KRAJANSKÉ OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA
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Napriek mladému veku, talentovaná žiačka Eva Bendiková
z Novej Belej nezaháľa a robí si ďalekosiahle plány do budúcnosti, ktoré sa snaží realizovať. Ako to bude s jej doposiaľ najväčším snom, ukáže život.
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Spomienková slávnosť venovaná histórii školy, ľuďom, ktorí
do nej vstúpili a žiakom, ktorým poskytla základy vzdelania a vychovávala ich v úcte k regiónu a jeho tradíciám.

Životná cesta otca biskupa
Dominika Kaľatu (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Krajanské oblátkové stretnutia:
Otec biskup nás sprevádza po zakutiach svojho osudu a aj
tentoraz nám prináša zaujímavé úvahy a svoje pocity zo svojho
pôsobenia a biskupskej práce. Vyjadruje sa k pálčivej téme interdiktu, ktorý nevedno či bol, alebo nie, keďže sa o tom radšej
nehovorí.

Na tradičných výročných stretnutiach si krajania blahoželali,
lámali sa oblátkou, ale si aj veselo zaspievali a zatancovali. Je to
jedná z mála príležitosti, aby sa stretli a porozprávali sa na rôzne
témy. Potešujúce je to, že do týchto podujatí sa zapája aj mladá
generácia a deti.

Horčičné zrnko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Oblátkové stretnutie v Kacvíne . . . . . . . . . 21
Chopin vo výtvarných variáciách . . . . . . . 11 Vo vianočno-novoročnej nálade . . . . . 22-23
Vernisáž výstavy Chopin priniesol krakovským milovníkom
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svoju poctu Chopinovi a jeho hudbe. Umelci rečou farieb a ťahmi
štetca vypovedali svoje názory na hudbu.
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rokoch si 55. výročie svojej matúry a cesty za poznaním pripomínali prvé ročníky slovenského lýcea. Verime, že v budúcnosti
bude väčší záujem zo strany bývalých študentov tejto alma mater
o spoločné stretnutia.
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Článok venovaný otázke ťažkých poľsko-slovenských vzťahov a nevyjasnených situácií, ktoré hromadne vznikali po druhej
svetovej vojne a mali za následok exodus obyvateľov hlásiacich
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Vážení a milí krajania,
bol čas Vianoc a s nimi tá neopakovateľná atmosféra pokoja, pohody a duševnej očisty. Za zvukov kolied pri blikajúcom svetle na jedličke
každý z nás prišiel s predsavzatím byť k tomu druhému bližší, tolerantnejší a v duchu kresťanskej viery odpúšťať a prejaviť empatiu k okolitému svetu a jednotlivcom.
Tie tradičné vianočné a novoročné zvyky si každý z nás prenáša zo svojho detstva a odovzdáva ďalšej generácii. Slovenské zvyky sa
so všetkými krásami odrazu prenášajú do všetkých krajín sveta, kde sa naši krajania v priebehu storočí, alebo len nedávno usadili. Aj keď
niekde už slovenské slovo vplyvom inonárodného prostredia viazne, poetické slová slovenskej koledy sa v pamäti opäť oživili spolu so
spomienkami na svojich blízkych, či už žijú na Slovensku, alebo kdekoľvek na svete.
Dovoľte prispieť, drahí krajania, aspoň vľúdnym a úprimným slovom do atmosféry tých Vašich i našich spoločných slovenských novoročných tradícií, želajúc Vám i Vašim rodinám veľa dobrého, zdravia, pokoja i úspechov v profesionálnom živote, ako aj pri realizácii všetkých
krokov, ktoré budú viesť k našej vzájomnej komunikácii a k väzbám na svoju vlasť, alebo vlasť Vašich predkov.
Verím, že aj v novom roku bude dosť príležitostí na priateľské a užitočné stretnutia s Vami, drahí krajania, počas ktorých budete mať
príležitosť presvedčiť sa opäť, že Slovensko pri Vás stojí nielen vo chvíľach sviatočných.
Šťastný a požehnaný rok 2011 v mene pracovníkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene svojom Vám želá
Vilma Prívarová
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na obálke: Žiačky z Kacvína, ktoré účinkovali v umeleckom programe pri príležitosti oblátkového stretnutia v Dome slovenskej kultúry.
Foto: M. Majeríková. Návrh obálky: E. Koziołová.
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Medzi autormi príspevkov z konferencie nechýbali mnohé slovenskej historickej
verejnosti známe osobnosti ako bývalý
prvý povojnový konzul Československej
republiky v Poľsku JUDr. Matej Andráš,
profesor pôsobiaci na troch poľských
univerzitách a predseda SSP prof. Jozef
Čongva, odborný asistent na Katedre
histórie Trnavskej univerzity Mgr. Martin
Garek, PhD., doktorand Karlovej univerzity v Prahe Mgr. Pavol Jakubec, vedeckí pracovníci Sekcie vedeckého výskumu

sa na zorganizovaní konferencie či vydaní
zborníka. Za Spišský dejepisný spolok je
to doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhD., za
Spolok Slovákov v Poľsku prof. Jozef Čongva a za Ústav pamäti národa Mgr. Ivan
Petranský, PhD. Zborník prešiel tiež posúdením dvoch recenzentov, ktorými boli
ďalšie známe osobnosti slovenskej historickej obce, a to profesor Inštitútu histórie
Filozoﬁckej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
a predseda Správnej rady Ústavu pamäti
národa Mgr. Ivan Petranský, PhD. Zostavovateľkou, korektorkou a prekladateľkou
poľských textov opisovanej publikácie bola
PhDr. Milica Majeriková.

Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr.
Peter Jašek, PhD. a PhDr. Martin Lacko,
PhD., doktor histórie Jerzy S. Łątka, doktorandka na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici PhDr. Milica Majeriková,
odborný asistent na Katedre histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Pavol Matula, PhD.,
generálny tajomník SSP a člen Generálnej
rady Svetového združenia Slovákov PhDr.
Ľudomír Molitoris, historik múzea Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici PhDr. Marek Syrný, PhD. či docent
na Katedre histórie Fakulty humanitných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. Mnohí
z autorov sú považovaní na Slovensku za
autority v oblasti dejín slovensko-poľského pohraničia i problematiky slovenskej
menšiny v Poľsku, ktorej história je úzko
spätá s československo-poľskými či slovensko-poľskými vzťahmi. V úvode publikácie sa čitateľom prihovárajú predsedovia všetkých troch inštitúcií podieľajúcich

Na záver len dodám, že vydanie zborníka ﬁnančne podporili aj pohraničné
samosprávy: Žilinský samosprávny kraj,
mesto Spišská Stará Ves a mesto Tvrdošín, za čo im patrí srdečná vďaka. Vydanie
publikácie Nepokojná hranica je však len
polovicou projektu, pretože momentálne
sa pripravuje ešte poľská verzia, ktorá by
mohla nájsť svojich čitateľov v Poľsku.
Taktiež by malo byť k časti zborníkov pripojené DVD s ﬁlmom Bohom zabudnuté
kúty, ktorý natočili pracovníci ÚPN v Bratislave o situácii na slovensko-poľskom
pohraničí po skončení druhej svetovej
vojny, aj s výpoveďami niektorých našich
krajanov. Vďaka tomu si každý bude môcť
vytvoriť vlastný celkový obraz o situácii
na slovensko-poľskom pohraničí a nie iba
jednostranný, nepresný či priam klamlivý
ako doposiaľ, berúc do úvahy posledné
roky publikačnej činnosti viacerých historikov z IPN či spolkov propagujúcich poľský charakter Oravy a Spiša.
Milica Majeriková,
Marián Smondek

NEPOKOJNÁ HRANICA
V decembri minulého roka bola v Spolku Slovákov v Poľsku vydaná dlho očakávaná publikácia Nepokojná hranica. Kniha
je zborníkom príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie nazvanej Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937-1947.
Konferencia sa uskutočnila 3. októbra
2009 v Spišskej Belej v spolupráci troch
inštitúcií – Spišského dejepisného spolku,
Spolku Slovákov v Poľsku a Ústavu pamäti národa.
Dlhoročná veľmi dobrá spolupráca
týchto inštitúcií priniesla ovocie v podobe
konferencie, ktorá je nepochybne správnou
odpoveďou na kompromitujúce stretnutie
slovenských a poľských historikov v novembri 2008 v Novom Targu. Výsledkom
spomínaného stretnutia mala byť spoločná
publikácia, ktorá však doposiaľ nevyšla.
Zborník Nepokojná hranica zachytáva
obdobie, ktoré je isto jedným z najťažších
a najnáročnejších období slovenskopoľských vzťahov. Ide o dejinný úsek od
Mníchovského diktátu, rozpadu Československa, prvej Slovenskej republiky,
druhej svetovej vojny ale i obdobia pretrvávajúceho teroru, ktorý postihol slovenské obyvateľstvo na území pripojenom k
Poľsku po nej.
Publikácia je výpoveďou odborníkov,
mladších i starších, ktorá opisuje historicko-politickú situáciu slovensko-poľského
pohraničia z rôznych pohľadov. V jednotlivých príspevkoch sa prelínajú vnútropolitické vzťahy so zahraničnopolitickými, dôležitú rolu zohrávajú osobné vzťahy medzi
politikmi, reakcie ľudí zo slovensko-poľského pohraničia a mnohé manipulácie, ktoré
dopĺňajú obraz už i tak skomplikovanej
politickej situácie. Môžeme si položiť otázku: Ako je možné, že nad osudmi toľkých
ľudí môže zavládnuť jedna osoba a učiniť
ich nešťastnými do konca života? Medzi
tých ľudí patrili predstavitelia štátnej moci
na poľskej či slovenskej (československej)
strane, ale i katolíckej cirkvi, ale zároveň
a to nepochybne, taktiež Józef Kuraś
„Ogień”. A práve táto postava sa stala kameňom úrazu novotargskej konferencie.
Zaujímavým doplnením celej publikácie je
obrazová príloha, v ktorej máme možnosť
uvidieť nielen fotograﬁe zo spomínaného
obdobia, ale taktiež dokumenty a listy vystavené o.i. Ogňom, v ktorých hrozil smrťou či skonﬁškovaním majetku slovenským
obyvateľom.
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Č O NO VÉ HO V L APŠANKE?
ozlohou a počtom obyvateľov ne- obci je zle! A tak veru aj bolo, - povedal F.
veľká spišská obec, ktorú sa ur- Šoltýs.
Voda narobila šarapatu. Vytrhla kus
čite oplatí navštíviť. Presne taká
je Lapšanka. Každý, kto hľadá jeden zeme aj so stromami za kostolom a z druz najkrajších výhľadov na panorámu hej strany zase v neďalekej ovčiarni. Narozpínajúcich sa Tatier, určite mi dá za šťastie, ovce sa pásli na pasienku, takže
pravdu, že je to práve na ceste z Lap- okrem zničenej ovčiarne sa nič zlého nešanky do susedných Repísk, kde ste stalo. Ľudia pomáhali, ako sa dalo, no najtak vysoko, že máte pocit, akoby ste väčšie zásluhy majú členovia DPZ. Situáboli bližšie k nebu. Za slnečného poča- cia bola natoľko dramatická, že niektorých
sia a pri dobrej viditeľnosti tu máte tie ľudí museli evakuovať, tí sa museli načas
presťahovať k svojim blízkym, ktorých
najvyššie tatranské štíty ako na dlani.
Vedeli ste napríklad, že
práve spomínaná poloha tejto obce - v doline s potokom,
kde sa stále udržiava vlhko,
má za následok, že tu rastú
tie najlepšie hríby, akých niet
široko-ďaleko?
Vo vyvýšenej časti obce
stojí aj veľmi pekná kaplnka,
ktorá pochádza z roku 1928.
No väčšia časť Lapšanky leží
akoby v kolíske hôr a preteká
ňou zurčiaci potôčik. Na čo
však treba pamätať je fakt,
že malý potôčik sa vie v čase
letných povodní zmeniť na
dravý potok. A tak tomu bolo
práve v uplynulom roku.
Kaplnka na hornom konci obce
Zaujímalo ma, aké boli Rodina krajana F. Šoltysa
celkovo posledné mesiace
v Lapšanke, čo nové sa tu
v uplynulom roku udialo a ako
tu beží každodenný život obyvateľov. František Šoltýs sa
zmienil predovšetkým o vlaňajšej júnovej povodni, ktorú
si pamätá veľmi dobre: - Prvá
veľká povodeň bola presne
5. júna, no to nebolo všetko,
ďalšia prišla o mesiac. Pri tej
prvej som bol akurát s rodinou na návšteve v Taliansku,
no v prípade tej druhej som
bol doma. Neskoro večer
volali členovia požiarneho
zboru do Nového Targu, že v

R
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domy neboli ohrozené. Po tejto pohrome
sa však obec dlhšie spamätávala.
V uplynulom roku boli všetky cesty
vyasfaltované. - O nové cesty sa postaral richtár Franciszek Swoczyk. Podľa
všetkého bude do svojej funkcie opätovne
zvolený. Totiž to, voľby na richtára obce
sa budú konať už onedlho, - vysvetlil mi F.
Šoltýs. On sám dlhé roky zastával funkciu
richtára obce. Dá sa teda povedať, že najbližším plánom pre Lapšančanov sú práve voľby richtára no a samozrejme rozvoj
v oblasti turistického ruchu,
pretože v tejto oblasti sú
veľké možnosti, ako tvrdí aj
F. Šoltýs.
Do budúcnosti zaželajme tunajším obyvateľom
veľa energie, aby sa im
podarilo zrealizovať svoje
plány.
Agroturistika
budúcnosťou

Lapšanka má naozaj čo
ponúknuť a vedia to aj turisti. Odtiaľto sa dá cestovať
smerom na Slovensko, do
Bukoviny, ale aj do neďalekých spišských obcí. Agroturizmus sa tu začal rozvíjať
postupne, no záujemcov o
túto časť Spiša je z roka
na rok viac. Dôkazom toho
je aj to, že pri prechádzke
Lapšankou objavíte na viacerých domoch informačnú
tabuľu o možnosti ubytovania a stravovania sa.
Takéto služby poskytuje
aj rodina krajana Františka
Šoltýsa. Cez sviatky totiž
hostil, okrem svojich najbližších, aj 15 ubytovaných
hostí z mesta Radom. Ako
som sa dozvedela, hostia
si tu prichádzajú oddýchnuť
od hlučného života v mes-
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te a popritom sa trochu rozhýbať. Mnohí
z nich okrem prechádzok po okolí chodia
aj lyžovať do Jurgova, alebo Białky Tatrzańskiej. Okrem hostí z poľských miest,
prichádzajú tu aj turisti z Ruska.
Ako to však vyzeralo u Františka Šoltýsa cez sviatky?
- Tento rok nás bolo doma naozaj
požehnane. Hostia po Silvestri odišli, no
dom je ešte aj teraz plný, pretože od Vianoc je tu na návšteve moja dcéra Margita
s rodinou, - povedal hneď v úvode a dodal, že dcéra žije v Taliansku, no spolu
s manželom, synom a dcérkou vždy veľmi
rada prichádza na pár dní do Lapšanky.
- Niet sa čomu diviť, doma je len doma,
- s úsmevom vysvetľuje F. Šoltýs. Okrem
dcéry, nechýbali doma ani synovia - Ján,
ktorý pracuje v Berlíne a Anton, ktorý býva
s rodičmi.
Na tému uplynulých vianočných dní
sme sa dlho rozprávali, pretože podľa
slov F. Šoltýsa, boli skutočne výnimočné. Podarilo sa mu po 30. rokoch opäť sa
stretnúť so svojim bratrancom. - Boli to
pre mňa jedny z najkrajších Vianoc. Nie
dosť, že pricestovala Margita, ale podarilo
sa mi obnoviť kontakt s mojim bratrancom
Vladislavom. Je to veľmi dávno, čo sme
sa naposledy videli. V súvislosti s osudom
môjho bratranca si spomínam, že istý čas
žil v Moskve, aj v Holandsku, ba dokonca
- bol majstrom v šachu! Príjemný, múdry
a rozvážny - takého som si ho pamätal a
v tom sa veru nezmenil. Jediná zmena po
rokoch je tá, že mu pribudlo niekoľko kíl
navyše, - so smiechom dodal F. Šoltýs a
pokračoval: - Často som si naňho spomínal, no stratil som s ním kontakt. Až tu
jedného dňa, akurát teraz pred Vianocami
som si ho opäť v mysli pripomenul, keď
zazvonil telefón a na druhej strane linky
on! Celkom náhodou získal moje telefónne číslo od známeho. No a zavolal mi, že
je v Zakopanom na lyžovačke, či by sme
sa mohli stretnúť. Akáže to bola radosť!
Vystískali sme sa vybozkávali, smiechu
a slzám nebolo konca kraja, - vrátil sa v
spomienkach do uplynulých dni a dodal,
že odteraz bude už s Vladislavom v kontakte.
Čo dodať na záver? Len toľko, že ak
ešte nemáte plán, kde strávite najbližšiu
dovolenku, navštívte práve Lapšanku!
Najväčšou odmenou pre vás bude dobrá
nálada a sily, ktoré tu nazbierate a samozrejme, aj pekné fotograﬁe panorámy
Tatier.
Lýdia Ostrowska
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S ELÁNOM A RADOSŤOU
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ladú dievčinu Evku z Novej Belej pozná hádam skoro každý
pre jej krásny spev. Navštevuje
Základnú školu v Novej Belej zo slovenským vyučovacím jazykom a je žiačkou
5. triedy. Učí sa výborne
a je radosťou svojich rodičov. Má pekný hlas a
svojím talentom sa dokáže podeliť s inými. Jej
prekrásny spev počuť
v kostole a na rôznych
kultúrnych podujatiach,
o. i. Fašiangoch, oblátkovom stretnutí. Okrem
spevu sa venuje aj recitácií. Zúčastňuje sa
rôznych recitátorských
súťaží, najmä: súťaže
slovenskej poézie a prózy, čitateľskej a ortograﬁckej súťaže. Veľmi rada
sa zúčastňuje súťaže v
spievaní kolied, ktorá sa
uskutočňuje v Krempachoch.
Je nadaným dievčaťom, preto nie div, že
obyčajne prvé miesta v
konkurzoch patria práve
jej. Evička je ambiciózna
a komunikatívna.
Od druhej triedy začala premýšľať
o hraní na gitare. Veľmi ju to lákalo.
Veľmi túžila po nej a zdôverila sa aj
rodičom, že by chcela hrať na gitare.
Rodičia neverili, že ich dcéra má natoľko hudobné nadanie, aby jej chuť
hrať nebola iba fascináciou, ktorá bude
trvať pár týždňov. V jej veku deti majú
rôzne sny. Na začiatku je silný záujem,
intenzívne sa venujú svojmu koníčku
a neskôr ich to prestáva baviť. Podobne mysleli aj jej rodičia. Pomysleli si, že
kúpia Eve gitaru a po dvoch troch mesiacoch ju zahodí do kúta, preto kúpu
odkladali na neskôr. Eva naďalej snívala o nej, až nadišiel deň jej narodenín.
O Evinom sne vedela aj jej teta a preto
Eve sa zaiskrili oči, keď zbadala narodeninový darček od nej. Radosti nebolo
konca, a tak sa začalo dobrodružstvo
s gitarou. Eva je zatiaľ samoukom,
potrebné materiály na učenie získava
z internetu. Spomenula, že veľmi vzác-

ne sú pre ňu rady miestneho kantora
Juliana Dluhého, s ktorým nacvičuje
spev a samozrejme hru na gitare.
Eva spieva a hrá v kostole. Je veľmi
ochotná a preto sama vedie spevokol

s deviatimi kamarátkami. Na otázku, či
nemá trému, keď vystupuje pred publikum, mi odpovedala, že absolútne nie.
Na scéne sa cíti veľmi dobre, priam
ako ryba vo vode. Eva dokáže nadviazať kontakt s publikom a nemá strach
z divákov. Diváci sú pre ňu samozrejmou vecou. Preto niet divu, že sa Eve
zásuvka už pomaly ani nezatvára od
množstva diplomov.
V budúcnosti by chcela byť herečkou. Veľmi rada sa zúčastňuje letných
táborov, ktoré organizuje Spolok Slovákov a výletov. Povedala, že sú to super
zájazdy, lebo sa možno zdokonaliť v slovenčine, spoznať nové kraje, nadviazať
pekné priateľstva. Zhovárať sa s Evou
bola sama radosť a k tomu mi ešte aj
zaspievala, zarecitovala a samozrejme
aj zahrala. Želáme jej veľa úspechov
a nech sa jej splnia všetky plány.
Dorota Mošová
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ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010

S

tála konferencia Slovenská republika
a Slováci žijúci v zahraničí sa konala
29. 11. – 1. 12. 2010 v Kongresovom
centre City Hotela Bratislava za účasti 92
zástupcov krajanských komunít z 22 krajín.
Účastníci SK 2010: 1. Oceňujú skutočnosť,
že počas dvojročného obdobia od konania
Stálej konferencie 2008 Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí v súčinnosti s krajanskými spolkami a organizáciami zabezpečoval
kvalitné plnenie svojich záväzkov a úloh vo
všetkých dôležitých sférach spolupráce,
podpory a rozvoja krajanského života.
2. Konštatujú, že za uvedené obdobie
sa kvantitatívne aj kvalitatívne zlepšila
úroveň starostlivosti Slovenskej republiky
o slovenské národnostné menšiny a krajanské komunity v zahraničí, ako aj komunikácia a spätná väzba medzi Slovenskom
a slovenským zahraničím.
3. S poľutovaním berú na vedomie
niektoré záporné vplyvy celosvetovej ﬁnančnej a hospodárskej krízy, konkrétne
aj na zriadenie televízneho vysielania pre
Slovákov žijúcich v zahraničí v pôvodne
plánovanom rozsahu. Naďalej žiadajú riešenie tejto problematiky vrátane zriadenia
osobitnej relácie pre krajanov vo verejnoprávnej Slovenskej televízii.
4. Pozitívne hodnotia skutočnosť, že
ÚSŽZ zabezpečuje objektívne posudzovanie, hodnotenie a výber predkladaných
projektov a žiadostí o ﬁnančnú podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom nezávislej medzirezortnej odbornej
komisie, čo umožňuje transparentné a objektívne rozhodovanie a garantuje vecnú
opodstatnenosť prideľovania ﬁnančných
prostriedkov. Žiadajú doplnenie komisie o
nezávislých odborníkov a zástupcov SZSZ.
5. Žiadajú v rámci prebiehajúcej kurikulárnej reformy v SR zahrnúť do učebných
osnov a učebníc krajanskú problematiku.
6. Považujú za dôležité napĺňať tézy
Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
7. Oceňujú záujem orgánov Slovenskej
republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí i
o Stálu konferenciu Slovenská republika a
Slováci žijúci v zahraničí. Žiadajú, aby bol
garantom starostlivosti o Slovákov žijúcich
v zahraničí jeden z členov vlády, ako to
bolo doposiaľ.
8. Žiadajú za účelom dosiahnutia
efektívnej, konštruktívnej a obojstranne
prospešnej komunikácie zabezpečovať
nepretržitý, ﬂexibilný, viacdimenzionálny,
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obsahovo pestrý a vyčerpávajúci tok informácií medzi Slovenskou republikou a slovenskými komunitami, spolkami, združeniami, menšinami i jednotlivcami vo svete,
- zriadiť mediálnu komisiu pri Úrade
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá
bude poradným orgánom propagačných a
mediálnych aktivít krajanských spolkov s
cieľom konkretizovať prezentáciu Slovenska v zahraničí a rovnako aj zviditeľňovať
Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej
republike,
- pri vytváraní pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí poskytovať priestor
na informačno-propagačné, publicistické,
záujmovo-vzdelanostné a umelecké prepojenie krajanov v zahraničí s médiami,
kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ako
aj štátnymi subjektmi v SR,
- prostredníctvom vydavateľov krajanských médií venovať viac pozornosti tým
tematickým oblastiam, pomocou ktorých
sa zvýši záujem slovenských komunít o
dianie na Slovensku,
- zintenzívniť aktivity krajanských spolkov a organizácií, zamerané na prezentáciu Slovenska v zahraničí,
- podporovať prezentáciu života a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku,
- zachovať krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu v pôvodnom rozsahu, rozšíriť a skvalitniť využitie vysielania
prostredníctvom internetu a zvážiť prepojenie rozhlasového a televízneho vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v
rámci pripravovanej fúzie verejnoprávnych
médií,
- iniciovať aktívnejší prísun informácií
zo slovenských spolkov a organizácií v zahraničí pre TASR, s cieľom poskytnúť ich
slovenskej verejnosti.
9. Považujúc grantovú podporu krajanským organizáciám za významnú investíciu Slovenskej republiky žiadame v rámci
grantového systému Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí zabezpečiť v štátnom
rozpočte SR objem ﬁnančných prostriedkov v súlade s Koncepciou štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, teda minimálne na úrovni 1,33 mil. eur,
- pri realizácii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
rešpektovať priority špeciﬁkované podľa
jednotlivých krajín a oblastí v súlade so
zásadami rovnakého zaobchádzania, teritoriality a špeciﬁckého prístupu,

- v realizácii grantovej politiky akcentovať v oblasti kultúry, osvety a vzdelávania
spoločensko-kultúrne a umelecké tvorivé
aktivity krajanských spolkov, organizácií,
inštitúcií a médií, ktoré napĺňajú ciele v oblasti propagácie a vytvárania pozitívneho
obrazu Slovenska v zahraničí,
- s podporou jednotlivých projektov hľadať prostredníctvom kultúrnych, mediálnych
a duchovných aktivít krajanských spolkov,
vzdelávacích inštitúcií, záujmových organizácií, kresťanských misií a jednotlivcov efektívnejšie možnosti a spôsoby v propagácii a
prezentácii Slovenska, jeho ekonomických,
kultúrnych a duchovných hodnôt i historického prínosu výnimočných osobností,
- vytvárať prostredníctvom dotácií z
grantového systému ÚSŽZ lepšie podmienky krajanským médiám (tlačeným,
elektronickým a neperiodickej tlači) informujúcim o živote komunity aj na účinnejšiu a obsahovo príťažlivejšiu prezentáciu
Slovenska,
- podporovať vydavateľské aktivity krajanských spolkov a vydavateľstiev v zahraničí, ktoré reﬂektujú aktívny krajanský život
komunity, resp. propagujú Slovensko,
- pri uskutočňovaní zámerov jednotlivých projektov podporených dotáciami
ÚSŽZ vytvárať väčší priestor na spoluprácu a obsahovú príbuznosť podujatí medzi
jestvujúcimi slovenskými inštitúciami v
príslušných krajinách, v ktorých slovenské
komunity existujú; podporovať aktivity, ktoré sa zameriavajú na spoločné podujatia
viacerých spolkov z príslušnej krajiny,
- podporovať kultúrno-spoločenské a
vzdelávacie projekty smerujúce k iniciovaniu kontaktov miest a obcí v zahraničí s
vyšším podielom tam žijúcich Slovákov so
slovenskými mestami a obcami,
- trvalú a zvýšenú pozornosť venovať podpore aktivít určených pre mládež
všetkých vekových kategórií tak, aby sa u
najmladšej generácie vytvorilo a upevnilo
slovenské povedomie, a tým sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí,
- podporovať formou pridelených dotácií rozvoj slovenského národnostného
školstva vo všetkých jeho formách a na
všetkých jeho stupňoch vrátane doškoľovania pedagógov a rozvoja školských zariadení s vyučovacím jazykom slovenským
v krajanských komunitách vo svete,
- podporovať zabezpečovanie odbornej literatúry, učebných a didaktických po-
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môcok v závislosti od počtu a potrieb detí
krajanov navštevujúcich príslušné vzdelávacie inštitúcie,
- podporovať vedecko-výskumné projekty, odbornú vydavateľskú činnosť, konferencie, sympóziá a workshopy zamerané na históriu a vývoj Slovákov žijúcich v
zahraničí vrátane významných osobností,
- podporovať projekty spolkov, inštitúcií
i jednotlivcov smerujúcich k spracovaniu,
uchovávaniu a digitalizácii dokumentov
tvoriacich významnú súčasť kultúrneho
dedičstva, ktoré majú nielen historický a
dokumentačný význam, ale zároveň sú
dôležitým nástrojom na podporu slovenského povedomia najmladšej generácie
a príťažlivým prvkom v rámci propagácie
Slovenska,
- v aktivitách podporených grantovým
systémom vytvárať podmienky na prezentáciu a sprístupnenie pôvodnej tvorby
vznikajúcej v krajanských komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom
autorských výstav, besied a prezentácií v
galériách a kultúrnych zariadeniach v rôznych regiónoch Slovenska,
- naďalej podporovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy katolíckych
a evanjelických misií pôsobiacich v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ktoré
zabezpečujú autentické potreby dynamicky
sa meniaceho spoločenstva slovenských
krajanov a nie sú hradené ani z prostriedkov
cirkví v domovskej krajine, ani z ﬁnančných
prostriedkov cirkví na Slovensku.
30.11.2010

Krátko zo Spiša
Na šťastný začiatok roka 1. januára t.r.
zahrala na slovenskej sv. omši jurgovská dychovka a v nedeľu 2. januára zasa ľudová
kapela. (dm)

VÝZNAMNÉ VÝROČIE SOBÁŠA

M

edzi manželské páry s polstoročným spoločným chodníčkom
sa nie tak dávno šťastne zaradili
krajania Bernadeta a Sebastián Gornikovci z Čiernej Hory od Jurgova. Práve
prednedávnom oslávili totiž toto významné výročie a dali sa nahovoriť na krátky
rozhovor, z ktorého sme sa dozvedeli, že
Bernadeta sa narodila 1. augusta 1942
v slovenskej mnohodetnej rodine Heleny
a Valenta Gogolovcov. Bola jednou zo
siedmich sestier. Okrem Bernadety ešte
Žoﬁa, Karolína, Anna, Helena, Mária
a najmladšia Štefánia.
Sebastián sa narodil na Nový rok,1. januára 1937 v rodine Šimona a Heleny, rod.
Kiklovej. Mal jednu sestru Máriu. Detstvo
a mladosť nebolo pre Sebastiána práve najšťastnejšie. Otec mu zomrel, keď mal jeden
a pol roka a matka sa už druhýkrát nevydala. - Pracovala veľmi ťažko, aby nás uživila,
za čo jej patrí vďaka - povedal Sebastián.
Obaja vyrastali v uvedomelých slovenských rodinách. Základnú školu navštevovali v Čiernej Hore. Okrem školy a zábavy
bola aj práca, ako v každej rodine. - Či to
bolo menšie dieťa, či väčšie, každý musel
vykonať svoju prácu. Pravdaže bola primeraná veku, - spomína Bernadeta.
Na čas mladosti každý rád spomína, a
nebolo to ináč ani v prípade Gornikovcov.
Spomienky na časy mladosti vždy vyvolávajú úsmev na tvári a oživenie. Je to krásne obdobie, človek je plný energie a elánu.
Snaží sa plánovať budúcnosť a pomaličky
plniť plány, ktoré si určil.

