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V  marci  t.r.  oslávil  prezident  Slovenskej  republiky  svoje  se-
demdesiate narodeniny. 
Ivan Gašparovič sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. Pochá-

dza z učiteľskej rodiny. Na základnú školu chodil do Svitu, neskôr žili 
v Košiciach a v roku 1955 sa presťahovali do Bratislavy. Vyštudoval 
Právnickú fakultu Univerzity Komenského (1959-1964), v roku 1968 
získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta 
na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú proku-
ratúru v Martine a potom na Mestskú prokuratúru v Bratislave. 

Od roku 1968 pôsobil na Katedre trestného práva, kriminoló-
gie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK. V roku 1989 sa stal spo-
lupredsedom Fóra nezávislých právnikov Slovenska a v roku 1990 
prorektorom Univerzity Komenského. V rokoch 1990-1992 zastá-
val post generálneho prokurátora Českej a Slovenskej federatívnej 
republiky. V roku 1992 pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte 
UK a člen Vedeckej rady univerzity. Členom Hnutia za demokratic-
ké Slovensko (HZDS) bol od roku 1992, v júni 1992 bol zvolený za 
poslanca SNR za HZDS a stal sa predsedom Slovenskej národnej 
rady, neskôr Národnej rady SR. Podieľal sa na vzniku Ústavy SR. 

Po parlamentných voľbách v roku 1994 znovu vykonával funk-
ciu predsedu NR SR (1994-1998). Od júla do októbra roku 2002 
pôsobil ako nezávislý poslanec NR SR. V júli 2002 založil Hnutie za 
demokraciu, ktorého sa stal predsedom. V roku 2002, po skonče-
ní volebného obdobia a práce v parlamente, sa vrátil ako peda-
góg na Právnickú fakultu UK. Prezidentom Slovenskej republiky sa 
Ivan Gašparovič po prvý raz stal v roku 2004 a po druhý raz zvíťa-
zil v prezidentských voľbách 4. apríla 2009. Je prvým prezidentom 
SR, ktorý vykonáva funkciu súvisle dve päťročné funkčné obdo-
bia za sebou. Ivan a Silvia Gašparovičovci sú manželmi 46 rokov, 
sú rodičmi dvoch detí, dcéry Denisy - inžinierky ekonómie a syna 
Iva - kardiochirurga, ktorý má s manželkou Anetou dvoch synov.

Prezident je držiteľom mnohých domácich ocenení a najvyšších 
zahraničných štátnych vyznamenaní. Významnou poctou je Veľký 
rytiersky kríž od britskej kráľovnej Alžbety II. Veľký kríž občianske-
ho a vojenského čestného rádu Adolfa z Nassau mu udelil veľkovoj-
voda Luxemburského veľkovojvodstva Henri. Rad Izabely Kastílskej 
- Veľká reťaz, najvyššie španielske vyznamenanie mu udelil španiel-
sky kráľ Juan Carlos I. Prezidentovi okrem iného patrí za zásluhy o 
vznik Slovenskej republiky Rad Andreja Hlinku I. triedy a podľa Zá-
kona o štátnych vyznamenaniach Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž 
Milana Rastislava Štefánika I. triedy a Pribinov kríž I. triedy. 

Slovenskému prezidentovi k jeho životnému jubileu srdečne gra-
tulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i politickom živote.                                           

Spolok Slovákov v Poľsku

Už dlhšiu dobu bolo miesto slovenského veľvyslanca v Poľ-
sku prázdne. To sa zmenilo v januári t.r., kedy bol na tento 
post prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovi-

čom menovaný Ing. Vasil Grivna. Vedenia slovenského veľvyslanca 
vo Varšave sa ujal vo februári t.r. 

Ing. Vasil Grivna sa narodil 10. septembra 1958. V rokoch 
1977-82 študoval na Kyjevskej štátnej univerzite v Kyjeve na Fakul-
te medzinárodných vzťahov v odbore medzinárodno-ekonomické 
vzťahy. Neskôr pôsobil ako referent vo firme Exico a.s. v Prahe. 

NoVý sloVeNský 
veĽvYslanec vO varŠave

V roku 1984 sa stal pracovníkom 1. teritoriálneho odboru Fede-
rálneho ministerstva zahraničných vecí Československa. Vstúpil 
do diplomatických služieb a v roku 1990  bol vymenovaný za 3. 
tajomníka Veľvyslanectva Československa v Moskve. Po rozpade 
Československa až do roku 1994 naďalej zastával túto funkciu na 
novovzniknutom Veľvyslanectve Slovenskej republiky. Po návrate 
na Slovensko v rokoch 1994-95 bol zástupcom riaditeľa 4. terito-
riálneho odboru MZV SR. Neskôr do roku 1998 viedol politický 
odbor E Ministerstva zahraničných vecí SR. V rokoch 1998-99 na-
stúpil do funkcie riaditeľa 3. teritoriálneho odboru MZV SR. Od 
roku 1999 do roku 2005 plnil funkciu mimoriadneho a splnomoc-
neného veľvyslanca SR na Ukrajine. V roku 2000 absolvoval kurz 
pre vyšších manažérov George C. Marshall European Center for 
Security Studies. V rokoch 2005 až 2008 zastával funkciu generál-
neho riaditeľa Sekcie vonkajšej komunikácie MZV SR. Neskôr, do 
roku 2010, bol generálnym riaditeľom Sekcie verejnej diplomacie 
a služieb občanom. 

Okrem toho, v rokoch 1995-99, bol členom medzivládnej 
Slovensko-ruskej komisie pre hospodársku, vedecko-technickú 
a kultúrnu spoluprácu. Od roku 2005 až do dnes predsedá medzi-
vládnej Slovensko-ukrajinskej komisii pre menšiny, kultúru, vedu 
a vzdelanie.

Novému slovenskému veľvyslancovi prajeme v jeho diploma-
tickej misii v Poľsku príjemnú prácu a veríme, že jeho spolupráca 
so Spolkom Slovákov v Poľsku bude prebiehať vo vzájomnej úcte 
a porozumení.

ŽiVoTNÉ JuBileum 
slOvenskÉHO PreZidenta

Vasil Grivna, veľvyslanec sr vo Varšave a  ľudomír molitoris, gen. tajomník úV ssp

Foto: ľ. müllerová
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Jarné obdobie so sebou prináša celý rad zvykov a bohatých ľu-
dových tradícií, ktoré sa spájajú s najväčším cirkevným sviat-
kom kresťanov, s Veľkou nocou. 
V krátkosti si pripomeňme, že sviatočné obdobie Veľkej noci sa 

začína takzvaným pašiovým týždňom. Okruh veľkonočných zvykov 
otvára Zelený štvrtok, pokračuje Veľkým piatkom, potom nasle-
duje Biela sobota, ktorá je predovšetkým prípravou na Veľkonoč-
nú nedeľu a Veľkonočný pondelok. V priebehu každého z týchto 

dní sa realizovali iné ľudové obyčaje, čo záviselo od tej-ktorej lo-
kality Slovenska, pretože čo sa týka zvykov, symbolov, vinšov, či  
riekaniek spojených s veľkonočným obdobím, každá oblasť mala 
a dodnes má svoje špecifiká. Veľký vplyv na uchovávanie týchto 
tradícií závisí od snahy ľudí, ktorí nezabúdajú na staré zvyky svo-
jich regiónov. 

Zastavme sa na chvíľu pri Veľkonočnom pondelku, ktorý sa 
pokladá hádam za najveselší zo sviatočných dní. Na dedine sa 
od rána ozýva smiech a výskot dievčat. Akoby aj nie, veď tento 
deň sa nesie v znamení oblievačky a šibačky, ktorá je najmä pre 
mládežníkov veľkou zábavou. V niektorých oblastiach Slovenska 

dodnes partie mládencov s vlastnoručne upletenými korbáčmi od 
rána putujú od domu k domu a hľadajú mladé dievčence vhodné 
na šibačku, ktoré sú väčšinou poskrývané, aby ich šibači nenašli. 
Chlapci pritom odriekajú: 

Šiby, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča,
kázal kadlec aj kadlečka, abys dala tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne, a to
tretie, zafarbené, to je moje veľké potešenie.

Snaha dievčat je väčšinou celkom zbytočná, pretože chlapci 
ich nájdu. Vyšibané dievčence sa však vôbec nehnevajú, keď ich 
mládenci nešetrili a poriadne ich korbáčikom vyšibali, ba dokonca 
aj hodili do potoka, pretože verili, že studená voda a korbáčik sú 
zárukou zdravia. 

Odmenou pre nich bolo v minulosti predovšetkým krásne vy-
zdobené vajíčko – kraslica. V dnešnej dobe sú veľkonočné vajíčka 

považované skôr za symbol Veľkej noci, 
mládežníci za šibačku a oblievačku dosta-
nú za pohárik alkoholu, sladké čokoládové 
dobroty alebo aj nejaký ten peniaz. 

Vajíčka dievčence zdobili už niekoľko 
týždňov pred Veľkou nocou, v niektorých 
slovenských obciach však takáto činnosť 
pripadla na takzvaných krasličiarov, či 
krasličiarky, ktorí boli v zdobení vajíčok 
hotovými majstrami. 

Pripomeňme si aspoň zopár techník 
zdobenia vajíčok. Jednou z najjedno-
duchších  je farbenie - vajíčko sa ponorí 
do odvaru zo šupiek cibule, vývaru rôz-
nych bylín a tráv, či kôry stromov. Veľmi 
zaujímavý vzor možno dosiahnuť, keď na 

vajíčko ešte pred ponorením do vody uviažeme rastlinku či malú 
vetvičku, pod ktorou sa škrupinka vajíčka nezafarbí a takýmto spô-
sobom vznikne na vajíčku krásny vzor.

Rozšírenou technikou po celom Slovensku bolo tiež nanášanie 
rozpusteného vosku na škrupinku vajíčka – batikovanie. Vosk v mi-
nulosti dievčence nanášali husím brkom, neskôr si pomáhali kovo-
vou trubičkou, ktorou sa dal naniesť aj takzvaný kvapkovitý vzor. 
Vajíčko sa farbilo voskom aj niekoľkokrát a po odstránení vosku 
na vajíčku zostali ornamenty rôznych farieb. V severných častiach 
Slovenska sa vajíčka batikovali pomocou špendlíka. Dievčatá pri 
zdobení vajíčok využívali aj farebné nite, priadzu, slamené orna-
menty a vystrihovačky z kúskov papiera. 

Na Kysuciach a všade tam, kde bolo rozvinuté drotárske re-
meslo, sa vajíčka odrôtovali. V niektorých oblastiach Spiša, najmä 
v podtatranských dedinách, je dodnes známe vyškrabkávanie vzo-
rov, ale aj rôznych veršíkov a básničiek, a preto sa v týchto častiach 
Slovenska kraslice nazývajú aj „písanky“. Malo to svoju výhodu 
- hanblivé dievča prostredníctvom takto vyzdobeného veľkonoč-
ného vajíčka mohlo vyjadriť svoju lásku k mládencovi, napríklad 
nasledujúcim veršíkom:

Koho ja milujem,
tomu tú krasličku venujem.
To vajíčko rysované, kvietočkami cifrované,
tomu ja ho darujem,
koho verne milujem.

Mladíci si vajíčka nechávali ako svoju korisť z oblievačky, často 
do nich urobili dierky a vešali ich na vetvičky pred domom, aby sa 
mohli popýšiť, koľko vajíčok dostali. 

V dnešnej dobe  tento zvyk pomaly mizne z bežného života 
mladých ľudí, no kraslice sú naďalej symbolom Veľkej noci a pripo-
mínajú nám výnimočnosť a bohatú tvorivosť našich starých mám. 

Podľa knihy: V. Majling: U nás taká obyčaj  
– Slovenské ľudové tradície spracovala Lýdia Ostrowska

krAsliCe 
sYMBOl veĽkej nOci
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pečovala Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB na čele s 
docentom Jiřím Michalom. Hlavným poslaním školy bolo naučiť 
lyžovať a snowboardovať deti zahraničných Slovákov, spoznať 
slovenskú odbornú terminológiu spojenú s týmito druhmi špor-
tov, jazykový výcvik a zlepšenie telesnej zdatnosti i zotavenie sa  
v prostredí slovenskej prírody.

Výcvik sa uskutočnil v známom lyžiarskom stredisku na Dono-
valoch v Parku snov. Viedli ho skúsení odborníci z Katedry telesnej 
výchovy a športu FHV UMB v Banskej Bystrici – Jiři Michal, Miro-
slav Nemec, Štefan Adámčak a mladí inštruktori – Aňa, Natália, 
Miša i Lučo. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín podľa lyžiar-
skych znalostí. K dispozícii mali požičovňu lyží, 2 vleky a 4-sedač-
kovú lanovku. 

Súčasťou výcviku boli aj športové a spoločenské aktivity ako 
streľba zo vzduchovky, stolný tenis, hádzanie šípiek, ringo a plá-
vanie v bazéne, bowling a karaoke. V každej z týchto aktivít sa 

nakoniec uskutočnili súťaže a výhercovia obdržali diplomy. V sú-
lade s programom mali deti postarané o každú chvíľu pobytu na 
Slovensku. Aj keď do konca nám už počasie nežičilo a pršalo, deti 
sa ani v hoteli nenudili. Ubytovaní sme boli v hoteli Limba, ktorý 
poskytoval veľmi dobré podmienky pre bývanie a pre športové i 
spoločenské vyžitie. 

Na záver podujatia sa deti zo všetkých krajín prezentovali 
programom. Rozlúčkového podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ Me-
todického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  Ján 
Sitárčik. Naše deti sprevádzali učitelia Žofia Braviaková a Dominik 
Surma. Bolo to veľmi vydarené podujatie a jeho hlavný cieľ – nau-
čiť sa lyžovať – bol splnený. Preto ďakujeme všetkým tým, ktorí to 
našim deťom umožnili o. i. aj Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý nám 
zabezpečil dopravu.

Dominik Surma

A sNowBoArdoVá 
ŠkOla na slOvenskU

lyŽiArskA 

Štrnásť detí zo základných škôl z Novej Belej a z gymnázia v 
Krempachoch sa v dňoch 13.-19. marca t.r. zúčastnilo lyžiar-
skeho a snowboardového výcviku na Slovensku. Podujatie 

pre deti zahraničných Slovákov z Poľska, Maďarska, Srbska a Ukra-
jiny zorganizovalo Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici. Avšak technicky a organizačne podujatie zabez-
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PrOFil

Pochádzam síce zo Spytkowic, ale narodil som sa 29. mája 
1967 na Dolnom Sliezsku pri Walbrzychu. Neskôr sa však 
moji rodičia, ktorí tam odišli za prácou, odtiaľ vrátili naspäť 

do svojho rodiska. Takže som nakoniec celé detstvo strávil v Spyt-
kowiciach. Tam som chodil na základnú školu, robil prvé gazdovské 
práce a tam vo mne dozrievalo kňazské povolanie. To, že chcem 
byť kňazom, som vedel už na základnej škole a s týmto zámerom 
som sa prihlásil do jablonského lýcea. Tu som však o tom príliš 
hovoriť nemohol, lebo to boli časy, že za také rozhodnutia sa 
opúšťalo školské múry ešte pred maturitou. Takže som svoj plán 
tajil až do poslednej chvíle, aby som mohol úspešne zmaturovať. 
Neúspech na maturite by totiž mohol poriadne zamiešať plánmi 
v mojom živote. A keď som sa už priznal k svojmu zámeru, tí, čo 
ma mali v lýceu na starosti, neboli teda nadšení. Ale čo mali so 
mnou robiť? Ja som išiel do seminára a oni sa s tým voľky-nevoľky 
museli zmieriť.

detstvo a vzťah ku slovenským koreňom

Keďže som odmalička vedel, že môj pradedo pochádzal z Tvr-
došína, hľadal som rôzne cestičky či nejaký kontakt so Slo-
venskom. V tomto období bola hranica uzavretá a nebola 

žiadna šanca, aby som vycestoval do Tvrdošína. Pokiaľ som tam 
nemal niekoho, kto by mi poslal pozvánku, neexistovala žiadna 
možnosť vycestovania za hranice. O slovenské korene som sa zau-
jímal už teda veľmi dávno, aj vďaka rozprávaniu dedka, ktorý tam 
chcel vycestovať a hľadať svoju rodinu a vždy mal nejaký kontakt 
na Slovensku. 

A ako sa môj pradedo dostal do Spytkowíc? Ešte keď nebola 
hranica v období Rakúsko-Uhorska, zo Spytkowíc do Tvrdošína pri-
chádzali ľudia obchodovať s dreveným šindľom. V ktorejsi tvrdo-
šínskej rodine mali mnoho detí a tí, ktorí tam vlastne prišli zo Spyt-
kowíc, poprosili o jedno dieťa, aby im ho dali do služby, že bude 
pásť husi. – No to si zoberte, ktorého chcete... – Zobrali si jedného 
chlapca a priviezli do Spytkowíc a nakoniec tu zostal. Takto sa pra-
dedo dostal do Spytkowíc, najprv slúžil na panskom, lebo v Spyt-
kowiciach bol kaštieľ, neskôr pracoval na fare a vozil kňaza na koči 
ako kočiš. Je dosť pravdepodobné, že práve tento kňaz mu poradil, 
aby sa oženil s takou mladou vdovou a tak sa s ňou oženil. Mali 
svoje gazdovstvo, mali spolu asi päť či šesť detí a jedno z nich, to 
bol môj dedko. Dodnes udržiavame vzťahy s rodinou v Tvrdošíne, 
ale bolo by potrebné ich prehĺbiť a ešte bližšie a dôkladnejšie sa 
pozrieť na svoje korene.

slovenčina a lýceum

Ja som sa akosi špeciálne slovenský jazyk neučil. V jablonskom 
lýceu som na slovenčinu nechodil, aj keď bola, pretože som 
patril medzi dochádzajúcich študentov a vzhľadom autobusy 

a cestovanie som nemal možnosť zostávať po vyučovaní na ne-
povinných predmetoch. Taktiež som sa musel rýchlo vracať do-
mov, pretože sme mali gazdovstvo a bolo treba pomáhať rodičom, 

k sloVákom
takže každá voľná chvíľa bola vzácna a plne využitá na prácu na  
gazdovstve. A okrem toho sa moji rodičia počas mojich štúdií v 
lýceu starali o štyri nevládne osoby – o prastarých rodičov, dedka 
a strýka, a časť povinností sa týkala aj mňa. 

Prvá cesta na slovensko

Neskôr, keď sa už dalo chodiť na Slovensko, prvý môj výjazd, 
ktorý sa hlboko vryl do mojej pamäti a mal pre mňa veľ-
ký význam, bol spojený s návštevou Sv. Otca Jána Pavla II. 

v Československu. S týmto výjazdom sa spája celá história. Bolo 
to totiž v období, keď som bol bohoslovcom v krakovskom kňaz-
skom seminári. Vtedy totiž informovali, že hranica bude otvorená, 
a všetci, čo budú chcieť ísť na toto stretnutie, nepotrebujú pozván-
ku, stačí, že budú mať pri sebe pas. My sme pas nemali, a v semi-
nári sme vymysleli, že sa tam naisto niektorí musíme dostať – Jozef 
Bednarčík, Jan Mrugała, Krzysztof Kościelniak a ja. Museli sme naj-
prv získať súhlas od rektora seminára, ktorým bol dnes už biskup 
Jan Zając. Ten nám dovolil vycestovať, ale najprv sme si museli 
vybaviť pasy. Museli sme ísť do Nového Sącza, ale na pasovom od-
delení nám dotyčný pán povedal, že nemáme šancu vybaviť si ten 
pas za dva týždne, pretože toľko zostávalo do návštevy Sv. Otca. 
A celý čas tvrdohlavo tvrdil, že to nie je v tak krátkom čase možné. 
Avšak o nejakú chvíľu sa vrátil, a hovorí, že predsa len, keďže to je 
pre nás, tie pasy vybaví. – Príďte o týždeň. – Prišli sme o týždeň 
a pasy naozaj boli. 

Cesta do Bratislavy v roku 1990 bola mojou prvou na Sloven-
sko, ktorú si dodnes podrobne pamätám. Nocovali sme v Nižnej, 
potom sme cestovali „Oravskou strelou“ do Kraľovian a rýchlikom 
z Kraľovian do Bratislavy, kde sme nakoniec spali v nejakom inter-
náte a druhý deň sme sa zúčastnili veľkého stretnutia s pápežom, 
ktoré mám dodnes nahrané a ktoré bolo nádherné. Aj keď sme 
nemali žiadne priepustky a lístky, dostali sme sa až k samému ol-
táru. 

diakonská prax v ružbachoch

Ďalší môj významnejší kontakt so Slovenskom sa naskytol 
v poslednom ročníku seminára, teda o dva roky neskôr tj. 
v roku 1992. Vtedy do Krakova prišiel jezuita Andrej Filipek. 

My sme sa v tom čase rozhodovali, kde budeme mať diakonskú 
prax. A on vtedy vraví: – Jeden z vás by mohol prísť ku mne, mám 
tri kostoly, a som sám, a popritom si ešte robím doktorát, aspoň by 
ste mi pomohli. – A ja mu na to: – To, prosím, choďte k rektorovi, 
ja pôjdem. – A on vstal a išiel k rektorovi. Za chvíľu sa vrátil a vraví, 
že mám ísť na druhý deň ráno k rektorovi. Rektor ma poslal ku kar-
dinálovi a kardinál Franciszek Macharski ma s požehnaním pustil 
na Slovensko. Keďže v tom čase diakonská prax trvala 6 týždňov, 
teda obdobie Veľkého pôstu, v prvú pôstnu sobotu som prešiel 
cez hraničný prechod na Lysej Poľane a vydal som do Ružbách. Tu 
ma páter Filipek privítal a povedal: – Zajtra máš kázeň. A ja na to: 
– Ako, prosím?  – No napíš to po poľsky, ja Ti to preložím a ty to 
prečítaš. Ako to prečítaš, tak bude. – Ja som na kazateľnici prežil 
taký stres, že som si myslel, že tam zomriem. Nakoniec moja prax 
vyzerala tak, že som okrem normálnych diakonských povinností 
pravidelne niekoľkokrát do týždňa chodil k jednej pani učiteľke na 
hodiny slovenčiny. Ona ma učila a potom prichádzala do kostola 
a počúvala, ako čítam, opravovala mi kázne a dávala pozor vlastne 
na všetko, čo malo niečo spoločné so slovenským jazykom. A práve 
to bolo jediné krátke obdobie, počas ktorého som sa aktívne učil 
slovenčinu, tj. len počas mojej diakonskej praxe. Ale práve tam, 
v Ružbachoch, som odslúžil prvý pohreb a pokrstil som prvé deti. 

som mal vždy blízko...
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Pre mňa to bol taký zážitok a obrovská 
skúsenosť, že na to nikdy nezabudnem. 
Viedol som sám pobožnosť krížovej cesty, 
páter Filipek v jednom kostole, ja v dru-
hom. Myslím si, že to bola tiež veľká po-
moc preňho, veď jednou z mojich povin-
ností bolo taktiež navštevovanie chorých. 
Pre mňa to bola tak obrovská pastoračná 
skúsenosť, že Ružbachy dodnes beriem 
ako svoju prvú lásku. Diakonská prax sa 
končila po Veľkej noci, takže som sa na-
učil spievať po slovensky aj veľkonočný 
chválospev – exultét, a spieval som ho tri-
krát, pretože obrady sme mali v každom 
z troch kostolov.

O niekoľko týždňov neskôr som mal 
v Krakove kňazskú vysviacku. Dodnes 
si pamätám, že z Ružbách do Krakova 
pricestovali vtedy dva plné autobusy 
ľudí. Samozrejme, že všetci prišli v spiš-
ských krojoch. A keď začali po slovensky 
spievať na nádvorí Wawelu, z katedrály 
vyšiel aj kardinál, zastavil sa na schodoch 
a nemohol sa na to všetko vynadívať. Vte-
dy mu Ružbašania zároveň veľmi pekne poďakovali za to, že do-
volil a mal odvahu dovoliť mi, aby som mal prax práve u nich na 
Slovensku. Pre mňa táto slovenská prax bola dobrá hlavne preto, 
pretože som sa naučil všetko slúžiť po slovensky. 

Nakoniec ako novokňaz som mal svoje primície práve v Ruž-
bachoch. A trvali nie jeden deň, ale tri, pretože tam boli tri kosto-
ly a v každom bolo treba slávnostne odslúžiť primičnú sv. omšu. 
Ľudia mi počas primícií povedali, aby som sa u nich cítil tak, ako 
keby som odtiaľ pochádzal. V Ružbachoch som nakoniec zotrval 
ešte týždeň a zastupoval som pátra Filipka, aby si mohol trochu 
oddýchnuť a potom som sa vrátil späť do Krakova, aby som mohol 
nastúpiť na svoje prvé kaplánske miesto. 

Čo sa týka slovenského jazyka, viem toľko, koľko som sa naučil 
práve tam. Nebolo toho veľa, ale vďaka pastoračnej práci v Ružba-
choch som sa naučil celkom dobre rozprávať. Asi to potvrdzuje aj 
jedna moja nedávna skúsenosť z Popradu, kam som sa vybral so 
svojimi známymi. Pri nejakej príležitosti sme vošli do obchodu, sa-
mozrejme, so známymi som sa rozprával po poľsky a s predavač-
kou po slovensky, čo pani predavačke akosi nedalo pokoja, preto 
sa ma spýtala: – Kde ste sa naučili rozprávať tak dobre po poľsky?

Musím podotknúť, že takáto diakonská prax bola výbornou ini-
ciatívou, v ktorej bolo treba pokračovať. Istý čas aj trvala, po mne 
bol na diakonskej praxi u pátra Filipka v Komjatnej pri Ružomber-
ku na Slovensku Sławomir Sulowski a Jozef Bednarčík, žiaľ, neskôr 
akosi táto možnosť upadla do zabudnutia.

v novom targu, jablonke a krakove

Mojím prvým kaplánskym pôsobiskom bol Nowy Targ – far-
nosť Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša, kde som pôsobil 
spolu s chyžňanským rodákom Stanislavom Capiakom. 

Ja som tam bol pravdepodobne pridelený preto, lebo Stanislav 
Capiak bol ťažko chorý a bol po náročnej operácii. K jeho povin-
nostiam patrilo slúženie sv. omší v slovenskom jazyku na Spiši, tj. 
v Nedeci, vo Vyšných Lapšoch a v Kacvíne, a bolo potrebné, aby 
ho niekto zastupoval. Keď som bol pridelený ako kaplán do No-
vého Targu, vtedy už jazdil len do Nedece a ja som tam namiesto 
neho jazdil každú nedeľu. V Novom Targu som bol nakoniec len 
dva roky. 

Z Nového Targu ma v roku 1994 pre-
niesli ako kaplána do Jablonky. V tom 
čase bol kaplánom v Jablonke Janusz 
Sołtys, ktorý mal neustále problémy s 
chorobami dýchacích ciest. V Jablonke 
som bol sedem rokov. Každú nedeľu som 
slúžil slovenskú sv. omšu, pretože tu ma 
už nemal kto zastupovať, iba ak z Tvrdo-
šína. Keďže v Tvrdošíne boli okrem farára 
aj dvaja kapláni, občas sme sa vymieňali 
a do Jablonky prichádzal ktorýsi z nich. 

Čo sa týka Jablonky, dodnes si pamä-
tám slová, ktoré povedal otec biskup Ján 
Škodoň počas prvej slovenskej sv. omše v 
Jablonke, ktorú osobne slúžil: - Nech vás 
oltár nedelí, nechodievajte na slovenskú 
či poľskú omšu, ale na svätú omšu. – Nie 
vždy sa to však podarilo naplniť. Bolo 
mnoho konfliktov, ktoré treba bolo riešiť. 
Raz bola zlá hodina, iným sa zasa nepá-
čilo, že na slovenskú sv. omšu prichádza 
veľa ľudí. Aby sa nám tieto problémy da-
rilo riešiť, museli sme sa ako kňazi držať 
jednej spoločnej línie. Neraz však musel 

zasiahnuť aj otec kardinál Franciszek Macharski, pretože bez jeho 
pomoci by sme si nedokázali s niektorými problémami poradiť. 
Ale celú tú nevraživosť a hašterivosť vyplývajúcu z národnostných 
otázok azda najlepšie vystihujú slová dp. Jozefa Tischnera, ktoré 
povedal pri jednej zo slávnosti vo Veľkej Lipnici: - Ľudia pohraničia 
sú alebo veľmi múdri, alebo môžu úplne osprostieť.

Po siedmych rokoch som bol prenesený do Krakova, kde som 
dostal na starosť pastoráciu mládeže v rámci krakovskej arcidiecé-
zy. Najprv som rok som pôsobil na Prądniku, kde som mal na sta-
rosti okrem mládeže aj všetky normálne povinnosti v rámci farnos-
ti. Po roku, keď si aj v biskupskej kúrii všimli, že asi tých povinností 
mám priveľa, som bol prenesený do farnosti v Prokocime. Tam som 
však už len vypomáhal každú nedeľu a sviatky kňazom z farnosti. 
Po ôsmych rokoch práce s mládežou, ktorú mám však na starosti 
dodnes, ma vlani otec kardinál Stanisław Dziwisz menoval správ-
com neveľkej farnosti sv. Kríža v centre Krakova. Táto farnosť, síce 
patrí medzi najstaršie v Krakove, počtom veriacich patrí naozaj me-
dzi tie malilinké, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že počas vianočného 
koledovania sme navštívili len približne 200 svojich farníkov. A pri-
tom na nedeľné sv. omše prichádza niekoľkonásobne viac ľudí, kto-
rí však prichádzajú do nášho kostola na sv. omšu z iných farností. 
Okrem toho pôsobí vo farnosti pastoračné centrum pre umelcov, 
farnosť sa vďaka viacerým priestorovým možnostiam stala taktiež 
centrom pastorácie mládeže krakovskej arcidiecézy a taktiež sa sta-
la miestom slúženia sv. omší v starom latinskom obrade. Popritom 
si tu našli svoje miesto aj Slováci, keďže práve v tomto kostole sa 
každý posledný utorok v mesiaci slúžia sv. omše v slovenskom ja-
zyku a po sv. omši, ak je to možné, si radi spoločne posedíme aj na 
fare a zaspievame si nejakú tu slovenskú pieseň.

