hrad Strečno a
nakoniec chutný obed v Žiline. Ôsmy deň
pobytu bolo viac oddychu. Deti navštívili
oravskú hrnčiarsku dielňu, tvrdošínsky
gotický kostolík, Slanický ostrov umenia
a Ranč u Edyho. Posledný deň si ešte aj
zaplávali v Aquaparku Tatralandia a celý
pobyt zakončili poriadnou diskotékou. Po
tak náročne strávených desiatich dňoch
bolo potrebné zbaliť sa a s peknými spomienkami cestovať domov.
Grażyna Kozáková
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XVII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

T

ohoročné XVII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku sú už v plnom prúde
a prebiehajú vo vynikajúcej nálade.
Za nami je zatiaľ prvé podujatie - Deň slovenskej poézie a prózy. To však ani zďaleka
nie je všetko – máme pred sebou ešte celý
rad zaujímavých podujatí, o ktorých vás budeme informovať v budúcom čísle Života.
Hlavným organizátorom celého podujatia je Spolok Slovákov v Poľsku, za spoluúčasti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Krajanského múzea Matice Slovenskej
a Žilinského samosprávneho kraja – Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Finančnú podporu poskytlo Ministerstvo
vnútra a administratívy Poľskej republiky.

Deň slovenskej poézie
a prózy vo Vyšných
Lapšoch
Učitelia, ale hlavne žiaci základných škôl
a gymnazisti netrpezlivo očakávali 11. jún.
Práve na tento dátum totiž pripadla tradičná
súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorou sa zároveň otvoril ďalší ročník Dní
slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Milovníci písaného slova a recitácie sa
stretli na tradičnom mieste – v krajanskej
klubovni vo Vyšných Lapšoch. Tak ako vždy,
aj tentoraz prišli žiaci zo škôl a gymnázií na
Spiši a Orave, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.
Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – mladší a starší žiaci, v prednese
slovenskej poézie a v prednese slovenskej
prózy, podľa vlastného výberu.
Úloha moderátora podujatia pripadla
v tomto roku generálnemu tajomníkovi ÚV
SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý na úvod
privítal konzula SR Mariána Baláža z GeneSpoločná fotograﬁa na pamiatku
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Dagmara Dluhá

Júlia Kurnátová

Karolína Milaniaková

Anna Lojeková

DEŇ SLOVENSKEJ
POÉZIE A PRÓZY
VO VYŠNÝCH LAPŠOCH
rálneho konzulátu SR v Krakove i všetkých
účastníkov podujatia. Vrelé privítanie patrilo
učiteľom slovenského jazyka a nechýbali ani
slová povzbudenia, ktoré mnohým žiačikom
dodali odvahu a zmiernili ich počiatočnú trému. Kým na pódium vystúpil prví súťažiaci,
dozvedeli sme sa ešte mená členov poroty,
ktorú tvorili: František Kolkovič, Milica Majeriková a Marián Smondek.
Do súťaže sa tento rok zapojilo 27 žiakov, pričom viac žiakov súťažilo v prednese
poézie. Medzi slovenskými spisovateľmi
a básnikmi, ktorých ukážky si žiaci a gymnazisti zvolili pre svoj prednes, jednoznačne
dominovali Milan Rúfus a Mária Rázusová
– Martáková. No treba pripomenúť, že tento
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rok sme si po prvýkrát vypočuli aj recitáciu
vlastnej tvorby. Ale poďme pekne poporiadku.

Tri, dva, jeden, štart
Najskôr sa nám predstavili súťažiaci
s prednesom poézie v skupine mladších
žiakov. Netrpezlivosť v hľadisku by sa dala
hádam aj krájať, súťažiaci boli zvedaví, kto
prvý predstúpi pred publikum. Bola to odvážna Krempašanka Katarína Kačmarčíková.
Dozvedeli sme sa, že radšej než recitovanie
má spievanie. Či je to naozaj tak, to nikto
netuší. Pravdou však je, že básnička, ktorú si pre svoj prednes zvolila, niesla názov
– Chcela by som spievať.

M

Margita Zagatová

Odovzdávanie odmien potešilo malých aj veľkých

Ako sme sa presvedčili hneď v úvode,
o žiakov zo ZŠ v Krempachoch tu naozaj
nebola núdza. Postupne sa nám s prednesom poézie predstavili aj Dagmara Dluhá,
Alexandra Lukášová a Lýdia Kovalčíková,
ktorá ukončila prednes mladšej skupiny básňou Laktibrada od Milana Rúfusa. Ani žiačky
z Novej Belej sa nedali zahanbiť. Postupne
sa nám v mladšej skupine s prednesom poézie predstavili: Júlia Kurnátová, Eva Bendiková i Anna Lojeková.
Milým prekvapením bola ďalšia spomedzi súťažiacich – žiačka zo ZŠ č. 2 v Podvlku Magdaléna Ślusarczyková – jediná
účastníčka z Oravy spomedzi súťažiacich.
A o tom, že jej Orava prirástla k srdcu,
všetkých presvedčila recitáciou básničky
od Jozefa Galvoňa, v ktorej zazneli slová:
...z Oravy som dieťa.
Ani medzi staršími žiakmi i gymnazistami nechýbali dobrí recitátori. Ako prvá sa
nám s prednesom poézie v staršej vekovej
kategórii predstavila Joanna Zagatová zo
ZŠ v Jurgove, ktorá zarecitovala báseň pod
názvom Rozprávka o slávikovi od Libuše
Friedovej. Jurgov reprezentovala aj ďalšia
recitátorka Katarína Rabiańska. Po nej sa
predstavila Mária Pastušeková z Kacvína,
ktorá nám prezradila, že rodná zem je tá
najkrajšia pod slnkom, a to vďaka básni Aká
si mi krásna od Petra B. Horala.
Poézie nebolo konca-kraja. Zo ZŠ v Nedeci sa nám predstavila Lýdia Milaniaková
s jednou z najkrajších básní Márie Rázusovej – Martákovej – Mamička. Aj nasledujúca
súťažiaca Martina Soltýsová z Jurgova nám
zarecitovala báseň so zaujímavým názvom
– Rozhovor v parku so strážnym anjelom od
Milana Rúfusa.
Konečne prišiel rad aj na prózu, s prednesom ktorej sa nám predstavilo o niečo
menej recitátorov, či skôr recitátoriek ako

Členovia poroty to nemali ľahké

napr.: Magadléna Dluhá a Marcelína Hovancová zo ZŠ v Novej Belej, Júlia Mošová zo
ZŠ v Krempachoch, Monika Radecká, a Karolína Radecká zo ZŠ v Kacvíne, Margita
Zagatová zo ZŠ v Jurgove. Chlapcov ako
jediný spomedzi všetkých súťažiacich zo základných škôl reprezentoval Šimon Bargiel,
taktiež z Jurgova.
Na záver sa nám predstavilo ešte niekoľko gymnazistov. S prednesom básní
Gymnázium v Nižných Lapšoch reprezentovali Karolína Milaniaková a Patrícia Górová,
z Gymnázia v Białke Tatrzańskej sa nám
predstavili Magdaléna Čongvová a Lukáš
Zlahoda. Lukáš bol azda najväčším prekvapením súťaže, pretože pre svoj prednes si
zvolil báseň, ktorú sám napísal. A za Gymnázium Jána Pavla II. v Krempachoch súťažili: Ivona Kolodejová, Tereza Petrášková
i Beáta Podgórna. Dievčatá si počínali veľmi
dobre a obrazne povedané – dali bodku za
celým podujatím.
Po poslednom prednese si konečne
všetci súťažiaci vydýchli a do práce sa
tentoraz pustili členovia poroty. Snažili sa
zhodnotiť a zohľadniť viaceré kritéria ako
výber diela, prednes, správna výslovnosť
a v neposlednom rade aj celkový umelecký
dojem.
Ako to už býva, napokon nastala chvíľa, na ktorú sme všetci čakali – vyhlásenie
mien víťazov. Nechýbal ani komentár Mariána Smondeka ako člena poroty, ktorý zhodnotil celkový priebeh súťaže. Pripomenul,
že opäť sa nám potvrdilo pravidlo, že lepšiu
výslovnosť majú mladší žiačikovia a tí starší
si ju budú musieť do nasledujúceho ročníka
recitačnej súťaže trochu pocvičiť.
Ako to už býva, všetci netrpezlivo očakávali odovzdávanie zaslúžených a treba povedať, že aj veľmi atraktívnych odmien. Tí,
ktorí nezvíťazili, odniesli si zo súťaže aspoň
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Šimon Bargiel podpisuje prebratie ceny

Atraktívne odmeny v rukách víťaziek
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pekné ceny útechy, ale hlavne radosť z milého stretnutia milovníkov slovenskej poézie
a prózy. Nezostáva nám nič iné, len dúfať,
že o rok sa opäť stretneme a vypočujeme
si tie najrozmanitejšie ukážky prednesu slovenskej poézie i prózy.
Lýdia Ostrowska

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
MLADŠIA SKUPINA
(1.-4. trieda ZŠ)
Poézia
1. Eva Bendiková zo ZŠ v Novej Belej za
prednes básne M. Rázusovej-Martákovej
Škola
2. Lýdia Milaniaková zo ZŠ v Nedeci za
prednes básne M. Rázusovej-Martákovej
Mamička
3. Katarína Kačmarčíková zo ZŠ v Krempachoch za prednes básne: Chcela by som
spievať
Próza
1. Júlia Mošová zo ZŠ v Krempachoch za
prednes ľudovej rozprávky Mlčať je zlato
2 Margita Zagatová zo ZŠ v Jurgove za
prednes rozprávky od J. Pavloviča Myšiačik Miško
3. Šimon Bargiel zo ZŠ v Jurgove za prednes
rozprávky od P. Dobšinského Koza rohatá
a jež
STARŠIA SKUPINA
(5. – 6 tr. ZŠ a gymnazisti)
Poézia
1. Patrícia Górová z gymnázia v Nižných
Lapšoch za prednes básne od P. Kojša
Takú lásku
2. Joanna Zagatová zo ZŠ v Jurgove za
prednes básne L. Friedovej Rozprávka
o slávikovi
3. Mária Pastušeková zo ZŠ v Kacvíne za
prednes básne P. B. Horala Aká si mi
krásna
Próza
1. Beáta Podgórna z gymnázia v Krempachoch za prednes prózy od P. Kováčika
Svadobná kytica
2. Magdaléna Čongvová z gymnázia v Białke Tatrzańskej za prednes prózy od R.
Jašíka Mŕtve oči
3. Monika Radecká zo ZŠ v Kacvíne za
prednes prózy od J. Dafčíka Fajermani
Špeciálne ocenenia:
1. Lukáš Zlahoda z gymnázia v Białke Tatrzańskej za prednes vlastnej básne Hranica Tatier
2. Magdaléna Ślusarczyková zo ZŠ č. 2
v Podvlku za prednes básne od J. Galvoňa Chudobnej matky Oravy som dieťa
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Povodne. Začiatkom júna opäť zasiahli celú Európu prívalové dažde. Tento
krát povodne udreli plnou silou aj na Slovensku. Vážna povodňová situácia bola
predovšetkým na východnom a južnom
Slovensku. V dedinke Nižná Myšľa, ktorá
je známa najmä vďaka vzácnemu archeologickému nálezisku, sa zosunula premočená pôda a zničila okolo 20 domov. Na
Zemplíne pretekala voda cez pretrhnutú
hrádzu na rieke Ondava. Kritická situácia

Foto: Mariola Oháleková

bola v meste Kežmarok (obrázok), kde sa
vylial Ľubický potok a zaplavil takmer celé
mesto. V postihnutých oblastiach pomáhali vojaci a nastúpila tiež ťažká technika.
Ako reakciu na vzniknutú situáciu schválila vláda SR balíček opatrení na pomoc
pre postihnutých povodňami a zo svojich
rezerv vyčlenila na tento účel 25 miliónov
eur. Národná rada SR schválila novelu
zákona meniacu zákon o voľbách do NR
SR a to tým spôsobom, že znížila o štvrtinu výšku príspevku za hlasy politickým
stranám, na ktoré majú nárok po voľbách.
Tým by sa mala ušetriť suma približne 4
milióny eur, ktorá bude použitá na odstraňovanie následkov povodní.

***
Výstavba diaľnic. Dňa 7. júna otvorili v Prešove, za účasti predsedu NR SR
Pavla Pašku, premiéra SR Róberta Fica
a ministra dopravy Ľubomíra Vážneho,
nový 7,5 kilometrový úsek diaľnice D1
Prešov západ – Svinia. V ten istý deň
bol sprejazdnený aj ďalší diaľničný úsek
z Jablonova do Beharoviec, ktorý končí pri
tuneli Branisko, v celkovej dĺžke viac ako
8,5 kilometra. Náklady na výstavbu prvého
úseku boli 96 miliónov eur, druhého úseku
viac ako 70 miliónov eur. Výstavba, respektíve dostavba ďalších diaľničných úsekov je však po vzniku novej vlády otázna.
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Lídri štyroch vládnucich politických strán
už totiž avizovali, že prehodnotia tzv. PPP
projekty, z ktorých mala byť výstavba ﬁnancovaná, pretože sú podľa ich slov
predražené.

***
Parlamentné voľby. Dňa 12. júna sa
na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1.
februára 2010 konali voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. O priazeň voličov sa uchádzalo celkovo 18 politických
strán i koalícií a 2 297 kandidátov. Z celkového počtu 4 362 369 oprávnených
voličov sa volieb zúčastnilo 2 566 779,
čo tvorí 58,83%. Najvyššia volebná účasť
bola v okrese Dunajská Streda (67,6%)
a najnižšia v okrese Michalovce (48,4%).
Voliť mohli aj občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v cudzine, pričom túto
možnosť využilo 5 861 osôb. Vo voľbách
jednoznačne zvíťazila doterajšia vládna strana SMER – sociálna demokracia,
ktorá získala 34,79% hlasov voličov a 62
poslaneckých mandátov, pričom mala
prevahu na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavy a štyroch južných okresov (Galanta, Šaľa, Komárno a Dunajská
streda). Viac ako o polovicu menej hlasov
15,42% dostala najsilnejšia opozičná strana Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS).
Tento volebný výsledok jej zabezpečil 28
poslancov. Treťou najsilnejšou stranou sa
so ziskom 12,14% hlasov stala nová politická strana Sloboda a solidarita (SAS),
ktorá tak získala 22 poslaneckých kresiel.
Zaujímavosťou v tejto súvislosti je, že sa
z jej radov do parlamentu „prekrúžkovali“
až štyria uchádzači z posledných miest
kandidátky tejto strany. S tradičným ziskom 8,52% hlasov sa do parlamentu
prebojovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ich poslanci budú mať
v parlamente 15 mandátov. Druhou novou
politickou stranou v slovenskom zákonodarnom zbore bude slovensko-maďarská
strana MOST-HÍD, ktorú si ako svojho zástupcu v parlamente vybralo 8,12% voličov, čo im prinieslo zisk 12 poslancov. Pod
jej záštitou kandidovali aj predstavitelia
Občianskej konzervatívnej strany (OKS).
Zloženie parlamentu bude dotvárať ešte
Slovenská národná strana (SNS), ktorá
prekročila zvoliteľnú hranicu len o stotiny
percenta a so ziskom 5,07% bude záujmy
svojich voličov obhajovať 9 poslancov. Pod

hranicou zvoliteľnosti zostali dve politické
strany, ktoré doteraz v každých voľbách
získali potrebný počet hlasov, aby zasadli
v slovenskom parlamente. Ide o Hnutie za
demokratické Slovensko (HZDS) so ziskom 4,32% a Stranu maďarskej koalície
(SMK) so ziskom 4,33% hlasov voličov.