Spoločná cesta manželov sa začala 20. novembra 1960. Vernosť, lásku
a manželskú česť si sľúbili v rímskokatolíckom kostole sv. Sebastiána v Jurgove. Boh ich požehnal deviatimi deťmi:
Andrejom, Eugéniou, Adamom, Jolantou,
Kristínou, Barborou, Monikou, Tomášom
a Kamilou. Dnes sa už všetci osamostatnili. Krajania Gornikovci pracovali na
vlastnom gazdovstve a Sebastián bol
ešte okrem toho zamestnaný v OSP Kežmarok, kde prepracoval vyše 30 rokov.
Oslávenci sa dočkali 17 vnukov a jedného pravnuka.
Po tých spoločných 50 rokoch života,
ako povedali, nastali veľké zmeny, nielen
v živote ich rodiny, ale aj na okolí. Voľakedy, zdá sa im, že život šiel pomalším tokom. Ľudia mali viac času pre seba a blízkych. Dnes je to oveľa viac uponáhľané.
Podľa jubilantov len jedno sa nezmenilo,
radi sa mali, keď sa brali a majú sa aj teraz.
V súčasnosti sú už na zaslúženom
dôchodku a môžu viac času venovať vnukom a spomínať na staré dobré časy. Sú
vernými čitateľmi Života a so zvedavosťou
vždy čakajú na ďalšie číslo.
Sebastiánovi k jeho nedávno osláveným 74 narodeninám prajeme veľa zdravia, božieho požehnania a spokojnosti
v rodine. A manželom Gornikovcom len
pevné zdravie a ešte veľa spoločných
pekných chvíľ.
Dorota Mošová
Foto: rodinný archív rodiny Gornikovcov

Jubilanti v rodinnom kruhu

* * *
26. decembra 2010 sa v kostole sv. Petra
a Pavla vo Vyšných Lapšoch uskutočnil Vianočný koncert, ktorý zorganizovala miestna
dychovka. Okrem dychovky si bolo možne
vypočuť, miestny spevokol, ako aj jurgovskú
kapelu a ľudovú kapelu z Grywałdu. (dm)
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ŽIVOTNÁ CESTA OTCA BISKUPA DOMINIKA KAĽATU (5)
re krajanov na Spiši a predo- ľudí poranil. To mi rozprávali ľudia, ktorí Hnilicovi hovorí: „Proszę Cię, mów od
všetkým v Novej Belej boli 60. to videli. O tomto sa v Poľsku nehovorí. teraz tylko po słowacku. Ja rozumiem
roky minulého storočia kritické. To bolo teda nepekné, takto sa to nerobí. język słowacki, tak mów, proszę bardzo,
po słowacku.“ Hnilica mu na to: „SamoV obci totiž vznikol konﬂikt kvôli slo- Ľudia boli veľmi pohoršení.
Neskôr tam prišiel kardinál Wojtyła zrejme, budem hovoriť len po slovenvenskému spevu a modlitbám počas sv.
omší. Sv. omša bola slúžená ešte v latin- a mal tam kázeň, a prosil o to, že „porzą- sky.“ Tak sme si teda sadli, servírovala
skom jazyku, takže v žiadnom prípade dek musi być”. Jedni aj druhí robili ne- sa káva ako v Taliansku, popíjali sme
nemôžeme hovoriť o sv. omši v sloven- poriadok, takže aj on chcel, aby tam bol kávu a o päť minút bol už Pavol v taliančine, ako je slúžená dnes. Keďže ľudia poriadok. Podľa mňa, on si tú vec nevy- čine, už hovoril po taliansky. Vtedy ma
trvali na svojom a kňaz taktiež, konﬂikt šetril dosť dobre a to bolo cítiť, keď sme pápež šťuchol do boku a hovorí mi: „To
sa vzmáhal, a keďže došlo do ručnej sa mnohokrát stretli. My sme si dobre jaką mową mówi ten człowiek?”
Chcem sa ešte
výmeny názorov,
opýtať na interdikt?
vtedajší začínajúBol on nakoniec
ci biskup Krakovv Novej Belej či
skej arcidiecézy
nie?
Karol Wojtyła rieNeviem presne.
šil konﬂikt interTotižto informácie
diktom. Následné
sú rozličné. Keď
obdobie Dominika
som tam totižto priKaľatu sa spája
šiel po rokoch, mal
s
obhajovaním
som tam slávnostné
práv svojich rodábohoslužby a kázal
kov z Novej Belej
som na sviatok
pred krakovskou
Márie Magdalény
arcibiskupskou
v tom kostolíku,
kúriou.
Nastala
potom som mal
taktiež výmena lisslávnostné bohotov s krakovským
služby vo veľkom,
biskupom, ktorá
farskom kostole sv.
bola istou formou
Kataríny a bola zordialógu vo veci
ganizovaná veľká
vzniknutej situáBiskup D. Kaľata so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. po audiencii. Foto: archív biskupa D. Kaľatu
púť z Nemecka do
cie v Novej Belej.
Čenstochovej, KaAle začítajme sa
rozumeli. S pápežom Jánom Pavlom lwarie Zebrzydowskej a do Osvienčima,
do slov otca biskupa.
II. sme boli dobrí priatelia. On bol o päť pretože tieto miesta chceli pútnici navštíKedy ste sa dozvedeli o problémoch rokov starší odo mňa. Vážil si ma, čo mi viť. V Osvienčime nemecký sprievodca
v Ríme dal aj pocítiť, ale zároveň som povedal, že teraz ideme do Novej Belej,
v Novej Belej?
– Cez listy. Občas mi písali. Ale ja som uňho cítil, že voči mne má taký „určitý odkiaľ pochádza otec biskup Kaľata. A tak
tam nikdy nebol a nikdy som to nezažil. komplex“ kvôli Novej Belej. A ja som mu sme šli do Novej Belej. Nemeckí pútnici
To mi len mama písali so slzami v očiach, dal pocítiť, že veď z toho nemôžeme robiť obsadili všetky lavice v kostole. Sv. omšu
bolo vidieť, že jej slzy kvapkali na list. Ľu- nejaké problémy, sme v cirkevnej službe, som mal pre nich v slovenčine, s tým že
také nešťastie sa síce stalo, ale musíme som kázal po nemecky a slovensky. Len
dia boli z toho nešťastní.
Podľa toho, čo mi hovorili ľudia, ten si to prepáčiť, rozumieť si a byť dobrými na úvod som sa privítal po poľsky, aby
som nemiešal tri reči dohromady. Svätú
pán farár Adamski bol strašne energický priateľmi.
Pamätám sa teda, keď bol na blaho- omšu som slúžil podobne ako v Čena tvrdý typ – „porządek musi być, porządek nade wszystko”. Toto sa stalo teda rečení nemeckého kňaza Ruperta May- stochovej či Kalwarii Zebrzydowskej so
– ľudia žiadali od neho, aby sa aspoň era v Mníchove – to bola veľká slávnosť všetkými insígniami biskupa. Chcel som
niektoré pesničky mohli zaspievať po a my sme tam stáli ako biskupi – z tých takýmto spôsobom dať svojim rodákom
slovensky. Na čo on im odpovedal, že to všetkých asi tridsiatich biskupov mňa pocítiť, že cirkev si nás váži, že je k nám
neprichádza do úvahy, slovenské pies- najsrdečnejšie pozdravil. Neskôr, keď dobrá a že aj my musíme byť vďační za
ne nebudú. Keď nechcel s tým súhlasiť, sme boli v Ríme, mňa a biskupa Hnili- to, a taktiež som im dal pocítiť to, že ja
tak počas procesie Božieho Tela sa ľudia cu pozval na raňajky, ale najskôr na sv. nemám žiadne sťažnosti či námietky voči
teda postavili a povedali - potiaľto a ďalej omšu. Tak sme teda koncelebrovali, on Krakovu atď. Nuž, to bolo nedorozumenepôjdete. On, ako mal tú monštranciu sprava, ja zľava, a po omši nás pozval na nie, nešťastné nedorozumenie. Takto sa
v ruke, tak sa začal tou monštranciou roz- raňajky. Spolu sme tam sedeli a pápež, to v cirkvi nerobí, to je nepekné. Naši ľuháňať. To bolo hrozné, monštranciou aj to sa pamätám ako keby to bolo dnes, dia sú nervózni a neovládajú sa.

P
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U nás bola vždy pohostinnosť veľká
a ľudia boli radi, keď prichádzali hostia.
Tento problém nebol taký... Prichádzali
hostia zo Slovenska a bolo výborne, prichádzali z Poľska a taktiež bolo výborne,
aj od Krakova. Do našej rodiny prichádzala jedna rodina z Poľska, to boli dvaja
bratia, ale meno som teraz zabudol, lebo
som nemal s nimi nikdy kontakt, ale vždy
mi z domu v liste písali, že boli u nich na
návšteve, to skoro každý mesiac tam boli,
prišli, posedeli, pohostili sa, podebatovali a môj brat ich vždycky srdečne uvítal.
To nebol problém, ľudia si rozumeli veľmi
dobre.
Odvekým problémom boli jednak
vzťahy Spišiaci – Gorali a Ogieň. Gorali
u nás, to sú ľudia, ktorí prídu v noci, zoberú koňa, kravy atď. Ktorí kradli. Gorali si
hovorili, že chcú byť ako Jánošík. Gorali
boli zároveň bitkármi, to som zažil aj ja
sám ešte v období, keď som bol v Belej
počas prázdnin. V lese „Vo vierchu“ nad
Bialkou medzi Krempachmi a Novou Belou boli organizované zábavy. Organizovali ju väčšinou Krempachy. Prišla sem
hromada goralov z Łopusznej, ktorí boli
krásne goralsky oblečení, zatancovali si
s dievčatami atď., a o chvíľu už bola bitka,
už sa pobili. Prečo? Pretože oni diktovali,
čo sa bude hrať, oni začali diktovať, kto

s kým môže tancovať a kto nie, a tí krempašania povedali: - No nehnevajte sa, to
je naša zábava, tak teda čo sa nám do
toho miešate? – Buďte ticho!, a už bola
bitka, už išli na hlavy a trieskali sa. To bolo
nemožné. Jedného dňa pri takej zábave
sa krempašania zorganizovali, nabrali si
kyje atď. a začali ich mlátiť a łopuszňania, gronkowania museli utekať cez rieku,
do ktorej ich krempašania nahnali. Jednoducho katastrofa. Načo to komu bolo
potrebné? To sú zbytočné konﬂikty. Ľudia
nevedia so sebou navzájom vychádzať
priateľsky, to je tragédia. Škoda...
Po likvidácii reholí som slúžil vojenčinu v tzv. PTP 3 roky a štyri mesiace. Ako
vojak som mal mnoho dovoleniek, ale
cez hranice do Poľska som nesmel. Ja
sa však do týchto vecí nechcem miešať,
ja som väčšinou v Novej Belej nebol, ja
som len počul o týchto veciach. Toto som
náhodou zažil, pretože som práve prišiel
do Novej Belej a ľudia hneď o tom v dedine rozprávali. Ja som nikdy na také veci
nebol, mňa zábavy nezaujímali, tancovať
som nevedel, v tomto som bol slabý; na
tanec som nemal nadanie.
Ďalší problém, ktorý skazil náladu,
bola banda Ogňa. A to je fakt i sú na to
doklady. Tá banda Ogňa narobila obrovské množstvo zla. Prepadala ľudí, obce,

Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko

M

inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Štátny
pedagogický ústav, SPN – Mladé letá,
Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice
slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
vyhlasujú 19. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko.
Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o
slovenčinu a Slovensko, o významných
dejateľov Slovenska a svojho kraja, o
miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, po-
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kusov o umelecké vyjadrenie myšlienok
v podobe prozaických žánrov a básní.
Tento ročník sa bude niesť v znamení 1150.
výročia úmrtia kniežaťa Pribinu, 150. výročia Memoranda slovenského národa, 130.
výročia založenia časopisu Slovenské
pohľady a v znamení viacerých významných výročí literárnych tvorcov a osobností v dejinách slovenského národa. V roku
2011 uplynie 220 rokov od narodenia a
140 rokov od úmrtia Jána Chalupku, 155
rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra, 190 rokov
od narodenia Janka Matúšku, 130 rokov
od úmrtia Jána Bottu, 95 rokov od úmrtia
Svetozára Hurbana Vajanského, 90 rokov
od úmrtia Pavla Orságha Hviezdoslava, 60
rokov od úmrtia Ľudmily Podjavorinskej a
110 rokov od narodenia Ľuda Ondrejova.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých
typov a druhov základných, špeciálnych a
stredných škôl na území Slovenskej republi-

kradli v noci, ľudia sa pozamykali. Ja som
prišiel raz na návštevu domov a žasol
som nad tým, aké zápory urobil otec, aby
nikto nevnikol do domu. Musel by asi cez
strechu prechádzať. Ľudia sa bránili silou-mocou, pretože táto banda bola bezohľadná. To sú takéto nedorozumenia, to
je naozaj veľká škoda.
To sú však veci, ktoré ja odborne
nepoznám. Ja som tam (v Novej Belej)
nebol, v takýchto záležitostiach som sa
nevyznal, ani tie procesie, to mám len
z počutia, to mi len rozprávali mama alebo otec. Otec obyčajne len škrípal zubami, nerád o tom ani len rozprával, skôr
sa tým zaoberal môj brat. V N. Belej zohrali dôležitú rolu roky 60-te! V tom čase
som tam nemohol prísť. V r. 60-tom ma
v Prahe komunisti odsúdili na 10 rokov
odňatia slobody pre tzv. „marenie dozoru
štátu nad Cirkvou.” Z toho som odsedel
1 rok na Mírove, asi 2 roky na Bytízi (tzv.
uránové bane v Příbrami) a 3 roky v Leopoldove. Do civilu som sa mohol vrátiť až
po Dubčekovej amnestii 25. mája 1968.
Ale už 13. marca 1969 som vycestoval do
Rakúska a Nemecka, aby som na odporúčanie Konferencie biskupov pomáhal
našim emigrantom.
Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa: Marián Smondek

ky prostredníctvom škôl a iných subjektov a
v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.
Súťažné práce sa budú posudzovať
v štyroch kategóriách. V troch kategóriách sa posudzujú práce žiakov
zo Slovenska. V 4. kategórii sa posudzujú práce žiakov zo zahraničia.
Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára
2011 (Slováci žijúci v zahraničí do 28.
februára 2011). Záujemcovia o súťaž
môžu získať ďalšie informácie o súťaži v
Štátnom pedagogickom ústave (e-mail:
marta.mancova@statpedu.sk, tel. číslo:
02/49276307) a formulár prihlášky na
internetovej adrese www.statpedu.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19.
ročníka súťaže bude 8. júna 2011 v Nových Zámkoch pri príležitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a
kultúry.
Za vyhlasovateľov súťaže
Ing. Katarína Kalašová,
riaditeľka
Štátneho pedagogického ústavu
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Horčičné zrnko
9. 1. 2011
Krst Krista Pána
(Mt 3, 13 – 17)
Pri krste sme sa stali Božími deťmi.
Tiež sme teda milovanými synmi a dcérami. Naše telá sú chrámom Ducha Svätého,
stali sme sa bratmi a sestrami Ježiša Krista. Začalo naše spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou. Pri obrade krstu tento rozmer
nie je viditeľný. My ako ľudia vnímame
okolitý svet zmyslami a obrad krstu zahŕňa
i viditeľnú časť, ktorú môžeme vnímať cez
zmysly.
Pokrstený človek má mať i ten viditeľný
rozmer: dôstojne reprezentujem? Akú úctu
majú športovci k svojmu dresu, kvôli tomu,
že reprezentujú svoju krajinu, svoje mužstvo. Ako reprezentujeme my ako veriaci?
To naše navonok sa dotýka aj nášho vnútra? Nášho presvedčenia? Keď spustím nahlas napr. aj svoju kritiku, je to preto, že my
ide o dobro Cirkvi? Krstom sme sa začlenili
do Cirkvi, sme jej živou bunkou, ktorá má
mať svoj viditeľný rozmer – svedectvo pokrsteného kresťana.

16. 1. 2011
2. nedeľa v Cezročnom období
(Jn 1, 29 – 34)
Ján Krstiteľ sa zvítava s prichádzajúcim Ježišom tak, že ho prirovnáva k baránkovi: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma
hriech sveta.“ Krv baránka pre Židov bola
symbolom záchrany pred záhubou národa v Egypte – krv Božieho Baránka znamená záchranu všetkých z večnej záhuby. Izraeliti zachránení ako spoločenstvo
vyvoleného, starozákonného Božieho
ľudu, my ako spoločenstvo vykúpeného,
novozákonného Božieho ľudu. Kristus za
nás prebral celú zodpovednosť svojou
obetou.
Systémom spojených nádob je napr.
rodina ako domáca cirkev. Obyčajne, keď
Boh chce pôsobiť na určitú skupinu osôb,
poslúži si zvláštnym spôsobom jednou z
nich, aby prostredníctvom nej obdaroval
ostatných svojimi milosťami. Predpokladajme, že v opísanom systéme spojených nádob, akým je napr. štvorčlenná rodina, sú
tri osoby uzavreté pre život milosti. Sú ako
tesne zazátkované skúmavky. Ak sa však
jedna z nich pokúša vrátiť sa k Bohu, stáva
sa pre jej najbližšie osoby kanálom milosti.
Každé tvoje dobro pôsobí na iných. Tvoja
vernosť je posilou pre tých, ktorých miluješ.
Tvoje sväté prijímanie neposilňuje len teba,
ale je pokrmom aj pre tvojho manžela, deti,
priateľov, bratov, farnosť, Cirkev, svet.
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23. 1. 2011
3. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 4, 12 – 17)
Evanjelista Matúš predstavuje Galilejský kraj, v ktorom účinkoval Ježiš, ako kraj
tmy. „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké
svetlo; svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Ježiš mal byť pre tento kraj
svetlom, ktoré by odohnalo a rozptýlilo tmu.
Ježišovo učenie muselo hneď na týchto ľudí
zapôsobiť. Veď čo iné nám vysvetlí tie obrovské davy, ktoré ho od samého začiatku
jeho verejného účinkovania vyhľadávali?
Prečo ľudia Galiley v takých obrovských
množstvách chodili počúvať Ježiša? Ježiš
im prinášal slobodu a svetlo. Slobodu od
strachu a svetlo v ich beznádeji.
Temný kraj smrti a potreba svetla sa
nenachádzali len v Galiley. Nachádzajú sa
všade tam, kde ľudia strácajú nádej, kde
žijú v strachu pred temnými silami prírody
a osudu, kde žijú v bezvýchodiskovosti,
tme a tieni smrti a tým pádom aj nedostatku radosti. Všade tam, kde ľudia nemajú
motív si vzájomne pomáhať a doprevádzať
sa navzájom na ceste vpred.
Vyjsť z tmy na svetlo môže byť niekedy
veľmi bolestné. Sv. Ján z Kríža na túžbu,
ale zároveň aj netúžbu po svetle pekné prirovnanie: hovorí, že človek, ktorý sa nachádza v takomto stave tmy, sa podobá človeku, ktorý celý život prebýval v tme jaskyne.
Keď vyjde po prvý raz von, cíti sa bolestne
omráčený svetlom, ktoré vidí. Božie svetlo
človeka v tomto stave bolestne oslňuje a
spôsobuje to, že všetky jeho defekty sú až
príliš silne viditeľné. A to je skúsenosť, ktorá nie je v momente jej príchodu závideniahodná. A preto mnohí dajú prednosť radšej
návratu do jaskyne a životu v tme.

30. 1. 2011
4. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 5, 1 – 12)
Jeden misionár, ktorý navštevoval ľudí
vo svojej misii, navštívil raz jednu úplne
chudobnú rodinu s matkou a sedemročným synom. Pred odchodom im nechal
balíček sušienok. Pre túto chudobnú ženu
to bol veľký dar. Preto povedala svojmu synovi, aby sa toho nedotýkal. Lenže pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytla, schytil
balíček a celý ho vyprázdnil. Mama bola
rozhnevaná a syna vyhrešila. On sa tiež
rozhneval a utiekol z domu. Rozbehol sa
smerom k lesu a vykrikoval: „Ja ťa nenávidím, ja ťa nenávidím“ a pritom myslel na
svoju matku. A stále vykrikoval tieto slová.
Z lesa začul ozvenu, ktorá opakovala jeho

slová, takže počul, ako ho ktosi nenávidí.
Vystrašený si myslel, že to kričia duchovia
lesa. Začal sa báť. Sám uprostred lesa
a duchovia naňho kričia, ako ho nenávidia. Celý preľaknutý sa rozbehol smerom
domov a plakal. Mama sa ho spýtala, čo
sa deje, hneď ako ho zbadala. Syn jej to
vysvetlil. Mama pochopila, o čo ide. Zobrala syna za ruku a vybrali sa spolu smerom
k lesu. Syn jej ukázal, na ktorom mieste počul kričať duchov. Mama mu povedala, aby
zakričal ešte raz. A bolo to presne tak, ako
povedal. Lenže potom mu povedala, aby
zakričal: „Mám ťa rád.“ A vtedy počul inú
ozvenu. Nato mu mama povedala: „Vidíš
syn môj, keď nenávidíš, cítiš sa nenávidený, keď máš rád, miluješ, cítiš, že ťa majú
radi. Pretože každá nenávisť sa obracia
proti tebe a každá láska, ktorú ty dávaš
iným, sa tiež obracia k tebe.“ Blahoslavenstvá hovoria o tom, ako koná Boh, zároveň
o tom, čo očakáva od nás. Aká ozvena
sa ozýva pri našej činnosti, v našej mysli
a v našom srdci?