Áno, taký je životný príbeh vdp. Pawła Kubaniho, ktorého veľ-
mi dobre poznajú krajania zo Spiša, ale hlavne z Oravy. Dodnes 
naňho Jablončania milo spomínajú a neraz by boli aj radi, keby sa 
k nim ich niekdajší „kaplánko“ vrátil. Či to bude možné, či nie, to už 
nezáleží od nás... Ale môžeme urobiť jedno, popriať vdp. Pawłowi 
všetko dobré, hlavne veľa zdravia, sily i múdrosti Ducha, a zároveň 
modliť sa za to, aby bol všade tam, kam ho Božia prozreteľnosť 
zavedie, svetlom sveta a soľou zeme.

Sprac. Marián Smondek
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Zlatí jUBilanti

Manželstvo nie je ustlané iba ružami. Raz prídu ťažké, ino-
kedy zasa šťastné chvíle. Najdôležitejšie je, aby sme sa 
navzájom podporovali. Snaha pochopiť druhú polovičku 

býva niekedy ťažká, ale v tom spočíva čaro manželstva a vedia to 
potvrdiť i naši jubilanti Helena a Andrej Sarnovci z Čiernej Hory. 

Andrej Sarna sa narodil 24. júna 1941 v mnohodetnej roľníckej 
rodine Jána a Márie, rod. Mlynarčíkovej. Jeho najstarší brat Ján už 
zomrel. Sestra Mária býva s rodinou na Slovensku, Anna a František 
v rodnej obci, Helena v Spišskej Belej, Bernadeta v Čiernej Hore a Žo-

ČAro Manželstva fia v Jurgove. Andrej mal viacerých súrodencov, vďaka čomu si prácu 
rozdelili pomedzi seba a bolo to ľahšie pre rodičov, ale aj pre nich. 

Slovenský jazyk mu prirástol k srdcu už od detstva. Rodičia ho 
vychovávali v slovenskom duchu, preto bolo samozrejmosťou, že 
navštevoval základnú školu so slovenským vyučovacím jazykom. 
Po absolvovaní ZŠ sa dva roky učil v strednom odbornom učilišti 
v odbore mechanik. Po jeho skončení sa v roku 1957 zamestnal v 
obuvníckom závode v Novom Targu a pracoval tam do roku 1970 
ako zámočník a mechanik. Neskôr desať rokov pracoval na vlast-
nom gazdovstve a od roku 1981 až do roku 2001 bol pracovníkom 
TANAP-u. Potom odišiel do dôchodku. 

Je členom Spolku Slovákov v Poľsku a Spolku sv. Vojtecha. Veľ-
mi živo sa zaujíma o krajanské dianie, číta slovenské časopisy a 
knihy. Rád sa zúčastňuje aj krajanských podujatí, na ktorých má 
možnosť porozprávať sa s ostatnými krajanmi.  

Helena, rod. Pajonková, uzrela svetlo sveta 1. januára 1943. 
Je jedináčkou a svoje detstvo prežila najmä v Jurgove, kde mala 
veľa kamarátok. Základnú školu so slovenským vyučovacím jazy-
kom navštevovala v Čiernej Hore. Helena s radosťou spomína na 
školské roky a hlavne učiteľov, ktorí dokázali zaujímavo viesť vyu-
čovanie, o. i. Dušan Kováč, manželia Kuchárovci, Juraj Tobakoš a 
naša krajanka Irena Petrašeková. 

K najkrajším časom, ku ktorým sa manželia v spomienkach radi 
vracajú, je mladosť a hlavne čas, kedy sa spoznali. Ako sa neskôr 
ukázalo, bolo to pre nich naozaj šťastné obdobie. Andrejovi sa He-
lena veľmi páčila a po určitom čase aj ona zistila, že Andrej jej 
nie je ľahostajný. Začiatok ich spoločnej cesty sa začal vyslovením 
slovíčka „áno” 29. januára 1961 v kostole sv. Sebastiána v Jurgove. 
Náplňou ich šťastia sú štyri deti. Dcéra Kristína, synovia Andrej a 
Jozef a najmladšia Žofia. Helena sa starala o deti a viedla ich spo-
ločne hospodárstvo. Okrem toho, 18 rokov viedla domácu výrobu 
ľudových výrobkov pre podnik zo Zakopaného. 

Zlatú svadbu oslávili v kruhu rodiny a známych, ale aj počas 
jurgovských fašiangov, kde im krajania blahoželali k tomuto krás-
nemu výročiu. My im prajeme pevné zdravie, radosť z detí a vnu-
kov a ochotu naďalej sledovať krajanské dianie.

Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Vždy, keď 
prejdeme istú časť svojej púte, oddýchneme si, zaspomína-
me si na to, čo je už za nami. Práve dnes sa naši jubilanti 

Anna a Karol Turkotovci z Fridmana obzerajú späť a kladú si otáz-
ku: Čo všetko sme zažili? 50 rokov manželstva... Aká dlhá doba! 
Ako mladí s nádejou hľadeli na svet, 7. februára 1961 si založili ro-
dinu, prišli vytúžené deti: Jozefína, Mária, Karol a s nimi každoden-
né radosti, ale aj starosti. V duchu si premietajú rána poznačené 
nespavosťou a plné zhonu. Spomínajú na prvé horúčky a detské 
choroby či strach o svoje deti. Dnes sú ich deti už dospelé a vedia 
plne oceniť veľkosť ich obetavosti a lásky, všetko čo pre nich uro-
bili a ešte  stále robia. 

Roky spoločného života vytvárajú bohatú mozaiku statočne 
prežitých dní. Na mnoho si spomínajú, ale niečo ostane už aj za-
budnuté. No jedno vedia určite, že svoj doterajší život nežili na-
darmo. Kráčali vedľa seba a boli si navzájom oporou v ťažkých 
chvíľach.  

šťAsTNÉ puToVANie vO dvOjici
Manželia sa narodili vo Fridmane. Anna 21. októbra 1941 v 

mnohodetnej rodine Anny a Jozefa Prelichovcov. Mala siedmich 
súrodencov: Máriu, Helenu, Jána, Františka, Margitu, Jozefu a 
Irenu. Karol sa narodil 9. septembra 1933 a bol jedným z piatich 
detí Mateja a Márie Turkotovcov. Jeho súrodenci Mária a Jozef už 
zomreli, kým Marta a Albert bývajú v rodnej obci. Obaja manželia 
po absolvovaní základnej školy nepokračovali v štúdiu, hoci boli 
nadanými žiakmi. Prvoradé bolo rodinné gazdovstvo ako zdroj ob-
živy. Keď sa naskytla príležitosť, Anna sa zamestnala v obuvníckom 
závode „NZPS Podhale“, kde pracovala 16 rokov. Okrem toho spolu 
s manželom gazdovali na vlastnom. Karol tiež pracoval vo fridman-
skej pobočke krakovského podniku zaoberajúceho sa prácami na 
cestách. Dnes sú už manželia Turkotovci na zaslúženom dôchodku 
a tešia sa z ôsmich vnukov.

Dožili sa krásneho a neopakovateľného jubilea – zlatej svadby, 
ktorú oslávili v kruhu detí a vnukov, čomu sa nesmierne tešia. Že-
láme jubilantom pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, pohody, lásky 
a ešte dlhé roky spolu.

Dorota Mošová

JuBilANTi Helena a Andrej s vnukmi
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FilM

Týmito slovami začína film o utr-
pení obyvateľov severného Spi-
ša a hornej Oravy po skončení 

druhej svetovej vojny, ktorý nesie ná-
zov  Bohom zabudnuté kúty. Opisuje 
udalosti spojené s pôsobením ozbro-
jenej skupiny Józefa Kuraša „Ogňa“, 
ktorý v rokoch 1945-1947 terorizoval 
slovenské, ale aj poľské či židovské 
obyvateľstvo žijúce v tomto krásnom, 
avšak chudobnom kraji. V približne 
polhodinovom dokumente spomínajú 
na tieto smutné časy viacerí naši kraja-
nia. O prepadoch, fyzickom a psychic-
kom násilí, krádežiach i smutnom dni, 
kedy po roku nevedomosti priviezli 
na vozoch, za hlaholu kostolných zvo-
nov, do obce štyroch mŕtvych Novo-
beľanov, zavraždených bandou Ogňa, 
dojímavo vypovedá krajan František 
Brodovský. Medzi mŕtvymi bol aj Ján 
Lapšanský, ktorého manželka, krajan-
ka Mária Lojeková spomína na ťažké 
časy, keď ostala sama s dvoma malými 
dcérkami. Keďže im „partizáni“ zobrali 
všetko jedlo a oblečenie, nemali čo do 
úst, nemali čo na seba. O neľahkých 
časoch v Novej Belej, kedy sa museli 
ľudia ukrývať pred terorom, rozpráva 
tiež krajan Jozef Brija. „Ogňovci“ však prepadali aj ďalšie obce. 
O situácii v Čiernej Hore a blízkom okolí sa dozvedáme zo slov už 
nebohého krajana Jána Budza. V dokumente je zachytený aj zau-

jímavý príbeh krajana Sebastiána Milana, ktorý spolu s Kurašom 
bránil Poľsko a na ktorého napriek tomu vydal rozsudok smrti. 
Škoda len, že tento príbeh nie je prerozprávaný do konca a o dru-
hom prepade, keď sa ho Ogień vrátil zabiť, sa už nedozvedáme.

Okrem krajanov podali svoje výpovede o povojnových časoch 
aj dvaja poľskí obyvatelia Podhalia. Jozef Klocek z Nového Targu 
si zaspomínal na prepad väznice a rozstrieľanie skupiny mladých 
Židov, v ktorej bol aj jeho spolužiak. Obe akcie zorganizoval Ogień 
so svojou skupinou. Zaujímavá je výpoveď predsedu Zväzu Armii 
Krajowej v Novom Targu Jana Mariana Kacwina, ktorý upozornil 
na to, že Kuraš v podstate zneužíval meno odbojovej organizácie 
Armia Krajowa, ktorú nemohol zastupovať jednak preto, lebo na 

neho vydala rozsudok smrti a jednak 
preto, lebo bola oficiálne rozpustená 
v januári 1945 a v čase jeho vyčíňa-
nia už neexistovala. Konkrétne fakty 
o činnosti Jozefa Kuraša Ogňa počas 
okupácie, ale predovšetkým po voj-
ne, kedy prelieval krv a uskutočňoval 
etnické čistky na Podhalí, Spiši i Ora-
ve podali viacerí predstavitelia Armii 
Krajowej pod prísahou v kostole Naj-
svätejšieho srdca Ježišovho v Novom 
Targu, čo dosvedčil aj vtedajší vikár 
dp. Henryk Paśko.

V dokumente taktiež vystupuje 
krajanom dobre známy bývalý povoj-
nový československý konzul v Kato-
viciach Matej Andráš. Objasňuje tu 
niektoré historické fakty a spomína 
na svoje pôsobenie na Ministerstve 
zahraničných vecí v roku 1946, keď sa 
počas inšpekcie slovensko-poľských 
hraníc v Spišskej Starej Vsi dozvedel 
od utekajúcich Slovákov o mnohých 
perzekúciách, ktorým boli vystave-
ní i o smutnom prípade odvlečenia 
štyroch krajanov z Novej Belej. Práve 
z dokumentu, ktorý spísal s týmito 
utečencami, sa dozvedáme o neuve-
riteľných formách prenasledovania 
a útlaku slovenského obyvateľstva 

kvôli jeho národnosti.
Dokument Bohom zabudnuté kúty  vyšiel  v  minulom  roku 

z dielne „Oral history“ Ústavu pamäti národa v Bratislave. Pod-
net na jeho spracovanie dali predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. 
Petranský a riaditeľ archívu ÚPN Ľubomír Ďurina. Natočený bol 
na základe scenára a pod režisérskou taktovkou Igora Siváka v 
úzkej spolupráci s vedúcim výroby a zároveň kameramanom On-
drejom Krajňákom. Po odbornej stránke na dokumente spolupra-
covali nám známi historici Martin Lacko a Ľubomír Ďurina, ktorí 
v mene ÚPN počas Dní slovenského zahraničia v Poľsku v minulom 
roku položili vence k pomníku obetiam Ogňa v Novej Belej.

Na vydaní DVD sa sčasti finančne podieľal aj Spolok Slovákov 
v Poľsku. Na základe zmluvy sme dostali taktiež vysielacie práva, 
takže v najbližšom čase plánujeme predstavenie tohto dokumen-
tu, spoločne s prezentáciu zborníka Nepokojná hranica, v našom 
sídle v Krakove a v niektorých obciach na Spiši i Orave. Tešíme sa 
na stretnutie s Vami a veríme, že aspoň takýmto spôsobom si uc-
tíme pamiatku nevinných ľudí, ktorí zahynuli po skončení druhej 
svetovej vojny v dôsledku xenofóbneho a protiprávneho správania 
Jozefa Kuraša a jeho ozbrojenej skupiny.

Milica Majeriková

BoHom ZaBUdnUtÉ kútY
Začiatok roka 1945 priniesol na územie severného Spiša 
záľahy snehu. Pomedzi ne pomaly na západ postupovala 
frontová línia. Prichádzajúca jar prinášala nádeje i skla-
mania. V hlasoch starých ľudí počujeme vetu: „Po tých 
mesiacoch strachu sme čakali mier”, ale namiesto pokoja 
tu opäť tiekla krv...

Časť štábu počas výskumu v archíve ipN v krakove
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Horčičné ZrnkO

10. 4. 2011
5. pôstna nedeľa

(Jn 11, 1 – 45)

Ľudské priateľstvá majú rôznu podobu, rôznu hĺbku, rôznu tr-
vácnosť. Bývajú dlhotrvalé alebo majú krátky priebeh. Inoke-
dy hovoríme o priateľstvách až za hrob. V Betánii priateľstvu 

ustúpila i smrť. Páter Porubčan píše, že medzi Ježišom a Lazárom 
bola vtedy zapáchajúca smrť, privalená ťažkým kameňom. Na 
slovo tohto Priateľa všetko padá, všetko sa otvára, aby mohol 
stretnúť Priateľ priateľa. Všetky problémy života a smrti sú doko-
nale ovládané a nekonečne prekonané láskou. Také je priateľstvo 
s Ježišom. Vtedy v Betánii sa pred priateľstvom sklonila i samotná 
smrť. Ustúpila mu a uvoľnila cestu do večnosti a nekonečna lásky. 
Odvtedy mu ju uvoľňuje stále. Ježišove slová: „čo ste urobili jeden 
druhému, to ste mne urobili“, určite zahŕňajú aj priateľstvo.

 

17. 4. 2011
Palmová nedeľa, utrpenia Pána 

(Mt 26, 14 – 27, 66)

Vítali ho ako Kráľa a prejavili mu pri vstupe do Jeruzalema 
kráľovskú úctu. Ktovie, ako to vlastne bolo? Koľkí zo zástupu 
mysleli svoje slová úprimne? Koľko bolo tých, ktorí kričali, 

pretože sa nepatrilo mlčať, kričali, aby sa im neušli vyčítavé slová 
alebo pohľady. Jednotné Hossana malo mnoho farieb. Bol to sú-
zvuk ľudských hlasov s rôznymi podtónmi a rôznym zafarbením. 
O niekoľko dní sa zišiel iný zástup. Zástup Ukrižuj. Sfanatizovaný 
zástup žiadajúci o trest smrti. Vyhlasoval sa za Božieho Syna. Už 
neznie honosné Hossana, ale kruté Ukrižuj! I tento zástup mal pes-
tré zloženie. Nekričali všetci z presvedčenia. Niektorí azda podľah-
li davovej psychóze, iní sa báli prejaviť iný postoj. Hŕstka verných 
mala byť neskôr základom šírenia zvesti zmŕtvychvstania, zvesti 
o našom vykúpení. Zvesti o potupnom zločine na Synovi Dávida, 
ktorý sa zmenil na akt vykúpenia. 

Človek sa vždy ocitá v nejakom zástupe, kde sa od neho čaká 
reakcia, postoj. Byť rozhodnutý, že nechcem byť anonymnou, ale-
bo ešte horšie, bezcharakternou súčasťou davu nás môže formo-
vať a pripraviť na situácie, keď nebude možné uhnúť. Nie som tu 
náhodou a hlas môjho vnútra ma takýto zvuk, takúto farbu. Inú 
ako väčšina. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

24. 4. 2011
Veľkonočná nedeľa  

Pánovho zmŕtvychvstania
(Lk 24, 13 – 35)

Dvaja ustráchaní a sklamaní. Opustili Jeruzalem. Kapitola ich 
života, počas ktorej boli blízko pri Ježišovi, sa skončila. Boh 
dokonale ukryl svoj plán vykúpenia a ani tí najbližší nepo-

chopili jeho slová, že akým spôsobom zrealizuje vykúpenie. Ne-
rozumeli ničomu, čo sa deje, alebo skôr rozumeli po svojom. Čo im 
otvorilo oči a zmenilo ich zmýšľanie? Otváranie udalostí z Písma a 
lámanie chleba. Činnosť, ktorú stále koná Cirkev. 

Zmŕtvychvstanie prináša nový začiatok. Zmŕtvychvstalý premohol smrť. „On svojou smrťou našu smrť premohol a svojím 
zmŕtvychvstaním obnovil nám Život.“ (veľkonočná prefácia Rímskeho misála). Stal sa pre nás Cestou, Pravdou a Životom 
(porov. Jn 14, 6). Dielo vykúpenia je pre nás nepochopiteľné. Je ťažké ho pochopiť, pretože je ťažké pochopiť i ten stav pred 
vykúpením. Myseľ je v tom ťažkopádna a má veľa nejasností. Lenže vnútrom musí zatriasť skutočnosť, že ten, ktorý premo-
hol našu smrť a obnovil nám život, za mňa prelial poslednú kvapku krvi, aby som mal obnovenú nádej na večnosť.

Božie zjavenie skončilo smrťou posledného apoštola. Tak vý-
razné Božie zjavenie a predsa mnohým neviditeľné. Nepustiť z rúk 
tieto vzácne zdroje: Božie slovo a Eucharistiu, znamená, nepustiť 
z rúk, z hlavy, zo srdca Boha. Vždy chce kráčať s nami, keď smeru-
jeme k svojim Emauzám. Sklamaní, unavení, bez nádeje. Ponúkne 
nám ako oným učeníkom svoje Slovo a svoje Telo, aby nám padli 
šupiny z očí a aby sme ho spoznali vo svojom živote.

1. 5. 2011
2. veľkonočná nedeľa  

– Nedeľa Božieho milosrdenstva
(Jn 20, 19 – 31)

Apoštol Tomáš prežil týždňové čakanie, kým sa stretol so 
Zmŕtvychvstalým. Ježiš prišiel bez toho, aby sa otvorili dve-
re a nenecháva Tomáša, aby hľadal odvahu a vhodné slová. 

Po pozdrave sa sám naňho obracia s ponukou, aby sa ho dotkol, 
aby vložil prsty do jeho rán. Vtedy už chápal, že sa nepotrebuje 
dotnúť. Ocitol sa v prítomnosti toho, ktorého stratili pred vyše týž-
dňom z očí. Jeho pochybnosti pominuli a mohol úprimne vyznať: 
„Pán môj a Boh môj.“ (Jn 20, 28). Vzápätí Ježiš blahoslaví všetkých, 
ktorí nevideli, ale uverili. Nevideli ho fyzicky, ale oči viery majú 
zdravé. Z toho dôvodu sú blahoslavení. A hoci Tomáš vychádza 
z tejto udalosti možno o čosi horšie ako my všetci, ktorí nemáme 
možnosť takého stretnutia, predsa Tomáša nenaplnil iba fyzickú 
pohľad. Veď podmienok si dal viac. Chcel dotyk očí, dotyk rúk. Od 
druhého úplne upustil. Nechcel kŕmiť svoje zmysly, keď jeho vnút-
ro bolo nasýtené zážitkom živého Boha. Nevidíme, ale veríme. Vo 
vzťahu k Bohu zažívame tajomnosť, chýba fyzická blízkosť, ale na-
priek tej tajomnosti Boh môže nasýtiť naše vnútro a dokonca ho 
sýtiť chce.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
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V láske, sebaodovzdávaní a prenikaní do duše milovanej oso-
by sa človek stáva človekom, pričom veľká láska, to nie je len 
krátkodobé okúzlenie. Je to predovšetkým rozumné odhod-

lanie kráčať do konca života vedľa toho, koho ľúbime. Je to tiež 
odhodlanie neopustiť toho druhého v dobrom, ani v zlom a svoje 
rozhodnutie nikdy neľutovať. 

S takýmto cieľom predstúpili 24. januára 1961 pred oltár aj 
manželia Agneška a František Prelichovci z Fridmana. V priebehu 
uplynulých päťdesiatich rokov spoločného života, ktoré majú za 
sebou, boli pre seba vzájomnou oporou a ako sami tvrdia, vyskytli 
sa nielen krásne a veselé, ale aj o niečo ťažšie a menej radostné 
chvíle, ako to už v živote každého manželského páru býva. Pevne 
veria, že pred nimi je ešte pár rôčkov spoločného šťastia. 

Krajanka Agneška Prelichová sa narodila 24. novembra 1942 
vo Fridmane v rodine Kutarňovcov. Detstvo a predovšetkým čas 
dospievania, to v jej prípade neboli veru ľahké časy. Keď mala len 
15 rokov, jej mamička ťažko ochorela a chorobe v krátkom čase 
podľahla. Boli to ukrutné mesiace, pretože krátko pred jej smrťou 

Na otázku, aké bolo prvé stretnutie s Františkom, mi odpove-
dala, že sa poznali veľmi dlho a s úsmevom dodala, že asi to tak 
malo byť - slovo dalo slovo a dnes už majú za sebou oslavu zlatej 
svadby. 

Krajan František Prelich sa narodil 10. júna 1935 a hneď, ako 
začal rozprávať o svojom živote, mi so smiechom prezradil, že on 
sa vlastne do rodiny Kutarňovcov priženil. Malo to svoje výhody, 
pretože bol veľkou podporou a pomocou pri prácach na gazdov-
stve. Má za sebou sedem tried na ZŠ, ale aj mesiace strávené na 
vojenčine. V jeho živote to bolo tak, že sa vždy prispôsobil situácii, 
aká nastala. – Keď bolo treba, v roku 1957 som šiel na vojenčinu. 
Potom nastal čas, aby som sa oženil a v roku 1962 som začal pra-
covať na stavbe  v Ostrave, aby bol doma aj nejaký groš navyše. 
V roku 1967 som sa zasa zamestnal bližšie domova – v podniku 
v Novom Targu, kde som pracoval celých 20 rokov, až kým som ne-
dovŕšil 50 rokov. No a napokon, po rokoch práce, keď si to žiadalo 
zdravie, odišiel som do dôchodku, - spomína František. 

Plný dom detského džavotu
Počas spomínaných rokov stihli krajania Agneška i František 

Prelichovci vychovať dovedna šesť detí. Ako s iskrou v očiach po-
znamenali, dom bol vždy plný det-
ského džavotu. Prvá dcéra Helena 
prišla  na  svet  krátko  po  svadbe 
v roku 1962, o rok neskôr sa naro-
dila dcéra Danuta. V januári 1966 
sa na svet pýtala Mária a o dva roky 
aj vytúžený syn Stanislav. V roku 
1970 sa narodila Jozefína a v ro-
ku 1979 ďalší syn Jozef. Dom bol 
plný detí, takže roboty okolo nich 
i na gazdovstve bolo viac než dosť, 
no ako svorne skonštatovali, bola 
to veľká radosť. Dnes sú už deti 
dospelé, avšak keď potrebujú po-
moc, rodičia im ju vždy poskytnú.  
Obaja synovia sa usadili v Ameri-
ke. Jubilanti ich navštevujú, keďže 
obidvaja majú platné víza. Dcéry 
Mária, Danuta a Jozefína zostali 
v rodnom Fridmane a Helena sa 
vydala do neďalekého Kacvína. 

Veľkou potechou manželov 
Prelichovcov je 18 vnúčat a ako 
mi s radosťou prezradili, na ceste 
je aj devätnáste. Celá rodina sa 
stretáva pri príležitosti sviatkov, 
ale aj narodenín a menín. Jednou 
z posledných veľkých rodinných 

slávností bola práve oslava zlatej svadby. Krajania Agneška a Fran-
tišek patria medzi dlhoročných čitateľov Života, ktorý je pre nich 
zdrojom mnohých informácií z krajanského prostredia. 

Na záver mi nedalo neopýtať sa, či za tých 50 rokov prišli na 
myšlienku, čo je základom dobrého manželstva. Dostala som od-
poveď, že je to veľmi jednoduché, treba len poctivo pracovať, 
modliť sa a tešiť sa z toho, že sme spolu.

Manželom Prelichovcom prajeme do ďalších spoločných dní 
predovšetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, aby boli pre seba 
aj naďalej silnou oporou, ako tomu bolo doteraz a k tomu veľa 
božieho požehnania.

Lýdia Ostrowska

Celý živOt svOrne

dom, v ktorom bývala rodina Kutarňovcov, zasiahol požiar a naro-
bil veľké škody. Po jednom i druhom nešťastí sa stali polosirotami 
okrem Agnešky, aj jej sestry: Jozefína, Margita, Helena, Augustí-
na, Žofia a brat František. Ako som sa dozvedela, brat aj sestry 
Jozefína a Margita sa po II. svetovej vojne usadili v Čechách. Brat, 
žiaľ, už zomrel a Pánboh si k sebe povolal aj Margitu a Augustínu.

Po smrti drahej mamičky si súrodenci pomáhali, ako sa len 
dalo. Hospodárili s otcom a s božou pomocou vydržali aj tie najťaž-
šie a najsmutnejšie chvíle. Popri domácich prácach, ktoré pripadli 
za úlohu dievčatám, našiel sa čas aj na učenie. Krajanka Agneška si 
spomína, že tri, či štyri roky chodila do slovenskej základnej školy 
a s jemným úsmevom dodala: – Keď píšem list, rozhodnúť sa či 
mám napísať v slovíčku  ypsilom, či mäkké i, je pre mňa hračkou. 

manželia Agneška a František prelichovci z Fridmana

Zlatí jUBilanti
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veľká liPnica

Za posledné roky sa Veľká Lipnica o čosi zmenila. Nedá sa pove-
dať, žeby to bola obrovská zmena, ale s istotou môžeme po-
vedať, že je to zmena k lepšiemu. Lipničania majú cez dedinu 

novú cestu, v okolí centra dokonca aj chodník, majú nové zdravotné 
stredisko, vlani sa opravovala strecha na kostolnej veži, takže nie je 
toho málo. A aké sú gminné plány rozvoja na najbližší čas, o tom 
sme sa porozprávali s novým vojtom Bogusławom Jazowským.

Ste novým vojtom, preto by som sa rád opýtal,  
aké plány má gmina v novom volebnom období?

Zmenou vojta sa nemôže úplne zmeniť smer rozvoja gminy. 
V niektorých veciach je potrebné pokračovať, pretože nie je 
možné niektoré veci odložiť na bok alebo vrátiť späť. To v ta-

kom prípade znamená, že v tomto volebnom období budeme isto 
pokračovať vo výstavbe kanalizácie, jej tretej etape a táto investí-
cia bude nepochybne v najbližších rokoch našou najdôležitejšou 
investíciou, pretože bude stáť viac ako 10 mil. zlotých. Našťastie, 
dostali sme na ňu dotáciu z Európskej únie. Kanalizácia bude vy-
budovaná v Kýčoroch. Zaiste to bude najväčšia investícia obce. 
Predbehnúť ju však môže finančná podpora týkajúca sa ukončenia 
sceľovania pozemkov, pretože po scelení bude potrebné vybudo-
vať viaceré nové obecné cesty a rekultivovať pozemky. Avšak táto 
možnosť je zatiaľ neistá kv�li tomu, že scelenie pozemkov vo Veľ-
kej Lipnici je starého typu. Keďže zákonodarca starý typ sceľovania 
v zákone nezohľadnil, finančná podpora je neistá, avšak čo sa týka 
kanalizácie, na tú už máme finančné prostriedky pridelené z Eu-
rópskych fondov vďaka cezhraničnej spolupráci so Štefanovom. 
Spolupráca so Štefanovom sa už niekoľko rokov pekne rozvíja. Kon-
takt nadviazala naša gminná jednotka DPZ s hasičským zborom na 
Slovensku a pomaly sa táto spolupráca rozšírila aj na ďalšie oblasti. 

Kanalizácia je iste obrovskou investíciou pre gminu, ale okrem 
nej sa v gmine investuje aj do iných projektov či opráv...

To je pravda, čo aj vidieť na prvý pohľad pri vstupe do obce. 
Naisto bude potrebné dokončiť okresnú cestu, ktorá sa tiah-
ne Veľkou Lipnicou od Murovanice až po Prívarovku, a verím, 

že ju spoločnými silami spolu s okresom aj dokončíme, pretože 
zostali už približne len 3 km. Síce je to okresná cesta a mal by ju 
robiť okres, my sa taktiež zapájame do takejto investície, aby bola 
zrealizovaná rýchlejšie a participujeme na jej financovaní približne 
pol na pol.

Medzi ďalšie projekty nepochybne patrí chodník, ktorý by 
mal byť vybudovaný v rokoch 2013-2014, pretože oprava cesty by 
mala byť ukončená v rokoch 2011-2012. Keď bude cesta dokonče-
ná, mali by sme začať s chodníkom. Časť chodníka síce bola uro-
bená už vlani, budeme sa však snažiť potiahnuť ho cez celú obec. 
Môžeme teda povedať, že chodník bude nasledujúcou etapou po 
oprave cesty. Okrem toho gmina neustále investuje do lokálnych 
ciest, ktoré treba stále opravovať. 

A sú aj ďalšie zaujímavé projekty a investície, ktoré by mohli 
v dohľadnej dobe vo Veľkej Lipnici vzniknúť?

Ako som už povedal, možno sa nám podarí urobiť niekoľ-
ko vecí, ktoré nebude realizovať samá gmina, ale takéto 
investície bude len podporovať. Medzi ne patrí napríklad 

veterná elektráreň pri oravskom jazere, na projekte ktorej práce 

NA sloVíČko

už výrazne pokročili, ale jej výstavba závisí taktiež od súhlasu ľudí 
a vplyvu na životné prostredie. Na úrovni projektu je už lyžiarsky 
vlek, jeden by mal vzniknúť v centre Veľkej Lipnice a druhý v Ký-
čoroch. To sú však investície, ktoré môže gmina len podporovať, 
ale vzhľadom na to, že s realizáciou týchto projektov by sa posil-
nila turistická atraktívnosť gminy, gmina urobí všetko preto, aby 
sa tak stalo, čo by malo iste pozitívny dopad na turistický sektor 
i ekonomiku. 