***
Nová slovenská vláda. Napriek jednoznačnému víťazstvu strana SMER – SD
nedokázala vytvoriť vládu. Nová slovenská vláda teda vzišla vytvorením koalície
štyroch stredo-pravých strán: SDKÚ-DS,
SAS, KDH a MOST-HÍD, ktoré obsadia
v 150-člennom parlamente 79 poslaneckých kresiel. Slovensko bude mať prvýkrát
v dejinách na čele premiérku – predsedníčku SDKÚ-DS Ivetu Radičovú. Predsedom
parlamentu sa stal šéf SAS Richard Sulík
a vicepremiérom pre menšiny a ľudské
práva predstaviteľ strany MOST-HÍD Rudolf Chmel. Ďalšou novinkou je, že každý
minister bude mať len jedného štátneho
tajomníka z tej istej politickej strany ako
je on sám. Výnimkou je len ministerstvo
dopravy, kde minister bude z KDH a štátny tajomník zo strany MOST-HÍD. Taktiež
nebude zrušené ministerstvo životného
prostredia ako to prednedávnom schválila
odchádzajúca vláda. Obsadenie jednotlivých ministerských postov je nasledovné:
minister zahraničných vecí – Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS), minister ﬁnancií – Ivan
Mikloš (SDKÚ-DS), minister školstva – Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), ministerka spravodlivosti – Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS),
minister práce a sociálnych vecí – Jozef
Mihál (SAS), minister kultúry – Daniel
Krajcer (SAS), minister obrany – Ľubomír
Galko (SAS), minister hospodárstva – Juraj Miškov (SAS), minister vnútra – Daniel
Lipšic (KDH), minister dopravy – Ján Figeľ
(KDH), minister zdravotníctva – Ivan Uhliarik (KDH), minister pôdohospodárstva
– Zsolt Simon (MOST-HÍD) a minister
životného prostredia – László Solymos
(MOST-HÍD).

lenie priniesli zástupcovia samosprávnych
krajov pôdu zo všetkých častí Slovenska
a symbolicky ju za spevu národných piesní
uložili do podstavca sochy. Do podstavca
bol tiež vložený list predstaviteľa Nitrianskej diecézy kardinála Jána Chryzostoma
Korca, v ktorom pripomenul uznanlivé
slová pápeža Jána VIII. na adresu Svätopluka. Na záver najvyšší ústavní činitelia
SR zviazali tri prúty ako symbol jednoty
všetkých Slovákov.

dou o tajomnom mníchovi, alchymistovi
a liečiteľovi, ktorý žil v Červenom kláštore
a na konci 18. storočia si zostrojil podľa
stratenej knihy Da Vinciho lietajúci stroj.
Krátku ukážku ﬁlmu budeme premietať aj
počas Dní slovenskej kultúry, po odhalení
pamätnej tabule Michala Dočolomanského v Nedeci.

***
Granát na streche domu. Veľké prekvapenie zažili robotníci počas opravy
strechy domu v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese, keď našli začiatkom
júna na povale neznámu muníciu. Privolaný pyrotechnik určil, že ide o ručný
granát československej výroby z obdobia
druhej svetovej vojny. Po prezretí celej povaly granát odniesol na bezpečné miesto
a zneškodnil.

***

***
Škrty vo výdavkoch. Znížený výber podielových daní spôsobil, že obce
a mestá dostávajú zo štátneho rozpočtu
podstatne menej ﬁnančných prostriedkov
ako v predchádzajúcom období. Tieto ﬁnančné prostriedky im nestačia na zabezpečenie výkonu základných úloh a kompetencií, ktoré na nich presúva štát a preto
mnohé obce i mestá zastavili investičnú
činnosť a začali robiť výrazné škrty vo výdavkoch. Ak sa situácia v ďalších mesiacoch nezlepší, môže sa stať, že nebudú
mať už ani na výplaty pre zamestnancov,
či pedagógov.

***

***

Socha Svätopluka na Bratislavskom
hrade. Šiesteho júna, v deň 1130. výročia
korunovácie veľkomoravského kniežaťa
Svätopluka, odhalili na Bratislavskom hrade traja najvyšší ústavní činitelia – prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady SR Pavol Paška a predseda
vlády Róbert Fico jeho jazdeckú sochu.
Socha je 7,8 metra vysoká, odliata z bronzu, na žulovom podstavci. Jej autor Ján
Kulich ju aj s autorskými právami daroval
Národnej rade SR. Na slávnostne odha-

Slovensko v Rade OSN. Dňa 21.
júna bola Slovenská republika zvolená za
člena päťčlenného byra a podpredsedu
Rady OSN pre ľudské práva. Slovensko
je v tejto rade jediným zástupcom z krajín
Európskej únie.

***
Lietajúci Cyprián. Od 29. júla sa
v slovenských kinách objaví nový slovenský veľkoﬁlm Lietajúci Cyprián. Ide o celovečerný historický ﬁlm inšpirovaný legen-
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Pozvánky na zaujímavé podujatia v
okolí:
Stará Ľubovňa. Od 3. júla budú na
hrade vystavené poľské korunovačné klenoty. Ich výstava bude spojená s kultúrnym programom, v rámci ktorého budete
môcť uvidieť vystúpenie šermiarov, sokoliarov, či ukážku palných zbraní.
Levoča. Veriaci môžu v dňoch 3. – 4.
júla absolvovať tradičnú Levočskú púť na
Mariánsku horu.
Kežmarok. Najväčší festival ľudových
remesiel v strednej Európe EĽRO sa uskutoční počas víkendu 9. – 11. júla. Okrem
ukážok tradičných ľudových remesiel sa
môžete tešiť na bohatý kultúrny program.
Spišská Stará Ves. Tretí júlový víkend,
t.j. 16. – 18. júla, ožije kultúrou, umením
i zábavou jediné zamagurské mestečko.
Počas tretieho ročníka Dní mesta Spišská
Stará Ves sa v rámci stretnutia s krajanmi
predstaví aj krajanský folklórny súbor Zelený javor z Krempách.
Podbiel. Dňa 4. júla sa môžete zabaviť v amﬁteátri na Bobrovej rali, na regionálnom folklórnom festivale Podbielanské
folklórne slávnosti.
Veličná. Trinásty ročník Folklórnych
slávností Dolnej Oravy s tradičným Veličianskym jarmokom sa v tomto roku uskutoční 10. júla.
Malatiná. Obľúbené Bačovské dni
sa budú konať 17. – 18. júla v amﬁteátri
miestnej školy. Ich súčasťou bude medzinárodný festival valašskej kultúry, malatinský jarmok i tvorivé dielne. Môžete sa
prihlásiť do súťaže v práskaní bičom, o
najchutnejší výrobok z ovčieho mlieka, či
o najkrajšie jahňa.
Milica Majeriková
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Po stopách minulosti

P

ráve rok 1943 a udalosti, ktoré sa
vtedy odohrali, mali veľký význam
pre situáciu poľskej vlády a československo-poľské vzťahy. Sú súčasťou
genézy, ktoré v súvislosti s politickými
vzťahmi medzi exilovým Československom a Poľskom nemožno obísť. Postavenie poľskej exilovej
vlády sa v apríli a máji
1943 začalo zhoršovať.
Po tom, ako berlínske
rádio 13. apríla 1943
zverejnilo objavenie masového hrobu neďaleko
Smolenska s poľskými
obeťami povraždenými na Stalinov rozkaz,
požiadala poľská vláda
Medzinárodný Červený kríž o vyšetrenie
tohto zločinu. ZSSR reagoval nótou z 25.
apríla 1943, ktorá oznamovala prerušenie
diplomatických stykov s vládou Poľska.6
Tento krok Sovietskeho zväzu bol vyústením príprav riešenia poľskej otázky, ktorá
sa pripravovala v Moskve na prelome rokov 1942/1943 a v odbornej literatúre za
zvykne nepresne označovať ako ľavicová
alternatíva.7 Stalin vo svojich politických

kalkuláciách vychádzal z predpokladu,
že Červená armáda vstúpi do strednej
Európy ako prvá a to ZSSR umožní diktovať podmienky povojnového usporiadania
tohto geopolitického priestoru.
Prerušenie sovietsko-poľských diplomatických vzťahov spoločne s tragickou

tuácie sa premietla aj do československopoľských politických vzťahov v emigrácii.
Agenda poľskej vlády sa vtedy sústredila
na udalosti bytostne dôležité pre Poľsko
a jeho budúcnosť. Ak na sklonku roku 1943
bolo postavenie poľskej vlády nezávideniahodné, pod vplyvom udalostí roku 1944 sa
jej situácia stávala priam
katastrofálna. Poľský premiér Stanisław Mikołajczyk
sa vo forme fait accompli
postupne dozvedal o rozhodnutiach spojeneckých
veľmocí, ktoré prijali v poľskej otázke. Počas častých
rozhovorov a konzultácií
s Winstonom Churchillom,
Anthonym Edenom a vedúcimi pracovníkmi britského ministerstva
zahraničia (Foreign Ofﬁce) v druhej polovici
roku 1944 poľskí štátnici nepočuli v podstate nič iné, len napomenutia a čoraz nástojčivejšie výzvy, aby prijali Stalinove pravidlá
hry. To fakticky znamenalo zriecť sa tretiny
územia Poľska a uspokojiť sa s hmlistým
prísľubom územných kompenzácií na západe.10 Nádeje, ktoré Poliaci vkladali do
USA, sa nenaplnili. Z niekoľkých rozhovorov s Franklinom D. Rooseveltom a riadiacimi pracovníkmi Štátneho departementu
počas návštevy Spojených štátov amerických (5. – 16. júna 1944), keď sa začínala
invázia amerických vojsk v Normandii (operácia Overlord), si Mikołajczyk okrem prísľubu americkej pôžičky neodnášal nijaké
americké záruky.11 Prvého augusta 1944
vypuklo vo Varšave ozbrojené povstanie

„DERNIÉRA“ DIPLOMATICKÝCH
VZŤAHOV MEDZI
ČESKOSLOVENSKOU A POĽSKOU
EXILOVOU VLÁDOU (2)

6
Podrobne ku katyňskému masakru a jeho
medzinárodným súvislostiam pozri Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie
międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Ed. S.
Stanisławska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, dok. č. 73, s. 345-346;
Documents on Polish-Soviet Relations 1939
– 1945, 1. diel, 1939 – 1943 [predslov: Edward
Raczyński]. London : Heinemann, 1961, s.
524-525, s. 533-534; Katyń – dokumenty ludobójstwa: dokumenty i materiały archiwalne
przekazane Polsce 14 października 1992 r.
[preklad: MATERSKI, W.], Warszawa : Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1992; Katyń:
dokumenty zbrodni. Ed: MATERSKI, W. a iní,
2. diel, Zagłada: marzec – czerwiec 1940, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1998; 3. diel, Losy ocalałych: lipiec 1940
– marzec 1943, Warszawa : Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, 2001.
7
MATERSKI, W.: Dyplomacja Polski „lubelskiej“, c. d., s. 11. Používanie tohto pojmu totiž
implikuje predstavu, že poľské ľavicové strany
netvorili súčasť poľskej vládnej koalície v exile.
To nezodpovedá pravde – napr. Poľská socialistická strana bola jednak súčasťou koalície
a jednak mala zastúpenie aj v iných poľských
štátnych orgánoch v exile, ako napr. Rade Narodowej. Na problematickosť „ľavicová alternatíva“ poukázal napr. Jiří Friedl v recenzii knihy
Materského. Pozri FRIEDL, J.: Kniha o diplomacii „lublinského“ Polska (Materski Wojciech:
Dyplomacja Polski „lubelskiej“. Lipiec 1944
– marzec 1947). In: Slovanský přehled, 2008,
roč. XCIV, č. 2, s. 281-287.
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smrťou premiéra W. Sikorského v Gibraltare 4. júla 1943 predstavovali začiatok
procesu, keď poľská exilová vláda postupne prestávala byť subjektom medzinárodného práva a stávala sa objektom mocenskej politiky.8 Ak berieme do úvahy vývoj
vzťahov medzi československou a poľskou exilovou vládou od leta 1942, možno
konštatovať, že krach konfederačných rokovaní medzi obidvoma reprezentáciami
nebol veľkým prekvapením. Poľsko-československý projekt konfederácie, resp.
federácie deﬁnitívne skrachoval po tom,
ako štátny minister Hubert Ripka v expozé na pôde Štátnej rady 17. mája 1943
ohlásil dočasné pozastavenie rokovaní,
a o dva dni neskôr československý kváziparlament prijal rezolúciu, ktorá oznamovala prerušenie rokovaní o konfederácii.9
Záver roku 1943 a nasledujúci rok 1944
majú mimoriadnu dôležitosť vzhľadom na
závažnosť udalostí a prijatých politických
rozhodnutí a sú preto medzníkom pre
strednú Európu. Pochopiteľne, zmena si8
HUŁAS, M.: Rząd gen. Władysława Sikorskiego (czerwiec 1940 – lipiec 1943). In: Władze
RP na obczyźnie podczas II wojny światowej.
Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, 1. diel. Zostavil Z. Błażyński.
London : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1994, s. 236. Charakteristiku postupu
J. V. Stalina voči poľskej vláde pozri KAMIŃSKI,
M. K.: Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na
obczyźnie 1939 – 1945. In: Władze RP na obczyźnie, c. d., s. 714; KAMIŃSKI, M. K.: Edvard
Beneš kontra gen. Władysław Sikorski, c.d.,
s. 274.
9
Československo-polská jednání o konfederaci 1939 – 1944 (ďalej ČSPJK). Československé
diplomatické dokumenty, 3. diel, I. ŠŤOVÍČEK
– J. VALENTA (eds.). Praha : Historický ústav
armády ČR, 1994, dok. č. 181, s. 491-497, dok.
č. 183, s. 499.

JÚL

2010

10

Záznamy z rozhovorov medzi predstaviteľmi poľskej a britskej vlády pozri KAMIŃSKI,
M. K. – TEBINKA, J.: Na najwyższym szczeblu.
Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej
i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.
Warszawa : Wydawnictwo LTW, 1999, dok.
č. 26-39, s. 180-277.
11
Korespondence předsedy rady ministrů
SSSR s prezidenty USA a ministerskými předsedy Velké Británie za Velké vlastenecké války
1941 – 1945. Praha : Svoboda, Naše vojsko,
1981, dok. č. 203, s. 540-541; Foreign relations
of the United States (FRUS), Diplomatic papers,
1944. The British Commonwealth and Europe,
Volume III (1944). Washington : Government
Printing Office, 1965, s. 1285-1289, telegram
C. Hulla; HULL, C.: The Memoirs of Cordell Hull.
New York : Macmillan, 1948, 2. diel, s. 14411442. K interpretácii amerického postoja k
poľskej otázke v tomto období pozri LUNDESTAD, G.: The American Non-policy towards
Eastern Europe 1943 – 1947. Universalism in
an area not of essential interest to the United
States. Tromsö – Oslo – Bergen : Universitätsforlaget, 1978, s. 187-192.