6. 2. 2011
5. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 5, 13 – 16)
Jeden mladý pán sa spýtal kňaza, ako
by ho presvedčil o potrebe nedeľnej sv.
omše. Jemu samému sa to totiž nezdalo až
také dôležité, aby praktizoval takýmto spôsobom vieru, aby sa tým vôbec zaoberal.
Kňaz mu povedal niekoľko viet o potrebe
vzťahu s Bohom.
Akú najlepšiu stratégiu bolo správne
v tom momente použiť? Asi by to nemalo
zmysel. Z postoja spomínaného pána bolo
cítiť blok, nebol veľký záujem zmeniť to,
hľadať. Človeku, ktorý úprimne hľadá, sa
dá pomôcť, ale tam nebolo cítiť ani náznak
hľadania.
Napoleon na sklonku svojho života uvažoval hodne o Kristovej osobe. Priateľom,
ktorí ho sprevádzali na ostrove sv. Heleny,
hovoril: „Zapálil som tisíce sŕdc. Bolo však
potrebné, aby som tam bol prítomný, aby
som sa na nich díval, aby som s nimi rozprával. Stačilo moje slovo, ním som priťahoval všetkých... Pravda, dnes som poslaný do vyhnanstva a pochybujem, žeby sa
našiel niekto, kto by za mňa bojoval. Aká
priepasť medzi mojím kraľovaním a Kristovým kráľovstvom. O ňom sa káže v celom
svete, milujú ho a modlia sa k nemu.“
Kto teda uveril, nepotrebuje dôkazy
o Ježišovi, o dôležitosti spájať sa s ním vo
sv. omši, vo sviatostiach a v modlitbe.
Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ

ŽIVOT

Vernisáž v Galérii slovenského umenia v Krakove

U

plynulý rok 2010 sa niesol v Poľsku
v duchu chopinovskej hudby a vznikali rôzne projekty spojené s touto
tematikou. Jednou z nich bola aj výstava
pod názvom Chopin. Vznikla z iniciatívy
poľských a slovenských umelcov, ktorí
takýmto spôsobom chceli odovzdať svoj
hold významnému poľskému skladateľovi
a hudobníkovi pri príležitosti jeho 200. výročia narodenín. Záštitu nad touto výstavou
v Bratislave prevzali chargé d´ affaires a. i.
Slovenskej republiky vo Varšave Peter Kormúth a veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave Andrzej Krawczyk. Prvýkrát bola
táto výstava prezentovaná v slovenskom
rozhlase, neskôr na pôde Slovenského
inštitútu vo Varšave a napokon si ju mohli
vzhliadnuť krakovskí milovníci umenia.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila
7. decembra 2010 v Galérii slovenského

CHOPIN VO VÝTVARNÝCH VARIÁCIÁCH
umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Úvod patril hudobníkovi Miroslavovi
Hanáčekovi, študentovi VŠMU v Krakove,
ktorý zahral skladby, o.i. Variácie na tému
Rossiniho, J.S. Bach Sonáta C dur pre
ﬂautu a Basso Continuo. Vďaka nemu sa
zhromaždení ponorili do hudby a výborne
sa naladili pre vnímanie umenia. Na začiatku sa slova ujal generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý privítal
zhromaždených a medzi nimi o. i. riaditeľku Slovenského inštitútu (SI) vo Varšave
Helenu Jacošovú, konzula SR v Krakove
Mariána Baláža, predsedu poľsko-slovenskej obchodnej komory Piotra Cebulského, zástupcov autorov diel Tomasza Hapku a Ewu Wilczyńsku. Slovenskí umelci
kvôli zlým poveternostným podmienkam
nedocestovali.
Slovenská umelkyňa Jarmila Veľká,
jedná z hlavných iniciátoriek výstavy, priZhromaždení milovníci umenia
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sľúbila svoju účasť, ale kvôli vrtochom počasia nemohla prísť, a preto poslala list,
ktorý prečítal jej kolega Tomasz Hapka. V
ňom pozdravila zhromaždených a ospravedlnila sa im za neúčasť. Zároveň uistila
prítomných, že sa veľmi chcela nachádzať
medzi nimi, ale nebolo jej to súdené. Výstava, ako napísala: - odzrkadľuje hlbokú
úctu voči poľskému velikánovi, a preto do
projektu slovenskí umelci pozvali aj poľských. Touto výstavou sme sa chceli pripojiť do celosvetových osláv venovaných
Chopinovi. Prvá výstava sa konala v Bratislave v priestoroch Slovenského rozhlasu,
druhá v Slovenskom inštitúte vo Varšave
a dnes môžete si ju vzhliadnuť v Krakove
vďaka ústretovosti Mirka Molitorisa. Žiaľ,
pripravené víno z karpatských viníc musí
počkať, až keď sa stretneme opäť. Ďakujem riaditeľke SI vo Varšave Helene Jacošovej a Mirkovi Molitorisovi za sprístupnenie týchto diel poľskej
verejnosti.
Všetkým
prajem úspešný nový
rok. Chcem darovať
jednu svoju prácu SI
vo Varšave a druhú
Galérii slovenského
umenia Spolku Slovákov v Krakove.
Neskôr sa slova
ujala riaditeľka SI vo
Varšave Helena Jacošová: - Milí priatelia,
som veľmi šťastná, že
teraz otvárame takú-

to krásnu výstavy v Galérii slovenského
umenia v Krakove. Je to vďaka veľmi
dobrým vzťahom s pánom generálnym
tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku Ľ.
Molitorisom, ktorý vždy ochotne preberie
výstavu odo mňa alebo on mne ponúkne
nejakú zaujímavú výstavu do Varšavy. Tak
je to aj teraz, že máme pred sebou takýto skvost, ktorým vzdali slovenskí umelci
poctu vášmu géniovi hudobnému, géniovi
európskej a svetovej kultúry - Chopinovi.
Sme svedkami toho, ako vedia výtvarníci
pretaviť štetcom jeho melódie do podoby
farieb, čo teší našu dušu. Som veľmi rada,
že máme tuná dvoch poľských autorov.
Gratulujem vám k tejto iniciatíve. Výstava je putovnou v Poľsku i na Slovensku.
Ďakujem vám všetkým za účasť a Spolku
Slovákov obzvlášť za exkluzívnu dvojjazyčnú pozvánku, ktorá je svedectvom
toho, že sa niečo také pekné ako spojenie
hudby a umenia udialo.
Po príhovoroch bol priestor na rozhovory, malé občerstvenie o prezeranie
výstavy. Umelecké práce sú subjektívnym vyjadrením umelcov a ich predstáv
spojených s hudbou a v tomto prípade
so skladbami Chopina. Každý obraz je
niečím zaujímavý a priťahuje zrak diváka svojou nezvyčajnosťou a asociáciami,
ktoré sa neraz zdajú prekvapivé pre pozorovateľa.
Výstavu si môžete pozerať v Galérii
slovenského umenia v Krakove do 30. januára 2011.
Agáta Jendžejčíková
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Krátko zo Spiša a Oravy
Posledný večer starého roka sa rozhodli mladí krajania z Novej Belej stráviť
na jazde konským záprahom a pri vatre. Takýmto spôsobom sa rozlúčili so starým rokom a privítali nový. Ako vidieť na
fotograﬁi, dobrá nálada im nechýbala, ale

potešiť pohľadom na pekný živý betlehem,
ktorý v obci vytvorilo neoﬁciálne Združenie
videckych gazdiniek. Betlehem bol umiestnený v kostolnej záhrade, pričom obdivovať ho mohli Kacvínčania po skončení
polnočnej omše a počas prvého sviatku
vianočného. Aj na sviatok Troch kráľov pripravili gazdinky zaujímavú akciu v podobe
pohostenia tradičnými spišskými jedlami
v miestnej požiarnej zbrojnici. (mm)

ani návštevníci, ktorí sa k nim na chvíľu
pripojili. (aj)

***
Volejbalové družstvo „LKS Spisz“
z Krempách sa pripojilo do ligy zakopianskej, keďže v rámci novotárskej sa
nepodarilo v priebehu týždňa zozbierať
potrebný počet družstiev. Rýchlo sa adap-

tovali do nového prostredia a už vyhrávajú
zápasy. (fp)

* * *
19. ﬁnále Veľkého orchestra vianočnej
pomoci zbieralo tento raz peniaze pre deti
s urologickými a nefrologickými poruchami. Táto
pekná akcia sa prenáša
z veľkých miest aj do menších a dokonca aj obcí. Aj
v Lopušnej sa uskutočnila
táto akcia, počas ktorej
prebehol I. volejbalový turnaj a súperili
v ňom družstvá z Krempách a Lopušnej.
Početné publikum z obidvoch obcí hodne
prispelo do zbierky. Uskutočnila sa aj dražba trička volejbalovej reprezentácie Poľska s podpismi všetkých hráčov. Dražbu
viedol vojt Jan Smarduch a výťažok 1000
zlotých taktiež poputoval do zbierky. (fp)

* * *
Počas vianočných sviatkov sa mohli
obyvatelia Kacvína po skončení sv. omše

12

***
Dňa 19. decembra 2010 sa v jednotlivých obciach gminy Jablonka okrem
Dolnej Zubrice uskutočnili voľby richtárov.
V prvom kole volieb post richtára ziskom
nadpolovičnej väčšiny hlasov získali nasledujúci kandidáti:
Chyžné - Jan Kazimierz Budziński
Jablonka - Eugeniusz Andrasiak
Oravka - Józef Kwaśnica
Malá Lipnica - Leon Łuka
Horná Zubrica - Barbara Mastelová
V ostatných obciach vzhľadom na fakt,
že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa dňa 9. januára
2011 uskutočnilo druhé kolo volieb, v ktorých nakoniec zvíťazili nasledujúci kandidáti:
Podvlk - Emil Holla
Jablonka - Bory - Józef Łysiak
Dolná Zubrica - Piotr Holla.
Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme im čo najviac úspechov v práci v prospech svojich obcí. (zdroj: jablonka.pl)

***
Obnova ciest na Orave prináša pomaly svoje ovocie. Šoféri už nenariekajú
na medzinárodnú E77 a lepšiej cesty sa
v priebehu posledných dvoch rokov dočkali aj obyvatelia Hornej i Dolnej Zubrice,
cez ktoré sa tiahne vojvodská cesta č. 957
spájajúca obec Białku so Zawojou, Zubricami, Jablonkou a Novým Targom. Keďže
bola ukončená prvá etapa modernizácie
cesty, dňa 17. decembra 2010 bol oﬁciálne odovzdaný, počas slávnosti v Dolnej

Zubrici, obnovený úsek tejto cesty. Celková hodnota projektu dosiahla sumu
49 476 459,15 zł. Symbolického otvorenia
cesty sa o.i. zúčastnili: riaditeľ Vojvodskej
správy ciest Grzegorz Stech, predstavitelia Úradu gminy v Jablonke a riaditeľ
ﬁrmy „Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A.“ Władysław Głód,
ktorá celú investíciu zrealizovala. (zdroj:
jablonka.pl)

***
Po obnovení medzinárodnej cesty
E77 vedúcej od slovenskej hranice ďalej
do Poľska pribudli pri školách v Oravke
a Jablonke na chodníkoch nové zábradlia.
Ich úlohou je zvýšiť bezpečnosť školopovinných detí na ceste do školy i zo školy.
Preto je zarážajúce, že v zime, keď napadne sneh, práve týmito časťami chodníka sa vôbec nedá chodiť, pretože je na
ňom nahrnutý sneh z cesty a zároveň je
tak úzky, že nie je možné odhrnúť tento
sneh žiadnym traktorom. Vzhľadom na
tento fakt sú deti v zime počas cesty do
školy i zo školy ešte viac ohrozené než
pred opravou cesty, pretože idúc cestou
vzhľadom na zábradlie nemajú pred autom kam odskočiť. Ako je teda možné, že
zodpovedné úrady na Orave nereagujú
na vzniknutú situáciu? Veď na odhrnutie prebytočného snehu z týchto dvoch
neveľkých, ale zároveň veľmi dôležitých
úsekov by stačila malá fréza. (ms)

***
Dňa 5. - 6. januára t.r. sa v Mestskom
kultúrnom stredisku v Novom Targu uskutočnil IX. medzinárodný festival piesne
a tanca Intershow 2011, ktorého sa zúčastnili mažoretky „Magnes“ a „Magnesik“
z Podvlka. Mladé tanečníce z Podvlka získali na tomto podujatí vyznamenanie. Na
festivale sa prezentujú detské a mládežnícke tanečné a vokálne skupiny, vďaka
čomu sa navzájom obohacujú o nové nápady a metódy práce, a zároveň priťahujú
svojou prezentáciou deti a mládež k umeleckej tvorivosti vďaka priamemu kontaktu
so spevom, tancom i hudbou. (Anna Turvoňová)

ŽIVOT

NA NÁVŠTEVE V NEDECI
Počas návštevy Nedece som v mene
redakčného tímu Života i Spolku Slovákov
v Poľsku odovzdala ﬁlm Jánošík na DVD
a dve CD s rozprávkami učiteľke slovenčiny na ZŠ v Nedeci Žoﬁi Bogačíkovej.
Pri tejto príležitosti sme sa, okrem iného,
porozprávali na tému vyučovania slovenského jazyka na spomínanej ZŠ.
- Aktuálne je v Nedeci evidovaných 19
žiakov, ktorých rodičia zapísali na slovenčinu. Nie je to najhoršie, no mala som už
aj vyše 20 záujemcov, takže je to pokles
– skonštatovala Ž. Bogačíková na túto
tému. Príčinu však, podľa nej, netreba
hľadať v deťoch, ale žiaľ, v dospelých.
Nájdu sa školy, kde je počet žiakov
zapísaných na slovenčinu kolísavý, v jednom školskom roku je ich viac, v nasleduManželia Krempašskí vo sviatočnej nálade

júcom zasa menej, atď. Uvidíme, ako to
bude v budúcom školskom roku práve v
Nedeci. Situáciu pomáhajú zlepšiť rozličné aktivity zo strany Spolku. Ako priznala
učiteľka Ž. Bogačíková - exkurzie na Slovensko a letné tábory lákajú deti čoraz
viac, čo sa môže pozitívne odraziť aj na
počte žiakov zapísaných na slovenčinu.
Pokiaľ ide o darované DVD i CD, učiteľka Ž. Bogačíková ich prijala s neskrývanou radosťou a vďačnosťou. Sama priznáva, že práve takéto školské pomôcky
dokážu pritiahnuť pozornosť žiakov viac,
než len samotné učebnice. Vzhľadom na
to, že v škole nechýbajú multimediálne
učebne, žiaci si budú môcť ﬁlm o Jánošíkovi pozrieť už v krátkom čase.
V Nedeci sa určite nájde veľmi veľa
milovníkov ﬁlmov, a to aj medzi zástupcami staršej generácie. Kedysi tu totiž bolo
kino. - Pamätám si na nedecké kočovné kino, - zaspomínala si krajanka Žoﬁa
Bogačíková: - Nachádzalo sa hneď vedľa rodného domu M. Dočolomanského.
Myslím, že svoju činnosť začalo asi v roku
1947 a skončilo približne v 70. rokoch.
V premietacej sále vystupoval aj divadelný súbor Veselica, ktorý bol známy široko-ďaleko. Veľmi dobre si spomínam na
prvé predstavenie pod názvom Pokuta za
hriech, - dodala. Skonštatovala, že v tom
čase mládež nemala toľko iných aktivít

Tu kedysi sídlilo kino

a možností trávenia voľného času, ako je
tomu dnes. Kino bolo vynikajúcou príležitosťou trochu sa zabaviť a odpútať sa od
bežných problémov. Mladí tam chodievali
veľmi radi, každú nedeľu sa tam konala
dedinská zábava.
Vystupenia Veselice i povestné zábavy si pamätajú aj manželia Krempašskí,
ktorých som v Nedeci navštívila. Celý ich
dom i domácnosť dýchali ešte Vianocami. V izbe sa trblietal vianočný stromček
a dom bol vyzdobený svetielkami. Samozrejme, nevyhli sme sa téme uplynulých
Vianoc. Skonštatovali sme, že hádam najlepšie je, keď si ich človek nesie v srdci
po celý rok. Keďže rodina Krempašských
má gazdovstvo, o ktoré sa treba starať, na
sviatky sú väčšinou doma a necestujú niekam ďaleko. Oddych si popri práci doprajú
v lete, no ako s úsmevom priznal krajan
Vendelín Krempašský, dobrým relaxom je
pre nich čítanie časopisu Život.
Lýdia Ostrowska

ROZLÚČKA SLOVÁKOV
SO STARÝM ROKOM V KRAKOVE
Koniec starého roka býva spojený
s bilancovaním splnených i nesplnených
predsavzatí v pracovnom i osobnom živote. Zároveň je naplnený novými očakávaniami a spojený s ešte pretrvávajúcim slávnostným ovzduším vianočných sviatkov.
V podobnom duchu sa niesla aj sv. omša
pre našich krajanov – Slovákov žijúcich v
Krakove, ktorá sa konala, tak ako každý
mesiac, posledný utorok o 16.30 hodine,
v kostole svätého Kríža na Námestí svätého Ducha v Krakove. Svätú omšu v slovenskom jazyku slúžil vdp. Paweł Kubani.
Počas nej zdôraznil najmä otvorenosť ľudského srdca Bohu ako jeden z darov, ktorý
mu môžeme priniesť. Náboženské piesne
počas bohoslužby už tradične hral náš dlhoročný priateľ Jurek Bożyk.

JANUÁR 2011

Po omši pozval gen. konzul SR v Krakove Marek Lisánsky s manželkou prítomných
Slovákov na posedenie, ktoré sa konalo
v útulnom prostredí miestnej fary. V úvodnom prípitku poprial všetkým úspešný nový
rok 2011 a vyjadril nádej, že takéto stretnutie
sa po poslednej slovenskej sv. omši v roku
stane každoročnou tradíciou. Hostiteľ, ktorý
poskytol na toto stretnutie prístrešie, miestny kňaz a priateľ Slovákov v Poľsku Paweł
Kubani, s tým srdečne súhlasil. Neobišli
sme ani zvyk lámania oblátky, kedy svojim
blízkym do nového roku zaželáme splnenie
ich prianí. Potom sme si už všetci pochutnali
na kapustnici a pohostení, ktoré pripravila manželka gen. konzula Silvia Lisánska.
V prívetivej atmosfére, pri sviatočnej čaši
slovenského vína, sme sa mali možnosť

Vdp. Kubani počas sv. omše

porozprávať o radostiach i starostiach života
v Poľsku. Na záver sme si zaspievali niekoľko slovenských vianočných kolied a po príjemne strávenom podvečere sa všetci rozišli
do svojich domovov.
Milica Majeriková
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Čriepky z histórie
Január 1542 – český kráľ Fridrich I.
vyhnal z českých krajín šľachtu a meštianstvo hlásiace sa k Českej jednote
bratskej. Časť z nich sa uchýlila na územie Sliezska.
28. január 1588 – panovník
Habsburskej monarchie Rudolf II. so
súhlasom uhorského snemu nariadil,
aby po 21. októbri nasledoval 1. november, čím bol v Uhorsku zavedený
tzv. gregoriánsky kalendár, ktorý používame dodnes.
23. január 1767 – Mária Terézia
vydala patent, ktorým jednotne upravila poddanské pomery v Uhorsku. Tzv.
tereziánsky urbár určoval rozsah poddanských usadlostí a pracovné, peňažné i naturálne povinnosti poddaných.
Urbáre boli spisované v jazyku ľudu
– v obciach severného Spiša a hornej
Oravy v slovenčine.
12. január 1782 – Jozef II. vydal
patent o zrušení kláštorov, na základe
ktorého zaniklo v Uhorsku 140 kláštorov tzv. žobravých a kontemplatívnych
reholí, medzi nimi aj kláštor kamaldulov
v Červenom Kláštore.
17. január 1786 – viacero zamagurských obcí (Spišská Stará Ves, Matiašovce, Zálesie, Spišské Hanušovce,
Jezersko, Hágy, Reľov, Nedeca, Lechnica, Lesnica, Osturňa, Malá a Veľká
Franková) napísalo žiadosť o oslobodenie od povinnosti lámania a vozenia
kameňa na opravu poštovej cesty na
hraniciach Spiša s Liptovom, pretože
po neúrodnom roku 1785 ľudia chorejú,
niet čo na jedenie ani pre ľudí ani pre
dobytok. Niektoré z týchto žiadostí boli
písané v slovenčine.
20. január 1791 – sa v Jablonke
narodil kňaz, predstaviteľ mladšej kollárovsko-hamuljakovskej generácie Ignác
Kolkovič, ktorý sa aktívne zapájal do
slovenského národného hnutia.
14. január 1793 – sa v Chyžnom narodil prepošt banskobystrickej kapituly
Tomáš Červeň, ktorý veľkú časť svojho
života venoval národnobuditeľskej činnosti. Bol zakladajúcim členom Spolku
svätého Vojtecha i Matice slovenskej,
v ktorej sa stal jej prvým pokladníkom.
2. január 1848 – v Pešti zomrel rodák z Jablonky, kultúrny činiteľ z obdobia slovenského národného obrodenia
Ignác Kolkovič.
15. január 1848 – poslanec za
mesto Zvolen Ľudovít Štúr žiadal na
zasadnutí uhorského snemu uzákonenie slovenského vyučovacieho jazyka
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.“

SPIŠSKO-ORAVSKÝ EXODUS
PhDr. Milica Majeriková
O udalostiach na území severného
Spiša a hornej Oravy po skončení druhej
svetovej vojny sme na stránkach nášho
časopisu písali už viackrát. Vyhnanie slovenských učiteľov a kňazov, perzekúcie
zo strany štátnej správy, prepady banditov, ktorí brali slovenskému obyvateľstvu
dobytok, jedlo, šatstvo, obuv i posledné
zvyšky nádeje, fyzické a psychické týranie
– to bola takmer každodenná povojnová
realita. Mnohí slovenskí roľníci pracovali
na svojich skromných hospodárstvach iba
cez deň, pretože v noci sa museli zo strachu o svoj vlastný život ukrývať. Nejedno
hospodárstvo totiž prepadla ozbrojená
skupina Ogňa, ktorej nikým nepoverená
a z právneho hľadiska absolútne nekompetentná tzv. rýchlo-vykonávacia čata vydávala na miestnych roľníkov „rozsudky
smrti“, či rozsudky „opustenia poľského
územia“ za „spoluprácu so Slovenskom“,
ktoré, len tak mimochodom, v tom čase
už vôbec neexistovalo. Nie každému sa
podarilo pred týmto nebezpečenstvom
ukryť a niektorí na to doplatili aj vlastným
životom.
Už i tak vypätú situáciu obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy ešte zhoršovali štátne perzekúcie. Okrem toho, že
miestni Slováci boli neustále vyšetrovaní,
pokutovaní za najrôznejšie „priestupky“,
boli taktiež vylučovaní zo zásobovacieho
systému a pomoc UNRRA dostali iba tí,
ktorí si zapísali poľskú národnosť. Ironicky
im bolo doporučené, že keď sú Slováci,
nech im dajú prídely zo Slovenska. Okradnutým roľníkom, aby uživili svoje mnohopočetné rodiny, často nezostávalo nič iné,
len prekročiť hranicu a spoľahnúť sa na
pomoc organizácií, ktoré sa zameriavali
na túto činnosť.1 Keďže zvyčajne nedo1

Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), fond
(ďalej f.) Michala Grigera (ďalej M. Grigera), Zovrubný prehľad zatvorených a prenasledovaných
Slovákov na Spiši, k. 11, Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo
dňa 6. mája 1946 Veľvyslanectvu Poľskej republiky
v Prahe, BÍLEK, J.: Zajímavý dokument o situaci
na slovensko-polské hranici v oblasti Oravy a Spi-

stali priepustky, museli prekročiť hranice
ilegálne, za čo boli ako „pašeráci“ opäť
perzekvovaní. Mnohokrát sa na hranici aj
strieľalo.
Takto sa teda začalo jedno z najväčších sťahovaní obyvateľstva severného
Spiša a hornej Oravy...
Azda v najhoršej situácii sa nachádzali
obyvatelia slovenských dedín, ktoré boli
zničené počas prechodu frontu. Takouto obcou boli napríklad Vyšné Lapše, kde
došlo k veľkému požiaru, počas ktorého
vyhorela viac ako polovica dediny. Keďže
si ľudia nemali za čo postaviť nové obydlia
a kvôli slovenskej národnosti bola akákoľvek pomoc poľského štátu prakticky
vylúčená, neostávalo im nič iné ako odísť
do Československa a usilovať sa začať
žiť nový život. Veľa Slovákov z tejto obce
sa usadilo na nemeckých majetkoch v Žakovciach. V roku 1947 tu bolo evidovaných
211 utečencov z Vyšných a Nižných Lápš,
Repísk, Jurgova, či Čiernej hory.2 K hromadnému vysťahovalectvu došlo tiež v
hornooravskej obci Veľká Lipnica, odkiaľ
emigrovalo do Československa približne
80 rodín. Tu si na Žitnom ostrove založili
obec Nová Lipnica3, ktorá je dnes súčasťou obce Dunajská Lužná. Aj z prihraničnej dediny Kacvín po vojne odišlo 21 rodín
(celkovo 88 osôb).4 Do Československa
však, najmä v rokoch 1945 – 1947, utekali obyvatelia z každej obce, ktorá bola
pripojená k Poľsku. Tak sa okrem utečencov z vyššie spomenutých obcí môžeme
stretnúť tiež s utečencami z Novej Belej,
še v létě roku 1945. In Vojenská história, roč. 5,
2001, č. 2, s. 80.
2
Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej
ŠAL Poprad), f. Obvodný úrad Miestnych národných výborov Vrbov (ďalej f. Obv. Ú MNV Vrbov),
76/1947.
3
BRINČKA, J.: Svedectvo pravdy – vyhnaní.
In Almanach Slováci v Poľsku X., Krakov : Spolok
Slovákov v Poľsku, 2004, s. 107.
4
MOLITORIS, Ľ.: Społeczne uwarunkowania
powstania Towarzystwa Czechów i Słowaków na
Spiszu i Orawie. In Almanach Slováci v Poľsku VIII.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2001, s. 181.

ŽIVOT

Čriepky z histórie

Prezenčná listina zo zakladajúcej schôdze OVSO

Fridmana, Lapšanky, Nedece, Falštína,
Tribša i Krempách.5
Presný počet emigrantov sa bohužiaľ dodnes nepodarilo zistiť, ale existuje
viacero dokumentov, ktoré vypovedajú
o tisíckach osôb. Podľa interpelácie poslancov Demokratickej strany z februára
1946 okamžite po pripojení emigrovalo
3000 občanov a ďalšie tisíce čakajú na
šancu emigrovať.6 V Memorande, ktoré
spísal Oslobodzovací výbor Spiša a Ora5

ŠAL Poprad, f. Okresný národný výbor
v Kežmarku (ďalej ONV Kežmarok), 152/1945,
14262/1946,
18860/1946,
14262/1946,
18982/1946, 268/1947.
6
Čas zo 14. 2. 1946.
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vy (ďalej OVSO) 15. mája 1946, sa udáva
číslo 5642 osôb.7 V správe, ktorú podal
po svojej návšteve Spiša a Oravy v septembri 1946 americký delegát American
Liberation Comitte for Spiš and Orava so
sídlom v Pittsburgu Jozef Maťašovský,
sa spomína 6000 vysťahovalcov. Valent
Bizub z OVSO v Chicagu, ktorý strávil
tri týždne v Tribši, uviedol, že ešte v júli 1948 sa za Magurou zdržiavalo okolo

7

Ich presný výkaz bol predložený československým úradom. Tento dokument sa zatiaľ nepodarilo nájsť. ŠA Levoča, f. M. Grigera, Memorandum
obyvateľstva hornej Oravy a severného Spiša...,
k. 11.

v nižších školách a používanie materinského jazyka pri bohoslužbách.
12. január 1856 – zomrel v Modre
Ľudovít Štúr, ktorý bol vedúcou osobnosťou slovenského národného hnutia
v polovici 19. storočia.
19. január 1861 – sa vo Veľkej Lipnici narodil kňaz a literát Ignác Klózik.
2. január 1863 – v petícii zaslanej
panovníkovi Františkovi Jozefovi protestovalo 47 obcí zo Spiša proti zavádzaniu maďarčiny a dovolávalo sa používania slovenčiny v župných úradoch,
na súdoch a v gymnáziu v Levoči. Pod
petíciu sa podpísalo prostredníctvom
richtára Pavla Grehra, notára G. Hovantza a Lorenca Trudňáka aj „mestečko Kacvín“.
31. január 1868 – 21 spišských obcí
predložilo uhorskému snemu petíciu,
v ktorej požadovali rovnosť Slovákov
s Maďarmi, zaokrúhlenie žúp podľa
národnosti, slovenské úradovanie a slovenské stredné školstvo.
12. január 1871 – v Liptovskom
Hrádku otvorili prvú poľnohospodársku
školu s vyučovacím jazykom slovenským.
26. január - 4. február 1905 – sa
konali voľby do uhorského snemu.
Oravci zvolili poslanca za Slovenskú
národnú stranu Slováka Františka Skyčáka, ktorý sa, okrem iného, zaslúžil aj
o založenie jarmoku či Ľudovej banky v
Jablonke.
10. január 1919 – vyslala Polska
Komisja Likwidacyjna z Nového Targu
na územia obsadené poľskými vojskami
špeciálnych komisárov, ktorí mali získať
od miestnych úradníkov sľuby vernosti
Poľsku. Na Spiš prišiel Štefan Młodzik a
na Oravu Ferdynand Machay.
13. január 1919 – sa poľské vojská
pod diplomatickým tlakom stiahli späť
za starú uhorsko-haličskú hranicu, pričom však prezentovali, že odchodom
z týchto území sa nezriekajú svojich nárokov na územia severného Slovenska
a konečné rozhodnutie ponechávajú na
parížsku mierovú konferenciu.
18. január 1919 – bola v zrkadlovej
sieni paláca vo Versailles slávnostne
otvorená mierová konferencia, ktorá
určovala výsledky prvej svetovej vojny, vrátane hraníc nových štátov. Na
otvorení sa zúčastnila aj československá delegácia, čím iné štáty v podstate
kolektívne uznali Československo ako
nový suverénny štát.
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Čriepky z histórie
23. - 31. január 1919 – došlo na
Tešínsku k československo-poľskému
ozbrojenému konﬂiktu, ktorý vošiel do
dejín pod názvom sedemdňová vojna.
29. január - 3. február 1919 – sa
československo-poľským sporom začala zaoberať Najvyššia rada mierovej
konferencie v Paríži.
25. január 1922 – Slovenská ľudová strana podala v Národnom zhromaždení svoj prvý oﬁciálny návrh zákona
o autonómii Slovenska.
17. január 1928 – sa narodil v Čiernej Hore významný slovenský akademický sochár Ludwik Korkoš. V jeho
rodnom dome sa dnes nachádza etnograﬁcké múzeum.
29. január 1931 – zomrel rodák z
Veľkej Lipnice Karol Vojtuššák, ktorý
bol kňazom, literátom a štedrým podporovateľom študentov. K jeho zásluhám
patrí aj oživenie katolíckeho gymnázia
v Kláštore pod Znievom.
26. január 1938 – vo večerných
hodinách sa obloha nad Bratislavou
sfarbila polárnou dúhou, pričom mnohí
tento nezvyčajný úkaz, ktorý sa objavil
aj v iných krajinách, považovali za predzvesť vojny.
18. január 1939 – bol v Bratislave
slávnostne otvorený Snem Slovenskej
krajiny, ktorý zvolil za svojho predsedu
Martina Sokola.
Január 1939 – Władysław Semkowicz vypracoval projekt spoločnej
poľsko-maďarskej hranice, kde sa počítalo s územným rozdelením Slovenska
medzi Maďarsko a Poľsko.
Január 1946 – spojením Národnej
rady odtrhnutých obcí hornej Oravy a
Oslobodzovacieho výboru severného
Spiša vznikol Komitét utečencov z hornej Oravy a severného Spiša, ktorý sa
materiálne i duchovne staral o emigrantov, zaisťoval im stravné lístky, obuv,
odev, vydával legitimácie, poskytoval
informácie, zachytával sťažnosti obyvateľov „sporného“ územia a podporoval
študentov.
19. január 1946 – banda Ogňa zavraždila vo Vyšných Lapšoch príslušníka Milicje obywatelskiej Pawlaka.
20. január 1946 – banda Ogňa sa
objavila v Jurgove.
24. január 1946 – banda Ogňa prepadla mlyn v Tribši a zavraždila jeho majiteľa Slováka Pavla Bizuba, ktorý v januári
1940 pomáhal previesť manželku premiéra poľskej emigračnej vlády v Londýne