Sú aj ďalšie investície v oblasti športu a rekreácie?

Áno, v záujme gminy je vytvorenie rekreačnej nádrže v dolnej 
časti obce, ktorá tam kedysi dokonca aj bola. Síce táto časť 
nepatrí priamo obci, musíme sa dohodnúť s Regionálnym 

vedením vodného hospodárstva, avšak podporu máme, takže do-
hoda by nemala byť problémom. 

Vzhľadom na to, že teraz sa vytvárajú ihriská pre deti v rámci 
projektu Orlik, aj my ako gmina sme podali žiadosť o dofinanco-
vanie výstavby takéhoto ihriska. Program sa môže totiž skončiť, 
preto by bolo nemúdre nevyžiť takúto šancu. Myslím si, že jedno 
takéto ihrisko však v našej gmine bude stačiť, bolo by však vhodné 
opraviť školské ihriská pri jednotlivých školách. Nevidím totiž reál-
ne, aby sa deti z Kýčor prichádzali hrať na ihrisko do centra. To by 
asi nemalo význam. 

Okrem toho budujeme športový štadión, v obci vznikol špor-
tový klub „MKS Babia Góra” a aktuálne budujeme pri ihrisku so-
ciálno-technické miestnosti. Neskôr by sme chceli postaviť nejakú 
tribúnu pre divákov, ale to závisí taktiež od klubu, či sa mu bude 
dariť, alebo nie, aby sa nám náhodou nerozpadol, pretože to rôz-
ne býva.

A čo je najväčším problémom, ktorý musí gmina riešiť?

Azda najväčším aktuálnym problémom gminy je otázka sceľo-
vania pozemkov, aj keď je už z dňom 1. apríla 2010 oficiálne 
ukončená. Niektorí majitelia pozemkov sa odvolali na súd, 

a preto sa nedá predvídať, ako nakoniec celé sceľovanie pozemkov 
dopadne. A vzhľadom na to, že vec bola posunutá na súd, takže 
nevedno, kedy sa to celé skončí. Našťastie, aj keď je sceľovanie na 
súde, ľudia môžu podľa nových plánov predávať a kupovať pozem-
ky. To je akurát pozitívna informácia aj pre gminu, pretože v prípa-
de realizácie nejakej investície sa môže riadiť novými plánmi.

O veĽkej liPnici
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Metodické centrum UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov 
výtvarnú súťaž pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slo-

venským v zahraničí v školskom roku 2010/2011 s témou: POVESŤ 
O JÁNOŠÍKOVI
• Termín uzávierky prác v SR: 30.04.2011
• Vyhodnotenie žiackych výtvarných prác: 6.05. 2011
• Pozvanie víťazov na Slovensko: do 18.05.2011 
• Odovzdanie cien: 27.06.2011
• Pobyt víťazov výtvarnej súťaže na Slovensku: 27. – 30. 06.2011
Informácie pre zaslanie súťažných prác:
• ZŠ vyberú najviac 10 výtvarných prác žiakov za príslušnú kate-
góriu
• Vybrané výtvarné práce pedagógovia zašlú  
najneskôr do 30.04.2011 na adresu:

VýTVArNá súťAŽ POvesť O jánOŠíkOvi

spomíNAme ladislava kUdZBela

Prvého mája tohto roku uplynie 10 rokov, ako odišiel do več-
nosti pán Ladislav Kudzbel, obyvateľ Kežmarku, ktorý pôsobil 
od roku 1943 do roku 1945 v Jurgove, ako učiteľ na Meštian-

skej škole a od roku 1945 ako predseda Národného výboru. Po 
prechode frontu v máji 1945 Poliaci znovu chceli odtrhnúť toto 
územie od Slovenska, kde žilo 98,5 % Slovákov. Teda celé územie 
Spiša a Oravy, ktoré v roku 1920 odstúpil Dr. Beneš za Tešín. Od 
roku 1939 Slovensko malo samostatný štát, prvého septembra 
1939 toto územie bolo vrátené Slovenskému štátu. Celých šesť ro-
kov sa obyvatelia tešili zo slobodného života vo vlasti. V auguste 
1945 sa poľské vojsko nasťahovalo v noci na hranicu, ktorá bola 
do 1. septembra 1939 obsadená Poliakmi, vypovedali slovenských 
učiteľov, ktorí ani cez prázdniny neopustili obec Jurgov, boli to títo 
páni učitelia: Kudzbel, Gríger a Kovalčík. Dostali ultimátum a 15-
stého augusta ich odvážali na voze do Kežmarku. Všetko žiactvo 
utiekalo za vozom. Keď prišli na colnicu 4 km vzdialenú od obce 
tam ich pohraničnici ďalej nepustili. Políhalí si na zem a hlasno pla-
kali a kričali, že do poľskej školy chodiť nebudú. Donútili ich, lebo 

dávali rodičom vysoké pokuty. Študovať nikto nešiel do Poľska len 
do Kežmarku, Popradu, Levoče. Keďže poľské úrady im priepust-
ky nevydali prekračovali na prázdniny hranicu ilegálne. Zo strany 
Poliakov bolo veľké prenasledovanie Slovákov a preto utekali i 
celé rodiny, opúšťali svoje domy i majetky. O týchto utečencov sa 
starali odídení učitelia, umiestňovali ich na majetky po Nemcoch 
a Maďaroch, ale najmä vo Svite v Baťovych závodoch. Založil sa 
komitét pre utečencov. I mne samej zabezpečil miesto v cestovnej 
kancelárii Slovakotour v Tatranskej Lomnici. Všetci sme si ho veľmi 
vážili. Bol naším ochrancom  po celý svoj život a tiež Jurgov navšte-
voval, lebo Kežmarok bol vzdialený len 42 km od Jurgova. Keď bola 
uzavretá priateľská zmluva medzi ČSR a Poľskom, už také prena-
sledovanie nebolo. Založil sa Spolok Slovákov. Centrála bola najprv 
vo Varšave a neskoršie v Krakove. Toho času je predsedom Spolku 
rodák z Jurgova profesor Jozef Čongva, ktorého touto cestou srdeč-
ne zdravím a Želám mu veľa úspechov pri práci na roli dedičnej. 

I touto cestou ďakujem nebohému pánovi Kudzbelovi za vyna-
loženú námahu a prácu v prospech Slovákov v Poľsku.

Lacko, spi sladko!

Mária Cibrínová - Gombošová    

MC UMB, Cesta na Amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
• Autori ocenených výtvarných prác budú pozvaní aj so svojím  
1 pedagógom (rodičom) na slávnostnú vernisáž na Slovensko
Podmienky výtvarnej súťaže:
• Prijímajú sa výtvarné práce vyhotovené vo výtvarných techni-
kách: kresba, maľba, grafika, fotografia, kombinovaná technika
• Výtvarné práce posielajte nezrolované,  
neskladané, nerámované. Formát veľkosti výtvarných prác 
minimálne A5, maximálne do A2.
Kategórie: autori do 7 rokov, autori do 11 rokov, autori do 15 rokov, 
autori do 19 rokov. Súťažné výtvarné práce musia byť označené 
nasledovnými údajmi: meno a priezvisko autora, názov práce, vek 
autora, adresa školy, krajina, meno pedagóga. Súťažné práce sa 
nevracajú naspäť. 
Kontaktné adresy: zuzana.drugova@umb.sk, jana.adamcova@
umb.sk, tel: +421 48 4466814, +421 48 4466812.

Avšak aj nad tým všetkým visí malý háčik. Síce neexistuje právna 
prekážka na to, aby sa predávali a kupovali pozemky podľa nového 
usporiadania, administratívny súd môže anulovať sceľovanie po-
zemkov. Aj keď sa zdá byť táto možnosť skôr teoretickou než prak-
tickou, neustále existuje. Pokiaľ sa však verdikt administratívného 
súdu nebude ľuďom páčiť, môžu sa odvolať na najvyšší súd či do 
Štrasburgu. Takže máme pred sebou dlhý proces práveže bez konca. 

Reálnym problém je vyznačenie nových ciest po scelení po-
zemkov. Keďže niektorí majitelia nesúhlasia s novým plánom, 
otvára sa otázka, ako budú jazdiť gazdovia na polia. Po starých či 
nových cestách? Gmina by mala sprejazdniť niektoré nové cesty 
a rekultivovať staré, ktoré už ako cesty na mapách vyznačené nie 
sú. S tým sa spájajú nemalé finančné výdavky, nad ktorými ne-
ustále visí čo i len teoretická hrozba - a čo ak bude treba anulovať 
celé sceľovanie.

Plány gminy na najbližšie obdobie sú naozaj veľké...

Čo všetko sa nám podarí zrealizovať, závisí hlavne od toho, 
koľko finančných prostriedkov sa nám podarí získať. Avšak 
musíme byť realistami, radšej sa nepodarí získať toľko fi-

nancií, aby sme všetky naše plány zrealizovali počas jedného vo-
lebného obdobia. Rýchla práca nie vždy prináša pozitívne a oča-
kávane efekty. 

Okrem toho sa snažíme o to, aby bola v najbližšom čase oprave-
ná vojvodská cesta č. 962 tiahnúca za z Jablonky cez Veľkú Lipnicu 
k hranici so Slovenskom, pretože je v katastrofálnom stave. Síce do-
teraz sa za horší úsek pokladal ten smerom na Jablonku, po tohto-
ročnom jarnom odmäku sa cesta smerom k hranici poprepadávala 
na viacerých úsekoch doteraz neopravovaných a prejazd po nej je 
naozaj náročný. Je to pravdepodobne výsledok vlaňajších povodní, 
avšak cesta pred zimou nestihla vyschnúť, voda zamrzla a po zime 
sa na ceste vytvorili obrovské diery. V tejto veci intervenujeme u voj-
vodu, avšak cestu opraviť nemôžeme, pretože to nie je naša cesta 
a tým pádom zasahovanie do cudzieho majetku by bolo protiprávne.

Chceli by sme taktiež získať pre obec niekdajšiu budovu po-
hraničnej stráže na Viniarčikovke. V tejto veci sme sa obrátili na 
vojvodu, aby nám túto stavbu odovzdal vo forme daru. Okrem 
toho musíme opraviť škody, ktoré narobila vlaňajšia povodeň. 
Zničila nám napríklad niekoľko mostov, takže sme ich z vlastných 
prostriedkov opravili, čo však bola chyba, pretože ak už bolo niečo 
urobené, nemôže byť preplatené z nejakého podporného fondu. 
Na druhej strane nemôžeme takúto situáciu považovať za chybu, 
pretože nikto nedokáže predpovedať, kedy príde ďalšia povodeň 
a o bezpečnosť ľudí treba neustále dbať.

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem čo najviac úspechov v re-
alizovaní Vašich plánov.

Zhováral sa: Marián Smondek



Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

   nemá budúcnosť.

phdr. milica majeriková
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6. apríl 885 – zomrel svätec, učenec, misionár, 
moravsko-panónsky arcibiskup Metod, ktorý 
v roku 863 prišiel spolu s bratom Konštantínom 
na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo v slovan-
skom jazyku. Pred príchodom zostavil Konštan-
tín slovanské písmo - hlaholiku a niektoré litur-
gické texty preložil do staroslovienčiny. V roku 
867 odišli so skupinou učeníkov do Ríma, kde 
pápež Hadrián II. niekoľkých vysvätil za kňazov. 
V roku 870 pápež Metodovi udelil hodnosť 
panónskeho misijného biskupa a pápežského 
legáta pre oblasť Panónie a Veľkej Moravy.

23. – 24. apríl 1433 – vpadli husiti z južného 
Poľska na Spiš, vyplienili Červený Kláštor, vy-
pálili Spišskú Starú Ves a Havku.

23. apríl 1585 – prefekt oravského zámku Ján 
Abbaffy vydal z poverenia zemepána Oravy 
grófa Juraja Thurzu listinu, v ktorej určil prá-
va a povinnosti prvým osadníkom obce Veľké 
Ondrejovské (dnešná obec Podvlk) – šoltýsovi 
Felixovi Vlčkovi a dvadsiatim valachom.

1. apríl 1617 – Thurzovci vydali inštrukciu, 
v ktorej pod hrozbou pokuty zakazovali šol-
týsom usadzovať na Orave cudzincov, predo-
všetkým Poliakov.

10. apríl 1741 – obsadil pruský kráľ Fridrich II. 
Sliezsko.

19. apríl 1785 – zomrel v Odoríne slovenský 
spisovateľ, rehoľný kňaz (minorita), rodák z 
Podvlku Serafín Bossák (Bossanyi), ktorý pí-
sal kazateľské, vieroučné a mravoučné diela 
v slovenčine a latinčine.

15. apríl 1820 – zomrel v Jablonke miestny 
slovenský kňaz Jozef Janicsak, ktorý v rokoch 
1804-1807 inicioval stavbu kostola Premene-
nia Pána v Jablonke.

20. apríl 1835 – začal jurgovský farár Ján Bo-
hinszky písať Históriu jurgovskej farnosti.

24. apríl 1836 – skupina „štúrovcov“ – študen-
tov bratislavského lýcea uskutočnila pamätnú 
vychádzku na Devín, kde prijali slovanské mená 
a zaviazali sa pracovať pre slovenský národ.

22. apríl 1854 – bol v Jurgove veľký požiar, 
zhorelo 90 domov so stodolami, stajňami 
a inými hospodárskymi budovami.

25. apríl 1858 – sa vo Veľkej Lipnici narodil Ka-
rol Vojtuššák, medzi ktorého najväčšie zásluhy 
patrí oživenie katolíckeho gymnázia v Kláštore 
pod Znievom. Bol kňazom a literátom a záro-
veň štedrým podporovateľom študentov.

13. apríl 1865 – zomrel v Spišskom Podhradí 
rodák z Jablonky, kňaz Ján Machay. Pochádzal 
zo starej rodiny, ktorá mala účasť na založení 
Jablonky. Pôsobil ako farár v Trstenej, Veličnej 
a Orávke. Je autorom slovenského cirkevného 
diela  Mrawné zrkadlo mládeži wenowané, 
ktoré vyšlo v Turčianskom sv. Martine. Bol 
bohatý a dobrosrdečný, urobil mnoho fun-
dácií. Je pochovaný na cintoríne pri katedrále 
v Spišskej Kapitule.

NA seVere NiČ NoVÉ... alebo 
akO vZnikala českOslOvenskO-POĽská 
Hranica po skončení druhej svetovej vojny (i.)

Jeden z najničivejších vojnových konfliktov, ktorý vošiel do dejín pod názvom druhá 
svetová vojna, znamenal definitívny rozpad svetovej hegemónie štátov strednej a 
západnej Európy. Ich ďalší vývoj výrazne ovplyvnil rodiaci sa konflikt medzi dvoma 

rozdielnymi ideológiami „superveľmocí“, ktorý vyústil až do tzv. studenej vojny. Porazené 
Nemecko, ktorému dohoda spojencov o jeho bezpodmienečnej kapitulácii znemožnila 
uzavretie kompromisného mieru, do konca vojny vyčerpalo svoje rezervy až do krajnosti 
a bolo absolútne vyradené z možnosti vplývať na povojnové dianie v Európe. Bolo roz-
delené na štyri okupačné zóny, z ktorých neskôr vznikli dva nové štáty, kde sa presadili 
dve rozdielne ideológie, medzi ktorými sa, slovami Winstona Churchilla, zatiahla „železná 
opona“.

Omnoho lepšie však na tom neboli ani víťazné štáty. Francúzsko oslabené porážkou, 
okupáciou a vnútorným rozdelením už nebolo schopné zaujať veľmocenské postavenie, 
aké malo pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Veľká Británia bola síce jedným z víťaz-
ných štátov tzv. „Veľkej trojky“1, avšak vojna ju doviedla do hlbokej ekonomickej krízy. Vý-
davky v krajine stúpli takmer päťnásobne, zatiaľ čo export klesol na 60% z obdobia spred 
vojny. Taktiež jej kolosálna koloniálna ríša pokračovala vo svojom rozklade a z Británie sa 
pomaly stával malý ostrovný štát, ktorý ani svojou rozlohou, ani zdrojmi nemohol súťažiť 
s novými „superveľmocami“. Okrem toho tak Francúzsko ako aj Británia sa počas vojny 
veľmi zadĺžili a Británia, ktorá bola ešte v roku 1939 druhým najväčším veriteľom, sa 
po vojne stala najväčším dlžníkom.2 Mocenský vplyv v Európe sa tak postupne presunul 
do rúk tzv. „superveľmocí“, ktoré vzbudzovali rešpekt nielen svojou rozlohou, ale predo-
všetkým vojenským potenciálom. Boli to ďalšie dva štáty „Veľkej trojky“ – ZSSR a USA.

Tieto dve „superveľmoci“ mali prakticky rozhodujúce slovo pri formovaní povojno-
vého usporiadania Európy. Prvé jasnejšie kontúry povojnových hraníc európskych štátov 
sa začali rysovať počas stretnutí „Veľkej trojky“ v Teheráne koncom roku 1943, ale najmä 
na Jalte vo februári 1945 a následne v júli a auguste toho istého roku neďaleko zbombar-
dovaného Berlína, v nemeckom mestečku Postupim. Pre utváranie hraníc obnoveného 
Československa i Poľska mali tieto stretnutia zásadný význam. Československo totiž prišlo 
o územie Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny)3 a Poľsko síce posunulo svoje západ-
né hranice až ku riekam Odra a Nisa, avšak stratilo v prospech ZSSR východnú časť krajiny, 
kde sa hranica ustálila na tzv. Curzonovej línii4. 

1  „Veľkou trojkou“ bývajú nazývaní predstavitelia troch mocností protihitlerovskej koalície, ktorí počas 
vojny koordinovali svoj postup voči Nemecku a jeho spojencom, pričom počas vzájomných stretnutí rozho-
dovali aj o zásadných líniách povojnového vývoja vo svete. Boli to Josif Vissarionovič Stalin (ZSSR), Franklin 
Delano Roosevelt (USA) a Winston Churchill (Veľké Británia). Po smrti Roosevelta v apríli 1945 ho na rokova-
niach nahradil Harry Truman a od júna 1945, kedy sa v Británii konali voľby, sa jednaní zúčastňoval namiesto 
Churchila šéf labouristov Clement Attlee.

2  WEGS, R. J. – LADRECH, R.: Evropa po roce 1945. Praha : Vyšehrad, 2002, s. 16-17.
3  Zmluva medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine (takto bola Podkarpatská Rus v zmluve pomenovaná) 

bola uzavretá v Moskve 29. júna 1945. Bolo dohodnuté, že Zakarpatská Ukrajina sa v súlade so želaním jej 
obyvateľstva a na základe priateľskej dohody medzi oboma zmluvnými stranami včleňuje do Ukrajinskej so-
vietskej socialistickej republiky. Realizovanie zmluvy bolo umožnené ústavným dekrétom prezidenta Beneša 
č. 60/1945 Zb. zo dňa 1. septembra 1945 a ústavným zákonom č. 2/1946 Zb. z 22. novembra 1945 o úprave 
hraníc so ZSSR, ktorý schválilo dočasné Národné zhromaždenie.

4  Curzonova línia má názov podľa britského ministra zahraničných vecí lorda Georgea Nathaniela Curzo-
na a bola prvýkrát vytýčená po skončení prvej svetovej vojny podľa uznesenia Rady Dohody z 8. decembra 
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6. apríl 1875 – rozhodla uhorská ministerská 
rada o zastavení činnosti Matice slovenskej a 
začatí vyšetrovania, na základe ktorého bola 
Matica slovenská v novembri zrušená a jej 
majetok skonfiškovaný.

27. apríl 1876 – zomrel v Banskej Bystrici vý-
znamný slovenský národovec, rodák z Chyž-
ného Tomáš Červeň. Vo svojom závete poručil 
Matici slovenskej, v ktorej bol počas jej exis-
tencie pokladníkom, 60 tisíc zlatých. Tie však 
Matica nikdy nedostala, pretože bola zakáza-
ná maďarskou vládou a jej majetok zhabaný.

19. apríl 1877 – sa v Jablonke narodil riaditeľ 
učiteľského ústavu v Modre v medzivojnovom 
období Vendelín Machay. Bol bratom známeho 
polonizátora Oravy Ferdinanda Machaya, kto-
rého polonofilskú akciu odsudzoval s tým, že sa 
úplne protiví rodinnej tradícii Machayovcov.

27. apríl 1881 – sa v Jablonke narodil národne 
uvedomelý Slovák, kňaz Ján Záhora.

28. apríl 1884 – zomrel v Ružomberku rodák 
z Podvlku, ružomberský farár a opát Štefan 
Vilček.

17. apríl 1908 – sa v Lipnici narodil slovenský 
učiteľ, redaktor, básnik a prekladateľ Anton 
Riavin Kudja.

4. apríl 1910 – sa v Jablonke narodil učiteľ, 
hudobník a zberateľ goralských piesní, zvykov 
i obyčají Jozef Jablonský.

16. apríl 1920 – sa uskutočnili v Českosloven-
sku voľby do Národného zhromaždenia. Pre 
Slovákov to boli prvé voľby, v ktorých mohli 
využiť všeobecné volebné právo. Obyvateľ-
stvo plebiscitných území sa však pre očakáva-
ný plebiscit nemohlo týchto volieb zúčastniť.

23. apríl 1925 – bola podpísaná a ratifikovaná 
dohoda medzi Československom a Poľskom, 
ktorá upravovala otázky vyplývajúce z roz-
hodnutia veľvyslancov zo dňa 28. júla 1920, 
na základe ktorého pripadlo aj 25 obcí sever-
ného Spiša a hornej Oravy Poľsku.

22. apríl 1927 – pápež Pius XI. vyhlásil dekré-
tom  Celebre apud Slovaccham Gentem  za 
patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu 
Máriu, čím vyzdvihol existenciu samobytné-
ho slovenského národa a jeho krajiny.

16. apríl 1931 – zomrel v Spišskej Kapitule 
pápežský prelát, generálny vikár, rektor semi-
nára, pedagóg, rodák z Hornej Lipnice Mons. 
Jozef Vojtíček.

4. apríl 1939 – Slovensko po tzv. malej voj-
ne stratilo v prospech Maďarska 386 km2 so 
41 000 obyvateľmi, z ktorých sa len 309 hlási-
lo k maďarskej národnosti.

4. apríl 1939 – vyšlo nariadenie o slovenskej 
mene, ktoré stanovilo že hodnota slovenskej 
koruny sa rovná 31,21 miligramu rýdzeho zla-
ta. Slovenská koruna bola v tomto čase veľmi 
silná a nazývali ju aj „tatranským dolárom“.

Politika Sovietskeho zväzu sa po 
vojne sústredila na vyvíjanie nátlaku na 
partnerov z protihitlerovskej koalície, 
aby sa dodržiavali dohody z Jalty a Po-
stupimu, ktoré si však vykladal a inter-
pretoval po svojom, pričom sa usiloval 
vytvoriť z krajín okolitých štátov stred-
nej a východnej Európy sféry svojho 
vplyvu a neskôr akési satelity riadené 
z Moskvy. Postup USA sa zameriaval 
na teritoriálnu, politickú a hospodár-
sku aktivizáciu Európy, ktorej cieľom 
bol prístup k dôležitým surovinám, 
energetickým zdrojom a odbytištiam 
amerických výrobkov na svetových tr-
hoch a, podobne ako u ZSSR, vyplnenie 
mocenského vákua vo svete, čo oficiálne zdôvodňovali zaručením americkej národnej 
bezpečnosti.5 Významnú úlohu pritom zohrával aj fakt, kam až došli víťazné vojská. Kon-
com vojny totiž veľmoci už bojovali nielen proti spoločnému nepriateľovi, ale čoraz viac 
o budúce usporiadanie Európy.6

Postavenie Československa a Poľska v tejto veľmocenskej hre bolo ovplyvnené via-
cerými faktormi. V oboch štátoch sa po vojne nachádzali vojská Sovietskeho zväzu, čo 
viac-menej predurčilo do akej sféry vplyvu budú patriť a kto bude mať rozhodujúce slovo 
v prípade možných konfliktov. Československo malo síce spočiatku ambíciu zohrávať v po-
vojnovej Európe úlohu akéhosi „mostu“ medzi východom a západom, ale tá skrachovala 
na povojnových nezhodách a rozpade protihitlerovskej koalície. Vyváženie zahranično-
politickej orientácie na Sovietsky zväz, ktoré bolo ukotvené zmluvou so ZSSR z decembra 
19437, stroskotalo na neúspešných československo-francúzskych rokovaniach v rokoch 
1946-1947 a taktiež na neochote Veľkej Británie zmluvne sa viazať k strednej Európe.8 
Prejavilo sa to už v roku 1944, keď USA a Veľká Británia odmietli ponuku londýnskej exi-
lovej vlády podpísať zmluvu o civilnej správe oslobodeného územia ČSR, čím v podstate 
potvrdili, že nemienia participovať na vojenskom oslobodení tohto územia.9

Ešte komplikovanejšia bola situácia Poľska. Pôvodne uznávaná poľská exilová vláda 
na čele s Władysławom Sikorskim, vtiahnutím ZSSR do vojny na strane protihitlerovskej 
koalície, postupne strácala svoje postavenie. Sovietsky zväz túto vládu odmietol uznať, 
predovšetkým pre neochotu rešpektovať novú poľsko-sovietsku hranicu na spomínanej 
Curzonovej línii. Preto vznikol v júli 1944 pod sovietskou gesciou Poľský výbor národného 
oslobodenia (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ďalej PKWN) so sídlom v Lubline, 
na čele s Edwardom Osóbką-Morawskim, ktorý už 27. júla 1944 podpísal v Moskve do-
hodu medzi PKWN a ZSSR o poľsko-sovietskej hranici, v ktorej sa zriekol práv Poľska na 
východné oblasti (tzv. kresy) a tým v podstate uznal hranicu na Curzonovej línii. PKWN 
sa posledný deň roku 1944 vyhlásil za dočasnú poľskú vládu, ktorá s postupom Červenej 
armády na poľské územie preberala moc do svojich rúk.10

Československá exilová vláda od vypuknutia vojny udržiavala vzťahy s poľskou exi-
lovou vládou v Londýne, pričom dokonca vznikla myšlienka vytvorenia akého spoloč-
ného povojnového federatívneho štátu. Počas vzájomných jednaní sa českí, slovenskí 
a poľskí politici viackrát dotkli aj témy spoločnej povojnovej hranice, pričom neustále 
zohrával hlavnú rolu spor o Těšínsko, ktoré si ešte v októbri 1938, na základe dodat-
ku tzv. Mníchovskej dohody, pripojili Poliaci. V júni 1941 poslal premiér poľskej exilovej 
vlády Władysław Sikorski premiérovi československej exilovej vlády Eduardovi Benešovi 

1918, ktorá tvorila východnú hranicu Poľska. Jej trasa viedla: Grodno - Jalovka - Nemirovo - Brest - rieka Bug 
- Krylovo a potom juhozápadne k československej hranici. 

5  MICHÁLEK, S.: Pozícia Československa v strednej Európe na konci druhej svetovej vojny a tesne po nej. 
In Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943-
1948. Zost.: M. Andráš – D. Segeš, Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 29.

6  KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48. Praha : Panoráma, 1990, s. 26.
7  Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Česko-slovenskom a Soviet-

skym zväzom bola podpísaná 12. decembra 1943 v Moskve s platnosťou na 20 rokov.
8  MICHÁLEK, S.: Pozícia Československa v strednej Európe na konci druhej svetovej vojny..., s. 30.
9  Tamtiež, s. 33.
10  KACZMAREK, R.: Historia Polski 1914-1989. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 481-

482, 496; KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 43.

„Veľká trojka“ počas rokovaní v Jalte na kryme
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4. apríl 1945 – sovietske vojská vytlačili z hlav-
ného mesta Slovenska Bratislavy nemecké 
jednotky.

5. apríl 1945 – bol v Košiciach slávnostne vy-
hlásený prvý povojnový vládny program, ktorý 
vošiel do dejín ako Košický vládny program.

7. apríl 1945 – delegácia zástupcov oravských 
obcí sa v Košiciach stretla s Eduardom Bene-
šom a odovzdala mu podpisové hárky, v kto-
rých obyvateľstvo väčšinovo vyjadrilo svoju 
vôľu žiť v Československu.

21. apríl 1945 – delegácia zástupcov spišských 
obcí sa v Košiciach stretla s Eduardom Bene-
šom a odovzdala mu podpisové hárky, v kto-
rých obyvateľstvo väčšinovo vyjadrilo svoju 
vôľu žiť v Československu.

Apríl 1946 – ozbrojená skupina Ogňa uskutoč-
nila viacero prepadov spišských roľníkov, kto-
rým spôsobila škodu za cca 700 000 zlotých.

15. apríl 1946 – ozbrojená skupina Ogňa pre-
padla obec Nová Belá, úplne vyrabovala päť 
slovenských usadlostí a odvliekla štyroch Slo-
vákov – Jána Kraka, Jána Lapšanského, Jána 
Ščureka a Jozefa Chalupku, ktorých vo svojom 
tábore pod Turbaczom bezcitne zavraždili.

18. apríl 1947 – bol na základe politického 
procesu popravený prvý slovenský prezident 
Jozef Tiso.

13. apríl 1950 – v Československu prebehla tzv. 
„akcia K“, ktorá znamenala likvidáciu mužských 
rádov a reholí. Po skončení akcie v máji bolo  
2376 rehoľníkov sústredených do internač-
ných kláštorov alebo táborov nútených prác.

28. apríl 1950 – bola v Československu dovŕše-
ná „akcia P“, prostredníctvom ktorej gréckoka-
tolícki veriaci boli nútení prejsť na pravoslávnu 
vieru.

9. apríl 1960 – bolo zákonom vytvorené nové 
územnosprávne členenie Československa na 
10 krajov, z toho 3 sa nachádzali na Slovensku 
(Západoslovenský, Stredoslovenský, Východo-
slovenský).

1. – 5. apríl 1968 – Ústredný výbor Komunis-
tickej strany Československa prijal tzv. „Akčný 
program“, ktorý sa usiloval o demokratizáciu 
krajiny. Ako hlavné ciele definoval federatívne 
usporiadanie štátu a ekonomickú reformu.

20. apríl 1990 – Federálne zhromaždenie prija-
lo ústavný zákon o názve štátu, ktorý sa zmenil 
z názvu Česko-slovenská federatívna republika 
na Česká a Slovenská Federatívna republika.