Po stopách minulosti
proti nacistom, ktoré organizovala Armia
Krajowa – čiže ozbrojené zložky poľského
domáceho odboja, ktorý bol podriadený
exilovej vláde. Červená armáda, ktorá vtedy bola na druhom brehu rieky Visly vo varšavskej mestskej časti Praga, sa len trpne
prizerala namiesto toho, aby povstalcom
pomohla. Stalin neváhal obetovať hlavné
mesto Poľska, pretože považoval za výhodnejšie, aby Nemci paciﬁkovali zložky domáceho odboja podliehajúceho poľskej vláde
(v telegrame z 22. augusta 1944 adresovanom W. Churchillovi ich nazval „hŕstkou
zločincov“)12, ktoré chceli mesto oslobodiť
a privítať Červenú armádu v úlohe domáceho „pána“. Poľskí štátnici nemali o zámeroch Sovietov v Poľsku nijaké pochybnosti
a správne predpokladali, aký je Stalinov
cieľ. Výstižne to vyjadril poľský veľvyslanec
vo Washingtone Jan Ciechanowski 28. augusta 1944 v rozhovore so špecialistom na
sovietske záležitosti v Štátnom departmente Chalesom E. Bohlenom (na Teheránskej
konferencii bol tlmočníkom prezidenta F.
D. Roosevelta a po vojne, v rokoch 1953
– 1957, pôsobil ako americký veľvyslanec
v Moskve); poľský diplomat bol presvedčený, že „Stalin sa s Mikołajczykom neustále
zahráva“ a že „sovietsky postoj k podzemnému hnutiu vo Varšave... je manévrom
vypočítavosti s cieľom nechať Nemcov,
aby vyhubili čo najviac aktívnych členom
odboja.“ Ciechanowski okrem toho správne predpokladal, že „Rusi by v Poľsku radi
videli vrcholný chaos a občiansku vojnu,
ktoré by im umožnili nastoliť režim úplne
servilný k Sovietskemu zväzu.“13
Apely poľskej vlády o pomoc západných Spojencov nepriniesli nijakú efektívnu
pomoc. Moskovské rozhovory premiéra S.
Mikołajczyka s J. V. Stalinom a predstaviteľmi prosovietskeho Poľského výboru
národného oslobodenia počas jeho pobytu
v ZSSR (od 30. júla do 9. augusta 1944),
ktorých témou bola reorganizácia poľskej
vlády, sa skončili ﬁaskom.14 Nemožnosť
kompromisu medzi poľskou vládou, brániacou suverenitu svojej krajiny na jednej
12

Korespondence, c. d., dok, č. 323, s. 271.
National Archives and Records (NAR), College Park, MD, f. Records of the Department of
State relating to internal affairs of Poland, 1916
– 1944, Microcopy 1197, mf. č. 70, s. 750-751,
záznam Ch. E. Bohlena z rozhovoru s J. Ciechanowským, 28. 8. 1944.
14
Tamže, dok. č. 306-316, s. 262-267;
Documents on Polish-Soviet Relations 1939
– 1945, 2. diel, 1943 – 1945 (predslov: Tytus
Komarnicki). London – Melbourne – Toronto :
Heinemann, 1967, s. 311-322, s. 325-339.
13

a Stalinovými územnými nárokmi spojenými s politickými požiadavkami na druhej
strane sa ukázala v plnej nahote aj počas
Mikołajczykovej v poradí druhej návštevy
Moskvy v októbri 1944, na ktorú ho nahovoril W. Churchill.15 Po návrate zo ZSSR sa
Mikołajczyk pokúšal presvedčiť ministrov
vlády, že jedinou šancou na prípadné obnovenie spolupráce Poľska so Sovietskym
zväzom je prijatie Stalinom požadovanej
Curzonovej línie za východisko vytýčenia
poľsko-sovietskej hranice. Úsilie poľského
premiéra neprinieslo pozitívny výsledok.
Vtedy sa menila sa aj kvalita vzťahu
poľskej a československej exilovej vlády.
Po podpise československo-sovietskej
zmluvy z decembra 1943 sa v poľských politických kruhoch v Londýne natrvalo udomácnilo presvedčenie, že Edvard Beneš
a československá politická reprezentácia
sú lokajmi Moskvy a nesú značnú mieru
zodpovednosti za to, že hrozba sovietizácie
strednej Európy začínala mať čoraz jasnejšie a pre mnohých priam hrozivé kontúry.
To pochopiteľne ovplyvnilo všetky aspekty
poľsko-československých relácií – výrazne poklesla intenzita v stretnutiach medzi
poľskými a československými štátnikmi a
politikmi, a v málo početných rozhovoroch
medzi predstaviteľmi obidvoch štátov je
zložité nájsť prejavy srdečnosti, respektíve
otvorenosť, ktorá ich v období 1940 – 1942
často sprevádzala. V diplomatickej sfére
možno hovoriť o vzájomnom potieraní sa
obidvoch strán, a síce československých
politikov a diplomatov na jednej strane, ktorí
v anglosaských kruhoch kliesnili cestu imidžu Sovietskeho zväzu a jeho pohlavárov
ako dôveryhodných partnerov, ktorí budú
garantovať a rešpektovať suverenitu štátov strednej a juhovýchodnej Európy, a na
druhej strane poľských štátnikov, ktorí sa
na základe vlastných skúseností pokúšali
presvedčiť Britov a Američanov o pravom
opaku. Poliaci sa so znechutením pozerali
na angažovanie československých emigračných inštitúcií a českých i slovenských
činiteľov vo všeslovanskom hnutí, ktorého
líniu určovala Moskva, a tiež ich neúspešné pokusy získať pre hnutie významné postavy politického a spoločenského života
v Poľsku.16 Popri zabezpečovaní spojenia
15

Sprawa polska, c. d., s. 586-608.
Archiwum Akt Nowych (AAN), Warszawa, fond Akta Instytutu Hoovera (AIH), Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, mikrofilm
č. 26, s. 376; AAN, f. AIH Poland. Poselstwo
Czechoslovakia, mf. č. 17, s. 606-607, hlásenie MON z 17. 3. 1944 č. L.dz. 2447/Wpol/44
o stretnutí Všeslovanského výboru v Londýne
16

JÚL

2010

medzi skupinou Oskara Langeho a poľskými komunistami, respektíve poslušnými
vykonávateľmi politických plánov Moskvy,
ktorí sa navonok snažili vyvolať dojem, že
reprezentujú rôzne politické smery, predstavovalo všeslovanské hnutie ďalšiu dôležitú
platformu spolupráce prosovietskych Poliakov s československými štátnymi orgánmi a
ich pracovníkmi. Vo výkonnom výbore Všeslovanského výboru v Londýne ﬁguroval
predseda Štátnej rady Prokop Maxa, k aktívnym členom výboru patrili člen Štátnej
rady Josef David a pracovník československého MZV Josef Hejret, špecialista na poľskú problematiku. Poľský slovanský výbor
reprezentovali Stefan Wilanowski, delegát
PVNO v Londýne a Jan Jagodziński, korešpondent tlačovej agentúry PVNO Polpress
založenej v marci 1944 v Moskve.17
Začiatkom apríla 1944 Edvard Beneš
vyhotovil písomný záznam s titulom Tvrzení Poláků a pravdivá skutečnost, v ktorom
stručne zhrnul a interpretoval vývoj československo-poľských politických vzťahov
od začiatku 2. svetovej vojny. Nazdávam
sa, že tento zápis je v mnohom príznačný
pre štýl politického uvažovania E. Beneša.
Začína sa formuláciou: „Poláci: Beneš jednal s námi o federaci a pak nás zradil [tak
v origináli – D. S.].“18 Československý prezident s ňou polemizoval, resp. vyvracal
ju v argumentácii zhrnutej do niekoľkých
bodov, ktorá má príznačný titulok: „Pravda“. V bode a) tejto pravdy čítame: „Beneš
úpřimně jednal o confederaci sui generis
– až do konce r. 1941.“ Toto tvrdenie automaticky nasúva otázku: bolo to naozaj
tak, že spomínaná úprimnosť v Benešovom prístupe k projektu československopoľskej konfederácie (resp. v poľskom ponímaní federácii), avizovanom v deklarácii
z 11. novembra 1940 a pripravovanom
miešanými československo-poľskými výbormi, sa skončila v roku 1941?
Pokračovanie v budúcom čísle

dňa 9. 3. 1944. Účasť v Poľskom slovanskom
výbore odmietli gen. Lucjan Żeligowski, veliteľ
poľských vojsk, ktoré roku 1920 obsadili Viľňus,
a gen. Marian Januszajtis. Tamže.
17
Bližsie pozri FRIEDL, J. – JIRÁSEK, Z.:
Rozpačité spojenectví. Československo-polské
vztahy v letech 1944 – 1949. Praha : Nakladatelství Skřivan, 2008, s. 44-45.
18
Masarykův ústav a Archiv AV ČR (MÚA AV
ČR), Masarykův ústav [archivní soubor Ústavu
T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu a
Archivu AV ČR] (AÚTGM), fond Edvard Beneš
II/1, sign. EB L 102, šk. 340, opis Benešovho
záznamu z 6. 4. 1944. Dokument je uverejnený
v ČSPJK, 4. diel, dok. 208, ref. 1, s, 561-562.
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Poviedka na voľnú chvíľu

D

enné trampoty a starosti zatlačili
zábavu a jej prívesky do úzadia.
Miško chytil Petríka, podľa sľubu,
do rezu. Každý deň musel chudáčisko Petrík prísť k pani Kuarkovej, vlastne k prísnemu inštruktorovi. Tu sa preberali nielen
bežné lekcie, ale i reštancie z minulého
semestra. Petrík sprvu i hodiny piloval i
pripravoval sa na ne svedomite, i počúval
Miškove poučenia pozorne. Ale zrazu počala ho pobolievať hlava, a čo divné: vždy
tento bôľ prišiel do nej okolo piatej hodiny
a trval rovno do šiestej. Potešiteľné bolo,
že tento bôľ nemal vplyv na apetít nemocného. Bolo ho vídať pri večeri statne
bojovať lyžicou, dakedy i zdravých svojich
spolustolovníkov v tom smere zahanboval.
Miško upotrebil obvyklý prostriedok - hodinu preložil od šiestej do siedmej. Ale choroba musela zbadať inštruktorov úskok a
dostavovala sa pravidelne o šiestej, takže
vyučovanie nemohlo sa vydržiavať - a žiak
ani na hodiny nedochádzal.
„Ty si darebák!“ karhal inštruktor raz
po večeri. „Ja tebe chorobu z hlavy vyženiem! Aby si vedel, mám ťa právo i vyťať.
Ak ešte raz neprídeš, vytnem ťa: nahľadíš
sa!”
Táto hrozba pôsobila na divnú chorobu divným spôsobom. Nečakala choroba,
kým ju budú z hlavy duriť: presťahovala
sa do väčšieho a bezpečnejšieho kvartieľa do brucha. Inštruktor na večeri pochytil Petríka za tvrdú, červenkastú šticu
a potriasol mu hlavu tak, že veru všetky
fígle mohli z nej vypršať. A skutočne, nasledujúci deň Petrík dostavil sa zdravý na
hodinu, i lekciu znal výtečne. Inštruktor dal
mu za odmenu dupľovanú lekciu. Petrík i
druhý deň prišiel, ale vedel toľko ako nemluvniatko, čo dnes uzrelo svetlo sveta.
„Načo si tu, keď sa nechceš učiť?” naskočil naň inštruktor. „Odpíšem rodičom,
aby ťa pojali domov a dali ťa dakde na
remeslo.”
Chlapec rozplakal sa žalostivo, že
ho idú dať na remeslo. On cítil, ako i my
všetci sme kedysi cítili, že on je čosi viac:
že nezaslúžil, aby celý život pracoval, že je
stvorený nie za remeselníka, ale za pána.
On narodil sa, buď aby bol rechtorom, alebo, ak bude viac ﬁlipa a peňazí - farárom.
Ale remeselníkom on - Zvarina!
Na druhý-tretí deň horšie a horšie.
Miško tratil trpezlivosť. Jeho pedagogický
talent bol vyčerpaný. Keď blížila sa osudná hodina, čakal ju, ani čo by mal ísť na
škripce. Petrík prišiel nepripravený.
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„Lekciu vieš?” pýtal sa Miško už vopred rozsrdený.
„Neviem, nerozumel som!” riekol chlapec, zúfalo hľadiac na inštruktora.
Inštruktor vnoril všetkých päť prstov do
štice žiakovej, že ho zas vydrme.
„Prišli nám koláče a klobásky,” hlásil v
tom kritickom momente. Petrík, ktorý, nevedieť prečo, práve k tomuto aktu rezervoval preradostnú novinu. A bol spasený.
Nevedieť prečo, inštruktorova tvár stala sa
o poznanie láskavejšou.

Petrík hodil sa svojmu ochrancovi do
náručia a hľadel naň pohnutým okom.
Miško bol pobúrený, vzal klobúk a vyšiel
na čerstvý vzduch.
„A je ti to ťažké?” pýtal sa Ferko. Chlapec vzdychol si, utrel si dlaňou oči, v ktorých stáli slzy. Dlaň bola zafúľaná, lebo
Petrík, keď raz písal, písal celou rukou.
„Vidíš, tvoja sestra by sa učila, keby
chodila do školy.”
„Ó nie, tá sa tiež nechcela učiť.”
„A prečo?”