16

2000 emigrantov.8 Predseda OVSO Ján Baďurik
v liste okresnému predsedovi obvodného výboru
Československej kultúrnej
spoločnosti v Kacvíne Jánovi Magierovi z 28. mája
1961 uviedol tritisíc utečencov zo Spiša.9 Hromadné vysťahovalectvo
začalo pomaly ustávať
až po likvidácii Ogňovej
bandy vo februári 1947,
keď sa podarilo „tamojším
bezpečnostným orgánom
Z týchto robotníkov z Veľkej Lipnice zostal v obci po pripojení
k Poľsku iba jeden
zdolať situáciu a zjednať
nápravu“10. Niektorí Slováci sa následne
po zlepšení podmienok vrátili do svojich usilovali v tejto nepríjemnej situácii pomôcť. Dňa 28. júla 1945 sa v Jablonke
domovov.
V roku 1945 však boli utečenci, po uskutočnila zakladajúca schôdzka Národsvojom ilegálnom prechode do Česko- nej rady odtrhnutých obcí hornej Oravy.
slovenska, v nezávideniahodnej situácii. Jej predsedníčkou sa stala miestna učiMnohí z nich si zachránili iba vlastný život teľka Ľudmila Verčeková. Každodenné
a vo svojich bydliskách nechali hospodár- sťažnosti a pribúdajúci počet emigrantov
stva, ktoré boli po ich odchode zvyčajne bez práce a majetku prinútil situáciu riešiť
úplne vykradnuté. V chudobných krajoch aj slovenskú vládu. Oporu našli, podobne
za hranicami potom bývali často na ob- ako pri emigrácii po prvej svetovej vojne,
tiaž domácemu obyvateľstvu.11 Spočiat- u Juraja Slávika. Dňa 2. augusta dostali
ku bolo dokonca slovenské obyvateľstvo predstavitelia Národnej rady odtrhnuslovenskými bezpečnostnými štruktúrami tých obcí hornej Oravy telefonický odkaz
v severnom pohraničí zachytávané a odo- z Povereníctva pre pôdohospodárstvo
vzdávané poľským pohraničným orgá- a pozemkovú reformu, aby sa dostavili
nom. Až 5. mája 1947 Povereníctvo vnút- do Bratislavy. Tu spoločne vypracovali
ra informovalo svoje podriadené štruktúry Presídľovací plán hornej Oravy. Záchyta vojenské orgány o tom, aby nerobili pre- ným bodom utečencov z Oravy sa stalo
kážky osobám slovenskej národnosti, kto- Sklené, kde pracovala tzv. Národná rada
ré utečú z Poľska na územie Českoslo- uprchlíkov.
Hromadné ubytovanie utečencom
venska z dôvodu politickej perzekúcie.12
zabezpečoval
Okresný národný výbor
Keď sa v druhej polovici roku 1945 zav
Trstenej.
Na
jeho
pleciach bolo taktiež
čali vo väčšom počte objavovať v Českostravovanie
a
doprava
do Skleného. Horslovensku prví utečenci zo Spiša a Oravy,
nooravskí
emigranti
mali
byť pôvodne
vzniklo niekoľko organizácií, ktoré sa im
usadení v domoch a gazdovstvách na
južnom Slovensku po maďarskom obyva8
MATUSCHAK, I.: The Abandoned Ones. In teľstve, ktoré bolo deportované do MaďarJednota z 9. 1. 1985, s. 10.
ska. Mnohí z týchto ľudí sa však po čase
9
Osobný archív Ľudomíra Molitorisa, List na svoje majetky vrátili a Slovákov vyhnapredsedovi obvodného výboru ČsKS v Kacvíne li. Po viacerých peripetiách bola nakoniec
z 28. mája 1961.
väčšina utečencov z hornej Oravy usade10
ŠAL Poprad, f. Okresný národný výbor
ná na bývalých maďarských statkoch.13
v Spišskej Starej Vsi (ďalej ONV Spišská Stará
Na druhej strane postoj slovenskej vlády
Ves), Situačné správy – hlásenie za marec 1947,
k tejto otázke jednoznačne ukázal, že ne70/1947 prez.
11
ŠAL Poprad, f. ONV Spišská Stará Ves, Situ- mienila riešiť príčiny, ale iba dôsledky maačná správa Povereníctvu SNR pre vnútorné veci sovej emigrácie.
v Košiciach – hlásenie mesiac júl 1945, 58/1945
prez.
12
SYRNÝ, M. – ŠMIGEĽ, M.: K problematike
hornej Oravy a severného Spiša v rokoch 1945
– 1947: východiská a perspektívy výskumu. In
Nepokojná hranica. Zost: Majeriková, M. Krakov :
Spolok Slovákov v Poľsku, s. 136.

13

GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945 – 1947. In Almanach Slováci v Poľsku XI. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007,
s. 192.
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Čriepky z histórie
Začiatkom januára
1946 sa, pre zlepšenie
kooperácie pri pomoci
utečencom,
Národná
rada odtrhnutých obcí
hornej Oravy spojila
s Oslobodzovacím výborom severného Spiša
a vznikol Oslobodzovací výbor Spiša a Oravy. Prvá organizačná
schôdza výboru sa
uskutočnila v Trstenej.
Za predsedu bol zvolený
Na Michala Grigera (prvý sprava) dodnes spomínajú mnohí krajania Ján Baďurík. Podpreds úctou a vďakou
sedom pre Spiš sa stal
bývalý učiteľ z Jurgova
Spišským utečencom poskytoval po- Ladislav Kudzbel a pre Oravu utečenec
moc Oslobodzovací výbor severného z Chyžného Karol Kadlubiak. Tajomníkom
Spiša, ktorý bol zriadený 10. októbra 1945 pre Spiš bol inšpicient ﬁnančnej stráže
v Spišskej Starej Vsi. Jeho predsedom sa v Kalenberku18 Koloman Slavkovský a pre
stal nedecký emigrant Ján Baďurik. Okrem Oravu dôchodkový adjunkt v Trstenej Ľubezprostrednej pomoci spočívajúcej naj- dovít Gigler. Spravodajcami boli určení
mä v zásobovaní a ubytovaní utečencov bývalý jurgovský učiteľ Michal Griger pre
si za cieľ stanovil aj sledovanie politické- Spiš a Ladislav Štefanides pre Oravu.
ho, hospodárskeho i kultúrneho položenia Okrem toho mal výbor ďalších 21 členov.
slovenského obyvateľstva v obsadených Poľská strana však protestovala proti náobciach.14 Záchytnou stanicou bola Spiš- zvu výboru, a tak 6. februára 1946 vydalo
ská Stará Ves, kde sa k 9. aprílu 1946 zdr- pražské Ministerstvo zahraničných vecí
žiavalo 424 zaregistrovaných utečencov príkaz Povereníctvu vnútra, aby sa oslozo severného Spiša. Odtiaľ boli umiest- bodzovací výbor premenoval na Komitét
ňovaní zväčša do domov a hospodárstiev utečencov z hornej Oravy a severného
opustených Nemcami, ale nielen tam. En- Spiša. Komitét sa materiálne i duchovne
klávy Slovákov z Poľska sa usadili v Ho- staral o emigrantov. Zaisťoval im stravné
lumnici, Spišskej Belej, Tatranskej Kotline, lístky, obuv, odev, vydával legitimácie, poStrážkach, Rakúsoch, Kežmarku, Slo- skytoval informácie, zachytával sťažnosti
venskej Vsi, Ruskinovciach, Žakovciach, obyvateľov sporného územia a podporoVeľkej Lomnici, Tatranskej Lomnici, Starej val študentov.19 Vďaka nemu sa mnohým
Lesnej, Huncovciach15, ale tiež v Osturni, Slovákom podarilo prežiť jedno z najťažStarej Ľubovni, Spišskej Starej Vsi, Ľubici ších období svojho života.
a Poprade. Niektorí odišli do Čiech a na
Po podpise Zmluvy o priateľstve a vzáMoravu.16 Množstvo emigrantov sa sústre- jomnej pomoci medzi Československom
dilo vo Svite, kde bolo ešte v roku 1949 a Poľskom z 10. marca 1947 a najmä po
v podniku Tatrasvit zamestnaných 295 postupnom uchopení moci komunistami
osôb zo spišských obcí v Poľsku.17
v Československu, ktoré vyvrcholilo vo
februári 1948, sa stala činnosť Komitétu
nepohodlnou pre ďalšiu internacionalistickú spoluprácu dvoch socialistických
14
ŠAL Poprad, f. ONV Spišská Stará Ves, Zákrajín. Preto na základe výnosu Poverepisnice zo zasadnutí ONV Spišská Stará Ves za rok
níctva vnútra č. 74/1-V/3-1948 zo dňa 3.
1945.
15
februára 1948 bola dňom 1. marca 1948
ŠAL Poprad, f. ONV Kežmarok, 268/1947.
16
KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica Slovenska jeho činnosť zastavená. Zároveň boli vypo roku 1945. In Terra Scepusiensis. Stav bádania zvaní všetci funkcionári, aby do 2. apríla
o dejinách Spiša. Levoča - Wrocław : Slovensko- odovzdali ONV v Trstenej všetky písompoľská komisia humanitných vied Ministerstva
školstva SR, Kláštorisko n. o., Centrum Badań
Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 941-942, GAREK, M.:
Horná Orava a severný Spiš..., s. 193-194.
17
ŠAL Poprad, f. ONV Spišská Stará Ves,
264/1949.
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Władysława Sikorského. Postrelili tiež
jeho syna Jakuba a vykradli mu všetok
majetok.
Január 1964 – nový poľský kňaz
Zdisław Bączkiewicz odmietol rešpektovať dlhodobo zaužívaný slovenský spev
a slovenské omše v kostoloch v Novej Belej a Krempachoch. Násilné zavádzanie
poľštiny viedlo ku konﬂiktom a vyvrcholilo
exkomunikáciou viacerých slovenských
rodín z cirkvi.
3. – 5. január 1968 – na pléne ÚV
KSČ bol zvolený za prvého tajomníka
Alexander Dubček, ktorý bol prvým Slovákom v najvyššej straníckej funkcii. Jeho
nástupom začal proces demokratizácie
Československa, ktorý vošiel do dejín
pod názvom „pražská jar“.
1. január 1977 – Hnutie na obranu
ľudských práv v Prahe vydalo dokument
pod názvom Charta 77, v ktorom požadovalo dodržiavanie ľudských práv v Československu.
1. január 1993 – vznikla samostatná
Slovenská republika. Na slávnostnom zasadnutí Národnej rady SR poslanci zložili
sľub vernosti Ústave SR a prijali Vyhlásenie NR SR k vzniku nezávislej SR. Už
v prvých hodinách existencie samostatnej
republiky nový štát diplomaticky uznalo
62 krajín sveta.
16. január 1993 – Slovenská republika sa stala členom Svetovej banky.
19. január 1993 – bola nová Slovenská republika prijatá do Organizácie spojených národov ako 180. členský štát a pred
budovou OSN v New Yorku bola slávnostne vztýčená slovenská štátna vlajka.
23. – 24. január 1998 – sa v Levoči
na pozvanie prezidenta SR Michala Kováča stretli prezidenti 11 štátov z krajín
strednej Európy.

nosti i celý majetok.20 Následne boli niektorí členovia perzekvovaní komunistickým
režimom za „štvavú revizionistickú činnosť proti bratskému národu poľskému a
rozvracanie dobrého pomeru medzi ČSR
a Poľskom“21 Napriek tomu mnohí až do
konca svojho života v rámci svojich možností pomáhali či už Slovákom z Poľska
na území Slovenska alebo slovenskému
národnému hnutiu v Poľsku.
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Dnešná miestna časť Spišskej Starej Vsi
– Lysá nad Dunajcom.
19
ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisnica zo zakladajúcej schôdzky Oslobodzovacieho výboru Spiša
a Oravy, k. 11.

20

KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica…,
s. 943-944.
21
ŠAL Poprad, f. ONV Spišská Stará Ves,
256/1951.
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RENOVÁCIA DREVENÉHO KOSTOLÍKA V TRIBŠI
Cestujúc Tribšom si isto všimneme, že na drevenom kostolíku
prebiehajú renovačmé práce. Preto
som navštívila miestneho farára vdp.
Rajmunda Dziadkiewicza, ktorý mi
poskytol informácie ohľadom prác,
ktoré tam v súčasnosti prebiehajú.
Kostolík pochádza zo XIV. storočia
a je pamiatkou, ktorá si zaslúži pozornosť okolia, aby sa zachovala pre budúce generácie ako svedectvo minulých
čias.
- Drevo je prírodným, organickým
materiálom, preto podlieha vplyvom
času a rôznym typom poškodenia. Postupne dochádza k zmenám v jeho
štruktúre - hnilobe a iným poškodeniam.
V súvislosti s tým stráca úžitkové a estetické hodnoty, - vysvetlil farár.
Navrhovateľom projektu renovácie
tribšského kostolíka je Dr. Jarosław
Adamowicz, ktorý sa snaží zachovať
kultúrne dedičstvo našich predkov. Renováciou kostolíka sa zaoberá Vysoká
umelecká škola z Krakova. Financie
na reštaurovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky pochádzajú z Ministerstva
kultúry PR. Práca je rozdelená na dve
etapy. Prvá etapa zahrňovala renováciu
polovice kostola s presbytériom, renováciu polychrómie a výmenu troch štvrtín
šindľov na vonkajších stenách. Reštaurátori pri svojich prácach využívajú tieto
metódy: reštitúciu, substitúciu a renováciu. Tieto práce sa urobili minulý rok.
- Zatiaľ je predložený návrh do Ministerstva kultúry o doﬁnancovanie II. etapy,
v ktorej je naplánované dokončenie renovácie interiéru a ukončenie výmeny
šindľov na stenách, ako aj výmena strechy. Stropové dosky od strešnej strany
sú spráchnivené, preto ich treba očistiť
a konzervovať, - povedal farár. - Dúfam,
že sa nám získať ﬁnančné prostriedky
pre tento účel a tým úspešne ukončíme
začaté práce. V ďalšej etape projektu
sme naplánovali renováciu kazateľnice,
svietnikov a baldachýnu.
Pamiatky sú svedectvom minulosti
pre budúcnosť, a preto snaha tribšského farára a jeho farníkov je potrebná.
Dúfame, že naplánovaná renovácia
prebehne v plnej miere a obnovený
chrám bude priťahovať mnohých návštevníkov.
Dorota Mošová
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Starý kostolik s obnovenou stenou so šindľami

Na fotograﬁi: prvý zľava - správca farnosti v Tribši vdp. Rajmund Dziadkiewicz počas hodovej sv. omše
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LYŽIARSKA SEZÓNA UŽ OTVORENÁ
Lyžiari od niekoľkých rokov si prídu na
svoje už aj na Spiši, kde existujú viaceré
vleky a dve väčšie lyžiarske strediská.
S každou sezónou pribúda záujemcov
o spišské vleky, čo núti ich majiteľov, aby
pripravovali vždy niečo nové a zaujímavé
pre návštevníkov. Koniec minulého roka
i začiatok tohto ponúkal výborné podmienky na športovanie všetkým milovníkom lyžovania, o čom sme sa presvedčili aj my.
Nová lyžiarska sezóna už beží v plnom prúde, preto sme navštívili jedno z
lyžiarskych stredísk na Spiši - „Koziniec“

Regionálna reštaurácia

Kubíková škôlka

v Čiernej Hore, kde sme sa porozprávali
s vedením strediska o ponuke pre malých
i veľkých lyžiarov.
V ponuke pre najmladších lyžiarov
majú lyžiarsku škôlku Kubíková škôlka,
ktorá má certiﬁkát Ministerstva športu
a je bezpečnou a priaznivou pre deti i ich
rodičov. Za výborné podmienky, ktoré ponúka svojím malým návštevníkom, získala 4. miesto v súťaží „Rodinný svah“. Na
malých lyžiarov dohliadajú profesionálni
detskí inštruktori a o zábavu počas prestávok sa starajú animátori. Na svoje si
na vleku prídu aj dospelí. Na vlek môže
prísť každý, kto má chuť si zalyžovať. Pre
tých, ktorí by sa chceli naučiť lyžovať na
lyžiach alebo snowborde, sú pripravené
školenia s inštruktormi. V ponuke sú aj
školenia pre inštruktorov. Dokonca na vlek
si možno odskočiť len tak uprostred dňa
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bez lyžiarskej výstroje, ktorú sa dá požičať
priamo v stredisku. Každý skúsený lyžiar
si nájde pre seba vhodnú zjazdovku, ktoré
sú kvalitne a dobre upravené s označením červeným, modrým a zeleným. Pre
náročnejších stredisko ponuka ski bike
a profesionálny snowpark (s dĺžkou 250
m), snowtubing, snowboard s prekážkami
aj bez (s dĺžkou trate 250 m).
Pre skupiny s počtom 20 ľudí je pri
nákupe lístkov 20% zľava a pritom vedúci
skupiny získava na každú 10 osobu VIP
kartu v hodnote 5 zlotých. Deti do 5 rokov
jazdia zadarmo a do 12 rokov so zľavami.
Pre pohodlie návštevníkov je pripravené
parkovisko s kapacitou tisíc miest a dodatočne dvadsať miest pre autobusy. Súčasťou strediska je aj regionálna dvojpodlažná
krčma s kapacitou päťstopäťdesiat osôb
s prekrásnym výhľadom na panorámu Tatier, okolité obce, ako aj dolinu rieky Bialky. Od tejto zimnej sezóny je sprístupnená
nová vyhliadková terasa s grilom a letnou
záhradkou. Návštevníci majú možnosť objednať si rýchle občerstvenie s donáškou
priamo na lyžiarsky vlek, čo je pre niektorých náruživých lyžiarov veľkou výhodou,
pretože sa môžu najesť bez schádzania
z vleku. Počas zimných prázdnin večery
v krčme patria ľudovým zábavám s regionálnou kapelou, čím je postarané nielen
o oddych tela, ale i ducha.
K peknému vzhľadu strediska patrí aj
úprava okolia, ktoré sa z roka na rok vylepšuje, vďaka čomu sa mení aj celkový
vzhľad samotnej obce.

Nočná lyžovačka

V lete je stredisko taktiež otvorené
a okrem krásnej vyhliadky ponúka prenájom priestorov regionálnej krčmy na
svadby (kapacitne do štyristo ľudí) a na
rôzne iné rodinné oslavy. Pre ﬁrmy je tu
zasa možnosť prenajať si konferenčnú
sálu s celou výbavou. V letných mesiacoch sa organizuje cyklistická škola. Lyžiarske stredisko „Koziniec“ Čierna Hora
sa chce stať od najbližšej letnej sezóny
súčasťou cyklického gminného kultúrneho
podujatia „Tatrzańské wici“. Preto organizátori vyhlásili súťaž na názov plánovanej
trojdňovej veselice s podmienkou, že sa
názov musí spájať so spišským regiónom
a istým spôsobom propagovať ho.
V najbližšom čase sa v stredisku plánujú tieto podujatia: 27. januára t.r. súťaž
o putovný pohár „Vivy“ a približne 15.
februára t.r. súťaž o putovný pohár Kubík
pre najmladších. Viac informácií a aktuálne termíny podujatí nájdete na webovej
stránke: www.koziniec-ski.com.
Dorota Mošová
Foto: archív Lyžiarskeho strediska
„Koziniec” Čierna Hora

Na vleku
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Spomienky sú listom histórie
a sú pokladnicou minulosti
hlboko zakorenenom v srdciach
i ľudskej pamäti.
Poslednú novembrovú sobotu 2010
sa v Prívarovke uskutočnil slávnostný
večierok venovaný 50. výročiu existencie
budovy školy, ktorá bola odovzdaná žiakom a učiteľom v roku 1960. Slávnosť sa
začala sv. omšou v neďalekej kaplnke,
ktorú spoločne celebrovali prelát Bolesław
Kołacz a rodák z Prívarovky páter Ksawery Ogórek. Na slávnosť prišli mnohí hostia,
rodičia spolu so svojimi deťmi i absolventi
školy. Po sv. omši prešli hostia do školy,
kde bol pre nich pripravený umelecký
program venovaný histórii školy.
Na úvod srdečne privítala riaditeľka
školy Janina Karkoszková všetkých hostí,
medzi ktorými nechýbal: vojt Veľkej Lipnice Mariusz Murzyniak, predseda gminnej
rady Veľkej Lipnice Franciszek Gawełda, čestný vojt Veľkej Lipnice Franciszek
Adamczyk, poslanci gminnej rady, prelát
Bolesław Kołacz, riaditeľ Združenej školy
vo Veľkej Lipnici Jan Kuliga, zástupcovia
školských a kultúrnych inštitúcií a ďalší.
Táto vzácna oslavovaná udalosť nesie
v sebe nielen 50 rokov histórie školy, ale
taktiež spomienky. Veď každé jubileum je
príležitosťou stretnutia sa v čase, v ktorom minulosť, dnešok a budúcnosť dávajú možnosť veriﬁkácie vydobytých právd
a ideálov.
Z perspektívy rokov je didaktická a vychovávateľská činnosť tejto základnej
školy ovenčená mnohými úspechmi, čoho
dôkazom sú mnohé získané odmeny a diplomy. Radosťou boli malé i veľké úspechy
žiakov tejto neveľkej školy pod Babou horou. Každý deň píše nový list histórie tejto
školy hľadiac s nádejou na lepší zajtrajšok. Žiaci realizujú závet patróna školy Dr.
Početne zhromaždení hostia
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Umelecký program pod vedením žiakov

Jubileum Základnej školy
Dr. Emila Kowalczyka vo Veľkej Lipnici - Prívarovke
Emila Kowalczyka zapisujúc medzi svoje
každodenné povinnosti takže jeden – milovať svoju malú vlasť – Oravu.
Nádherný obraz histórie školy prezentovaný v oravskom nárečí poprepletaný rozprávaním, básňami a divadelnými
scénkami nám priblížil školský život pred
polstoročím. Celý program sprevádzala
svojou hudbou, spevom a tancom oravská
ľudová kapela. Deti sa predstavili s folklórnym programom, ktorý pripravili pod dohľadom E. Karkoszku. Večierok obohatila
lipnická kapela v zložení: Ludwik Młynarczyk, Robert i Marcin Kowalczykovci,
Tadeusz Olszowy so synom, Robert Machajda a Patryk Rudnicki. Nechýbali ani
spomienky a osobné reﬂexie učiteľov,
ktorí dlhé roky pracovali v tejto škole. V

pamätnej knihe zostanú zapísané slová
pre budúce pokolenia.
Po umeleckom programe gazdinky
spomedzi rodičov pozvali hostí na oravskú večeru. Pri lipovom čajíku, medových
koláčoch a iných tradičných pochúťkach
si dlho, v príjemnom, takmer rodinnom,
kruhu spomínali na dávne časy. Tradične,
podobne ako aj pri iných príležitostiach,
sa rodičia veľmi aktívne zaangažovali
do prípravy slávnosti. Na záver si všetci
pochutili na narodeninovej školskej torte,
pri ktorej zaspievali „Sto lat“ pre všetkých,
ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spätí so
školou. Veľa úspechov a výborných výsledkov do ďalších 50 rokov!
ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici - Privarovke

Oravské tance a spevy

ŽIVOT

Krajanské oblátkové stretnutia
Predsedníčka MS SSP v Kacvíne
D. Radecká sa prihovára krajanom

Pri dobrej hudbe sa Kacvinčania zabávali až do neskorých hodín

M

razivý 6. január nového roku 2011 bol
sviatočným dňom nielen preto, že
podľa tradície navštívili v tento deň
narodeného Ježiška v Betleheme Traja králi
a obdarovali ho, ale pre našich krajanov v
Kacvíne aj preto, lebo si na tento deň naplánovali každoročné oblátkové stretnutie.
Tak sa podvečer, pred 18-tou hodinou, začala budova miestneho Slovenského domu
pomaly napĺňať. A keďže tento rok boli na
stretnutie pozvaní nielen samotní členovia
Spolku Slovákov v Poľsku, ale aj Slováci žijúci v obci, ktorí sa členmi ešte nestali, bola
hlavná sála čoskoro takmer plná.
Na úvod podujatia privítala všetkých
hostí novozvolená predsedníčka MS SSP
v Kacvíne Daniela Radecká. Okrem iného poznamenala, že príchod krajanov na
oblátkové stretnutie v tak hojnom počte je
dôkazom toho, že duch slovenský medzi
nami stále žije a že jeho ďalšia existencia
i fungovanie závisí od konkrétnych ľudí, našej ochoty a skutkov, ktorými ho budeme ďalej rozvíjať. Potom sa prítomným prihovoril
gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris. Poprial krajanom všetko dobré v novom roku,
pričom vo svojom príhovore tiež spomenul
významné výročie, ktoré si obec pripomenula v minulom roku, a to 690 rokov od prvej
písomnej zmienky o Kacvíne. Nakoniec sa
slova ujal zástupca slovenského generálneho konzulátu v Krakove Marián Baláž,
ktorý taktiež poprial krajanom všetko dobré
v novom roku. Medzi prítomnými samozrej-

me nechýbali ani čestný predseda SSP Ján
Molitoris, či dlhoročný bývalý predseda MS
SSP v Kacvíne Ján Venit.
Po úvodných krátkych príhovoroch už
nasledoval pekný program, ktorý s deťmi nacvičila učiteľka slovenčiny Alžbeta Górová.
Deti v kostýmoch anjelov, pastierov, Troch
kráľov, Jozefa i Márie zahrali scénku privítania Ježiška v Betleheme. A napriek tomu, že
niektoré z nich sa učia slovenčinu len veľmi

OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE V KACVÍNE
krátko, rozprávali veľmi pekne, za čo určite patrí veľká vďaka pani učiteľke Górovej
i rodičom, ktorí svoje deti zapisujú na vyučovanie slovenského jazyka. Po vystúpení detí
taktovku prevzala miestna dychovka pod
vedením Stanisława Wojtaszeka. Na úvod
zahrala a zaspievala niekoľko slovenských
kolied, pričom sa krajania so svojím spevom
aktívne pridávali k členom dychovky. Preto
dychovka nakoniec pripojila okrem kolied
ešte niekoľko ďalších rezkých melódií.
Potom už nadišiel čas na lámanie oblátky. Slova sa ujal miestny farár Tadeusz Majcher, ktorý vo svojom príhovore zaželal
prítomným božie požehnanie, na čo krajania začali odriekať modlitby. Po modlitbách nastal v sále veľký ruch, krajania
chodili s oblátkami od jedného k druhému,
pretože každý chcel každému popriať do
nového roku niečo pekné.