2. apríl 1993 – začala v Bratislave pracovať 
prvá opčná a termínovaná burza v strednej 
a východnej Európe.

12. apríl 1993 – bola Slovenská republika na 
89. zasadnutí Medziparlamentnej únie v indic-
kom meste Dillí prijatá za jej člena.

2. apríl 2004 – bola Slovenská republika 
slávnostným ceremoniálom prijatá za člena 
v ústredí NATO v Bruseli.

list, v ktorom navrhoval urýchlené vy-
riešenie hraničných sporov, čo sa týkalo 
najmä Těšínska (Zaolzia). Mala sa pritom 
prijať zásada, že chýb sa dopustili nielen 
Poliaci roku 1938, ale rovnako aj česko-
slovenská strana v roku 1918.11 Beneš 
však takéto riešenie odmietal a v duchu 
politiky odčinenia Mníchova od začiatku 
prepojil otázku Tešínska s územím Spiša 
a Oravy. Svoje stanovisko vyjadril takto: 
„ak by bol Beneš na mieste Sikorského, 
išiel by na Trafalgar Square a v dlhom 
rétorickom prejave by priznal, že Poliaci 
mali štátnika menom Beck, ktorý vo chvíli 
veľkej českej katastrofy zasadil Českoslo-
vensku úder nožom do chrbta a nízkym 
a podlým spôsobom odtrhol od neho 
územie“. Beneš vysvetľoval, že takéto 
gesto by bolo úprimným podaním ruky 
Čechom a vtedy by „on, Beneš, išiel na-
sledujúceho dňa na Trafalgar Square, zmienil by sa o veľkorysom geste Poliakov a odsúdil 
by čin slovenských štátnikov, ktorí vzali Poliakom územie, keď bolo Poľsko v núdzi.“12

V tom čase však bola samozrejme ešte nanajvýš aktuálnou myšlienka vytvorenia 
spoločnej povojnovej federácie, ktorá s rôznou intenzitou prežívala až do roku 1943 a 
do značnej miery utlmovala sporné hraničné otázky, pričom problém slovensko-poľskej 
časti hranice bol takmer úplne bagatelizovaný. To sa prejavilo aj v elaboráte, ktorý vy-
pracovalo poľské Ministerstvo pre mierovú konferenciu pod vedením Mariana Seydu 
začiatkom septembra 1941, kde sa na margo hraničných otázok konštatovalo, že: „drob-
né poľsko-slovenské hraničné spory nemajú žiadny politický význam a v rámci poľsko-
československej federácie nebude potrebné sa nimi zaoberať“13. Poľská strana bola teda 
ohľadom slovensko-poľskej hranice ochotná ustúpiť iba v prípade federácie a nanajvýš 
do tej miery, aby boli navrátené predmníchovské hranice. Slovami Kazimierza Papéeho, 
ktorý sa ako vyslanec v ČSR v roku 1938 aktívne podieľal na nátlakovej akcii poľskej vlá-
dy na Československo: „Otázka hranice Slovenska, ktoré by bolo sfederované s Poľskom, 
má pre nás pochopiteľne iný význam ako hranica Slovenska, ktoré by s nami nebolo vo 
federácii“.14

V máji 1943 však došlo k definitívnemu prerušeniu rozhovorov medzi českosloven-
skou a poľskou emigračnou vládou v Londýne o spoločnej federácii či konfederácii15 
a do vzájomných vzťahov vstúpil už spomínaný vznik PKWN. Sovietskemu zväzu, kvôli 
východnej hranici i jednoduchšiemu ovládnutiu Poľska, záležalo na medzinárodnej izo-
lácii poľskej exilovej vlády v Londýne a diplomatickom uznaní Lublinskej vlády. Beneš 
však podmienil uznanie PKWN jeho prehlásením o uznaní predmníchovských hraníc, čo 
lublinská vláda priamo odmietala a zdôrazňovala, že chce riešiť všetky sporné otázky 
priateľskou dohodou. Sovieti teda navrhovali, aby československá exilová vláda uznala 
PKWN a následne rokovala o Tešínsku. To by však znamenalo, že Československo pripúš-
ťa Tešínsko ako problém, čo Beneš odmietal. Sovieti mu však nepriamo naznačili, že ak 
chce naďalej počítať s ich podporou – a podpora Sovietskeho zväzu bola po Mníchove 
a vstupe ZSSR do vojny jedným z hlavných pilierov Benešovej zahraničnej politiky, musí 
lublinskú vládu uznať. Po výmene niekoľkých depeší medzi československou londýnskou 
vládou a predstaviteľmi československých komunistov v Moskve nakoniec 30. januára 
1945 uznala československá exilová vláda v Londýne PKWN ako oficiálnu poľskú vládu, 
bez akýchkoľvek vyhlásení o hraniciach.16 To v praxi znamenalo, že problém českosloven-
sko-poľských hraníc ostal zatiaľ naďalej otvorený.

11  SEGEŠ, D.: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Bratislava : VEDA, 2009, s. 111.
12  Tamtiež, s. 142.
13  Tamtiež, s. 124-125.
14  Tamtiež, s. 244-245.
15  KAMIŃSKI, M. K.: Polsko-Czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948. Warszawa: Państwowe Wy-

dawnictwo Naukowe, 1989, s. 13.
16  KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 43-49.

eduard Beneš a władysław sikorski uvažovali spočiatku 
o vytvorení spoločnej československo-poľskej federácie
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POdUjatia

Podtatranské múzeum v Poprade sa v sobotu 12. marca stalo 
dejiskom XIX. valného zhromaždenia Spišského dejepisného 
spolku, ktorého kolektívnym členom je aj Spolok Slovákov 

v Poľsku. Zhromaždenia sa zúčastnilo takmer sto členov a hos-
tí, čo trošku zaskočilo aj samotných usporiadateľov, avšak veľmi 
promptne zabezpečili ďalšie stoličky a tak sa mohol každý poho-
dlne venovať programu. Tohtoročné valné zhromaždenie sa nies-
lo vo volebnom duchu, keďže členovia si volili nové vedenie SDS. 
Pred samotnými voľbami odzneli dve zaujímavé prednášky, a to 
o dejinách Podtatranského múzea v Poprade z úst jeho riaditeľky 

XiX. VAlNÉ ZHromAŽdeNie  
sPiŠkÉHO dejePisnÉHO sPOlkU

níky Nepokojná hranica a prípadní záujemcovia si mohli zakúpiť 
aj dokumentárny film Bohom zabudnuté kúty, ktorý pojednáva 
práve o nepokojnom období na slovensko-poľskom pohraničí po 
skončení druhej svetovej vojny.

Okolo obeda pristúpili prítomní členovia SDS k samotnej voľ-
be. Kým sa volebná komisia na čele s vtipným a agilným rodákom 
zo Zamaguria Jánom Čarnogurským odobrala spočítať hlasy, pred-
niesol František Žifčák správu o činnosti za minulý rok, z ktorej 
sme sa dozvedeli, že Spolok v roku 2010 usporiadal dve vedecké 
konferencie, a to o kúpeľoch na Spiši a z dejín obchodu na Spiši. 
Veľmi pozitívnu odozvu mala aj septembrová exkurzia členov SDS 
na Oravu, v rámci ktorej navštívili artikulárny kostol v Leštinách, 
rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Čaplovičovu knižni-
cu, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Oravský 
hrad a vychutnali si plavbu po Oravskej priehrade. Správu revíz-

nej komisie predniesol krajan pochádzajúci z Čiernej 
Hory Alojz Mlynarčík, ktorý je dlhoročným členom 
SDS. Na základe týchto správ členovia jednohlasne 
vyslovili odchádzajúcemu výboru absolutórium.

Medzitým volebná komisia dokončila sčítavanie 
hlasov a oznámila výsledky volieb, na základe ktorých 
bude Spišský dejepisný spolok ďalšie tri roky fungo-
vať naďalej pod predsedníctvom Ivana Chalupec-
kého, čo všetci prítomní ocenili veľkým potleskom. 
Podpredsedom Spolku sa stal Miroslav Števík, tajom-
níčkou Dana Rosová a pokladníčkou Alžbeta Liščáko-
vá. Revízna komisia sa bude schádzať v zostave: Ján 
Endrödy, Peter Labanc a Eduard Pavlík. Nový výbor 
SDS bude pracovať v zložení: Erika Cintulová, Ružena 
Kormošová, Milica Majeriková, Marián Soják, Peter 
Zmátlo, Agnesa Žifčáková a František Žifčák.

A aké hlavné úlohy stoja pred novým vedením v tomto roku? 
Predovšetkým zorganizovanie dvoch vedeckých konferencií. Prvá, 
pod názvom Múzejníctvo a etnografia na Spiši, bude venovaná de-
väťdesiatinám etnografa a pedagóga Jána Olejníka. Druhá konfe-
rencia bude pojednávať o spolkovom živote na Spiši od 2. polovice 
19. storočia do 2. polovice 20. storočia. Spolok bude zároveň spo-
luorganizátorom ďalších akcií na Spiši, no a samozrejme nebude 
chýbať ani jesenná exkurzia, tentokrát po pamiatkach Spiša.

Milica Majeriková

Magdalény Bekessovej a druhá prednáška o málo poznanej osob-
nosti lekára a športovca Michala Guhra z úst historičky a archivár-
ky Zuzany Kollárovej.

Po pútavých prednáškach si členovia pred voľbami dopria-
li trochu oddychu pri pripravenom pohostení, počas ktorého sa 
mohli navzájom pozdraviť a porozprávať, prípadne dohodnúť aj 
zopár nových aktivít, a tak sa už teraz môžeme tešiť na brožúr-
ku s historickým exkurzom o Malej Frankovej, ktorá by mala vyjsť 
k štyristému výročiu prvej písomnej zmienky o tejto obci. Generál-
ny tajomník SSP Ľudomír Molitoris priniesol pre členov SDS zbor-

Slovenský inštitút vo Varšave privítal 16. mar-
ca na svojej pôde dvoch historikov, ktorých 
spojil spoločný záujem o osobu slovenského 

politika a diplomata Juraja Slávika. Pod záštitou 
veľvyslanca Českej republiky v Poľsku Jana Sech-
tera, veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku 
Vasila Grivnu, riaditeľky Slovenského inštitútu 
vo Varšave Heleny Jacošovej a predstaviteľov 
Českého centra tu zástupca riaditeľky Historické-
ho ústavu AV Českej republiky v Prahe PhDr. Jan 
Němeček, DrSc. a riaditeľ Historického ústavu 
SAV v Bratislave PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 
predstavili dve nové publikácie Juraj Slávik moja 
pamäť – živá kniha, moje poslanie vo Varšave 
1936-1937 a Juraj Slávik Neresnický – od politiky 
cez diplomaciu po exil. Keďže Juraj Slávik bol v ro-
koch 1936 až 1939 vyslancom Československej 

republiky v Poľsku, členom Slovenskej národnej 
rady v Paríži, ministrom vnútra československej 
exilovej vlády a po vojne veľvyslancom v USA, 
tieto publikácie podávajú mnohé informácie aj 
o vzájomných česko-slovensko-poľských vzťa-
hoch v krízovom období pred vypuknutím druhej 
svetovej vojny, počas nej i reakcie na situáciu po 
vojne. Podujatia sa preto zúčastnili viacerí dip-
lomati, historici, politológovia či univerzitní pra-
covníci. Spolok Slovákov v Poľsku zastupoval gen. 
tajomník Ľudomír Molitoris. Mediálny patronát 
prevzal náš mesačník Život, Česká tisková kance-
lář a Rzeczpospolita, ktorej redaktor Piotr Semka 
celú akciu moderoval.

Milica Majeriková

JurAJ sláVik – slOvenský diPlOMat v POĽskU
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silNÉ PUtO ManželskÉ
Také vzniká len postupne počas rokov spoločnej cesty životom 

dvoch ľudí. Až po rokoch prežitých spolu môžeme hodnotiť, 
aký je náš vzťah v manželstve, či sme s ním spokojní a či ho 

chceme zmeniť. Takéto otázky si kladú manželia, ktorí prežili už 
dlhšie časové obdobie spolu, napr. polstoročie. O svojich skúse-
nostiach sa s nami porozprávali manželia Anna a Karol Žolonde-
kovci a Mária a Ján Galikovci z Fridmana.

anna a karol žolondekovci 

z Fridmana si prednedávnom obnovili svoj manželský sľub v miest-
nom kostole, kde pred 50. rokmi začali spoločnú manželskú púť. 
Sľúbili si vtedy lásku, vernosť a manželskú cnosť v dobrej a v zlej 
dobe, v zdraví i chorobe, ale i v chudobe a bohatstve. Vyrieknu-
té slová znamenali pre nich naozaj svätosť. Svojím polstoročným 
manželstvom dokázali, že je možné sľub dodržať. Pri prísahe treba 
mať vždy na zreteli, že v živote prídu aj trpké chvíle, ktorým treba 
čeliť. Najdôležitejšie je nevzdávať sa a spoločne riešiť všetky prob-
lémy a diskutovať o nich. 

Anna sa narodila 7. júla 1942 v slovenskej roľníckej rodine Jána 
a Márie Galikovcov vo Fridmane. Bola ich najmladším dieťaťom. 
Mala staršie sestry Máriu, Helenu, ktorá býva s rodinou v Kežmar-
ku, brata Jána vo Fridmane, Jozefa v Krížovej Vsi, kým Štefan emi-
groval s rodinou do USA. Z detstva si spomína na svoje kamarátky 
a na hry, ktoré si samé vymýšľali, keďže v tom čase nemali prístup 
k značkovým bábikám, napr. Barbie či skladačkám Lego. Napriek 
tomu nesťažovali sa na nudu. Ich fantázia nepoznala hranice. 
Čoskoro prišli roky povinnej školskej dochádzky a tak Anna prvého 
septembra 1948 nastúpila do fridmanskej základnej školy. Rada sa 
učila. Šesť rokov mala vyučovanie v slovenskom jazyku a posledný 
rok v poľštine. Rodičia ju učili doma svedomito a poctivo pracovať 
v domácnosti i na gazdovstve, kde bolo dostatok práce pre každé-
ho. Po absolvovaní ZŠ Anna ostala pracovať na gazdovstve. Roky sa 
míňali, Anna vyrástla a začala pomýšľať na vydaj.

Karol sa narodil 15. januára 1935 v rodine Michala a Anny, rod. 
Domijanovej. Mal brata Michala a sestru Máriu, ktorí sa usadili 
v rodnej obci. Vychoval sa v rodine so silnými slovenskými ko-
reňmi. Karolovi rodičia podobne ako ostatní vo Fridmane vlastni-
li gazdovstvo. Popri povinnej školskej dochádzke Karol pomáhal 
svojim rodičom a učil sa, ako obrábať zem. Uvedomoval si, že musí 
poznať všetky taje týkajúce sa hospodárenia. - Práca na roli nie 
je ľahká, keď raz zasejeme zrno, neznamená to, že nám na jeseň 
vyrastie pekné, husté. Najprv musíme zem dobre pripraviť, ale ani 
to nám ešte nedáva záruku, že budeme zbierať veľkú úrodu. To 
či budeme mať žírny zber, záleží nielen od našej práce, ale aj od 
klimatických podmienok. Človek pracujúci na roli musí byť trpezli-

vý, pretože to, čo si naplánuje ohľadom jesenných zberov, nie vždy 
musí byť po jeho mysli, – konštatuje Karol. Ako dospelý mládenec 
si uvedomoval, že bez rodiny na gazdovstve nedokáže veľa a preto 
sa rozhodol, že chce mať vlastnú rodinu, deti a tým aj bude mať 
pomoc. Jeho vyvolenou sa stala Anna Galiková.  

Anna a Karol svoj spoločný život začali 8. februára 1961. Mla-
domanželom sa postupne narodili štyria synovia. Najstarší Ka-
rol býva v USA, František, Eugen a Stanislav zasa vo Fridmane. 
Rodičia sa snažili, aby sa ich deťom žilo ľahšie. Anna pracovala  
19 rokov v obuvníckom závode v Novom Targu a neskôr vycesto-
vala do zámoria, aby si privyrobila na lepšie živobytie rodiny. Tam 
pracovala dvadsať rokov, zatiaľ čo jej manžel viedol gazdovstvo vo 
Fridmane. Polstoročie manželstva im vyplnila práca, výchova detí 
a stavba domu. Dnes majú radosť z deti a vnukov a venujú im svoj 
čas. S chuťou sa každý mesiac začítajú aj do časopisu Život, ktorý 
ich sprevádza už dlhé roky.

Zlatí jUBilanti

Ďalším manželským párom so 
zlatom vo vene sú súrodenci 
predchádzajúceho manželského 

páru - Annin brat - Ján a Karolova ses-
tra - Mária. Na Spiši sa takýmto man-
želstvám hovorilo, že išli „na výmenu“, 
znamená to, že sestra a brat si zobrali za 
manžela alebo manželku taktiež dvojicu 
súrodencov z jednej rodiny.

Ján Galik sa narodil 4. septembra 
1931 v rodine Jána a Márie, rodenej Dvornickej. Jeho detstvo 
a mládenecké roky patrili práci na gazdovstve. Ako statný mladík 
si vyvolil svoju budúcu manželku Máriu a s jej súhlasom nastúpili 
na spoločný chodníček.

Mária je mladšia od svojho manžela Jána o desať rokov, naro-
dila sa 26. júna 1941. Mala troch bratov Andreja, Michala, ktorí už 
zomreli a Karola, ktorý žije v rodnej obci. Po skončení základnej 
školy sa pustila do práce na gazdovstve, keďže to bola voľakedy 
jediná práca na Spiši, ktorej bolo nadostač. 

Ján a Mária sa sobášili o deň skôr ako ich súrodenci, teda  
7. februára 1961. Pomerne častým javom na Spiši bola v minulos-
ti svadba o „jednom koláči“, znamenalo to, že súrodenci súčasne 
vstupovali do manželstva. Sobáše boli buď v ten istý deň, alebo 
nasledovali po sebe. Pre danú rodinu to bol sviatok a radosť, že 
naraz má až dva sobáše. Po svadbe sa Galikovci pustili do spoloč-
nej práce na gazdovstve. Postupne sa im narodili tri deti, synovia 
Ján a Jozef, ktorí bývajú s rodinami v USA a dcéra Mária, ktorá 
ostala v rodnom Fridmane. Keďže Jánova matka mala americké 
občianstvo, zdedil ho aj on. Ako nám povedal Ján Galik, jeho sta-
rí rodičia emigrovali do Spojených Štátov Amerických, lebo v ich 
dobe vo Fridmane a v okolí vládla bieda a vtedy veľa ľudí vycesto-
valo za chlebom do zámoria. Jánova matka sa narodila v Amerike 
a keď mala dva roky, tak sa spolu s rodičmi vrátila do Fridmana. 

Ján bol v zámorí dvakrát, jednako preto, aby si vybavil všetky 
formality spojené s americkým občianstvom, ale aj preto, aby si 
zarobil. Urobil to pre svoje deti, aby sa im žilo ľahšie. Celý život 
spolu s manželkou pracovali na gazdovstve a teraz sú na zaslúže-
nom dôchodku. Tešia sa z vnukov a vo voľných chvíľach listujú v Ži-
vote, ktorý si predplácajú už dlhé roky. 

Súrodenci Galikovci a Žolondekovci sa šťastne dožili pekného 
jubilea, ktoré spoločne oslávili v kruhu svojich rodín. Ako povedali, 
ich manželské putá sú pevné, o čom sa presvedčili počas týchto 
päťdesiatich rokov manželstva. Prajeme im pokojné prežitie mno-
hých spoločných dní. 

Dorota Mošová

Mária a ján Galikovci
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napísal nestor slovenskej fyziky a význam-
ná slovenská vedecká osobnosť krátko pred 
smrťou pri vyplňovaní dotazníka pre Peda-
gogickú encyklopédiu Slovenska. Mohol si 
to dovoliť, pretože aj čas potvrdil, že profe-
sor Ilkovič svoj život nepremárnil zbytočnos-
ťami, ale ho zasvätil zmysluplnej práci. Prvé 
roky tvorivého života venoval fyzikálnej ché-
mii a polarografii, a veľmi úspešne. Potom 
sa jeho životným poslaním stala fyzika, do 
ktorej vnikol hlboko, zanietene a vďačne do 
nej vťahoval i svojich študentov. V poslednej etape života sa stal 
všeobecne akceptovanou osobnosťou a svoju pozornosť mohol 
venovať aj širším spoločenským súvislostiam.

Narodil sa 18. januára 1907 v Šarišskom Štiavniku v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza. Roku 1924 išiel študovať na vysokú ško-
lu do Prahy, kde najskôr nastúpil na Strojnícku a elektrotechnickú 
fakultu Českého vysokého učenia technického. Po roku prestúpil 
na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity, pretože mu jej za-
meranie bolo bližšie. Študoval chémiu, fyziku, matematiku a po 
štátnych záverečných skúškach získal aprobáciu na vyučovanie 
týchto predmetov na strednej škole. V tom čase sa pod vedením 
profesora Jaroslava Heyrovského, ktorý neskôr (1959) dostal No-
belovu cenu za chémiu, začal vyvíjať nový vedný odbor. Dionýz 
Ilkovič sa s radosťou a vervou pripojil k tomuto smeru výskumu. 
Mimoriadne nadaný študent zaujal profesora Heyrovského a ešte 
pred obhájením doktorátu ho vymenoval za asistenta Fyzikálno-
chemického ústavu Karlovej univerzity. Žartovne mu hovorieval 
„duše útlé v těle čilém“.

Roku 1932 navštívil Fyzikálno-chemický ústav Karlovej univer-
zity mladý taliansky vedec Giovanni Semerano, aby sa zoznámil 
s polarografiou. Počas pobytu v Prahe vypracovali s Ilkovičom 
zariadenie na kompenzáciu polarografického nabíjacieho prúdu. 
Tento kompenzačný obvod podľa Ilkoviča a Semerana bol odvtedy 
montovaný do všetkých komerčne vyrábaných polarografov. Roku 
1934 prednášal v ústavnom seminári mladý poľský odborník v po-
larografii Wiktor Kemula o svojom zistení, že polarografické krivky 
daného roztoku sú rovnaké, keď sú zaznamenávané s kapilármi 
rovnakých vlastností. Tento poznatok Dionýza Ilkoviča zaujal na-
toľko, že sa raz po odchode z ústavu vrátil naspäť až o niekoľko dní 
s odvodeným matematickým výrazom pre polarografický limitný 
difúzny prúd, odvtedy známy v odborom svete ako „Ilkovičova 
rovnica“. Ilkovič odvodil svoju rovnicu za istých zjednodušených 
predpokladov a tento výsledok bol vo svete uznaný ako veľký ve-
decký úspech, jeho meno sa začalo často uvádzať v odborných 

publikáciách. Podrobnú prácu o svojom 
odvodení rovnice polarografického difúz-
neho prúdu napísal Ilkovič pre francúzsky 
Journal de Chimie Physique počas svojho 
pobytu na parížskej univerzite. Po návra-
te do Prahy napísal knihu Polarografie J. 
Heyrovského. Chemická elektroanalysa se 
rtuťovou kapkovou elektrodou, ktorá vyšla 
roku 1940.

Vo februári 1940 prišiel Ilkovič do Bra-
tislavy a bol poverený vedením Ústavu 
technickej fyziky Slovenskej vysokej školy 
technickej, ktorý sa neskôr premenoval na 
Katedru fyziky. Začiatok jeho pôsobenia 
v tomto ústave nebol vôbec ľahký, preto-
že ho bolo treba vybudovať takmer od zá-
kladov. Okrem toho bolo treba zabezpečiť 
prednášky a literatúru pre študentov. Pro-
fesor Ilkovič prednášal niekedy až 20 hodín 
týždenne a napísal dve učebnice: Vektoro-
vý počet a Fyzika, ktorá vyšla v piatich vy-
daniach v náklade okolo 40-tisíc výtlačkov. 
Jaroslav Heyrovský mu k nej blahoželal 
s komentárom: „Budeš síce jej otrokom do 
smrti, ale prinesie Ti aj radosť a uspoko-
jenie.“ Svojou pedagogickou činnosťou sa 
natrvalo zapísal medzi významné osobnos-
ti vysokého školstva na Slovensku.

Pamätníci okrem výnimočnej vedeckej 
erudície profesora Ilkoviča vyzdvihujú aj jeho charakterové vlast-
nosti. Bol to nesmierne zásadový človek, ale na druhej strane mu 
nechýbala ani skromnosť, korektnosť, láskavosť a sociálne cíte-
nie. Neraz sa vraj vzdal autorského honorára za napísanie skrípt, 
len aby bola ich cena pre študentov čo najprístupnejšia. O jeho 
spontánnosti a impulzívnom konaní koluje veľa pravdivých a ča-
som možno i trochu skreslených historiek. No jeho bývalí žiaci 
či spolupracovníci sa vzácne zhodujú, že to bol človek s dobrým 
srdcom.

Do histórie Slovenska sa zapísal ako nezabudnuteľný učiteľ 
viacerých generácií fyzikov a inžinierov, ako vedecký pracovník 
s exaktným a pohotovým myslením, ktorý si vo svetovej vede 
získal uznanie svojou tvorivou činnosťou v oblasti polarogra-
fie a osobitne sa zaslúžil o rozvoj a modernizáciu výučby fyziky 
na slovenských vysokých školách. Okrem toho bol iniciátorom 
a neúnavným organizátorom vedecko-pedagogického života 
v odbore fyziky a jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej 
akadémie vied. 

Po uzákonení Slovenskej akadémie vied roku 1953 bol vyme-
novaný za riadneho člena – akademika SAV a stal sa vedeckým 
tajomníkom SAV a predsedom komisie pre matematiku a fyziku 
SAV. Z tejto komisie vznikol neskôr Fyzikálny ústav SAV, významné 
pracovisko Slovenskej akadémie vied. 

Profesor Dionýz Ilkovič patrí medzi najvýznamnejšie osobnos-
ti v doterajšej histórii vysokého školstva a vedy na Slovensku. Zo-
mrel v Bratislave 3. augusta 1980. Pomenovali po ňom v Bratisla-
ve ulicu, Slovenská akadémia vied zriadila Čestnú plaketu Dionýza 
Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách a budovu Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave zdobí pamätná tabuľa 
profesora Ilkoviča. Slovenskí vedci nevynechajú žiadne výročie, 
aby si zakladateľa našej fyziky, fyzikálnej chémie, vedy a vzdelá-
vania pripomenuli.

Doc. PhDr. Jozef Leikert. PhD.

(18. 1. 1907 – 3. 8. 1980), fyzik

ŽiVoT Zasvätený vede

„Mojím najväčším záujmom vždy bolo,  
aby odo mňa rôzni činitelia nežiadali  
rozličné zbytočné podrobné  
správy a životopisy,“ 

dioNýZ ilkOvič

OsOBnOsť
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kráTko ZO sPiŠa, OravY a slieZska

rozlúčka so zimou

Tak, ako už tradične, sa prvý májový víkend bude sliezske 
Skrzyczne lúčiť so zimou a vítať prichádzajúcu jar. V tomto 
roku pripadne tzv. „Biela Mikołovská nedeľa“ na prelom 

dvoch mesiacov a bude sa konať v dňoch 30. apríla a 1. mája. Pre 
návštevníkov nebude chýbať zjazd, ski-alpinizmus, mini skoky či 
snow-walking. Zohriať sa budú môcť pri vatre, kde bude vyhrávať 
aj dychovka. Krajanov i ostatných záujemcov srdečne pozýva kra-
jan Bronislav Knapčík. (mm)

schôdza Ms ssP na sliezsku

Dňa 17. apríla sa uskutoční schôdza aktívu miestnej skupiny 
SSP na Sliezsku. Krajania sa zídu v kancelárii MS SSP o 15. 
hodine. Po skončení schôdze sa môžu tiež zúčastniť turnaja 

v dáme, ktorý sa bude konať v miestnej klubovni. (mm)

nehoda v novej Belej 

4. marca 2011 sa v Novej Belej na križovatke ul. Oblazovej 
a ul. Hlavnej stala nehoda. Šofér osobného automobilu ne-
dal prednosť po hlavnej ceste idúcemu minibusu a narazil 

doňho. Našťastie nikto nebol vážnejšie zranený. (dm) 

Požiar v tribši a kacvíne

16. marca 2011 vypukol v Tribši v podstreší jedného ro-
dinného domu požiar. Vďaka rýchlemu zásahu po-
žiarnikov, podarilo sa oheň okamžite uhasiť a tak ma-

jiteľovi nevznikla veľká strata.
Krátko po polnoci 22. marca t.r. vypukol v Kacvíne požiar a pohl-

til dve hospodárske stavby, čím majiteľom vznikli väčšie straty. (dm)

Opravená krížová cesta

V kostole sv. Petra a Pavla vo 
Vyšných Lapšoch prebiehala 
zhruba v poslednom polroku 

renovácia slovenských zastavení 
krížovej cesty, na ktorú finančne 
dobrovoľne prispeli niektorí oby-
vatelia obce slovenskej aj poľskej 
národnosti. Vďaka ich ústreto-
vosti a materiálnej podpore tejto 
investície, farníci môžu už teraz 
odbavovať krížovú cestu pri obno-
vených obrazoch. (dm)

výročná schôdza v krempachoch

12. marca t.r. sa uskutočnila v požiarnej zbrojnici v Krem-
pachoch výročná a súčasne aj volebná schôdza špor-
tového klubu „LKS” Spiš. Ustupujúci výbor predniesol 

záverečnú správu zo svojej činnosti, uviedol dosiahnuté športové 
výsledky a poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu. V rámci 
diskusie sa hovorilo najmä o potrebe výstavby riadnej šatne pre 
futbalistov, povinnom platení členských poplatkov a školení mla-
dých trénerov a rozhodcov.