Martin Kukučín

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU
„Kedy?” pýtal sa zmeneným hlasom,
vypustiac žiakovu šticu z babylonského
zajatia.
„Dnes bol trh. Baločania doviezli kôš,
čo so slaninou kupčia.”
„Vidíš Petrík, vidíš, čo sa neučíš? Veď
ja ťa rád, ale keď si ty... A kde sú tie koláče?”
„Mamika píšu, aby ste i vy...”
„Vidíš, akú ty máš mamiku! Ale sľúb,
že sa zajtra naučíš.”
Žiak bol by sľúbil, že i slnce zajtra zastaví. Inštruktor uspokojený pobral sa s
chlapcom a našiel uňho plný kôš takých
vecí, o akých ani najsmelšia fantázia študentská nesníva. V druhý deň chlapec
nevedel mnoho, ale inštruktorovi zdalo sa,
že predsa len vie viac než inokedy, ocenil
aspoň dobrú snahu uňho. Tak panovala niekoľko dní až tklivá harmónia medzi
oboma stránkami. Trochu sa vzchopil žiak,
trochu popustil inštruktor, a našla sa „aurea mediocritas”, zlatá stredná cesta. Ale,
bohužiaľ, merinda sa minula, inštruktor
bol nástojčivejší, žiak popustil - harmónia
v čerty! Tu sa nad Petríkovou červenou
hlavou stiahli nové chmáry, mali už hromy
biť, ale zadržala ich neočakávaná ruka Ferko.
„Nebi ho, Miško, on sa naučí,” orodoval zaň.
„Nenaučí, už ma toľko ráz oklamal!”
„Choď sa prejsť - uvidíš, že zajtra bude
vedieť.”
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Petrík mrdol plecom.
„Ja neviem.”
„A ty ju rád?”
„Ó nie.”
„Nie?” zhrozil sa Ferko. „A prečo ju
nerád?”
„Tak. Otec by ma nebol dal ešte do
škôl, aby nie ona.”
„Doma bolo lepšie?”
„Pravdaže. Tam sa chlapci sánkujú.”
Takto sa zhovárali, hodina minula
chytro. Ferko poslal žiaka domov a naložil
mu, aby sa na zajtra naučil. Petrík sľúbil,
ako vždy. Keď sa večer poberal domov s
krajcom chleba pod pazuchou, pripojil sa
mu Ferko. Šiel s ním až do bytu.
„Petrík, vieš ty čo: budeme sa spolu
učiť.”
„A čo?” pýtal sa zadivený chlapec,
ktorý len vtedy brával knihu do ruky, keď
profesor sadol za stolík a pri všeobecnej
tichosti hľadel do notesa - vlastne ukradomky po žiakoch, aby vyvolal toho, ktorý
sa najviac trasie.
„Čo máš na zajtra?”
Petrík slúchol, ale s takou tvárou,
akoby sa bol napil octu. Doniesol knihy,
z ktorých každá mala nápis Petríkovým
krivým písmom: „Kto túto knihu ukradne,
tomu hneď ruka odpadne, Peter Zvarina
z Motišoviec.”
„A vy sa tiež budete učiť?” pýtal sa udivený septimána.
„Vidíš, ja tiež neviem, ktoré sú rieky
Európy. Naučím sa ich s tebou.”

Poviedka na voľnú chvíľu
Petrík musel nahlas čítať rieky Európy
i v mape ich ukazovať. Ale ten veľký študent mal veľmi tvrdú hlavu! Koľko ráz sa
pomýlil, keď Petríkovi odpovedal, koľko
ráz ho musel i opraviť a aký pozor dať, aby
sa nezmýlil. Kým sa Ferko naučil, chudák
Petrík veľmi mnoho vystál. A tak to bolo
nielen so zemepisom, ale i s počtami a s
nemčinou. Už bola tma, keď Ferko opúšťal byt svojho trpezlivého učiteľa.
„Mohol by si ma vyprevadiť,” riekol mu
Ferko.
Ale Petrík, keď vyšli na dvor, zobzeral
sa na všetky strany a riekol:
„Keď sa ja bojím!”
Ferko ho pohladil po líci a privinul k
sebe.
„Vidíš Petrík, ako ťa ja rád, keď si ma
naučil. Aby nie ty, nevedel by, že má Európa rieky. Len či ma budeš chcieť i druhý
raz učiť, keď mi dnes šlo tak ťažko. Ale
druhý raz budem dávať lepší pozor.”
Noví priatelia rozišli sa. Petrík si ľahol
v blahom povedomí, že na zajtra lekcie už
vie. Ťažká duchna, ktorú mu mamika dala
do škôl, aby jej dajak nezamrzol, zdala sa
mu ľahšou.
Na druhý deň poslal Petrík domov
nasledujúci list: Drahý apóka a maminka
moja radostná! Ja vás všetkých doma
pozdravujem i Miša báťu i Žofu nénu i
Helenu. Ja sa tu ešte ta mám, iba host
je veľmi planý a Dolesa furt breše, keď
dačo vo dvore šuchne. Klobásky boli dobré, ibaže trochu prikrátke, každej svini by
mohli narásť také klobásy, čo by boli z
Motišoviec po Revúcu, tak aby si potom
ukrojil bičakom každé ráno kus, a to čo ja
tu ukrojím, aby to v Motišovciach priroslo.
Mamika moja drahá, inštruktor bol veľmi
naradovaný, keď klobásy prišli a ja som sa
ho spýtal, či rád pagáče so škvarkami a on
povedá, že by si dal za každý pagáč oko
vyklať, tak vás pekne prosím, aby ste nám
i pagáčov poslali a hodne, lebo inštruktor
ich veľmi rád a ten klobúk, čo z neho tá
stužka visela, sa už vonkoncom podral tak
potrebujem klobúk, ale keby ste ho mamika moja už nekupovali s takou vysokou
particou, lebo to tu len bošíci a bíreši také
klobúky nosievajú ale taký mäkký ako má
inštruktor. A dnes som z nemčiny odpovedal a dostal eminenc ako krpec, lebo som
dobre vedel, keby ste len tie pagáče poslali, lebo ja tu nevydržím nijakovsky, ako
je tu zle, čo chráň pane bože. A keby ste
poslali i tej klobásy ako palec a ríteš lebo
s makom alebo s orechami lebo ja rád s
orechami a inštruktor s makom. A keby ste

vedeli, ja musím takého velikého študenta
učiť zo siedmeho klasu ale nie inštruktora,
ale jeho kamaráta čo s ním býva. Včera
som ho učil i nemčinu i zemepis a bitang
ledva sa naučil, lebo má tvrdú hlavu čo
nikdy, nuž budem mať s ním moc trápenia
tak sa ja v pondelok od pána profesora
vypýtam a pôjdem po tie pagáče na trh ku
Baločanom, len aby darme nechodil. A ten
kalap mi už len potom kúpte, keď pôjdete
do Soboty alebo sem po mňa, musím na
Veľkú noc mať nové šaty, ale už nie také
so striebornými gombíkmi, lebo inštruktor
má také gombíky, čo sú z kosti alebo zo
súkna. Ach keby už len bola skorej tá Veľká noc, akože ťa, ako dočkám Veľká noc
moja, lebo tu je veru nie dobre a teraz vám
ruky nohy bozkávam a na Helenu ten čo
ho učím, sa vždy vypytuje a len či ju mám
rád nuž pozdravujem ešte raz všetkých a
zostávam váš verný syn až do smrti Petrík Zvarina žiak I. gymn. triedy vo Veľkej
Revúcej. Miško sa len začudoval, keď v
Petríkovom chovaní, vlastne pilnosti, nastal taký priaznivý obrat. Ferko mu svoje
večerné výlety všelijak zakrýval. A chlapec
zanímal Ferka celým svojím bytom. Kedykoľvek Ferko vynechal večernú návštevu
u Petríka, tu nasledujúca hodina skončila
sa tým, že Petrík uchýlil sa pod krídla svojho veľkého, vďačného žiaka, a Mišho len
naprázdno vesloval linonárom v povetrí...
Dni sa predĺžili, Ferko nemusel chodiť
do bytu Petríkovho, ale schádzaval sa s
ním tajne za mestom. Tu učieval Petrík
svojho nechápavého žiaka, a to s veľkou
ochotou. Keď mu dakedy neprišiel, cítil
sa zle, že nezodpovedal svojej úlohe.
Ferka vyhrešil pre nedbalosť, ako jeho
kedysi Miško hrešieval. Ferko za veľké
námahy kúpil svojmu malému učiteľovi
nový-novučičký príbor ku kresleniu. Keď
Petrík roztvoril puzdro, aksamietom futrované, a zazrel v ňom lesklé kružidlo
a perá, padol svojmu žiakovi na prsia a
objal jeho sklonenú šiju. Pomer stával
sa každým dňom intímnejším. Petrík
rozprával o dome, o rodičoch, a zvlášť
so záľubou dlhé hodiny venoval mamikiným výtečným produktom kuchynským,
pričom nejedna bezúčelná slinka prehltnutá. Pozdejšie rozprával viac o sestre,
lebo badal, že táto téma starému žiakovi
akosi najlepšie chutí. Ferko za dosť krátky čas znal celé Motišovce tak dôkladne,
ako svoju rodnú dedinu.
Tento život, ktorý sa obom tak zapáčil,
hrozili pretrhnúť veľkonočné prázdniny.
Pán rechtor poslal list inštruktorovi, v kto-
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rom ho povolal na sviatky a celé veľkonočné prázdniny do Motišoviec. Bol od ženy
o ňom len samé chvály počul, i od profesorov dostal uspokojivé listy o Petríkovi.
Tieto listy mali ten účinok, že pani rechtorka kúpila dva razy toľký kôš, v ktorom
Baločania každý druhý trh mali merindu
vozievať. Pán rechtor zas posielal tajne
listy inštruktorovi a z nich nejedna zlatovôčka usmiala sa Miškovi.
Miškove pomery vzali netušený obrat.
Býval pri groši ako ktorýkoľvek z bohatších synkov. Ale grošíky nepremárnil, ani
neštrngal nimi v kešeni, aby sa nimi pred
priateľmi neprezradil. Vystrúhal si doštičky, kúpil si klinčekov: doštičky zhlobil klinčekmi, takže povstala malá truhlička, ktorej vrchnák neotváral sa na závesoch, ale
zašupoval ako na truhliciach, čo handrári
majú na svoj drobný tovar. Do tejto truhličky ukladal groš ku grošu, a jeho najmilšia
zábava bola, že každý deň po škole prezrel, ako sa množí jeho malý poklad. Kúpil
si i notes s ceruzkou, na konci ktorej bola
kôstočka, a do toho notesa zapisoval, čo
prijal a čo vydal.
Príjem znel: „Za priváta 4 zl. Dar od
privát 80 gr. Dtt. 50 gr. Z domu 2 zl. 50
gr. Priváta 3 zl. Doplatok a dar 2 zl.,”a tak
to šlo rad po rad. Výdavky: „Tento notes
s ceruzkou 34 gr. Klinčeky 2 gr. Na olej 9
gr. Nožík 90 gr. Mašľa 70 gr. Príštepok na
čižmu 7 gr. Golieriky dva 40 gr. Podbitie
80 gr. Palička 50 gr. Mašľa 40 gr.”
Najviac ho stáli mašle a golieriky, ba
pomýšľal kúpiť si farbistú košeľu a odhodiť
mocné plátenné, čo mama sama priadla,
tkala i šila. Kúpil si na sviatok tvrdý klobúk
a teraz by nedbal zobrať sa na nové šaty,
len odpísal domov, aby ho tiež dačím napomohli.
List učiteľov našiel ho nepripraveného.
Akože ta pôjdem v takýchto šatách! Musím mať nové, a to čím skôr! Sadol a napísal domov list, že tých osem zlatých veľmi
súrne potrebuje a každým dňom túžobne
očakáva. Prezrel truhličku, našiel v nej
desať zlatých bez koľkosi grajciarov. Šaty
kupovať - veľká udalosť! Treba sa poradiť.
Vyšiel k pani Kuarkovej.
Pokračovanie v budúcom čísle

(M. Kukučín: Spod školského prachu,
Slovenské vydavateľstvo
krásnej literatúry, Bratislava 1963)
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Spoločná fotograﬁa všetkých účastníkov stretnutia - z Čiech, Maďarska, Poľska a Srbska

Gala program v podaní padinských žiakov

Regionálna vyšehradská spolupráca so ZŠ maršala Tita v Padine
Dňa 21. mája 2010 sa v Padine v spolupráci s Asociáciou pre
vzdelanie a regionálny rozvoj (AERD) v Novom Sade v spolupráci s slovenskou základnou školou maršala Tita v Padine uskutočnilo pracovno-kultúrne stretnutie zástupcov z krajín Vyšehradskej
štvorky - V4. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci osláv Dňa školy.
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti regionálnej spolupráce Vyšehradskej skupiny (Česko, Slovensko, Poľsko
a Maďarsko) a možnosti koordinácie vzájomných aktivít týchto

krajín vo všetkých oblastiach medzi zúčastnenými a odovzdávanie skúseností krajín V4 z prístupového procesu do EÚ, hlavne v
oblasti spoločných vyšehradských twinningových projektov.
Na slávnostnej Akadémii školy sa za prítomností zástupcov
diplomatického, kultúrneho, spoločenského života podpísali
zmluvy o spolupráci medzi Základnou školou maršala Tita v Padine a vybranými školami z krajín V4:
- Slovenská republika: Základná škola Močenok
- Česká republika: Základní škola a Mateřská škola Ostravská Český Těšín
- Maďarská republika: Základná škola a materská škola
Szarvaš
- Poľská republika: Základná škola v Novej Belej
V ten istý deň sa za okruhlým stolom nazvanom Budovanie
partnerstiev a podpora regionálnej vyšehradskej spolupráce so
ZŠ maršala Tita v Padine uskutočnilo aj pracovné stretnutie so
zástupcami poľského veľvyslanectva v Belehrade, na ktorom sa
predstavila spomínaná škola a rozhovory sa týkali konkrétnej
spolupráce v rôznych oblastiach.
Na druhý deň, tj. 22. mája sa konali Hry bez hraníc, športové
podujatie pre deti. Na posledný, tretí deň osláv Dňa školy, sa
v padinskom evanjelickom kostole usporiadali slávnostné Božie
služby.
Dominik Surma

Spoločná fotograﬁa s predstaviteľmi poľského a slovenského veľvyslanectva

Za rokovacím stolom v padinskej škole
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Moment slávnostného podpisovania dohody
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Blahoželanie
k striebornej svadbe
zasielajú Anne a Jozefovi Domijanovcom z Jaworzna k 25. výročiu sobáša,
ktoré jubilanti oslávili v júli, dcéry Dorota,

* * *
Na spoločný chodníček vykročili 12.
júna 2010 Eva Cervasová z Novej Belej a
Adam Romański z Nového Targu, ktorým
pekný vinš zaslali kamarátky a kamaráti z
FS Spiš a rodina.

Marta, Paulína, zať Vojtech, vnučka Amelka a ostatná rodina.
Mnohé chvíle v manželskom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci cítite,
že tie roky nežili ste darmo.
Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.
Všetci Vám do ďalšieho
spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia,
lásky a veríme, že sa
tu takto spolu opäť stretneme
pri ďalšom okrúhlom
výročí Vášho sobáša.

Prišla pošta, oznam krásny,
že sa berú dvaja z lásky.
Buďte spolu šťastní,
láska nech Vás spája,
s láskou sa dá vybudovať
všade kúsok raja.

* * *
26. júna 2010 si svoje ÁNO v kostole
sv. Kataríny v Novej Belej povedali Katarína Gavendová a Emil Cervas. Novomanželom blahoželá celá rodina a členovia
dychovky, a to slovami tejto básne:

Blahopriania
k sobášu

Nech Váš život v šťastí letí,
nech Vám hviezda šťastia svieti.
Nech Vás okamihy dnešného dňa
hrejú pri srdciach po celý život.
5. júna 2010 uzavreli manželstvo
Małgorzata a Jozef Cervasovci z Novej Belej. K tejto významnej udalosti
v ich živote blahoželanie novomanželom zasiela rodina a členovia dychovky, ktorej je Jozef kapelníkom.