Kacvínsky rodák a gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris mal čo povedať svojim rodákom
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Pre všetkých zúčastnených bolo samozrejme pripravené aj chutné pohostenie – večera, klobásky, šunka, korbáčiky,
koláče, nealko, vínko a iné dobroty. Pri
týchto dobrotách však krajania potešili nielen svoje telo, ale aj dušu, keď sa
navzájom porozprávali a zaspievali si
slovenské pesničky. Do rytmu pritom na
harmonike vyhrával miestny organista
Andrej Soja, ku ktorému sa pridal aj mla-

dý talentovaný Michal Król. Dospelí sa
zabávali v hlavnej sále, deti zas na prízemí. Bolo potešujúce vidieť ich, ako si
s radosťou tancujú a k tomu pospevujú
pesničky. Určite by bolo pre nich zaujímavé i prospešné založiť v obci folklórny
súbor, aby mohli svoje nadanie rozvíjať a
v budúcnosti predviesť aj na iných spolkových podujatiach.
Príjemná akcia trvala až do neskorých
nočných hodín a mnohí krajania si pochvaľovali, že aspoň raz v roku sa v takom
hojnom počte môžu stretnúť, porozprávať
a zabaviť. Na záver azda možno povedať,
že tohtoročné oblátkové stretnutie v Kacvíne sa skutočne vydarilo. Ostáva už len
veriť, že všetky novoročné želania, čo boli
vyslovené pri lámaní oblátky, sa počas
roku 2011 aj skutočne naplnia.
Milica Majeriková

Pekné predstavenie v slovenčine pripravila
krajanka a učiteľka slovenčiny A. Górová

21

Krajanské oblátkové stretnutia

Požehnanie oblátkov

Čestní hostia podujatia

VO VIANOČNO-NOVOROČNEJ NÁLADE
So začiatkom nového roka sa v krajanskom hnutí spájajú
oblátkové podujatia organizované, v niektorých miestnych
skupinách. Je to jedná z mála príležitosti, aby sa krajania
stretli, porozprávali sa a spoločne si zaspievali, zaspomínali
a aj zatancovali. Je to aj istý druh oddychu od bežného života.
Sobotňajší večer 8. januára sa v Novej Belej niesol v duchu spoločného stretnutia. Do požiarnej zbrojnice sa schádzali
krajania a pozvaní hostia, aby sa podelili oblátkou a popriali si
všetko dobré na začiatku nového roka. Na úvod po dvojročnej
prestávke, všetkých zhromaždených privítala Monika Bednarčíková a zaželala im prijemný večer a veselú zábavu. Medzi hosťami nechýbal generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky,
podpredseda Spolku Dominik Surma, generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris, obvodný predseda SSP na Spiši František Mlynarčík, farár Tadeusz Korczak, bývalý riaditeľ gymnázia
v Krempachoch Jan Szenderewicz, richtár Jozef
Majerčak, predsedníčka MS SSP v Novej Belej
Jana Majerčaková, kapelník Emil Cervas mladší,
šéfredaktorka Života Agáta Jendžejčíková, učitelia zo ZŠ v Novej Belej a ďalší.
Zhromaždením sa prihovoril generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, ktorý povedal
o. i. – Teším sa, že som sa mohol ocitnúť medzi
Vami a chcem Vám popriať veľa šťastia, radosti,
spokojnosti a pohody. Som rád, že si pestujete
tradície a nezabúdate na ne. Ako vidím, nový
dom bude mať komu slúžiť a verím, že jeho otvo-

renie bude už čoskoro. Stavba napredovala rýchlo a to, myslím
si, veľkou zásluhou gen. tajomníka Ľ. Molitorisa, za čo mu patrí
vďaka. Prajem všetkým pekný večer vospolok.
Potom sa slova ujal generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris. Vo svojom príhovore upozornil zhromaždených na to, aby
si rozvážili myšlienku o zapisovaní svojich deti na vyučovanie
slovenského jazyka v škole. Ďalej hovoril: - Je snaha, aby nová
klubovňa už od tohto kalendárneho roka bola oﬁciálne otvorená. Určite už budúcoročné oblátkové stretnutie bude v nových
priestoroch. Zároveň Vám prajem veľa zdravia, radosti a ďalšie
spoločné stretnutia. Keď ešte gazdujete, tak Vám v duchu novoročných vinšov prajem, aby sa Vám kravy telili, ovce kotili a
kobyly žrebili.
Ako prvá sa v tento večer zhromaždeným prihovorila svojimi
melódiami miestna dychovka pod taktovkou Emila Cervasa mladšieho. Zahrala viaceré skladby, o. i. slovenské koledy, ľudové pesničky a ďalšie rezké melódie. Veľký potlesk divákov
svedčil nielen o výbornej hre, ale aj dobrej nálade
účastníkov stretnutia. Vystriedali ju žiaci učiaci sa slovenčinu na miestnej základnej škole, ktorí pripravili
spolu so svojimi učiteľkami scénku o narodení Ježiška. Na svoje vystúpenie sa veľmi dobre pripravili a s
ochotou ho predstavili. Osobitnú pochvalu si zaslúžia
prváčikovia, ktorí odvážne a s peknou slovenčinou
ohlasovali dobrú zvesť. Spolu so žiakmi si koledy
Delenie sa oblátkou

Krajania pozerajú umelecký program
Anjel priniesol
dobrú zvesť
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ŽIVOT

Krajanské oblátkové stretnutia

Hrá miestna dychovka
Žiacka scénka sjasličkami

ochotne zaspievali aj zhromaždení a tým sa všetci preniesli do vianočnej nálady. Na záver žiaci zavinšovali prítomným všetko dobré
do nového roka a s optimizmom ukončili svoj program. Po nich
patrilo neveľké javisko FS Spiš, ktorý ako každý rok, aj tentokrát
prišiel pod vedením Jozefa Majerčaka potešiť svojím vystúpením
účastníkov oblátkového stretnutia. Devy a mládenci predviedli rezké slovenské a spišské tance a k tomu si aj zaspievali. Nejeden
krajan či krajanka si zanôtili pesničky spolu s nimi, veď aj mnohí z

nich boli voľakedy členmi súboru. Niektorým aj nohy
samé pod stolom utekali do tanca. Súbor nás svojím
vystúpením nielen dobre naladil, ale aj rozospieval.
Toto vystúpenie uzavrelo umeleckú časť večera a na
rad prišla dlho očakávaná chvíľa posvätenia oblátok.
Monika Bednarčíková poprosila o požehnanie oblátok farára T. Korczaka. Najskôr sa však všetci spoločne pomodlili
za zosnulých. Ešte pred požehnaním farár taktiež zaželal zhromaždeným požehnaný rok, plný božích milosti a radosť z nových
priestorov, ktoré budú čoskoro k dispozícií. Vianočná nálada
sa zdôraznila aj čítaním evanjelia v slovenčine o narodení
Ježiška. Požehnané oblátky rozniesli členovia súboru Spiš
medzi zhromaždenými a nastlala chvíľa vzájomných blahoželaní. V pozadí bolo počuť slovenské koledy. Z kuchyne sa
už šírila mámivá vôňa večere, ktorý pre prítomných pripravili
belianske kuchárky a na stoly donášala mládež a členovia
súboru Spiš. Neskôr sa medzi krajanmi rozprúdili živé diskusie na rôzne témy. Krajania si aj s chuťou zaspievali ľudové
pesničky za hudobného sprievodu Jozefa Majerčáka a Juliána Dluhého. Ku radosti a veselosti večera prispeli aj slovenské
pesničky, ktoré lákali prítomných do tanca. Zábava a diskusie trvali
do neskorej noci. Krajania sa rozchádzali s prísľubom opätovného
stretnutia o rok a už v nových priestoroch, ako to niekoľkokrát odznelo počas večera.
Poďakovanie patrí predsedníčke a členom výboru, ktorí sa
podieľali na príprave podujatia, ale aj žiakom, mládeži, FS Spiš,
kuchárkam za chutné jedlá a krajanom za spoločne strávený čas
a zábavu.
Agáta Jendžejčíková

Pri chutnej večeri

FS Spiš

Počas oblátkového stretnutia
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CESTA ZA POZNANÍM VEDIE DO MARTINA

A

rkadiusz Kugler je účastníkom kurzu slovenského jazyka, organizovaného Spolkom Slovákov v Poľsku.
Pokiaľ ide o jeho záujem o slovenčinu
a všetko, čo súvisí so Slovenskom, patrí
ku skutočným „slovakoﬁlom“. Treba ešte
podotknúť, že navštevuje skupinu stredne pokročilých, takže pri svojich cestách
na Slovensko sa bez problémov dohovorí
s každým Slovákom. Hneď na prvých lekciách sme hrali hru pod názvom Novinári.
To znamená, že sme sa snažili dozvedieť
sa o sebe čo najviac a nevyhýbali sme
sa ani pálčivým otázkam. O Arkovi, lebo
tak ho všetci na kurze slovenčiny voláme,
sme sa okrem iného dozvedeli, že pracuje
v knižnici na Sliezsku, má veľmi rád Slovensko, chce sa o tejto krajine dozvedieť
čo najviac, nie je mu cudzia ani história
tohto štátu a popritom je aj veľkým milovníkom písaného slova.
Bola som milo prekvapená, keď mi
jedného dňa po lekcii navrhol, či by sa mohol podeliť o svoje dojmy, ktoré nadobudol
počas svojho študijného pobytu v mestečku, ktoré je naším krajanom dobre známe
- v Martine. Arek v rámci svojej výpravy
za poznaním slovenskej kultúry navštívil
Slovenskú národnú knižnicu a mnohé iné
kultúrne i vedecké inštitúcie. Jeho náklonnosť a úctu k blízkym susedom to len prehĺbilo.
Rozhovor začal nasledovne: - Pre každého milovníka písaného slova je knižnica
špeciálnym miestom. Pre knihovníka, ktorý si váži históriu a tradície, je o to dôležitejšia národná knižnica. No a keď k tomu
prirátame fakt, že takýto zanietenec sa
V študovni so šikovnými pracovníčkami
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vyznačuje aj veľkou sympatiou k Slovensku a k jeho ľubozvučnému jazyku, všetky
tieto skutočnosti sa stretnú v jednej idei,
ktorú v sebe nesie výnimočná inštitúcia
ako je Slovenská národná knižnica, - zamyslel sa Arek.
Ako sa Arek vlastne na Slovensko
dostal? Kto mu umožnil túto zaujímavú
cestu za poznaním? Sliezska Politechnika
v Gliviciach, kde Arek pracuje, pravidelne umožňuje svojim pracovníkom účasť
na európskom programe Erasmus, ktorý
je určený nielen študentom, ale aj pracovníkom. V rámci programu sú umožnené
týždenné stáže vo vybranej pobočke akejkoľvek vedecko-náučnej inštitúcie v EÚ.
Cieľom je spoznanie činnosti tejto inštitúcie a rozšírenie kontaktov v rámci vybranej
problematiky. Vedeckí pracovníci knižnice
navštívili doteraz vďaka programu knižnice v Nemecku, Španielsku či Holandsku.
Arek bol od 28. júna do 2. júla 2010 práve
v spomínanom Martine a Slovenskej národnej knižnici.
- Neukrývam, tak, ako to býva, bolo
treba vybaviť rôzne formálnosti. Hneď od
začiatku sa mi venoval šéfredaktor časopisu Knižnica - Tomasz Trancygier, Poliak
ktorý už mnohé roky pracuje v martinskej
SNK. Sám sa ochotne podujal na rolu
môjho tútora, - vysvetlili Arek a dodal, že
preňho je SNK skutočným darom slovenského dedičstva, kultúry a tradícií.
- Do Martina som cestoval s určitými
obavami i pochybnosťami, no tie sa vytratili hneď po mojom príchode. Všetci ma
tam srdečne prijali a obrovský dojem na
mňa urobila profesionalita a bohaté vedo-

mosti i poznatky, akými disponujú pracovníci SNK.
Arek sa priznal, že pobyt mu uľahčila
aj jeho znalosť slovenského jazyka, a to
nielen na pôde knižnice, ale samozrejme
aj v bežnom kontakte s ľuďmi. Ako som
sa dozvedela, zaujímala ho najmä bežná
práca kolegov, aká je dostupnosť informácií i reklama a propagovanie knižnice.
- Veľkú pomoc mi poskytla PhDr. Darina
Janovská – riaditeľka Odboru služieb, dozvedel som sa tiež o práci spojenej s organizovaním výstav, stretnutí i konferencií. Zdrojom informácií boli pre mňa slová
ďalšieho naslovovzatého odborníka Mgr.
Petra Cabadaja.
Arek sa presvedčil o tom, že, tak ako
v Poľsku, aj tu každá knižnica hromadí svoje zbierky v skladoch, no národná
knižnica sa týmto procesom zaoberá
oveľa detailnejšie, veď v tejto inštitúcii sa
predsa nachádzajú expempláre všetkých
dokumentov, aké boli kedykoľvek vydané
doma i v zahraničí, nakoľko sa týkajú národu, štátu, či štátneho jazyka. Knižnica,
samozrejme, využíva modernú technológiu i spôsob spracovania informácií a ich
dostupnosti pre vedcov, literátov, či odborníkov, ale aj študentov i profesorov. V
tomto prípade, ako povedal Arek, SNK sa
naozaj nemá za čo hanbiť.
- Každý, kto mal možnosť navštíviť
Slovensko, mohol sa presvedčiť o precíznosti, s akou naši susedia využívajú zdroje
a fondy z EÚ. A tak je to aj v oblasti vedy a
kultúry, aspoň podľa môjho názoru. S obdivom som si uvedomil, aké zaujímavé sú
programy iniciované v spolupráci SNK s

Arek so šéfredaktorom T. Trancygierom
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Ministerstwom kultúry SR i EÚ - presvedčivo tvrdí Arek. Ide napríklad o aktivity
spojené s nákupom licencií, ktorými disponujú knižnice na území nášho štátu,
vďaka ktorým je umožnená dostupnosť k
zahraničným informačným serverom, ale
aj vedenie databázy čitateľov, uchovávanie archívnych dokumentov na lokálnej i
celoštátnej úrovni a pod.
Arek sa zmienil aj o portáli Memoriál
Slovaca, ktorý bude neustále aktualizovaný a umožní prístup k mnohým historickým dokumentom týkajúcich sa histórie
národa. Pre vedcov nielen zo Slovenska,
ale predovšetkým tých spoza hraníc to
bude uľahčenie v ich vedecko-bádateľskej
práci.
Popritom, aj samotný Martin na Areka urobil dojem. Oboznámil sa aj s takou
ustanovizňou, akou je Matica slovenská,
ktorá existuje už od roku 1863 a dozvedel sa, že v ťažkých časoch boja o kultúru a jazyk, sa práve na jej pôde uchovala
zbierka kníh, plniaca neskôr rolu národnej
knižnice. Veľkým pomocníkom a ochotným radcom v rámci týchto vedomostí bol
PhDr. Milan Gonda, bývalý riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne.
Ako vidieť, hoci bol Arek na študijnom
pobyte len týždeň, nadobudol množstvo
poznatkov i skúseností, akoby tam strávil
oveľa dlhší čas. Osvojené na kurze poznatky zo slovenčiny mu vo veľkej miere
uľahčili tento pobyt. Je toho ešte oveľa
viac, o čom by sa dalo písať i rozprávať
na túto tému. Jedno je však isté, určite sa
oplatí zapájať sa do rôznych výmenným
programov a spoznávať históriu i kultúru
svojich susedov. Zásluhou za vynaloženú snahu i energiu budú zážitky a bohaté
skúsenosti, ktoré si zo Slovenska môžete
priniesť a v spomienkach navždy uchovať.
Text: Lýdia Ostrowska, Artur Kugler
Foto: archív Artura Kuglera
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30. výročie prvých absolventov slovenského lýcea v Jablonke v kolektíve s druhým ročníkom (1985)
– pred kostolom v Jablonke

Zo spomienok 55. výročia
absolventov z Jablonky
Vlani koncom septembra sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventov lýcea po 55. rokoch od maturitnej
skúšky, o ktorom sa všetci čitatelia už
dozvedeli zo stránok nášho časopisu. Prinášame vám dodatočne dojmy
hlavného organizátora osláv Bronislava Knapčíka, ktorý bol navrhovateľom
a realizátorom posledného stretnutia.

Popritom sa nám podarilo navštíviť
i neďaleké mesto Námestovo a ďalej pokračovať v ceste na Sliezsko a Skrzyczne,
kde bola zorganizovaná krajanská vatra.
Následne sme sa zúčastnili slovenskej sv.
omše v Krakove a na pozvánku predsedu
MS SSP v Krakove Jerzyho M. Bożyka
taktiež koncertu, ktorý mal v Mikołowe.
Mnohé pozitívne, ale i negatívne
skúsenosti isto ovplyvnia ďalšie možné
výročné stretnutia absolventov z Oravy
a Spiša. Verím, že do budúcich príprav sa
kolegiálne zapojí viac krajanov a zároveň
tieto stretnutia podporia aj ﬁnančne. Preto sa chceme týmto poďakovať za jedinú
ﬁnančnú podporu vlaňajšieho stretnutia
práve krajanom zo Sliezska.
Verím, že krajania do budúcnosti pookrejú, čo sa odrazí aj počas budúcich
stretnutí v krajanskom prostredí. Nuž teda
– dovidenia na ďalších stretnutiach!
Brono Knapčík

Chceli by sme sa týmto poďakovať za
pomoc pri organizovaní osláv 55. výročia
absolventov – slovenčinárov z Jablonky.
Srdečná vďaka patrí kolektívu redakcie
časopisu Život za propagáciu stretnutia a
obvodnému výboru na Orave za pripravené pohostenie. Pobyt na Orave nám o.i.
spestrila prehliadka pozemku, na ktorom
by malo vyrásť Centrum slovenskej kultúry. Zároveň sme navštívili aj lýceum, úrad
gminy a miestny cintorín, na ktorom spočíva Stefan Wacławiak, prvý riaditeľ lýcea so
slovenským vyučovacím
jazykom, ako aj spolu- Slávnosť prvých a druhých absolventov slovenského lýcea v Jablonke
žiak Augustín Andrašák. pri príležitosti 30. výročia (1985) – v Martine pred Maticou slovenskou
Nakoniec sme si
posedeli pri poháriku
dobrého vína, pri ktorom
sme si zaspomínali na
neprítomných spolužiakov, ktorí sa od čias štúdii stali pre nás blízkymi,
i profesorov, ale zvlášť
na tých, ktorí sa aktívne
zapojili do príprav 50.
výročia prvej maturitnej
skúšky, počas ktorých
boli prví absolventi vyznamenaní Ministerstvom školstva SR.
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ie je tu žiadna kalvária.
Prvú murovanú kaplnku na
počesť sv. Anny nechal postaviť
a zaklenúť roku 1712 zo severnej strany
kostola miestny farár Matúš Butavský. Je
dotovaná a je v dobrom stave okrem strechy, ktorá sa opraví v najbližšej budúcnosti. Kurátorom kaplnky je miestny farár.
Na sviatok sv. Anny tu slúži od nepamäti a so súhlasom biskupa miestny farár
slávnostnú omšu. Kaplnka má výsadu plnomocných odpustkov z 24. októbra 1639
od pápeža Alexandra VIII., ktoré sa vzťahovali na tri bratstvá sv. Anny; tie už síce
nejestvujú, ale odpustky platia.
Žiadne kamenné nápisy v kaplnke nie
sú. Ako jej zariadenie je tu oltár zasvätený sv. Anne, sochy sv. apoštolov Petra
a Pavla, obraz sv. Anny, ozdobený troma
striebornými korunami. Na oltári sú tri
plachty, úplné a nepoškodené portatile.
Nie sú tu iné doplnky, keď treba, poslúžia
kostolné.
Druhá kaplnka je poniže dediny, murovaná, zaklenutá, postavená súkromným
nákladom farníka roku 1767 na česť Najsvätejšej Trojice, dotovaná kacvinským
farárom Jánom Mniškom, práve sa opravuje, jej kurátorom je miestny farár. Navštevuje sa v kántrové dni, omša v nej
nebýva, nemá ani udelené odpustky. Nie
sú tam viditeľné žiadne kamenné nápisy,
je tam len maľba kríža a dva svietniky.
Tretia kaplnka je na miestnom cintoríne, murovaná, pokrytá škridlou, postavená farníkmi a sčasti kostolom roku 1768
na česť sv. Kríža; nemá žiadnu dotáciu,
stará sa o ňu obec a doteraz ju udržuje
v dobrom stave. Navštevuje sa na Dušičky, všetko býva v čiernom, omša tu
nebýva, nemá ani odpustky, bývajú tu len
modlitby ľudu za mŕtvych. Nie sú tu žiadne nástenné nápisy, je tu len malý oltárik
a Ukrižovaný.
Štvrtá kaplnka je na kopci za potokom pri ceste do Nižných Lápš, je z tvrdého materiálu, zaklenutá, postavená na
počesť Panny Márie Snežnej súkromným
nákladom jedného farníka okolo roku
1750. Nemá žiadnu dotáciu, je v dobrom
stave, v ktorom ju udržuje obec. Cez kántrové dni býva ku nej procesia, omša tu
nebýva, nemá odpustky. Nie je tu žiaden
nápis, je v nej len obraz Panny Márie
Snežnej.
Jediný mohutný kríž je východným
smerom pri vonkajšom múre kostola zakrytý plechom, na dreve kríža vysokom
takmer 3 siahy je plechová lampa, ktorú
z času na čas veriaci zapaľujú, nevedno
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kto ju zhotovil, nemá žiadnu dotáciu, predsa len sa na ozdobu udržuje nákladom
kostola.
Nevedno kto a kedy postavil sochu
Bolestnej Panny Márie na moste povyše
dediny. Nemá žiadnu dotáciu. Starajú sa
však o ňu (pro decore) zbožní farníci.
Krypta - tu nie je.
Sú tu dva cintoríny: jeden naokolo kostola roku 1811 vlastným nákladom nechal
vymurovať miestny farár Daniel Udransky.
Má tri brány, už sa na ňom nepochováva.
Druhý je mimo dediny, za dolným mostom. vzdialený asi 400 krokov od kostola,
je vlhký, slúži na pochovávanie farníkov.
Je ohradený pevným múrom, má jednu
uzavretú bránu, nekosí sa, nič tu neruší
posvätnosť miesta, nevedno či bol požehnaný a či zneuctený, nepochovávajú sa tu
nepokrstené deti, ani nehodní cirkevného

2. Patrón, farár, učiteľ, sluhovia
kostola
Patrónom kostola od prastarých čias
je rodina slobodných barónov Horvátov
z Plavča od nepamäti nespochybniteľným
právom z rozhodnutia kráľa. Toto právo
vykonáva teraz slobodný barón Ferdinand
Horvát z Plavča, ktorý je účastný všetkých
pôct a výsad, plynúcich z patronátneho
práva. Je katolík.
Súčasným farárom je tu Ján Krst. Majer, 63 ročný, za kňaza bol vysvätený v novembri 1795, spišským biskupom grófom
Jánom Révajom. Do terajšieho benefícia
bol uvedený 5. novembra 1815 - slobodným pánom Michalom Brigidom. Teológiu
absolvoval v Bratislave bez záujmu o gradus. Starosť o duše začal vo Veličnej 5
mesiacov, v Tvrdošíne 4 mesiace, v Kežmarku vo funkcii kaplána skoro tri roky,

FARNOSŤ KACVÍN ROKU 1832 (2)
pohrebu, slúži výlučne na pochovávanie katolíkom. Jamy sa kopú do hĺbky 8
stôp, dostatočne široké a na mieste aspoň
30 rokov od posledného pochovania. Nie
je tu kostnica, ak sa vykopú staré kosti,
dajú sa do hrobu pri najbližšom pohrebe.
Je tu fara, kde má farár dve murované
izby a komory, postavená roku 1734 za
miestneho farára Krena, pre služobníctvo
je tu jedna väčšia a jedna menšia izba,
chodbička a drevená komora. Na budove
je poznať zub času (temporum edacitate
vetusto). Dvor je priestranný, 4 maštale,
2 šopy na slamu a seno, 1 vozovňa, 3
chlievy, 1 prípravňa. Hospodárske budovy opravil vlastným nákladom terajší
farár, sú v dobrom stave. Najvyššiu starosť má patrón, menšie veci opraví farár
s obcou.
Murovanú školu tu postavilo roku 1814
Nedecké panstvo a miestny farár Daniel
Udranský, teraz spišský kanonik, podľa
zámeru zakladateľa opravuje a zachováva ju v peknom a dobrom stave. Je
tam obývacia izba a komora pre učiteľa
a trieda oddelená od bytu učiteľa, vybavená tabuľou, katedrou a iným zariadením
v slušnom stave. Na pripojenom dvore
sú 3 maštale, stodola, vozovňa, sýpka
a chliev.
Palivové drevo dodáva škole panstvo
z obecných lesov Kacvína. Je to triviálna
škola, jednotriedka, zmiešaná pre chlapcov a dievčatá, čisto katolícka. Okrem nej
nie je tu žiadna škola.

potom 10 rokov farár v Tribši, v Nedeci 6
rokov. V tomto terajšom benefíciu pracuje
17 rokov.
Učiteľom je Michal Chmell, 39 ročný,
ženatý, má predpoklady byť vynikajúcim
učiteľom, učil sa u Bartolomeja Salatku,
učiteľa v Nedeci, pretože ešte nebola
žiadna diecézna preparandia, žiadane
vysvedčenie nemá. Je predovšetkým vynikajúci v speve, v hre na organ a na dychové nástroje, 13 rokov pôsobil skvele
v Krempachoch, do Kacvína ho vyžiadal
ako čestnú odmenu slobodný pán barón Andrej Horvát z Plavča. Žije mravne
a príkladne, s ľuďmi v pokoji, ku žiakom je
milý a láskavý, k farárovi poslušný a úctivý, v povinnostiach presný, nemá žiadne
záludné vlastnosti. Menuje ho patronát so
zachovaním práv farára a dekana; pri tejto
vizitácii bolo dohodnuté, aby získal dodatočne vysvedčenie z preparandie. Pri preberaní tejto stanice zložil vyznanie viery
podľa Tridentského koncilu v kostole pred
terajším farárom.
Sú dvaja kostolníci: Jozef Tynus, 60
ročný a Matej Vojčik, 40 ročný, vyskúšaní
mravmi a životom, úradu rozumejú, v rodinnom živote strední, v správe cirkevných vecí verní, volí si ich farár a môže ich
uvoľniť.
Stály hrobár je jeden, Jozef Gradovič,
prijíma ho obec so súhlasom farára, ktorí
ho môžu uvoľniť. Statočného života.
Sú tu dve babice: prvá Tereza Grehenová, druhá Alžbeta Žideková, statočného
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života, triezve, vhodné na svoje poslanie,
sú poučené farárom o spôsobe ako udeliť
sviatosť krstu v prípade potreby, poučené
a vyskúšané okresným chirurgom, prijíma
ich obec pod dohľadom slúžneho.
Terajší farár má týchto sluhov: Jozefa
Radeckého, 26 ročného, druhý je Vojtech
Radecký, 21 ročný, slúžka Františka Žideková, 20 ročná. Všetci sú katolíci, čestnej
povesti a chovania, nenárokujú si výsady,
k farníkom sú ľudskí.
3. Povinnosti cirkevných osôb
a s nimi spojených
Rodina slobodných barónov Horvát
z Plavča si plní riadne svoje povinnosti
s láskavým postojom a ochotou.
Povinnosti farára sú nasledujúce: sústavne zostávať v benefíciu, nevzďaľovať
sa bez súhlasu biskupa.
Má stále nosiť tonzúru a reverendu,
starať sa o zariadenie kostola, usilovať sa
o nádheru Božieho domu.
V bohoslužbách treba zachovávať
presný poriadok. Farára viaže: každú nedeľu a sviatok o 10. hod. kázeň, spievaná
omša, o 2-hej popoludní vešpery, litánia
a nato je katechéza pre ľud. V pracovné
dni je každodenne sv. omša, v zime trochu
neskôr.
Podľa pápežských úprav je farár povinný v nedeľu a vo sviatky obetovať
svätú omšu za ľud a spomienku za apoštolského kráľa. Tiež fundačné omše musí
povinne odslúžiť počtom a v tie dni, ako
sú určené:
a) Z fundácie Martina Šechoviča mesačne dve tiché.
b) Z fundácie Jána Bilského mesačne
dve tiché.
c) Z fundácie Tomáša Šragoviča mesačne dve tiché.
d) Zo zbierok Bratstva sv. Anny mesačne dve tiché.
e) Z fundácie Jakuba Červuša a Valentína Kačmarčika v kántrové dni, v oktáve sv. Anny 5 spievaných omší.
f) Z fundácie Jakuba Špernogu mesačne jedna tichá.
g) Z fundácie Jakuba Molitorisa mesačne jedna tichá.
h) Z fundácie Adalberta Molitorisa, 9
tichých omší ročne).
i) Z fundácie Jakuba Molitorisa cez
rok 6 tichých omší, t. j. každý druhý mesiac jednu sv. omšu.
k) Z fundácie Andreja Gorilla cez rok
6 tichých omší, každý druhý mesiac jednu.
l) Z fundácie Jána Zajonca každý mesiac jednu spievanú.
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m) Z fundácie Mateja Majera, výročná
11. marca.
n) Z fundácie Antona Špernogu každý
druhý mesiac jednu spievanú.
Tabuľka fundačných omší visí v sakristii a deň celebrovania je vyznačený v nato
určenom farskom protokole.
Farára tiež viaže odbaviť v priebehu
roka spoločné cirkevné oslavy, procesie
a prosby v určené dni, ako sú: kántrové
dni, procesia na sv. Marka, procesia na
Božie Telo a i.
Upozorňovať ľud na sviatočné dni a
pôsty, hlásať slovo Božie v nedele a dni
sviatočné, dôsledne katechizovať v predpísané dni, starať a aj o Cigáňov, tulákov
a podávať im základy viery a mravov, nadovšetko udeľovať krst v kostole v určenom čase.
Ľud častejšie napomínať, aby prijali
sviatosť birmovania, ktorí ju doteraz neprijali - a pripraviť ich na to.
Hostie v cibóriu vymieňať každých
osem dní; vystaviť Sviatosť oltárnu na Narodenie Pána, Vzkriesenie, Turíce, odpust,
zasvätenie chrámu, sviatok Mena Ježiša
a Márie, Božie Telo a jeho oktávu, Bielu
Sobotu a vtedy, keď to nariadia vyššie
úpravy. K chorým niesť Sviatosť oblečený
v superpelicey a štóle v sprievode učiteľa,
ktorý dáva znamenie zvončekom.
Spovedať má v kostole oblečený v superpelicey a štóle - ak to potreba nevyžaduje ináč - a žiadať od farníkov potvrdenie
o veľkonočnej spovedi.
Keď je volaný k chorému, nech ide bez
meškania, aj bez pozvania ich má navštevovať a napomínať, aby prijímali sviatosť
pomazania a Sviatosť oltárnu, kým sú
ešte pri vedomí; nech im dáva pápežské
rozhrešenie s plnomocnými odpustkami.
Budúcich manželov - podľa nariadenia
Tridentského koncilu - oznámiť v kostole
troma ohláškami, informovať o prípadných prekážkach a vyzvať ľud o ich oznámení, nepripustiť manželov k sobášu bez
dôkladného poučenia o viere, mravoch
a o vážnosti manželstva a jeho záväzkoch;
snúbencov z inej farnosti sobášiť len so
súhlasom tamojšieho farára a potvrdení
ohlášok, tiež poddaných z cisárskych majetkov, armády, Bavorákov len s prepúšťacími listami a potvrdeniami veliteľstiev
a vojenských kaplánov; sobášiť má vždy
v kostole, najmenej pred dvoma svedkami, nikdy nie v zakázanom čase - len ak
v prípade nutnosti majú snúbenci dišpenz
od diecézneho biskupa.
Chlapcov pred 18. a dievčatá pred 16.
rokom nesobášiť priľahko, manželské ne-

zhody dávať do poriadku. deti, ktoré prídu
na svet z miešaného manželstva, vychovávať podľa katolíckych zákonov kráľovstva, školskú mládež katechizovať raz do
týždňa.
Utešovať úbohých a biednych a podľa
možností im pomáhať.
Patrónovi preukazovať česť a úctu,
práva cirkvi a farára brániť zo všetkých
síl.
Splniť nariadenie diecézneho biskupa:
vlastné knihy farára po jeho smrti darovať
farskej knižnici.
Neprechovávať zakázané knihy, nečítať ich, ani nedávať čítať.
Opatruje farské protokoly, uvedené
pod písmenom A) na záver tejto kanonickej vizitácie, takisto protokoly kráľovských intimátov, matriky - pripraví koncom
roka ich odpis, odovzdá dekanovi a ten
na biskupsky úrad. Nech sa zúčastňuje
dištriktuálnych stretnutí a porád so všetkou skromnosťou a úžitkom z nich. Ak sa
mu stanú nejaké krivdy, nech ich predloží
príslušnému fóru.
Povinnosti učiteľa v kostole sú: otvárať
a zatvárať kostol, obliekať kňaza a pomôcť s ostatnými vecami, hrať na organ
aj vo všedné dni, podľa znenia fundácie
starať sa o večné svetlo a o čistotu kostola. Mimo kostola: zvoniť na Anjel Pána,
na pohreby a k bohoslužbám, sprevádzať
farára k chorým, absolvovať predpísané
spevy. Školskú mládež vyučuje 10 mesiacov, každý týždeň 5 dní a denne 4 hodiny čítanie, písanie, počty a náboženstvo
podľa predpisov z roku 1820, používa
predpísané knihy; v nedele a vo sviatky
cvičí ľudí v posvätnom speve. Je aj notárom obce bez toho, aby to bolo na úkor
predchádzajúcich povinností.
Kostolníci sú povinní zapaľovať svetlo, so zvončekom obchádzať kostol, starať a o úplnosť zariadenia a pokladne, od
ktorej majú jeden kľúč, o čistotu kostola,
každú poruchu na budove kostola majú
hlásiť farárovi.
Kopať jamy, upravovať hroby, pri pohrebe vložiť mŕtveho do jamy, cintorín vždy
uzavrieť.
Bez rozdielu asistovať pri pôrode
bohatým i chudobným, dieťa čo najskôr
ako je možné priniesť ku krstu, v prípade
potreby dieťa pokrstiť, po krste rodičov
a kmotrovcov priviesť k farárovi do matriky, sprevádzať rodičky do kostola.
Pokračovanie v budúcom čísle
Preklad: prof. J. Šimončič
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POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Odpovede z decembrového čísla: 1.1. Napríklad: Tatry (Západné, Vysoké, Belianske), Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra,
Chočské vrchy, Oravské Beskydy, Slovenské Rudohorie, Javorníky, Biele Karpaty, Malé Karpaty, Levočské vrchy, Štiavnické vrchy, Strážovské vrchy..., 1.2. Tatra, Matra, Fatra, 1.3. Tatry; 1.4.
Tatry, Pieniny, Spišská Magura, Oravské Beskydy, Kysucké Beskydy, Nízke Beskydy, Turzovská vrchovina, Skorušinské vrchy,
Ľubovnianska vrchovina, Bukovské vrchy; 1.5. Gerlachovský štít
(2655 m.n.m.), 1.6. Kriváň (2494 m.n.m.), 1.7. Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, Záhorská nížina, 1.8. Podunajská
nížina; 2. Rímska ríša, Samova ríša, Veľká Morava, Uhorsko,
Habsburská monarchia, Rakúsko-Uhorsko, Československá
republika (medzivojnová), Slovenský štát (republika), Československá republika (povojnová), Slovenská republika; 3. A. Radlinský, B. Cyprián, C. Hviezdoslav, D. Štúr, E. Moyses, F. Chalúpka,
G. Tajovský, H. Hurban, I. Bernolák, J. Matuška, K. Slávy dcéra;
4. Spišský hrad.
OTÁZKY:
1. Pracujte s mapou:

Vodné nádrže:

Kúpele a kúpaliská:

................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
................................................. ...................................................
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
3. „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je
hoden.“ – tvrdil jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov, politikov a diplomatov, ktorý
je na obrázku. Narodil sa v roku 1880 v Košariskách v rodine národne uvedomelého slovenského evanjelického kňaza. Pre svoje národné
presvedčenie bol počas štúdií v uhorských školách viackrát perzekvovaný. Po vyštudovaní astronómie v Prahe pracoval v Paríži,
kde ho zastihla prvá svetová vojna. V nej
videl možnosť vyslobodenia slovenského národa
spod maďarského útlaku
a tak napriek podlomenému zdraviu narukoval do
francúzskej armády ako
letec, kde sa vypracoval
až na hodnosť generála.
Bol organizátorom československých légií v zahraničí
a významne sa podieľal na vzniku Československa. Po skončení prvej svetovej vojny sa stal ministrom
vojny v prvej československej vláde, avšak pri svojom návrate 4.
mája 1919 tragicky zahynul pri páde lietadla. Po ňom bolo pomenované letisko v Bratislave. Viete jeho meno?

1.1. Vymenujte rieky, ktoré tvoria štátnu hranicu s:
Poľskom ..................................................................
Českom ...................................................................
Maďarskom ............................................................
Rakúskom ...............................................................
1.2. Viete, ktorá rieka tvorila štátnu hranicu na Spiši medzi
Poľskom a Uhorskom v minulosti?
1.3. Ktorá je najdlhšia rieka na Slovensku a koľko meria?
1.4. Ktorá najväčšia stredoeurópska rieka priteká na Slovensko?
2. Slovensko je známe tiež tým, že sa tu nachádza množstvo
liečivých minerálnych prameňov, pri ktorých vznikli kúpele a kúpaliská, ale aj väčší počet priehradných vodných nádrží, ktoré
okrem výroby elektrickej energie slúžia aj ako rekreačné strediská. Roztrieďte, kde sa na Slovensku nachádza vodná nádrž
a kde známe kúpele alebo kúpalisko:
Liptovská Mara, Piešťany, Trenčianske Teplice, Zemplínska
Šírava, Vyšné Ružbachy, Gabčíkovo, Domaša, Bardejov, Oravská priehrada, Smrdáky
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4. Na Slovensku je objavených a registrovaných viac ako 1200
jaskýň rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých je iba 12 sprístupnených verejnosti. Nájdete niektoré z nich v osemsmerovke?
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Stránku pripravila Milica Majeriková

ŽIVOT

Z diania na Slovensku
Nové pamätné dni. V novom roku
2011 pribudli v slovenskom kalendári dva
nové pamätné dni. Dňa 10. augusta si
budeme pripomínať Deň obetí banských
nešťastí. Práve v tento deň sa odohrala
tragédia, pri ktorej zahynulo 20 baníkov.
K 1. máju ako Sviatku práce pribudne
ešte Deň pristúpenia Slovenskej republiky
do Európskej únie.

***
Štátny rozpočet SR. Na decembrovej schôdzi NR SR poslanci schválili zákon o štátnom rozpočte SR na rok 2011.
Podľa neho by mal štát v budúcom roku
hospodáriť s príjmami 13,148 mld. eur a
výdavkami 16,958 mld. eur. Deﬁcit štátneho rozpočtu na budúci rok by teda mal
dosiahnuť 3,81 mld. eur a deﬁcit verejných ﬁnancií sa pohybuje na úrovni 4,9
% hrubého domáceho produktu. Medzi
úsporné opatrenia patrí dočasné zvýšenie
dane z pridanej hodnoty z 19% na 20%,
nárast viacerých spotrebných daní či rušenie množstva výnimiek v platení daní
a povinných odvodov. Vláda tiež počíta
so škrtaním najmä v oblasti mzdových
a prevádzkových výdavkov, ale napr. aj pri
rekonštrukcii národného futbalového štadióna, Bratislavského hradu či znížením
priamych platieb poľnohospodárom. Rozpočet nepočíta ani s priamymi prevodmi
pre samosprávy, klesnúť by mali investičné stimuly a menej prostriedkov bude
smerovať tiež do oblasti zdravotníctva, čo
by malo byť sčasti kompenzované nárastom príjmov zo zdravotných odvodov. Na
druhej strane by sa mali zvýšiť výdavky na
podporu rodiny, v oblasti dopravy a protipovodňovej ochrany.
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s predstaviteľmi mimoparlamentnej politickej Strany maďarskej koalície a potom so
slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou.
Výsledkom rokovaní bola dohoda o čo
najrýchlejšom podpise dohody o výstavbe
spoločného severo-južného plynovodu,
ktorý by mal byť cez Slovensko a Poľsko
dotiahnutý až k Baltickému moru. Hovorili tiež o potrebe spustiť nové projekty
regionálnej a cezhraničnej spolupráce
i o problematike dvojakého maďarského
štátneho občianstva, kde zatiaľ Slovensko
a Maďarsko nevedia nájsť spoločnú reč.

***
Zmeny v jazykovom zákone. Poslanci NR SR schválili začiatkom novembra
novelu zákona o štátnom jazyku, ktorá
by po podpísaní prezidentom SR mala
nadobudnúť platnosť od 1. januára 2011.
Novela ruší ustanovenie, podľa ktorého
musí Ministerstvo kultúry schvaľovať texty
na pamätníkoch, pomníkoch alebo pamätných tabuliach. Taktiež v školách, kde prebieha vzdelávanie v jazyku národnostných
menšín, bude zrušená povinnosť viesť
dokumentáciu dvojjazyčne. Zmierňujú sa,
prípadne úplne sa rušia pokuty za porušenie tohto zákona.

IA

***
Voľba generálneho prokurátora. Vo
februári t.r. vyprší generálnemu prokurátorovi SR Dobroslavovi Trnkovi mandát na
vykonávanie tejto funkcie. Preto poslanci
už v novembri a decembri pristúpili k voľbe nového generálneho prokurátora. Toho
sa však opätovne nepodarilo zvoliť a keďže šesť koaličných poslancov hlasovalo
v tajnej voľbe za opozičného kandidáta a
došlo takmer k pádu slovenskej vlády. Po
následnej obštrukcii koalície, ktorá znemožnila ďalšiu voľbu, by vláda chcela neštandardne počas priebehu voľby zmeniť
hlasovanie z tajného na verejné.

***
Návšteva maďarského premiéra na
Slovensku. V polovici decembra navštívil
Slovensko maďarský premiér Viktor Orbán. Veľmi neštandardne sa stretol najprv
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Štátne zmluvy na internete. Od 1. januára t.r. budú všetky zmluvy týkajúce sa
nakladania s peniazmi štátu alebo verejný
majetkom povinne zverejňované na internete. Zmluvy, ktoré uzavrú ministerstvá,
ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie budú
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv,
ktorý je verejným zoznamom povinne zverejňovaných zmlúv vedeným Úradom vlády SR v elektronickej podobe. Ďalšie inštitúcie budú zverejňovať zmluvy na svojej
webovej stránke, ak ju nemajú, tak zmluvy
zverejnia bezodplatne v Obchodnom vestníku. Toto opatrenie má mať protikorupčný
charakter.

OV

***

Zlúčenie slovenskej televízie a rozhlasu. Slovenskí poslanci na novembrovej schôdzi parlamentu schválili zlúčenie
slovenskej verejnoprávnej televízie so slovenským rozhlasom a vytvorenie spoločnej inštitúcie pod názvom Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá začala fungovať od
1. januára 2011. Tento krok by mal podľa
ministra kultúry ušetriť ﬁnančné prostriedky a zastaviť rastúce zadlžovanie televízie. Riaditeľkou tejto inštitúcie sa stala
bývalá generálna riaditeľka Slovenského
rozhlasu Miloslava Zemková.

***
Zrušenie vojenského obvodu Javorina. Posledný deň roku 2010 oﬁciálne
zanikol najväčší výcvikový priestor – vojenský obvod Javorina, ktorý v roku 1952
vymazal z mapy Slovenska spišské obce
Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce, pričom zahrnul časti území ešte
ďalších 22 spišských obcí. Majetky by mali
byť vrátené reštituentom a katastrálne
územia prejsť do obcí okresov Kežmarok,
Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa. Niektorí aktivisti však už avizovali, že sa pokúsia
o obnovenie zaniknutých štyroch obcí.

***
Snehový Betlehem v Tatrách. Rainerova chata vo Vysokých Tatrách je už
tradične 6. januára dejiskom Trojkráľového popoludnia, počas ktorého sa pri Betleheme postaveného zo snehu, pripomenie
táto biblická udalosť. Aj v tomto
roku sa pri vyše
trojmetrovom
Betleheme zišla
takmer
stovka
ľudí a tak sa pomaly z komorného podujatia pre
najbližších priateľov chatára Petra Petrasa stala za jedenásť rokov masová akcia. Dary Ježiškovi
priniesli koledníci z Lendaku a atmosféru
až do popoludňajších hodín spríjemňovala Guroľsko muzyka Zbuje. (mm)
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***

Poschodový vlak Katarína. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) zaradila do osobnej dopravy prvý z desiatich
nových poschodových elektrických vlakov. Vlak s menom Katarína je nasadený
na trati Žilina - Košice - Čierna nad Tisou.
Meno prvého prevzatého vlaku je symbolické, keďže patrónkou slovenských železničiarov je sv. Katarína Alexandrijská. Vlak
v hodnote 9,62 mil. eur vyrobila česká
spoločnosť Škoda Vagonka, a.s. Ostrava,
jeho dodanie je ﬁnancované z prostriedkov
Európskej únie, štátneho rozpočtu a Železničnej spoločnosti Slovensko. Trojvozová
nízkopodlažná vlaková súprava dosahujúca maximálnu rýchlosť 160 kilometrov za
hodinu má 307 miest na sedenie, ako aj
štyri miesta pre vozíky s imobilnými cestujúcimi, ktorí môžu nastupovať cez špeciálnu plošinu. Ďalších desať poschodových
vlakov začne premávať po slovenských
železniciach postupne v rokoch 2011 a
2012. (aj)

U
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Čitatelia – redakcia
Novoročný prípitok v krakovskom sídle SSP

Peknou tradíciou je popriať si na prahu
nového roka len to najlepšie. Tento zvyk si
udržiava aj pracovný kolektív SSP v Krakove, a preto sa jeho členovia stretli dňa
10. januára t.r. v priestoroch hlavného sídla
SSP v Krakove. Na novoročnom stretnutí
nechýbal ani predseda ÚV SSP Jozef Čongva. Príjemné stretnutie svojím novoročným príhovorom otvoril generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris. K pozitívnej bilancii z uplynulého roka pridal slová poďakovania adresované pracovníkom tlačiarne
i graﬁkom za ich námahu a podotkol, že vydavateľská činnosť Spolku zastáva na knižnom trhu čoraz silnejšiu pozíciu. Pochvalu
si zaslúži i sekretariát Spolku. Redakčnému kolektívu, ktorý sa tento rok rozrástol
o novú redaktorku, poprial zase veľa inšpirácie pri tvorbe zaujímavých článkov do
krajanského časopisu Život. Po príhovore
si všetci štrngli pohárikom šampanského.
Náladu pritom spríjemnil neodmysliteľný
člen ÚV SSP v Krakove Jerzy Bożyk. (lo)

ÚCTYHODNÁ
JUBILANTKA

Slovenské sv. omše v Krakove
v roku 2011

V deň krásneho Tvojho sviatku,
keď si dožila deväťdesiatku,
na Teba spomína
s láskou celá rodina.
Vrúcne prianie k Tebe letí
Od súrodencov a od detí:
Nech sa Ti dni šťastia množia,
Nech Ťa chráni ruka Božia.

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

január – 9.01.2011
február – 13.02.2011
marec – 13.03.2011
apríl – 10.04.2011
máj – 8.05.2011
jún – 12.06.2011

•
•
•
•
•
•

júl – 10.07.2011
august – 14.08.2011
september – 11.09.2011
október - 9.10.2011
november – 13.11.2011
december - 11.12.2011

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• január – 25.01.2011
• júl – 26.07.2011
• február – 22.02.2011
• august – 30.08.2011
• marec – 29.03.2011
• september – 27.09.2011
• apríl – 26.04.2011
• október – 25.10.2011
• máj – 31.05.2011
• november – 29.11.2011
• jún – 28.06.2011
• december – 27.12.2011

Vinš k narodeniu dcérky
Toto krásne prianie patrí krajanke
AGNEŠI SCHLEGELOVEJ (rod. Krempaskej), ktorá práve 18. januára 2011 sa
dožila 90 narodenín. Pochádza zo slovenskej rodiny. Stála pri zrode Spolku
Slovákov v Poľsku a miestnej skupiny
v Nedeci. Patrí medzi zvedavé a dlhoročné čitateľky časopisu Život. Blahoželanie jej zasielajú: synovia Róbert, Hubert s rodinami, bratia Vinco, Vendelín a
sestra Žoﬁa s rodinami.
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Nech Vám v zdraví, láske rastie,
nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dievča malé.
Toto pekné želanie putuje maličkej Emilke
Pacigovej do Krempách, ktorá sa narodila ako
tretí prírastok v rodine Moniky a Jozefa Pacigovcov. Šťastným rodičom blahoželáme a prajeme veľa radosti v rodinnom kruhu.

ŽIVOT

Čitatelia – redakcia
Dve monograﬁe o ľudovej kultúre

O

ravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne vydalo dve monograﬁe
o podobách tradičnej ľudovej kultúry regiónu.
Prvá má názov Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku.
Na sto šiestich stranách prezentuje predvianočné – adventné texty,
vianočné a novoročné
piesne, vianočné, štefánske a novoročné vinše,
betlehemské a trojkráľové hry z dvadsiatich obcí,
zapísané počas stretnutí
s informátormi v roku
2010, ako i staršie, prepísané z archívnych materiálov Oravského kultúrneho strediska. Je tak
prvým aktuálnym a komplexným pokusom
o sumarizáciu podôb výročného vianočného
zvykoslovia na Orave a v poľských prihraničných regiónoch. Jej ambíciou je najmä
zaujať a byť nápomocná vedúcim folklórnych kolektívov i ďalším, ktorí po nej siahnu
ako po repertoárovej pomôcke.

Monograﬁa tak podáva obraz o stave
výročného vianočného zvykoslovia tak, ako
je prezentované aktívnymi folklórnymi skupinami. I keď ide niekedy o známe a rozšírené texty kolied či vinšov, sú predsa len
výnimočné nárečovým podaním i úpravami,
ktoré do nich vložili často samotní interpreti. Texty sú zaradené abecedne podľa obce
záznamu. Piesne, vinše a hry sú aktuálne
prezentované v scénickej a časť i vo svojej
prirodzenej, pochôdzkovej podobe. Publikácia je vydaná ako súčasť projektu Vianoce
v ľudových zvykoch, remeselnej a výtvarnej tvorbe, spoluﬁnancovaného Európskou
úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 20072013.
Druhým edičným titulom vydaným s ﬁnančnou pomocou obce Rabčice je monograﬁa ľudovej piesňovej kultúry Rabčíc
– Ozveny spod Babej hory. Je výsledkom
celoživotnej snahy Valérie Baľákovej o vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie autentického kultúrneho dedičstva
obce. Monograﬁa podáva prehľad nielen

Spomienka na P. Alojza Dluheho SJ (1925-2010)
Koncom roka 2010 nás zastihla smutná správa o úmrtí
vdp. Alojza Dluheho SJ, ktorý
bol rodákom z Novej Belej. Na
svoje rodisko nikdy nezabudol
a s ochotou sa doň vracal, aby
sa mohol spolu s rodákmi modliť a velebiť meno Pánovo. Vždy
sa veľmi tešil na tieto stretnutia s rodinou
a krajanmi.
Pohrebné obrady sa uskutočnili 29. decembra 2010 v Ivanke pri Dunaji a viedol
ich bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský. Po nich boli pozostatky zosnulého uložené na miestnom cintoríne. V tom
istom čase sa konala zádušná sv. omša
v jeho rodisku.
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
Redakcia a SSP
Vdp. Alojz Dluhý sa narodil 22. mája
1925 v obci Nová Belá v Poľsku, v rodine
drobných roľníkov Jozefa a Anny, rod. Lukášovej. Po základnej škole v rodnej obci
pokračoval od r. 1939 na gymnáziu v Levoči. Dňa 30. 7. 1943 vstúpil do noviciátu
Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Po
rehoľných sľuboch v r. 1945 pokračoval v
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gymnaziálnom štúdiu v Ružomberku, kde
zmaturoval v r. 1947 a následne absolvoval ﬁlozoﬁcké štúdiá v jezuitskom študijnom
centre v Děčíne. Po zásahu štátnej moci
proti rehoľníkom 13. apríla 1950 prešiel
sústreďovacími tábormi v Bohosudove a
Oseku.
Kňazskú vysviacku prijal tajne 12. 8.
1951 v Bratislave z rúk biskupa Pavla Hnilicu
SJ. Zo sústreďovacieho tábora bol zaradený
do základnej vojenskej služby v Komárne,
vykonával ju v PTP v Hájnikoch pri Banskej
Bystrici (1951-53). Pracoval ako robotník v
stavebníctve v Malackách (1954), pri úprave vodných tokov v Šúri (1954), neskôr ako
laborant v Hodoníne (1954-1958) a ako železničný robotník v Hodoníne (1958-59) a v
Liberci (1959-60). Napriek ťažkej situácii bol
aktívny v apoštoláte, dával duchovné cvičenia v každodennom živote a tajne vysluhoval sviatosti. Tajné štúdium teológie zavŕšil
záverečnou skúškou ad gradum 15. 9. 1959
v Trnave.
Od 20. 4. 1960 do 31. 12. 1962 bol
väznený pre „marenie dozoru štátu nad
cirkvami“. Trest si vykonával vo Valdiciach
v brusiarni skla. Po prepustení na amnestiu
pracoval v Ústí nad Labem ako robotník v

o hudobnej histórii a kultúre obce, ale prezentuje i 101 znotovaných a v goralskom
nárečí zapísaných piesní, členených na
piesne svadobné, ľúbostné a tanečné,
regrútske, pracovné a vianočné. Stáva sa
tak ucelenou prezentáciou bohatej kultúry
nielen Rabčíc, ale i celého mikroregiónu
Babia hora. Autorka V.
Baľáková, dcéra známeho rabčického primáša I.
Kolčáka je významnou
osobnosťou tradičnej
a ľudovej kultúry na Orave. Učiteľka, speváčka, huslistka a primáška
v snahe zachovať podoby tradičnej kultúry stála
pri obnovení folklórnej
skupiny
Rabčičanka,
v roku 1982 založila v Rabčiciach detský
folklórny súbor Kašunka, neskôr i detskú
ľudovú hudbu Rovňan a ľudovú hudbu
Rabčičanka. Všetky kolektívy dodnes
úspešne vedie.
Obidve monograﬁe si môžete objednať
na Oravskom kultúrnom stredisku.
PhDr. Miroslav Žabenský
chemickej továrni (1963) a v tlačiarni (19631966). Od r. 1966 pracoval ako kostolník v
Liberci (1966-68) a v Piešťanoch (1968-69).
V decembri 1969 dostal štátny súhlas na
vykonávanie kňazskej činnosti a slúžil ako
duchovný správca u Dcér Božskej Lásky v
Hajnici pri Trutnove v Čechách (1969-74).
Slávnostné rehoľné sľuby zložil 15. 8. 1970
v Trnave. Od r. 1974 vykonával kňazskú
službu v Nitrianskej diecéze. Slúžil ako kaplán v Dubnici nad Váhom (1974-75) a ako
správca farnosti Podskalie (1975-91) a Kostolná Ves (1991-92).
Od r. 1992 bol exercitátorom v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v
Piešťanoch (1992-93) a v Prešove (19931997). Ďalej pôsobil v Báči ako duchovný
správca u rehoľných sestier Congregatio
Jesu (1997- 2004) a u Dcér sv. Františka
(2005-2007). Od r. 2007 bol na odpočinku
v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke
pri Dunaji. Po náhlom zhoršení zdravotného stavu bol 24. 12. 2010 prevezený do
Ružinovskej nemocnice v Bratislave. Tu si
ho Pán povolal do večnosti dňa 25. decembra 2010, na Slávnosť Narodenia Pána, vo
veku 85 rokov.
Nech Pán prijme svojho verného služobníka do radosti!
Spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej
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Čitatelia – redakcia
ODIŠLI OD NÁS
Dňa 21. novembra 2010 zomrel v Jurgove vo veku 49 rokov krajan

MARIÁN CHOVANEC

╬
Dňa 4. januára 2011 zomrel v Tribši vo
veku 83 rokov krajan

╬

ANDREJ MARTINČÁK

Zosnulý bol členom MS SSP v Tribši
a dlhoročným čitateľom Života. Patril aj do
radov požiarnikov v obci. Odišiel od nás
dobrý krajan, manžel, otec, dedo, pradedo,
svokor a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP a DPZ v Tribši

Zosnulý bol najstarším krajanom a obyvateľom obce. Bol verným čitateľom Života
a pozorovateľom krajanského diania. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec,
dedo a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

ANDREJ GRONSKÝ

ANDREJ ŠOLTÝS

Zosnulý bol čitateľom Života a členom
Spolku. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, syn, brat. Nech odpočíva v pokoji!
Dňa 31. decembra 2010 zomrel v Jurgove vo veku 95 rokov krajan

Dňa 7. januára 2011 zomrel v Nedeci vo
veku 51 rokov krajan

╬
Dňa 28. decembra 2010 zomrel v Podsrní vo veku 90 rokov krajan

Zosnulý bol doručovateľom časopisu Život, členom MS SSP. Veľmi živo sa zaujímal
o činnosť MS v Nedeci. Spolu s manželkou
výchoval dve dcéry. Odišiel od nás vzorný
krajan, milovaný manžel a starostlivý otec.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Nedeci, ÚV SSP
a redakcia Život

╬
Dňa 12. novembra 2010 zomrela v Čiernej
Hore od Jurgova vo veku 74 rokov krajanka

MÁRIA ŠIŠKOVÁ

JOZEF KAPUŠŤÁK

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

╬
Dňa 9.decembra 2010 zomrel v Repiskách - Grocholovom Potoku vo veku 89
rokov krajan

JÁN BUDZ
Zosnulý patril medzi členov Spolku a dlhoročných čitateľov Života. Odišiel od nás starostlivý otec a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Repiskách –
Grocholovom Potoku

╬

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Života, starostlivým otcom, dedom a pradedom.
Nech odpočíva v pokoji. Rodine zosnulého
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsrní

╬
Dňa 2. decembra 2010 zomrela vo Fridmane vo veku 82 rokov krajanka

ANGELA GANČAROVÁ
(rod. Galarovičová)

Zosnulá bola členkou MS v Čiernej Hore
od Jurgova a čitateľkou Života. Odišla od
nás dobrá matka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova

╬
Dňa 1. januára 2011 zomrel v Čiernej
Hore od Tribša vo veku 89 rokov krajan

FRANTIŠEK MILON

Dňa 11. decembra 2010 zomrela v
Tribši vo veku 90 rokov krajanka

ANGELA LOJEKOVÁ
(rod. Kačmarčíková)

Zosnulá bola členkou MS SSP Tribši.
Odišla od nás starostlivá matka, babička,
prababička, sestra, svokra a teta. Nech odpočíva v pokoji!
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Zosnulá bola členkou MS SSP vo Fridmane a čitateľkou Života. Odišla od nás milovaná matka, babička, prababička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

╬

Zosnulý patril medzi aktívnych krajanov
a živo sa zaujímal o Spolkové dianie. Dlhé
roky spolu s manželkou sa zaoberali doručovaním Života. Bol veselým, usmiatym človekom a rád rozprával o rodine Korkošovcov,
ktorá voľakedy žila v jeho susedstve. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec,
dedo i pradedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Tribša,
ÚV SSP a redakcia Život

ŽIVOT

Poľnohospodárstvo

P

očas nevľúdnych jesenných a zimných
mesiacov, keď mnohé druhy v našich
klimatických podmienkach strácajú listy,
alebo im odumiera nadzemná časť, prichádzajú na rad vždyzelené rastliny. Sú
vítaným farebným prvkom v záhradkách
i v čase, keď už je záhradka pustá na farby a všetko pokryje sneh. Môžeme z nich
vytvárať pôsobivé tvary, živé ploty rôzne
skupiny drevín.
Kombináciou vždyzelených a ihličnatých drevín, doplnených vždyzelenými
trvalkami a trávami, prípadne papraďami
na tienistých miestach a neopadavými
pôdopokryvnými rastlinami sa dá vytvoriť
kompozícia pôsobivá stálou farebnosťou
olistenia, ale aj kvitnúcimi kvetmi rôznych
výrazných farieb. Pri vždyzelených drevinách oceníme krásu rôznych odtieňov zelene. Po celý rok sa môžeme zo záhradnej kompozície tešiť i v zime, keď zeleň
kontrastuje s bielou snehovou pokrývkou,
i v predjarí, keď ostatná vegetácia ešte
nepučí. Na jar osvieži zrak hýrivá krása
kvitnúcich vždyzelených rododendronov.
Začiatkom leta nás kvetom poteší vavrínovec (Prunus laurocerasus), v jeseni
červenými plodmi hlohyňa. Plnohodnotnú
kompozíciu môžeme vytvoriť nielen stálofarebnou zeleňou, ale aj takou, čo v čase
vegetačného obdobia mení svoj vzhľad.

Vždyzelené rastliny
Vždyzelené rastliny sú také, ktoré po
celý rok ostávajú olistené neopadavým olistením. Podľa tejto charakteristiky sem patria vždyzelené listnaté dreviny, vždyzelené
byliny a ihličnaté dreviny. Podstatný rozdiel
medzi vždyzelenými listnatými drevinami a
ihličnanmi je v tom, že ihličnaté sú olistené ihličkami alebo šupinkami, ktoré majú
inú stavbu ako listy listnatých drevín (či už
opadavých, alebo neopadavých – vždyzelených). Z hľadiska pôsobenia v záhradnej
úprave sú vždyzelené (listnaté neopadavé)
dreviny zaujímavé stálym vzhľadom a zelenosťou po celý rok, ale sezónne aj nápadným kvetom alebo zaujímavými nedrevnatými plodmi (čím sa líšia od ihličnanov).

Výsadba
stálozelených druhov
Výber drevín a bylín do vždyzelenej
záhradky je dostatočne široký, lebo zahŕňa
druhy vhodné na suché i vlhké stanovištia
aj slnečné, polotienisté i tienisté miesta.
Aby sme sa mohli tešiť z dobre založenej
vždyzelenej záhradky, pozornosť treba
venovať výberu vhodného stanovišťa pre
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Vysádzanie vždyzelených drevín (1)
ten druh, ktorý sme si vybrali (podľa jeho
nárokov na svelo, vlahu a kvalitu substrátu) a správnemu spôsobu výsadby.

Príprava pôdy pred
výsadbou
Dôležitou časťou práce pred výsadbou je príprava pôdy, ktorá musí byť veľmi
starostlivá a cielená podľa nárokov druhu,
ktorý budeme vysádzať. Pôda nesmie byť
prehnojená dusíkom, lebo vždyzelené
rastliny (ani ihličnany) to neznášajú. Na
zlepšenie pôdy preto treba použiť mierne
pôsobiace zmesi kompostovej zeminy, listovky a rašeliny (v prípade kyslomilných
druhov je pomer rašeliny vyšší). Väčšine
vždyzelených drevín vyhovuje normálna,
stredne ťažká záhradná zemina s pridaním hrubšieho riečneho piesku a humusu
(napr. starého kompostu). Zásadne nepoužívame čerstvo vyhnojenú pôdu, najmä
nie priemyselnými hnojivami (spálili by
vysadené rastliny). Nevyhovujúce pôdy
môžeme v tejto prípravnej fáze upraviť:
do príliš výživných pridáme piesok, ílovité
zlepšíme pridaním rašeliny, piesku a starého kompostu, utlačené zlepšíme rašelinou alebo listovkou. Pre druhy rastlín so
špeciﬁckými nárokmi treba miesto výsadby upraviť vo výsadbovej jame, kyslomilným druhom treba pridať rašelinu a piesok
alebo špeciálny substrát (pre rododendrony). Odstránenie vytrvalých burín pred
úpravou pôdy je samozrejmosťou.

Výber polôh
Väčšina vždyzelených rastlín sú cudzokrajné chúlostivejšie druhy, ktoré vyžadujú
chránenú polohu, často kyslejšiu humóznu
pôdu a polotieň. Nemožno ich vysádzať
na celom našom území, darí sa im len v
teplejších oblastiach alebo v chránených
polohách. So stúpajúcou nadmorskou
výškou sa výber zužuje. Väčšine vyhovuje
polotieň, pôda s kyslým pH, ale niektorým
sa darí i v bežnej záhradnej pôde s primeraným množstvom vápnika (skalníky, vavrínovec, hlohyňa, mahónia). Cudzokrajné
druhy možno u nás pestovať v južných oblastiach a v chránených polohách, domáce
vresovcovité a drobnokveté rododendrony i
vo vyšších nadmorských výškach. Väčšina
vždyzelených drevín nie je odolná proti silnejším mrazom, ktoré sa u nás pravidelne
vyskytujú, škodia im holomrazy a zimné

mrazivé vetry. Nepriaznivé je pre ne aj zimné slnko, lebo podnecuje drevinu k vegetácii, no nasledujúci nočný mráz spravidla
spáli listy i celé vetvičky. Vyhovujú im teda
polotienisté stanovištia, chránené pred zimným slnkom a vetrom. Vhodné sú miesta na
severnej strane domu, chránené skupinou
ihličnanov alebo pod hlbokokoreniacimi
redšími stromami. Plné slnko znesú druhy
pochádzajúce zo Stredozemia – levanduľa,
krušpán, hlohyňa – a domáce druhy z vysokohorského prostredia. Vždyzelené dreviny
potrebujú na dobré prezimovanie výdatnú
zálievku v jesennom období. Keďže aj v
zime vyžadujú dostatok vlahy, ktorá im pri
celkovom premrznutí substrátu chýba, sú
vďačné za zaliatie počas dlhšieho obdobia
bez mrazov a za zimnú prikrývku koreňovej
sústavy.

Priama výsadba
rastlín
Vždyzelené rastliny sa vysádzajú s
balmi do vopred vyhĺbených osobitných
jám veľkých od 0,2 × 0,2 do 0,5 × 0,5 m,
prípadne väčších (jama musí byť dostatočne široká i hlboká). Vychádza sa z veľkosti koreňového balu, ktorý sa do jamy
musí pohodlne zmestiť, pričom musí byť
okolo neho miesto na obsypanie ďalšou
zeminou. Vzdialenosť jám musí byť primeraná rastu vysádzaných drevín. Pri príliš
úzkom spone v skupine by kry vyháňali
do výšky a rastliny v spodnej časti by zostali holé. Priveľké vzdialenosti, najmä na
chudobnejších pôdach, zasa spôsobujú
nedostatočné zapojenie krov (porastu).
Sadenice sa vysadia do jám, upevnia sa
v zemi utlačením pôdy a dôkladne zalejú. Rastliny s balom môžeme vysádzať
počas celého vegetačného obdobia, ale
najvhodnejšie termíny na ich výsadbu sú
na jeseň a na jar, lebo v tom období má
koreňová sústava najväčšie prírastky a sú
aj vhodné podmienky na ujatie dreviny. Na
výsadbu je najvhodnejší zamračený deň.
Ak svieti slnko, musíme výsadby zatieniť
a častejšie polievať. Pri výsadbe postupujeme tak, že najskôr sadíme základné
kostrové (vždyzelené listnaté a ihličnaté)
dreviny, ktoré budú vytvárať skupiny a
dominanty, a potom pristúpime k výsadbe
ostatných rastlín, pričom postupujeme od
väčších k menším.
Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším

SLOVENSKÝ BÁSNIK A UHORSKÝ GRÓF
Zle zasiahla nešťastná revolúcia slovenského básnika – divného Janka. Odmlčaný Janko Kráľ sa ponevieral na rozličných miestach. V Balašských Ďarmotách
pobudol, i v Čadci, Martine a v Kláštore
pod Znievom. Nakoniec po trinástich rokoch živorenia zakotvil v sídle Tekovskej
stolice – v Zlatých Moravciach ako neveľmi významný úradník – prísediaci stoličného súdu. Cestou z turčianskych hôr
na tekovskú rovinu si spomenul na svoje
mladícke verše:
Presadili kvietok z jari do jeseni,
keby jeseň ako jeseň – ale mráz
studený.
Presadili kvietok zo slnca do tieňu:
kvietok s bolesťou pozerá na horu
zelenú...
Naozaj! Presadený kvietok sa ťažko
znova ujme, odmlčaný básnik sa ťažko
znova rozospieva. V Zlatých Moravciach
sa nehanbil besedovať i zabaviť sa a zaspievať si s obyčajnými paholkami a želiarmi „z povaly grófovej maštale a tak
nazývanej pivárni“. Medzi jednoduchými
ľuďmi sa cítil lepšie ako medzi nadutými
stoličnými pánmi. Dokonca si v krčmičke
z času na čas znovu i zaveršoval: Ale iba
tak nenáročne, mimochodom:
Skýcovani, Skýcovani,
to sú veru veľkí páni.
Nad gruntami vápno pália,
husári im ženy strážia...

...
Obyčania na prípecku
neublížia ani decku.
Vedia fúkať fľaše rúče,
ináč sú to dobré duše...
Zlomyseľníci o ňom rozchyrovali, že
v Zlatých Moravciach vraj, keď už nepestoval poéziu, pestoval aspoň dyne a tabak.
Krčma Pod sýpkami bola len pár krokov od jeho advokátskeho domu v blízkosti paláca župana grófa Migazziho. Raz
tu zložil veršovaný príhovor k cigánskemu
gajdošovi z Jedľových Kostolian:
Ľúbi hriato, ľúbim vínko,
zahrajže mi, Halabínko!
Zahrajže mi moju nôtu,
bárs mi hrobu jamu kopú...
Taký precitlivený a s boľavými myšlienkami vyšiel na ulicu. Spod vesty, na
ktorej mu chýbali tri gombíčky, mu vykúkalo bruško. Pristavil sa, kukol na hodinky
so širokou striebornou retiazkou, vytiahol
šparák do fajky, že si pripáli. A tu proti
nemu miestny zemepán gróf Viliam Mihazzi. Hrdý, v šnurovacej mentieke, so šabľou
a s jazdeckými bičíkom v ruke – len-len že
sa nezrazil s básnikom. Ten sa mu vyhol,
ale nepozdravil, lebo by mu bola fajka vypadla z úst. Gróf ako sršeň doňho:
- Čo ma nepoznáš? Som tunajší gróf!
Janko Kráľ sa nenáhlivo obzrel, vytiahol fajku a ledabolo odvrkol:

- Ja som zas tunajší Kráľ!
Veď čo je gróf proti kráľovi? Gróf je
gróf, ale kráľ je kráľ. Po grófovi zostal liehovar v Mlyňanoch. Po básnikovi zostali
dva náhrobné pomníky. V Moraviciach
je hrob zabudnutého župného úradníka
– príležitostného veršovníka. V Martine
je hrob jedného z najväčších slovenských
básnikov.
Ty si maják v čiernej noci,
nepodľahlý živlom, mdlobe,
lampa v zapadnutej izbe,
kriak na zabudnutom hrobe...
(J. Melicher, J. Trubíni: Požitavské
povesti, Matica slovenská 1998)

Krista Bendová

Rok

DO HORY MA POSLALI

Na jar kvitne konvalinka,
zvončekmi stále cingá.
V lete včielka Bzučuľa
medík nosí do úľa.
Na jeseň si vietor píska,
mocne fučí na strniská.
V zime sniežik napadá,
až je biela záhrada.
Tak to ide, krokom krok,
doookola každý rok.

Do hory ma poslali, sekeru mi nedali;
u nás taká obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj.
Ja do hory nepôjdem, drevo rúbať nebudem;
drevo by ma zabilo, zabilo, čo by dievča robilo.
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Mladým – mladším – najmladším
Miroslav Válek

Január
Čáry, máry,
v januári
svet sa zmení na biely.
Všetky domy v bielych šatkách
a na všetkých križovatkách
stoja bieli anjeli.
Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo,
všade je dnes biely svet,
biely svet, biely deň,
biely, biely, biely sen.
A na celom svete
práve sušia bielu bielizeň.

Elena Čepčeková

Čudný dážď
Uhni, uhni, kto si v ceste,
auto kropí cesty v meste.
Vŕ, vŕ, vrčí, ťažko, chodí,
nesie nádrž plnú vody,
zo všetkých strán z neho prší.
Kto premokol, nech sa suší!
(Zlatý strom, zostavila Mária Ďuríčková,
Mladé letá 1984)

JANUÁR 2011

Slovenčina pre najmenších
Aké boli Vaše Vianoce?
Ahoj milé deti! Keďže len nedávno sa u Vás doma rozsvietili svetielka čarovných
vianočných stromčekov a ubehlo len pár týždňov odvtedy, čo ste si spolu s najbližšími
zasadli za sviatočne prestretý stôl, nedá mi neopýtať sa Vás - aké boli Vianoce? A čo
vianočné darčeky, potešili Vaše srdiečka? Iste sa medzi Vami nájdu také deťúrence,
ktoré pod vianočným stromčekom našli hodnotný darček v podobe krásnej rozprávkovej knižky, však? Hoci dnešný svet je trošku iný, ako kedysi a pozornosť mnohých
detí, ale aj dospelých, dokáže upútať predovšetkým už len televízia a počítačové hry,
predsa len tajne dúfam, že je na svete mnoho detí, ktoré radšej čítajú a putujú tak
z rozprávky do rozprávky. Nechajme však túto tému a radšej si niečo pekné namaľujme. Veď cez kratšie zimné prázdniny ste si určite poriadne oddýchli. Takže hor sa do
toho! Pozrite sa na obrázok, je plný rozprávkových postavičiek, možno práve takých,
aké ste našli vo Vašej knižke spod vianočného stromčeka! Vašou úlohou je vyfarbiť
celý obrázok a čo najskôr nám ho poslať do redakcie. Tentoraz do obrázka nemusíte
dopísať slovenské názvy. Ale ak nájdete čo i len trochu času, napíšte mi krátky list,
aké boli tie Vaše Vianoce. Odmena Vás neminie!
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Michalka Moša
z Novej Belej a Jozefa Blazošeka z Vyšných Lápš. Chlapcom blahoželáme!
Pripravila: Lýdia Ostrowska
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Hudba a moto

JANA DAŇOVÁ
Nejde o žiadnu ﬁlmovú divu ani širokoďaleko známu spevácku hviezdu, ktorej
fotograﬁe zapĺňajú stránky bulvárnych časopisov. Ide o skromnú a príjemnú mladú
ženu, ktorá, okrem spevu, kedysi snívala
aj o povolaní učiteľky. Osud ju zavial na divadelné dosky, hoci signály o jej talente sa
objavovali už v jej detstve. O kom je reč?
Samozrejme, že o herečke a muzikálovej
speváčke Jane Daňovej.
Narodila sa 15. januára 1974 v Ilave.
Ako sama tvrdí, k hudbe i spevu ju to vždy
ťahalo, niet sa čomu diviť, že chodila na
vtedajšiu ĽŠU, odbor spev a hudobný
odbor hru na klavíri. Určitou predzvesťou
toho, čomu sa bude v živote venovať, bolo
aj víťazstvo v detskej speváckej súťaži
Husťový kľúč v Ilave. Jeden z jej prvých
veľkých úspechov bola výhra konkurzu do
televízneho muzikálu Niekto ako ja. Keďže nakrúcanie trvalo tri mesiace, rodina
Daňovcov sa kvôli talentovanej dcérke
presťahovala do Bratislavy. Tu Jana dokončila základnú školu a strednú školu.

INFINITI M35H
Šesťvalcový motor V6 s možnosťou
odpojenia, elektromotor s výkonom 50
kW integrovaný so sedemstupňovou automatickou prevodovkou a sada líthiumiontových batérií s výnimočne
rýchlou odozvou pri nabíjaní a
vybíjaní – to všetko prispieva k
tomu, že automobil Inﬁniti M35
sedan hybrid využíva elektrický pohon dlhšie a vo vyšších
rýchlostiach ako konkurenčné
hybridy.
Novinkou je prvá spojka
umiestnená medzi nepreplňovaným šesťvalcovým motorom
s objemom 3,5 l a elektromotorom. Spojka umožňuje úplné
odpojenie motora V6 v režime
elektrického pohonu. Výsledkom je zníženie mechanického
odporu a zvýšenie účinnosti pohonu na
elektromotor. Efektivitu elektrického pohonu modelu preukázali prísne testy, ktoré
ukázali, že vozidlo bolo celých 50 % času
poháňaný len elektromotorom.
Prevodovka automobilu je zdokonalenou verziou sedemstupňovej automatickej
prevodovky Inﬁniti s adaptívnym riadením
riadenia ASC. Odozva na zošliapnutie ply-
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V roku 1998 začala študovať na Pedagogickej fakulte UK učiteľstvo umeleckých
predmetov, brala však aj súkromné hodiny spevu u Františka Tugentlieba, pretože
počas štúdií si chcela, ba možno povedať,
že aj musela udržať svoj hlas v dobrej forme. V roku 1991 vystupovala na gospelovom festivale, kde ju pozval Juraj Drobný.
Práve vďaka jeho iniciatíve i naliehaniu
sa im podarilo dať dokopy prvú kapelu a
v roku 1994 nahrali svoj prvý album Nedopovedané. Druhý album pod názvom Daňové priznanie - uzrel svetlo sveta v roku
1998.
V tej prvej kapele hrali kamaráti - študenti z konzervatória. Spoločne skladali,
stretávali sa a skúšali vymýšľať melódie.
Takto sa 5 rokov kapela „kryštalizovala“ až
do dnešnej podoby. Z úplných začiatkov
zostal až doteraz bubeník, spoluautor a
aranžér jej piesní Štefan Bugala, na gitare hrá jeho brat Michal, na basgitaru Juraj Gregorík, ktorý ju zvláda popri štúdiu
normálnej gitary, a na klávesy hrá Štefan
Virág. Túto partiu Trnavčanov dal dokopy
Štefan Bugala. Ako tvrdí Danka - veľmi

nu je rovnaká ako u manuálnej prevodovky, zatiaľ čo akcelerácia je úplne plynulá
vďaka riadeniu s bleskovo rýchlou, ale
tiež celkom hladkou zmenou prevodových
stupňov.
Elektromotor, ktorý nás dokáže rozbehnúť až na 80 km/h, má výkon 50 kW

(68 koní) a je vstavaný do prevodovky.
Funguje súčasne ako pohonná jednotka
(samostatne alebo v kombinácii so spaľovacím šesťvalcom) i ako generátor. Vysoký podiel elektrického pohonu znamená, že auto má spotrebu paliva a emisie
CO2 porovnateľné s menšími a slabšími
automobilmi, pritom však ponúka lineárnu
akceleráciu, presné ovládanie a charizma-

dobre si rozumejú nielen po hudobnej, ale
aj po ľudskej stránke.
V súčasnosti sa objavuje predovšetkým na divadelných doskách - v muzikálových predstaveniach, ako napríklad:
Roxana, Dobroland, či v Čechách veľmi
úspešný Krysař, ktorý bol v roku 2000 jedným z najznámejších muzikálov v ČR.
O jej bežnom živote sa veľa nevie,
hádam len to, že sa vydala a k priezvisku
Daňová pribudlo aj priezvisko Bugalová.
Zo súkromného života len toľko - pretože si ho stráži a chráni pred dotieravými
novinármi. V najbližšej dobe sa hádam
objaví nejaký hudobný bonbónik, alebo ju
uvidíme v novom muzikáli. Nechajme sa
prekvapiť. (lo)

tický výkon z vynikajúcich šesťvalcových
benzínových motorov Inﬁniti.
Nová modelová rada M má všetky
predpoklady k tomu, aby sa stala vlajkovou loďou medzi sedanmi Inﬁniti. Klasické
proporcie športového sedanu a elegantne
uhladené línie doplňuje priestorný interiér pre 5 cestujúcich, ktorý
prináša novú úroveň kvality
a luxusu i podľa vysokých
štandardov spoločnosti Inﬁniti. Pevná samonosná karoséria typu Front-Midship
so špičkovou aerodynamikou prispieva k vynikajúcej
ovládateľnosti automobilu
M35. K ďalším svetovým prvenstvám modelovej rady M
patrí systém sledovania slepého uhla BSI, ktorý nielen
upozorňuje na vozidlá idúce
vo vedľajších pruhoch, ale
tiež aktívne zabraňuje v pretnutí ich dráhy.
Automobilka tvrdí, že práve M35h
bude najrýchlejším hybridom, čo sa týka
jazdy len na elektrický režim. Kombinuje
v sebe totiž 3,5-litrový šesťvalec s výkonom 306 koní a elektromotor s výkonom
68 koní, z 0 na 100 km/h vyštartuje za 5,9
sekundy a akceleráciu končí vďaka obmedzovaču na 250 km/h. (ms)

ŽIVOT

Umenie a varenie
Bol som tu od svojho stvorenia
a zatiaľ stále som s vami.
Boli roky, keď som šťastie
mimo domoviny hľadal.
Lež aj vtedy som bol srdcom
vo svojom rodnom kraji.

Milan Budzák

Návraty
Hovoria, že som sa vrátil.
Odkiaľ?
Veď ja som nikde neodišiel!
Som tu s vami, priatelia moji.
Sníval som s vami o šťastí, o chlebe,
ktorý tŕniﬆou cestou prichádzal
na naše stoly.

ČO NA OBED
Bavorská polievka
800 g údeného mäsa, bobkový list,
150 g čerstvých šampiňónov, 200 g miešanej zeleniny,1 cibuľa, 20 g sušených
húb, 300 g zemiakov, mäsový vývar, široké rezance, soľ, mleté čierne korenie, celé
korenie, petržlenová vňať.
Nadrobno pokrájanú cibuľu orestujeme na oleji. Pridáme nakrájané údené
mäso, opečieme, zalejeme mäsovým vývarom a necháme variť na miernom ohni.
Asi po 20 min. dáme do polievky zeleninu,
sušené huby, bobkový list, celé nové korenie, zemiaky pokrájané na väčšie kúsky a
spolu uvaríme do mäkka. V panvici na oleji prudko opečieme šampiňóny pokrájané
na plátky. Do uvarenej polievky dáme opečené šampiňóny a uvarené široké rezance. Osolíme, okoreníme mletým čiernym
korením a ozdobíme lístkami petržlenovej
vňate.

Kačacia kapsa
s kozím syrom
4 kačacie prsia s kožou, 150 g mäkkého kozieho syra, 1 PL mlieka, 1 PL
čerstvého estragónu, 1 červená paprika,
1 biela paprika, 3 červené cibule, 3 PL
olivového oleja, soľ, mleté čierne korenie,
sezamové semienka.

JANUÁR 2011

Ďakujem ti, domovina moja,
Trpel som s vami,
za dary hojnosti, za krajec chleba,
keď čierne mračná
za pohladenie rukou mojej mamy.
pohľad na slnko zakrývali.
Bol som tu, v tomto rodnom kraji,
Srdce gorala, 2010
keď sme otcov, matere a priateľov
do večnosti sprevádzali.

Do vyšších kačacích pŕs prerežeme
otvor a ešte medzi kožou a mäsom vytvoríme kapsu. Syr rozotrieme s mliekom
a estragónom a zmesou naplníme kapsu
pod kožou. Špáradlom prepichneme kožu
tak, aby syr nevytiekol. Otvor v mäse naplníme prúžikmi paprík. Cibuľu narežeme a
rozdelíme na klinky, zmiešame ju s olivovým olejom a poukladáme na dno misky
na zapekanie. Na cibuľu dáme naplnené
mäso, podľa chuti osolíme a okoreníme.
Pečieme, až kým nie je mäso prepečené
a koža zlatistá. Pred dokončením posypeme povrch sezamovými semienkami.

ZÁKUSKY
Černoško v košeli
3/4 l mlieka, 80 g detskej krupice,
štipka soli, 80 g cukru, 30 g mandlí, 40 g
kakaa, 20 g masla, 1 /4 1 tuhej šľahačky,
trošku práškového cukru.
Z krupice a mlieka uvaríme hustú kašu,
do ktorej pridáme v troške mlieka vymiešané kakao, soľ, cukor a pomleté mandle.
Prevaríme a nakoniec vmiešame maslo.
Dve rovnaké šálky a jednu kompótovú
misku vypláchneme studenou vodou, naplníme uvarenou kašou a dáme na chladné miesto vychladnúť a stuhnúť. Potom
kašu opatrne vyklopíme na rovnú dosku
alebo tanierik a jednotlivé časti skladáme
takto: na spodok položíme kopček z mis-

ky, na to položíme kopček z jednej šálky
a na to kopček z druhej šálky. Pripevníme
ich špáradlom alebo ihlicou, aby sa nezošmykli. Zo šľahačky urobíme ústa, vlasy,
oči, nos a košieľku aj s golierikom.

ŠALÁTY
Čiernomorský šalát
200 g zeleru uvareného na mäkko,
200 g kápie, 100 g šampiňónov udusených na oleji, 1 cibuľa, 50 g tvrdého syra,
1 citrón, 1 PL horčice, 20 g kaparov, 50 g
olív, 100 ml kyslej smotany, mleté čierne
korenie, ocot, soľ, na ozdobenie hlávkový
šalát (2 listy), cvikla.
Uvarený zeler pokrájaný na tenké
obdĺžniky, udusené šampiňóny, cibuľu
pokrájanú na tenké plátky, nakrájaný syr,
šťavu z citróna, mleté čierne korenie, horčicu, kapary, olivy, kyslú smotanu spolu
zmiešame a necháme dlhšie odstáť. Možno ozdobiť hlávkovým šalátom a cviklou.
Podávame s bielym pečivom.
Zdroj: recepty.sk
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Naša poradňa

Porady kosmetologa
Witam wszystkich czytelników w
nowym 2011 roku. Mamy zimę w pełni,
zimno, szaro, ponuro – czyli najlepszy
okres na mocne peelingi dla naszej skóry. Salony kosmetyczne oﬁarują nam
rozmaite zabiegi tzw. kwasami w tym
artykule postaram się rozwiać wszelkie
pytania i wątpliwości dotyczące tego rodzaju peelingu. Zacznijmy od rodzajów
kwasów najczęściej wykorzystywanych
w kosmetyce:
: Kwas migdałowy otrzymywany
jest poprzez hydrolizę wyciągu z gorzkich migdałów. Jego antybakteryjne i
odbarwiające działanie jest już od lat
wykorzystywane w medycynie, w leczeniu takich problemów skórnych jak:
trądzik, fotoaging czy nieregularne przebarwienia.
: Kwas mlekowy należy do grupy kwasów o działaniu złuszczającym,
nawilżającym i antyoksydacyjnym. W
naturze kwas ten występuje w kwaśnym
mleku, jogurtach, żurach i kiszonkach.
: Kwas pirogronowy to alfa-ketokwas obecny w naturze (jabłka, sfermentowane owoce, ocet), posiadający
właściwości: sebostatyczne – silne działanie regulujące sebum i zmniejszające
tłustość skóry łojotokowej i trądzikowej,
dermoplastyczne – stymulacja syntezy
kolagenu na poziomie skóry właściwej,
antybakteryjne – znaczące obniżenie
miejscowego pH, co działa bakteriostatycznie, złuszczające – mniejsze
przyleganie komórek naskórka, co powoduje utratę łączności i w następstwie
następuje ścieńczenie warstwy rogowej,
komedolityczne (przeciwzaskórnikowe),
działa rozjaśniająco i zwiększa świetlistość skóry.
: Kwas glikolowy (najbardziej popularny i najczęściej stosowany) – naturalnie występuje w trzcinie
cukrowej, został wprowadzony jako
środek leczniczo-kosmetyczny ćwierć
wieku temu. Obecnie dzięki nowym
sposobom jego stosowania przeżywa
renesans i będzie jednym z elementów terapii dermatologicznej XXI wieku.
Może być stosowany w różnych stężeniach. Od zastosowanego stężenia zależy sposób i intensywność jego działania
na skórę. Daje to możliwość dobrania
stężenia w zależności od rodzaju skóry,
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charakteru zaburzenia i oczekiwanego
efektu.
Zastosowanie kwasu glikolowego
w peelingu: usuwanie przebarwień:
(piegi, ostuda (melasma), plamy soczewicowate, przebarwienia pozapalne),
przyspieszenie odnowy komórkowej.
redukcja drobnych i głębszych zmarszczek – efekt odmładzania, spłycenie
blizn, zapobieganie starzeniu się skóry,
zmiękczenie i wygładzenie skóry, nawilżenie skóry, poprawa barwy i faktury skóry, trądzik grudkowo-krostkowy,
zaskórniki, suchość skóry w przebiegu
zmian chorobowych.
Wskazania do peelingów kwasowych: zmiany barwnikowe: piegi, ostuda, przebarwienia pozapalne, plamy
soczewicowate; uszkodzenia słoneczne: rogowacenie słoneczne; uszkodzenia związane z wiekiem: zmarszczki,
utrata jędrności skóry, blizny, trądzik
zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy,
rozstępy skórne, zaburzenia rogowacenia: suchość skóry, rogowacenie
przymieszkowe.
Przeciwwskazania do peelingów
kwasowych:
Dekspozycja skóry na słońce (bardzo
słoneczne lato),
Dalergie skórne,
Daktywna opryszczka,
Dskłonność do powstawania bliznowców,
Dstan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy),
Dciąża, karmienie piersią,
Dliczne znamiona melanocytowe,
Dliczne teleangiektazje,
Dstan po krioterapii (do 6 miesięcy),
Dchoroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce),
Dskóra podrażniona, uszkodzona
(nadżerki, przeczosy, otarcia),
Dciężkie postacie trądzika (liczne krosty, torbiele ropne) – wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej,
Ddoustna terapia pochodnymi wit. A
(Roaccutane) – wymagana co najmniej półroczna przerwa.
Mam nadzieję, że te kilka informacji
w „pigułce” zachęci Państwa do zrobienia peelingu kwasami. Do zobaczenia
za miesiąc!
Dawid

Jozefa Pieronek
Aktywność ruchowa
w proﬁlaktyce chorób
podeszłego wieku
Zadaniem gimnastyki w wieku starszym jest polepszanie stanu zdrowia, zachowanie sprawności ﬁzycznej i ogólnej
aktywności życiowej oraz wyhamowanie
procesów inwolucyjnych. Aktywność ﬁzyczna każdego człowieka uzależniona
jest od rozwoju ﬁzycznego, motorycznego, psychicznego i kulturowego. To powoduje, że jej poziom jest różny na każdym
etapie życia człowieka i zależy głównie od
czynników egzogennych. W przypadku
osób starszych rozróżniamy następujące
formy aktywności ruchowej:
- aktywność rekreacyjna – czynny wypoczynek, sport, ćwiczenia usprawniające, najczęściej stosowane indywidualnie,
zależnie od upodobań i możliwości danej
osoby;
- aktywność prewencyjna – zorganizowana i odpowiednio kontrolowana forma
aktywności ruchowej, łącząca aktywność
ruchową ze zmianą stylu życia. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się osób o
zwiększonym zagrożeniu;
- aktywność leczniczo-rehabilitacyjna
– programowana indywidualnie w zależności od rodzaju choroby i stanu aktualnej
wydolności ﬁzycznej. Jej celem jest przywrócenie sprawności po przebytej chorobie oraz zapobieganie obniżaniu i utracie
sprawności w przebiegu chorób przewlekłych i postępującego starzenia.

ŽIVOT

Naša poradňa
Odpowiednio dobrany rodzaj wysiłku
ﬁzycznego ma pozytywny wpływ na większość układów naszego ustroju, przede
wszystkim na układ krążenia, oddechowy, mięśniowy, kostno-stawowy, hormonalny, nerwowy oraz stan psychiczny.
Regularny trening ﬁzyczny zmniejsza
częstość występowania wielu chorób,
np.: miażdżycy prowadzącej do choroby
niedokrwiennej serca, zapobiega otyłości, udarom mózgu, osteoporozie. Dzięki zwiększonej wrażliwości komórek na
krążącą insulinę, poprawia się tolerancja
glukozy i zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy. Zmniejsza
się także częstotliwość występowania
infekcji. Osoby stroniące od jakiejkolwiek
aktywności ruchowej są ociężałe, niezręczne, mają ograniczenia ruchomości
w niektórych stawach (głównie barkowych, biodrowych i kręgosłupa). Szybko
je męczy wszelki wysiłek, nie potraﬁą
powtarzać prostych ćwiczeń, mają zaburzoną równowagę i koordynację ruchową
oraz postawę ciała. Upośledzenie sprawności prowadzi do postępującej bezczynności ruchowej, ta zaś pociąga łańcuch
destruktywnych zmian w ustroju.
Systematyczna aktywność ruchowa
wpływa nie tylko na poprawę stanu ﬁzycznego, ale także przynosi bardzo duże korzyści w zakresie zdrowia psychicznego.
U osób aktywnych ruchowo zmniejsza się
poziom lęku, poprawia proces zasypiania
oraz zwiększa się subiektywna ocena
samopoczucia. Aktywność ﬁzyczna jest
jednym z najskuteczniejszych środków
przeciwdziałającym stanom depresyjnym. W licznych, prowadzonych w wielu
ośrodkach badaniach populacji osób w
podeszłym wieku z różnych kręgów kulturowych (greckiej, brazylijskiej, włoskiej)
potwierdzono fakt, że aktywny, zdrowy
styl życia, związany z wysiłkiem ﬁzycznym
oraz właściwym stopniem odżywiania jest
warunkiem dobrego zdrowia psychicznego, stanowiąc najistotniejszy czynnik
pomyślnego starzenia. Ponadto u ludzi w
starszym wieku aktywność ﬁzyczna może
zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji i
choroby Alzheimera. Oprócz korzystnych
zmian ﬁzjologicznych i psychologicznych
bardzo ważne są społeczne efekty zwiększonej aktywności osób w starszym wieku:
przede wszystkim promocja pozytywnego
i aktywnego obrazu osób starszych.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

JANUÁR 2011

Prawnik
Uprawnieni
do renty rodzinnej
Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka,
dzieci przysposobione - do ukończenia
16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli
się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli
stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie
nauki w szkole, do ukończenia 25. roku
życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole
wyższej, prawo do renty przedłuża się
do zakończenia tego roku studiów.
Prawo do renty rodzinnej mają także
wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte
na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają
takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej
na rok przed śmiercią ubezpieczonego
(emeryta lub rencisty), chyba że śmierć
była następstwem wypadku, a ponadto
nie mają prawa do renty po zmarłych
rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli
nie mogą zapewnić im utrzymania albo
ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub
jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża
ukończyła 50 lat lub była niezdolna do
pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa
uprawnionych do renty rodzinnej po
zmarłym mężu, które nie ukończyły 16.
roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku
życia lub są całkowicie niezdolne do
pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej
przysługuje również wdowie, jeśli spełni
warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym
niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.
Małżonka rozwiedziona oraz wdowa,
która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej,
ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli
oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża
miała prawo do alimentów z jego strony

ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą
sądową.
Wdowa, która nie spełnia żadnego z
wymienionych warunków wymaganych
do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania
- ma prawo do okresowej renty rodzinnej
przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia
w zorganizowanym szkoleniu mającym
na celu uzyskanie kwaliﬁkacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej
jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.
Te same zasady stosuje się do
wdowca. Wiek uprawniający wdowca
do renty rodzinnej wynosi od 1 stycznia
1999 r. również 50 lat.
Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt
lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a
ponadto spełniają warunki takie jak dla
wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania
małoletnich osób).
Renta rodzinna wynosi:
• dla jednej osoby uprawnionej 85% świadczenia, które przysługiwałoby
zmarłemu
• dla dwóch osób uprawnionych 90% świadczenia, które przysługiwałoby
zmarłemu
• dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
Wszystkim uprawnionym członkom
rodziny przysługuje jedna łączna renta
rodzinna, która w razie konieczności
dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.
Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona
jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.
(aj)
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Zábava a humor

TEST

STE K ĽUĎOM PRIATEĽSKÍ?

HVIEZDY O NÁS
VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

Po citovej stránke na tom nebudete najlepšie. Narážky okolia neberte osobne, pretože inak budete mať tendenciu k
prehnaným reakciám. Pri komunikácii sa
snažte postupovať diplomaticky. Snažte
sa vyhýbať témam, ktoré v sebe nesú, čo i
len najmenšie zárodky konﬂiktu.

Pravdepodobne vás čaká nie veľmi
úspešný mesiac, pretože vaše snaženie
bude len veľmi ťažko viesť k úspechu. Nesnažte sa preto dosiahnuť cieľ za každú
cenu, pretože by ste potom neboli spokojný s výsledkom. Nenechajte sa ovládnuť
nervozitou, nepriťažujte si negatívnym
myslením. Vytrvalo sa pustite do toho, čo
treba spraviť a buďte trpezlivý

RYBY (19.2.-20.3.)
Pôjdete priamo za vaším cieľom a
bude sa vám dariť. Aj keby bolo vaše počínanie od základu zlé, budete presvedčený,
že robíte to najlepšie, čo sa len dá. Napriek
tomu by ste mali povoliť z nadšenia a nevsádzať všetko na jednu kartu. Úspech sa môže
dostaviť na poli ﬁnančnom i osobnom.

BARAN (21.3.-20.4.)
Pri konfrontácii s ostatnými ľuďmi
budete mať sklony reagovať prehnane.
Dajte pozor, aby ste sa neodreagovali
na niekom, kto si to nezaslúži. Snažte sa
zachovať chladnú hlavu a neberte veci
osobne. Vaša nie najlepšia nálada bude
mať vplyv na sústredenosť, preto sa radšej nevydávajte na cesty.

BÝK (21.4.-20.5.)
Jediný spôsob, ako sa dnes vysporiadate s akýmkoľvek odporom, leží v silných a presvedčivých argumentoch, preto
sa nenechajte uniesť svojimi emóciami,
ale konajte s rozvahou a diplomaciou. Je
tiež pravdepodobné, že strávite veľa času
cestovaním, alebo niečím, čo s prepravou
priamo súvisí.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Mesiac je ako stvorený pre partnerskú lásku. Neváhajte s prejavmi náklonnosti
k vašej drahej polovičke. Dôkazy lásky sa
stretnú so zvlášť pozitívnou odozvou. Nie len
partnerské vzťahy, ale aj vzťahy s ostatnými
ľuďmi budú mať priaznivé smerovanie. Potešia vás aj malé úspechy, či letmé pohľady.

RAK (22.6.-22.7.)
Vaša nálada je na miske váh. Pokiaľ neovládnete svoje negatívne pocity,
dostanete sa do problémov. Vyhýbajte
sa stresovým situáciám, hnevu, závisti a
podrazom. Ak si chcete s niekým vyjasniť
určité veci, snažte sa to radšej preložiť na
iný deň, pretože inak je veľmi pravdepodobné, že si skočíte do vlasov.
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PANNA (24.8.-23.9.)
Mali by ste pociťovať vnútornú
energiu, ktorá vás povedie k dynamickému a rozhodnému konaniu. Prekážky budete prekonávať priamo, avšak môže sa
stať, že tým zraníte city niektorých ľudí.
Dajte preto pozor, aby ste si niekoho zbytočne neznepriatelili.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Pozvanie na návštevu k príbuzným
by ste už mali konečne prijať. Ak budete stále váhať, začnú si o vás myslieť to
najhoršie. Venujte tiež viac pozornosti partnerovi, dajte mu vedieť, ako vám na ňom
záleží. Pokiaľ sa chcete ísť poprechádzať
po obchodoch, nechajte peniaze radšej
doma.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Neponáhľajte sa so snahou urobiť
si jasno v jednej záležitosti. Výsledok by
vás nemusel potešiť. Niekedy je lepšie
nič nevedieť a trpezlivo čakať, ako sa veci
vyvinú. Pozitívny vplyv planét bude robiť
divy, nakoniec to pre vás nemusí dopadnúť vôbec nijak zle.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Planéty vás varujú, že aspekty
privodia skôr nezdary. Trochu to uškodí
medziľudským väzbám hlavne na pracovisku. Sebectvo sa prepojí s výnimočným
súperením, ústiacim do sporov a zrážok.
Takže s tým nepreháňajte a snažte sa čo
najskôr zmieriť sa s okolím.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Budete nabitý energiou a odhodlaním, ktoré vás bude viesť k presadzovaniu
svojich myšlienok za každú cenu. Aj napriek
tomu, že veríte v správnosť svojej veci,
dajte si pozor, aby vaše snahy nevyzneli
agresívne a dotieravo. Nebuďte pochabý a
zachovajte si chladnú hlavu. (ms)

1. Čo je pre vás pri posedení s priateľmi dôležitejšie?
a) Keď sa aj „tiché vody“ srdečne smejú. b)
Keď sa dostanú občas k slovu aj „tiché vody“.
2. Akú tvár by mal človek ukazovať svetu?
a) Vždy priateľskú. b) Vždy vyjadrujúcu záujem.
3. Rozhovory s ľuďmi, ktorí sú oveľa starší...
a) považujem zväčša za namáhavé, b) sú pre
mňa väčšinou oddýchnutím ako kúpeľ pre dušu.
4. Aby mal človek pokoj od detí, ktoré sú hlučné a hnevajú, najlepšie je poslať ich...
a) pozerať televíziu, b) von, aby sa vyšantili.
5. Aký vzťah má dnešná mládež k dospelým?
a) Skôr nepriateľský. b) Dospelí ich nezaujímajú.
6. Žena sa zoznámi s inou ženou a vidí, že tá
druhá vyzerá dobre. Má jej to povedať?
a) Možno neskôr, nikdy nie na začiatku. b)
Áno, hneď a spontánne.
7. Žena sa zoznámi s dobre vyzerajúcim mužom. Má mu povedať, že sa jej páči?
a) Len keď od neho niečo chce. b) Áno, aj keď
od neho nič nechce.
8. Mali by sme sa na človeka, s ktorým sa rozprávame, stále pozerať?
a) Áno, lebo sa to patrí. b) Nie, mohlo by to
byť dotieravé, ako pri výsluhu.
9. Je správne, ak druhým ukazujeme úprimne
svoje city?
a) Nie, človek si tým len komplikuje život. b)
Áno, lebo tak sa človek vyhne falošným priateľom
a nájde si tých pravých.
10. Môže človek začať list slovami „ja“?
a) Nie. Je to nezdvorilé. b) Áno.
Hodnotenie:
a) viac ako 7-krát označené a: Máte šarm,
a ten viete cielene využívať. Veľmi vám záleží na
tom, ako pôsobíte na ľudí, a váš šarm zabraňuje,
aby ste sa dostali do konfliktu. Dokonca sa vám
darí očariť ľudí a presvedčiť ich o svojich záujmoch tam, kde iní ľudia majú konflikty. Váš šarm
je prostriedkom, ktorý používate účelovo. Pomáha vám spríjemniť a zjednodušiť si život a účinne
sa presadzovať.
b) viac ako 7-krát označené b: Ste veľmi šarmantní a pravdepodobne ani netušíte, ako veľmi.
V kontakte s ľuďmi ste totiž nenútení a prirodzení.
Nezáleží vám na účinku vašich slov alebo správaní. To ani nie je potrebné, lebo ľudia vás prijímajú
takých, akí ste. Váš prirodzený šarm vám otvára
srdcia ľudí. Nie je to výsledok výchovy k priateľskosti, ale máte v sebe viac srdečnosti ako iní
ľudia.
c) ani a ani b ste neoznačili viac ako 7-krát:
Ste šarmantní. Druhým ľuďom vychádzate v ústrety, ste zdvorilí a priateľskí – ale nie ste s tým vždy
spokojní. Cítite totiž, že ľudia vašu priateľskosť
a láskavosť zneužívajú. A tak považujete za najlepšie zatajovať svoj šarm, lebo dobré srdce v studenom svete ľahko prechladne. Ale nemali by ste sa
vzdávať svojho šarmu. Väčšina ľudí totiž pozitívne
reaguje na to, ak k nim niekto pristupuje so šarmom. (aj)

ŽIVOT

Slovník a humor

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

* * *
U psychológa:
Doktor:
- Vy ste nejaký ﬂegmatik.
Pacient:
- Mne je to jedno.

* * *
V POĽŠTINE:
porządek konkurencyjny
obciążenie dachu
obciążenie użytkowe
obieg wymuszony
gęstość zaludnienia
kwesta
deliktowy
związkowiec
taksa
tantiema

V SLOVENČINE:
konkurenčný poriadok/pravidlá
zaťaženie striech
nosnosť užitočná, zaťaženie úžitkové
nútená cirkulácia
hustota obyvateľstva
dobročinná zbierka
trestný
odborár
poplatok
tantiéma

Do turistickej reštaurácie na Čukotke
vošiel cudzinec. Dal si víno a po chvíli musel odskočiť na WC. Keď sa vrátil, všetci
hostia sa strašne smiali. Pýta sa barmana:
- Prečo sa všetci smejú?
- Videli ste na toalete veľký plagát
krásnej nahej ženy?
- Všimol som si.
- A všimli ste si aj ﬁgový list, zakrývajúci zaujímavé partie?
- Ani veľmi nie.
- Viete, vždy, keď niekto nazrie pod ten
list, v celej krčme to zazvoní.

* * *
Horúca
atmosféra...

Na malej sibírskej železničnej stanici:
- Dajte mi lístok!
- A kam?
- Akože kam? Predsa do ruky!

* * *
Hovorí podnikateľ svojmu zamestnancovi:
- Vy ste, pán Novák, veľká opora našej
ﬁrmy. Neviem, ako by sme bez vás vydržali, ale v budúcom mesiaci to chceme
skúsiť.

* * *
Hovorí dievča kamarátke:
- V detstve mi mama zaplietla do vlasov kvietok.
- Naozaj? To muselo byť pekné.
- Bolo, ale ten kvetináč ma dosť bolestivo udieral po chrbte.

* * *
Muž hovorí svojmu priateľovi:
- No vieš, moja žena chcela k narodeninám niečo zlaté.
- A čo si jej kúpil, čo?
- Zlaté stránky.

mercedes. Ak budem dobrá, dostanem
Audi. A ak budem priemerná, dostanem
golf.
- Hej? A čo si dostala?
- Kolieskové korčule.

* * *

* * *

Budí policajt bezdomovca v parku na
lavičke:
- Čo je to tu nocľaháreň alebo čo?
Rozospatý bezdomovec sa osopí:
- A čo som ja informátor?

Zamilovaný pár sedí na lavičke. Nad
nimi je krásna letná nočná obloha.
- Drahá, vidíš ten Veľký voz?
- Nie, ale oje už cítim.

* * *

Idú dvaja dole vo výťahu a jeden sa
pýta:
- Počúvaj, toto je rýchlovýťah?
- Nie, to sme sa odtrhli.

Rozprávajú sa dve priateľky:
- Ty, vieš čo, môj drahý mi sľúbil, že
keď budem v posteli výborná, dostanem

JANUÁR 2011

* * *

Ide blondína k doktorovi a doktor sa
pýta:
- Čo sa vám stalo s rukou?
- Kopla ma elektrina.
- A s nohou?
- Vrátila som jej to!

* * *
Hovorí otec synovi:
- Syn môj, desať rokov som pracoval
vo Vietname.
Syn na to smutne sklopil hlavu. Otec
pokračuje:
- Potom som dvadsať rokov pracoval
v Černobyle.
A syn smutne sklopil aj druhú hlavu.
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Zaujímavosti
rokov. Ale väčšie časti lietadla možno
identiﬁkovať z archívnych fotograﬁí,“
potvrdzuje pravosť nálezu po trojročnom pátraní tím austrálskych bádateľov.
(Zdroj: Nový Čas)

Na opilcov nasadili
veveričku v delíriu

V Rumunsku daň za
čarovanie!
Novelizovaný zákonník práce, ktorý
vstúpil do platnosti v Rumunsku od začiatku roka, oﬁciálne uznáva ako profesiu o.i. aj čarovanie. Na túto skutočnosť
reagovala jedna samozvaná bosorka
varovaním pred odplatou. Parlament sa
novelou zaoberal celé mesiace, bosorky
voči nej protestovali a médiá si z toho
robili posmech. Na Nový rok bosorka
nazývaná Bratara uviedla, že plánuje
s pomocou čierneho korenia a kvasníc
uvrhnúť na rumunskú vládu kliatbu, aby
v nej vyvolala nezhody. Cieľom novelizovaného zákona je zabrániť rozšíreným
únikom daní v krajine, ktorá je v hospodárskej recesii. Zákonník práce uznáva
najnovšie ako profesiu okrem tradičnej
súkromnej výučby šoférovania aj čarovanie, astrológiu, balzamovanie tela či
výkon práce komorníka alebo osobného
sluhu, aby sa vykonávatelia týchto činností nemohli vyhýbať plateniu dane z
príjmu. (Zdroj: TASR)

Takmer storočné
lietadlo v Antarktíde!
Kapitálny úlovok! Austrálska polárna
expedícia objavila v Antarktíde pozostatky prvého lietadla značky Vickers,
ktoré dorazilo v roku 1912 na zamrznutý
kontinent. Bádateľ Douglas Mawson ho
chcel využiť pri svojej druhej expedícii
po ľadovom kontinente, ale stroju sa poškodili krídla ešte pred začatím výpravy.
Vynaliezavý Mawson sa ho márne pokúsil využiť ako motorizované sane na presun nákladu. Jednovrtuľovému lietadlu
zlyhal motor a polárnik ho ponechal jeho
osudu. Bádatelia našli stroj v zničenom
stave a spočiatku si mysleli, že našli
„vzdušný traktor“. „Je v dezolátnom stave. Bolo v morskej vode možno aj tridsať
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Pred alkoholom varuje Rusov najnovšie opitá veverička. Výber herca nie
je náhodný: delíriu tremens sa v Rusku
hovorí „bjeločka“, teda doslovne „veverička“. Hlavný hrdina klipu sa naozaj odtrhol z reťaze, ak sa dá v prípade lesného
skokana o niečom takom hovoriť, alebo
skôr zažíva delírium na vlastnej koži.
Veverička s krvavými očami vykrikuje
do zvuku rozbíjaného skla nezmysly,
trápia ju halucinácie, váľa sa po podlahe
a chystá sa zavraždiť susedovu manželku. A nakoniec sľubuje, že ak pijete, tak
vás tiež navštívi! Osvetový klip je súčasťou snahy úradov proti prílišnému holdovaniu alkoholu, ktoré skracuje život
ruských mužov pod úroveň mnohých
rozvojových krajín. Podľa niektorých
výskumov majú nútene abstinujúci väzni väčšiu šancu dožiť sa vyššieho veku
za mrežami ako ich krajania na slobode.
„Je to národná katastrofa,“ vyhlásil prezident Dmitrij Medvedev. Reagoval tak
na odhady, podľa ktorých pretečie priemerným ruským hrdlom skoro 18 litrov
čistého liehu ročne; oﬁciálne údaje totiž
nezohľadňujú nelegálnu produkciu vodky a načierno pálený alkohol.
Odstrašujúca veverička možno prichádza práve včas. Vítanie Nového
roku je najväčším ruským sviatkom a
hovorí sa, že po oslavách musí byť
dlhé voľno práve preto, aby sa krajina
mohla dať zase dohromady. Ohlasy
ruských užívateľov internetu na klip sú
zväčša priaznivé, jedným dychom však
vyslovujú pochybnosti, či nejaké posolstvo môže „prepité mozgy“ zasiahnuť.
(Zdroj: ČTK)
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OSTATKI –
FAŠIANGY 2011
V dňoch 19.-20. februára 2011 pozývame srdečne všetkých milovníkov folklóru a tradícií do Krempách na podujatie
Fašiangy-Ostatki 2011. Podrobnejší program nájdete na plagátoch.
Foto: Lýdia Ostrowska

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

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

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

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

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

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

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . 10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 . . . . . . . 5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa,
Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . 15,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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