Po tohtoročných voľbách predsedom klubu sa stal opäť Valent 
Petrášek, podpredsedami Mirosław Kaczmarczyk a Dominik Sur-
ma, pokladníkom František Moš a tajomníkom Tomáš Krištofek. 
Do revíznej komisie zvolili: Jozefa Pacigu, Daniela Griguša a Andre-
ja Bizuba. (fp)
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turnaj stolného tenisu a futbalu

Na záver zimnej sezóny sa 19. marca t.r. v Obecnom kultúr-
nom dome v Krempachoch uskutočnil Turnaj stolného te-
nisu a futbalu pre deti a mládež. Do súťaže sa prihlásilo 50 

pretekárov, ktorí boli zadelení do dvoch kategórii (I. do 11. rokov; 
II. 12. rokov a starší) a na skupiny dievčat a chlapcov. Vecné ceny 
a diplomy odovzdávali výhercom: vedúca Kultúrneho domu Mária 
Krištofeková, inštruktorka Agáta Pacigová, poslankyňa Gminnej 
rady Nový Targ Anna Krištofeková a zástupca športového klubu 
„LKS” Spiš Tomáš Krištofek. 

nové centrum Podsrnia

Dňa 11. marca t.r. podpísal vojt gminy Raba Wyżna Andrzej 
Dziwisz zmluvu, na základe ktorej by malo byť prebudova-
né centrum obce Podsrnie. Prestavbu by mala zrealizovať 

firma PRI BESKID a bude stáť 420 000 zlotých. Financie boli získané 
z Programu rozvoja vidieka. Obnovené centrum by sa malo v plnej 
kráse zaskvieť koncom roka. (ms)

Gratulujeme k úspechu

Łukasz Złahoda z Jurgova obsa-
dil so svojou autorskou básňou 
Hranica Tatier prvé miesto v 

kategórii C (študenti stredných škôl 
a gymnázií) – poézia v súťaží Gerbó-
cová literárna Snina 2010. Túto báseň 
sme publikovali v júli 2010. Naši čita-
telia ho poznajú aj z článkov zo súťaže 
v prednese poézie a prózy. (dm)

   

návšteva zo slovenska

Dňa 16. februára t.r. navštívili Združenú školu v Podvlku 
hostia zo Slovenska – 23 učiteľov z Hliníka nad Hronom – 
v rámci projektu „Učíme sa moderne a zaujímavo“. V rámci 

návštevy sa učitelia zúčastnili hodiny slovenského jazyka, ktorú 
viedla Grażyna Kozáková a neskôr sa stretli z riaditeľkou školy Ali-
nou Leksander a zástupkyňou Agatou Gacekovou. Počas stretnutia 
sa slovenskí učitelia zaujímali o systém školstva v Poľsku, ktorý zá-

Výsledky:
Turnaj stolného futbalu:
Skupina dievčat – kat. do 11 rokov:
1) Sabina Kalatová, 2) Izabela Krištoféková, 3) Patrícia Žigmundová
Skupina chlapcov – kat. do 11 rokov:
1) Lukáš Žigmund,  2) Andrej Kovalčík,  3) Kristian Lukáš.
Skupina dievčat  - kat.  12 rokov a starší:
1) Alexandra Brižeková,  2) Marta Žigmundová, Agneška Paluchová
Skupina chlapcov – kat. 12 rokov a starší:
1) Adrián Sobolak,  2) Tomáš Kačmarčík, Hubert Hyla.
Turnaj stolného tenisu:
Skupina dievčat – kat. do 11 rokov:
1) Sabina Kalatová,  2) Izabela Bednarčíková  
Skupina chlapcov – kat. do 11 rokov:
1) Peter Bednarčík,  2) Gabriel Handzel,   3) Andrej Kovalčík
Skupina dievčat – kat. 12 rokov a starší:
1) Alexandra Brižeková,  2) Agneša Paluchová,  3) Marta Žigmundová
Skupina chlapcov – kat. 12 rokov a starší:
1) Michal Galiniak,  2) Jakub Bizub, 3) Tomáš Kačmarčík, Hubert 
Hyla. (fp)

roveň porovnávali s tým slovenským. Nakoniec došli k spoločné-
mu záveru, že obidve strany sa pasujú s podobnými didaktickými 
a vychovávateľskými problémami a taktiež sa zhodli na tom, že 
treba plne využiť projektové možnosti, ktoré ponúka Európska 
únia a ktoré sú budúcnosťou moderného vyučovania. (gk)

čistejšie rieky na Orave

V súvislosti s blížiacim sa ukončením projektu na zlepšenie 
čistoty riek regiónu Oravy – Čiernej Oravy, Oravy, Oravice a 
Oravského jazera sa koncom februára stretli v Jablonke pred-

stavitelia partnerského mesta Trstená a predstavitelia gminy Jab-
lonka, aby na spoločnej konferencii zhodnotili priebeh realizácie 
projektu, doterajšiu spoluprácu a zároveň prebrali možnosti ďal-
šieho partnerstva. V rámci tohto projektu, ktorý bol spolufinan-
covaný z prostriedkov EÚ, bola vybudovaná čistiareň odpadových 
vôd v Podvlku, kanalizácia v gmine Jablonka a kanalizácia v meste 
Trstená. (mm)
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vyHoDTenie súťaže

Redakcia časopisu Život tradične na začiatku každého škol-
ského roka vyhlasuje novú tému výtvarnej súťaže Ludwika 
Korkoša, ktorá  je určená hlavne pre žiakov základných škôl 

i gymnázií z krajanského prostredia Spiša a Oravy. Aj tentoraz sme 
v septembrovom čísle časopisu Život uviedli názov aktuálnej sú-
ťažnej témy: Ako sa žilo kedysi na Orave a na Spiši.  

Krátko po vyhlásení boli doručené na adresu redakcie prvé 
súťažné práce a s každým dňom sa ich počet zvyšoval. Pokiaľ ide 
o Oravu, objavili sa prekrásne práce z Veľkej i Malej Lipnice, Pod-
sklia, Harkabuza, Hornej i Dolnej Zubrice, Jablonky a nechýba-
li ani zaujímavé práce z Chyžného. Zo Spiša sme dostali zásielku 
pekných prác z Vyšných Lápš, Jurgova, Repísk, Krempách, Čiernej 
Hory, Fridmana, Nedece, ale aj z Novej Belej a gymnázia v Białke 
Tatrzańskej. Celkový počet doručených prác bol 272. Pripomeňme 
si, že minulý rok to bolo 234 prác, takže v porovnaní s predošlým 
ročníkom sa nám počet súťažiacich viditeľne zvýšil a máme z toho 
veľkú radosť. Najviac pestrofarebných výkresov a prác sme dostali 
z jurgovskej ZŠ a treba pritom poznamenať, že nielen počet (45), 
ale aj kvalita týchto prác bola porotou pozitívne hodnotená. 

Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo v utorok  
15. marca t.r. v priestoroch redakcie. Porotu tvorili: oravský bás-
nik a výtvarník František Kolkovič a redakčný tím časopisu Život,  
v zastúpení šéfredaktorky Agáty Jendžejčíkovej a redaktorky Lýdie 
Ostrowskej.

Porota zvažovala základné kritériá, akými bola námaha, ktorú 
musel každý žiak pri zhotovení svojej práce vynaložiť, aký materiál 
a výtvarnú techniku si pritom zvolil a či práca zodpovedala veku 
a schopnostiam autora. 

Vybrať spomedzi obrovskej záplavy prác len niekoľko, ktoré 
by mali byť odmenené, bolo skutočne ťažké. Deti sa snažili svoju 
predstavu o živote na Orave i Spiši v minulosti zobraziť čo najver-
nejšie a ani fantázia im občas pritom nechýbala. Najčastejším ná-
metom boli  rozličné práce na poli: kosenie a zvážanie sena, poľ-
nohospodárske práce, žatevné práce, sadenie zemiakov a oranie, 
okopávanie repy, pasenie oviec, husí a pod. Prezentovali aj práce 
v domácnosti – spracovanie a pradenie ľanu, tlačenie kapusty, pe-
čenie chleba, páračky. 

Práce boli hodnotené v dvoch vekových kategóriách: do mlad-
šej skupiny boli zaradené práce žiakov ZŠ od 1. do 4. ročníka a do 
staršej skupiny zase práce žiakov od 5. ročníka ZŠ až po gymnazis-
tov. Stáva sa pravidlom, že každoročne dostávame oveľa viac prác 
z mladšej skupiny a rovnako tomu bolo aj tento rok. Preto je hod-
notenie práve v tejto skupinke, vzhľadom na obrovský počet prác, 
náročnejšie. Napokon porota po celkovom zhodnotení určila 15 
súťažných miest v mladšej a 14 súťažných miest v staršej skupine, 
ako aj desať knižných cien v obidvoch skupinách.

Na záver nám nezostáva nič iné, len víťazom srdečne zabla-
hoželať a všetkým tým, ktorí nezvíťazili, patrí vďaka za ich snahu 
a chuť zapojiť sa do našej súťaže. Nemožno však nespomenúť ani 

Výsledky  

výtvarnej súťaže 
ludwika korkoša
2010/2011

martina stachnová, Žatva

konrád rapáč, Ako sa kedysi sialo, žalo, kosilo a mlátilo obilie

Viktória krišíková, Gazda a gazdiná pri práci 

Anna stanašeková, Zvážanie sena konským záprahom
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učiteľov, veď práve oni motivujú svojich zverencov k účasti v našej 
výtvarnej súťaži a za to im patrí taktiež poďakovanie. 

Lýdia Ostrowska

víťazi
Mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Martyna Stachnová (2. tr. ZŠ č.3) z Malej Lipnice za prácu Žatva
2. Norbert Sarna (4. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Roľník pracujúci 

na poli
3. Alexandra Bandyková (4. tr. ZŠ č. 4)  z Veľkej Lipnice – Prívarovky za 

kresbu Život roľníkov pod Babou Horou voľakedy 
4. Konrád Rapač (4. tr. ZŠ) z Harkabuza za prácu Ako sa sialo, žalo, 

kosilo a mlátilo obilie
5. Viktória Krišíková (1. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za kresbu Gazda a gaz-

diná pri práci na Spiši
6. Alina Stochová (1. tr. ZŠ) z Harkabuza za prácu Ako kedysi vyzeral 

život na Orave
7. Justína Nováková (4. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za kresbu Koledníci
8. Joanna Kidoňová (2. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za prácu Priadky
9. Evelína Małysová (4. tr. ZŠ č. 3) z Hornej Zubrice za prácu Pase-

nie husí
10. Anna Krišíková (1. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za prácu Lapšanské 

večery
11. Žofia Jurčáková (3. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Sušenie sena
12. Patrícia Wójciaková (3. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice – Prívarovky za 

priestorovú prácu Život v tradičnej oravskej chalupe
13. Šimon Borówka (0. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za prácu Poľnohos-

podárske práce na Orave
14. Dominika Kotarbová (3. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Život na 

dedine
15. Júlia Kurnátová (4. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Babka pra-

die ľan

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Karolína Jurgovská (0. tr. ZŠ) z Fridmana za prácu Mútenie masla
2. Mariola Zahorová (1. tr. ZŠ) z Harkabuza za prácu Práce v gazdov-

skom dvore
3. Magdaléna Solusová (1. tr. ZŠ) z Repísk – Grocholovho Potoka za 

prácu V tradičnej domácnosti
4. Katarína Bizubová (4. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za prácu Vieme sa hrať 

i pracovať
5. Dávid Surma (3. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Práce v lese
6. Bartolomej Kulawiak (3. tr. ZŠ č. 2) z Hornej Zubrice za prácu Pa-

senie oviec po horách
7. Joanna Kulaková (1. tr. ZŠ č. 2) z Hornej Zubrice za prácu Na salaši
8. Julia Wierzbiaková (3. tr. ZŠ č.2) z Malej Lipnice za kresbu Pletenie 

košíkov
9. Patrícia Žabová (2. tr. ZŠ) z Čiernej Hory od Jurgova za kresbu 

S hrabľami idem domov po práci
10. Beata Staneková, (4. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za prácu Priadka  

Staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3. tr. gymnáziá)
1. Anna Stanašeková (5. tr. ZŠ) z Nedece za prácu Zvážanie sena 

konským záprahom
2. Karolína Radecká (6. tr. ZŠ) z Kacvína za maľbu na skle Tradičný 

gazdovský dvor a poľnohospodárske práce na Spiši
3. Tomáš Majerčák (5. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Sušenie sena 

a ukladanie do ostŕv v Novej Belej
4. Helena Šoltýsová (6. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Zvážanie sena
5. Beata Kovalčíková (2.B tr. gym.) z Hornej Zubrice za prácu Bude 

to pekná fúra sena
6. Evelína Škodoňová (1. tr. gym.) z Chyžného za prácu  Včelárstvo
7. Monika Harkabuziková (2. tr. gym.) z Jablonky za prácu Domáce 

práce – pradenie a pečenie

8. Jakub Kalata (5. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Kováč koňa kuje
9. Joanna Paśová (6. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za prácu Tlačenie 

kapusty
10. Bartolomej Wesolowský (2.B tr. gym.) z Hornej Zubrice za kres-

bu Mútenie masla
11. Margita Zbelová (1. tr. gym.) z Chyžného za prácu Žatva
12. Karolína Prilinská (2. tr. gym.) z Jablonky za prácu Hrabanie 

sena
13. Patrícia Szczerbová (5. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za prácu Pá-

ranie peria
14. Dominika Červeňová (2. tr. gym.) z Chyžného za kresbu Práca 

v mlyne

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Natália Blochová (5. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Práca ľudí na 

dedine
2. Karolina Čongvová (6. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Práca doma 

a na poli
3. Pavol Martinčák (5. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Bača
4. Monika Jurčáková (6. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu Sitár
5. Žaneta Martyniaková (6. tr. ZŠ) z Dolnej Zubrice za prácu V orav-

skej drevenici
6. Dávid Sitko (2.A tr. gym.) z Hornej Zubrice za prácu Na Orave
7. Klaudia Surmová (6. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Pradenie ľanu  
8. Evelína Nováková (5. tr. ZŠ) z Nedece za kresbu Nedecká dre-

venica
9. Kamil Podgórny (5. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Dedko orie 

s konským záprahom 
10. Evelína Lojeková (6. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Zvážanie 

sena

Beata kovalčíková, Bude pekná fúra sena

Joanna paśová, Tlačenie kapusty
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poZnAJ SLovenSko - vlasť svOjicH PredkOv

oTáZky:
1. Vymenujte aspoň tri hraničné priechody medzi Slovenskom 
a Poľskom. Pomôžte si mapou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Podľa údajov (sídlo, rok založenia, prvý predseda) doplňte 

názvy významných slovenských národných inštitúcií:

2.1. Trnava, 1792, Anton Bernolák

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Liptovský sv. Mikuláš, 1844, Michal Miloslav Hodža

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Martin, 1863, Štefan Moyses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Trnava, 1870, Andrej Radlinský

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Čo viete o týchto spolkoch povedať? Čo bolo ich cieľom?

Odpovede z marcového čísla: 1. Štátna pečať Slovenskej republiky je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby 
znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská repub-
lika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm; 2. Jozef Gregor Tajovský – Ženský 

zákon, Maco Mlieč, Mišo; Samo Chalúpka – Mor ho!, Branko; Pavol Országh Hviezdoslav – Hájnikova žena, Krvavé Sonety; Andrej Slád-
kovič – Marína, Detvan; Ján Botto – Žltá ľalia; Martin Kukučín – Dom v stráni, Mišo; Ivan Krasko – Otcova roľa; Ján Kollár – Slávy dcéra; 
Ján Hollý – Selanky; Fraňo Kráľ – Jano; tajnička: známy slovenský básnik a prekladateľ Milan Rúfus Modlitba za Slovensko; 3. Milan 
Rúfus: Modlitba za Slovensko; 4.1. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne, 4.2. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, 4.3. Bez 
práce nie sú koláče, 4.4. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra; 5. pôvodný názov: Lechnický kláštor, terajší názov: Červený kláštor 
– podľa červenej farby strechy.

3. Po vylúštení tajničky sa dozviete názov jedného slovenského detského časopisu. Poznáte ešte nejaké?

4. Na obrázku je slovenský objaviteľ, ktorý svojimi vynálezmi v oblasti bezdrôtovej telegrafie získal 
uznanie celého sveta. Narodil sa v roku 1864 v Tajove a spočiatku sa zaujímal najmä o maliarstvo. Vy-
študoval za kňaza a vo všetkých kostoloch, kde pôsobil, namaľoval oltárny obraz. Koncom 19. storočia 
odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo 300 slovenských rodiniek, medzi 
nimi aj krajania zo Zamaguria. Tu, aj za ich pomoci, zriadil slovenskú školu, knižnicu, telocvičňu, vybu-
doval kostol, ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku. Ako prvý na svete uskutočnil 
prenos hovoreného slova, čím ho môžeme považovať za vynálezcu rádia. Počas prvej svetovej vojny 
sa aktívne zapojil do vytvorenia spoločného štátu Slovákov a Čechov, no úrady mu znemožnili jeho 
návrat na Slovensko. Preto sa vrátil späť do USA, kde v roku 1929 zomrel. Viete jeho meno? 

Stránku pripravila Milica Majeriková

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Najdlhšia rieka na Slovensku.

2. Kláštor, kde sa konajú Zamagurské 
folklórne slávnosti.

3. Mesto, v ktorom sídli prezident SR.

4. Obec, v ktorej sa narodil Jánošík.

5. Staroslovanské písmo, ktoré vytvoril 
Konštantín.

6. Najväčšie mesto na východnom 
Slovensku.

7. Rieka pretekajúca cez Bratislavu.
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Z DiAniA na slOvenskU

stretnutie ministrov vyšehradskej skupiny
Dňa 3. marca sa v Bratislave stretli ministri zahraničných vecí 

krajín Vyšehradskej skupiny: Mikuláš Dzurinda (Slovensko), Karel 
Schwarzenberg (Česko), Mikolaj Dowgielewicz (Poľsko) a János 
Martonyi (Maďarsko) s ministrom zahraničných vecí Nemecka 
Guidom Westerwellem, aby diskutovali o tzv. Východnom part-
nerstve, ktoré prináša pre Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu perspektívu dohôd o voľnom 
obchode, finančnej pomoci, pomoci pri zabezpečení energetic-
kej bezpečnosti a bezvízového cestovania do Európskej únie. Pre 
Európu zasa môže znamenať posilnenie stability a bezpečnosti 
na východných hraniciach. Ministri Vyšehradskej skupiny vyjadrili 
pripravenosť zdieľať skúsenosti svojich krajín z reforiem a trans-
formácie s východnými partnermi a na záver stretnutia prijali De-
klaráciu ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Ne-
mecka k Východnému partnerstvu.

digitálne vysielanie na slovensku
Od marca postupne prechádza Slovensko z tzv. analógového 

na digitálne vysielanie. V praxi to znamená, že ak nemáte televíz-
ny prijímač s integrovaným DVB-T MPEG-2 prijímačom, nebudete 
už môcť sledovať slovenské televízne programy. Ak chcete teda 
naďalej sledovať slovenskú televíziu, musíte si kúpiť buď nový 
televízor alebo zaobstarať externý DVB-T prijímač, ktorý napojíte 
k vášmu existujúcemu televízoru. Dôležité je tiež nainštalovanie 
vonkajšej smerovej antény s vertikálnou polarizáciou a jej nasme-
rovanie na najbližší vysielač.  Riešením môže byť aj zakúpenie sa-
telitnej televízie.

externé štúdium bude spoplatnené
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o vysokých školách, na 

základe ktorej bude externé štúdium od nasledujúceho školského 
roku spoplatnené na všetkých slovenských vysokých školách. De-
sať percent najlepších externistov však bude mať možnosť získať 
tzv. prospechové štipendium, o ktorom bude rozhodovať konkrét-
na vysoká škola.

kontroverzná busta v košiciach
V polovici marca odhalili v Košiciach bustu maďarského politi-

ka Jánosa Esterházyho, ktorý sa v medzivojnovom období podieľal 
na rozbití československého štátu a jeho demokratického zriade-
nia. Ako poslanec Slovenského snemu síce hlasoval proti deportá-
cii židovského obyvateľstva, avšak predtým zahlasoval za všetky 
protižidovské právne normy, čo podporil viacerými verejnými anti-
semitskými postojmi. Odhalenie busty vyvolalo negatívne reakcie. 
Ku glorifikácii tejto osoby vyjadril svoj nesúhlas aj Historický ústav 
SAV, ku ktorému sa pripojili ďalšie osobnosti slovenského historic-
kého života.

rádioaktivita z Fukušimi
Koncom marca namerali vo viacerých krajinách v Európe, vrá-

tane Slovenska, stopové koncentrácie rádioaktívnych látok pochá-
dzajúce z japonskej jadrovej elektrárne Fukušima. Podľa Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa takáto situácia 
dala očakávať a bude pravdepodobne pretrvávať i v blízkej budúc-
nosti. Akékoľvek obavy z ožiarenia sú podľa úradu neopodstatne-

né, pretože koncentrácia je veľmi nízka. Úrad pritom pravidelne 
meria a vyhodnocuje namerané údaje a taktiež o nich informuje 
verejnosť na svojej internetovej stránke www.uvzsr.sk.

Zmeny na železniciach
Železničná spoločnosť Cargo a Železničná spoločnosť Sloven-

sko, ktorých vlastníkom je štát sa v súčasnosti nachádzajú vo veľ-
mi zlej finančnej situácii. Slovenská vláda sa preto rozhodla šetriť 
a železnice revitalizovať. V rámci tzv. revitalizácie plánuje prepustiť 
približne 5000 zamestnancov a zrušiť, prípadne obmedziť stovky 
vlakových spojov.

Majstrovstvá sveta v ľadovom  
hokeji na slovensku

Nasledujúci mesiac bude Slo-
vensko žiť najmä ľadovým hokejom. 
V dňoch 29. apríla až 15. mája sa to-
tiž stane, prvýkrát od vzniku samo-
statnej republiky, hlavným centrom 
diania 75. ročníka majstrovstiev 
sveta v ľadovom hokeji, na ktorých 
sa zúčastní 16 najlepších mužstiev 
sveta v tomto športe. Hrať sa bude 
na zimných štadiónoch v Bratislave 
a Košiciach. Slovensko bude hrať v základnej A skupine na šta-
dióne Ondreja Nepelu v Bratislave, pričom prvý zápas odohrá  
29. apríla o 20.15 so Slovinskom.

Pozvánky na zaujímavé podujatia v okolí
V apríli sa na Spiši i Orave uskutoční niekoľko pútavých podujatí. 
Ak chcete stráviť zaujímavý, veselý, dobrodružný či náučný víkend, 
môžete si vybrať aj z našej ponuky:

Námestovo. 28. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho 
činoherného, hudobného divadla a divadla mladých pod názvom 
Námestovské divadelné hry sa bude konať v dňoch 11. – 13. apríla 
v kultúrnom dome v Námestove.

Krivá. V kultúrnom dome v obci Krivá sa 16. apríla o 9.00 hodine 
uskutoční tvorivá dielňa zameraná na košikárstvo, zdobenie kraslíc 
a sklomaľbu. Účastníci sa naučia pliesť košíky, veľkonočné korbáče 
alebo vytvoriť drôtovanú, voskovanú či maľovanú kraslicu. So se-
bou si musíte priniesť ostrý vreckový nožík, záhradnícke nožnice 
a špagát. Účastnícky poplatok je 4 € pre dospelých a 1 € pre deti.

Červený Kláštor. Pre dobrodružné povahy je ako stvorené otvo-
renie vodáckej sezóny na Dunajci, ktoré sa začne 16. apríla  
o 11. hodine. Počas neho sa účastníci splavia z Červeného Kláštora 
do Lesnice a po splave posedia pri guľáši v areáli vodáckej základ-
ne Pieniny sport-centrum.

Dolný Kubín. Detské folklórne súbory sa predstavia so svojím 
umením 17. apríla na krajskej súťažnej prehliadke pod názvom 
Kubínske krpčeky, ktorá sa bude konať v mestskom kultúrnom 
stredisku v Dolnom Kubíne.

Levoča. Súťažná prehliadka divadelných súborov pod názvom 
Krajská scénická žatva sa uskutoční v dňoch 18.–20. apríla v mest-
skom divadle v Levoči. (mm)
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kanonická vizitácia farnosti spišským 
biskupom dr. jozefom Bélikom  
z 28. a 29. júna 18321

i. o cirkevných a pripojených budovách 

1. Budova farského kostola v nedeci

Pre nedostatok autentických dokumentov je čas vzniku far-
ského kostola v Nedeci neistý, hoci je nepochybné, že ho po-
stavili pradávno tunajší katolíci - tohto kedysi mestečka. Po-

stavený je úplne z tvrdého materiálu, konsekrovaný bol roku 1501, 
kým nevedno. Od pohnutých čias roku 1540 za Jána Zápoľského, 
keď sa stal zemepánom hradu Dunajec evanjelik Hieronym Laský, 
vlastnili kostol evanjelici celých 80 rokov. Roku 1620 za Ferdinanda 
II., uhorského kráľa a zemepána Juraja Horváta z Plavča získali kos-
tol späť katolíci a dodnes ho nerušene užívajú. Je dostačujúci pre 
ľud farnosti, ku dnešnému dňu je v dobrom stave.

Patrocínium kostola je na sviatok sv. Bartolomeja apoštola, de-
dikácia kostola sa svätí nasledujúcu nedeľu.

Sú tu štyri oltáre: prvý hlavný s maľbou sv. Bartolomeja apošto-
la, vyššie je obraz Kristovej rodiny, naokolo sú štyri sochy anjelov, 
okolo stredu sú sochy kráľov sv. Štefana a Ladislava a tiež sochy 
apoštolov sv. Petra a Pavla, dolu sú dve kolosálne sochy anjelov, 
držiacich stĺpy oltára. Bohostánok je elegantný, so zámkom, kľúč 
od neho sa uschováva v skrini sakristie. 

Druhý oltár sv. Barbory je na evanjeliovej strane, poblíž kazateľni-
ce, okrem zbožného obrazu svätice sú po stranách sochy sv. Rozálie 
a sv. Apolónie, na vrchole je sv. Šebastián mučeník s dvomi anjelmi. 

Tretí oltár sv. Mikuláša je na epištolovej strane, v strede je maľ-
ba tohto svätca, sprevádzajú ho sochy sv. Joachima a Jozefa. Hore 
je obraz sv. Tekly, panny a mučenice, a sochy dvoch anjelov. 

Pomedzi týmito dvoma oltármi zdobí vstup do sanktuária 
klenba spolu s dvoma stĺpmi, ponad ktoré je v oblúku Ukrižovaný 
s postavami Bolestnej Panny Márie, sv. Jána evanjelistu a Márie 
Magdalény.

Štvrtým je oltár Panny Márie popri južnej bráne, reštaurovaný 
za farára Šimona Goriloviča v roku 1770; v strede je Panna Má-
ria a po stranách sochy sv. Kataríny, Doroty a dvoch anjelov; na 
vrchole je obraz Sv. rodiny a sochy kráľov sv. Štefana a Ladislava. 
V mense oltára je za sklom sv. Ján Nepomucký.

Na každom z oltárov sú tri plachty a portatile, z nich na jednom 
bola zlomená pečať, za tejto vizitácie sa obnovila. Veľkých dreve-
ných svietnikov je tu 16,2 menšie, pri oltároch ich je 14.  

Na večné svetlo je fundácia Michala Lorencza, kedysi farára vo 
Fridmane, predtým v Nedeci. 

Na bokoch hlavného oltára pri dvoch častiach obrazov je po-
svätná svieca v kruhu svätých relikvií; tiež v striebornom pacifikáli 

1  Visitatio canonica parochialis ecclesiae NEDECZENSIS, in dioecesi, archi-
diaconatu et comitatu Scepusiensi, districtu Dunaveczensi existentis per il-
lustrissimum ac reverendissimum  dominum Josephum Bélik, miseratione divina 
episcopum Scepusiensem die 6.Iunii anno Domini 1832 peracta. - Štátny archív 
v Levoči, SŽ Kanonické vizitácie: NEDECA, i. č. 3820, kr. 1910.

po sTopáCH MinUlOsti

FArNosť nedeca v rOkU 1832
sú relikvie sv. Bartolomeja apoštola, v starých vizitáciach sú spomí-
nané ako autentické, táto autenticita sa po neblahých časoch nedá 
dokázať, a preto sa nevystavujú k verejnej úcte. 

Plnomocné odpustky na sviatok sv. Bartolomeja apoštola ude-
lil 12. septembra 1784 pápež Pius VI. všetkým veriacim, ktorí pri-
stúpia ku sv. prijímaniu, vo sviatok od vešpier vigílie až do západu 
slnka v deň sviatku; donačná bula o tom sa stratila. Hlavný oltár 
má privilégium odpustkov, vydané tým istým pápežom roku 1791 
na sedem rokov, ktoré nato predĺžil na 7 rokov spišský biskup Ladi-
slav Pyrker 5. augusta 1819, čo je už neplatné.

Je tu svätý hrob, remeselná práca, pekne vymaľovaný, vybave-
ný všetkým potrebným. 

Sakristia je pripojená k múru zo severnej strany, klenutá 
a svetlá, zabezpečená mrežami a železnými dverami proti požiaru 
a zlodejom. Je tu veľká skriňa s priehradkami na uskladnenie svia-
točných rúch a druhá menšia so zásuvkami na všedné rúcha a veci. 
Súkromné veci ani v sakristii, ani v kostole sa neprechovávajú. 

Kazateľnica je drevená, umelecká, zdobená mnohými sochami 
svätcov. 

Na drevenom chóre, zdobenom evanjeliovými podobenstvami 
v dobrom stave, je organ s 10 mutáciami, pedálmi a klávesnicou. 
Okrem medenej trúby, o ktorú sa stará učiteľ; nie sú tu iné hudob-
né nástroje. 

Krstiteľnica, v ktorej je medená nádoba s krstnou vodou, je 
v dobrom stave, ozdobná, voda sa vymieňa dvakrát do roka: na 
Bielu sobotu a na vigíliu Turíc.

Sväté olejčeky sa každoročne vymieňajú každý jednotlivo, 
uchovávajú sa v sakristii pod zámkom. 

Obojstranná spovednica pre udeľovanie sviatosti zmierenia je 
v kaplnke Panny Márie Bolestnej.

Namiesto štálumu sú vyhradené patrónovi prvé dve lavice pri 
oltári sv. Mikuláša biskupa, sú uzavreté. Nikde nevidno erb pat-
róna. Ostatné lavice v lodi kostola sú z mäkkého dreva v dobrom 
stave, vpravo sú mužské, vľavo ženské.

Sakrárium je za hlavným oltárom, vyčistí sa, keď je treba. Ani 
zvonku, ani zdnu kostola nie je nič, čo by rušilo posvätnosť Božieho 
domu.