Mladosti pohár sa naplnil
a láska Vaše túžby splnila.
Kráčajte šťastne do nových chvíľ
v živote plnom lásky, šťastia a pokoja.

VÝROBKY Z PLNÉHO DREVA
Eugeniusz Bosak
Podwilk 66
tel. 0048 18 285 36 27
mobil 0048 787 579 197
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Gratulujeme
k ukončeniu
bakalárskeho štúdia

17. júna 2010 bol krajan Jozef Klukošovský z Krempách, po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia na Filozoﬁckej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore slovenský jazyk a literatúra
a anglický jazyk a literatúra, slávnostné
promovaný a získal titul bakalár. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom
štúdiu.
Redakcia

Slovenská
sv. omša
v Krakove

Sv. omša sa bude odbavovať každú
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• Júl – 11.07.2010
• August – 8.08.2010
• September – 12.09.2010
• Október – 10.10.2010
• November – 14.11.2010
• December – 12.12.2010
Sv. omša v slovenskom jazyku bude
slúžená tiež v Kostole Svätého Kríža
pri ulici Sv. Kríža 23 v Krakove, a to
každý predposledný utorok v mesiaci
o 16.30 hod.
• Júl – 20.07.2010
• August – 24.08.2010
• September – 21.09.2010
• Október – 19.10.2010
• November – 23.11.2010
• December – 21.12.2010
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Čitatelia – redakcia

Smiech v temnote

Dňa 10. júna t.r. sa v Krakove opäť po
roku predstavilo slovenské Divadlo Konta
s troma jednoaktovkami - Divadelný fragment I (Rough For Theatre I), Divadelný
fragment II (Rough For Theatre II) a Akt bez
slov II (Act Without Words II) - od známeho anglického divadelného tvorcu Samuela Becketta nazvanými spoločne Smiech
v temnote. Organizátorom podujatia bol
Generálny konzulát SR v Krakove.
Samuel Beckett sa narodil 13. apríla
1906 vo Foxrock pri Dubline. Študoval
románske jazyky na Trinity College, kde
aj neskôr istý čas prednášal. V roku 1937
sa natrvalo usadil v Paríži. Umelecké cí-

tenie Becketta vykryštalizovali skúsenosti
choroby a samoty. Je ťažké zaradiť ho do
nejakého literárneho prúdu. Beckett je typ
mysliteľa - básnika oddaného tajomstvu
protikladov bytia a pokusom o ich výpoveď. Zaujímali ho hlavne problémy existenciálne, etické. V svojej tvorbe kládol
elementárne otázky týkajúce sa človeka
- narodenie, zmysel bytia, či neodvratnosť
ľudského konca. V roku 1969 Beckett dostal Nobelovu cenu za literatúru. Zdôvodnenie verdiktu Kráľovskej akadémie znelo:
„Za pomoci nových literárnych foriem ukázal biedu a utrpenie človeka našich čias.
To poetické dielo sa vznáša nad jalovou

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 1. augusta 2009 zomrel v Kýčoroch vo veku 53 rokov krajan

Dňa 11. júna 2010 zomrel v Krempachoch vo veku 84 rokov krajan

Bronislav KARKOŠKA

Alojz TOMÁŠKOVIČ

Zosnulý bol predsedom Miestnej skupiny SSP v Kýčoroch a zároveň aj doru-

Zosnulý patril medzi členov MS SSP a
k verným čitateľom časopisu Život. Zároveň bol dlhoročným členom krempašskej
dychovky. Odišiel od nás vzorný krajan,
milovaný otec a manžel, dobrý dedko,
pradedko a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

čovateľom Života. Patril medzi aktívnych
krajanov tejto neveľkej komunity. Aktívne
sa zapájal do kultúrneho diania. Spolu
s manželkou mal troch synov. Spolu s
nimi sa snažil aspoň trochu oživiť krajanské dianie v obci. Zároveň sa snažil vytvoriť modernú krajanskú klubovňu, ktorá by
bola miestom stretávania sa ľudí z obce.
Žiaľ, tieto plány sa mu nepodarilo naplniť.
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spustošenou zemou ako prosba o milosrdenstvo pre zmučenú ľudskosť a molová
tónina, v akej je napísané, prináša zúfalým
- paradoxne - útechu a utláčaným vyslobodenie.“ Laureát súhlasil s prijatím ceny
pod podmienkou, že sa nezúčastní odovzdávacieho ceremoniálu a utiekol pred
novinármi do Tuniska. Beckett zomrel 22.
decembra 1989 v Paríži. Celá Beckettova
literatúra je uzavretý svet, jediný svojho
druhu. Alebo ho obdivujeme, či prinajmenšom akceptujeme, alebo nie. A ak áno, je
potrebné zotrvať v okruhu jeho poetiky a
estetiky. Je to silné individuálne dielo.
Realizácie jeho diel na slovenskej scéne sa podujala Klaudyna Rozhin, poľská režisérka a prekladateľka bývajúca vo Veľkej
Británii. Spolupracuje s viacerými divadlami
a inštitúciami nielen vo Veľkej Británii, ale
aj v Poľsku a na Slovensku. Je spoluzakladateľkou divadla Kontra. Túto divadelnú
skupinu založila spolu s dvoma hercami zo
spišského regiónu: Petrom Čižmárom a
Miki Máčalom v januári 2007.
Ponúkané jednoaktovky obsahovali
skrátenú syntézu neopakovateľného beckettovského divadla, prehlbujúceho myšlienku života a smrti a pýtajúceho sa na
zmysel existencie. Hrdinom je ľudská bytosť, ktorá zápasí s osudom a bojuje s tajomstvom bytia v najhlbšom, ﬁlozoﬁckom
zmysle. Celok sa stáva podobenstvom o
absurdnosti života. Pretože v tom skladisku náhod nič nie je tým, čím sa nám zdá. A
v očiach iných je aj tak ničím. (ms)
Odišiel od nás vzorný krajan, milovaný
otec, manžel a brat. Spomeňme si naňho
pri príležitosti prvého výročia smrti v tichej
modlitbe. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kýčoroch, ÚV SSP
a redakcia Život

Poľnohospodárstvo
Ako je vidieť, nožničky počas tohto
mesiaca určite nebudú zaháľať. Okrem
uvädnutých kvetov, ktoré odstránime i so
stonkou, odstrihávame i tenké svetlozelené
výhonky, ktoré rastlinu zbytočne vysiľujú,
dbáme o to, aby sme výhon odstránili čo
najbližšie ku kmienku, alebo k najbližšiemu
listu. Kríky ruží prihnojujeme roztokmi plných
hnojív, napríklad Cereritom a Rozarinom.

Trávnik

JÚL V ZÁHRADKE

J

e tu čas, keď sa chystáme na dovolenky a naše záhradkárske srdce sa
štiepi na dve polovice. Prakticky každý deň máme čo robiť v záhradke a my
premýšľame, ako to naše zelené kráľovstvo ten týždeň alebo dva bez nás prežije.
Aby sme mohli v pokoji oddychovať a dopriať si vytúženú dovolenku, musíme ešte
vykonať množstvo potrebnej práce.

Na čo by sme nemali
zabudnúť?
V júli je potrebné okopať a prihnojiť
záhony jahôd a urobiť ešte letný rez ovocných stromov. Súčasne sa venujeme pravidelnej prebierke dozrievajúcich plodov a
musíme zaistiť zavlažovanie v období sucha. Celú záhradu starostlivo odburiňujeme a zhruba raz za 10 dní kosíme trávnik.
Nezabúdame ani na živý plot, ktorému
môžeme vylepšiť vzhľad drobným letným
zostrihom. Využívame priaznivé počasie
na výsev semien, delenie trsov a štepenie
trvaliek či prepichovanie dvojročných rastlín z júnových výsevov.

Okrasné záhony
V júli je leto v plnom prúde. Tohtoročné
striedavé teplá a mohutné zrážky na mnohých miestach vytvárajú takmer tropické
podmienky a všetko zelené rastie ako z
vody. Okrem vysadených rastlín z pôdy vyrastie samozrejme veľké množstvo buriny,
ktorú musíme okamžite likvidovať. Povrch
pôdy plytko kypríme, aby sme zabránili
tvorbe kôry a podľa potreby prihnojíme.
Pre krajšie záhony pravidelne odstrihávame odkvitnuté kvety a popri tejto kontrole
porastu kontrolujeme aj spodné časti púčikov a listov, či nie sú napadnuté škodcami.
Veľmi často to býva voška listová, ktorú pri

menšom výskyte môžeme likvidovať výluhom zo žihľavy alebo roztokom z mazľavého mydla. Pri silnejšom napadnutí použijeme odporučené chemické prostriedky,
napríklad Pirimor 25 WG. Vyššie rastliny
vyväzujeme k primeranej opere, aby ich
nepolámal vietor.
V tomto období vetráme a bielime pivnicu resp. miestnosť, kam ukladáme do
označených debničiek vysušené cibule
odkvitnutých tulipánov. Pred samotným
uskladnením cibule prekontrolujeme a
povyraďujeme nielen nahnité a poškodené kusy, ale i zakrpatené cibuľky, ktoré sú
menšie ako 3 cm a pre ďalšie pestovanie
nemajú význam. I počas tohto najteplejšieho mesiaca je možné deliť a sadiť
niektoré okrasné rastlinky ako napríklad
pivonky, kosatce, ostronožky, ľalie biele
a jarné primule. V odľahlejšom kúte záhrady zatiaľ vysievame dvojročné rastliny,
ktoré vykvitnú budúci rok. Tie, ktoré dobre znášajú zimu, čo je napríklad sirôtka,
sedmokráska alebo nezábudka, môžeme
umiestniť na tienistom mieste, ostatné
radšej vysádzame na mierne slniečko.
Súčasne prepichujeme dvojročné rastliny
vysiate v júni a karaﬁáty vysiate v máji.

Okrasné dreviny
Postupne zostrihávame odkvitnuté
rastliny, čím nielen vylepšíme ich estetický vzhľad, ale i podporíme rast nových výhonkov v budúcom roku. Rododendronom
a azalkám opatrne vylamujeme semenníky, pričom dbáme, aby sme nepoškodili
puky budúcich kvetenstiev. V tejto dobe
tiež zostrihujeme živé ploty obzvlášť zo
stálozelených drevín, ktorých listy alebo
ihličie by pri zimnom reze zhnedlo. Odkvitnuté časti odstraňujeme tiež na popínavých drevinách.
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Zelenú trávnatú plochu pravidelne
zalievame a približne jedenkrát za 10 dní
kosíme. Sledujeme výskyt burinových
rastlín, hlavne púpavy, sedmokrásky,
pichliača a iskiernika plazivého, ktoré
trávnik zbytočne vysiľujú. Ak sa budeme o
náš zelený koberec pravidelne starať, nemusíme pri ich likvidácii hneď siahať k razantným chemickým prostriedkom. Stačí,
keď burinové rastliny vytiahneme ručne,
poprípade vyrežeme nožom hlboko pod
nadzemnou časťou.
Čas od času je treba upraviť i okraje
trávnikov, na čo slúži špeciálny rýľ alebo
ručné či motorové krájače okrajov v podobe ozubeného kolieska. Počas tohto mesiaca nemusíme zalievať tak často, zato
však výdatne.

Rastliny za oknami
a v izbách
Rastliny v okenných hrantíkoch potrebujú počas horúceho počasia zalievať
často i viackrát denne. Využijeme na to
ranné alebo večerné hodiny, kedy na ne
už tak intenzívne nesvieti slnko. Voda má
byť odstáta, najlepšie rovnakej teploty ako
hlina v hrantíku. Nezabúdame ani na pravidelné prihnojovanie. Izbovým rastlinám
doprajte čerstvý vzduch a pre zlepšenie
ich celkovej kondície rastliny vynesieme
na polotienisté miesto von resp. na balkón,
ale najlepšie do záhrady. I keď niektoré
z nich pochádzajú zo subtropických krajín, chránime ich pred priamymi slnečnými
lúčmi, najmä na betónovej ploche. Slnko
by im určite spálilo listy. Najlepšie je zakopať celý črepník do zeme medzi kríky.
Ak nemáme takúto možnosť, je dobré
rastlinám dopriať aspoň sprchu v podobe
prírodného dažďa.
A pre zaujímavosť zopár ľudových pranostík:
Aký júl, taký január.
Chladný júl celé leto ochladí.
V júli do košele obleč sa,
v decembri po uši odej sa.
Miriam Chudá

ŽIVOT

33

Mladým – mladším – najmladším
Len čo si myšky trochu vydýchli, už aj vykúkali spod lopúcha. Vykukli a hľa! Čo to? Za dažďovým mrakom sa objavilo zmáčané slniečko.
Usmievalo sa do dažďových kvapiek a na nebi
zažiarila farebná dúha. Ako pestrá stuha previazaná cez oblohu. Ako strakatá mašľa. Myšky
ani nedýchali.
- To je ale krása! - tešili sa. - Mať takú mašľu
za uškom...
Ale slniečko sa opäť schovalo za mrak, dážď
slabol a slabol a dúha sa strácala, až sa celkom
stratila. Farebná mašľa spadla z oblohy niekam
do lesa. Ktovie kam...
- Poďme ju hľadať, - povedali si myšky a rozbehli sa k lesu.
Čo myslíte, deti, našli myšky stratenú
dúhu?

V

zduch voňal kvietkami, vtáčiky veselo štebotali a slniečko žiarivo svietilo. Ale iba
občas, celkom málo, pretože sa sem-tam
ukrylo za obláčiky. A keď ho napokon dažďový
mrak celkom zakryl, v tej chvíli sa na zelenej
lúke ochladilo.
- Ešte dobre, že máme teplé kožúšky, povedali myšky a rýchlo bežali po stráni. Ale ďaleko nedobehli....
Cap, cap, cap...kvap, kvap, kvap...
z čierneho mraku začali padať strieborné kvapky. Drobučké, drobulinké.
Dážď zvonil v tráve a vyhrával veselú letnú pesničku.
- Kto sa schová, ten nezmokne! chichotali sa myšky a hup, už boli v suchu. Schovali sa pod veľký lopúch.

(Včielka č. 10/1992)

ČIE TO HÚSKY NA TEJ VODE

Čie to húsky na tej vode,
ony túžia po slobode.
Vo dne v noci gagotajú,
mne smutnému spať nedajú.
Nad Myjavou vyšla hviezda,
jedna tmavá, druhá jasná.
Aj ty, tmavá, rozjasni sa,
moja milá, rozmysli sa!
A ja som sa rozmyslela,
pravú rúčku ti podala,
ručenku tú svoju pravú,
už nás nikdy nerozvedú.
Čie sú to húsky na tej vode?
Ony chodia po slobode.
Čie by boli? Materini,
chovala ich na periny.
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Mladým – mladším – najmladším
Slovenčina pre najmenších

L_________

V_____

H____
B_____

V____

K____

S______

Jana Belašičová

Závistlivá mucha
Závidela mucha lienke,
že má bodky krásne, veľké.
Povedala si raz zrána,
že si spraví bodky sama.
Vybrala si farby, štetce,
bez bodiek už lietať nechce.
Boli pekné, namôjveru,
kým dážď nezmyl krásu celú.

Ahoj deti!
Máme tu letné prázdniny! Všetci dúfame, že na oblohe bude po
celý čas svietiť slniečko a my sa budeme len kúpať, opaľovať, zabávať
sa a oddychovať. Aj vy sa iste tešíte na takéto leňošenie, však? No
nezabúdajte pritom, že občas treba pomôcť mamičke v záhrade, na
poli, či na lúke. Aj pre malých pomocníkov sa vždy nájde nejaká práca
a možnosť pomôcť dospelým.
Ale poďme k veselšej letnej téme. Deťúrence, isto-iste viete, že
z teplého počasia sa tešíme nielen my - ľudia, ale aj zvieratká: srnky na
pastvinách, medvede v lesoch, rybky a žabky v potôčiku, ale aj vtáčiky
lietajúce zo stromu na strom. Veselo si spievajú, čvirikajú od rána až do
večera a spevom zlepšujú náladu každému z nás.
Mnohé z vtáčikov strávili zimu v teplých krajinách. Sneh a mráz, či
dokonca dážď a hmla by im veľmi ublížili. Teraz však už veselo skáču
po konárikoch stromov a myslia si: Všade dobre, ale doma najlepšie!
Spomeniete si na názov takýchto vtáčikov? Vždy znova a znova, po
dlhej spoločnej porade na konci leta odlietajú do ďalekých krajín. Viete
ako sa volajú? Sú to predsa lastovičky!
Operenci, ktorí zostali cez zimu doma sú napríklad: sýkorka, vrabček, vrany, ale aj holúbky. Tešia sa, že cez letné mesiace budú mať viac
potravy a slniečko im zohreje krídelká.
A teraz sa spolu pozrime na nasledujúci obrázok. Iste ste si všimli,
že sú na ňom rôzne vtáčiky. Každý z nich má celkom iné perie, farebne
sa vzájomne odlišujú. My sme však túto úlohu nechali pre vás - vyfarbite vtáčiky a vedľa obrázka dopíšte meno každého z nich. Keď tak
urobíte, obrázok vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie. Pekná
odmena vás neminie!
Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili:
Filipka Malíka zo Spišskej Starej Vsi a Natálku Starostovičovú z Vyšných Lápš. Gratulujeme!
Pripravila: Lýdia Ostrowska

Dobrý nápad
Tlačí mravček veľkú slamku,
spraví si z nej novú lávku.
Pred domom má kvapku rosy,
obchádzať ju stále musí.
Vraveli mu kamaráti,
že sa mu to neoplatí.
Keď slniečko lúče vystrie,
kvapka rosy sama zmizne.

Nešťastné
stonožky
Svrčkove plány
Svrček šťastne cvrliká,
že ho baví muzika.
Každý večer trénuje,
celý háj ho počuje.
V hlave veľké plány spriada,
orchester si dobrý hľadá.
Bude v ňom hrať prvé husle,
už sa teší na ten úspech.

JÚL

Plačú v tráve stonožky,
že nemajú ponožky.
Zima im je v rannej rose,
lebo majú nôžky bosé.
Začul ich plač pavúk starý,
vraví, že s tým čosi spraví.
Prestal spriadať svoje siete,
ponožtičky v lete pletie.
(Vrabček č. 6-7/2002)

2010
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Hudba a moto

KATARÍNA
KNECHTOVÁ
Už niekoľko rokov sa na slovenskej
hudobnej scéne pohybuje sympatická
Prešovčanka Katarína Knechtová. Pripomeňme si, že hudobné začiatky tejto
pop-rockovej speváčky a hudobníčky sú
silno zviazané predovšetkým s populárnou hudobnou kapelou IMT Smile. Mnohí
ju dokonca dávali dokopy so spevákom
Ivanom Táslerom, no podľa ich vlastných
slov to boli len klebety.
Katarína sa narodila 14. marca 1981
v Prešove, kde po ukončení štúdia na ZŠ
absolvovala Gymnázium Jána Adama
Raymanna v Prešove. Od detstva bola
s hudbou v neustálom kontakte – nôtila si
všade, kde to len bolo možné, v ľudovej
škole umenia (neskôr základnej umeleckej škole) navštevovala klavírny odbor
a popri tom sa učila hrať aj na gitare. Čo je
však dodnes pre ňu najkrajšou spomienkou na detstvo, je účinkovanie v súbore
Prešovčatá.

VOLVO C30
Každý rok prináša v automobilovom
priemysle nové automobily – výrobcovia
a tvorcovia štvornohých tátošov nám sľubujú, že najnovší model tejktorej značky je oveľa lepší,
úspornejší, modernejší, než
jeho predchodca. V niektorých prípadoch je tomu naozaj tak. V akom? V prípade
vychýrenej značky Volvo.
Aktuálny rok prináša na
trh novinku v podobe kompaktného hatchbacku Volvo
C30. Najmladší a zároveň
aj najpôsobivejší automobil
modelového radu značky
Volvo mal svetovú výstavnú
premiéru v septembri 2006
na autosalóne v Paríži.
Volvo C30 ponúka vďaka kompaktnej a pevnej
karosérii, športovému podvozku a výkonným motorom mimoriadne dynamický zážitok z jazdy. Interiér s
funkčným dizajnom a veľkým počtom elegantných detailov poskytuje vysokú úro-
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Po maturite sa rozhodla pre štúdium
ﬁlozoﬁe na Prešovskej univerzite v Prešove, no po roku sa deﬁnitívne rozhodla,
že bude len spievať. Ako bolo spomenuté,
začínala v skupine IMT Smile, začiatkom
90. rokov, v roku 1997 skupinu opustila.

Rozchod so skupinou je zakrytý rúškom
tajomstva, média si zgustli na rôznych
teóriách o dôvode rozchodu. Katka neváhala a v roku 1997 vstúpila do skupiny Peha, spolu s bubeníkom Martinom
Migašom z IMT Smile. Rok 1999 bol pre
ňu veľkým úspechom – Peha totiž získa-

veň komfortu a ﬂexibility, v neposlednom
rade i na zadných sedadlách.
Ponuka pohonných agregátov pre
Volvo C30 obsahuje päť benzínových motorov – od základného úsporného štvorvalca 1,6 litra s výkonom 74 kW (100 k)

po výkonný prepĺňaný päťvalec 2,5 litra s
výkonom 162 kW (220 k). Tri moderné turbodiesle s priamym vstrekovaním paliva
Common-Rail, sériovo vybavené ﬁltrom
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la titul Objav roka. V roku 2001 si Katka
ako sólistka odniesla cenu v kategórii
najlepšia speváčka na hudobnej súťaži
Aurel. Sošku Aurela získala opäť v roku
2005, opätovne v kategórii ako najlepšia
speváčka. Vrcholom víťazstiev bol rok
2008 – v tomto roku Katarína Knechtová
v ankete OTO získala cenu za najlepšiu
slovenskú speváčku. V tom istom roku
sa rozhodla, že sa vydá na svoju sólovú
dráhu a odišla zo skupiny Peha. Odvtedy
tvorí i spieva so sprievodnou skupinou
– avšak bez konkrétneho názvu. Jedným
z posledných zaujímavých počinov bola
pilotná pieseň k ﬁlmu Juraja Jakubiska
– Bátorička.
Spomeňme ešte názvy najúspešnejších albumov, na tvorbe ktorých sa podieľala, či už ako sólistka, či v rámci skupiny
Peha: Niečo sa chystá (1999), Krajinou
(2001), Experiment (2003), Deň medzi nedeľou a pondelkom (2005), Best of Peha
(2006) a Zodiac (2008).
No a na záver pár informácií z jej súkromia – Katka je slobodná, býva v Prešove a nadovšetko má rada svoju sestru
Veroniku. (lo)

pevných častíc, pokrývajú výkonové spektrum od 80 kW (109 k) pri štvorvalci 1.6D
do 132 kW (180 k) po päťvalec D5 s objemom 2,4 litra. Vozidlá sú sériovo vybavené šestupňovou manuálnou prevodovkou
pri motorizáciách T5 a 2.0D. V prípade
päťvalcového benzínového
a päťvalcových dieselových
motorov môže byť k dispozícii päťstupňová automatická
prevodovka Geartronic.
Najlacnejšie Volvo C30
1.6 Base bolo v minulosti
dostupné v sume 603 000,SKK. Okrem 6 airbagov ponúka sériová výbava modelu
zákazníkom už štandardné
„Volvo“ bezpečnostné prvky
ako systém ochrany proti
zadnému nárazu WHIPS,
systém ochrany proti bočnému nárazu SIPS inteligentný
informačný systém vodiča
IDIS, či stabilizačný a protišmykový systém DSTC. Pre
väčšiu radosť z jazdy je v sérii montovaný
aj dynamický podvozok. Základná výbava zahŕňa i autorádio s CD prehrávačom
a štyrmi reproduktormi. (lo)

Umenie a varenie

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

také sú tie vrcholy poézie
a čaro zakliate v kameni.
Spevom vystrekne vyše fantázie,
kde všetko poetické pramení.

Zakliate v kameni
Mohol by básnik nad Skalnatým plesom

uvidieť zblízka kľačiace skaly?
Iste by aj on na kolená klesol,
aby mu blesky aj hromy hrali.

Sú ešte toľké zabudnuté štíty,
neospievané, neprebásnené turne.
Treba ich oživiť, vložiť do suity –
neodkladne, vážne a súrne.

Mal by byť za búrok i slnka
na hrebeni, ale aj v dolinách,
kde potom šumí v zelenkavých vlnkách,
akoby spieval, o čomsi spomínal:

A potom, nech si vietor hôľny veje,
keď obyčajne tmavejú aj nebesá.
Aj tak nezbaví nás beznádeje,
že nezadržíme už rozkrútené kolesá...

ZUZKA VARÍ
NIEČO NA OBED
Baraní guláš
800 g baranieho pliecka bez kosti, 2 lyžice masti, 125 g cibule, 1 lyžičku mletej
červenej papriky, 4 dl vody, 1 lyžicu rajčiakového pretlaku, 1 lyžičku soli, 3 strúčiky
cesnaku, rascu, majorán, 1 lyžičku hladkej
múky.
Umyté mäso sa nakrája na rovnaké
kúsky asi po 25 g (6 kúskov na porciu).
Na časti tuku sa opraží dozlata nadrobno
nakrájaná cibuľa, zapráši paprikou, spení,
pridá sa mäso, rasca, nastrúhaný cesnak,
opraží sa, osolí a dusí vo vlastnej šťave.
Po vydusení sa pridá rajčiakový pretlak,
mierne podleje vodou a spolu za občasného premiešania dusí takmer domäkka.
Mäso sa vyberie do kastróla. Základ sa
zahustí svetlou zápražkou, pripravenou
zo zvyšku masti a múky, rozmieša, podleje vodou, pridá sa rozdrvený majorán a za
občasného miešania sa varí asi 20 minút.
Pred dovarením sa podľa potreby dochutí
soľou, precedí na mäso a krátko podusí.
Vhodné prílohy: rozlične upravené zemiaky, dusená ryža, zemiakové alebo žemľové knedle.

Pečený baraní chrbát
600 g baranieho chrbta s kosťou, 50 g
údenej slaniny, 2-3 strúčiky cesnaku, rasca,
majorán, soľ, 4 lyžičky masla, 1 cibuľa.
Odležaný, odblanený a od hrubých kostí osekaný baraní chrbát (karé)
opláchneme vodou, prešpikujeme hranolčekmi údenej slaniny a niekoľko plátkov
si necháme na obloženie. Našpikované
mäso potrieme s cesnakom rozotreným
so soľou, posypeme majoránom a s rascou. Maslo roztopíme v pekáči a mäso na
platni opečieme. Prilejeme trochu vody, na
mäso poukladáme údenú slaninu a cibuľu.
Pečieme asi 45 minút. Mäso podlievame
horúcou vodou a výpekom polievame.
Opečenú slaninu a cibuľu preložíme do
výpeku, aby sa mäso do červena upieklo
a aby šťava mala dobrú chuť. Upečené
mäso vyberieme na dosku, šťavu precedíme, pridáme maslo a prevaríme. Je mastná a priesvitná, svetlohnedá, nie vodová,
ochutená údenou slaninou, cibuľou, cesnakom, rascou, majoránom, lahodná, s
chuťou čerstvého masla. Mäso posekáme
na rebierka a na tanieri polejeme horúcou
šťavou. Prílohou sú rôzne upravené zemiaky a prírodne dusená zelenina.
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ZÁKUSKY
Čertové guľky
100 g hrozienok, 1 dl rumu, 100 g orieškov (orechov), 100 g práškového cukru,
100 g strúhanej čokolády, višne, kokos.
Umyté a osušené hrozienka necháme stáť cez noc v rume (prikryté). Potom
pridáme ostatné suroviny a vymiešame.
Tvoríme guľky, do ktorých vtlačíme višňu
(nemusí byť). Obalíme v kokose a dáme
do papierových košíčkov. Uložíme na
chladné miesto.

ŠALÁTY
Pikantný mäsový šalát
s fazuľou a s feferónkou
200 g chudého pečeného bravčového mäsa, 100 g veľkozrnnej bielej fazule,
100 g sterilizovaných sladkokyslých uhoriek, 100 g uvarenej karotky, 90 g cibule, 20
g slnečnicového oleja, 1 lyžica worcestra,
1 feferónka, štipka práškového cukru, šťava z 1 citróna, soľ, petržlenová vňať.
Fazuľu preberieme, umyjeme a deň vopred namočíme. Uvaríme do mäkka, scedíme a necháme vychladnúť. Mäso, uhorky
a karotku pokrájame na malé kocky, cibuľu
pokrájame nadrobno. Z feferónky odstránime zrnká a posekáme taktiež nadrobno.
Olej rozmiešame s worcestrom a citrónovou
šťavou, pridáme feferónku, cibuľu, ochutíme
cukrom a soľou, nalejeme na zmes mäsa,
fazule, uhoriek a karotky a všetko spolu premiešame. Nakoniec posypeme petržlenovou vňaťou posekanou nadrobno.
(Zdroj: Receptár.sk)
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Naša poradňa

Porady kosmetologa

Z

łota zasada makijażystów brzmi:
„mniej znaczy więcej“. Im oszczędniej używasz różu, ﬂuidu, szminki
czy pudru, tym lepszy i bardziej naturalny
efekt osiągasz – niestety, wiele Pań o tym
zapomina.
W dzisiejszym artykule postaram się
przybliżyć Państwu kilka tajemnic z zakresu makijażu. Obecnie nikt nie jest w stanie
określić, kiedy człowiek po raz pierwszy
świadomie przyozdobił swoje ciało - było to
natomiast na samym początku jego historii.
Już w Egipcie przywiązywano dużą uwagę do wyglądu zewnętrznego i pielęgnacji
ciała. Uwieczniony wizerunek Nefretete
zachował wzór ówczesnego makijażu. Kanon urody wyznaczała nieopalona twarz o
prawie pergaminowej skórze. Dużą uwagę
przywiązywano do makijażu oczu. Na Dalekim Wschodzie Gejsze wykonywały typowy makijaż charakteryzatorki, używając
dużej ilość pudru który wykonywany był z
mąki ryżowej i ekstraktu kwiatu krokosza
barwierskiego. Usta i policzki malowano
na kolor czerwony.
Kosmetyka upiększająca osiągnęła w
okresie rokoko szczyt swojego rozwoju,
szczególnie na dworze francuskim w okresie panowania Ludwika XIII i jego następców. Niestety, tak popularne upiększanie
nie szło w parze z higieną, która pozostawała w zupełnym zaniedbaniu. Co gorsza,
sami lekarze i uczeni ostrzegali przed
niebezpieczeństwami związanymi z używaniem wody. Uważali, że woda zabiera
ciału siłę życiową, powoduje wcześniejsze
wiotczenie włókien ciała i ogólnie osłabia
organizm. Dlatego chętniej niż wodą myto
się alkoholem, winem lub mlekiem. Na
przykład poranna toaleta króla Ludwika
XIV polegała na nacieraniu sobie rąk wódką. Podręczniki etykiety z tamtych czasów
zalecały, by zamiast myć twarz wodą,
przecierać ją każdego ranka białym lnem.
W latach 20-tych XX w. królował styl kreowany przez Coco Chanel. Jeżeli chodzi
o stroje, modna była męska prostota. Odeszło się od sukien, kapeluszy i wszelkich
zdobień na ubraniach. W 1914 roku został
wyprodukowany pierwszy podkład w kremie ﬁrmy Max Factor. Panowała harmonia barw dla kobiet o różnych karnacjach.
Makijaż był dziecinnie zaokrąglony. Usta
malowano na kształt serduszka. Oczy
były pogłębiane, pomalowane całościowo,
powieka cieniowana, a na dole oka była
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rysowana kreska wzmocniona cieniem do
powiek. Brwi golono i rysowano kredką jak
najcięższą kreskę.
W latach 50. makijaż stał się bardziej
elegancki i połyskujący. W zimie 1949/1950
w Paryżu wprowadzono makijaż oka w kocim stylu. Oczy podkreślano za pomocą
konturówki na czarny kolor, unoszono zewnętrzne kąciki. Do ich makijażu używano
eyelinery, maskary i ciemne cienie. Końcówki brwi depilowano i dorysowywano linie biegnąca ku górze. Twarz pozostawała
matowa z podkreślonymi kośćmi policzkowymi na blady odcień różu. Królowały
trzy trendy: typ urwiski, kobieta luksusowa
i wyraﬁnowana oraz dziecinna niewinność
połączona z erotyką. Jako przedstawicielki tych trendów uznaje się między innymi
Marilyn Monroe czy Elizabeth Taylor. W
latach 80. pojawiła się Madonna propagująca wysportowane ciało, świeży, zdrowy
wygląd twarzy. W makijażu stosowano kolory beżowe, brązowe i matowe. Zaczęto
wykonywać pierwsze operacje plastyczne.
W tym okresie panował tak zwany styl
California Look propagowany przez wystylizowanych aktorów w ﬁlmach typu Dynastia czy Aniołki Charliego.
W dziesiejszych czasach makijaż
dzienny nie rzuca się zbytnio w oczy, stwarza naturalne wrażenie, ale jednocześnie
podkreśla zalety urody i naturalne piękno.
Raczej niewskazane są bardzo ciemne,
agresywne i jaskrawe kolory cieni do powiek i bardzo grube, wyraziste i mocne
pociągnięcia kredki do oczu. Odpowiednie
cienie to pastelowe maty: delikatne róże,
jasne błękity, białości i przygaszone żółcienie. Szarości, czernie i zielenie są raczej
niewskazane, ponieważ po kilku godzinach
oczy sprawiają wrażenie zmęczonych.
Ponadto te barwy podkreślają zaczerwienienie spojówek. Rzęsy muśnij maskarą,
dzięki temu odświeżysz oko. Blondynki i
rude powinny używać brązowego tuszu,
a brunetki czarnego. Zamiast eyelinera
zastosuj kredkę do oczu i rozetrzyj ją patyczkiem higienicznym lub zamaluj lekko
cieniem do powiek, aby nie rzucała się w
oczy. Usta nie powinny sprawiać wrażenia
wyzywających, dlatego ogniste czerwienie, zmysłowe róże i wieczorowe ciemne
barwy odłóż na półkę. Mam nadzieję, że
zaciekawiła Państwa ta krótka historia makijażu i kilka dobrych rad.
Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid
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Jozefa Pieronek
KILKA RAD
jak stosować zabiegi
Prawie powszechne jest przekonanie, iż naturalne sposoby leczenia
są całkowicie nieszkodliwe i mogą być
stosowane w sposób dowolny. Otóż tak
nie jest, a zastosowanie zbyt silnego
bodźca na organizm nie przygotowany
lub słaby może przynieść więcej szkody
niż pożytku. A zatem zastosowanie każdego zabiegu wymaga przeprowadzenia przedtem badań lekarskich odnośne
wydolności układu krążeniowego i oddechowego, ustalenia przyczyn dolegliwości oraz wyboru właściwej metody
leczenia ﬁzykalnego, poszczególnych
zabiegów i częstości ich stosowania.
Pierwsza zasada, jaką należy się
kierować przystępując do zabiegów jest
nie przeciążanie organizmu jako całości
nadmierną ich liczbą. Istnieją co prawda możliwości zastosowania więcej niż
jednego zabiegu w ciągu dnia, ale nie
może to dotyczyć organizmu zbyt osłabionego, gdyż każdy zabieg w pierwszej
fazie dodatkowo osłabia.
Druga zasada to przestrzeganie
kolejności zabiegów najpierw słaby, potem silniejszy. Stopniowanie zabiegów
stwarza warunki do przystosowania się
organizmu do przyjęcia dodatkowego
bodźca. Nie możemy w jednym dniu
zastosować dwóch rodzajów zabiegów cieplnych np.: sollux i termofor lub
dwóch rodzajów kąpieli leczniczych.

Naša poradňa
Nigdy nie należy stosować zabiegów o największej sile bodźca. Wykluczamy zatem zbyt gorące kąpiele, zbyt
bliską odległość promiennika sollux, a
także zbyt duże stężenie środków leczniczych rozpuszczonych do kąpieli czy
inhalacji. Zabiegi o maksymalnej bodźcowości, a więc agresywne mogą być
stosowane wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem fachowego personelu z
zakresu ﬁzjoterapii.
Inhalacje stosowane sposobem domowym powinny być wykonywane w
pomieszczeniu przewietrzonym, lecz
ogrzanym. Wietrzenie powinno odbywać się wówczas, gdy chory jest w innym pomieszczeniu.
Zmiany pogodowe wpływają w istotny sposób na ciśnienie krwi i samopoczucie chorego. W razie nadmiernego
podwyższenia lub obniżenia ciśnienia
krwi należy zrezygnować w tym dniu z
zabiegu. Także w okresie pogorszonego
samopoczucia nie powinno się przystępować do zabiegu.
W każdym przypadku uwzględniamy wiek chorego, im jest on późniejszy,
tym nastręcza baczniejszą ostrożność.
Ta sama uwaga dotyczy schorzeń: im
przebieg bardziej ostry – tym łagodniejsza forma zabiegu i krótszy czas trwania.
Stosowanie zabiegu nie może prowadzić do przykrych odczuć (znacznego osłabienia, wzmożenia bólu, kołatania serca itp.) W przypadku wystąpienia
tego typu objawów zabieg należy przerwać.
Wszystkie zabiegi wykonuje się w
jakimś czasie po posiłku – nie na czczo
i nie tuż po jedzeniu.
Omawiając w moich artykułach poszczególne zabiegi możliwe do stosowania w warunkach domowych, starałam się przekazać w sposób praktyczny
jak najwięcej informacji przydatnych
dla ludzi chorych. Informacje te nie
mogą jednak zastąpić gruntownego
przygotowania medycznego i dlatego
przestrzegam przed zbytnią pewnością
siebie osoby zbyt odważne. Za błędne
interpretacje i złą ocenę stanu zdrowia
płaci się wysoką cenę, toteż należy zachować jak najdalej idącą ostrożność i
umiar.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Prawnik
Warunki udzielania
urlopu
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
urlop wypoczynkowy wynosi: - 20 dni – jeżeli
pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
lub – 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu zależy
od ogólnego stażu pracy pracownika. Do
stażu uprawniającego do urlopu wlicza się
również lata nauki w szkole, ale nie więcej
niż: - 3 lata za naukę w szkole zawodowej,
- 4 lata za naukę w liceum ogólnokształcącym, - 5 lat za naukę w szkole średniej dla
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, - 6 lat za naukę w szkole policealnej, 8 lat za ukończenie studiów. Okresów nauki
nie sumuje się (np. lat nauki w szkole średniej nie dolicza się do okresu studiów, jeśli
masz wyższe wykształcenie, to zostanie ci
doliczone do stażu pracy 8 lat).
Pracownik podejmujący pierwszą pracę
w życiu, uzyskuje prawo do 1/12 urlopu po
każdym miesiącu pracy. Tak więc po przepracowaniu pełnego roku pracownik nabywa
prawo do np. 20 dni urlopu – to po przepracowaniu 2 miesięcy nabędzie prawo do 4 dni
wolnych (niepełny dzień urlopu zaokrągla się
w górę do pełnego dnia).
Wniosek urlopowy należy wypełnić
wcześniej i oddać go do akceptacji pracodawcy. Masz również prawo do zmiany terminu urlopu w porozumieniu z pracodawcą.
Pracodawca ma z kolei prawo do odwołania
pracownika z urlopu, ale tylko wówczas, gdy
jego obecność w zakładzie pracy jest niezbędna. Zdarzeniem uzasadniającym odwołanie pracownika z urlopu jest np. kontrola w
zakładzie pracy, awaria, którą może usunąć
tylko ten pracownik. Jeżeli pracodawca odwoła cię z urlopu, to jest zobowiązany pokryć
koszty poniesione przez ciebie w związku z
wcześniejszym powrotem do pracy. Jednak,
aby uzyskać zwrot kosztów, należy je udokumentować.
Twój urlop zostanie przerwany, gdy zachorujesz na urlopie. Jeżeli będziesz miał
zwolnienie lekarskie, przerywasz urlop,
a za ten okres otrzymasz od pracodawcy
wynagrodzenie za czas niezdolności do
pracy.
Prawo pracy nie zezwala na wypłacenie
pieniędzy zamiast urlopu. Ekwiwalent urlo-

JÚL 2010

powy należy się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to dopuszczalne, jeżeli pracownik nie ma możliwości skorzystania z całości
lub z części urlopu wypoczynkowego dlatego, że umowa o pracę została rozwiązana
lub wygasła.
Każdy pracownik zatrudniony na etacie
ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku
kalendarzowym. Są to dni odliczane od urlopu wypoczynkowego pracownika. Urlopu
na żądanie nie trzeba planować. Taki urlop
można zgłosić nawet w dniu rozpoczęcia
urlopu. Te 4 dni przysługują w całym roku
kalendarzowym bez względu na to, czy pracujemy w jednej ﬁrmie, czy zmienisz pracę.
Jeżeli nie wykorzysta się go w danym roku
kalendarzowym to nie przechodzi on na kolejny rok. (art. 152-173 kodeksu pracy Dz. U.
Nr 21/1998, poz. 94 ze zmianami)

Urlop okolicznościowy
Przysługuje, gdy w twoim życiu mają
miejsce szczególne zdarzenia:
- 2 dni – na ślub lub gdy urodzi się dziecko, a także na pogrzeb najbliższej osoby
(małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma,
macochy);
- 1 dzień – na ślub dziecka, a także na pogrzeb w rodzinie (siostry, brata, teściowej,
teścia, babci, dziadka) albo innej osoby,
która pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
(mieszkała z nim).
Pracodawca jest zobowiązany dać ci
wolne (płatne), gdy:
- chcesz wziąć urlop na opiekę nad swoim
dzieckiem w wieku do lat 14 (należą się 2
takie dni wolne w roku kalendarzowym),
- jesteś w ciąży i musisz iść na zlecone
przez lekarza badania (w związku z ciążą), jeżeli nie mogą być one przeprowadzone poza godzinami pracy,
- musisz stawić się na wezwanie sądu,
prokuratury, policji, organu prowadzącego
postępowanie w sprawach o wykroczenia,
także na wezwanie organu administracji
rządowej, samorządu terytorialnego (specjalne przepisy określają wysokość kwoty
należnej pracownikowi za taką nieobecność w pracy; ta kwota może być jednak
niższa niż faktyczny zarobek za dzień nieobecności). (aj)
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Zábava a humor

STE TVORIVÍ A NÁPADITÍ?

HVIEZDY O NÁS
LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)

V prvom týždni čakaj viac výdavkov. V rodinnom živote ľahšie dosiahneš
porozumenie. V treťom týždni môžeš dostať dobrú správu. Existuje veľká pravdepodobnosť, že sa objaví nový člen v rodine. Je tiež šanca na zaujímavú cestu.

Bude sa ti dariť vo všetkom, do
čoho sa pustíš. V prijímaní vážnych rozhodnutí ber do úvahy rady dobroprajných
osôb. V oblasti ﬁnancií ťa čaká lepšia situácia. Podobne je to so zdravím - bude
čoraz lepšie. Stretneš sa s uznaním zo
strany najbližších.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac bude výborný. Vybavíš dve alebo tri veci súvisiace so zárobkom. Ak sa rozhodneš pre spoluprácu
s inými, máš veľkú šancu na úspech. V
treťom týždni budeš mimoriadne aktívny.
23. - 24. si dávaj pozor na zdravie. Ak si
šofér, buď na cestách opatrný. Je to veľmi dobrý mesiac po ﬁnančnej stránke.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V tomto mesiaci sa všetkým váham v strednom veku podarí zrealizovať
dlhodobé plány. Osamelé váhy, ktoré snívajú o rodinnom živote, majú šancu na trvalý zväzok. V práci je možné povýšenie.
Júl je dobrým mesiacom pre tých, ktorí
hľadajú prácu. Čo sa týka zdravia, bude
postačujúce.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11)
Júl pre teba bude mesiacom plným
radosti. V prvom týždni s ľahkosťou vybavíš odložené povinnosti. V treťom týždni
je možný konﬂikt s najbližšou osobou,
no podarí sa ti ho rýchlo vyriešiť. Štvrtý
týždeň je dobrým časom na realizáciu
plánov. Mimo návalu povinností vybavíš
vážne veci.

STRELEC [23.11.-21.12)

RYRY (10.2.-20.3)
V tvojom živote nastane pozitívna
zmena. Objavia sa nové možnosti zviazané s kariérou a tiež šanca na privyrobenie
si dodatočných peňazí. Tvoja pevná vôľa
a aktívny prístup sa ukážu ako pravdivé
prostriedky na ceste k úspechu. V rodinnom živote sa objavia nepotrebné nedorozumenia. Naplánuješ ďalekú cestu.

BARAN (21.3.-20.4)
V podnikaní väčšie straty utŕžia
drobní podnikatelia. Môže ti byť ľúto z dôvodu zachovania sa tvojho partnera, ale
napriek tomu unikneš hádke. 20. a 22.
dostaneš správu vhodnú na uváženie.
Väzby s priateľmi sa stanú ešte silnejšie.

BÝK (21.4.-20.5.)
Hviezdy ti budú priať, ale aj tak ťa
čakajú chvíle nervozity. Dostaneš správu,
o ktorej budeš uvažovať. Možná je ďaleká cesta. 15. sa postaraj o svoje zdravie.
Od 19. do 22. sa ti podarí zrealizovať to,
čo už dávno plánuješ. Uzatvoríš nové
známosti. Nečakane dostaneš to, o čom
už dávno snívaš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Ak hľadáš prácu, pamätaj, že najväčšie šance na jej nájdenie budeš mať v
druhej polovici mesiaca. Opatrne pristupuj
k novým známostiam. Čo sa týka zdravia,
nie je tento mesiac najlepší, avšak môžeš
urobiť rozhodnutie, ktoré prinesie šťastie
tebe aj tvojej rodine.

Radšej neuvažuj o zmene práce,
teraz nie je dobrý čas na takéto rozhodnutie. V druhej polovici mesiaca sa ti podarí vybaviť naliehavé povinnosti. Máš
šancu na zvýšenie platu alebo dodatočný zárobok. Odvážne prijaté rozhodnutie
prinesie úžitok. Rodinný život bude plný
lásky.

KOZORŽEC (22.12.-20.1)

RAK (22.6.-22.7.)

Mladí kozorožci sa vyberú na
vynikajúcu cestu. Osamelí majú šancu stretnúť partnera. V rodinnom živote
bude viacej porozumenia a lásky. Partner
ti pripraví prekvapenie, ktoré ti spraví veľkú radosť. Ak nechceš nariekať na to, ako
sa cítiš, pouvažuj o vhodnej diéte.

Mladí raci urobia vážne rozhodnutie zviazané s ťažkosťami. Situácia sa nezaobíde bez zmeny. Dobroprajnosť ľudí,
ktorí ti pomáhajú, ti dodá optimizmus.
Osamelí raci majú šancu stretnúť lásku.
Ak uvažuješ o veľkej investícii, mal by si
byť o niečo viac ostražitý. (ms)
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1. Vedenie podniku sa rozhodlo zmodernizovať
závodnú jedáleň a vyzvalo všetkých pracovníkov, aby prišli s nápadmi.
a) To sú problémy vedenia, ja mám dosť svojich
– 1; b) na vzhľade predsa nezáleží, hlavne aby
dobre varili – 0; c) fajn, ďalšia príležitosť blysnúť
sa dobrými nápadmi – 2.
2. Máte vymyslieť názov pre nový produkt. Vaša
reakcia:
a) Radšej nie. Neverím, že to dokážem – 0; b) najskôr sa poradím s kolegami a potom uvidím – 1;
c) Aj keby som mal/a rozmýšľať vo dne v noci, na
niečo musím prísť – 2.
3. Dozvedeli ste sa, že v ten deň má dlhoročná
kolegyňa narodeniny, preto...
a) ... okamžite zoženiem malý, ale výstižný darček
– 1; b) ... zablahoželám jej, ale na dary a kvety si
nepotrpím – 0; c) ... od spolupracovníkov vyzbieram peniaze na krásnu kyticu – 2.
4. Ako majú podľa vás vyzerať pracovné listy?
a) Kópie neprichádzajú do úvahy, text musí byť jasný, stručný a najmä vecný – 1; b) Vždy pridám
osobnú vetu, vtipnú poznámku alebo originálnu
formuláciu – 2; c) Mám predlohy na všetky príležitosti – 0.
5. Predstavte si svoje pracovisko. Ako by ste ho
opísali?
a) Je príjemné, s množstvom zelene, na stenách
sú obrazy, fotografie... Takmer ako doma – 2; b)
Okrem hrebeňa a šálky na kávu tam nemám nič
osobné – 1; c) Čisté, vecné a funkčné – 0.
6.Pri práci ste urobili veľkú chybu. Ako sa zachováte?
a) Budem sa snažiť napraviť to ešte väčšou usilovnosťou – 0; b) Nijaké obavy, moje ospravedlnenia
sú také originálne, že každého šéfa pobavia – 2;
c) Nikto nie je bez chyby. To by mali vedieť aj
predstavení a podľa toho reagovať – 1.

HODNOTENIE
Od 9 do 12 bodov:
Váš byt musí byť pastvou pre oči. Až kypíte nápadmi a energiou. Ľudia ako vy dokážu zázraky, často za málo peňazí a bez veľkých rečí a chystania.
Rovnako tvoriví ste na pracovisku, a keď dostanete
príležitosť, je to na prospech celého kolektívu. Vaším nedostatkom je len sklon zabudnúť sa niekedy
vo svete snov, a potom robíte každodennú prácu s
menším nadšením Nemusíte zanedbávať svoju tvorivú schopnosť, len nezabúdajte na realitu.
Od 5 do 8 bodov:
Premýšľate o zlepšeniach organizácie práce, máte
zaujímavé nápady, pritom by ste chceli mať dosť
času aj na iné úlohy, iné pracovné výzvy, ale... Väčšinou ostane iba pri tom. Často vám totiž chýba
vôľa a sila dobré nápady a myšlienky aj zrealizovať.
Škoda, lebo keď máte v sebe tvorivú silu, mali by
ste z nej aj niečo vyťažiť.
Od 0 do 4 bodov:
Akákoľvek forma tvorivej činností je vám v podstate
cudzia. Ste priamy vecný človek a neznášate pocit,
že by ste nad niečím stratili kontrolu. Každá forma
neporiadku aj takzvaného tvorivého - vás znervózňuje, preto aj navonok pôsobíte ako mimoriadne
spoľahlivá a cieľavedomá pracovná sila. Ale pozor,
nepreháňajte to, aby si to vaše okolie nevysvetľovalo ako úzkoprsosť. (ms)

Bontón a humor

TROCHU Z BONTÓNU...
Ako sa v každej spoločnosti patrí,
človek by mal byť slušný a vedieť sa
správať. Preto som sa rozhodla spísať
menšiu príručku a oboznámiť vás so
základnými pravidlami správania medzi
ľuďmi.
PREDNOSŤ: dáva PÁN dáme, MLADŠÍ
staršiemu, PODRIADENÝ šéfovi, OSOBA
s prázdnymi rukami osobe napr. s dieťaťom
v náručí, VCHÁDZAJÚCA alebo NASTUPUJÚCA osoba každému, kto vychádza alebo
vystupuje.
Prejav prednosti nezabudnime doplniť úsmevom, milým slovom, kývnutím
alebo ľahkým úklonom.
OCHRANA: pri vchádzaní do neznámeho, verejného priestoru ide pán ako prvý,
aby mohol svojej spoločníčke (príp. staršiemu pánovi) podať pomocnú ruku, chrániť ich
v dave, alebo zabrániť ich pádu.
RAMENO: pán sa (podľa výšky svojej
spoločníčky) mierne zohne a dáma sa o jeho rameno len ľahko oprie voľnou rukou.
V druhej ruke môže niesť len svoju kabelku,
ostatnú záťaž preberá pán. Kabelku si vždy
nosí len dáma.
POZDRAV: MUŽ (mladší, podriadený...)
zdraví ženu (staršieho, šéfa...) a ako prvý

tiež zdraví všetkých prítomných v miestnosti, do ktorej vošiel.
ZDRAVÍME, keď pristúpime k svojmu
stolu; k pultu, pri ktorom budeme nakupovať
alebo keď vo vlaku vojdeme do kupé.
Dobre vychovaný človek na pozdrav
nečaká! Preto môže napr. aj starší umelec
pozdraviť svoju mladšiu obdivovateľku.
KEĎ ideme s priateľom, ktorý niekoho
zdraví, zdravíme tiež. VO VEĽKEJ SPOLOČNOSTI sa samostatne pozdravíme
s hostiteľmi a až potom so známymi; pri
odchode sa rozlúčime s najbližšími susedmi
a samozrejme znova s hostiteľmi.
ŽENA, ktorá vstúpi do miestnosti s prítomným manželom sa s ním pozdraví až po
pozdrave s ostatnými. MUŽ manželku zdraví
po ostatných ženách (na čele s hostiteľkou),
ale ešte pred mužmi.
Pozdrav vždy doplníme úsmevom,
gestom alebo pohybom. Úsmev, gesto
alebo pohyb môže byť tiež samostatným
pozdravom.
OBJATIE: objatím zdravíme blízkeho
človeka; iné ako pozdravné objatie patrí
podľa etikety do súkromia.
PODANIE RUKY: ruku podáva DÁMA
pánovi, STARŠÍ mladšiemu, ŠÉF podriade-

nému a VÝZNAMNÁ osobnosť osobe nevýznamnej. Ruku podávame ľahko, s krátkym
stisnutím, pričom rukou nepotriasame. Pán
si pred podaním ruky dáva vždy rukavicu
dole; dáma si rukavicu môže nechať vo veľkom mraze, taktiež ozdobnú rukavičku tvoriacu súčasť večernej toalety.
Podáva sa len pravá ruka, ktorá je čistá! Ruka, ktorá je ušpinená prácou alebo
ruka zranená sa neponúka ani neprijíma.

Barbora Majerčaková
foto: internet
Príde chlapík do tetovacieho študia a
pýta sa:
- Vy tu tetujete aj tank na celý chrbát???
- Jasne... tu si ľahnite...
Chlapík si ľahne a za 10 minút to má
hotové...
- Už, pýta sa ???
- 4 písmená žiaden problém?!?

***
Dedko si pozerá v časopise rubriku,
kde sú fotky zosnulých. Vnúčik sa ho
pýta:
- No čo dedo, si na Facebooku?“

***
Počas návštevy v blázinci sa pýta
návštevník riaditeľa, podľa akých kritérií
bude rozhodnuté, či niekto bude zatvorený alebo nie. Riaditeľ vysvetľuje: - No, my
napustíme vaňu vodou, dáme kandidátovi
lyžičku, hrnček a kýbeľ a poprosíme ho,
aby vaňu vyprázdnili.
Návštevník hovorí: - Aha, rozumiem,
normálny človek vezme kýbeľ, aby to išlo
rýchlejšie, že?
Riaditeľ: - Nie, normálny človek vytiahne špunt... Chcete izbu s balkónom alebo
bez?
Zdroj: vtipy.sk
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Zaujímavosti
Pivárne sa tešia
z majstrovstiev sveta
Z majstrovstiev sveta vo futbale sa
určite netešia manželky futbalových fanúšikov. Tým to však vôbec neprekáža
a s pôžitkom deň čo
deň sledujú zápas za
zápasom. K tomu patrí
aj pohár dobre vychladeného piva. Tešia sa
však nielen milovníci
futbalu, ale aj krčmári.
Majstrovstvá sveta
vo futbale sú nádejou
pre slovenské pivovary. Kríza zrazila spotrebu piva, ale mesiac
trvajúci futbalový ošiaľ ju najmä v čase
horúcich dní zvýši.
Pivovary chcú futbal využiť a predbiehajú sa najmä v snahe pritiahnuť
pozornosť fanúšikov. Jednotka slovenského trhu ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta zorganizovala súťaž.
Zapojilo sa do nej dvadsaťtisíc spotrebiteľov a spomedzi nich jedenásť
šťastlivcov v Rustenburgu povzbudzovalo Slovensko v zápase proti Novému
Zélandu. Hovorkyňa pivovarov Hana
Šimková si netrúﬂa odhadnúť zvýšenie
predaja. V hre sú však vstupenky na ﬁnálový zápas a kto sa chce naň dostať,
musí vypiť aspoň jedno pivo!

Zvýšila sa cena
ovocia
Po období dlhodobých dažďov, ktoré hospodárom priniesli obrovské škody
sa výrazne zvýšila cena ovocia. Niet sa
čomu diviť, na mnohých miestach bola
úroda celkom zničená. Teraz je na trhoviskách všetko drahšie. Cena prvého
ovocia je až o polovicu vyššia. Týka sa
to jahôd a čerešní i prvého domáceho
ovocia. Dažde a povodne poznačili začiatok tohtoročnej ovocinárskej sezóny.
Na všetko doplácajú nielen predávajúci, ale hlavne kupujúci.
Čerešne sú vzácnosťou a vidno to
aj na ich cene. V supermarketoch je
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ponuka mizerná a na trhoviskách stojí
kilogram od troch do piatich eur.
Obrovské zrážky skrátili jahodovú
sezónu na polovicu. Namiesto obvyklých
šiestich týždňov sa zber zúžil na tri. Záujem o jahody je pritom veľký. Nie však
v obchodoch. Tam sú drahé. Uprostred
júna sa v bratislavských supermarketoch predáva kilogram po 3,60 až 3,80
eura. Na trhoviskách sú presne o jedno
euro lacnejšie.
V čase krízy je to však pre väčšinu
spotrebiteľov vysoká cena a tak sa vydávajú na jahodové plantáže. Tam si možno pozberať kilogram jahôd za 1,20 až
1,25 eura. Aj ovocinári zvýšili ceny, pred
rokom predávali v rámci samo-zberu kilo
jahôd o 10 až 15 centov lacnejšie
Uvidíme, ako to bude na budúci rok.
Mnohé gazdinky však kvôli vysokým
cenám ovocia ani len nepomyslia na zaváranie, či varenie voňavých džemov a
lekvárov.

Lacná dovolenka
Cestovné kancelárie na Slovensku
hlásajú – máme výhodné ceny a dodatočné výpredaje letných dovoleniek. Pozor na podobné heslá. Ceny zájazdov na
začiatku sa niekedy výrazne líšia od konečnej sumy vášho zájazdu. Ceny totiž
cestovné kancelárie odštartujú zvyčajne
tak tri týždne pred termínom a postupne ich zvyšujú. „Pred rokom, už v strede
leta nebolo z čoho vyberať a z ponuky
kancelárií zostali iba zvyšky,“ povedal
pán Pavol, pracovník cestovného ruchu.
Ľudia s radosťou využívali možnosť ces-
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tovať na poslednú chvíľu, za veľmi dobrú cenu. Je tu však aj možnosť cestovať
v programe ﬁrst. V porovnaní s minulým
rokom sú zľavy na last a ﬁrst zájazdy
oveľa vyššie. Ak ešte nemáte plány na
leto, neváhajte.
Ľudia sú kvôli kríze stále opatrní a výber dovolenky odsúvajú na neskôr. Cestovné kancelárie na Slovensku sa preto
snažia nalákať ľudí na včasnú kúpu letných zájazdov vyššími zľavami. Stále sa
dá ušetriť až 20 percent z ceny zájazdu.
Zdroj: Pravda

2010

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.
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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

ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków,
tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80
e-mail: zg@tsp.org.pl www.tsp.org.pl