Na priečelí sanktuária, ponad Ukrižovaným je nápis: Dedicatio 
ecclesiae dominica post festum s. Bartholomei 1501 (Zasvätenie 
kostola je v nedeľu po sviatku sv. Bartolomeja roku 1501).

b) Na klenbe, nad ktorou je kríž, oproti hlavnému oltáru je vi-
diteľné: A. D. 1770.

c) Na streche veže pod kupolou je chronostikon: Magnificentia 
liberi baronis Josephi Horváth de Palotsa nova elegantior exurrexi 
(Veľkodušnosťou slobodného baróna Jozefa Horváta z Plavča som 
sa stala znovu elegantnejšou) - dáva rok 1800, keď požiar 3. mája 
zničil strechu a láskavosťou patronátu bola obnovená.

d) Na južnej stene veže možno pozorovať nápis: Restauratum 
subsidiis illustr. D. Judith Gelány et illustr. D. Ladislai Joanelly die 2. 
Augusti 1740 (Reštaurované nákladom vznešenej pani Judity Gelány-
ovej a vznešeného pána Ladislava Joanellyho dňa 2. augusta 1740).

e) Nad rohom v najvyššie položenej časti evanjeliovej strany 
kostola je nápis: Anno renovatum 1771.

Kľúče od kostola sú na fare, kostol otvára a zatvára učiteľ. 
Na murovanej veži, pripojenej ku kostolu zo západnej strany a 

roku 1740 spevnenej sponami a anchorami sú tri zvony: dva väč-
šie - nevedno koľko vážia, kedy a kto ich obstaral; väčší z nich je 
venovaný sv. Bartolomejovi s gotickým nápisom: Rex gloriae veni 
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cum pace (Kráľ slávy príď s pokojom); druhý sv. Mikulášovi je bez 
nápisu. Obidva požehnal 12. mája 1715 Lukáš Natali, belehradský 
biskup. Tretí váži 82 libier, zaobstaraný bol nákladom kostola roku 
1760, zasvätený trpiacemu Spasiteľovi s nápisom: Jesus Nazarenus 
Rex Judaeorum 1760 a požehnal ho Jozef Karol Zbiško, tinninien-
ský biskup, spišský prepošt. - V štíte kostola ponad sanktuáriom je 
malý zvon, - predošlý sa roztavil pri požiari 3. mája 1800 - uliaty 
v Banskej Bystrici, nevedno koľko váži, bez nápisu, požehnal ho 
spišský biskup, gróf Ján de Réva. Zvony slúžia len katolíkom.

Na vyššej veži sú hodiny, odbíjajúce čas na veľkom zvone, udr-
žuje ich obec. 

Zariadenie farského kostola:

Kostol vlastní: 3 strieborné pozlátené kalichy, tretí len zdnu, 3 
strieborné pozlátené patény, tretia je medená, 1 striebornú 
gotickú monštranciu, 1 strieborné cibórium dnu pozlátené, 

1 strieborný pacifikál z roku 1700, strieborné kadidlo, lodičku, ly-
žičku, spolu 3, 1 striebornú pozlátenú paténu na prenos Najsvätej-
šej Sviatosti chorým, 1 striebornú pozlátenú trojdielnu pixidu na 
sväté olejčeky, 1 striebornú vnútorne pozlátenú pixidu na olej pre 
chorých, 6 mosadzných zvončekov pri oltári, 1 visiaci pri sakristii 
- spolu 7, 1 kamenné umývadlo v sakristii, 1 mosadznú závesnú 
lampu, 4 lampy prenosné.

Zástavy s obrazmi: prvá biela Večere Pána a Najsvätejšej Svia-
tosti, červená Bolestnej Panny Márie a sv. Šebastiána, tretia ze-
lená sv. Bartolomeja a sv. Rozálie, štvrtá zelená sv. Mikuláša a sv. 
Barbory, piata červená sv. Ignáca a sv. Šebastiána, šiesta červená 
sv. Rozálie a sv. Šebastiána, siedma biela sv. Floriána a sv. Juraja, 
ôsma biela sv. Petra a Pavla, deviata pohrebná čierna sv. Barbory 
a Ukrižovaného - sčasti opravená, spolu 9. 

Okrem tých obrazov, ktoré sú na oltároch, sú aj prenosné obra-
zy: prvý Panny Márie a sv. Bartolomeja, druhý Najsvätejšej sviatos-
ti, spolu 2; na stenách kostola: Narodenie Krista, Sedembolestná, 
trpiaceho Spasiteľa, Dobrého pastiera, Nepoškvrneného počatia, 
sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého - všetky sú na povzbudenie 
zbožnosti, spolu je ich 7. Prenosné kríže, jeden na obrady, druhý 
na pohreby, spolu 2.

Veľmi drahé ornáty: dva biele, tretí zlatý, štvrtý červený, piaty 
čierny - všetky s príslušenstvom - spolu 5, všedné ornáty: dva žlté, 
dva biele, jeden zelený, tri červené, jeden čierny - spolu 9; dva 
biele pluviále, tretí čierny - spolu 3, 2 pohrebné dalmatiky s prí-
slušenstvom, väčšinou všedné alby - spolu 9, 2 humerále, cinguly 
- 7, korporále - 19, purifikatoriá - 32, uteráky - 31, plachty - 26, 
2 rituále, 2 misále, 1 na rekviem, spolu 3, 1 fascikul požehnaní 
k pohrebom, červené, zelené, biele vélum pre Najsvätejšiu Svia-
tosť, červené tuniky pre miništrantov - 3 páry, žlté 2 páry. Mi-
ništrantské superpelicey - 6, superpelicey kňazské - 9, 1 drevený 
pozlátený baldachýn, 3 kvadráty, sklené ampulky - 2 páry, cínové 
1 pár, soška Zmŕtvychvstalého a sv. Mikuláša, spolu 2, 1 drevený 
pozlátený kalich na castrum doloris, truhla na castrum doloris so 
stupňami - spolu 2, 1 pohrebná pokrývka na rakvu, 1 červená po-
krývka na schody oltára, 1 košieľka ku krstiteľnici, 1 kropenička, 2 
sväteničky na svätenú vodu, 1 zvonček s meštekom, 1 forma na 
pečenie hostií, 1 pečatidlo kostola. 

2. Budova filiálneho kostola - nič
3. kalvárie, verejné kaplnky

Kalvária tu nie je. Verejná murovaná kaplnka Bolestnej Pan-
ny Márie je spojená s kostolom, zaklenutá, postavená roku 
1745 nákladom Michaela Lorencza, vtedajšieho farára v Ne-

deci. Fundator dal na opravu striech 166 zl 20 den, teraz sú v po-
riadku, stará sa o ne miestny farár. Kaplnka nebola posvätená, so 
súhlasom Františka Barkóciho, biskupa tenagrenského a spišské-
ho prepošta ju požehnal zakladateľ 11. septembra 1745. Je v nej 
len jeden oltár, je na ňom socha Sedembolestnej, držiacej Krista 
sňatého z kríža, ozdobená striebornou korunou od pani Joanelly z 
hradu Dunajec ako záloh v roku 1691, na krku má 11 radov, z nich 8 
radov poskytla slobodná dievka Mária Kööková podľa testamentu 
z 26. septembra 1736, tri však darovala Anna Dobovayová. Poved-
ľa tejto sochy sú privesené strieborné oči a nohy, daroval ich ba-
rón Ladislav Joanelly. Socha je tiež ozdobená strieborným srdcom, 
prišitým na šaty. Roku 1765 nechal tento oltár reštaurovať Šimon 
Gorilovič, miestny farár a k soche Bolestnej Panny Márie pridali 
sochy sv. Jána Evanjelistu a sv. Márie Magdalény. Na vrchole oltára 
je socha Boha Otca a sošky štyroch anjelov s nástrojmi umučenia. 
Nad oltárnou tabulou je v sklenom hrobe mŕtve telo Spasiteľa. Na 
oltári sú štyri drevené prenosné svietniky, pripevnených na oltári 
je 6, mosadzné 2. Oltár je pokrytý troma plachtami z výbavy kos-
tola, je na ňom celé neporušené portatile. Nad sklenou tumbou 
Spasiteľa je ozdobná skrinka za sklom s originálnym kľúčom, sú v 
nej relikvie viacerých svätcov: sv . Klementa mučeníka, sv. Magna 
mučeníka, k evanjeliovej strane: sv. Fortunata, Kasta, Amancie a 
Koronaty mučeníčiek; k epištolovej strane: sv.Klementa, Lucida, 
Magna mučeníkov, ktoré slúžia k zbožnosti. Vo vizitácii z roku 1752  
sa spomínajú plnomocné odpustky na sviatok Sedembolestnej, 
autenticita sa však nedá dokázať. Tomu neodporuje, že v piatok 
po nedeli Utrpenia Pána kaplnku navštevuje množstvo veriacich. 
Na chóre je organ so 6 mutáciami premiestnený z priestoru oltára 
a nad ním na stene je nápis ANNUS 1768 (Rok 1768), - keď bola 
celá kaplnka vymaľovaná obrazmi utrpenia Pána. Okrem striebor-
nej lampy, niet tu iného zariadenia.

Druhá murovaná kaplnka a to sv. Rozálie panny je pri ceste do 
Spišskej Starej Vsi,  postavená okolo roku 1730 barónom Antonom 
Medňanským. 

Tretia murovaná kaplnka zasvätená pocte sv. Michaela archan-
jela na vrchu oproti zámku, rotundová, vydláždená, vymaľovaná, 
postavená pánmi z rodiny Joanelly de Tiloa, jej vznik sa nedá presne 
určiť. Keďže obidve tieto kaplnky neboli dotované a začali chátrať, 
provizor Dunajeckého panstva zo zbožnosti Michael Udránsky ich 
1. januára 1804 dotoval a boli reštaurované. V prvej je oltár s ob-
razom sv. Rozálie, na päte je nápis: Simon Kavalsky pinxit sub ARD 
Simone Gorilovits parocho Nedecensi anno 1769 mense Septem-
bri (Namaľoval Šimon Kavaľský v septembri 1769 za veľadôstojné-
ho pána Šimona Goriloviča, farára v Nedeci). V druhej je oltár sv. 
Michaela archanjela, na obraze je čitateľný nápis: Pinxit Joannes 
Kavalsky 1802 (Namaľoval Ján Kavaľský 1802). Obidva oltáre majú 
tabuľky s kánonom, 4 drevené svietniky, úplné a neporušené por-
tatile. Z moci fundácie sú kurátormi kaplniek nedeckí kostolníci, 
ročné vyúčtovanie pripravujú s miestnym farárom a predkladajú 
diecéznemu biskupovi 1. novembra v dvoch exemplároch.

Obidve kaplnky sa od nepamäti so súhlasom ordinariátu kaž-
doročne navštevujú s procesiou v nedeľu po sviatku patróna a 
býva v nich spievaná omša s kázňou, odpustky kaplnky nemajú.

Štvrtá kaplnka je v priestore fary, v múre cintorína v klenbo-
vom výčnelku, je v nej socha Sedembolestnej objímajúcej Krista 
sňatého z kríža a ďalšie sochy svätcov. Kaplnku vybudoval miest-
ny farár Šimon Gorilovič, je v nej zavesený zvonček. Nebýva v nej 
omša, chodí sa k nej len v kántrové dni a na Božie Telo. Nie je do-
tovaná, ozdobuje ju mládež z obce. 

Pokračovanie v budúcom čísle.  
Preklad: prof. J. Šimončič



2� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Aby sme si však všetko pekne-krásne ozrejmili, musíme začať 
pekne poporiadku, teda od babičky Emílie. Ako pani Húšťa-
vovú ju v Harkabuze poznajú asi len niektorí, ale keď dodá-

me, že zaslobodna to bola Emília Smiechová, hneď sa všetkým kra-
janom vybaví usmiata Emíliina tvár. Narodila sa 1. februára 1933 
v rodine Františka a Márie Smiechových. Mala sedem súrodencov 
– dvoch bratov a päť sestier. Detstvo prežila v neľahkom medzi-
vojnovom období. Keď v roku 1939 nastupovala do školy, horná 
Orava bola pripojená k Slovensku a tak sa prvých päť tried učila po 
slovensky. Dodnes si rada spomína na pani učiteľku Slovíkovú i pá-
na kaplána Lomparda. V školskom roku 1944/45 a ani v nasledu-
júcom sa v Harkabuze nevyučovalo, a tak po 
dvojročnej prestávke si Emília v šiestej triede 
na poľštinu nemohla vôbec zvyknúť. 

Ako si sama spomína, keby sa v roku 1945 
uskutočnilo referendum, patrila by celá Ora-
va k Slovensku. Vtedy sa 97 percent obyva-
teľstva na spornom území hlásilo k slovenskej 
národnosti. Obyvatelia spišských i oravských 
obcí požadovali plebiscit (ľudové hlasovanie) 
a ich zástupcovia išli pešo do Košíc za Eduar-
dom Benešom s petíciou. Medzi nimi bol aj 
môj otec, ale prezident ich vôbec nevypočul, 
a tak sa žiadne ľudové hlasovanie neuskutoč-
nilo. Po vojne mali ľudia takmer v každom 
dome zbrane. Nastali nepokoje medzi Slo-
vákmi a Poliakmi. Síce sme doma rozprávali 
goralským nárečím, ľudia sa väčšinou pova-
žovali za Slovákov. Chceli slovenského kňaza, 
bohoslužby po slovensky, ale situácia sa vyvíjala inak. Tých, kto-
rí požadovali, aby sa sporné územie pripojilo k Československu, 
považovali Poliaci za vzbúrencov. Moja sestra, ktorá mala vtedy 
sedemnásť rokov, musela z Poľska utiecť. Niekto ju totiž udal, že 
pomáhala vzbúrencom a nosila im jedlo, čo však nebola pravda. 

asi by nikto nečakal, že tam, kde sa kon-
čí chlieb a začína voda, teda pri prameni 
čiernej Oravy, by svoj pôvod hľadala jedna 
z najkrajších sloveniek - lenka Húšťavová. 
a isto by sme sa to nedozvedeli ani my, 
keby sme sa nestretli s jej babičkou emí-
liou Húšťavovou z Martina, ktorá svoje 
detstvo strávila práve v tejto hornoorav-
skej dedinke. 

najkrajŠia slOvenka a eUróPanka 
má koreNe V HArkABuZe

Pracovali sme doma na zemiakovom poli a oko-
lo nás išli traja policajti. Sestra akoby tušila, že 
idú po ňu. Aby sa vyhla problémom, ihneď ušla z 
domu. V noci išla do Pekelníka a potom ju moja 
teta previedla na československú stranu hranice. 
Keď v noci prechádzala cez potok, stratila topán-

ku. Do Československa prišla s jednou topánkou a úplne vyčerpaná 
niekedy nad ránom. Hneď prvých Slovákov, ktorých za hranicami 
stretla, požiadala o jedlo a niečo na obutie. V tomto období utiek-
lo z Poľska 5 800 Slovákov. Poliaci nepripustili, aby toto územie 
patrilo k Československu. Každému, kto s tým nesúhlasil, hrozili, 
že pôjde stavať Varšavu. V podstate išlo o nútené práce, lebo ľudia 
tam robili iba za jedlo. V istom zmysle to bolo pre Poľsko výhodné, 
pretože hlavné mesto Poľska bolo úplne zničené a bolo ho treba 
takmer nanovo postaviť.

Po vojne odišiel na Slovensko aj Emíliin otec František, aby na-
šiel pre svoju rodinu nový domov. Dostal sa na južné Slovensko 

a neskôr do Skleného, ktoré museli opustiť 
mnohí karpatskí Nemci a do ich domov sa 
mohli nasťahovať Slováci. Keď sa po troch týž-
dňoch vrátil domov, povedal svojim deťom: 
„Keby som si ťažko nenadobudol majetok, 
odišiel by som na Slovensko. Ale čo urobíme, 
keď sa raz tí ľudia vrátia do svojich domovov 
a nás vyženú?“ Smiechovci mali 16 hektárov 
poľa. Na ich pozemku dokonca pramení rieka 
Čierna Orava. František Smiech sa napokon 
rozhodol zostať v rodnej zemi, aj keď nesú-
hlasil s tým, že patrila k Poľsku, Rozhodnutie, 
kde chcú žiť jeho deti, nechal na nich. 

Nakoniec sme do Československa odi-šli 
dohromady traja. Sestra Mária, brat Eugen 
a ja. Ja som išla za bratom a sestrou ako 15-
ročná. Otec ma odviezol do Chyžného a po-
tom som išla pešo do Trstenej. S bratom sme 

najprv išli spoločne k sestre Márii do Mikulovíc v Čechách. Eugen 
potom odišiel do Martina za prácou. Ja som si najprv našla prácu 
v Mikuloviciach, ale nakoniec som odišla za bratom do Martina. 
Tam som si našla prácu v celulózke. Bez rodiny som veľa času na 
slobodárni preplakala, ale ľudia z fabriky mi pomohli. Tu som sa 

emilia s manželom Jánom

Najkrajšie študentky slovenska v roku 1999, lenka v strede
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zoznámila v roku 1952 aj so svojím man-
želom, Jánom Húšťavom, s ktorým sme 
sa zosobášili v roku 1953, keď som mala 
20 rokov. Až vtedy som získala českoslo-
venské štátne občianstvo. Eugen musel 
odísť naspäť do Poľska, pretože si musel 
odslúžiť vojenskú službu. Vysokú školu vy-
študoval v Krakove a potom sa stal učite-
ľom, neskôr sa oženil, ale v šesťdesiatych 
rokoch sa s celou rodinou na Slovensko 
vrátil a dnes býva v Tužine, kde pôsobil 
ako riaditeľ školy. V Harkabuze zostal s ot-
com môj brat Janko a sestra Janka. Ďalšia 
sestra Žofia býva v Jasle a Štefánia odišla 
s celou rodinou do Montrealu. Mária je 
českou občiankou. Mali sme ešte sestru 
Irenu, ktorá však už zomrela. 

Emília si nakoniec na Martin úplne 
zvykla. Tu sa s manželom natrvalo usadili, 
tu vychovali tri deti – Jána, Bohuša a An-
tóniu a tak sa im rodina pomaly rozrasta-
la. Spoločne prežili mnohé ľahké i ťažké 
chvíle a ani začiatky manželstva neboli ľahké. Jána v roku 1954 
povolali do armády do Novák strážiť muničné sklady a tak Emília 
zostala sama 28 mesiacov doma s dvoma malými deťmi. Všetko 
však nakoniec prekonali. Emília pracovala v celulózke 35 rokov 
a neskôr ešte päť rokov v nemocničnej jedálni. Dnes si už obaja 
spoločne užívajú dôchodok a tešia sa z deviatich vnukov a ôsmych 
pravnukov, ktorí im robia veľkú radosť. Spomedzi nich azda najväč-
šou pýchou babičky je vnučka Lenka.

PýcHa BaBičkY – vnUčka lenka

Keď píšeme o Lenke, píšeme o najkrajšej Slovenke a Eu-
rópanke konca 90. rokov. Práve v tom čase Lenka vyhrávala 
najprestížnejšie súťaže krásy na Slovensku ale i poza jeho 

hranicami. A ako sa to celé rozbehlo? Celý príbeh so súťažami 
krásy sa rozbehol ešte 
v roku 1995. Lenka 
Húšťavová v priebe-
hu jedného týždňa 
nielen zmaturovala, 
ale zároveň vyhrala 
slovenské finále sú-
ťaže Krásna Fatima, 
ktorá sa uskutočnila 
v Trenčianskych Tep-
liciach. O rok neskôr, 
už ako študentka vy-
sokej školy, sa dostala 
do finále súťaže Miss 
Slovenskej  republiky 
’96, ktoré sa konalo 
v Košiciach. Od za-
čiatku patrila medzi 
favoritky a keďže si 
ju  diváci  naozaj  ob-
ľúbili, nakoniec si ju 
vyvolili ako Miss Tip 
televíznych divákov i 
čitateľov v tipovacej 
súťaži Miss SR ‘96. 
Ako sa sama priznala 

po súťaži, nemala vôbec trému a stála 
na  javisku  zmierená  s  osudom  zvyšnej 
deviatky. Bola šťastná, pretože sa jej 
vlastne splnil dávny sen - ako malá závi-
dela dievčatám vyhrávajúce súťaže krásy 
a teraz je jednou z nich... 

A či sa jej život po tejto súťaži zme-
nil? Aj áno, aj nie. Študovala ďalej, avšak 
o rok neskôr sa jej naskytla nádherná 
príležitosť reprezentovať Slovensko na 
celosvetovej súťaži krásy Miss Interconti-
nental ’97, ktorá sa konala v nemeckom 
Freiburgu. Ešte pred súťažou krásavice 
z celého sveta navštívili viaceré nemecké 
mestá, kde propagovali toto podujatie. 
A či sa jej nakoniec na súťaži darilo? Len-
ke v konkurencii krások z vyše tridsiatich 
krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky len 
o vlások unikla tretia, bronzová pozícia, 
avšak viacerí odborníci na krásu ju tipo-
vali vyššie, a preto jej prisúdili prívlastok 

a neoficiálny titul Najkrajšia Európanka Miss Intercontinental ‘97. 
To však nebol jej posledný úspech. Počas svojho štúdia sa ako 
štvrtáčka v roku 1999 zapojila do súťaže Miss Univerzity, kde sa 
bez problémov dostala do finále a nakoniec túto súťaž aj vyhrala. 
A keďže neoslovila len porotu, ale aj divákov hlasujúcich cez in-
ternet, získala taktiež titul Miss Internet.

Po toľkých skúsenostiach by mohla o svete krásnych dievčat 
asi naozaj mnoho rozprávať. Isto to nebolo jednoduché. Na jed-
nej strane sú objektívy a úsmev na tvári, a na druhej cestovanie, 
kondícia, udržiavanie vzhľadu, životospráva a mnoho iných, ob-
čas nepredvídateľných prekážok... Veď nie je všetko zlato, čo sa 
blyští... Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sa s krásou spájajú, je 
jej babička Emília i celá jej rodina na Lenku právom pyšná. Veď 
mať v rodine najkrajšiu Európanku, nie je hocičo. 

Prajeme teda Emílii a jej manželovi veľa zdravia, šťastia, čo 
najviac rodinnej pohody a radosti zo svojich blízkych, aby o dva 
rôčky mohli spolu s manželom osláviť krásne šesťdesiate jubi-
leum sobáša.

Marián Smondek 
Foto: archív rodiny HúšťavovcovVíťazka miss univerzity 1999 lenka Húšťavová

so sestrou máriou

spoločná fotografia žiakov v Harkabuze (1943), 
emília tretia zprava v hornom rade
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Ocenenie pre pracovníkov spolku

Zväz poľských filatelistov Malopoľské oddelenie pri príležitos-
ti 60. výročia svojej existencie udelil pracovníkom Spolku od-
znaky za prospešnú a dlhoročnú spoluprácu v oblasti grafic-

kej úpravy, vydavateľských a tlačiarenských prác, pre generálneho 
tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, grafikov Łukasza Buchału a 

Ewu Koziołovú, ako aj introligátora Dariusza Górku. Odznaky odo-
vzdal v sídle Spolku predseda Malopoľského oddelenia Zväzu poľ-
ských filatelistov Jan Malik, ktorý poďakoval za výbornú doterajšiu 
spoluprácu s vydavateľstvom Spolku Slovákov a vyjadril presved-
čenie, že aj v budúcnosti to bude takto naďalej pokračovať. (aj) 

A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k prešlým rokom vráti, 
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte život dá Ti. 
Človek, kým žije, silou celou 
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov 
rozdať sa svojim drahým celý.

Drahej mamke a babičke 
Anne Kalatovej (rod. Jur-
kovskej) pri príležitosti 

70. narodenín prianie zasielajú 
deti: Emília, Lucyna a Jozef s ro-
dinami, vnukovia: Pavol, Krištof, 
Magdaléna, Pavol, Veronika, Ja-
kub, Matúš a sestry Žofia a Má-
ria žijúce v USA. K blahoželaniu 
sa pripájajú členovia ruženco-
vého spolku a MS SSP v Krem-
pachoch.

Anna Kalatová sa narodila 
7. mája 1941 v slovenskej ro-
dine Jurkovských. Absolvovala 
slovenskú základnú školu v rodnej obci. Ostala pracovať na gaz-
dovstve. Vydala sa za Jána Kalatu (dlhoročného kapelníka) a spolu 
mali tri deti. Anna sa venovala ich výchove a pomáhala na spoloč-
nom gazdovstve. Aktívne sa zapájala do kultúrneho života obce, 
je členkou slovenského ružencového spolku, Spolku sv. Vojtecha, 
MS SSP a vernou čitateľkou časopisu Život. V súčasnosti sa venuje 
výchove vnukov a prácam v domácnosti. (fp)

Blahoželáme krajanke 
Márii Olejarčíkovej 
pri príležitosti doži-

tých 80. rokov života a jej 
manželovi krajanovi Valen-
tovi Olejarčíkovi z Nedece, 
ktorý prednedávnom oslá-
vil 85. narodeniny. Obaja 
sa aktívne podieľajú na 
krajanskom živote v obci, 
účinkovali v súbore Vese-
lica, divadelnom krúžku a 
majú záujem o udržanie 
slovenského ducha. Vždy s 
úsmevom na tvári a rados-
ťou v duši pristupujú k iným ľuďom. Prajeme oslávencom, aby im 
zdravie slúžilo, rodina prinášala radosť a Pán Boh im požehnával.

Krajania z Nedece 

čože je to deväťdesiatka...

V jednej slovenskej pesničke 
sa síce spieva o päťdesiatke, 
ale krajan Jozef Tomáškovič z 

Fridmana aj so svojimi deväťdesia-
timi rokmi, ktoré dovŕšil 23. febru-
ára t. r., dokázal by preskočiť ešte 
nejedného mládenca. S úsmevom 
na tvári a vtipnými textami sa vie 
prihovoriť každému. V jeho spoloč-
nosti čas plynie veľmi rýchlo. Ako 
hovorí, je Slovákom dušou i telom 
a nemôže tomu byť inak, lebo jeho 
rodičia Valent a Anna, rodená Jele-
ňová, boli Slováci. V tomto duchu 
vychovali aj jeho. Naučili ho, aby sa nehanbil za svoj pôvod. Získal 
len základné vzdelanie, lebo rodičia nemali na to, aby mu zabezpe-
čili umelecké vzdelanie. Postrehli jeho telent nielen učitelia, ale aj 
zástupcovia vtedajšej školskej správy. Fascinovala ho vždy pestrosť 
prírodných farieb, čo sa snažil odzrkadliť vo svojich kresbách ako 
mladý chlapec. Neskôr sa toho sna musel vzdať, lebo prišla tvrdá 
realita, najskôr práca na roli a potom vojna, front a zajatie. Vte-
dy sa mu zrazu svet zdal čiernobiely. Rovnako ako jeho otec okúsil 
hlad a ťažký frontový život. Krajan Jozef sa počas druhej svetovej 
vojny zúčastnil protifašistického odboja a Slovenského národné-
ho povstania. V roku 1998 mu predsedníctvo Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Bratislave udelilo pamätnú medailu 
SNP. Zasa v roku 2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vy-
znamenalo Jozefa odznakom vojnový veterán, čomu sa nesmierne 
potešil, že aj po rokoch vo vlasti jeho predkov naňho pamätajú. 
Jozef prijal vyznamenania so slzami v očiach a venoval ich svojím 
spolubojovníkom, ktorí ostali v cudzom kraji, lebo položili svoj život 
za našu slobodu.

Po návrate domov si uvedomil, ako je vďačný Bohu za možnosť 
opäť pracovať na svojom gazdovstve a vedel oceniť neskorší pokoj-

ný rodinný život. Oženil sa s Alžbetou Kutarňovou, s ktorou šťastne 
nažívajú už 65 rokov. Spoločne vychovali šesť detí. Svojím deťom, 
vnukom, ale ani ostatným nepraje vojnové ťaženia, iba život v mie-
ri. Z dnešnej perspektívy vojnové roky hodnotí ako jednoznačne 
najťažšie obdobie svojho života, kedy sa mu zdalo, že už nikdy ne-
otvorí dvere svojho domu vo Fridmane. Nechce sa mu veriť, že sa 
mu podarilo dožiť sa tak vysokého veku, ale prijíma to ako dar. 

Prajeme krajanovi Jozefovi Tomáškovičovi, aby spoločne  
s manželkou mali radosť z detí, vnukov a v pomernom zdraví  
i s úsmevom na tvári vstupovali do ďalších nových dní.

Dorota Mošová
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dAr srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojila Miestna skupina Spolku na 
Sliezsku pod vedením krajana Bronislava Knapčíka sumou 510 zlo-
tých, ktoré určili pre potreby MS SSP na Sliezsku. Srdečne ďakuje-
me. Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na 
adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150 
Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O Kraków, 36-1240-2294-
1111-0000-3708-6972. 
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tento chlapček má už 18 rokov, poznáte ho?
Veľakrát bol na stránkach nášho 

časopisu a obdiv mu prinieslo jeho hu-
dobné nadanie.

Práve 31. marca t.r. dosiahol plno-
letosť Mirko Kvasnovski z Nedece, kto-
rému pri tejto príležitosti prianie zasie-
la mama a babička.

Pevné zdravie, veľa lásky, 
spokojnosť a pohodu, 
šťastný život bez starostí 
a vždy dobrú náladu. 
Všetko najlepšie k Tvojim 
narodeninám.

Ktorý šofér jazdí rád 
cez dedinu šesťdesiat? 
Vždy si jazdil veľmi rýchlo 
celým svojím životom. 
Predbehnúť si chcel aj vietor, 
hovoril si vždy o tom. 
Hovoril si o tej chvíli, 
ktorá prišla práve dnes. 
Zatiahni na chvíľu ručnú, 
nech sa s nami zasmeješ! 
Odteraz už budeš tatko 
jazdiť iba šesťdesiatkou. 
Pri príležitosti 60. narodenín zdravia, radosti, božích milostí 

oslávencovi Emilovi Ziembovi z Veľkej Lipnice praje celá rodina a 
veľký bozk za všetkých posiela vnúčik Kamilko.

Všetko najlepšie, veľa zdravia, 
radosti, Božieho požehnania a 
spokojnosti do ďalších rokov 

života k 80. narodeninám krajanovi 
FRANTIŠKOVI PETRAŠKOVI žijúce-
mu už dlhé roky v USA želajú sestra 
Alžbeta Kačmarčíková a sestra Mária 
Tomečkovičová s rodinami, ako aj 
ostatná rodina z Tribša a Kanady.

11. marca t.r. bol veľmi radost-
ným dňom pre krajanku 
Žofiu Bogačíkovú, ktorá sa 

stála už po druhýkrát prababkou. Malý 
TOMáŠKO potešil svojím príchodom 
rodičov Beatu a Tomáša Gwoźdźovcov, 
ktorí sú nesmierne šťastní. Je to zrejmé 
aj z fotografie, kde je hrdý otecko so svo-
jím potomkom. Celej trojici prajeme veľa 
zdravia, radosti a božie požehananie. 

Prababka, teta a celá rodina
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sloVeNskÉ sV. omše v krakOve
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sank-
tuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch 
v Krakove o 15.30 hod.

•  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 me-
siaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

• apríl – 19.04.2011 (zmena!)

• máj – 31.05.2011

• jún – 28.06.2011

• júl – 26.07.2011

• august – 30.08.2011

• september – 27.09.2011

• október – 25.10.2011

• november – 29.11.2011

• december – 27.12.2011

sloVeNskÉ sV. omše V Nedeľu  
a sviatkY na sPiŠi a Orave
Nová Belá farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy farnosť sv. Martina o  10.30 hod.
Nedeca farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov farnosť sv. Sebastiána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves farnosť  Nanebovzatia Panny Márie 
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

VáŽeNá redAkCiA živOt

Chceme sa Vám najprv poďakovať za časopis Život, za články, 
ktoré v ňom uverejňujete, za reportáže z výletov po Sloven-
sku, pri nich si pripomíname naše zážitky a oživujeme si ich. 

Časopis sa nám páči obsahom aj prevedením a ďakujeme aj za 
kalendár, príjemne ste nás tým prekvapili.

Časopis nám posiela náš synovec František Surma z Krempách, 
za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Manželia Galušovci z Banskej Bystrice
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odišli Od nás
Dňa 15. marca 2011 zomrela v Novej Belej 
vo veku 85 rokov krajanka

KATARÍNA BRYJOVá 
(rod. Kalafutová)

Zosnulá bola členkou Spolku a vernou 
čitateľkou Života. S manželom kráčali ži-
votom 65. rokov  a spolu vychovali v slo-
venskom duchu štyri deti. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá manželka, 

matka, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej, ÚV SSP a redakcia Život

Dňa 19. marca 2011 zomrela po ťažkej 
chorobe v Krakove vo veku 83 rokov pria-
teľka Slovákov

ANNA KAJTOCHOWA
Zosnulá bola nadanou a pracovitou po-
etkou, spisovateľkou, publicistkou a re-
daktorkou básnických zbierok mladých 
autorov a nielen to. Zanechala po sebe 
výraznú stopu v poľskej literatúre v podo-

be vlastnej tvorby, ale aj redigovaných zbierok debutujúcich básni-
kov. Vedela ich usmerniť a poradiť im, čo prijímali s vďačnosťou. 

Anna Kajtochowa sa narodila 21. júla v Brzozowie (na Podkar-
patsku). Študovala na Jagellovskej univerzite novinárstvo. Bola 
manželkou dr Jacka Kajtocha, literárneho kritika a esejistu. Vy-
chovali dve deti. Pracovala o. i. v redakciách „Gazety Krakowskiej“ 
a „Studenta.“ V roku 1982 debutovala románom Babka, neskôr 
vydala prvú básnickú zbierku Situácie. Bola plodnou autorkou a 
za celý život vydala 22. kníh. Bola členkou Krakovského oddelenia 
Zväzu poľských literátov, viedla stretnutia literárnej skupiny Kaž-
dý, ktorá pôsobí pri rádiu Alfa. Členovia tejto skupiny ju nazývali 
„Matkou poetov“, ktorá ich vedela usmerniť, ale aj povedať kri-
tické slová. Dlhé roky predsedala porote básnickej súťaže Jozefa 
Lompy v Oleśnie, ktoré označovala za svoj druhý domov. S veľkým 
zanietením viedla dielne pre spisovateľov a rada sa stretávala so 
žiakmi, s ktorými diskutovala o poézii.  

Viaceré básnické zbierky mladých básnikov, ktoré vyšli spod 
krídel Anny Kajochovej boli pripravené do tlače a vydané práve vo 
vydavateľstve Spolku Slovákov. Zásluhou týchto zbierok a viacroč-
nej spolupráce s Annou Kajtochovou naše vydavateľstvo získalo 
v krakovskom literárnom prostredí meno vydavateľstva poézie a 
tvorby mladých autorov. Anna spolu so svojím manželom boli vždy 
vítanými hosťami podujatí, vernisáží, propagácie kníh a pod. orga-
nizovaných Spolkom Slovákov v Krakove.

Odišla od nás osoba usmiata, dobrosrdečná, plná energie a ži-
votného elánu, ktorá navždy ostane v našej pamäti. Venujeme ti-
chú spomienku Anne a vyjadrujeme úprimnú sústrasť manželovi 
dr Jackovi Kajtochovi, deťom, vnukom a krakovským literátom. 

Spolok Slovákov v Poľsku a redakcia Život  

sPOMínaMe HAliNu GwoŹdŹoVú
Práve 3. apríla 2011 uplynulo desať rokov 
od smrti našej drahej mamy, sestry a dcé-
ry. Máme pocit, akoby len nedávno odišla 
a nechala v našich srdciach pocit smútku. 
Narodila sa 27. februára 1958 v Nedeci, 
kde aj absolvovala školskú dochádzku. 
Pracovala v Tatrasvite v Spišskej Starej Vsi 
a neskôr ako školníčka v rodnej obci. Pri-
vyrábala si maľovaním izieb v obci i mimo 
nej. Aktívne sa zapájala do krajanského 
hnutia. Bola členkou súboru Veselica a 
divadelného krúžku. 
Halinka mala vždy úsmev na tvári, ktorý jej pomáhal ľahko získavať 
ľudskú priazeň. Na svojej životnej ceste stretla mnohých dobrých 
ľudí a všetci čo ste ju spoznali, venujte jej tichú spomienku. 

Rodina

in MeMOriaM výZnaMnÉHO  
pedAGóGA JoZeFA krišíkA

Napriek tomu, že ho osud zavial do sliezskej Nysy vzdialenej 
od Vyšných Lápš, ostal navždy v jeho srdci rodný kraj Spiš, 
slovenské korene a hudba, s ktorou doma vyrástol. Svedčil o 

tom aj jeho celoživotný záujem o slovenské písané slovo v podobe 
časopisu Život, ktorý bol preňho zdrojom informácií o rodisku, kra-
janskom dianí a Slovensku. V cudzom prostredí sa dočkal uznania za 
svoju poctivú pedagogickú prácu, ktorej sa naplno venoval. Mládež 
ho zbožňovala nielen ako učiteľa, ale aj ako rozumného človeka. 

Jozef sa narodil 5. apríla 1928 vo Vyšných Lapšoch v rodine Pav-
la a Angely, rod. Malinayovej. Na prahu dospelosti najprv prejavil 
záujem o teologické štúdium, ale čoskoro zistil, že jeho životným 
povolaním je predsa len učiteľstvo. Jeho prvá učiteľská skúsenosť 
sa spájala so školou v Pekelníku a Nižných Lapšoch, v ktorých bol 
zároveň vedúcim základnej školy so slovenským vyučovacím jazy-
kom. Svoju pozornosť venoval žiakom aj vo voľnom čase a nacvi-
čoval s nimi divadelné scénky a viedol spevokol. Angažoval deti 
aj do bábkového divadla. Bol vždy plný energie a elánu, ktorý mu 
vydržal do konca jeho pedagogickej praxe. Od roku 1953 začal pô-
sobiť na lýceum „Carolinum“ v Nyse ako učiteľ civilnej ochrany, kde 
pracoval až do dôchodku. Jeho hudobné nadanie sa prejavilo aj pri 
tvorbe hymnickej piesne (hudba a slová) pre lýceum „Carolinum“. 
Všetci jeho študenti si ho vážili ako učiteľa a dobrého človeka. Bol 
znamenitým pedagógom, o čom svedčia mnohé vyznamenania, 
diplomy a ďakovné listy, o. i. „Zlatý kord poľského vojaka“ pre 
najlepšieho učiteľa civilnej ochrany; Rytiersky kríž Radu obrode-
nia Poľska, Medaila komisie Národnej edukácie, Zlatá medaila za 
zásluhy o pripravenosť na obranu krajiny, Zlatý odznak Zväzu poľ-
ského učiteľstva, Odznak zaslúžený pre opolský región a ďalšie. 

Ako on sám tvrdil, učiteľom sa treba narodiť. V jednom zo svo-
jich mnohých rozhovorov, povedal, že nebol nikdy unavený svojou 
prácou a každý deň s ochotou vchádzal do tried na vyučovanie. 
Jeho receptom na dobrý kontakt so študentmi bola snaha pocho-
piť mladých ľudí a zvlášť ich problémy. Zanechal po sebe kus dob-
rej práce, vniesol svoj vklad do rozvoja a výchovy mladej generá-
cie, za čo mu veľakrát ďakovali.   

Na poslednej ceste ho sprevádzala nielen smútiaca manželka 
Janina, dcéra, syn s rodinou, sestra Helena, rodina z Vyšných Lápš, 
ale aj početní absolventi lýcea „Carolinum“, spolupracovníci, ve-
denie školy, mesta a obyvatelia. Nech odpočíva v pokoji! 

Dorota Mošová
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Slovenská ľudová

pri poToku sedela
Pri potoku sedela,
na kačeny volala:
kač, kač, kač, kač, kačena,
nasypem ti jačmeňa.

Irma Zelenková

JArNÉ kvietkY
Ja som vám veľký pán,
červený som tulipán.
Moja hlávka kalich veľký,
zdobí v meste parky všetky.
Ja som vám veľký pán,
červený som tulipán.

A my sme púpavy,
kvitneme hneď od jari.
Na hlavičkách žlté vlasy,
lúčina je plná krásy.
A my sme púpavy,
kvitneme hneď od jari.

Daniel Hevier

VlAsTimil  
PUdinGOvý kráĽ

Bol raz jeden nepredstaviteľne 
vzorný chlapec. Volal sa Vlastimil. Bol 
veľmi poriadkumilovný a učeniamilov-
ný a upratovaniamilovný. Jeho rodičia 
boli naňho, pravdaže, hrdí, lebo po-
čúvali o ňom zo všetkým strán samé 
chvály. Ale otecko hovorieval: – S tým 
chlapcom nie je všetko v poriadku. To 
nie je zdravé byť tatýto vzorný. Ja v 
jeho veku som bol celkom iný.

Ale mamička namietala: – Buď 
rád, že je taký dobrý.

A za odmenu mu urobila skvelý 
puding. Vlastimilovi pudingy neveľmi 
chutili (radšej mal špenát, krupicovú 
kašu a najmä rybí tuk!) – ale nechcel 
zarmútiť mamičku, tak zobral lyžičku a 
ponoril ju do pudingu. A v tej chvíli sa z 
neho vynoril malý človiečik s hrozien-
kom na hlave a povedal: Som pudin-
gový kráľ Vanilka Pralinka Konvalinka. 
Pozývam ťa do svojho kráľovstva!

Znelo to skôr ako rozkaz. Vlastimil 
cítil, že sa zmenšuje, až bol menší ako 
kávová lyžička a potom sa stratil.

Zjavil sa až o niekoľko hodín, stra-
patý a zababraný po uši, gombíky mal 
odtrhnuté a v jednej topánke mu chý-
bala šnúrka. Bol však náramne veselý 
a vôbec mu  neprekážalo, že smiať sa 
tak nahlas nie je práve najslušnejšie.

– To je skvelé, – povedal jeho otec-
ko. – Už som si myslel, že nám z nášho 
syna vyrastú Pravidlá slušného sprá-
vania, a nie veselý, normálny chlapec, 
ktorý sa vie radovať zo života!

(Rozprávky na celý rok,  
Mladé letá 1989)

Vďaka tejto pesničke sa môžeme ešte na chvíľu preniesť na Fašiangy – Ostatki 2011 do 
Krempách, kde sme si ju vypočuli v podaní mladého šikovného muzikanta a speváka Mi-
chala Króla z Kacvína, ktorý nám ju zahral na akordeóne. Každý kto chce, môže sa hneď 

pustiť do spevu. 

Dnes je sobota, carija juchacha, ten posledný deň,
nečakaj ma, nečakaj ma, moja milá, ja už neprídem.

Prídi Janík k nám, carija juchacha, ale nechoď sám,
zavolaj si, zavolaj si kamarátov cez zelený háj.

V zelenom háji, carija juchacha, tam ťa čakajú,
tam ťa, Janík, tam ťa, Janík premilený, tam ťa zabijú.

Nezabijú ma, carija juchacha, nebojím sa ja,
mám šabličku, mám šabličku oceľovú, vysekám sa ja.

Nevysekáš sa, carija juchacha, lebo ich je moc,
nebudeš môcť, nebudeš môcť zavolati: Milá, dobrú noc!

Dobrú noc dávam, carija juchacha, všetkým dievčatám,
len tej jednej, len tej jednej falošnici, dobrú noc nedám.

dNes Je sOBOta
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VeľkoNoČNý POndelOk

Ahoj milé deti! Ako Vám napovedala kratučká riekanka, pri-
chádza Veľká noc a s ňou aj jeden špeciálny pondelok. Akýže je to 
pondelok? Predsa Veľkonočný! Správni šibači sa na tento deň sve-
domito pripravujú a z vŕbového prútia upletú veľký korbáč, kto-
rým vyšibú dievčence, aby boli zdravé po celý rok. Tie zase spolu s 
mamičkami, babičkami a kamarátkami maľujú vajíčka tými najroz-
manitejšími farbami a svet je zrazu oveľa krajší, však? 

Keď sa opýtate Vašich starých rodičov, ako to bolo kedysi na 
Veľkú noc, určite Vám porozprávajú, že po celej dedine sa v tento 
deň ozýval výskot dievčat a spev mládencov. Je tomu tak aj dnes? 

Nevytrácajú sa niektoré veľkonočné zvyky do zabudnutia? Dúfaj-
me, že nie.

No a aby ste si pripomenuli túto sviatočnú atmosféru, je tu pre 
Vás veselý veľkonočný obrázok. Vymaľujte ho a čo najskôr pošlite 
na adresu redakcie. Čaká na Vás pekná farebná knižka!

Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme od-
menili: Dominika Kotarbu z Jurgova a Jozefa Blazošeka z Vyšných 
Lápš. Chlapcom blahoželáme!

Pripravila Lýdia Ostrowska

Veľkonočné  vajíčko,
pozrie sa naň slniečko, 
usmeje sa veselo,
povie chlapcom nesmelo:

Nezbedníci mali – veľkí,
rýchlo, hopsa, von z postieľky!
Dnes je, ako každý rok, 
Veľkonočný pondelok.

Vezmite si korbáčiky,
za džbán vody zo studničky
čaká vás dnes oblievačka,
vonku bude naháňačka!

Dievčence už čakajú,
hej, vody sa ľakajú,
oblievačov ako maku,
roztrúsia sa v paneláku.

Utekajú  dedinou,
za nejednou dievčinou.
Nebojte sa, milé deti,
šibačka im prináleží!

Aby boli dievky krásne,
líčka mali ako z básne,
Chlapci zato dostanú
vajíčko za odmenu.

lýdia Ostrowska



UMenie

�� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

František kolkovič

Vyznanie (pri káve)  
Mal som už vyznať netajenú lásku,
chcel som mať v žití tvojom účasť.
Chcelo aj srdce od žiaľu mi prasknúť,
keďže mi víchor na postrach zahučal.

Ešte ani moje túžby celkom nedozreli,
keď som chcel veľmi blízko k tebe byť,
už som aj vzbĺkol a horel celý
keď šumeli smreky, vlnili sa polia žít. 

Tak prešli roky, občas napísal som slovo,
na privítanie riekol obyčajné: dobrý deň.
Lenže to nebolo pravé túženie básnikovo,
iba ak jemný po horúčave tieň...

Nechajme bokom starú túžbu básnikovu,
ja dnes vyznávam svoju lásku vrelú,
chcem, aby znela ako úder na nákovu:
mám ťa rád, Slovensko, celý tvoj prelud,

hýrivú krásu hôr, vôňu riav i bystrín,
mäkkú reč tvoju, hebkú a spevavú.
len čo sa ozve, hneď sluch svoj zbystrím
a cítim arómu skvelú, hoci pijem iba kávu. 

Slovensko sa môže po-
chváliť mnohými umel-
cami, ktorí mu robia 

dobré meno aj v zahraničí. 
Či už ide o športovcov, spe-
vákov alebo hercov, zoznam 
mien takýchto osobností 
by bol naozaj dlhý. Je mož-
né, žeby sa tam dostalo aj 
meno tejto herečky, mode-
rátorky a keď treba, tak aj 
speváčky. O kom je reč? Ide 
o Zuzanu Fialovú, členku 
činohry Slovenského národ-
ného divadla.

V poslednej dobe sa o 
nej písalo skôr v celkom inej 
súvislosti, než je herectvo. 
Totiž, 24. januára t.r. bola, 
ako sa hovorí, v nespráv-
nom čase na nesprávnom 
mieste. V tento deň utrpela 
zranenia pri teroristickom 
útoku na moskovskom le-
tisku, v dôsledku ktorého 
strávila istý čas v moskov-
skej nemocnici. Všetko zlé, 
čo sa jej prihodilo, sa snaží 
vytrvalo zvládnuť, ako sama 
tvrdí, vďaka silnej náture, 
ktorú zdedila po otcovi Iva-
novi Fialovi, známom slovenskom horolezcovi. No nechajme túto tému tak, a poďme si ju 
predstaviť bližšie, ako herečku a umelkyňu. 

Zuzana Fialová sa narodila 17. mája 1974 v  Bratislave. Keďže mala svoj cieľ jedno-
značne vytýčený a chcela sa stať herečkou, prihlásila sa na hudobno-dramatický odbor na 
Konzervatóriu v Bratislave a na herectvo na Činohernej fakulte VŠMU. Štúdium ukončila 
v roku 1998. Skúsenosti s herectvom však nadobudla v roku 1992, kedy si zahrala v tele-
víznej inscenácii Najdúch, ktorá vznikla na základe dramatického útvaru Jonáša Záborské-
ho. Zasa v roku 1993 si zahrala v televíznej dráme Tanec lásky a smrti. Neskôr v roku 1994 
sa objavila vo filmových snímkach: Spoveď a Muzikál. Na konte má aj filmy, ktoré vznikli 
na základe zahraničnej spolupráce, či už susedných Čiech, alebo Poľska, ako napríklad: 
Babí léto, Pravidla lži a televízny seriál Záchranáři. V roku  2008 vznikol film Jahodové víno 
- v poľsko-slovenskej koprodukcii, podľa knihy Haličské poviedky od Andrzeja Stasiuka. 
Ten spolu s Dariuszom Jablońskim spracovali scenár. No a práve v tomto filme si Z. Fialová 
zahrala ústrednú ženskú postavu. 

No srdcu najbližšie je jej predovšetkým divadlo, kde nechýba priamy kontakt s divá-
kom, kde umenie je niečím skutočným a hmatateľným. Doteraz účinkovala v desiatkach 
divadelných predstavení SND, ako napríklad: Tančiareň, Veľké šťastie, Hypermarket, Stra-
tégie a rozmary, Tri sestry a nedávno aj v predstavení Anna Kareninová, kde podľa diva-
delných kritikov zahrala Annu naozaj vynikajúco. O jej hereckom talente svedčia aj ocene-
nia, ktoré získala. V roku 2003 to bol titul Talent 2003, cena OTO 2006 v kategórii herečka 
a cena OTO 2007 opätovne, v tej istej kategórii a získala Cenu Literárneho fondu za posta-
vu Fatimy. V roku 2004 ju nominovali na cenu Dosky na prehliadke Divadelná Nitra. 

Donedávna účinkovala v deviatich divadelných hrách v troch divadlách a v dvoch štá-
toch, no zranenie, ktoré utrpela v Moskve sa stalo dôvodom, prečo ju teraz vídať menej. 
Po zotavení sa však čo najskôr chce vrátiť na divadelné dosky. 

Z jej súkromného života preniklo na verejnosť niekoľko informácií, na základe ktorých 
vieme, že v roku 1997 porodila syna Dávida, no s otcom dieťaťa sa rozviedla. Žije v Bra-
tislave, veľmi rada cestuje, varí a stretáva sa s priateľmi, ktorí, podľa jej slov, robia život 
krajším. (lo) 

ZuZANA FialOvá 

Čas
Keby som ťa mohol chytiť
do hrsti a pridržať
čas
čo utekáš ako tá voda
po búrke v potoku.

Keby som ťa mohol zadržať
slnko detstva
teplučké
čo si mi kedysi prihrievalo
pastierikovi na medzi
kde v tvojich zlatých strunách
vyhrávali svrčky
staré nôty.

Keby som ťa mohol pridržať
smelé srdce mladé
keď išlo do sveta dokorán
otvorené
lenže zavreli ho chladné vetry
ktoré už nejednu krv
zmrazili.

Keby som ťa mohol pridržať
dávny dobrý čas
keby mohol...

(Básnická zabierka Stopy jesene, 2010)
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ZuZkA varí

Honda CR-Z je unikátny nový automobil, ktorý spája výhody 
čistého a efektívneho benzínového a elektrického hybrid-
ného pohonu so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou a 

štýlovou karosériou typu kupé.
Karoséria sa vyznačuje nízkou líniou kapoty a výraznou šírkou, 

ktorá automobilu dodáva sebaistý vzhľad. Vonkajší diazjn modelu 
CR-Z úmyselne evokuje ikonu osemdesiatych rokov minulého storo-
čia – model CR-X, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako malý a štýlový 
automobil. Vďaka svojmu dizajnu vozidlo rozráža vzduch s minimál-
nym odporom, čím dochádza k zníženiu spotreby paliva a emisií. 

Interiér produkčného modelu, najmä jeho 3D ukazovateľ 
rýchlosti a kokpit obklopujúci vodiča, boli ovplyvnené konceptom  
CR-Z, ktorý bol v roku 2007 predstavený na autosalóne v Tokiu. 
High-tech prístrojový panel sústredí všetky bežne používané ovlá-
dacie prvky do blízkosti rúk vodiča, a umožňuje mu tak sústrediť sa 
za každých okolností na jazdu. Štýlový interiér disponuje usporia-
daním sedadiel 2+2, vďaka čomu sa môžu prepravovať dve ďalšie 
dospelé osoby na kratšiu vzdialenosť alebo deti aj na dlhšie cesty. 
Jedným pohybom sa dajú sedadlá sklopiť do podlahy batožinového 
priestoru, ktorého objem v tomto usporiadaní dosahuje prekvapi-
vých 382 litrov. Pod podlahou flexibilného batožinového priestoru 
sa nachádza ďalšia schránka s objemom 19 litrov, do ktorej je mož-
né uložiť ďalšie predmety, alebo ukryť drobnejšie cennosti. 

Manuálna prevodovka je spojená s 1,5 litrovým štvorvalco-
vým motorom i-VTEC je hlavným prvkom vytvárajúcim unikátny 
charakter modelu CR-Z. Elektromotor poskytuje krútiaci moment 
v nízkych a stredných otáčkach, čo vozidlu CR-Z dodáva pružnosť 
obvyklú pre vozidlá s preplňovaným motorom.

HoNdA CrZ HYBrid

Honda CR-Z je vybavená systémom pohonu s tromi režimami 
ECON, NORMAL a SPORT, ktorý poskytuje vodičovi viac možností, 
a ktorý uľahčuje každodenné používanie vozidla. Vďaka tomuto 
novému systému si môže vodič prispôsobiť nastavenie automobi-
lu s dôrazom na pôžitok z jazdy, na čo najnižšiu spotrebu alebo na 
dosiahnutie rovnováhy medzi oboma faktormi. 

Úrovne výbavy pri modeli CR-Z sú veľkorysé – pri všetkých je 
k dispozícii šesť airbagov, aktívne opierky hlavy, stabilizačný sys-
tém či asistent pre rozjazd do kopca, klimatizácia, CD prehrávač 
so 4 reproduktormi, konektor AUX pre externé audio zariadenia 
alebo tlačidlo pre štartovanie motora. Výbava Sport, GT a GT Top 
obsahujú ďalšie doplnky ako napr. hmlovky, kolesá z ľahkej zlia-
tiny, kožený volant, ovládánie audiosystému na volante, výškové 
reproduktory, hliníkové pedále a pod. Výbava GT a GT Top okrem 
toho ponúka systém hands-free s technológiou Bluetooth®, tem-
pomat, panoramatickú sklenenú strechu, xenónové svetlomety či 
audiosystém s výkonom 360 W. Najvyššia výbava GT Top ponúka 
ešte kožené čalúnenie sedadiel. (ms)

Čo NA oBed • rybacia polievka so šampiňónmi
500 g rybacej hlavy, 200 g ikier, 2 mrkvy, 80 g zeleru, 100 

g petržlenu, 80 g cibule, soľ, celé čierne korenie, polievkové ko-
renie, 1 bobkový list, 150 g šampiňónov, 2 žemle, 3 citróny, 2-3 
zelené papriky, petržlenovú vňať.

V slanej vode spolu s koreninami uvaríme rybacie hlavy s hu-
bami. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho, vykostíme, pridáme do 
polievky spolu s nakrájanou koreňovou zeleninou, paprikou a ci-
buľou, dobre umytými ikrami a opäť uvaríme domäkka. Polievku 
dochutíme vegetou, mletým čiernym korením a citrónovou šťa-
vou. Servírujeme s opraženou žemľou a nadrobno nasekanou pe-
tržlenovou vňaťou.

Bylinkový losos s citrónovou ryžou
Na 4 porcie:
Na ryžu: 225 g dlhozrnnej ryže, nastrúhaná kôra a šťava z 1 

citróna, 900 ml zeleninového vývaru, 100 g mrazeného hrášku, 
400 g konzerva krájaných paradajok, 100 g konzerva kukurice, 1 
PL nasekanej petržlenovej vňate, 1/2 strednej čerstvej nastrúha-
nej cibule, smotana. 

Na lososa: 4 PL nasekanej petržlenovej vňate, nastrúhaná 
kôra z 1 citróna, štipka sušenej čili papričky, 4 lososové filety, 2 
PL olivového oleja, 4 plátky feta syru.

Na ryžu: Ryžu umyjeme pod tečúcou studenou vodou. V hrnci 
privedieme do varu citrónovú kôru a šťavu s vývarom. Pridáme 
hrášok a ryžu a privedieme do varu. Zakryjeme a necháme variť 12 
- 15 minút, alebo pokiaľ sa ryža neuvarí. Primiešame paradajky, ku-

kuricu, petržlenovú vňať a cibuľu a necháme všetko spolu zohriať.  
Na lososa: Spolu zmiešame petržlenovú vňať, citrónovú kôru a čili. 
Obalíme v tom lososa z každej strany. Predhrejeme gril a ugriluje-
me lososa dozlatista asi 15 minút, jedenkrát otočíme. Na každý 
kúsok lososa dáme syr a dáme zapiecť pod gril, pokiaľ sa syr neroz-
topí. Na taniere naservírujeme ryžu, rybu a podávame.

šAláTy • chrumkavý indický šalát
Na 4 porcie: 1 kokos 2 červené papriky, 1 miska žeruchy, 1 

zväzok mladých cibuliek, 2 mangá. Na dresing: trocha čerstvého 
zázvoru, kôra a šťava z 3-4 limetiek, 7-8 polievkových lyžíc olivo-
vého oleja, soľ a mleté čierne korenie.

Najskôr si musíme otvoriť kokosový orech. (Ja ho otváram, tak 
že si ho dám na utierku, na dlažbu a udriem ho kladivom, keď sme 
v ňom urobili prasklinu potom ho môžme jednoducho otvoriť.) 
Treba si dávať pozor, aby sme z neho nevyliali mlieko, to si dáme 
do misky, ak ho použijeme na niečo iné, lebo v tomto recepte ho 
nepotrebujeme. Potom odstránime šupku a nastrúhame biely 
vnútrajšok na drobno. Papriky nakrájame na tenké pásiky. Žeruchu 
odstrihneme z misky a umyjeme ju. Mladú cibuľku nakrájame na 
tenké kolieska. Mango ošúpeme, odstránime kôstku a nakrájame 
na tenké pásiky. Všetky tieto ingrediencie dáme do misky a pripra-
víme si dresing. V druhej miske si na drobno nastrúhame zázvor a 
zmiešame ho s limetkovou šťavou, olivovým olejom, osolíme, oko-
reníme. Dresing nalejeme na šalát dobre premiešame a podáva-
me. Podávame s chlebíkom alebo s mäsom. Aj keď je dosť práce s 
kokosom tento šalátik za to určite stojí. (Zdroj: recepty.sk)
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teraPia FalĄ 
UderZeniOwĄ - eswt

Terapia falą uderzeniową jest no-
woczesną, wysoce efektywną me-
todą leczenia. Fale uderzeniowe 

przyspieszają proces zdrowienia poprzez 
pobudzenie ciała do samouzdrowienia. 
Odbywa się to poprzez stymulację me-
tabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, 
rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów, 
zwiększenie produkcji kolagenu, zmniej-
szenie napięcia mięśni. Uszkodzona 
tkanka stopniowo regeneruje się i ulega 
wyleczeniu. Pozaustrojowa terapia falą 
uderzeniową – polega na wyzwalaniu fal 
o wysokiej energii w środowisku wodnym, 
które przez reflektor w kształcie elipsoi-
dy skupiane są wewnątrz organizmu we 
wtórnym ognisku. Powstaje tam ciśnienie 
sięgające 1200 barów w czasie jednej mi-
lionowej części sekundy. Aplikacja fal na-
stępuje z częstotliwością 1-22 Hz, poprzez 
żelowy aplikator. Przedmiotowa terapia w 
wielu przypadkach jest alternatywą ope-
racji chirurgicznej. Istotną zaletą jest mi-
nimalna inwazyjność i bezpieczeństwo tej 
metody. Zabieg jest w niewielkim stopniu 
bolesny, ale nie wymaga znieczulenia. 
Nie występują podrażnienia skóry, czy też 
sińce. Zabiegi wykonuje się zazwyczaj w 
odstępach 3-4 dniowych. Ilość zabiegów 
w jednej serii to maksymalnie 5. Sam za-
bieg trwa około 15 minut. Wskazania do 
terapii falami uderzeniowymi:
– ostroga piętowa, zapalenie powięzi po-

deszwowej stopy,
– ból ścięgna piętowego (Achillesa),
– ból w części dłoniowej nadgarstka,
– ból w pachwinie,
– ból w przyczepach ścięgna podkolano-

wego,
– bóle stawów barkowych (zwapnienie, 

zapalenie ścięgna, zespół bolesnego 
barku),

– bóle ścięgien rzepki,
– wyrośla kostne w drobnych stawach 

dłoni w przypadku choroby zwyrodnie-
niowej stawów

– punkty spustowe,
– stymulacja punktów spustowych,

Mamy nareszcie wiosnę. W dzi-
siejszym artykule chciałbym na-
kreślić Paniom najnowsze tren-

dy w makijażu na sezon wiosna-lato 2011 
oraz opisać czym i jak wygląda wykona-
nie tajemniczego maniciure japońskiego. 
Zaczynamy od makijażu. W tym sezonie 
najważniejszy jest kolor, nie będzie on 
nas odstępował na krok. Kolor będzie-
my nosić na ustach, oczach, a także od 
skroni po kości policzkowe. Cera ma być 
promienna, pełna blasku, ale pozostaje 
naturalna. Skóra musi być idealnie gład-
ka, polecane są lekkie podkłady, jednak 
kryjące niedoskonałości. W tym sezonie 
prym wiodą:
– Fiolet, ten kolor doda Twojemu spojrze-

niu tajemniczości, a kolor oczu wyda-
wać się będzie intensywniejszy. Dopeł-
nieniem makijażu są lekko podkreślone 
kości policzkowe oraz usta w natural-
nym kolorze.

– Złoto, tym kolorem podkreślamy nie 
tylko oczy, ale także kości policzkowe. 
Dzięki temu Twoja twarz nabierze bla-
sku i wyda się świetlista. Usta pozostaw 
w naturalnym kolorze.

– No make up czyli makijaż, który ma 
sprawiać wrażenie jakby go wcale nie 
było. Mimo to także pojawia się w róż-
nych wersjach: totalnie naturalnej – na-
gie oczy, usta w naturalnej barwie, pod-
kreślone jedynie kości policzkowe lub w 
naturalnych odcieniach – gdzie oczy są 
lekko przyciemnione (w cielistym odcie-
niu, o ton lub dwa ciemniejszym od skó-
ry) lub rozjaśnione, usta cieliste. Rzęsy 
są praktycznie niewidoczne.   

– Kolorowe oczy + kolorowe usta po-
wieki w jednolitym intensywnym ko-
lorze, podkreślone czarną kreską. We 
wszystkich kolorach: limonkowym, po-
marańczowym, czerwonym, różowym, 
niebieskim i zielonym. Do tego równie 
intensywne usta o lekko połyskującym 
wykończeniu: czerwone, pomarańczo-
we, w odcieniu fuksji. 

– Mocne oko, czyli obecny od kilku se-
zonów makijaż smoky. Najmodniejsze 
będzie smoky w kolorach: ciemny gra-
nat, zieleń, ale też czerń i szarość. Do 
tego naturalne usta, lekko podkreślone 
różem policzki, rozświetlona, porcela-
nowa cera.

– Czerwone usta, najlepiej lśniące, błysz-
czące, z drobinkami. Idealną czerwień 
pomadki  dobieramy  do  typu  kolory-
stycznego, czyli Lato i Zima wybierają 
chłodne odcienie czerwieni (czerwone 

wino, malina, nawet fuksja), Wiosna i 
Jesień wybierają ciepłe tonacje (czer-
wień makowa, koralowa, oranż). Moc-
no podkreślonym ustom towarzyszą 
jedynie dokładnie wytuszowane na 
czarno rzęsy. Makijaż zarówno na dzień 
jak i na wieczór. 

Manicure japoński

Ten tradycyjny japoński zabieg, opar-
ty na naturalnych składnikach pielęg-
nacyjnych, polecany jest szczególnie 

osobom posiadającym kruchą i łamliwą 
płytkę. Manicure japoński wzmacnia pa-
znokcie zasilając je krzemionką z Morza 
Japońskiego. Odżywia witaminami, krea-
tyniną oraz pyłkiem pszczelim, a zamyka-
jąc łuski tworzy naturalną barierę ochron-
ną przed szkodliwymi substancjami.

To metoda, która wzmacnia nasze na-
turalne paznokcie nadając im połysk różo-
wej perły, zalecana na paznokcie kruche, 
łamliwe i rozdwajające się. Zabieg polega 
na wmasowaniu pasty w płytkę paznok-
cia. Następnie nałożoną pastę zabezpiecz-
my wcierając w płytkę paznokcia puder, 
który powoduje zatrzymanie składników 
zawartych w paście przed zbyt szybkim 
ich spłukaniem z płytki paznokcia. Dodat-
kowym efektem tego zbiegu jest połysk, 
który utrzymuje się na płytce paznokcia 
przez ok. 2 tygodnie. Po wykonaniu zabie-
gu nie jest wskazane malowanie paznokci 
przez 4-5 dni, gdyż przyczepność lakieru 
do płytki paznokcia jest bardzo ograni-
czona. Zabieg trwa ok. 30 minut. Co 2-3 
tygodnie należy przeprowadzić uzupeł-
nienie, podobnie jak przy metodzie żelo-
wej i akrylowej. Zabiegu nie powinno się 
stosować krótko po zdjęciu tipsów. 

Mam nadzieję, że nowe trendy w ma-
kijażu 2011 spodobają się Paniom i że 
przy najbliższej okazji spytacie się swojej 
kosmetyczki o manicure japoński. Pozdra-
wiam serdecznie i do zobaczenia za mie-
siąc. D.
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– przewlekłe entezopatie,
– akupunktura,
– zapalenie nadkłykcia promieniowego/łokciowego k. ramiennej, 

(łokieć tenisisty, łokieć golfisty),
– zespół brzegu kości piszczelowej,
– zespół tarcia pasma biodrowo – piszczelowego.

Tę metodę można również wykorzystać w przypadku halluk-
sów, wrośniętych paznokci, stawów rzekomych, ciężkich złama-
niach, w bólach odcinka szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłu-

pa i wielu innych. Ze względu na swoją skuteczność ma szerokie 
zastosowanie w medycynie sportowej.

PRZECIWWSKAZANIA:
Zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepo-
wych, zakrzepica, choroba nowotworowa, ciąża, polineuropatia 
w cukrzycy, ostre stany zapalne, okres wzrostu u dzieci, terapia 
kortyzonowa do 6 tygodni przed pierwszą terapią ESTW.

Zadatek czy zaliczka

Często usługodawca przed wykonaniem pracy prosi o pieniądze 
na zakup materiałów lub na poczet przyszłej pracy. O tym, czy 
jest to zaliczka, czy zadatek, decyduje zawarta między nami 

umowa. Kwota wręczona usługodawcy staje się zadatkiem, gdy zo-
stanie to jasno sprecyzowane w umowie – inaczej będzie to zalicz-
ka. Ważne to jest też z tego punktu widzenia, że decyduje później 
o sposobie rozliczania się, jeśli dojdzie do zerwania umowy.

Zadatek: jeśli wykonawca nie dotrzyma umowy, możesz żądać 
zwrotu dwukrotnej wysokości wypłaconych pieniędzy. Gdy sam 
rezygnujesz z usług ekipy – zadatek przepada.

Zaliczka: jeżeli fachowiec zrezygnuje z pracy, musi zwrócić ci 
całą otrzymaną kwotę zaliczki. Gdy to ty odstępujesz od umowy, 
możesz stracić zaliczkę tylko, jeśli umowa tak przewiduje. Inaczej 
masz prawo żądać jej zwrotu.

Warto wiedzieć, że jeśli transakcja zakończy się pozytywnie, 
to nie ma znaczenia, jak zostały nazwane wypłacone pieniądze. 
Wówczas zarówno zaliczka, jak i zadatek po wykonaniu usługi zo-
stają zaliczone na poczet ostatecznej ceny. Umowa powinna za-
wsze jasno określać, w jakiej formie pieniądze zostały wypłacone. 
Niezależnie od tego, czy daje się zadatek czy zaliczkę, zawsze zażą-
dajmy od drugiej strony potwierdzenia odbioru pieniędzy.

renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: pełnoletnia; 
całkowicie niezdolna do pracy. Taka niezdolność (przepisy to 
określają jako naruszenie sprawności organizmu) musi być 

wynikiem choroby lub wypadku, do których doszło: przed ukoń-
czeniem 18 lat; przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli się uczy 
lub studiuje, podczas studiów doktoranckich. Niezdolność stwier-
dza lekarz orzecznik ZUS. Wniosek o rentę należy złożyć w oddzia-
le ZUS lub w miejscu zamieszkania. Trzeba do niego dołączyć: - za-
świadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9 wystawione przez 
lekarza prowadzącego; – dokumentację medyczną zgromadzoną 
przez cały okres leczenia (oryginały lub kserokopie z potwierdzoną 
zgodnością z oryginałami); – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 
jeśli jest się uczniem lub studentem; – ewentualnie zaświadczenie 
z gminy o posiadanych użytkach rolnych (w ha przeliczeniowych). 
Renta socjalna wynosi 84 procent najniższej renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy. (aj)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - terminy 
składania wniosków i zmian do wniosków. Wnioski o przyznanie 
płatności na rok 2011, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych 
ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 
dnia 15 marca do dnia 16 maja 2011 r. 

Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalenda-
rzowych po tym terminie, czyli do dnia 10 czerwca 2011 r., jednak-
że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność 
będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. 
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, 

płatności uzupełniającej i specjalnej płatności obszarowej do po-
wierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnona-
siennych można składać do dnia 31 maja 2011 roku. 

Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie danej płatności, 
(schematu pomocowego) ma zastosowanie tylko do jednolitej 
płatności obszarowej, płatności uzupełniających, przejściowych 
płatności z tytułu owoców miękkich oraz specjalnej płatności ob-
szarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych, i może polegać na:
• dodaniu nowych działek ewidencyjnych i rolnych do uprzednio 

złożonego wniosku o przyznanie tej płatności, 
• dokonaniu zmian w dołączonych do wniosku dokumentach 

(oświadczenia, umowy, z wyłączeniem płatności cukrowej, płat-
ności do pomidorów, płatności do krów i owiec),

• zmianie, w tym zwiększeniu powierzchni zadeklarowanych dzia-
łek rolnych.

Jeżeli, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011, rolnik z własnej 
inicjatywy poinformuje kierownika biura powiatowego, że dane 
zawarte we wniosku o przyznanie są nieprawidłowe lub dane 
wykazane we wniosku zdezaktualizowały się od czasu jego zło-
żenia, w tym również, jeżeli zgłosi na danej działce ewidencyjnej 
powierzchnie niezgłoszone do płatności (o ile nie został powiado-
miony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz nie 
został poinformowany o nieprawidłowościach we wniosku), nie 
stosuje się pomniejszenia płatności. Poinformowanie kierownika 
biura powiatowego dokonywane jest na formularzu wniosku z za-
znaczeniem „Zmiana wniosku”. Formularz „Zmiany do wniosku” 
powinien zostać wypełniony tylko w zakresie danych, które we 
wniosku są nieprawidłowe lub od czasu złożenia wniosku uległy 
dezaktualizacji. Ponadto rolnik składając „Zmianę do wniosku” 
wypełnia wszystkie dane osobowe oraz czytelnie podpisuje zmia-
nę. Zmiany nie należy składać w odniesieniu do płatności za krowy 
i owce, jeżeli rolnik dokonał zgłoszenia wybicia zwierzęcia. 

Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 
10 czerwca 2011 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% 
za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się 
do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzch-
ni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformo-
wała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku 
lub, jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do 
wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, 
w przypadku, których stwierdzono nieprawidłowości. (ARiMR)
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HVieZdy O nás Náš test
Býk (21.4.-20.5.)
Spokojnosť bude z vás priam vyžarovať. 
Všetko, do čoho sa pustíte, sa vám zaruče-
ne podarí a navyše sa vám podarí nadvia-
zať nové známosti a kontakty, ktoré by sa 
vám mohli hodiť do budúcnosti. Snažte sa 
viac komunikovať s okolím. Nepúšťajte sa 
do ničoho väčšieho, zamerajte sa len na to 
najdôležitejšie.

BlíŽeNCi (21.5.-21.6.)
Každý deň začnite zahryznutím niečoho 
pod zub a rýchlo sa ponáhľajte do práce. 
Bude sa vám skvele dariť, a preto využite 
všetky sily, aby ste vykonali tie najnároč-
nejšie pracovné úkony. Nepreháňajte to 
ale zbytočne s pracovným nasadením. Ná-
sledky prepracovania sa väčšinou napravu-
jú dlho. Nájdite si čas aj relax.

rAk (22.6.-22.7.)
Neodsúvajte dôležité rozhodnutia na ne-
skôr. Prešľapovanie z nohy na nohu by vás 
mohlo pripraviť o všetky sily. Podmienky sa 
zmenia a vy sa môžete ocitnúť v nevýho-
de. Využite šancu a dajte zo seba všetko, 
prekonajte nervozitu a strach a pustite sa s 
chuťou a elánom do práve ponúknutej pra-
covnej príležitosti.

leV (23.7.-23.8.)
V práci sa vám bude dariť veľmi dobre. O 
niečo horšie to bude v súkromí. Pravdepo-
dobne dôjde k výmene názorov. Dávajte si 
pozor na jazyk, aby ste si nezavarili až príliš. 
Snažte sa radšej viac počúvať ako rozprá-
vať. V zamestnaní by ste sa mali na sto per-
cent venovať svojim povinnostiam.

pANNA (24.8.-23.9.)
Pracujete ako drak a právom si myslíte, že 
by vás mal váš nadriadený pochváliť. Mož-
no sa jeho pochvaly nedočkáte, avšak, ak 
sa budete aj doma snažiť rovnako ako v 
práci, dočkáte sa pochvaly od svojej lásky. 
Možnože budete prekvapení spôsobom, 
aký zvolí. Čaká vás stretnutie s osobou, 
ktorú ste dlho nevideli. 

VáHy (24.9.-23.10.)
Financií je síce dostatok, ale málo príleži-
tostí manipulovať s nimi podľa vlastného 
uváženia. Výdaje budú veľké, ale do dlžôb 
sa nedostanete. Nebojte sa investovať. 
Dávajte si dnes pozor na omyly. Najmä si 
dobre strážte to, čo poviete. Môže sa stať, 

že nahlas poviete niečo, o čom ste podľa 
ostatných nemali mať ani len tušenie. 

škorpióN (24.10.-22.11.)
Čakajú vás také malé sladké dobrodružstvá, 
pri ktorých zistíte, že nejeden priateľ nie je 
priateľom a že nejedna susedka striehne 
na senzáciu z vášho súkromia. Nevyrábajte 
z toho drámu. Možno je najvyšší čas upria-
miť svoju pozornosť aj na iné záležitosti. 
Nevenujte sa len práci a začnite dbať aj o 
svoje telo, inak to nezvládnete. 

sTreleC (23.11.-21.12.)
Mali by ste viac dôverovať inštinktu a ne-
snažiť sa ovládať život do poslednej bod-
ky. Spoľahnite sa na náhodu, niektoré veci 
majú svoj čas. Tešte sa na zmenu k lepšie-
mu. Ak máte pocit, že sa nechcete miešať 
do riešenia rodinných záležitostí, nerobte 
to. Základom všetkého je vypracovať si 
spoľahlivý systém.

koZoroŽeC (22.12.-20.1.)
Všetko bude prebiehať v príjemnej a po-
kojnej atmosfére. Na pracovisku nevzniknú 
žiadne problémy. V súkromnom živote sa 
snažte urovnať všetky problémy, aby vás 
zbytočne netrápili. Ako odmenu si doprajte 
napríklad návštevu kina alebo posedenie s 
priateľmi, ktoré ste už dlhšie odkladali. 

VodNár (21.1.-19.2.)
Presvedčte sa o sile ctižiadostivosti. Snaž-
te sa presadiť na pracovisku. Ukážte, že 
ste hodný dobrého miesta. V súkromnom 
živote si nenechajte skákať po hlave a za-
čnite si konečne presadzovať svoje názory. 
Neuváženým investovaním by ste sa mohli 
pripraviť o peniaze. Ak však budete inves-
tovať rozumne, určite získate.

ryBy (20.2.-20.3.)
Nerobte vážne rozhodnutia a vyvarujte 
sa unáhlených záverov. V komunikácii s 
okolím buďte ústretoví a nepresadzujte 
bezhlavo svoje názory. Ak sa vám nechce 
vstávať do práce, prekonajte svoju lenivosť. 
Nielenže vyriešite istú pracovnú záležitosť 
perfektným spôsobom, ale dostane sa vám 
aj uznania od vašich nadriadených. 

BArAN (21.3.-20.4.)
Na pracovnej pôde sa vám bude vskutku 
dobre dariť. Vyhýbajte sa nepríjemným 
situáciám, hlavne neprotirečte nadria-
deným. Nemuselo by sa vám to vyplatiť. 
Zamyslite sa nad tým a pokúste sa zistiť 
korene nepríjemnej situácie. Pre vlastné 
povzbudenie pozvite partnera do kina, na 
prechádzku či na večeru. (ms)

Pracovať menej je zdravé
1. Nosíte prácu domov?

a) nikdy – 3; 
b) niekedy – 2; 
c) vždy – 1.

2. Nájdete si počas týždňa čas na relax?
a) s týmto na mňa nechoďte – 1; 
b) jedenkrát – 2; 
c) päťkrát – 3.

3. Keď sa venujete rodine, 
a) ste mysľou prítomný – 3; 
b) sporadicky uvažujem  

nad povinnosťami – 2; 
c) nedokážem nemyslieť  

na povinnosti – 1.

4. Patríte k ľuďom, ktorí potrebujú von-
kajšie podnety?
a) mám zapnuté rádio, internet a TV, aj 

keď ich nesledujem – 1; 
b) stačí mi len jeden z podnetov – 2; 
c) keď mám možnosť, užívam si „rádiový 

pokoj“ – 3.

5. Ak sa ocitnem sám, 
a) viem to vychutnať a užívam si to – 3; 
b) som nervózny a hľadám  

rozptýlenie – 1; 
c) vyspím sa – 0.

6. Koľko káv alebo energy drinkov denne 
vypijete?
a) 1-3 – 3; 
b) 4-5 – 2; 
c) 6 a viac – 1.

7. Ako často čerpáte dovolenku?
a) jeden- až dvakrát do roka – 3; 
b) raz za dva až tri roky – 2; 
c) raz za 4 až 5 rokov – 1.

8. Aká je kvalita vášho spánku?
a) veľmi uspokojivá – 3; 
b) môže byť – 2; 
c) čo je to spánok – 1.

9. Keď nejdú veci podľa môjho plánu,
a) dokážem sa povzniesť a akceptovať 

zmenu vyrovnane – 3; 
b) dokážem sa s tým vyrovnať so zaťatý-

mi zubami – 2; 
c) nechajte ma na pokoji, lebo vás po-

hryziem – 1.

10. Využívate nástroje psychohygieny, ako 
sú relaxácia, meditácia, hobby?
a) áno, pravidelne – 3; 
b) sporadicky – 2; 
c) na hlúposti nemám čas – 1.
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vyhodnotenie:
26-30 bodov: Môžete sa považovať za vyrovnanú osobnosť. Vie-
te vyvažovať medzi osobným a pracovným životom. Dalo by sa 
o vás povedať, že zvládate pracovný život. Viete flexibilne prepí-
nať medzi aktivitou a pasivitou. Ak sa budete držať tohto život-
ného štýlu, je vysoká pravdepodobnosť, že sa dožijete stovky.
16-25 bodov: Všímate si varovné signály stresu a vyčerpania, 
ale ešte ich neberiete vážne. Tento postoj musíte zmeniť, ak sa 
chcete v spokojnosti dožiť vysokého veku. Naučte sa sústrediť 
na prítomný okamih, ak ste s rodinou, buďte s rodinou, ak re-
laxujete, tak relaxujte. Naučte sa postupy, ako si vyčistiť hlavu. 
Určite nie alkoholom!
10-15 bodov: Ste na hranici vyhorenia, pokiaľ ste ju už ne-
prekročili. Vaše okolie aj vaše telo vám dávajú varovné signály, 
ale vy nepočúvate. Neviete, čo to znamená poriadne sa vyspať, 
máte veľmi málo uspokojivých medziľudských vzťahov, máte 
pocit, že celý svet sa spriahol proti vám. Unavuje vás neustále 
vysvetľovanie a riešenie problémov. Ak sa nespamätáte, hrozí, 
že do roka budete čeliť vážnym zdravotným problémom. (aj)  

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 ad-
ministratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy 
a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POľŠTINE: V SLOVENČINE:

baryłkowatość súdkovitosť

rozwiertak výstružník

rzaz deliaca škára

różnica potencjałów napätie

koperta bąbelkowa obálka s bublinkami

druk. kolofon, stopka tlač. tiráž

kilometraż kilometrovník

tłuczka drvička

wręg let., lod. rebro

zelówka obuv. podrážka

konsonans fyz. konzonancia, súzvuk

* * *
Čo je úspech:
Vo veku 3 - Úspech je, ak nenakakáš do plienok.
Vo veku 12 - Úspech je, ak máš priateľov.
Vo veku 16 - Úspech je, ak máš vodičák.
Vo veku 20 - Úspech je, ak máš sex.
Vo veku 35 - Úspech je, ak máš prachy.
Vo veku 50 - Úspech je, ak máš prachy.
Vo veku 60 - Úspech je, ak máš sex.
Vo veku 70 - Úspech je, ak máš vodičák.
Vo veku 75 - Úspech je, ak máš priateľov.
Vo veku 80 - Úspech je, ak nenakakáš do plienok.

* * *
- Chlape, vylezte už konečne z tej telefónnej búdky! Trčíte tam pol 
hodiny a ešte ste nepovedali ani slovo.
- Prepáčte! Telefonujem s manželkou.

* * *
Pilot volá na základňu:
- Chlapi, čo mám robiť?! Lietadlu už skoro došlo palivo a som veľmi 
ďaleko od pobrežia! Navyše neviem plávať!
- Opakuj po mne. Otče nás, ktorý si na nebesiach...

* * *
Policajta Jozefa K. (23) napadla vo včerajších ranných hodinách 
v priebehu výkonu služby myšlienka. Prokurátor celú záležitosť 
označil ako útok na verejného činiteľa.

- No, začalo to tým, že som sa oženil. To som nikdy nemal robiť.
Vzal som si totiž jednu vdovu, čo mala dospelú dcéru, ktorá sa 
teda stala mojou nevlastnou dcérou. Keď prišiel na návštevu môj 
otec, tak sa do nej zamiloval a potom sa s ňou oženil, takže moja 
nevlastná dcéra teraz bola mojou nevlastnou matkou. Potom sa 
mojej žene narodil syn, ktorý bol samozrejme tiež otcov švagor, 
pretože to bol brat jeho manželky. No, ako som vám hovoril, moja 
nevlastná dcéra bola tiež moja nevlastná matka, takže jej malý 
brat bol teraz i mojím strýkom. No a z toho tiež vyplýva, že moja 
žena, ktorá je matkou mojej nevlastnej matky, je tiež mojou babič-
kou a ja som jej vnuk. Ale to nie je všetko. Pretože mám za ženu 
nevlastnú babičku, nie som len jej manžel a vnuk, ale som tiež svoj 
dedko. Teraz už chápete, prečo som tu? 

5-ročný Janko sa pýta rovnako starej Marienky:
- Marienka vydáš sa za mňa?
- A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami?

* * *
Prečo chodí policajt do garáže s obuškom?
Lebo chce dobiť baterky.

* * *
Ako si muž predstavuje jedlo so šiestimi chodmi?
Pizza a päť plechoviek piva.

* * *
- Ty, Dežo, počul si, že vraj jedna žena z piatich je doma týraná?
- Hlúposť. Mal som tri a tĺkol som všetky bez výnimky.

* * *
Jeden doktor na stáži navštívil miesto nazývané honosne - mentál-
ny inštitút a pýta sa jedného pacienta:
- Ako ste sa sem dostali? Aká je povaha vašej choroby?

(ms)
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vajcia varené v moči
Kuchári z provincie 

Zhejiang na vý-
chode Číny sa snažia 
všetkých presvedčiť, 
že vajcia varené v 
moči sú výbornou a 
zdravou pochúťkou, 
a preto by bola  ško-
da nepodeliť sa o ňu 
aj s ostatnými. Exis-
tujú však odôvodne-
né obavy, že v iných 
častiach sveta na to budú mať iný názor. 
Vajcia varené v moči detí sú súčasťou kul-
túry v tejto časti Číny už tisíce rokov a jej 
predstavitelia teraz chcú, aby ich spoznali 
na celom svete. Moč získavajú z miestnych 
škôl a ten najlepší pochádza od chlapcov 
do 10 rokov. Vedrá čerstvého moču vybe-
rajú každý deň. Delikatesu varia od skorých 
ranných hodín najprv so škrupinou a po-
tom bez nej, aby na ďalší deň bola pripra-
vená na konzumáciu. Vajcia sú vraj chutné 
a zdravé. Zastavia horúčku a pomôžu vám 
sústrediť sa, ak máte pocit, že ste ospalý. 
(Zdroj: topky.sk)

Zadržali kozu  
podozrivú z lúpeže
Polícia v Nigérii zadržala kozu podozri-

vú z pokusu o ozbrojenú lúpež. Civilní 
strážcovia doniesli čiernobiele zviera na 
policajnú stanicu s tým, že ide o ozbroje-
ného zlodeja, ktorý sa za pomoci čiernej 
mágie zmenil na kozu, aby unikol zatknu-
tiu po tom, čo sa pokúsil ukradnúť osobný 
automobil. Skupina civilných strážcov pri-
šla nahlásiť, že keď vykonávali obhliadku, 
všimli si nejakých chuligánov, ako sa snažia 
ukradnúť auto. Jednému sa však podarilo 
utiecť, pričom ten druhý sa zmenil na kozu, 
- uviedol policajný hovorca nigérijského 
štátu Kwara. Síce udalosť nemôžu potvr-

diť, kozu však zadržali. Mnoho miestnych 
obyvateľov si už kozu na policajnej stanici 
prišlo pozrieť a väznené zviera sa dostalo 
aj do nigérijských novín, kde bolo vyfote-
né vedľa kopy slamy. Viera v čiernu mágiu 
sa rozšírila do mnohých oblastí Nigérie, 
ktorá je najľudnatejšou africkou krajinou. 
(Zdroj: fnk, ČTK)

Zošrotovali trezor z peniazmi
V Nemecku došlo v istej banke k fatálne-

mu omylu. Deutsche Postbank nechala 
zošrotovať trezor, ktorý bol naplnený 170 
tisíc eurami. Zamestnanci firmy, zodpo-
vednej za jeho zničenie, neverili vlastným 
očiam, keď k nim pri vykladaní zošrotova-
ného nákladu začali prilietavať euroban-
kovky, informoval denník Oranienburger. 

Ako k takejto zásadnej chybe mohlo dôjsť, 
vysvetľuje Deutsche Postbank na základe 
článku nepozornosťou svojho pracovníka 
pri sťahovaní jednej z filiálok. Trezor pred 
jeho odovzdaním firme na spracovanie 
odpadu nebol úplne vyprázdnený. Najprv 
sa predpokladalo, že došlo ku krádeži. Po-
tom však dospeli k záveru, že k žiadnemu 
trestnému činu nedošlo, uvádza denník. 
(Zdroj: SITA)

Bližšie k objavu neviditeľnosti
Škótski a českí vedci objavili princíp ne-

viditeľnosti. Prvý realistický návrh Ulfa 
Leonhardta z univerzity v St. Andrews v 
Škótsku a docenta Tomáša Tyca z Masary-
kovej univerzity v Brne zverejnil vedecký 
časopis Science. Tyc s Leonhardtom do-
končili po niekoľkých mesiacoch výpočty, 
podľa ktorých bude možné s pomocou 
špeciálnej pokrývky zneviditeľniť statické 
predmety. Lúč svetla predmet „obtečie“ a 
vráti sa do pôvodného smeru, čím sa vec 
stane pre ľudské oko neviditeľnou. Plášť, 
ktorý by umožnil pohybovať sa tak, aby bol 
človek neviditeľný, je zatiaľ v nedohľadne. 
Ak sa výpočty Leonhardta a Tyca potvrdia, 
bude mať o ne zrejme záujem armáda. 
Myšlienka vojenského využitia objavu sa 
Tycovi ani Leonhardtovi nepozdáva, preto 
sa profesor Leonhardt ďalším výskumom 
neviditeľnosti už nechce zaoberať, obáva 
sa vojenského využitia výskumu. (Zdroj: 
SITA)
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Norbert sarna, roľník pracujúci na poli Alexandra Bandyková, Život roľníkov kedysi pod Babou horou

Helena šoltýsová, Zvážanie sena evelina małysová, pasenie husí

karolína radecká, Tradičný gazdovský dvor a poľnohospodárske práce na spiši margita Zbelová, Žatva

Bartolomej Veselovský, mútenie masla Justína Nováková, koledníci
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Almanach, słowacy w polsce cz. Vi, Vii, Viii, iX, Xi, kraków . . . . . . . . . .10,00 zł

J. ciągwa, J. szpernoga, słowacy w powstaniu warszawskim,  
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew tobjański, czesi w polsce, kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. ciągwa, dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

H. Homza, st. A. sroka, Štúdie z dejín stredovekého spiša,  
kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

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

Vlastimil kovalčík, klucz Światła – wybór poezji, kraków 1998  . . . .13,00 zł

pavol országh Hviezdoslav, dzieci prometeusza (deti prometeusa),  
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

regina Adamska-matusiak, klasycyzująca poetyka  
milana rúfusa, kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

antologia współczesnej poezji słowackiej,  
w przekładach bohdana urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

julian kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na spiszu i orawie  
w latach 1945–1957, kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

Franciszek kolkowicz, moje pejzaże  
(moje krajinky, kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, towarzystwo słowaków w polsce,  
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek kolkowicz, oravské návraty, kraków 2005 . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Ivan bukovčan, stryczek dla dwóch,  
czyli rzeź domowa, Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

jerzy s. Łątka, Bohater na nasze czasy?, kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július balco, wróbli król, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

milica majeriková, Vojna o spiš, kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

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

r. kožiak, j. nemeš, kresťanstvo v časoch  
sv. Vojtecha, kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

j. ciągwa, państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach europy  
Środkowej, kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, nepokojná hranica  
+ dvd boHoM zabudnutÉ KÚty, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł


