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ODMENY VYČARILI ÚSMEV
T

ohtoročná výtvarná súťaž L. Korkoša patrila regionálnej
temake s názvom Ako sa žilo kedysi na Orave a Spiši.
Účastníci súťaže poslali do redakcie veľký počet prác, na
ktorých bolo viditeľné ich úsilie. A to sme odmenili peknými cenami, ktoré už na začiatku júna t.r. poputovali do detských rúk.
Keďže výsledky boli vyhlásené v aprílovom čísle, viacerí odmenení
sa už nevedeli dočkať svojich zaslúžených cien, čo bolo vidieť aj na
ich rozžiarených tvárach pri preberaní cien.
Najskôr redakcia pri príležitos recitačnej súťaže odovzdala
prvé odmeny žiakom na Spiši. Tí, ktorí tam neboli prítomní, prebrali ceny z rúk svojich učiteľov. V staršej skupine si prvú cenu prebrala Anna Stanašeková z Nedece. Veľmi sa potešila digitálnemu
fotoaparátu Nikon s výbavou a viacerými výtvarnými pomôckami.
Druhou ocenenou v tejto skupine bola Karolína Radecká z Kacvína,
ku ktorej poputoval DVD prehrávač a takež viaceré výtvarné pomôcky. Ostatné hodnotné ceny a diplomy prebrali pre svojich žiakov
učitelia. Do škôl vo Fridmane, Vyšných Lapšoch a Repiskách zaniesla
ceny redaktorka Dorota Mošová, ktorá ako povedala, odmeny spôsobili nesmiernu radosť deťom a boli s nimi veľmi spokojné.
Na ďalší deň sa tajomník redakcie Marián Smondek vybral spolu s vedúcou klubovní na Orave Boženou Bryjovou navšviť oravské školy a odovzdať odmeny. Ich príchod v každej škole vzbudil
pozornosť a radosť. Priniesol nielen pár minút oddychu od vyučovania, ale aj potešenie pre usilovných mladých výtvarníkov. Museli
pritom precestovať skoro celú hornú Oravu, pretože z každého jej
kúta poslali žiaci veľmi pekné práce, za ktoré si zaslúžili odmeny.
Najskôr boli v Hornej a Dolnej Zubrici, neskôr vo Veľkej i Malej Lipnici, kde odovzdali prvú cenu v mladšej skupine Martynke Stachnovej, neskôr navšvili Chyžné i Jablonku a nakoniec dorazili do
Harkabúza, kde ich už netrpezlivo očakávala celá škola.
Takto pred prázdninami sme shli vyčariť úsmev na detských
tvárach a vďaka tomu žiaci môžu cez prázdniny v plnej miere využívať získané odmeny. Všetkým účastníkom súťaže ešte raz ďakujeme za zaslané práce, odmeneným gratulujeme a všetkých
žiakov už teraz pozývame do novej výtvarnej súťaže, ktorá bude
vyhlásená po prázdninách v septembrovom čísle Života. Teraz už
mi neostáva nič iné len popriať Vám, milí žiaci, pekné prázdniny,
plné oddychu a slnečného počasia.

Cenu si preberá Anna Stanaszeková z Nedece

Odmenené žiačky z gymnázia v Chyžnom

Agáta Jendžejčíková
Foto: M. Smondek

J. Kurnatová z Novej Belej sa odmene potešila

A. Bandyková z Prívarovky spolu s riaditeľkou

M. Smondek odovzdáva cenu Š. Borówkovi z Jablonky-Borov
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íce na zobrazeniach rajského života často vidíme prarodičov Adama a Evu odetých len do ﬁgových listov, v priebehu sícročí existencie ľudského pokolenia predsa len
všetci ľudia svoje oblečenie v závislos od prostredia zdokonalili.
Asi si nedokážeme ani predstaviť, aby v dnešnej dobe napr. ľudia
na Orave chodili ode len v listoch. Nielen že by to bolo asi dosť
smiešne, ale aj zdraviu nebezpečné, veď v zime by v takom oblečení na Orave len málokto prežil. Preto za e roky sa ľudia naučili vyrábať si odev. Každý si ten svoj zdokonaľoval, a tak nakoniec
vzniklo mnoho variantov, ako môže ľudský odev vyzerať. Jedným
z nich je nepochybne hornooravský ľudový kroj. Síce rozhovor
o ňom sme s Krištofom Pieronkom z Podvlka, ktorý šije oravské
kroje, nezačínali v raji, predsa len sme sa trochu ponorili do histórie a v nej hľadali jednotlivé vplyvy, ktoré sa odrazili na vzhľade
tohto hornooravského kroja. Nechajme však slovo Krištofovi:
- Vždy som chcel mať oravský kroj. Nikdy som však nemal dostatok peňazí na to, aby som si mohol taký kroj kúpiť. Preto som
sa rozhodol, že si ho ušijem sám. To som si zaumienil v čase, keď
som ešte chodil na základnú školu. Nevedel som síce ako, ale pusl
som sa do toho. Keďže u nás na povale sa nachádzali mnohé kroje
ujov a strýkov, ktoré nikto nenosil, lebo neboli v móde, pomaly som
ich začal zbierať ako vzory pre nové kroje. Prvý strih nohavíc som si
vyskúšal na deke. Skúsil som ich vystrihnúť a zošiť. Na druhý pokus
som si ušil už normálne súkenné nohavice a tak sa to vlastne všetko začalo. Následne ma niekto poprosil, aby som ušil aj pre neho
a celý kolotoč sa roztočil.

a súkna. Ozdoby sú vlastne vzormi, ktoré sa používali v Uhorsku
na vojenských uniformách. Ľudia, vracajúci sa domov z vojny, so
sebou priniesli aj nové vzory, ktoré sa na hornooravskom kroji
začali používať v polovici 19. storočia. Predtým oblečenie nebolo
vyšívané.
Oravský kroj začal pomaly zanikať v každodennom úžitku po
prvej svetovej vojne, pretože chýbal materiál na jeho výrobu a výzdobu. Chýbali hlavne šnúrky vyrábané v Uhorsku, ale i súkno,
pretože po zmene hraníc, teda po pričlenení čas obcí k Poľsku,
nemali ľudia prístup k bývalým uhorským výrobkom. V tom čase
začal dominovať podhalský kroj a časť obcí ako napr. Pekelník, Bukovina, či dokonca časť Chyžného začala používať podhalský kroj.
Dodnes sa táto tendencia udržala v Pekelníku, v Podsklí, Bukovine,
pretože sa tam v týchto krojoch chodilo najdlhšie.
Dalo by sa však povedať, že aktuálne prichádza druhá vlna
„podhalanizácie“, ktorá je hádam ešte horšia od tej prvej, pretože
sa začínajú miešať prvky oravského a podhalského kroja. V oravskom kroji začínajú používať spinky, mnohí Oravci chodia v podhalských krpcoch, nosia podhalské klobúky zdobené mušličkami,
čo na Orave predtým nebolo. Jednoducho sú teraz podhalské klobúky módne.
A vracajúc sa k pôvodnému oravskému kroju, ďalší vplyv na
jeho zánik z každodenného úžitku mali pomaly vznikajúce prvé
fabriky vyrábajúce oblečenie. Mladá generácia čoraz častejšie siahala po moderné oblečene. Dokonca v druhej polovici 20. storočia
nastal taký čas, že tradičný kroj nosili len folklórne súbory počas
vystúpení.

Všeobecne o hornooravskom kroji

Košeľa a blúzka

Tým pôvodným krojom sa azda najviac podobajú e zo Suchej
Hory, v ktorých sa dodnes zachovalo najviac valašských prvkov. Pôvodný kroj bol bez ozdôb, jednoducho prakcké oblečenia z plátna

Tradičná oravská košeľa i blúzka bola šitá z obyčajného ľanového plátna. Mužské košele sa od blúzok líšili tým, že košele mali síce
rukáv naberaný, ale dlhý dole s manžetou a ženská blúzka mala
rukáv krátky a naberaný. Sprvo ženské i mužské košele neboli
s gombíkmi, ale bol len výstrih na hlavu, ktorý sa po oblečení zaväzoval pri krku šnúrkou, neskôr sa začal tento výstrih zapínať na
štyri gombíčky.
Strih košieľ i blúzok bol veľmi jednoduchý. Napr. na naberané
rukávy na blúzkach bol prakcky využité toľko plátna ako na prednú polovicu blúzky. Strih bol ež úplne jednoduchý, pretože sa robil
len výstrih na šiju a pod rukávy sa došíval švihel, inak bolo všetko
strihané rovno, bez výstrihov na rukávy, ako sa robí dnes.
Aj košeľa sa šila „na mieru“. V žiadnej historickej literatúre
sa nikdy nikde nespomína, aby gazda chodil merať či mu to bude
dobré. Nikdy sa nebrali na košeľu miery, ani si ju nikdy nikto pred
uši m neskúšal. Základným rozmerom na ušie košele bol tož
okenný rám, a či vyšla nižšie či vyššie, že až pupok bolo vidieť ako
na Detve, to nebol problém.

Nohavice či sukňa, a čo pod ňou
Tradičné oravské i goralské nohavice sú šité z vlneného súkna,
aj jedny aj druhé však majú ten istý strih, t.j. uhorský strih. Takýto
strih nohavíc sa používal na území dnešného Slovenska i Maďarska. Nohavice boli na Orave zdobené šnúrkami. V Poľsku je ešte
jeden kroj, v ktorom sú nohavice zdobené nie výšivkou, ale našívaním šnúrok. Pôvodne sa používali vlnené šnúrky, ktoré si gazdinky
kupovali v obchodoch.
Čo sa ešte týka nohavíc, e sa šili z bystrického súkna, ktoré
bolo na Oravu dovážané z Banskej Bystrice. Ľudia si síce dokázali
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vyrobiť z vlny súkno aj doma, avšak to domáce nebolo také pekné
ako z továrne. Respek ve v neskoršom období súkno na pracovné
oblečenie bolo domácej výroby a sviatočné bolo krásne, kúpené.
Ľudia si dávali veľký pozor na odev, pretože to nebola lacná záležitosť, a prakcky sa vo sviatočnom odeve chodilo len do kostola.
To bolo ku tomu ešte aj veľmi pekne cifrované, pracovné oblečenie
však cifrované nebolo.
Ženský kroj bol pôvodne jednofarebný. Na fotograﬁách Sterculu zo začiatku 20. storočia kvetové vzory tzv. „betovky“ nenájdeme. Farebné kvetové kroje vidieť len na fotograﬁách súboru Emila
Mikku, na iných fotograﬁách z toho istého časového obdobia kvetové kroje nie sú. Je dosť možné, že takýto kvetový vzor sa ujal práve v tomto období. Ženské šaty boli spočiatku šité z plátna, ktoré
nebolo ani farbené. Až neskôr sa začalo plátno farbiť prírodnými
farbami a nanášalo sa naň nejaké vzory. Ženy si pod šaty obliekali
spodničku, na Orave len jednu, takže nemali obrovské široké sukne. Vôbec prvé hornooravské sukne boli vlastne ovinutým pásom
plátna zaviazaným šnúrkou. Až neskôr sa začali šiť pásy a dolnú
časť obšívať ozdobnými lemami.
Spodné prádlo, z toho, čo som sa dozvedel od starších, sa začalo používať až po druhej svetovej vojne. Dovtedy sa slipy, trenírky
či nohavičky vôbec nepožívali a ženy chodili takež bez podprsenky. V zime sa pod nohavice a sukne obliekali plátenné gate.

Klobúky a ručníky
Kroj sa v priebehu rokov menil, podľa módy, čo bolo najlepšie
vidieť podľa klobúkov. Bolo obdobie, že sa nosili klobúky so širokou strieškou ohýbanou dohora, neskôr sa nosili klobúky s menšou
strieškou ež ohýbanou dohora, ale už nie až tak vysoko. Dnes nosia klobúky spredu ohnuté dole a zozadu dohora. Klobúky sa zdobili vyšívanou šnúrkou. Dnes však málokto nosí pravdivý oravský
klobúk. Aj keď existuje možnosť u výrobcov objednať si ho a bez
problémov ho výrobcovia klobúkov urobia, na Orave je čoraz viac
podhalských klobúkov. Ja síce klobúky nevyrábam, ale ich objednávam také, aké chcem. Keďže som chcel mať pravdivý starý oravský
klobúk, z múzea som si požičal jeden na ukážku a vyrobili presne
taký istý, ako som doniesol.
Ženy si chránili hlavy v chladnom počasí ručníkmi, ktoré boli
najčastejšie jednofarebné zdobené lemom. Ale neboli také malé ako
dnes, ale veľké a siahali až poniže ramien. Podľa toho, čo som videl
na dobových zobrazeniach, takéto ručníky nosili kedysi aj muži.

bíky. Ľudia však šili kroje z toho, čo akurát mali po ruke a zdobili,
ako vedeli. V medzivojnovom období bolo čoraz viac rôznych materiálov. Ja som sa dokonca stretol s prucnikom, ktorý bol podšitý
ri ovinou, ktorú priviezli z Ameriky.
Pred chladom a snehom sa ľudia chránili guňou, ktorá mala
charakter peleríny. Tá bola krásne vyšívaná, preto sa nosila vždy
navrchu. Čím krajšia výšivka, tým bol gazda bohatší. V zime sa ľudia obliekali do kožuchov vyrábaných z baranej kože. Veľmi známe
boli takež oravské kožuchy a serdaky vyrábané v Oravke. V tuhej
zime hlavu chránila baranica.

Na záver
Treba podotknúť, že celý oravský kroj bol natoľko jednoduchý, že si ho každý mohol ušiť sám doma. Ale e vycifrované čas,
napríklad zdobené prucniky robili niektoré ženy, ktoré ich potom
predávali, lebo nie každá dokázala prucnik tak pekne vycifrovať.
Čo sa zasa týka krpcov, také pracovné si každý gazda vyhotovil aj
z obyčajnej prasacej kože. Dokonca niektorí Podvlčania spomínajú
na to, ako mladí chlapci išli pásť kravy až na poľany nad Sidzinu.
Po ceste však poriadne vyhladli, a keďže mali nové krpce z prasacej kože, ktoré sa im po ceste trochu rozmočili, na mieste si krpce
upiekli a zjedli.
Sprac.: Marián Smondek
Foto: archív Krištofa Pieronka, ms

Opasky a krpce
Pôvodné opasky, ktorými sa dá dvakrát opásať, boli spolu s nohavicami nosené celý čas. Jedna časť držala nohavice a druhá bola
vlastne ozdobou. Široké opasky, ktoré sa nosia dnes, sú väčšinou
podhalského typu, ktorý má iné zapínanie ako pôvodný oravský.
Široký oravský opasok sa viac podobá tomu, aký sa nosí v okolí
Żywca, pretože podľa historických prameňov ľudia z Oravy pôvodne odaľ kupovali opasky.
Krpce pre ženy a pre mužov boli šité tak isto. Síce niektorí teraz
tvrdia, že existovali nejaké detaily, vďaka ktorým sa dajú rozlíšiť
ženské a mužské krpce, ale ja si myslím, že to bolo vymyslené neskôr. Na sviatočné krpce sa koža kupovala najčastejšie v Trstenej
na jarmoku. Tam si poriadne zmerali, koľko jej bude treba a z toho
potom doma šili krpce. Do práce si vyrábali krpce doma z prasacej
kože.

Prucnik i niečo na zimu
Ženy si na blúzky obliekali prucnik, teda vesčky alebo kabáky, ktoré boli šité z kvalitného súkna kúpené v Trstenej a tak isto
ako súkenné nohavice boli zdobené šnúrkami a zapínané na gom-
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DEJINY JABLONSKÉHO URBÁRU
D

vadsať rokov som pôsobil v urbáre ako predseda, od
roku 1972 do roku 1992, a o dejinách urbáru som sa
dozvedel od môjho dedka. Čo vlastne znamená či znamenalo kedysi slovo urbár? Boli to všetky dávky a povinnos, aké
poddaní museli dávať a vykonávať voči zemepánovi1.
Môj dedko sa narodil v roku 1854 a zomrel v roku 1939. Spomínal na to, čo mu hovorila jeho matka. Keď bola mladá a ešte
slobodná, chodila na pánske odrábať urbárske povinnos. Najhoršie bolo pre ňu odrábanie mydlenia ľanu na trlici. Keď bolo v roku
1848 zrušené poddanstvo, orná pôda sa dostala do vlastníctva
roľníkov. Čo sa týka niektorých lesov, e zostali majetkom zemepánov. Keď v roku 1871 Uhorský snem zriadil zákon, všetky lesy sa
stali majetkom urbárskych spoločnos roľníkov, so samostatným
hospodárením. Od toho času tj, od roku 1872, existovala v Jablonke urbárska spoločnosť. Prvé urbárske zhromaždenie zvolal
richtár. Rozprával mi o tom môj dedko, ktorý bol na tomto zhromaždení prítomný. Vtedy bol zvolený prvý predseda urbáru, horný gazda a pokladník. Odvtedy sa urbár stal právnou inštúciou
a zároveň získal stanovy, podľa ktorých mal hospodáriť. Všetky
zápisy o urbároch sa nachádzajú v archíve v Dolnom Kubíne. Toto
mi povedal už nebohý magister Stanislav Valah z Hornej Zubrice,
ktorý bol vrchným lesníkom a dohliadal na urbáre. Často ku mne
prichádzal v čase, keď som bol predsedom Urbáru. Stanislav Valah
chcel napísať knihu o dejinách Oravy. Chodieval na Slovensko do
archívov v Dolnom Kubíne i Braslave. Poslednýkrát ma navšvil
v roku 1991, keď už bol v dôchodku.
Jablonský urbár mal veľké množstvo pozemkov, viac ako 1000
ha. Väčšinu pozemkov tvorili lesy, z toho vyše 200 ha boli lesy v rašeliniskovom pásme na východ od Jablonky. V centre Jablonky
vlastnil urbár 3 ha pozemok, na ktorom sú postavené školy. Koncom 19. storočia bol na spomenutých urbárskych pozemkoch založený jarmok, k čomu sa výrazne pričinil Franšek Skyčák, ktorý
bol poslancom zvoleným do Uhorského snemu. O poriadok na trhovisku sa staral urbár a poplatky z trhoviska zostávali v urbárskej
pokladnici. Jarmok bol organizovaný každú druhú stredu. Urbár
bol z roka na rok čoraz bohatší. Kúpil veľký dom od Žida Neumana
za neveľké peniaze, pretože dom bol ohrozený tokom rieky Čierna Orava, ktorá podmývala breh a ekla blízko tohto domu, preto
ho nikto nechcel kúpiť. Pre kupcov boli pri dome postavené veľké
vozovne. Keď prevážali tovar z Uhorska do Halíča, tak tu nocovali.
Nachádzala sa tu krčma a štyri izby. Žid Neuman sa následne po
predaní domu presťahoval na Slovensko. Urbár však brehy zabezpečil a vodu odrazil, takže viac nepodmývala breh a tak je to až
dodnes. Neskôr bola v tom dome založená základná škola. Ja som
ju skončil školu v roku 1938.
Prví gazdovia urbárskej spoločnos dostali prídel dreva v roku
1934. Na valnom zhromaždení schválili, že budú dostávať drevo
z lesov urbára každý rok, pretože za urbár plaa dane. Dovtedy
urbár pokazené a vylámané drevo predával počas verejnej dražby.
1

Karol Novák - bývalý predseda urbárskej spoločnosti v Jablonke

Od toho času dostávali gazdovia drevo z urbáru v závislos od veľkos pozemku, koľko grajciarov vlastnili v urbáre.
Jablonský chotár bol rozdelený na 34 ralí, ktoré boli pomenované podľa toho, ako sa volal prvý gazda, ktorý sa na danej rali usadil. V Jablonke boli nasledovné rale – Otremba, Krišák, Kasperek,
Jurovec, Panov, Vyrtel, Kaňa, Čelec, Sarek, Puchala, Pezdek, Kempa, Gavlov, Konečny, Vdovka, Cekanov, Kapusta, Samujel, Lichosyt,
Machaj, Oskvarek, Gjondla, Paš, Pilch, Galaš, Suvada, Boróvka,
Vicaňov, Ďubek, Novák, Albert Kuba, Staš. Salaš patrí k Pezdkovej rali. Hodnota pozemkov bola určená podľa vtedajších peňazí,
akými sa v tom období plalo. Ako mi rozprával môj dedko, boli to
grajciare, šestáky a rýnske, no na Orave ich volali rzymské. Jablonský chotár bol, okrem farských pozemkov, vyhodnotený na 26 340
grajciarov, to je 660 rýnskych (rzymskich) a takto zostalo doteraz.
Dodnes všetky výhody, aké majú členovia urbáru, sú delené podľa
toho, koľko grajciarov vlastnia v urbárskej spoločnos. Tých 26 340
grajciarov bolo podelených na 34 ralí.
Od roku 1920 do roku 1974 urbár neplal pozemkovú daň,
pretože každý člen urbáru mal na seba napísanú čiastku grajciarov,

Pozn. redakcie: Slovo urbár má v slovenskom jazyku viacero významov. Slovník cudzích slov (akademický) - Druhé, doplnené a upravené slovenské vydanie,
SPN 2005. Akademický slovník cizích slov, Academia Praha – vysvetľuje tento výraz nasledovne:
1.hist. práv. - súpis pôdy, z ktorej pochádzal vrchnostenský dôchodok, a poddanských povinnos
2.hist. práv. - v bývalom Uhorsku poddanská pôda sama
3. nedeliteľné podielové spoluvlastníctvo lesov a pasienkov; pozemkové spoločenstvo spolumajiteľov lesov a pasienkov;
Slovník slovenského jazyka - Hlavný redaktor dr. Štefan Peciar, CSc. Braslava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1959 – 1968 – rozoberá slovo
urbár v dvoch významoch:
1. kniha obsahujúca súpis poddanského majetku: Tereziánsky u.;
2. (v býv. Uhorsku) poddanská pôda, ktorej vlastníkom bol zemepán a ktorá po zrušení poddanstva prešla do spoločného užívania sedliakov.
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ktoré mu v urbáre patrili a tým pádom daň za urbár plali jednotliví podielnici – roľníci. Keď v rokoch 1965-1966 geode vymerali
pozemky, vtedy boli takež uložené na správnu mieru otázky týkajúce sa pozemkov. V roku 1971 každý roľník dostal vlastnícky list
pozemku. Zároveň v tom roku prvýkrát urbár zaplal pozemkovú
daň a poplatok za lesy.
Urbár mal problémy s trhoviskom, keď vznikla v Jablonke stredná škola, lýceum v roku 1952. Triedy so slovenským vyučovacím
jazykom sa nachádzali v urbárskom dome pri trhovisku. Neskôr
sa Miestna skupina Spolku snažila, aby bola pre lýceum v Jablonke postavená nová budova. Prísľub o pozemku dostal predseda
MS, ktorým bol vtedy Alojz Šperlák a tajomníkom Ignác Kašprák.
V roku 1954 počas valného zhromaždenia Alojz Šperlák, ktorý zároveň pôsobil v urbáre ako tajomník, predložil návrh či prosbu – Ak
chceme mať v Jablonke strednú školu, treba oddať polovicu trhoviska, aby sme mohli na tom pozemku postaviť školu – a začala sa
debata. Po dlhej diskusii až 90 percent zhromaždených hlasovalo
za to, aby bol pozemok odovzdaný na stavbu školy a zároveň bolo
schválené, aby urbár kúpil pozemky od roľníkov na Kaňovej rali
pri rieke Čierna Orava poniže reštaurácie „Orawianka“. Na tomto
mieste urbár vykúpil 0,80 ha pozemku a tu neskôr prebiehal výkup
dobytku a každú druhú stredu na tomto mieste býval jarmok.
Problém s trhoviskom sa však týmto neskončil. Keď v sedemdesiatych rokoch minulého storočia prebehla v Jablonke komasácia, zašli sme spolu s tajomníkom urbáru, v roku 1976, za geodetmi
opýtať sa, kde budeme mať trhovisko. Vedúci geodetov Metelka
nám však povedal, že urbár trhovisko nemá, pretože je gminné.
Tož v roku 1965 počas výmery pozemkov urbár nedohliadol na otázky spojené s trhoviskom a geodet ho zapísal na
Gminný národný výbor. My sme spoločne vedúcemu geodetov vysvetlili, aká je pravda, a konkrétne, že to urbár kúpil pozemky od roľníkov a trhovisko i pozemky, na ktorom
stojí, majú patriť urbáru a nie gmine. Vedúci komasačných
prác nám povedal, že zavolá predsedu Gminného národného výboru a ak predseda potvrdí a podpíše vyhlásenie,
že trhovisko bolo urbárske a nie gminné, tak budeme mať
trhovisko za zverolekárňou pri potoku Pekelník, kde je 2
ha pozemok určený na trhovisko. Ak však predseda Gminného národného výboru toto nepotvrdí a nepodpíše, budeme musieť ísť s touto vecou na súd. Hneď na to prišiel
predseda Gminného národného výboru a potvrdil, že trhovisko bolo vždy urbárske a urbárske má aj byť. Odrazu sa
nám ľahšie dýchalo, keď náčelník podpísal vyhlásenie. Ak
by sa tak nestalo, nedaj bože by bolo treba ísť s tým na súd,
celá vina by spadla na nás, veď to tak býva, ako sa hovorí
– Keď zaviní kováč, to cigána obesia. A to nebola naša vina,
ale predchádzajúceho vedenia. Vtedy nám vymerali 0,80
ha pozemku na trhovisko, tú horšiu a deravú, mokrú, kde
boli kedysi močariská a mnoho žiab.
Keď v roku 1978 na valnom zhromaždení predniesol
jeden z profesorov lýcea prosbu, aby urbár bezplatne venoval škole dom, v ktorom sa nachádzal internát, po dlhej
diskusii väčšina hlasovala za tento návrh. Vtedy som sa
ja ako predseda urbáru postavil a povedal som, že keďže
všetci schválili odovzdanie domu, nech teda gmina odkáže zvyšný celý pozemok, ktorý vlastní, tj. viac ako 1,18 ha,
na ktorom bude trhovisko a spolu s pozemkom takež do
toho času pre gminu odvádzanú časť príjmov z jarmoku,
tj. 40 percent, urbáru, inak dom pre lýceum nedáme. Túto
podmienku vtedy jednohlasne všetci prijali. Následne sa
ujal slova predstaviteľ gminy Jozef Stanek a povedal, že sa
pričiní o to, aby bola táto podmienka, ktorú predstavil ur-

bár, zo strany gminy splnená. A tak sa aj stalo. Gmina odovzdala
celý pozemok aj 90 percent príjmov z jarmoku, 10 percent vynášajú odvádzané poplatky pre gminu. Urbár týmto získal celý pozemok určený na trhovisko.
V osemdesiatych rokoch sa začali pre urbár ťažké časy. Počas
vojnového stavu jarmoky úplne zanikli. Na trh neprichádzali predavači, a  čo prišli, nemali príliš mnoho tovaru. Na trhu sa preto
predávali len kravy a prasatá a takýto stav trval desať rokov. V roku
1982 sme začali rekonštruovať nové trhovisko nachádzajúce sa na
mokrej lúke. Prenajali sme súkromnú ﬁrmu zo Zawoje, ktorá nám
na trhovisko v priebehu jedného roka priviezla 1800 kubíkov štrku,
za ktorý sme plali 40 zl za m3. Práve desať rokov sme privážali štrk
na trhovisko. Roku 1991 sme doviezli 200 kubíkov z pozemku Jozefa Stachulaka. Všetky peniaze, aké sme v urbáre mali, sme vložili
do trhoviska a v tom čase bol z jarmoku príjem minimálny. Gazdovia z Jablonky-Borov, ktorí mali traktory, zadarmo priviezli na trhovisko okolo 50 kubíkov štrku. Od roku 1990 jarmok začal pomaly
ožívať, bol čoraz väčší a urbárske príjmy z neho čoraz vyššie. Dnes
je trhovisko v Jablonke objektom, ktorý prináša urbáru obrovský
príjem. Dá sa povedať, že je to zlatá baňa urbáru.
Svoje spomienky a poznatky spisujem preto, aby sa ľudia, ktorí
čítajú časopis Život, dozvedeli pravdivú históriu urbáru a zároveň
eto poznatky odkázali aj tým, ktorí Život nečítajú, aby sa aj mladšie pokolenia dozvedeli, ako vznikli urbáre a čo vlastne slovo urbár
znamená.
Karol Novák
máj 2011, Jablonka

Na jablonskom trhovisku
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA BLAHOSLAVENÉHO
JÁNA PAVLA II. VO VYŠNÝCH LAPŠOCH
P

red niekoľkými rokmi sa zrodila myšlienka osláv storočnice vyšnolapšanskej základnej školy a takež jej pomenovania. Základným problémom bol dátum vzniku školy,
ktorý nie je doložený písomnosťami. Na streche školskej budovy
sa našiel značne poškodený dátum, ktorý viacerí ľudia prečítali ako
rok 1911 čiže asi rok výstavby. Učitelia pri tejto príležitos urobili
aj rozhovory s najstaršími obyvateľmi obce o začiatkoch školstva
v obci, ale nikto z opýtaných nevedel uviesť presný dátum. Riaditeľka školy Mgr. Beáta Kurucová spolu s učiteľkou Mgr. Danutou
Krišíkovou sa rozhodli hľadať stopy v archívoch, preto cestovali do
Nového Targu a neskôr do Levoče, kde strávili pár dní prehľadávaním archívnych materiálov. Nenašli žiaden záznam tykajúci sa
vzniku základnej školy vo Vyšných Lapšoch. Možno by bol v tomto
prípade nápomocný archív v Braslave, kde by sa našli nejaké zápisky o jej vzniku.
Po ročnej príprave bol na oslavy stanovený dátum 7. jún 2011,
čo nebolo náhodné. Prečo takýto dátum? Práve v tento deň uplynulo 35 rokov od chvíle, keď kardinál Karol Wojtyła spolu so súčasným kardinálom Stanisłavom Dziwiszom navšvili obec pri príležitos udeľovania sviatos birmovania. A tak sa kardinál Dziwisz
po rokoch vrál do Vyšných Lápš, aby slávnostne udelil základnej
škole meno bl. Jána Pavla II.
Slávnosť sa začala sv. omšou v miestnom kostole sv. Petra
a Pavla. Kardinála Dziwisza privítala riaditeľka školy B. Kurucová
spolu s richtárom obce Antonom Šoltýsom a súčasne mu poďakovali za prijae pozvania. Ako povedala riaditeľka: - Pre nás je to zášta a česť mať takého patróna školy, zároveň aj záväzok a výzva,
aby bolo učenie Jána Pavla II. neustále a vždy znova rozširované.
Na túto oslavu sa žiaci pripravovali dlhší čas. Spolu s kardinálom
sv. omšu celebrovali dekan Tadeusz Dybeł a vdp. Robert Śliwa,
ktorý bol na základnej škole katechétom a súčasne je na misiách
v Nemecku. Na slávnosť pricestoval z Čiech aj náš krajan a absolvent tejto školy vdp. Juraj Švarc. V homílii kardinál niekoľkokrát
zdôraznil slová Svätého Otca J. Pavla II. „vyplávajte na široké vody“
- práve eto slová sú veľmi aktuálne pre učiteľov a žiakov, ktorí by
s odvahou mali hlásať slová svojho patróna a plniť svoje poslanie
dokonca. Učitelia pri odovzdávaní vedomos a žiaci pri osvojovaní
učiva. Kardinál poprial, aby lavice tejto školy opúšťali „veľkí ľudia“.

Kardinál Dziwisz v rozhovore so žiakmi
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Tradičné privítanie chlebom

Poprosil o modlitbu, aby v Pánovej vinici nechýbali robotníci aj
z tejto farnos. Pred obetovaním kardinál S. Dziwisz posväl zástavu ZŠ, na ktorej je blahoslavený Ján Pavol II. Po sv. omši sa všetci
hosa v sprievode miestnej dychovky presunuli z kostola ku škole,
kde bola na budove odhalená pamätná tabuľa. Finančné náklady
spojené s jej nákupom a vyhotovením pokryli krajania z New Yorku. Pamätnú tabuľu odhalili bývalí riaditelia tejto školy pani Cecília
Biegunová a pán Jozef Jadamiec. Na pamätnej tabuli sú uvedené
slová Jána Pavla II. „De sú jarou pre rodinu a spoločenstvo, nádejou, ktorá stále kvitne a budúcnosťou, ktorá sa neustále otvára“.
Neskôr sa všetci zhromaždení presunuli na školské ihrisko, kde
bolo pripravené javisko. Na slávnos boli prítomní aj kňazi z celého dekanátu, predseda novotarskej okresnej rady Jan Krzak, člen
okresnej rady Bohuslav Waksmundzki, vedúci poslaneckej kancelárie Andrzeja Guta – Mostowego Marcin Kolasa, vedúca novotarskej školskej správy Bożena Brylová, vojt Gminy Nižné Lapše Paweł
Dziuban, jeho zástupca Antoni Sowa, tajomník Robert Wodziak
a pokladník Jacek Jachymiak. Pozvanie na túto slávnosť prijali aj
bývalí vojtovia gminy Nižné Lapše Antoni Kapolka a Vendelín Haber, riaditelia základných škôl, zdravotníckych zariadení a kultúrnych stredísk.
Po úvodnom príhovore riaditeľky školy prečítal poslanec gminnej rady Ján Stančak Uznesenie gminnej rady o pomenovaní základnej školy a akt doručenia vykonal vojt gminy. Riaditeľka školy

VYŠNÉ LAPŠE
v krátkos zdôvodnila výber patróna, ktorý prebehol v tajnom hlasovaní. Vyberalo sa spomedzi troch osobnos: otca Maximiliána
Kolbe, kňaza Jozefa Tischnera a Svätého Otca J. Pavla II. Až 98%
hlasujúcich si zvolilo za patróna školy blahoslaveného Jána Pavla II.
Životopis patróna nebol uvádzaný, lebo ako spomenula riaditeľka,
každý z nás ho pozná. Vyjadrila ež presvedčenie, že pomenovanie školy menom takejto veľkej osobnos a autority, akou bol Ján
Pavol II., zaväzuje a umožňuje hlbšie chápanie jeho učenia. Dúfa,
že s jeho pomocou bude vzdelávanie de a mládeže ľahšie. Po odspievaní štátnej hymny zástupcovia rodičov slávnostne odovzdali
školskú zástavu riaditeľke Beáte Kurucovej. Tá ju následne vložila
do rúk žiakov, ktorí vykonali slávnostnú prezentáciu zástavy. Potom ešte odzneli príhovory niektorých hos a slová poďakovania
pre riaditeľku i celý učiteľský zbor. Deň birmovania 7. júna 1976

Tabulu odhalili bývalí riaditelia ZŠ vo Vyšných Lapšoch C. Biegunová a J. Jadamiec

pripomenula absolventka tejto základnej školy pani Eva Skorupková – Farońová. Na pamiatku venovala škole veľkú fotograﬁu z návštevy kardinála Karola Wojtylu. Na fotograﬁi je zobrazený vtedajší
kardinál, ako vchádza do Vyšných Lápš.
V druhej čas kultúrneho programu žiaci predniesli básne
o svojom novom patrónovi, ktoré sami napísali a ktoré sú uverejnené vo zväzku „Lapšanské iskričky“. Zaspievali aj niekoľko pesničiek, ktoré sa neodlúčiteľné spájajú s J. Pavlom II, o.i. Pán zastavil sa na brehu, Abba Otče a ďalšie. Na záver programu vystúpil
detský folklórny súbor „Malé jedličky“, ktorý uviedol spišské tance
a spevy. Nakoniec mali prítomní možnosť zapísať sa do pamätnej
knihy, prezrieť si priestory školy a pozrieť si výstavu pripravenú pri
tejto príležitos. Celú slávnosť uzavrelo spoločné občerstvenie pre
pozvaných hos v reštaurácii Kamerton.
Dorota Mošová

Posviacka pamätnej tabule venovanej patrónovi školy

Tancuje detský folklórny súbor Malé jedličky

Absolventka ZŠ E. Skorupková- Farońová sa prihovára zhromaždením
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HORČIČNÉ ZRNKO
10. 7. 2011
15. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 1 – 23)
Na kraj cesty, na skalnatú pôdu, do tŕnia aj do dobrej zeme.
Všade tam padlo zrno, ktoré zasieval rozsievač. Podľa toho, kam
zrno padlo, prinieslo adekvátnu úrodu. Vytvoril Pán azda nejaké
skupiny, do ktorých zadelil svojich nasledovníkov? Veď predsa Kristovo vykúpenie dáva rovnakú možnosť nám všetkým. Na prvý pohľad sa skutočné zdá, že Pán Ježiš zadeľoval do skupín, keď niektorým hrozil, iných nazýval blahoslavenými. S Herodesom po zaja
dokonca ani neprehovoril. Rozdelil teda Ježiš ľudí do rôznych skupín? Pristupuje k ľuďom odlišným spôsobom? Nie, keby sa správal
elitársky a vyberal ľudí, zasieval by zrno iba do dobrej pôdy a to
neurobil. Kristus v skutočnos nikoho nevydeľoval, nikomu neurčoval zaradenie, on iba konštatoval. Podobenstvo o rozsievačovi
nesvedčí o ňom, ale je charakteriskou ľudských sŕdc, ľudského
správania a konania. Čo Ježiš ukryl do podobenstva o rozsievačovi,
nesvedčí iba o jeho dobe, nie sú to slová, ktoré sa týkali len ľudí
jeho doby. Odvtedy sa toho veľa nezmenilo a preto môžeme povedať, že Kristus nezadeľoval, nezadeľuje a ani zadeľovať nebude,
on iba charakterizoval pôdu ľudských sŕdc, do ktorých zasieva svoje slovo v každej dobe.

17. 7. 2011
16. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 24 – 43)
Podobenstvo o kúkoli a pšenici vzbudzuje niekoľko otáznikov.
Je jasné, že nepriateľ, ktorý zasieva kúkoľ je diabol, ale čo všetko
môže spôsobiť táto tajomná bytosť, ktorá vzbudzuje nepríjemné
pocity strachu? Sväté Písmo spomína viackrát, že diabol prejavuje svoju moc a útočí na človeka. Pôsobí iba na duchovne slabších
ľudí, je príčinou všetkého zla vo svete? Ako sa zachovať, ubrániť
voči nemu, voči jeho pôsobeniu? Ako sa zachovať voči tým, ktorí
spokojne nechajú zasievať kúkoľ do svojho srdca? Čakať, že predsa
len skôr prerazí Božie zrno cez kúkoľ, alebo sa od takých ľudí dištancovať? Podobenstvo potvrdzuje existenciu satana. On pôsobí
a koná vtedy, keď sú ľudia menej bdelí a ostraži. V podobenstve
prišiel nepriateľ vtedy, keď ľudia spokojne spali. Pán Ježiš upozorňuje, aké je nebezpečné uspokojiť sa, byť ľahostajní voči nepriateľovi našej spásy. Nedať šancu kúkoľu znamená byť stále bdelí,
opatrní, citliví a rozhodní voči satanovi. Keď ten tož zaseje kúkoľ,
už je neskoro. Ale Pán neodporúča ničiť kúkoľ, odporúča vyčkať do
času žatvy. Chce azda takto nechať pole v rukách škodcu? Nie. Odporúča trpezlivosť a nezaujatosť voči tým, ktorí zmýšľajú a konajú
inak než my. „Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie.“ Posledná
veta z prvého čítania tejto nedele prináša myšlienku Božej trpezlivos s hriešnym človekom. Jeho trpezlivosť sa prejavuje v darovaní času na pokánie. Pán nedá nikdy vytrhať kúkoľ a plánuje urobiť
poriadok až v čase žatvy. Vtedy nastane konečný čas zhromaždenia pšenice a spálenia kúkoľa.

24. 7. 2011
17. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 44 – 52)
Náš denný program býva naplnený rôznymi činnosťami a akvitami. Máme v ňom miesto na prácu, na oddych a relax, na
svojich blízkych. Celý náš denný program sa odohráva pred Božou
tvárou a okamihy, keď si to uvedomujeme, keď sa k Nemu obraciame v myšlienkach, či v slovách. Sú to vzácne chvíle, keď si môžeme uvedomiť Božiu blízkosť, kedy sa môže naša duša nadýchnuť.
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Z denníka jedného rehoľného kňaza, ktorého často vídali v kaplnke, sa dočítame, ako mal eto návštevy rozvrhnuté. Po raňajkách
sa krátko modlil so svätým Jozefom za prácu, ktorá ho v ten deň
čakala. Poobede sa modlieval za všetkých, ktorí mu preukázali niečo dobré a za to, aby vzrastal v láske k ľuďom. Popoludní sa modlieval v kaplnke litánie k Božskému Srdcu za úspech svojej apoštolskej činnos, večer si v kaplnke spytoval svedomie. Okrem toho
si pri každej príležitos odskočil na minútku či na dve do kaplnky.
Boli to návštevy kratučké, v práci ho nezdržiavali a pritom mu tak
zaplnili myseľ, že sa zdalo, akoby to bolo jeho hlavné zamestnanie,
a ostatné robil, konal akoby pre zábavu vo voľných chvíľach.
Teológia nás uisťuje, že v podstate nie je rozdiel medzi tými,
ktorí sa s Ježišom stretávali v Palesne, a nami, ktorí kľačíme pred
Eucharisou. Prítomnosť Krista pod spôsobom chleba je síce neviditeľná, tajomná, ale pravá. Je akoby za oponou a predsa na dosah
ruky. Častá návšteva, nadviazanie kontaktu s Ním v myšlienkach je
prirodzeným výrazom viery v jeho prítomnosť.

31. 7. 2011
18. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 14, 13 – 21)
Bol už večer a Ježiša obklopoval zástup, ktorý bol po celom
dni vysilený a vyhladovaný. Ježiš si v tejto situácii zachoval pokoj,
kým apoštoli prejavovali nervozitu, čo s tým zástupom. Nech už
idú a postarajú sa o obživu: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Avšak
Ježiš navrhol iné riešenie: „Nemusia nikam chodiť, vy im dajte
jesť!“ Porátali chleby a ryby, ktoré mali so sebou. Apoštoli neboli
nevšímaví, neprehliadli potreby ľudu a citlivo navrhli rozpustenie
zástupu, aby sa vyriešil problém hladu a únavy. Vedeli zrátať, že
päť chlebov a dve ryby nie je nič pre toľko ľudí. Napriek tomu z Ježišových úst počuli: „Prineste mi ich sem!“ Pri zázraku nasýtenia
zástupu Ježiš netvoril chlieb z ničoho, ani nepremenil kamene,
ako sa mu to snažil vsugerovať satan po štyridsaťdňovom pôste
na púš. Spôsob ako Ježiš nasýl ľudí z dvoch chlebov a piach
rýb ukazuje, akým veľkým zázrakom je gesto delenia sa. Dať iným
k dispozícii to, čo mám, hoci toho nie je veľa.

7. 8. 2011
19. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 14, 22 – 33)
Peter prosil Ježiša, aby smel ísť k nemu po vode, hoci veľmi
dobre vedel, že pre človeka je také niečo nemožné. S Ježišovou pomocou to však dokázal, ale jeho viera dlho nevydržala. Po prvých
krokoch sa prestal pozerať na Ježiša, naľakal sa veľkých vĺn a zapochyboval. Po jeho zúfalom výkriku ho zachránil Pán a upozornil:
„Maloverný, prečo si pochyboval?“
Aj my sa podobáme Petrovi, lebo v našom živote prežívame
rôzne búrky. Koľkokrát sme v takom rozpoložení akoby sme sa
mali utopiť. Koľkokrát sa vtedy címe úplne opustení a kladieme
si otázku: Ako ďalej? Čo robiť?
Kardinál Jozef Suenens v jednej kázni spomínal udalosť, o ktorej
písali takmer všetky noviny. Neskoro v noci začal horieť dom, v ktorom boli rodičia s deťmi. Vybehli von, no zrazu si uvedomili, že ich
päťročný syn zostal dnu. Keď sa objavil v okne, otec z celej sily zakričal:
Skoč! Chlapec však nič nevidel. Otca však počul a kričal: Ocko, ja ťa
nevidím! Ale ja ťa vidím – kričí zasa otec. Len skoč! Chlapec nabral odvahu a vyskočil z okna rovno do náručia svojho otca. To je odpoveď na
naše otázky a pochybnos. Aj nám sa v nebezpečenstvách a búrkach
života prihovára Boh: Neboj sa, dúfaj, skoč do môjho náručia!
Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ

KRAKOV

KURZY SLOVENČINY ÚSPEŠNE ZA NAMI
S

polok
Slovákov
v Poľsku zorganizoval aj v tomto
školskom roku kurzy slovenčiny. Hádam ani netreba zdôrazňovať, že záujemcov bol opäť vysoký počet.
Prihlásilo sa ich viac ako 30.
Na prvom organizačnom
stretnu boli rozdelení do
dvoch skupín podľa vedomostných stupňov.
Musím sa priznať, že
najväčšiu radosť som mala
z toho, že minuloročná skupina začiatočníkov sa vrála
na tohtoročný kurz takmer
v plnom zložení. Títo vytrvalci si rozširovali svoje vedomos a poznatky v skupinke
pre stredne pokročilých. Ako
to vlastne vyzeralo na našich
lekciách slovenčiny?
V skupine pre začiatoč- Skupina začiatočníkov
níkov boli pre nás hlavnou
a veľmi užitočnou učebnou pomôckou učebnice a cvičebnice slovenčiny pre cudzincov Krížom Krážom. Ako doplnkový materiál
nechýbali na našich stretnuach ani slovenské časopisy, noviny a magazíny. Najdôležitejšie bolo pre mňa to, aby sa účastníci kurzu oboznámili zo základmi slovenskej gramaky a aby si prostredníctvom rozličných tém postupne budovali a rozširovali svoju slovnú zásobu.
Skupinka stredne pokročilých prejavila veľký záujem o konverzácie a tvorivé úlohy. Neverili by ste, ale keď som na lekciu priniesla známe slovenské rozprávkové knižky, o zábavu a radosť z učenia
sme mali postarané. Veselé situácie vznikli napríklad vtedy, keď
sme si prečítali začiatok rozprávky či jednoduchého príbehu, no

Skupina stredne pokročilých

koniec už každý musel vymyslieť sám. Ukázalo sa, že nejeden
z účastníkov kurzu má, okrem bohatej fantázie, aj literárny talent,
ba dokonca básnické črevo.
Spoločne sme si pozreli niekoľko tulov zo slovenskej kinematograﬁe a v skupine pre stredne pokročilých vzbudili záujem krátke
cestopisné ﬁlmy o M. Beňovskom a jeho putovaní na Madagaskar.
Učenie by malo byť, podľa možnos, hravé a zábavné. Zvlášť,
ak ide o popoludňajšiu výučbu, na ktorú mnohí prichádzajú po
práci, či namáhavom dni plnom povinnos. Záležalo mi na tom,
aby sme sa spolu v priateľskej atmosfére nielen učili, ale aby sme
sa aj zabavili a odreagovali od každodenného zhonu.
Bodkou za kurzami slovenského jazyka v obidvoch skupinách bol test. Záverečné stretnua sa neobišli ani bez spätnej
väzby zo strany účastníkov kurzu.
Pevne verím, že naň budú mať
pekné spomienky a chuť učiť sa
slovenčinu a spoznávať susedné
Slovensko ich neopus.
Na poslednom stretnu získali účastníci kurzu zaslúžený cerﬁkát, ktorý im odovzdal generálny
tajomník Spolku Ľudomír Molitoris s prianím príjemných prázdnin. Všetkých ež informoval, že
po letných prázdninách Spolok
Slovákov v Poľsku opäť organizuje
kurzy slovenčiny - pre začiatočníkov i stredne pokročilých, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
Lýdia Ostrowska, lektorka
Foto: Marián Smondek,
Milica Majriková-Molitoris
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Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY II.

S

edemnáste storočie bolo pre Oravu veľmi ťažkým obdobím, ktoré ovplyvnili proturecké ťaženia a prohabsburské povstania. Orava bola v tom čase z väčšej čas protestantská, čo dosvedčuje aj najstaršia doložená kanonická vizitácia
z rokov 1559 až 1560. V tejto vizitácii sú spomenuté fary Kubín,
Veličná, Tvrdošín, Dubová a Trstená, ktoré boli pod patronátom
Oravského hradu. Páni hradu vykonávali v kráľovskom mene patronátne práva. Keďže však išlo o prívržencov reformácie Mikuláša
Kostku, Václava Sedlického či Franška Thurzu, bolo v duchu zásady „Cuius regio, eius religio“ („Koho panstvo, toho náboženstvo“)
upravené aj náboženstvo poddaných. Tak vizitátor iba bezmocne konštatoval, že v oravských farnosach je všade farár ženatý
a sviatos podáva pod obidvoma spôsobmi. Na prelome 16. a 17.
storočia zriadil Juraj Thurzo ďalšie štyri evanjelické fary – v Lokci,
Nižnej, Námestove a na Oravkách u Vlčka (Podvlk).
Po vymre Thurzovcov po meči sa začala prostredníctvom
Habsburgovcov na Orave šíriť proreformácia. Jej nositeľmi boli
poľskí kňazi, ktorí ovplyvňovali obyvateľstvo nielen nábožensky,
ale aj kultúrne a rečovo. Pôsobili najmä v pohraničnom pásme,
hlásali slovo Božie po poľsky, spovedali i modlili sa po poľsky, rozširovali poľské knihy, takže sa aj medzi ľudom
postupne udomácňovali niektoré poľské
slová a výrazy. Od polovice 17. storočia spusl
proreformačnú akciu
vicearchidiakon a farár
všetkých katolíkov na
Orave Ján Sčechovič
z poľského Ratulova.
Nové fary, ktoré sa zakladali, boli už katolícke
a aj predošlé fary zriadené Thurzom i staršie
fary sa stali po skončení prohabsburských
povstaní rímskokatolícKazimierz Jan Sapieha so svojimi
kymi.
vojskami vyplienil Oravu

1604

1559 1560

prvá známa kanonická
vizitácia vykonaná na
Orave

Násilná rekatolizácia vyvolala
rad povstaní, ktoré sa priamo dotkli
aj územia Oravy.
Už začiatkom 17.
storočia pustošili Oravu hajdúsi
Štefana Bočkaja,
ktorí bojovali pro
palanovi Jurajovi
Thurzovi. Koncom
17. storočia bol
do tzv. Vešeléniho
sprisahania zapletený aj direktor
Oravského panstva Štefan Thökoly. Pro nemu boli
Prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny
vyslané na Oravu
Anton Bernolák pochádzal z Oravy
cisárske
vojská.
Oravský hrad odolával cisárskym vojskám dva týždne a po jeho doby v decembri
1670 boli z neho odvezené takmer všetky cennos. Dva roky po
Vešeléniho sprisahaní prenikol na Oravu a Liptov povstalecký
oddiel kurucov pod vedením zemplínskeho zemana, kalvínskeho
protestanta Gašpara Piku, ku ktorému sa pridali viacerí zemania
i richtári z Oravy a Liptova. Cisársky generál Johann von Sporck
pro povstalcom radikálne zakročil a výsledkom bolo popravenie
Gašpara Piku i 24 oravských a liptovských richtárov, ktorí boli pre
výstrahu napichnu na koly. Šestnás šoltýsi hornej Oravy, medzi
nimi aj šoltýsi Orávky, Hornej Zubrice a Bukoviny, sa počas tohto
povstania postavili na stranu cisára, za čo boli nobilitovaní.
V roku 1678 sa dostali na Oravu aj vojská vodcu ďalšieho stavovského povstania Imricha Thökolyho, ktorý sa v boji pro cisárovi spojil s Turkami. V júli 1683 začali turecké vojská obliehať Viedeň
a cisár Leopold I. v zúfalej situácii požiadal o pomoc, okrem iných
aj poľského kráľa Jana III. Sobieského. Drvivá porážka, ktorú v septembri 1683 uštedrili spoločne s franskými, bavorskými, bádenskými, švábskymi a saskými vojskami Turkom znamenala začiatok
konca tureckého panstva v strednej Európe. Pre Oravu však bolo
ťaženie poľského kráľa jednou z najtragickejších epizód v jej dejinách. Jeden z jeho litovských oddielov pod vedením Kazimierza
Jana Sapiehu a Jana Ognińského sa tož bitky vôbec nezúčastnil,
ale vtrhol v októbri 1683 na Oravu, kde niekoľko dní plienil oravské obce. Tento oddiel na Orave úplne spálil a vyplienil 27 dedín,
vrátane sídla oravskej župy – Veličnej. Počas rabovania ľahol popolom aj stoličný archív, ktorý bol uložený vo veži katolíckeho kostola. Veličná sa z tejto pohromy už nikdy nespamätala a sídlo župy
bolo ešte v tom roku prenesené do Dolného Kubína. V Trstenej
zas vojaci zneucli a ukradli „zázračný“ obraz Panny Márie, ktorý samotný hajtman Kazimierz Jan Sapieha vyviezol na neznáme
miesto. V dôsledku toho Trstená strala svoj význam ako miesto,
ktoré navštevovali pútnici z celej Oravy.
povstanie
Gašpara Piku
1672

1683
vojsko poľského kráľa
Jana III. Sobieského
vyplienilo Oravu

protihabsburské stavovské povstania
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Orava okolo roku 1800

Plieneniu poľských vojsk sa nevyhlo ani obyvateľstvo pohraničných obcí hornej Oravy. Úplne boli zničené obce Podvlk, Pekelník,
Horná a Dolná Zubrica, ktoré po týchto nájazdoch takmer vymreli. Veľké škody utrpeli aj Jablonka, Chyžné a Orávka. Samotný Jan
III. Sobieski síce v liste svojej manželke vyčíňanie svojich vojakov
odsúdil, ale výhradne z toho dôvodu, že sa tým pre neho znížila
možnosť vyjednania výhodnejšej zmluvy. Vyvraždené a ožobráčené obyvateľstvo pritom v tomto liste nazval iba „úbohými zemnými červíčkami“.
Situácia po kuruckých povstaniach a pustošení Sobieského
vojsk bola katastrofálna. Veľa obyvateľov zahynulo v boji, v ohni,
v nemocniciach či od hladu, ktorý po pustošení nastal, alebo jednoducho ušlo. V roku 1686 bolo na Orave len 240 obývaných a obrábaných usadlos s necelými 5 000 obyvateľmi, pričom ostatných
504 usadlos bolo spustošených, prázdnych a neobývaných. V pohraničných obciach hornej Oravy bola situácia najhoršia. Počet
ralí klesol zo 164 na 47, čiže sa zmenšil o viac ako 71%. Tragédia
oravského obyvateľstva bola zavŕšená počas posledného prohabsburského povstania pod vedením Franška Rákocziho, kedy
kuruci dobyli Oravský hrad, ktorý bol v ich držbe päť rokov (17031709). V tom čase plienili Oravu tak povstalecké ako aj cisárske
vojská.
Oravská župa bola
rozdelená na štyri
okresy
1777

1787
oravský rodák Anton
Bernolák uzákonil
spisovnú slovenčinu

Po upokojení pomerov začala začiatkom 18. storočia nová kolonizácia najskôr úrodnejších južných a neskôr aj severných oblas Oravy. Urbárske súpisy zo začiatku 18. storočia ukazujú, že na
miesta pôvodných osadníckych rodín prišli na spustošené územia
nové rodiny premiestnené a presídlené z lietavského a bytčianskeho panstva, iných Thurzovských majetkov alebo z nových krajín.
Do obcí hornej Oravy pribudlo v tom čase viac ako 1 100 rodín
pochádzajúcich väčšinou z trenčianskych majetkov Thurzovcov
a menej spoza hraníc. Tento trend zastavili tzv. „zamrznuté roky“
1715-1716, kedy aj v lete padal sneh a v júli boli mrazy. Po krutej
zime sa nič neurodilo, roľníci zomierali hladom, dobytok bez paše
vychudol a vyhynul a rozšírili sa rôzne choroby. Tieto skutočnos
spôsobili na Orave ďalšiu vysťahovaleckú vlnu. Emigráciu obyvateľstva podporovala aj skutočnosť, že po vyhnaní Turkov z Uhorska sa roľníkom otvorila možnosť presťahovať sa do úrodnejších
južnejších krajov.
Napriek odlivu obyvateľstva vykazovala Orava v tom čase veľkú hustotu obyvateľstva, pričom tu prevládali stredné obce, ktoré
mali 11 až 50 domov. Následné pokojnejšie roky a rýchly populačný rast spôsobili, že v roku 1777 žilo na Orave už 63 628 obyvateľov, čo bol za polstoročie vyše stopercentný nárast. Vrchol v populačnom raste dosiahla Orava v prvej trene 19. storočia, kedy tu

v Geceli bolo prijatých
Sedem žiadostí
oravského ľudu
1848

1906

1910

Oravci zvolili Františka
Skyčáka za poslanca
Uhorského snemu
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žilo 90 682 ľudí, potom začala populačná krivka pozvoľna klesať.
Prudký nárast obyvateľstva mal prirodzene aj svoje sociálne následky. Nedostatok pôdy a zavedenie tzv. Tereziánskeho urbáru,
ktorý v niektorých prípadoch uvalil na poddaných ešte väčšie ťarchy ako predchádzajúce urbáre, vyvolávalo nespokojnosť, vzbury
i súdne spory. Jednu takúto vzburu na Orave v roku 1776 muselo
potlačiť vojsko.
Z administravneho hľadiska sa v tom čase územie Oravy delilo na dva slúžnovské okresy: Horný (Processus superior) a Dolný
(Processus inferior). V roku 1777 bola Oravská župa rozdelená na
štyri okresy: Kubínsky (Processus Kubiniensis) so sídlom v Dolnom
Kubíne, Hradný (Processus Arcensis) so sídlom v Tvrdošíne, Trstenský (Processus Trsztenensis) so sídlom v Trstenej a Námestovský
(Processus Namesztoviensis) so sídlom v Námestove. Zároveň boli
ustanovení štyria stoliční sudcovia (slúžni) a ich zástupcovia, štyria
prísediaci, dvaja podnotári, účtovník a jeden geometer, ktorý bol
spoločný aj pre Liptovskú župu. V rámci jozenskych reforiem bola
na krátky čas, v rokoch 1786 až 1790, Orava spojená s Liptovskou
stolicou. Zaujímavosťou je, že na Orave sa nenachádzalo ani jedno
slobodné kráľovské mesto či mesto so zriadeným magistrátom.
Koniec 18. storočia bol v Uhorsku charakteriscký aj tým, že
tu dochádzalo ku kreovaniu národných ident jeho obyvateľov,
medzi inými aj Slovákov. A bola to práve Orava, čo zrodila prvého kodiﬁkátora spisovnej slovenčiny – Antona Bernoláka, ktorý sa
narodil 3. októbra 1762 v oravskej obci Slanica1. Svoju slovenskosť
si však z oravských slovenských rodín odnieslo množstvo ďalších
národovcov. Z takmer 500 oravských osobnos, ktoré opisuje

Na tomto mieste boli vyhlásené žiadosti oravského ľudu

vo svojej publikácii Jozef Janek, spomeňme aspoň významného
slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava, autora textu
slovenskej hymny Janka Matušku, autora reformy štúrovskej spisovnej slovenčiny Marna Haalu, lexikografa a autora všeslovanských slovníkov Jána Koiša, popredného organizátora slovenského
národného hnua v Uhorsku Marna Hamuljaka, zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského, slovenského poslanca
uhorského snemu Franška Skyčáka, slovenského romanckého

Viacerí Oravci boli zakladateľmi Matice slovenskej
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maliara Petra Michala Bohúňa, spišského biskupa Jána Vojtaššáka,
slovenských spisovateľov Mila Urbana, Boženu Slančíkovú-Timravu, Margitu Figuli, Marna Kukučína, ktorí sa všetci akvne zapájali do slovenského národného hnua v Uhorsku.
Národné hnue malo svoje pevné korene aj v obciach hornej
Oravy. Z Chyžného pochádzal prvý pokladník Mace slovenskej Tomáš Červeň, ktorý bol slovenskému národu oddaný natoľko, že po
smr Maci odkázal celý svoj majetok. V Podvlku uzrel svetlo sveta náboženský spisovateľ Seran Bossák, ktorý písal v 18. storočí
svoje mravoučné diela aj v slovenčine. V Pekelníku sa zas narodil
národný buditeľ a etnograf Ignác Kojda, v Jablonke predstaviteľ
kollárovsko-hamuljakovskej generácie Ignác Kolkovič, v Dolnej Lipnici slovenská poetka Šára Buganová-Alexy, v Zubrici jeden z najhorlivejších členov Slovenského učeného tovarišstva Ignác Jurčák
a mnohí ďalší, ktorých ešte budeme spomínať v nasledujúcich číslach Života, kde budú jednotlivé čas venované konkrétnym hornooravským obciam.
Z vyššie napísaného vyplýva, že Orava bola kolískou a významným centrom slovenského národného hnua v Uhorsku, pričom
aj jej obyvatelia viackrát prejavili svoje slovenské národné cítenie. Počas revolúcie v roku 1848 sa Oravci zapojili do predkladania národných požiadaviek prostredníctvom pecií a na výzvu J.
M. Hurbana Braa Slováci! zorganizovali stretnue v Geceli pri
Dolnom Kubíne, kde 24. apríla 1848 spísali peciu na podporu
a zrovnoprávnenie slovenskej národnos a reči tzv. Sedem žiados oravského ľudu, ktoré sú známe aj ako Geceľské žiados. Oravcov nájdeme pri všetkých dôležitých momentoch v konštuovaní
a vývoji slovenského národa. Akvne sa zapájali do činnos slovenských národnobuditeľských spolkov ako Slovenské učené tova-

rišstvo, ktoré združovalo prívržencov „bernolákovcov“ a šírilo slovenský jazyk a literatúru, Tatrín2, ktorý zjednol „bernolákovcov“
a „štúrovcov“ a všestranne podporoval i zveľaďoval kultúrny život
a vzdelanosť na Slovensku, či Spolok svätého Vojtecha, ktorý rozširoval slovenskú katolícku literatúru. Knižné podiely a slovenské
kalendáre prichádzali na hornú Oravu v plných debnách. Ani v júni
1861 Oravci nechýbali na memorandovom zhromaždení v Marne, kde bol prijatý prvý polický program Slovákov v Uhorsku a aj
v auguste 1863 sa zúčastnili založenia významnej národnej kultúrnej ustanovizne Mace slovenskej. Nakoniec samotná skutočnosť,
že jeden zo slovenských poslancov uhorského snemu, už vyššie
spomínaný Ferko Skyčák, bol zvolený do parlamentu aj v období najsilnejšej maďarizácie práve za volebný okres severnej Oravy
– Bobrov, svedčí o silne zakorenenom slovenskom národnom povedomí tohto obyvateľstva.
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BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska.
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1985.
JANEK, J.: Literárno-kultúrny cestopis Oravy.
Dolný Kubín: Regionálne kultúrne stredisko Dolný Kubín, 1991.
KAVULIAK, A.: Historický miestopis Oravy. Braslava: SAV, 1955.
KLEŇ, M.: Súbežnice života oravského človeka. I. diel.
Vrútky: Nadas-AFGH, 1993.
SEMKOWICZ, W.: Polacy i Słowacy w dziejowym stosunku.
Kraków: Towarzystwo Słowiańskie, 1938.
TRAJDOS, M. T.: Dzieje i kultura Orawy. Kraków: „Secesja“, 1993.

1

Obec bola zatopené pri budovaní Oravskej priehrady. Pripomína ju tzv. Slanický ostrov s galériou ľudového umenia, ktorý sa vypína nad hladinou priehrady.
V lete je dostupný loďou z Námestova.
2
Zaujímavosťou je, že v auguste 1847 sa národovci Cboh Zoch, Janko Matuška, Augusn Krčméry, Augusn Škultéty, Ján Francisci,
Michal Miroslav Hodža a Marko Daxner dostavili na zhromaždenie spolku Tatrín konanom v Čachciach z Oravy na pl.
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Výročná schôdza

26.

júna t. r. sa uskutočnila výročná schôdza Gminného roľníckeho družstva (GRD) v Krempachoch.
Delegátov valného zhromaždenia privítal predseda schôdze S. Grzywnowicz a oboznámil prítomných s programom
schôdze. Správu z uplynulého obdobia predniesol predseda GRD
Valent Griguš. Ako povedal, družstvo má 170 členov (väčšina z Novej Belej a Krempách). Obchodná činnosť družstva musí odolávať
silnej konkurencii súkromníkov a obchodných reťazcov. Prítomní
si vypočuli aj správu revíznej komisie, ktorú odsúhlasili väčšinou
hlasov. Zároveň sa schválil program činnos na najbližší rok. Predstavenstvo získalo súhlas členov na predaj a deľbu pozemku v Łopusznej, ktorý sa nevyužíva. (fp)

V mene božom

O

d začiatku júla sa vdp. Jozef Bedanrčík stal správcom
farnos sv. Stanislava biskupa a múčenníka vo Vyšných
Šromovciach. Doteraz pracoval ako kaplán v Zakopanom, predtým v Trzemeśni pri Gdowe a Nedeci. 3. júla bol slávnostne uvedený do novej farnos. Prajeme mu veľa síl pri hlásaní
slov evanjelia. (fp)

Kronika jablonskej farnosti obnovená

S

Hody v Tribši

11.

júna t.r. si tribšskí farníci ucli svojho patróna sv.
Antona počas hodovej omši, na ktorú boli pozvaní aj Cisterciáni z Mogiły v Krakove a zároveň to
bola primičná sv. omša novokňaza Karola Taﬁńského, ktorý hlásal
homíliu o sv. Antonovi Padovskom. (dm)

Opravené mostíky

K

oncom júna t.r. boli odovzdané do prevádzky dva mosky v Tribši. Jeden z nich sa nachádza pri základnej škole
a bol mnohokrát poškodený počas záplav. Druhý za obcou smerom do Vyšných Lápš. Boli opravené v priebehu polroka.
Okrem toho boli prevedené aj propovodňové zabezpečenia z kameňa na svahoch pri moskoch, aby ich v budúcnos voda nemohla tak rýchlo poškodzovať.
Zosuvy pôdy v Tribši spôsobili aj nehodu nákladného auta, ktoré kvôli tomu spadlo do potoka. Koncom júna sa podarilo spevniť
poškodený svah.(dm)

Malý počet detí

V

posledných rokoch klesá počet de. Odzrkadľuje sa to aj
na školách. Napr. v Tribši v minulom školskom roku v druhom ročníku základnej školy boli len pia žiaci, čo je na
Spiši skôr nezvyčajné. (dm)

16

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

tará kronika jablonskej farnos sa do rúk gen. tajomníka
Spolku Slovákov v Poľsku dostala v deň prenesenia telesných pozostatkov dp. farára Štefana Pirončáka z Jablonky
do nového hrobu približne pred polrokom. Keďže kronika bola vo
veľmi zlom stave, pretože obal z nej sa rozpadával a zároveň bol už
napadnutý plesňou, istý čas trvalo, pokiaľ sa podarilo knihu ošetriť a upraviť do náležitého stavu. Kronika bola nanovo zviazaná,
jednotlivé poškodené strany zabezpečené, rozpadnutý starý obal
napadnutý plesňou bol z nej odstránený a nahradený novým koženým zdobeným zlatým nápisom. Všetky odstránené čas boli ku
kronike priložené v samostatnom obale a odovzdané spolu s ňou
dp. farárovi Kazimierzovi Czepielowi dňa 3. júla 2011. Napriek viacerým neprajným hlasom a obavám sa kroniku podarilo obnoviť
a v novom šate odovzdať tam, kde patrí, teda späť do Jablonky,
aby mohla naďalej slúžiť tunajším farníkom a pripomínať im ich
minulosť. Opravu vykonala tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku na
vlastné náklady. (ms)

Víkend s dychovkou

V

yšnolapšanská dychovka zorganizovala v dňoch od 18.
do 19. júna t.r. v poradí III. ročník Víkendu s dychovkou. Dychovka nezabudla ani na tých najmenších a svoj
program zorganizovala tak, aby celá rodina mohla milo stráviť júnový víkend. Pre de boli pripravené rôzne hry a zábavy. Prvý deň
sa mládež zabávala pri rokovej a punkovej hudbe do neskorých
nočných hodín. Na scéne vystúpili: KKNM, 88K, ADHD Syndróm
i APE z Maniow a Helieton i Zgórmysyny z Nového Targu. Ani na
druhý deň počasie neprialo podujau, ale napriek tomu na koncert miestnej dychovky prišlo veľa ľudí. Vystúpil ež detský folklórny súbor Malé jedličky z Vyšných Lápš, zahrala jurgovská kapela
a predstavil sa aj súbor z Nedece Čardáš. Záver podujaa patril
veselici a do tanca hrala skupina Orly z Leśnice. Peniaze z tržby
budú určené na nákup rovnošiat pre členov dychovky. (dm)

Podvlčianska dychovka v Novom Sączi

P

odvlčianska dychovka, ktorá pôsobí pri Spolku Slovákov
v Poľsku, sa dňa 18. júna t.r. zúčastnila XXXIV. malopoľského fesvalu dychových hudieb „ECHO TROMBITY”
v Novom Sączi, kam postúpila vďaka vynikajúcej hre na gminnej
i okresnej prehliadke. A ani v Novom Sączi sa naši hudobníci nedali
zahanbiť. Síce sa neumiestnili na žiadnom mieste, odniesli si odaľ
vyznamenanie, pričom vyznamenanie získali len dve dychovky.
Vzhľadom na to, že konkurencia bola veľká, veď počas prehliadky
vystúpilo 31 dychových hudieb a 4 bigbandy, si Podvlčania zaslúžia
poriadnu pochvalu. Spolu s nimi sa počas prehliadky prezentovali
aj podvlčianske mažoretky Magnes. (ms)

Jablonka dostala Diplom Európy

D

iplom udelila komisia počas zasadnua Európskej rady
12. apríla t.r. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 23.
júna t.r. v Štrasburgu, ktorého sa zúčastnilo 18 delegácií európskych miest, ktoré boli vyznamenané. Jablonku zastupoval vojt gminy A. Karlak, E. Moniak a A. Woszczek. (zdroj: jablonka.pl)

Združená škola v Podvlku vyznamenaná

D

ňa 21. júna 2011 pricestovala do Krakova na pozvanie maršala Malopoľského vojvodstva a malopoľsjého kurátora
osvety riaditeľka Združenej školy v Podvlku Alina Leksander spolu s piami najlepšími žiakmi gymnázia na slávnostný koncert
„Mladé talenty Malopoľska Európe“, ktorý sa uskutočnil v budove
krakovskej opery. Na kultúrne podujae boli pozvaní zástupcovia z 30
najlepších gymnázií Malopoľska, ktoré v školskom roku 2010/2011
dosiahli výnimočné didakcké výsledky. (zdroj: jablonka.pl)

Odstraňovanie azbestových výrobkov

V

zhľadom na to, že gmina Veľká Lipnica získala dotáciu
z Ministerstva hospodárstva, pristúpila k programu odstraňovania azbestových výrobkov z obce. Celý zámer sa
uskutoční na základe súpisu azbestových výrobkov, vrátane strešných kryn. V období od júna do septembra 2011 zástupcovia ﬁrmy
„Podhalańskie Centrum Finansowania Europejskiego (PCFE)“ navšvia obyvateľov Veľkej Lipnice a na základe rozhovorov vytvoria
inventarizačné protokoly spolu s hodnotením technického stavu
azbestových výrobkov. Počas súpisu nie je potrebné, aby jednotliví
zástupcovia ﬁrmy vchádzali do domov. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Kvetný beh vo Veľkej Lipnici

U

ž šiestykrát viedla cez Veľkú Lipnicu trasa Kvetného
behu, ktorý vznikol na pamiatku prvej apoštolskej návštevy Jána Pavla II. v Poľsku. Trasa behu sa ahne pozdĺž
hranice celého Poľska a každá obec si vyberá svojich zástupcov.
Cez Veľkú Lipnicu sa bežalo tento rok v noci a za Veľkú Lipnicu bežali žiaci veľkolipnického gymnázia. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Deti majú plné ruky práce

K

Orava deťom Afriky

O

ravský deň de je už niekoľko rokov spojený s charitavnym podujam Orava deťom Afriky, ktoré tento rok
oslávilo svoje 10. narodeniny. Krásny kultúrny program
obohalo vystúpenie „Show Mekekele” a hudobnej skupiny De
Press. Diváci mali možnosť pochuť si na afrických i oravských
dobrôtkach, kúpiť si niečo pekné z Afriky a samozrejme nechýbali
ani kvety pre mamy a odmeny pre najusilovnejších a najlepších
žiakov, ktorí sa v rôznych gminných súťažiach umiestnili na najlepších miestach. (zdroj: jablonka.pl)

lubovňa v Jablonke i Podvlku bola počas školského roka
zakaždým plná. De mali plné ruky práce, veď vytvoriť
ozdobu, ornament či akékoľvek pekné dielo si vyžaduje
nielen
poriadnu dávku
š i ko v n o s t i ,
ale aj trpezlivos. Na fotograﬁi vidíme dievčatá
v jablonskej
klubovni, ako
spolu vyrábajú krásne
veľkonočné
kraslice. (ms)
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LAPŠANKA

V SLUŽBE BOHU I ĽUĎOM
L

apšanka je ﬁliálkou farnos Vyšné Lapše, ale má svoj kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Dátum hodov je pohyblivý, pretože závisí od Veľkonočných sviatkov.
Tento rok pripadol neskoro, až na 1. júla. Slávnostnej sv. omše sa
zúčastnili kňazi z celého okolia. Ucť si Srdce Ježišovo prišli nielen farníci, ale aj veriaci z Vyšných Lápš i okolitých obcí. Sv. omšu
ukončila procesia, počas ktorej veriaci s najväčšou cťou oslávili
Srdce Ježišovo a vložili sa do jeho opatery.
Pri predstave kostola sa nám vynorí farár a ďalší človek – kostolník. V Lapšanke je už vyše 52 rokov kostolníkom pán Franšek
Jendrusiak. Ako hovorí, je to služba Bohu, pomoc farárovi i ľuďom.
Franšek sa narodil 2. júna 1942 v rodine Alžbety, rod. Šoltýsovej, a Dominika Jendrusiaka. Korene jeho rodiny sú slovenské.
Upozornil ma na to aj pri písaní jeho priezviska. - Úradníci nám
chceli zmeniť
naše
priezvisko
Jendrusiak
na Jędrusiak, - podotkol,- ale
môj otec
ich upozornil na to, že
si nepraje
nič meniť
vo svojom
priezvisku.
Františkov
otec
zoHelena i František Jendrusiakovci
mrel, keď
mal len 10 rokov, jeho mladší brat Ludvik 4 roky a staršia sestra
Ludvina 14. Pamätá si, že jeho otec bol ež kostolníkom 4 roky,
ale neskôr ochorel a choroba mu nedovolila už pracovať. Ich rodina mala stredné veľké gazdovstvo. Po otcovej smr im pomáhal
švagor, sestrin manžel. Keď Franšek dovŕšil 17 rokov, gazdoval
s matkou a sestrou už sám. Kostolníkom sa stal, keď mal 17 rokov.
Zvolila ho farská rada a tak to zostalo až dodnes. S dvojročnou prestávkou, keď bol na vojenskom výcviku, je kostolníkom už vyše 52
rokov. Počas jeho neprítomnos ho zastupoval mladší brat. Podľa
jeho slov je šťastný, že je „bližšie“ k Bohu. Má možnosť sa viackrát
zamyslieť nad zmyslom viery, ale aj života. Priznal, že sa mu nepáči, keď niektorí kňazi sv. omšu odbavujú príliš rýchlo, teda, že sa pri
modlitbách alebo litániách príliš ponáhľajú. Podľa Franška, kňaz
by mal prihliadať na to, aby sv. omša bola pre veriacich vždy niečím
výnimočným, čo ich posilňuje a oduševňuje. Vychádzajúc z kostola
by mali cíť, že sa musia stále snažiť byť lepšími. Neskrýva, že keď
sa mu niečo nepozdáva, tak trošku svojej kriky prednesie kňazom aj nahlas. - Myslím si, že práca v kostole s takou dlhoročnou
praxou ma oprávňuje alebo aspoň ospravedlňuje, keď vyslovujem
svoj názor a dúfam, že sa za to kňazi na mňa nehnevajú. Ale neberte to ako moju neskromnosť, - hovorí Franšek. - Som rád, keď
môžem kňazom pomôcť, ak ma o to požiadajú. Spomínam si, ako
jedného dňa po sv. omši prišiel za mnou farár a opýtal sa ma, aký
mám názor na kázeň, ktorú skôr povedal, čo si myslím, ako na jeho
slová budú reagovať farníci, keďže žijem medzi nimi. Potešilo ma,
že chce poznať moju mienku, ale ešte väčšmi sa mi srdce radovalo,
lebo to znamenalo, že mu záleží ako paserovi na svojich ovečkách, že sa dôsledne pripravoval a preňho bolo dôležité, aby ľudia
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pochopili to, čo na kázni povedal. Pritom, aby zrno padlo na úrodnú pôdu ľudských sŕdc,- konštatuje Franšek.
Počas jeho polstoročnej práce v kostole sa veľa zmenilo a to aj
v cirkevných právach. Napr. po poslednom koncile sa kalich s vínom môže zobrať do rúk bez toho, aby k tomu boli použité špeciálne rukavičky, sv. omše sú nielen v lančine, ale aj v národných
jazykoch a ďalšie zmeny.
Kostol v Lapšanke má z roka na rok krajší vzhľad. Farníci sa
starajú o svoj Boží dom. Vždy tam prebiehajú nejaké väčšie alebo
menšie renovačne či stavebné práce. Minulý rok boli namontované tri krásne vitráže. Jedna zobrazuje blahoslaveného Jána Pavla
II., ďalšia Najsvätejšiu Pannu Máriu z La Salee a posledná nad
ich kostolíkom je venovaná Božej Prozreteľnos. Nedávno bol kostolný múr obložený dlaždicami z kameňa. Asi pred štyrmi rokmi
bol renovovaný organ. V súčasnos sa pripravujú na maľovanie
interiéru kostola.
Franšek sa priznal, že sa neraz zamýšľal nad tým, že niekedy
ani on nie je sústredený počas celej sv. omše, lebo musí myslieť
na to, kedy zapáliť sviečky, podať farárovi knihu alebo mikrofón,
a to predsa rozptyľuje pozornosť, ale ho kňaz uisl, že to všetko
je modlitba.
Je všeobecne známe, že ak je niekto kostolníkom, tak celá rodina sa potom zúčastňuje na príprave väčších cirkevných sviatkov.
Nie je to inak ani v prípade rodiny Jendrusiakovcov. Franškova
manželka Helena má na staros pranie a žehlenie kostolnej bielizne. Samozrejme vždy ochotne pomáha manželovi aj pri väčších
prácach. Franšek je veľmi rád, že je v tejto službe Bohu i ľuďom.
Nevie jednako pochopiť tých, ktorí síce prídu do kostola, ale stoja
za múrmi božieho príbytku. To nie je účasť na sv. omši. To, kde sme
počas sv. omše, svedčí o tom, aká je naša viera.
Pánu Franškovi prajeme, aby prežil ešte ďalšie roky v tejto
službe v kostole a aby sa v budúcnos dožil vhodného následníka.
Dorota Mošová

XVIII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY
L

eto ponúka vhodné podmienky na organizáciu rozličných kultúrnych poduja, ktoré sa tešia záujmu širokej verejnos. Patria k nim aj Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. V rámci nich sa prezentuje spišský, oravský a slovenský folklór, hudba,
umelecké diela z oblas výtvarníctva a literatúry, ako aj novodobé umenie.
Organizátorom tohtoročných XVIII. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku je Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom z Dolného Kubína, ON OFF DIVADLOM PSYCHODELII ABSOLÚTNEJ z Krakova, Podtatranským osvetovým strediskom
z Popradu a za ﬁnančnej podpory Ministerstva vnútra a administravy Poľskej republiky.
Prinášame vám reportáže z prvých poduja, ktoré sa konali v júni, o.i. súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, umelecká električka SLOV ART TRAM a inscenácia básní Jozefa Leikerta Pokosená hlina.
Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy je organizovaná
už dlhšie obdobie a stretáva sa vždy s veľkým záujmom zo strany žiakov. Výsžne o tom hovoria slová básne Štefana Moravčíka:
Slovenčina, kto  dal toľko nežných krás, že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?

Porota v zložení: (zľava) M. Majeriková-Molitorisová, M. Smondek a František Kolkovič

Ľubozvučná slovenčina naplnila 10. júna 2011 priestory klubovne vo Vyšných Lapšoch. Žiaci základných škôl a gymnázií, na
ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, recitovali poéziu a prózu slovenských spisovateľov, niektorí siahli dokonca aj po poézie nášho
krajana Franška Kolkoviča, čo je pozoruhodné. Dalo by sa povedať, že medzi obľúbených
a vďačných na recitáciu autorov patria: Ľ. Podjavorinská, H. Zelinová, M. Rúfus,
M. Válek, K. Jarunková. Občas žiaci siahli aj po menej
známych autoroch o. i. I.
Grobarčíkovej, E. Chmeľovej, D. Bartovi, J. Vrabcovi.
Bolo to súčasne úvodné
podujae v rámci XVIII. dní
slovenskej kultúry v Malopoľsku. Na jeho začiatku
všetkých prítomných privítal generálny tajomník
ÚV SSP Ľudomír Molitoris,
ktorý vo svojom príhovore
zdôraznil potrebu organizovania takýchto akcií pre
našu mládež, aby sa zdokonaľovala v slovenčine.
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Monika Radecká z Kacvína

Michal Moš z Novej Belej

Marcela Hovancová z Novej Belej

Neskôr už javisko patrilo recitátorom. Súťažilo sa v dvoch veko- Nemôže byť tak, aby boli Slováci na tomto území zaznávaní. Prejavých kategóriách v poézii a próze. Tento rok sa do súťaže prihlásili vom demokracie je aj prístup ku menšinám a v tejto otázke na úzežiaci zo základných škôl z Novej Belej, Krempách, Kacvína, Jurgo- mí Spiša je ešte veľa práce, aby sa dalo hovoriť o demokrackom
va, gymnázií z Krempách a Białky Tatrzańskej. Súťažné pravidlá prístupe k príslušníkom menšín.
účastníkom pripomenul Marián Smondek, člen poroty. Zdôraznil
K tomuto podujau zaslal žiakom pozdrav generálny konzul SR
pritom, aby básne a ukážky netrvali dlhšie ako 5 minút. Dôležité v Krakove M. Lisánsky, ktorý prečítal M. Smondek:
bolo takež, aby žiakom pri prejave nechýbal úsmev na tvári. Po- Vážení mladí priatelia, milé krajanky a krajania, dovoľujem
rota sledovala výber diela, výslovnosť a celkový umelecký dojem. si Vám touto cestou srdečne a úprimne poďakovať za pozvanie na
Recitátorov hodnola porota v zložení: redaktorka Života Milica recitačnú súťaž Deň slovenskej poézie a prózy, ktorú dnes organiMajeriková-Molitorisová, básnik Franšek Kolkovič a tajomník re- zujete vo Vyšných Lapšoch. Veľmi sa teším, že naše de a mládež
dakcie Život Marián Smondek.
so slovenskými koreňmi majú počas tohto každoročne organizovaVšetky prednesy si s pozornosťou vypočuli o.i. obvodný pred- ného podujaa možnosť ukázať, aký krásny je náš jazyk. Chcel by
seda SSP na Spiši Franšek Mlynarčík, predseda MS SSP vo Vyš- som využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým pedagógom - učiných Lapšoch Jozef Krišík, predsedníčka MS SSP z Kacvína Daniela teľom slovenčiny i rodičom za Váš čas a záujem, ako aj nepochybne
Radecká, doručovateľka Života Anna Starostovičová, krajan Fran- obrovské množstvo energie, ktoré venujete našim deťom. Veľmi
šek Šoltýs z Lapšanky a ďalší.
si to vážim a som presvedčený, že Vaša práca má pre zachovanie
Podľa toho, čo odznelo z úst porotcov, tohtoročná súťaž mala nášho jazyka a kultúry v Poľsku veľký zmysel.
dobrú úroveň. Prednes prózy v staršej skupine bol veľmi dobrý
a preto sa porota veľmi dlho rozhodovala, komu udelí prvé miesto. Škoda, že
na súťaži chýbali žiaci z Podvlka, Nedece
a Nižných Lápš. Úroveň slovenčiny počas
prednesu bola dobrá. Základnou chybou, ktorá sa opakovala u väčšiny recitátorov - pozeranie na dlážku namiesto na
publikum a možnosť nadviazania s ním
očného kontaktu. Výslovnosť v mladšej
skupine bola priemerná, v staršej skupine bola celkom prijateľná. Ako povedal
ďalej M. Smondek, recitovať treba nahlas, zrozumiteľne a nie rýchlo sa ponáhľať. Pri zrýchlenom tempe celý prednes
stráca svoje čaro.
Ako na záver povedal generálny
tajomník Ľ. Molitoris: - Vďaka tomuto
podujau naši žiaci vnímajú sami seba
ako recitujú a vidieť, že slovenčina nám
tu ešte žije. Poďakovanie patrí aj našej
hosteľke vedúcej klubovne Dorote Mošovej, učiteľom za vynakladané úsilie pri
príprave žiakov. Spiš bol vždy tolerantný
a žili tu viaceré národnos v symbióze. Posledné nahliadnutie do podkladov k prednesu
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Krajania počúvajú prednesy

Chcel by som sa poďakovať aj všetkým deťom za to, že sa venujete slovenčine, rozvíjate ju a zdokonaľujete. Vaše celoročné úsilie
ma napĺňa veľkou radosťou. Je mi veľmi ľúto, že sa na tohtoročnej
súťaží musím ospravedlniť, hoci v minulých rokoch som vždy s veľkým potešením sledoval Vaše súťaženie. Dnes s Vami nemôžem byť
osobne, keďže práve dnes odhaľujem vo Vroclavy pamätnú tabuľu
Jánovi Jeseniovi, rektorovi Karlovej univerzity v Prahe, Slovákovi
známemu v celej Európe, ktorý bol svetoznámym vedcom, lekárom
a diplomatom. Práve Ján Jesenius, Slovák narodený vo Vroclavy,
pred viac ako štyristo rokmi nám ukazuje, že máme osobnos našich dejín, ktorými sa môžeme hrdo pochváliť v celej Európe.
Držím Vám palce a verím, že aj tohtoročný Deň slovenskej poézie a prózy bude ako vždy nielen zaujímavou príležitosťou zasúťažiť
si a pochváliť sa svojimi jazykovými schopnosťami, ale aj prijemným stretnu m všetkých, ktorí s láskou pomáhajú dodržiavať slovenský jazyk v Poľsku.
Okrem listu generálny konzul poslal žiakom slovenské sladkos a víťazom v každej kategórii knihy o slovenských známkach.
Prostredníctvom nás žiaci vyjadrujú poďakovanie pánu generálnemu konzulovi.
Záver recitačnej súťaže patril tomu už očakávanému vyhláseniu výsledkov a odovzdaniu vecných cien, ktoré si žiaci vyzdvihli

Pavol Zagata z Jurgova

Viktória Radecká z Kacvína

z rúk generálneho tajomníka Ľ. Molitorisa a členov poroty. Nikto
neodišiel naprázdno. Žiaci bez umiestnenia dostali ceny útechy.
Myslím si, že všetkým patrí vďaka za účasť a príjemnú atmosféru, ktorá celý čas vládla. Neostáva mi nič iné ako pozvať všetkých
už teraz na budúcoročnú recitačnú súťaž.
Agáta Jendžejčíková

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
Mladšia skupina (1. - 4. trieda ZŠ)
Poézia
1. Viktória Radecká z Kacvína za prednes básne Jána Vrabca O červenej čiapočke
2. Filip Gavronský z Jurgova za prednes básne Dávida Bartu Jar
3. Katarína Kačmarčíková z Krempách za prednes básne Ľudmily
Podjavorinskej Kmotry
Próza
1. Renata Podgórna z Novej Belej za prednes prózy Hany Zelinovej
Hrnček, var!
2. Pavol Zagata z Jurgova za prednes slovenskej ľudovej rozprávky
O divotvornom hrnčíčku
3. Dagmara Dluhá z Krempách za prednes prózy Eleny Chmelovej
Jánove príhody
Staršia skupina (5. - 6. tr. ZŠ a gymnazis)
Poézia
1. Eva Bendiková z Novej Belej za prednes básne Ľudmily Podjavorinskej Kmotry
2. Joanna Zagatová z Jurgova za prednes básne Franška Kolkoviča Jar
3. Mária Pastušeková z Kacvína za prednes básne Milana Rúfusa
List Magde
Próza
1. Monika Radecká z Kacvína za prednes prózy Ireny Grobarčíkovej Babkine okuliare
2. Gašpar Moš z Krempách za prednes úryvku prózy Kláry Jarunkovej Tulák
3. Magdaléna Čongvová z Jurgova za prednes úryvku prózy Rudolfa Jašíka Námese sv. Alžbety

Odovzdávanie odmien víťazom
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CESTA ZA SLOVENSKÝM UMENÍM
Každý, kto popoludní 24.
júna t.r. nastúpil v Krakove
na špeciálnu umeleckú električku SLOV ART TRAM, mal
postarané o nevšedný zážitok z jazdy. Išlo tož o jednu
z atrakcií, ktorú zorganizoval
Spolok Slovákov v Poľsku
v spolupráci s Divadlom Psychodelii Absolútnej ON OFF,
približujúcu slovenské umenie netypickým, ale o to zaujímavejším spôsobom.
Všetko sa začalo na ul.
Starowiślnej, na zastávke
Hlavná pošta. Už z diaľky sa
z reproduktorov ozývali tóny
Gen. tajomník neskrýval radosť
huslí a fujary. Na prvej i na
každej nasledujúcej zastávke
vystúpili z električky dve driečne sprievodkyne so slovenskými zástavami, spolu s nimi aj niekoľko členov z tvorivého mu Divadla
Psychodelii Absolútnej ON OFF, aby všetkých, ktorí majú záujem,
pozvali na zaujímavé putovanie za slovenským umením.
Ľudia postávajúci na zastávke, ale aj , ktorí sa napokon rozhodli do SLOV ART TRAM nastúpiť, boli obdarovaní pestrofarebnými nálepkami s etno-slniečkom z dielne výtvarníka a fotografa
Bogdana Kiwaka, ale aj slovenskými vlajkami a rozličnými darčekovými predmetmi a knižkami z dielne Spolkovej tlačiarne.
To však nebolo všetko! O tom, že ide o umeleckú električku,
ako sa patrí, svedčila výstava reprodukcií diel karikaturistu a tvorcu slovenských animovaných ﬁlmov Ivana Popoviča, nainštalovaná v električke a ež reprodukcie prác z dielne spomínaného
Bogdana Kiwaka, ktorého tvorba
bola v minulos prezentovaná
aj v Galérii Slovenského umenia
v SSP, pod názvom „Detvianske
kríže“. Neskôr sme sa z jeho príhovoru dozvedeli, že symbolika
krížov je jeho srdcu veľmi blízka
a pokladá ju za jednu z nespočetných inšpirácií, ktoré našiel
a naďalej nachádza na Slovensku.
Etno-slniečka boli ež inšpirované
slovenským umením a ich cieľom
bolo spríjemniť deň každému,
komu sa dostali do rúk.
Poslednou zastávkou bol Tichý
kúk. To ale nebol koniec predstavenia, ba práve naopak. Všetci
vystúpili, aby mohli obdivovať
tanečné kreácie v podaní tanečnice a herečky Divadla Psychodelii
Absolútnej ON OFF Małgorzaty
Osipińskej, ktorá sa roztancovala
priamo na trávniku, pod holým
nebom. Išlo o tanečné prevedenie Allegro Molto od Henryka
Mikołaja Góreckého. Ďalší tanec
Cesta SLOV ART TRAM sa môže začať
bol, podľa slov režiséra podujaa
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Bogdan Kiwak – všestranný umelec

Nevšedný tanec na tráve

Bartłomieja Piotrowského, venovaný generálnemu tajomníkovi
Spolku Ľ. Molitorisovi: - Vyberajúc hudobnú skladbu Orava od
Wojciecha Kilaru, chcel som Vám spraviť radosť, - prezradil. Gen.
tajomník mu vo svojom príhovore srdečne poďakoval a prezradil,
že týmto tanečným predstavením bol naozaj milo prekvapený.
Poďakoval ež výtvarníkovi Bogdanovi Kiwakovi a obdaroval ho
pamätným diplomom i vázou.
Spiatočnú cestu spríjemnilo cestujúcim aj žrebovanie cien od
partnerov, ktorí podporili podujae. Netreba hádam ani zdôrazňovať, že pre cestujúcich a obdivovateľov slovenského umenia, aj
umenia inšpirovaného Slovenskom, bolo podujae tohto druhu
naozaj príjemným oddychom po celom pracovnom týždni.
Lýdia Ostrowska

POKOSENÁ HLINA

Foto: M. Majeriková-Molitorisovákova

Sobota 25. júna t.r. sa v krakovskej Kawiarni Naukowej na ulici
sv. Jakuba niesla v duchu veršov básnika profesora Jozefa Leikerta
z Braslavy, ktorý do Krakova pricestoval spolu s riaditeľom Kláštorného múzea v Červenom Kláštore Milanom Gacíkom. Celé podujae nieslo názov Pokosená hlina.
Svetom veršov profesora Leikerta nás prevádzal Duch Zeme,
ktorého si zahral Bartłomiej Kiraga. Oblečený v mníšskom rúchu
bol pre nás počas predstavenia veštcom i mágom zároveň. Do

Herci v spoločnosti (zľava) Ľ. Molitorisa, B. Piotrowskeho a J. Leikerta.

Na slovíčko s režisérom
Treba povedať, že je to práve člen Divadla Psychodelii Absolútnej ON OFF Bartłomiej Piotrowský, kto stojí za myšlienkou zrealizovania obidvoch uvedených poduja. Po predstavení ochotne
odpovedal na niekoľko mojich otázok.
Kde sa vzal nápad prenajať električku, zrealizovať v nej výstavu a k tomu celý sprievodný program?
- Ako režisér sa v poslednej dobe špecializujem v divadelných
predstaveniach prezentovaných na zvláštnych miestach - mimo divadelnej scény a ako ste videli, aj v električkách. Chcel som, aby súčasné
slovenské umenie a etno-štýl dostali sa k ľuďom, aby jednoducho vycestovali električkou do ulíc Krakova. Pri réžii i inscenácii mi pomáhal
Tomasz Smykalski, umelecký vedúci divadla „GRACIARNIA“.
Čo Ťa inšpirovalo pre výber druhého podujaa, ktorým bola
interpretácia veršov prof. J. Leikerta?
- Vo veršoch Jozefa Leikerta som našiel atmosféru blízku prírode. Zaujala ma jednoduchosť a zároveň sila, ktorá by mohla byť
posolstvom predstavenia.
Ako si spokojný s celým podujam. Splnilo Tvoje očakávania?
- Som veľmi spokojný, o to viac, že je možnosť ako rozvíjať
a nadviazať ďalšiu plodnú spoluprácu a divadelné projekty tak
v Poľsku, ako aj na Slovensku.
Môžeme sa v budúcnos opäť tešiť na podujae určené pre
milovníkov slovenského umenia?
- Samozrejme, že áno. Už teraz sa teším na zrealizáciu ďalších
spoločných projektov.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa umeleckých inšpirácií pri
realizácii predstavení Divadla Psychodelii Absolútnej ON OFF.
Lýdia Ostrowska

akvnej účas na tomto kamerálnom predstavení bolo zaangažované aj publikum. Každý z nás mohol sám pocíť silu jedného zo
živlov Zeme. Vodou nás „obdarovali“ Bohyne vody, ktoré si zahrali
Paulina Wcisłová i Marzena Kuźniarová z divadelného súboru Zväz
všetkých iných šialencov – (poľ. Związek Wszystkich Innych Szaleńców), ktorý pôsobí pri Združenej odbornej škole č.1 v Krakove. Nechýbali ani staroslovanské symboly: oheň, chlieb a zemský
prach, ktorý bol rozsypaný vôkol nás.
O interpretáciu tanečnej zložky predstavenia sa postarala
Małgorzata Osipińská, ktorá sa pôsobivo roztancovala pri tónoch
mysckej hudby z oblas Karpát, v prevedení archaických hudobných nástrojov, ako napríklad detvianska fujara, gajdica, lesný roh,
či paserske píšťaly.
Po skončení predstavenia dostal slovo gen. tajomník Spolku
Ľudomír Molitoris: - Musím skonštatovať, že som dojatý a prekvapený zároveň, - boli jeho prvé slová na margo predstavenia.
Vo svojom príhovore pripomenul, že spolupráca s krakovským Divadlom Psychodelii Absolútnej ON OFF sa plodne rozvíja už dlhé
roky, na čom má svoju veľkú zásluhu aj režisér a vedúci Bartłomiej Piotrowski. Vyslovil svoj veľký obdiv k veršom profesora Jozefa Leikerta, ktoré sa vďaka uvedenej interpretácii dostali bližšie
k čitateľom a milovníkom poézie. Na znak vďaky i úcty obdaroval
pamätným diplomom i vázou všetkých, ktorí sa podieľali na tvorbe
tohto podujaa.
Posledné slovo mal ten najpovolanejší, teda autor básní - profesor Jozef Leikert. - Dnešný večer patrí k jedným z najkrajších, aké
som zažil, - vyslovil s neskrývaným doja m a dodal, že vďaka tejto
netypickej interpretácii spoznal svoje verše z trochu inej strany.
Neskôr sa diváci mohli porozprávať s hercami, režisérom a autorom básní pri poháriku slovenského vína. Nechýbala ani autogramiáda J. Leikerta. Viacerí získali od neho básnickú zbierku Rosa
na duši.
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NA BABEJ HORE (1)
B

abia hora – hora, ktorá sa nádherne vypína nad Oravou.
Napísaných bolo o nej mnoho poves, básní, či rozprávok. Nejeden dobrodruh ju chcel zdolať. Síce zdola nevyzerá nebezpečne, avšak výstup na ňu môže byť nejedenkrát
zradný a turista môže za svoju bezhraničnú odvahu a chvosť
dobia štu zaplať životom. Ani mne sa ju nepodarilo zdolať na
prvýkrát. Bol som už síce neďaleko štu, búrkové mračná a blesky s hromobim ma odradili od ďalšieho výstupu a radšej som
sa vrál dole. Nie každý turista však počas výstupu rozmýšľa. Má
pred sebou cieľ, ktorý musí silou-mocou dosiahnuť a nehľadí na
to, čo sa deje okolo neho. A práve pre takýchto turistov Babia
hora dokáže vytvoriť poriadne peklo zo života. Nepíšem to však
preto, aby som vás odradil od krásnej túry na jej vrchol, ale preto, aby ste nenechávali rozum doma. Tož popri celej tej horskej
výbave, akú by sme si mali zobrať so sebou, práve zdravý rozum
je najdôležitejší.
Babia hora fascinovala okolitý ľud od nepamä. Avšak vzhľadom na jej výšku a premenlivé počasie ľudia začali o nej snuť všelijaké príhody. Niekto na nej zočil obra, druhý videl aj jeho de,

Potok Stonów na jar. Foto: W. Wilczyński
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tre dokonca uvidel, ako hádže kameňmi, štvrtý povedal, že to nie
je pravda, veď na tej hore sa čer ženia, až vlastne nakoniec ani
nebolo vedno, čo všetko sa na tej hore udialo.
O Babej hore sa už v druhej polovici 15. storočia zmienil Jan
Długosz. Pravdepodobne prvým turistom, ktorý dosiahol vrchol
tejto chýrmi opradenej hory bol uhorský palan arciknieža Jozef
Habsburg, ktorý na vrchol vyšiel so slovenskej strany z Oravskej
Polhory v roku 1806. Kto bol turistom a kto nie, ťažko povedať.
V tomto období sa o Babiu horu začali zaujímať vedci a tak sa pomaly rozptyľovali rôzne dohady, čo by na tej veľkej hore mohlo
byť. Babiu horu odkrývali pomaly Johann Fichtel, Baltazar Hacquet, Stanisław Stasic, Hugo Zapalowicz, Marian Raciborski a ďalší.
Stanisław Stasic zároveň ako prvý mal možnosť uvidieť nádherný
východ slnka zo štu Babej hory, ktorý aj náležite opísal a vďaka
nemu sa turis už 200 rokov vyberajú uprostred noci, alebo i o
deň skôr na tento št, aby aj oni mohli na vlastné oči uvidieť krásu
raných Taer i celého okolia v nádhernom svetle vychádzajúceho
slnka. Turiska ako taká sa začala výraznejšie rozvíjať na prelome
19. a 20. storočia. Spočiatku dovtedy neprístupné územia začali
dobývať najprv  bohatší, avšak so vzrastom príjmov obyvateľstva

Príroda nepozná veci nemožné... Foto: W. Wilczyński
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Nad potokmi kvitnú deväťsily. Foto: W. Wilczyński

Foto: W. Wilczyński

Líštička v jarných lúčoch na úbočí Babej hory

Každý si nájde niečo krásne pre seba

rástla aj popularita turisky. Sprvo prichádzajúci turis neboli
pre prírodu vážnou hrozbou, pretože ich bolo málo a prichádzali
zo záľuby. Jednak s nárastom počtu turistov rástlo aj ohrozenie
vzá-cnej fauny a ﬂóry, ako aj neživého prírodného bohatstva, pretože každý turista si chcel z vlastnej turisckej výpravy zobrať so
sebou domov nejakú peknú pamiatku a tým sa vlastne začala pomaly narúšať rovnováha prírody v danej lokalite, v našom prípade
na Babej hore.
Z tohto dôvodu sa ochrana prírody stala veľmi aktuálna. Spolu
s rozvojom turisky, ale zároveň aj spolu s dôkladnejším výskumom daných lokalít už na prelome 19. a 20. storočia turis i vedci
nepochybne vedeli, že babohorský masív je výnimočnou lokalitou. Prvé ochranné pásmo babohorského masívu bolo vyhlásené
v roku 1926 ako Národná prírodná rezervácia a zahŕňala oblasť
Kotliny pod Babou horou. Ďalšia ochrana tohto územia sa naplno
rozbehla po druhej svetovej vojne. V Poľsku v roku 1956 bol horský masív Babej hory začlenený do území s najvyšším stupňom
ochrany a vyhlásený bol Babiogórski Park Narodowy (Babohorský
národný park).
Na Slovensku sa v roku 1974 plocha rezervácie rozšírila o hôľne
čas nad hornou hranicou lesa, vrátane Malej Babej hory na celkovú výmeru 530,3 ha a spolu s Babohorským národným parkom
vytvorila jeden ochranný celok. Na tomto území sa vyskytujú vzácne a ohrozené druhy fauny a ﬂóry klimaxových horských pralesovitých smrečín, subalpínskeho a alpínskeho vegetačného stupňa.

Náhle zmeny počasia sú pre Babiu horu typické

Babia hora so svojou výškou 1725 m n.m. je najvyšším vrchom
Beskýd. Je trem najvyšším pohorím Slovenska po Vysokých a Nízkych Tatrách a zároveň druhým Poľska. Jej masív má tvar písmena
„V“ a pozostáva z vrcholov Malej Babej hory, Babej hory (Diablak),
ktorými prechádza poľsko-slovenská hranica a považuje sa za najsevernejší bod Slovenska. Na poľskej strane sa ešte nachádzajú
vrcholy Główniak, Kępa a Sokolica. Kedysi štátna hranica prechádzala všetkými tými kopcami, dnes z vrcholu Babia hora schádza
úbočím medzi Veľkou Lipnicou a Rabčicami. Babia hora je zároveň
hranicou aj medzi dvoma rozvodiami. Vodné toky zo severnej (poľskej) strany odvodňuje rieka Visla, ktorá patrí do úmoria Baltského
mora. Z južnej (slovenskej) strany ju odvodňuje rieka Orava (Biela
i Čierna Orava), ktorá je súčasťou povodia Váhu a patrí do úmoria
Čierneho mora.
Keďže sa turiscká sezóna už naplno rozbehla, namiesto ďalších zbytočných slov pripájam niekoľko krásnych fotograﬁí z Babej
hory. Verím, že počas výstupov na tento prekrásny vrchol Vás vrtochy počasia neprekvapia. A ak aj áno, budete dobre pripravení
na každú zmenu počasia. A keď sa vráte z tohto prekrásneho štu
západných Karpát, v ďalších číslach časopisu Život si budete môcť
prečítať mnohé informácie a poznatky o Kráľovnej Beskýd, ako milovníci turisky neraz prezývajú Babiu horu. Ale keď sa už na tú
povesťami opradenú horu vyberiete, nezabudnite si doma mobil
a zdravý úsudok, aby ste sa v zdraví vráli domov.
Sprac. Marián Smondek
Foto: galéria-bgpn.pl, ms
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FARNOSŤ NEDECA V ROKU 1832 (3)
U

obce Nedeca na 6% úrok:
1) 1. novembra 1807
123,45 ½
2) 1. augusta 1827
20
spolu ........... 3753, 45 ½
Z tohto kapitálu sa každoročne presne vypláca úrok. Potvrdenky intabulované u Spišskej stolice, potvrdené súhlasom panstva
a hypotékou sú uložené v pokladnici kostola.
Vždy sa plnia nariadenia vrchnos o platbách. Ani farár ani
kostolníci nevyberajú nič z pokladnice kostola.
Navyše od pohrebného zvonenia nepresahujúceho ¼ hodiny
dostáva kostol 12 gr; od každej sviečky na castrum doloris pri spievanej omši 6 gr; od chej omše 3 gr; od pohrebnej zástavy 3 gr; od
plachty na truhlu 3 gr.
Okrem toho má aj príjem zo zvončeka, ktorý otvárajú a prepočítavajú kostolníci pred farárom.
Všetok príjem kostola je zverený starostlivos farára, ktorý navyše vedie o tom denník a koncom účtovného roka predkladá vyúčtovanie zemepánovi a richtárovi a cez nich v dvoch exemplároch
podpísané dekanovi pre Biskupský úrad a po tree vpisuje ho do
účtovnej knihy.
Príjem sa uchováva v pokladnici kostola pod trojitým zámkom,
jeden kľúč má farár, druhý richtár a tre kostolníci; používa sa na
bežné výdavky kostola. K použiu presahujúcemu 10 zl je potrebný súhlas biskupa.
b) Kaplnka Bolestnej Panny Márie má prvý kapitál na jej udržovanie z fundácie Michaela Lorenca a uložil sa 6. februára 1804 na
2 ½ úrok do Verejného fondu - 166 zl 40 den.
Druhý kapitál sa oddelene vložil do nedeckej obce na 6% úrok
11. novembra 1808 - 11 zl 21 ¾ den.
Tre vklad 80 zl, to je 32 konv. mince uloženej 16. júna 1823
u baróna Augusna Horváta z Plavča na 6 % úrok a 23. septembra
1825 intabulovaných u Spišskej stolice, o čom je potvrdenka v pokladnici kostola, ale úroky z niektorých chýbajú. Účty sa vedú osobitne, výdavky takým istým spôsobom ako pri farskom kostole.
c) Kaplnka sv. Rozálie smerom na Starú Ves a Sv. Michala
archanjela smerom k hradu získali majetok od svojich reštaurátorov Michala Udránskeho a manželky Rozálie Németyovej - 200
zl, uložených na 6 % úrok u obce Nedeca 21. marca 1803, dňom
1. augusta 1827 uložených u Tomáša Šašku na 6% úrok. Toto sa
nepreskúšalo a každoročne sa podáva na Biskupský úrad podobne
ako pri účtoch farského kostola.
d) Kríž pod hradom pri ceste na Fridman má fundáciu 12 zlatých na jeho udržiavanie založenú 1. februára 1827 Michalom Bogáčikom niekdajším obyvateľom. Z tohto domu, ktorý teraz vlastní
Ján Kapolka, z rozhodnua farnos dostáva každoročne 8 zlatých,
20 gr. Okrem toho jeho žena po týždni zametá kostol striedavo
s manželkou Jána Želinského.
Druhý (domček) obýva vdova Michala Bachňatka s pripojenou
Podhradia a uložených u Tomáša Palku v Nedeci na 6 % úrok, tento
úrok sa podľa nariadenia Biskupského úradu č. 50 zo 16. januára
1827 každoročne dáva z kostolnej pokladnice, ak je treba, použije
sa na prípadnú opravu kríža.
e) Nedecké a nižnolapšanské xenodochium má základný kapitál 833 zl a 20 den uložený 21. januára 1765 u baróna Franška
Horváta z Plavča a intabulovaný v Spišskej stolici 26. novembra
1799.
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Tiež nižnolapšanské xenodochium má základný kapitál 68 zl,
uložený 1. januára 1806 na 6 % úrok u baróna Andreja Horváta
z Plavča a 9. februára 1825 intabulovaný u Spišskej stolici.
Potvrdenky o obidvoch sumách sú uložené v pokladnici Nedeckého kostola a úrok sa každoročne delí podľa znenia fundácie.
Vyúčtovanie oboch xenodochií predkladá sa oddelene v jednom
exemplári nedeckým farárom ako aj kurátorom na konci účtovného obdobia slúžnemu magurského okresu a cez neho Uhorskému
miestodržiteľstvu.

2. Príjem farára

S

tály príjem farára spočíva v desiatkoch a v poľnohospodárstve; farárovi patrí desiatok zo všetkých prastarých 15
¼ sedliackych usadlos, upravených neskôr urbárom na
47 polí, vyjmúc polia kuriálne a prvý rok ležiace úhorom, ež zo
všetkých ostatných plodov a dvanásty snop. Patrí mu desiatok aj
z polí zmenených na záhrady ako sú: Serilovka, Kiškovka, Joškovská na pláni pri vode opro hradu, Bartušovka smerom na Starú
Ves, toto pole spravuje Bartolomej Stronček; Tabolovska, Polakovka smerom na Kacvin.
Fara nemá žiadny majer, má však jednu urbárnu usadlosť v poliach, v konopniciach, v košiaroch, lúky na 24 jutár, záhrady na 6
koscov.
K tomuto kolonikálu sa osobitne pripájajú pozemky:
1. Smerom na Kacvín, ľudovo Pri Třčiu, v šírke jednej poddanskej usadlos, začínajúc od potoka pretekajúceho dedinou až po
staroveské údolie, delené lúkami a medzi poľami Tomáša Palku
a Andreja Nováka v rozlohe okolo 90 braslavských meríc.
Druhé je v polohe Zapulašek smerom na Nižné Lapše 15 braslavských meríc, od juhu susedí Slavmirovka, od západu Gombasovka, ktorú dnes spravuje panstvo, od severu Andrej Goril a Pavol
Staška.
3. Pozemok je ež tu, na vŕšku: 14 meríc, susedí od východu so
Sekulovkou, od juhu s Novákovkou, od západu je porast, od severu
Kralovka a Kopáčkova.
4. Pozemok je opro hradu medzi panským poľom z jednej
a Jána Kapolku z druhej strany, 26 meríc; začína pri potoku, pokračuje s ostatnými cez kopec Tábor až ku falšnskym lesom.
Okrem záhrady pred oknami fary od múru cintorína a sýpky
má dve záhrady:
Prvá je za farskou stodolou, začína pri mlynskom potoku cez
vŕšok až po pole Jakuba Chmeľa, medzi pozemkami Findosa, Jána
Vidu a skaliskom - v rozlohe 1 merice.
Druhá leží od cesty na Nižné Lapše vo výmere 3 merice: od
cesty až k potoku, medzi záhradami Blažeja Gronského z jednej
a učiteľa z druhej strany.
Má lúku smerom na Kacvín, ktorá začína pri poli Zontek, ktoré vlastní Jakub Chmeľ, široká je 12 siah a ahne sa až k lúkam
kostola v dĺžke 33 siah; druhá je pri samom poli Pri Třčiu, o ktorej
už bola reč vyššie. Od susedných sa eto pozemky delia širšími
zatrávnenými skalami; obrábajú sa vlastným nákladom farára.
Farár nemá poddaných v pravom slova zmysle a , ktorí sú,
patria kostolu. Keďže predchodcovia farára, zvlášť Marn Slavkovský po požiari 3. mája 1800 na pozemku kostola postavil vlastným
nákladom dom pre Jakuba Bachňátka a takisto on, Marn Slavkovský, ako aj spišský biskup gróf Ján de Réva dokumentom zo 17.

júla 1801 dal mu na večné časy právo tento dom užívať. Dnešný
obyvateľ toho domu Ján Želinský odrába ročne 15 dní manuálne
zdarma.
Podobnou dohodou Šimon Gorilovič, nedecký farár, so súhlasom panstva postavil na cirkevnom pozemku susediacom s dobročinným inštútom roku 1775 úplne vlastným nákladom a kúpou
stavebného materiálu dve miestnos a podľa rozhodnua spišského biskupa grófa Jána de Réva ich obyvatelia plaa ročne 1 zl
30 den a viazaní sú pomáhať farárovi v čase nárazových poľných
prác.
Spomenu v predchádzajúcom odseku Ján Kapolka a vdova
Michala Bachňátka v čase nárazových poľných prác podľa starého
zvyku pomáhajú farárovi manuálne alebo pri zvoze.
Farár nemá žiadne regálne právo .
Podľa súpisu 13. augusta 1802 farár má od panstva a patronátu právo voľného rúbania suchého a na zemi ležiaceho dreva
pre vlastnú potrebu; výrub a dovoz zostáva na farárovi; kvôli zachovaniu skromných nedeckých lesov, môže ťažiť aj v iných lesoch
panstva. Ak by bolo potrebné stavebné drevo na opravu farských
budov, dodá ho na požiadanie panstvo. Na území Nedece má právo pásť dobytok.
Fara má uložený základný kapitál v užívaní farára za omše, popísaný v záväzku kap. III, 3, 2 - všetko uložené u rodiny barónov
Horvát de Paloča na 6 % úrok, zvlášť:
a) 6. júla 1775
166 zl 40 den
b) 3. marca 1764 v kremnických dukátoch dobrej váhy 200 zl
c) 31. decembra 1810 v kremn. dukátoch
20 zl
d) 6. marca 1825 v kremnických dukátoch
20 zl
spolu
406 zl 40 gr
Jednotlivé potvrdenky intabulované u Spišskej stolice sú uložené v pokladnici kostola. Úrok od položky pod b) sa vypláca vo
viedenskej valute.
Titulom štóly dostáva farár:
Od vácky rodičky či nevesty
6 gr
Od sobášu s ohláškami
1 zl 30 gr
Od pohrebu dospelého
l zl
Od pohrebu dieťaťa
36 gr
Od obyvateľov podhradia má dvojité poplatky.
V hotovos od levočskej fundačnej pokladnice 49 zl 13 gr
Príležitostný príjem: 2/3 darov,
b) od spievanej omše
1 zl
c) od chej omše
30 gr
d) od výročných modlieb za mŕtvych
2 zl
e) od pohrebnej kázne
3 zl
Ku týmto posledným štyrom sa nik nenú ani nepresviedča,
ponecháva sa to na slobodné rozhodnue.

3. Príjem kooperátora a kaplána - nič
4. Príjem učiteľa

P

ozostáva z obilia, od každej celej usadlos dostáva ročne
1 braslavskú mericu pšenice, 1 jačmeňa, 1 ovsa, od 30
záhrad 1 braslavskú mericu ovsa, zároveň spolu od 16
usadlos a 30 záhrad - spolu to činí:
16 braslavských meríc pšenice, 16 jačmeňa, 46 ovsa.
Od nehnuteľných polí, okrem záhrady popri škole jednu braslavskú mericu.
Má aj druhú záhradu popri ceste do Lápš, za farskou záhradou,
z druhej strany Ján Janeroga vo výmere 3 braslavských meríc.

Kapitál priradený škole možno určiť na 83 ﬂ 20 den, čo je zahrnuté v základine farára Michaela Lorenca, ktorý zanechal 300
zl na večné svetlo, ež v omšiach založených škole; 16. júla 1775
uložených u baróna Jozefa Horvátha de Paloča na 6 % úrok a 26.
novembra 1799 intabulovaných u Spišskej stolice.
Z tohto kapitálu 83 zl 20 den dostáva učiteľ ročne
a) za hodinky Panne Márii
2 zl 30 gr
3) za udržiavanie čistoty oltárov
2 zl 30 gr
Zo štólových poplatkov má príjem:
a) za vácku rodičky a nevesty
3 gr
b) za Veni Creator pri sobáši a napísanie ohlášok
12 gr
c) od pohrebu dospelého
30 gr
d) od pohrebu dieťaťa
18 gr
e) za slovenské piesne počas pohrebu
6 gr
f) za každé pohrebné zvonenie netrvajúce
dlhšie než ¼ hodiny
3 gr
Príležitostný príjem:
a) trea časť ofery
b) od spievanej omše
12 gr
c) od chej omše
6 gr
d) za spievanie 4 razy cez rok
e) od každého žiaka týždenne
1 gr
a polienko denne.
Vo ﬁliálke Pod zámkom (Subarce, Podzámčie) niet učiteľa, od
nepamä dostáva z dobroty panstva ročne: 2 braslavské merice
pšenice, ež 2 jačmeňa aj 2 ovsa.
Zvlášť od vácky, sobáša, pohrebu Podzámockých má dvojnásobnú štólu.

5. Príjem učiteľov - nič
6. Príjem syndika kostola - nič
7. Príjem kostolníkov
Z pokladnice kostola dostávajú ročne 3 zl.

8. Príjem kurátora dobročinného inštitútu

N

edecký farár ako kurátor xenodóchia v Nedeci
a v Dolných Lapšoch dostáva ročne z fundácie
Michala Lorenca 8 zl 20 gr.

9. Odmena hrobára

P

odľa dohody s obcou dostáva v zime od hrobu dospelého 1 zlatý 12 gr, od hrobu dieťaťa 36 gr; v lete: od hrobu
dospelého 1 zl, od hrobu dieťaťa 30 gr.
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10. Odmena babíc

2. kopanice, ktoré získavajú ľudia kostola a farára, - je to predmetom zvyčajného protestu - sú subjektom desiatku.

Záleží od rodičiek.

V. Ľud farnos, jeho povinnos
Ľud farnos v matke i ﬁliálke Podzámčie je poddaný zemepánovi vznešenej katolíckej rodine slobodných barónov Horvát
z Plavča.
Čo sa týka opravy a údržby školy, je panstvo ochotné podľa
úprav vrchnos dodať materiál i hotovosť. Reč ľudu je slovenskopoľská, náboženstva katolíckeho. Počet všetkých je 1260, z nich
je vo farnos katolíkov 1020, dospelých 801, nedospelých 219;
v Podzámčí je katolíkov 184, dospelí 120, nedospelí 64; katolíkov
spolu 1204. Okrem týchto sú vo farnos 3 evanjelici, 53 Židov.
Zbožnosť a úcta k posvätným veciam je chvályhodná, morálny
charakter v zásade dobrý, nedele a sviatky náležite sväa, radi chodia na sväté omše, kázne, poobedňajšie služby Božie a katechézy.
Odbavujú si veľkonočnú spoveď a dostávajú o nej potvrdenie, aj
viac raz sa cez rok spovedajú a prijímajú. Cirkevné pôsty a zdržanlivosť zachovávajú. Svojmu farárovi preukazujú povinnú dôveru
a úctu. Nie sú zvádzaní na potulky, ani verejné pohoršenie sa netoleruje. Mládež farnos je v zásade mravná, chlapci sú v kostole
na chóre, dievčatá kľačia pri vstupe do sanktuária. Katechézky sa
zúčastňujú presne. Jedno manželstvo je rozlúčené. Verejný žalár
je v starostlivos panstva na zámku Dunajec. Povinnos k farárovi
a učiteľovi si plnia dôsledne.

VI. Miesta vzdialené od centra farského kostola
Miesta, ktoré by sa mohli vylúčiť z farnos alebo do nej pričleniť - nejestvujú.
Úprava farárovi
1. Úlohy, ktoré táto kánonická vizitácia osobitne upozorňuje
vykonať, nech farár vykoná a podá správu Biskupskému úradu.
2. Z toho vyplývajúce povinnos nech presne vykoná, v prípade zanedbania bude braný na zodpovednosť.
3. Pozemky a iný majetok kostola, fary a školy nech zachová
v úplnos, žiadne prenajímanie, výmeny a užívanie inými osobami
nech nedohodne bez súhlasu biskupa - inak je také konanie okamžite právne nulitné.
Ako predchádzajúcim spôsobom v prítomnos podpísaných,
predovšetkým predstaviteľa patronátu, osobitne k tomuto aktu
vyslaných, túto kanonickú vizitáciu podpisujeme vlastnou rukou
a na potvrdenie pridávame k nej našu pečať.
V Nedeci 28. júna 1832.
Jozef Bélik, spišský biskup
L. S.
Zo strany panstva sa obozretne namieta, aby sa nepredpokladali väčšie práva:
1. pro formulácii má právo slobodného rúbania dreva; popri
dobrote zemepána, je treba myslieť aj na regulovania stavu lesov
a zostať pri ustanoveniach urbárskej regulácie.
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Pred nami ako svedkami:
Arnold Görgey de Eadem
Karol Raiss
slúžny Spišskej stolice v.r. L.S.
prefekt majetkov barónov Horvát z Plavča v.r. L.S.
a Anton Juraj Sponer
prísažný Spišskej stolice v.r. L. S.
Hoci predstaviteľ panstva a majetkov si vyhradil predpokladanie väčších práv v tejto kanonickej vizitácii, možno to pokladať za
zbytočné. Podpísané na Spišskej Kapitule
29. apríla 1833.
Jozef Bélik, spišský biskup v.r. L. S.
A) Zoznam kníh patriacich do majetku fary v Nedeci
Methodus recte gubernandi parochiam
Sensa moralia et religiosa virorum saeculi 16
Sancrum et oecumenium consilium Tridennum
Mauri Schenkl: Theologia moralis
Mauri Schenkl: Compendium philosophiae moralis
Habel: O nasledovani Krista Pana
Učeni mudros krestanske
Semeno dobre na dobru zem
Prikladne historie
Vinaučovani ditek
Instuo parochi
Antoine: Theologia universa
Gregorii Magni Decreta
Extractus B. Ordinaonum in objecs polico
ecclesiascis
Catechismus Romanus
Oﬃcia nova Dioecesis Scepusiensis
Adagialia sacra Veteris Testamen
Ribera Comentarii in Prophetas
Benedic 14. Epitome doctrinae
Evangelia a epištole na cely rok
Kratke učeni krestanskej katolickej viri
S. Bonaventura opusculum de 1611

2 zv
1 zv
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Protokoly patriace nedeckej fare:
Súpis duší
Matrika pokrstených, sobášených a zomrelých
od roku 1687
Matrika pokrstených, sobášených a zomrelých
vojenských osôb od roku 1830
Matrika birmovaných od roku1753
Matrika miešaných manželsev
Matrica konvertov a odpadlíkov od roku 1772
Protokoly kráľovských a biskupských úprav od roku 1742
Historia domus
Protokol posvätných fundácií

1
3
1
1
1
1
4
1
1

Preklad: prof. J. Šimončič

Z DIANIA NA SLOVENSKU
Poľský prezident na Slovensku

Martin je najtransparetnejším mestom na svete

Na svoju prvú oﬁciálnu návštevu Slovenska od nástupu do
prezidentského úradu v roku 2010 pricestoval dňa 22. júna poľský
prezident Bronislaw Komorovski. Počas dvojdňovej návštevy sa
stretol s troma slovenskými najvyššími ústavnými činiteľmi. Počas
stretnua s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom ocenili vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami i v širšom vyšehradskom, európskom a euroatlanckom priestore. Dotkli sa aj dostavby cestného
prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom, najmä dokončenia cesty
do Žiliny a dobudovania plynového konektora na slovensko-poľskej hranici. Napriek prezentovaným nadštandardným vzťahom
sa poľský prezident odmietol vyjadriť k výstavbe Domu slovenskej
kultúry v Jablonke, na ktorý majú prispieť aj poľské úrady. Podľa dohody kúpu pozemku pod dom ﬁnancovala slovenská strana
prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku
2009. Poľská strana by mala ﬁnancovať jeho výstavbu.

Koncom júna bolo mesto Marn ocenené najvyšším možným
ocenením, aké môže samosprávny orgán dostať. Za projekt Transparetné mesto získalo ocenenie Organizácie spojených národov za
verejnú službu, ktoré je najpresžnejším medzinárodným uznaním
inovátorstva a kvality vo verejnej službe. Udeľuje sa verejnému
sektoru, samosprávam od miestnej cez regionálnu až po vládnu
úroveň, ministerstvám, úradom vlád a neziskovým organizáciám.
Fakt, že ju získala ako v prípade Marna miestna samospráva, je
skôr výnimkou. Obyčajne sú týmto ocenením poctené vlády a ministerstvá jednotlivých krajín.

Slovenské nemocnice zatvárajú oddelenia
Viaceré nemocnice na Slovensku mali podpísané zmluvy s poisťovňami len do 1. júla t.r. Keďže najväčšia zdravotná poisťovňa
– Všeobecná zdravotná poisťovňa niektoré zmluvy ďalej nepredĺžila dochádza pre nedostatok ﬁnancií k uzatvoreniu oddelení vo
viacerých slovenských nemocniciach, medzi inými aj v Poprade,
kde zanikli pomerne vyťažené kožné, očné a infekčné oddelenie.
Ľudia tak budú musieť cestovať za zdravotnou starostlivosťou aj
desiatky kilometrov.

Mariánska púť v Levoči

Zoznam padlých slovenských vojakov
Na internetovej stránke Ústavu pamä národa www.upn.gov.
sk pribudol pri príležitos 70. výročia ťaženia do ZSSR zoznam
slovenských vojakov, ktorí počas tohto ťaženia, od júna 1941 do
augusta 1944, padli. Vojaci sú zoradení podľa abecedy a pri každom je rok a miesto narodenia i úmra. Medzi týmito vojakmi sa
nachádzajú aj krajania zo severného Spiša a hornej Oravy.

V Tatrách napadol sneh
Napriek tomu, že už zopár týždňov tu máme astronomické leto,
vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách napadol začiatkom júla
sneh. Sneh sa nachádza už v nadmorskej výške 1800 metrov a preto je vhodné sa na prípadné túry dobre pripraviť.

Návšteva českého prezidenta
Na trojdňovú oﬁciálnu návštevu Slovenska pricestoval dňa 27.
júna aj český prezident Václav Klaus s manželkou. Na rokovaní so
slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom v Braslave sa
pokúsili idenﬁkovať nové oblas perspekvnej spolupráce oboch
krajín na vládnej i mimovládnej úrovni. Dotkli sa ež témy tlmenia
dopadov globálnej hospodárskej krízy, problémov gréckej ekonomiky, Vyšehradskej spolupráce a rozširovania Európskej únie o nových členov. Obaja štátni predstavitelia sa v rozhovoroch zhodli na
potrebe zlepšenia cezhraničnej dopravnej infraštruktúry.

V nedeľu 3. júla sa napriek nepriaznivému počasiu zišlo na
Mariánskej pú v Levoči pri príležitos sviatku Navšvenia Panny
Márie viac ako pol milióna veriacich. Hlavnú sv. omšu celebroval
košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober, ktorý poukázal na
ťažké chvíle kresťanstva a vyzval ľudí na novú evanjelizáciu. Levočskú púť otvorila slávnostná sv. omša v sobotu na sviatok Navšvenia Panny Márie, ktorú celebroval spišský biskup Franšek
Tondra.

Oravské folklórne leto
V dňoch 2. – 3. júla začalo okrúhlym 20. ročníkom Podbielanskych folklórnych slávnos Oravské folklórne leto. V Podbieli
sa predstavili folklórne súbory a skupiny z Oravy, Liptova, Kysúc
a Poľska. Oravské folklórne leto bude pokračovať 16. – 17. júla
v Malanej, kde sa v rámci medzinárodného fesvalu valašskej
kultúry uskutočnia Bačovské dni. V ich rámci sa budú konať dve
výstavy, workshopy ľudových remesiel, súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka realizovaná formou verejnej ochutnávky,
súťaž v práskaní bičom, prezentácia strihania oviec, medzinárodný
remeselný jarmok a vystúpenia domácich i zahraničných folklórnych skupín a súborov. O týždeň neskôr – 24. júla sa v amﬁteátri
v Sihelnom uskutoční 19. ročník Folklórnych slávnos pod Pilskom
a Babou horou. Tradičné zvyky, piesne a tance z Oravy i z ďalších
regiónov ponúknu 30. – 31. júla vo svojom programe 5. folklórne
slávnos pod Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou a 5. augusta sa
v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku začne trojdňový fesval s bohatým programom Podroháčske folklórne slávnos. Vyvrcholením
Oravského folklórneho leta bude Medzinárodný gajdošský fesval, ktorý sa bude konať 16. – 18. septembra v Oravskej Polhore
a v jeho programoch sa predstaví viac ako stovka gajdošov i ďalších muzikantov zo Slovenska, Poľska, Česka, Francúzska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Chorvátska. (mm)
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POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Odpovede z júnového čísla: 1.1. včela – je hmyz, ovos, chren a vinič sú rastliny, 1.2. lietadlo – pohybuje sa vo vzduchu, auto, vlak a motorka po zemi, 1.3. mrkva – je zelenina, jablko, hruška a čerešňa sú ovocie, 1.4. tank – je moderná
zbraň, ktorá sa používala podstatne neskôr ako meč, kopia a prak; 2. ô – napr. kôň, vôl, stôl, kôl, bôľ; ä – napr. päta,
mäso, väčší, smäd, deväť; ĺ – napr. stĺp, dĺžka, tĺcť, hĺbavý, chĺpok; ŕ – napr. dŕžava, vŕšiť, tŕnie, kŕmiť, omŕzať; 3. Marn,
Braslava, Trnava, Vrútky, Varšava, Trenčín, Stará Ľubovňa, Krakov, TAJNIČKA: Matúš Čák; 4. Spišská Kapitula, J. E. Mons.
Franšek Tondra.
4. Nájdite v osemsmerovke krajanské obce, v ktorých sa slúžia
slovenské omše. V tajničke sa dozviete citát M. R. Štefánika.

OTÁZKY:
1. Doplňte údaje o organizácii, ktorá združuje Slovákov
žijúcich v Poľsku:
Názov:
Predseda:
Sídlo:
Podpredsedovia:
Pobočky (na akých územiach):
Generálny tajomník:
Tlačový orgán:
Šéfredaktorka tlačového orgánu:
2. Spojte správne dvojice (podujae – miesto, kde sa koná):
Fašiangy-Ostatki

Vyšné Lapše

Deň slovenskej poézie a prózy

Krakov

vernisáže slovenských umelcov

Krempachy

3. Vymenujte ďalšie podujaa, ktoré organizuje Spolok Slovákov v Poľsku. Pomôžte si obrázkami.
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5. Podčiarknite, ktorými z týchto činnos sa zaoberá Spolok
Slovákov v Poľsku:
tlač a vydávanie kníh, schvaľovanie zákonov štátu, vydávanie
víz, stavba domov slovenskej kultúry, výroba keramiky, kurzy slovenského jazyka, organizovanie detských táborov na Slovensko
6. Na obrázku je významná osobnosť spolkového a kultúrneho
života Slovákov v Poľsku. Počas vojny, v roku 1942, patril k spoluzakladateľom ilegálneho profašisckého Slovenského národného výboru vo Varšave a zúčastnil sa aj Varšavského povstania.
V roku 1957 spoločne s krajanmi na Spiši a Orave založil Kultúrnu
a sociálnu spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorá sa rozšírila o českých exulantov z husitských čias. Bol jej prvým predsedom a neskôr dlhoročným podpredsedom. Zaslúžil sa ež o vydávanie prvého a jediného krajanského časopisu Život, ktorý aj
redigoval. Počas
svojho
života akvne upevňoval národné
povedomie
krajanov, pomáhal v rozvoji výučby
slovenského
jazyka na školách, kultúrnej činnos
a ochotníckeho hnua. Zomrel 14. mája
2002. Napíšte
jeho meno.

Stránku pripravila Milica Majeriková-Molitoris
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Dňa 10. júla t.r. Žoﬁa Ovšonková,
rod. Kovalčíková, rodáčka z Nižných Lápš, žijúca v Spišskej Starej
Vsi oslávila krásnych 60 rokov. Pri
tejto príležitos jej patrí prianie:
V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.

Dvadsaťročné šťastné manželstvo –
to je láska, ktorú si vzájomne dávate,
je to porozumenie a pocit dôvery,
na ktorý sa môžete spoľahnúť,
je to radosť a šťase zo spoločných úspechov.
Je to puto, ktoré vás spája v dobrom i v zlom
a učí Vás rozdávať Vašu lásku svojím blízkym.

Želajú Ti manžel, dcéry, syn nevesta, zaťovia a vnuci.

***

K promóciám
Zápočty a skúšky kruté
iste sú už zabudnuté.
Nový index - čisté stránky.
Život Ti dá do nich známky.

Toto blahoželania patrí krajanom Krisne a Jánovi Chalupkovcom z Novej Belej. Zasiela ho im pri príležitos 20. výročia sobáša
celá rodina.

***

Na Sliezsku

Dňa 16. júna t.r. na Filozoﬁckej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku prevzala počas promócií diplom magistry v odbore
žurnaliska naša dopisovateľka a členka redakčnej rady Nina Klusová z Tvrdošína, k čomu jej úprimne blahoželáme, a do ďalších
krokov životom jej prajeme veľa úspechov, síl a čo najviac kreavnych nápadov v novinárskom remesle.
Redakcia Život

O tom, že krajania na Sliezsku sú ešte stále akvni a činorodí,
svedčí aj list písaný peknou slovenčinou, ktorý nám poslala do redakcie krajanka Jolanta Ilewiczová z Gliwic. Patrí medzi najstarších
členov Spolku Slovákov v Poľsku na Sliezsku, veď 18. marca oslávila už 85 rokov. Vek jej neprekáža a stále rada chodí po poľských
i sliezskych horách, samozrejme aj so svojimi vnúčatami a pravnukom. Lásku k horám získala počas školských čias na Slovensku,
kedy sa túlala po tatranských končiaroch a dolinách. K listu nám
pribalila ež fotograﬁu spred siedmych rokov, kedy so svojou priateľkou Magdou Šestákovou z Popradu peši navšvili Levoču. Na
záver nám napísala aj niekoľko slovenských pesničiek, ktoré si ešte
stále pospevujú. (mm)

***
Dňa 28. júna 2011 bola na Trnavskej univerzite v odbore Sociálna práca slávnostne promovaná na magistru Bc. Janka Tirindová.
Dňa 6. júla 2011 bol po úspešnom absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Braslave na Stavebnej fakulte promovaný na stavebného inžiniera Bc. Tomáš Tirinda.
Obidvaja absolven majú svoje korene v Novej Belej a pravidelne čítajú Život. K úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia im srdečné gratulujeme a prajeme vysnívanú prácu.
Rodina Jendžejčíková a Klukošovská.
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagiewnikoch v Krakove o 15.30 hod.

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.

• júl – sv. omša nebude
• august – sv. omša nebude
• september – 11.09.2011
• október - 9.10.2011
• november – 13.11.2011
• december - 11.12.2011

Krempachy farnosť sv. Marna o 10.30 hod.

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok
mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

Jablonka farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.

• júl – 26.07.2011
• august – 30.08.2011
• september – 27.09.2011
• október – 25.10.2011
• november – 29.11.2011
• december – 27.12.2011

Nedeca farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov farnosť sv. Sebasána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Spišská Stará Ves farnosť Nanebovzaa 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. Marna o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

DÔSTOJNÝ OTEC BISKUP DOMINIK KALATA, ZASADNUTIE DOTAČNEJ KOMISIE ÚSŽZ
práve 12. augusta 2011 uplynie 60 rokov, ako ste prijali kňazskú vysviacku z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Začala sa tak pre Vás
dlhá púť kňazského života, ktorá bola poznačená dlhoročným prenasledovaním zo strany totalitného štátu a väzením. Avšak táto
skúsenosť upevnila vo Vás silu viery. A napriek neprajnosam ste
nezaváhali a išli ste za vnútorným hlasom povolania.
Dlhé obdobie pôsobíte v Pánovej vinníci a hlásate Božie slovo.
Cesta, po ktorej kráčate, je plná nečakaných udalos. Božia prozreteľnosť Vás zaviedla medzi Slovákov do Nemecka, ale pritom
ste nikdy nezabudli na svoje rodisko – Novú Belú, s ktorou vždy
spájate svoju myseľ v modlitbách. Teraz, po rokoch naplnených
hlásaním evanjelia a akvnou prácou v prospech cirkvi, ste na
zaslúženom dôchodku, ale aj naďalej sa venujete veriacim, ktorí
potrebujú pasera.
Milý jubilant, Vaša rodina, rodáci i všetci Slováci sa spájajú
s Vami v modlitbách a porúčajú Vás Bohu a pod ochranný plášť
Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska. Vyprosujeme
Vám silu a zdravie potrebné pre prácu v Pánovej vinníci, hojnosť
božích milos a s radosťou čakáme na Vaše požehnanie v rodisku.
Nech Vás žehná Pán a opatruje sv. Dominik.
Rodina, krajania a redakcia Život

V dňoch 6. - 7. júna 2011 sa v Braslave uskutočnilo zasadnue medzirezortnej dotačnej komisie, ktorá je poradným orgánom
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana
Vetráka. Komisia (zložená zo zástupcov ÚSŽZ, Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva SR
a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch) hodnola žiados o udelenie dotácií na podporu akvít krajanských spolkov a organizácií
v roku 2011.
K stanovenému termínu na podávanie žiados bolo ÚSŽZ
doručených 847 žiados od 273 žiadateľov z celého krajanského
sveta v súhrnnej hodnote 3 981 148 eur, čo viac ako trojnásobne
prevýšilo celkovú sumu, pridelenú pre rok 2011 na dané účely zo
štátneho rozpočtu SR (1 159 426 eur). Tohtoročnou prioritou bola
podpora vzdelávacích projektov a projektov z informačnej a mediálnej oblas.
Spomedzi projektov Spolku Slovákov v Poľsku boli podporené
nasledovné akvity: vlasvedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko, letné jazykové tábory krajanskej mládeže na
Slovensku, predplatné detských časopisov pre základné školy na
ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, výbava redakcie Život a klubovní, nákup slovenskej literatúry a nákup vybavenia pre Centrum
slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši.
Milan Novotný

Záber na zasadnutie medzirezortnej doatčnej komisie - autor Ľ. Pomichal
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 12. mája 2011 zomrel v Podvlku vo veku 52 rokov krajan

Dňa 13. júna 2011 zomrel v Jablonke vo veku 82 rokov krajan

MARIÁN PRILINSKÝ
Zosnulý bol verným krajanom a čitateľom Života, starostlivým
otcom a manželom, dobrým bratom a synom. Nech odpočíva v pokoji!

JÁN NOVÁK
Zosnulý krajan dlhé roky pôsobil
v Jablonke ako doručovateľ Života a po
smr krajana Štefana Karlaka prevzal
funkciu podpredsedu MS SSP v Jablonke. Akvne sa zapájal do krajanského
života, a pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, nikdy neopusl žiadne krajanské
podujae organizované na Orave.
Narodil sa v slovenskej roľníckej rodine Ignáca a Rozálie Novákovcov 24. júna 1929 v Jablonke – Hustých Domoch. Od detstva
pomáhal rodičom na gazdovstve. Prvé tri roky chodil do poľskej
školy. Ako si rád spomínal, v poľskej škole nedosahoval nejaké
výnimočné výsledky. Keď však prešiel do slovenskej školy, stal sa
z neho výborný žiak. Po ukončení základnej školy pokračoval ďalej vo vyučovaní v mešanke v Trstenej, tú však nechal po dvoch
rokoch, pretože chcel gazdovať. Neskôr bola horná Orava opäť pripojená k Poľsku a Ján dosiahol odvodový vek, chceli ho zobrať do
poľskej armády. Ján tam však ešte spolu s dvoma kamarátmi nešiel
a radšej sa skrýval po stodolách a lesoch. Neraz bola uňho doma
milícia a vravela jeho otcovi, aby sa porozprával so synom a aby
ho poslal do armády, ten sa s nimi vždy prívevo porozprával, vo
všetkom s nimi súhlasil, avšak synovi nič nepovedal. Raz dokonca
Jána skoro chyli v lese. Pri úteku ho postrelili do nohy. Našťase
guľka nezasiahla kosť. Spolu s manželkou vychovali tri de. Ján bol
milujúcim manželom a srdečným bratom, dobrým, a starostlivým
otcom a neskôr aj láskavým starým otcom pre svoje vnúčatá. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke, ÚV a OV SSP

Dňa 15. mája 2011 zomrela v Podvlku vo
veku 90 rokov krajanka

ROZÁLIA GRIBAČOVÁ
Zosnulá bola vernou krajankou a dlhoročnou čitateľkou Života, starostlivou matkou, babičkou a prababičkou. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 26. júna 2011 zomrel v Podvlku vo veku 75 rokov krajan

ALBÍN PIERONEK
Zosnulý bol otcom predsedu MS SSP v Podvlku Krištofa Pieronka, verným krajanom a čitateľom Života. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podvlku

Dňa 4. júna 2011 zomrel v Tribši vo veku
81 rokov krajan

JAKUB PLUTA
Dňa 15. júna 2011 zomrel v Podsrní vo veku 72 rokov krajan

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

Zosnulý bol akvnym členom Spolku a dlhoročným čitateľom Života. Jeho zásluhou
bola zriadená slovenská klubovňa v novej
požiarnej zbrojnici. Zaslúžil sa aj o slovenské spevy v kostole. Okrem toho bol 46 rokov akvnym členom DPZ v Tribši. Za prácu
v požiarnictve bol vyznamenaný striebornou a zlatou medailou.
Odišiel od nás dobrý krajan, požiarnik, manžel, otec a dedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP a DPZ v Tribši

V SPOMIENKACH
Tam v diaľke prestalo jeho srdce biť, neshol sa s nami ani rozlúčiť. Bolesťou unavený ško zaspal, zanechal
všetkých, čo mal rád. Zostali len spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám v Spolku a v kruhu našej rodiny.
Odišiel od nás ako krásny deň, nepovedal zbohom, už viac neprídem. Neplačme za ním, nechajme ho ško
spať, čo mu bolo súdené, muselo sa stať. Modlitba z našich pier ško znie, v rukách kyca kvetov sa chvie,
pri hrobe stoja jeho drahí, ktorí ho nesmierne radi mali.
Najsmutnejším dňom v našom živote je 17. jún, pretože nás pred 12 rokmi vo veku 64 rokov opusl náš milovaný manžel, otec, dedo, brat, ujo a strýko Augusn Andrašák z Jablonky. S láskou a žiaľom naňho spomínajú manželka, syn, dcéra, všetci vnuci, sestry s rodinami, ako aj všetci priatelia. Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu chú spomienku v modlitbách.
Odpočinue večné daj mu, Pane.
Najbližšia rodina
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Zahrajte sa s písmenkami abecedy!
Zahrajte sa s písmenkom

S

poluhláska „L“ je veľmi elegantné
písmenko. Šhle, vysoké a dôstojné. Najmä v písanej forme má
svoje nesporne ladné krivky. Dávna história kráľovnej Abecedy hovorí, že keď sa,
tak ako mnohým iným písmenkám, narodili manželom Lalalovcom dvojčatá chlapec
a dievča, dostalo dievčatko „l“ od kráľovnej
mašličku, aby ich od seba ľahko rozpoznali.
A tak vzniklo „l“ a „ľ“, ale v abecede máme
aj „ĺ“. Sú to veľmi pokojné písmenká. Nikdy
sa nezamotali do žiadnych šarvátok a dejiny písmenkového kráľovstva nehovoria
o žiadnych problémoch, ktoré by s týmto
písmenkom súviseli. Aj keď pravdou je, že
mnohým žiačikom ešte stále robí problém

rozpoznať „l“ a „ľ“. Tu je dobrá rada naozaj
ťažká, ale jedno vám poviem, ak budete
mať písmenká radi, srdce vám samo napovie, či je to klobása, alebo kľobása.
No a aby ste sa s písmenkom L skamaráli, je tu jedna mini-riekanka, prečítajte
si ju spolu s nami!

L

Alebo letovať na lúke s lietajúcimi lastovičkami, ladnou labuťou
a ľúbeznými leknami za lánom
ľanu je lacné a liečivé.
Lord si labužnícky logne likéru
z lipového listu.
Lakomý lord lamentuje: letovať Len-len, že dolezie k ľúbeznému
na lúke, ležať v levanduli, s lopú- letohrádku ladiacemu s lesom
chom a lesklou lienkou na líci je a lúkou.
lacné a liečivé.
Ach, ako ľúbi spať!
(Spracované podľa: Adamko č. 5/2006)

DO HORY MA POSLALI

Do hory ma poslali, sekeru mi nedali;
u nás taká obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj.
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Ja do hory nepôjdem, drevo rúbať nebudem;
drevo by ma zabilo, zabilo, čo by dievča robilo.
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JEDEN, DVA, TRI, ŠTYRI, PÄŤ
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
čo mal Janko na obed?
Zemiaky pečené,
boli málo mastené.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
spočítam si všetko hneď.
Päť kvietočkov na lúke,
päť prštekov na ruke,
päť gulôčok v jednej jamke,
utekajme k našej mamke.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
už to vieme naspamäť.
Milé de,
poznáte túto riekanku o číslach? Možno
áno, možno nie, ale bez čísel by bol život každého človeka veľmi ťažký. Čísla a číslice nám
pomáhajú zorientovať sa vo svete, hovoria
o našej adrese, o tom, koľko máme rokov, koľko máme súrodencov a ak poznáme čísla, v obchode môžeme nakupovať jedna radosť! Preto
sú čísla veľmi dôležité.
Milovníci športu mi iste dajú za pravdu, že
vďaka číslu, ktoré má člen futbalového družstva na chrbte, pomáha športovému komentátorovi vyznať sa lepšie na ihrisku a bez problémov komentovať prebiehajúci zápas.
Pozrite sa na nasledujúci obrázok a prečítajte nahlas čísla, ktoré majú súťažiaci v jazde
na kolbežke na svojich tričkách. Ako vám to
ide? Možno uprednostníte zábavnejšiu hru,
než je počítanie. Preto je tu pre Vás obrázok,
ktorý môžete vymaľovať farbičkami, akými len
chcete. Veselý obrázok nám pošlite na adresu
redakcie. Odmena v podobe peknej rozprávkovej knižky Vás neminie.
Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili: Natálku Bugajskú
z Pekelníka a Petra Madeju z Nižných Lápš.
Blahoželáme!
Pripravila L. Ostrowska

č. 7/2011 • 35

UMENIE
Jozef Leikert

Mária Kráľovičová

Svetlo

áto slovenská herečka a recitátorka sa
pohybuje vo svete divadla, ﬁlmu ale
i v dabingu už pekných pár rokov. Jej
meno by sme si mali dobre zapamätať, pretože
nespočetné ocenenia, ale aj fakt, že od 21. júna
2011 má svoju dlaždičku na ﬁlmovom chodníku
slávy pred braslavským Divadlom P. O. Hviezdoslava, svedčia o jej veľkom talente i hereckých
schopnosach. Je druhou spomedzi slovenských
hercov a herečiek, ktoré sa na tomto chodníku
nachádzajú, okrem nej tu má svoju dlaždičku aj
vynikajúci herec mnohých generácií - Ladislav
Chudík.
Narodila sa 7. júna 1927 v Čároch. Už počas
štúdií na strednej škole bola pevne rozhodnutá,
že v budúcnos sa chce venovať jedine ﬁlmu
a divadlu. Ako 18-ročná sa pokúsila o prvý angažmán v marnskom divadle, kde strávila prvé
dva roky svojej rozvíjajúcej sa hereckej kariéry. Rozhodla sa nielen hrať, ale svoj talent rozvíjať aj v rámci štúdia herectva. Od roku 1947 - 1950 študovala tento odbor na Štátnom
konzervatóriu v Braslave. Zároveň počas štúdia začala účinkovať na divadelnej scéne
Slovenského národného divadla (SND) v Braslave, kde pôsobí prakcky dodnes.
V 50. rokoch pracovala v Zväze slovenských dramackých umení a bola funkcionárkou
ústredného výboru Slovenského zväzu žien. Z jej ﬁlmograﬁe nemožno nespomenúť ﬁlm
Priehrada, kde si zahrala úlohu Uľky Bojnovej, ktorú si mnohí pamätajú dodnes. V roku

V izbe
vonia perina
a jednooká lampa
svie mi do očí.
Zrobený spánok
našej mamy
zalieva potom
spálňu.
Utopený v básňach
naslepo
zhasínam
vždy to isté svetlo.

Bolesť
Až si zem raz kľakne
pred tebou,
a tak akoby nenápadne,
prelea nad naším domom
všetci vtáci.
Zoberú i ten posledný deň.

T

Až si zem raz kľakne
pred tebou,
všetko ma bude bolieť
ako táto báseň.
A chlieb bude pomaly
tvrdnúť
na stole,
mama.

Kto som
Kreslím si detstvo
do piesku
a rozmýšľam,
kto som.
Aké je to jednoduché
a pritom ťažké.
Len kolovrátok nohy
drží ma,
aby som nevzlietol.
(J. Leikert: Rosa na duši, Tlačiareň SSP
– Krakov, 2004)

36

1959 si zahrala vo ﬁlme Muž, ktorý sa nevrál, o rok neskôr vo ﬁlmovej snímke Skalní
v ofsajde. Rok čo rok sa objavovala v ďalších ﬁlmoch a divadelných predstaveniach. Známa je aj z rozprávok i televíznych seriálov. Jej talent a presvedčivosť, s akou sa zhosla
každej svojej úlohy, ocenili už mnohí. Od roku 1967 sa môže pochváliť tulom “zaslúžilá
umelkyňa“ a v roku 1979 získala tul “národná umelkyňa“. V roku 2006 bola uvedená do
Siene slávy, v roku 2007 získala Cenu Jozefa Krónera za celoživotné herecké dielo, v tom
istom roku získala aj Výročnú cenu Literárneho fondu. O rok neskôr si prebrala Krištáľové
krídlo za rok 2007, v kategórii divadlo a ﬁlm.
V súčasnos sa venuje najmä účinkovaniu na divadelnej scéne SND, v hre Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon, či Ignorant a šialenec od Thomasa Bernharda. Nevyhýba
sa ani dabingu a účinkovaniu v seriáloch. Jedným z posledných, v ktorom účinkovala boli
Priateľky, seriál, ktorý bol natočený v priebehu roku 2008. Podľa mnohých je s vekom
čoraz krajšia a určite ju uvidíme ešte v nejednom divadelnom predstavení. (lo)
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MOTO A VARENIE

JEEP WRANGLER

A

j keď dizajn nového Wrangleru je
úplne nový, drží sa osvedčených
a vyžadovaných tvarov a proporcií
a stále si zachováva svoju rýdzosť, robustnosť
a terénnosť. Nová pevná strecha hardtop je
teraz tvorená tromi časťami – ľavou a pravou
nad sedadlami vodiča a spolujazdca a zadným
panelom. Vďaka tomu automobil ponúka viac
možnos, ako usporiadať strechu nad hlavou
podľa aktuálnej chu a počasia. V novom modeli došlo k významnému zväčšeniu priestoru pre posádku, variability i objemu priestoru pre náklad. Zvýšená svetlá výška a krátke
previsy karosérie umožňujú novému modelu
Wranglera pohyb v tom najnáročnejšom teréne. Predný nájazdový uhol 38,5 stupňov, prechodový uhol 25,5 stupňov a zadný nájazdový
uhol 31,6 stupňov sú hodnoty zaisťujúce i v tom najnáročnejšom
teréne značný nadhľad.
Jeep Wrangler Sport a Sahara sú vybavené druhou generáciou
pripojiteľného pohonu všetkých kolies Command-Trac® NV241
s redukčnou prevodovkou s pomerom 2,72:1. Jeep Rubicon je
vybavený pohonom všetkých kolies Rock-Trac™ NV241 s redukčnou prevodovkou s pomerom 4.0:1. Okrem zlepšených terénnych schopnos nového modelu Jeep Wrangler, bolo dosiahnuté
i zlepšenie chovania sa auta pri jazde po bežných cestách. Nový
Wrangler je tož postavený na nosnom ráme s tuhosťou zväčšenou opro svojmu predchodcovi o 100 % a disponuje o 50%
tuhšou karosériou v ohybe. O 50 mm predĺžený rázvor a 89 mm
zväčšený rozchod kolies zvyšuje stabilitu auta. Úplne nové riadenie, nová geometria odpruženia a uloženia podvozku zvyšujú ovládateľnosť, činia jazdu pohodlnejšou a znižujú hlučnosť v interiéri

o 20 percent. Jazda je teraz v novom Wrangleri oveľa pohodlnejšia. Karoséria sa v zákrutách menej nakláňa. Odpruženie je teraz
mäkšie, čo je zárukou väčšieho pohodlia. Štandardnou výbavou
nového modelu je i stabilizačný systém ESP zvyšujúci úroveň akvnej bezpečnos.
Nový motor 3,8 V6 nahrádza predchádzajúci štvorlitrový radový šesťvalec. Nový motor má výkon 205 koní a krúaci moment
325 Nm. Wrangler je štandardne dodávaný so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, ktorú môže nahradiť i štvorstupňová automacká prevodovka. Pre kľúčové trhy mimo Severnej Ameriky je
dostupný nový prepracovaný dieselový agregát – v Jeep Wrangler
vôbec po prvý krát – radový štvorvalec s objemom 2,8 litra, ktorý
sa bude dodávať v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou alebo
5-stupňovou automackou prevodovkou. Na záver len dodám, že
maximálka nového Wranglera sa vyšplhala na 180 km/h pri priemernej spotrebe 10-11 l na 100 km. (ms)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED • Letná polievka
1 karﬁol, 50 g mrkvy, 50 g hrášku, 20 g hladkej múky, 4 špenátové listy, 1 žĺtok, 2 dl smotany, 50 g reďkoviek, 30 g tvrdého syra
Karﬁol umyjeme, rozoberieme na ružičky, mrkvu očisme, nakrájame na tenké kolieska, pridáme hrášok a uvaríme v osolenej
vode takmer do mäkka. V mlieku rozmiešame múku, prilejeme
k zelenine, pridáme umyté špenátové listy a za občasného miešania uvaríme do mäkka. Dáme dolu z ohňa a vmiešame žĺtok rozmiešaný v smotane. Do hotovej polievky vložíme očistené a umyté
reďkovky nakrájané na tenké plátky. Nakoniec posypeme postrúhaným syrom a podávame.

• Kačacie prsia s medom - grilované
2 ks kačacích pŕs, 4 PL pikantnej sójovej omáčky, 4 PL medu, 1 PL
oleja, biele korenie, soľ
Sójovú omáčku, med, korenie a soľ zmiešame, prsia zbavíme
kože a nakrájame na plátky, vložíme do misky s marinádou a necháme najmenej hodinu odležať. Mäso položíme na rozpálený gril
a za častého otáčania občas poerame zvyšnou marinádou. Grilujeme 10-15 minút.

ŠALÁTY • Letná večera
Na 2 porcie :
3 papriky, 5 paradajky, 1 cibuľa, 1/2 majonézy, 2 vajcia, 1 polievkové lyžice horčice, 50 g tvrdého syra, šťava z 1/2 citróna, soľ,
pár kvapiek worčestrovej omáčky a olej.
Papriku očisme, pokrájame na rezance a krátko podusíme na oleji.
Kým vychladne, uvaríme vajíčka na tvrdo. Pokrájame cibuľu, paradajky,
dáme do väčšej misy, osolíme, pokvapkáme citrónovou šťavou a necháme chvíľu postáť. Majonézu zmiešame s horčicou a worčestrovou
omáčkou. K paradajkám a cibuli pridáme vychladenú papriku, pokrájané vajíčka, postrúhaný syr a zmes zahusme majonézou. Dáme na
chvíľu do chladničky a môžme podávať najlepšie s čerstvým pečivom.

SLADKOSTI • Letná pochúťka
1. vrstva:
0,5 hrnčeka cukru, 2 lyžice polohrubej múky, 2 hrnčeky čerstvého
ovocia - najlepšie maliny a čučoriedky, 2 lyžice citrónovej šťavy.
2. vrstva:
1 hrnček nestlé ﬁtness, 0,25 hrnčeka cukru, 0,5 hrnčeka masla.
Na vymastený a múkou vysypaný pekáč dáme hmotu z prvej
vrstvy a na ňu druhú vrstvu. Pečieme mierne 40-50 minút. Podávame horúce a ozdobené zmrzlinou. (ms)
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NAŠA PORADŇA
Józefa

PORADY KOSMETOLOGA

W

itam w lipcowym numerze. W
tym artykule i paru następnych postaram się rozwiać
wszelkie wątpliwości dotyczące paznokci,
ich pielęgnacji, chorób, psach i wszystkich tych rzeczach, o które bałyście się
zapytać swojej kosmetyczki. Zacznijmy
od pilników – na rynku jest ich cała masa,
ale czy każdy będzie odpowiadał naszym
paznokciom? Zdecydowanie nie. Pilniczek
jest niezbędny do wykonania manicure,
nadania paznokciom kształtu, skrócenia
ich i wygładzenia. Do wyboru mamy całą
gamę pilników o różnej ziarnistości, kształcie i kolorze, wykonanych z metalu, papieru lub szkła. Pilniki metalowe: polecane są
osobom o mocnych paznokciach lub tych,
które noszą psy. Poza tym odradzam,
niszczą bowiem strukturę paznokcia,
tworząc zadry na płytce, przez które łatwo
dostaje się do niej rozmiękczająca je woda.
Pilniki papierowe: są doskonałe do skracania i nadawania paznokciom kształtu, polecane do wszystkich rodzajów paznokci.
Są delikatniejsze od pilników metalowych
i dość szybko się zużywają. Ich częste stosowanie może też powodować rozdwajanie się płytki paznokcia. Pilniki szklane:
to najczęściej drobnoziarniste pilniczki,
wykorzystywane do wygładzania krawędzi paznokcia, ewentualnie opiłowywania
tych delikatnych i cienkich. Zabezpieczają
paznokcie przed pękaniem i rozdwajaniem. Rzadko powodują uszkodzenie płytki. Mogą być stosowane zamiennie z pilnikami papierowymi.

Kształty pilników:
Pilnik banan:
Pilnik banan znajduje zastosowanie
przy opracowywaniu paznokci naturalnych
i przedłużonych. Łukowaty kształt pilnika
umożliwia dotarcie do trudno dostępnych
miejsc, zwłaszcza przy skórkach – kształt
pilnika banana dodatkowo chroni skórki
paznokcia przed uszkodzeniami.

Pilnik prosty:
Pilnik prosty służy do opracowywania paznokci naturalnych oraz do pracy
na paznokciach przedłużonych. Pilnikiem
tym możemy nadać paznokciom pożądany kształt i długość. Jest to najbardziej
uniwersalny typ pilnika.
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PIERONEK
mgr fizjoterapii

Pilnik w kształcie rombu, łódki:
Jest bardzo wygodny w użyciu,
zwłaszcza przy modelowaniu krawędzi
bocznych. Można go używać zarówno do
pracy przy naturalnych paznokciach, jak
i przedłużonych.

Blok:
Bloki służą do matowienia i polerowania paznokci (bloki polerskie) lub do usuwania dużej warstwy akrylu/żelu.

Polerka:
Polerkę stosuje się w celu nadania ostatecznego połysku paznokciom oraz wyrównania drobnych rys mogących powstać
w trakcie używania pilnika.

Ziarnistość
Ziarnistość pilnika oznacza ilość ziarenek znajdujących się na 1cm2 pilnika. Im
więcej ziarenek, tym pilnik jest delikatniejszy. Odwrotnie, im ziarnistość jest niższa,
tym ziarenek jest mniej, są większe i ostrzejsze.
Ziarnistość 80 – 100. Pilniki o tej ziarnistości stosowane są do skracania oraz
piłowania sztucznych paznokci, nadania
im wstępnego kształtu.
Ziarnistość 150. Pilniki 150 stosowane
są w celu wyrównania miejsca łączenia naturalnej płytki paznokcia z psem oraz do
piłowania górnej powierzchni przedłużonych paznokci.
Ziarnistość 180. Pilniki o tej ziarnistości są idealne do ostatecznej obróbki
masy żelowej/akrylowej, do ostatecznego
wykończenia. Stosuje się je także do przygotowania naturalnej płytki paznokcia do
przedłużania.
Ziarnistość 240, 280, 320, 460. Jest to
ziarnistość polerek służących do polerowania i nadawania połysku paznokciom.
W trakcie pracy nie zapominajmy jak
ważna jest kolejność używania pilników
– od najmocniejszego do najdelikatniejszego oraz aby przed pierwszym użyciem
stępić jego krawędzie boczne, co pozwoli
ochronić skórki przed skaleczeniem.
Mam nadzieję, że te informacje były
przydatne i że zaopatrzą się Panie w odpowiedni dla nich pilnik.
Do zobaczenia za miesiąc. D.
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ZESPÓŁ KANAŁU
NADGARSTKA

Z

espół kanału nadgarstka (zespół
cieśni nadgarstka) predysponuje wiele chorób jak np.: otyłość,
reumatoidalne zapalenie stawów, ciąża,
cukrzyca, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek, nieprawidłowy zrost nasady dalszej kości promieniowej. Chorują
trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyźni, choroba może rozpocząć się w każdym wieku. Zwykle objawy występują
obustronnie, lecz pojawiają się z reguły
w ręce dominującej. W zespole tym dochodzi do upośledzenia czynności nerwu
pośrodkowego w okolicy nadgarstka, co
wynika ze szczególnych warunków anatomicznych charakteryzujących kostno-włóknisty kanał nadgarstka, przez który nerw
pośrodkowy przechodzi z przedramienia
do ręki. Kanał ten jest przestrzenią zawartą pomiędzy kośćmi nadgarstka a więzadłem poprzecznym dłoniowym, zwanym
troczkiem zginaczy. W niezbyt obszernej,
owalnej przestrzeni (tunelu) przebiegają
ścięgna zginaczy powierzchownych i głębokich (8 ścięgien) dla czterech palców,
ścięgno zginacza długiego kciuka oraz
nerw pośrodkowy. Jeśli ścięgna obrzękną na skutek ich nadmiernego używania i przeciążenia, obrzęk może uciskać
nerw powodując bolesne zdrętwienie,
ścierpnięcie lub mrowienie ręki, które
występuje w godzinach nocnych, zwykle
kilka godzin po zaśnięciu. Dolegliwości
te określa się mianem „drętwienia budzącego ze snu”. Drętwieje kciuk, palec
wskazujący, palec środkowy oraz promieniowa strona palca serdecznego. Palce
są odczuwalne jako obrzęknięte, napięte
i sztywne, chociaż obiektywnie nie widać
żadnych zmian. W pewnych przypadkach
bóle i parestezje mogą promieniować do
przedramienia, ramienia, wyjątkowo do
barku i szyi. Ulgę przynosi masowanie
ręki, potrząsanie, pocieranie, wkładanie
pod bieżącą wodę, naprzemienne zginanie i prostowanie. Po ponownym zaśnięciu dolegliwości mogą się powtarzać

NAŠA PORADŇA
wielokrotnie w ciągu nocy i prowadzić do zaburzeń snu. Pacjenci
mają problemy z wykonywaniem czynności życia codziennego.
Z czasem dolegliwości zaczynają występować również w czasie
dnia oraz dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni kłębu kciuka. Pojawia się brak precyzyjnego chwytu, przedmioty wypadają z ręki,
utrudnione jest zaciśnięcie ręki w pięść. W leczeniu ważne miejsce zajmują metody ﬁzjoterapeutyczne. Przyjmuje się , że pacjenci
z lekkim i umiarkowanym nasileniem zespołu mogą być kierowani
do leczenia zachowawczego, na które składają się: taping medyczny, unieruchomienie nadgarstka w szynie dłoniowej, ćwiczenia
poślizgowe, neuromobilizacje, mobilizacje więzadła poprzecznego nadgarstka, zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości,
impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości, jonofore-

za z jodkiem potasu, niskoenergetyczna terapia laserowa, ultradźwięki, zabiegi ciepłolecznicze.
Zapobieganie: przed pracą należy rozgrzać rękę i palce, w trakcie
pracy należy robić przerwy na rozluźnienie i odpoczynek ręki, należy unikać powtarzalnych ruchów nadgarstka i intensywnej pracy
w przymusowych, niewygodnych pozycjach ręki.
Nieskuteczność leczenia zachowawczego jest wskazaniem do podjęcia postępowania chirurgicznego, które polega na operacyjnym
odbarczeniu i usunięciu struktur powodujących ucisk na nerw pośrodkowy. Poprawa po zabiegu operacyjnym zależna jest od tego,
w jakim stopniu są uszkodzone włókna nerwowe i czy współistnieją inne schorzenia. Występowanie nawrotu zależy od choroby
podstawowej. Po operacji konieczna jest rehabilitacja ruchowa
i ﬁzykoterapia.

PRAWNIK
Prawa pracującego ojca

P

racujacy tata ma prawo do urlopu macierzyńskiego pod
warunkiem, jeżeli mama wcześniej wykorzysta po porodzie 14 tygodni z urlopu macierzyńskiego. Przez pozostałą część urlopu dzieckiem może zająć się tata (art. 180 § 5
k.p.).
Tata ma
prawo także
do jednego
tygodnia urlopu ojcowskiego. Urlop
ten może wykorzystać do
u ko ń c z e n i a
przez dziecko
12 miesiąca
życia. Uwaga!
Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcu, który adoptuje dziecko. Może
wykorzystać ten urlop w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub do ukończenia przez nie 10
lat, jeśli miało ono odroczony obowiązek szkolny (art. 183³ k.p.).
Od 2012 roku urlop ojcowski będzie dwutygodniowy. Będzie go
można wykorzystać tylko w całości.
Ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do dwóch
dodatkowych dni wolnych: na opiekę: na zasadach podobnych jak
mamie, ale pod warunkiem, że ona nie skorzysta z tego uprawnienia (art. 188 oraz art. 189¹ k.p.).

Badania epileptyków i cukrzyków

Z

dniem 29.06.2011 weszła w życie nowela rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Resort zdrowia dodał do rozporządzenia dwa nowe przepisy,
na podstawie których oddzielnym badaniom lekarskim będzie
podlegała osoba cierpiąca na padaczkę lub cukrzycę. Dopiero po
przeprowadzeniu badań określonych w załączniku do zmienione-

go rozporządzenia lekarz stwierdzi, czy u chorego nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
Nowe przepisy nakładają na lekarza obowiązek powiadomienia starosty o tym, że zdiagnozował u kierowcy na badaniach kontrolnych objawy padaczki. (Dz.U. nr 88, poz. 503; rozporządzenie
ministra zdrowia z 15 kwietnia 2011r.)

Choroba a urlop wypoczynkowy

W

ybierając się na urlop wypoczynkowy nikt z nas nie
jest w stanie przewidzieć, jaki on będzie, czy np. nie
zachorujemy podczas niego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracodawca musi przesunąć
urlop wypoczynkowy pracownikowi, który zachorował w czasie
wypoczynku. Okres choroby nie odbiera pracownikowi możliwości wypoczynku. Wynika to także z faktu, że pracownik ma prawo
do corocznego, nieprzerwanego i płatnego odpoczynku. Natomiast, gdy choroba uniemożliwia wykorzystanie urlopu zgodnie
z jego przeznaczeniem, urlop zostaje przerwany. Pracodawca nie
może udzielać urlopu osobie chorej. Zgodnie z art. 166 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.
94 z późn. zm.) część urlopu niewykorzystanego z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest
obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
W kodeksie pracy nie jest sprecyzowany sposób przesunięcia
urlopu wypoczynkowego na inny termin. W takiej sytuacji należy
korzystać z rozwiązań określonych w par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania
i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Zgodnie z nim
pracodawca wspólnie z pracownikiem musi ustalić nowy termin
urlopu wypoczynkowego. W praktyce oznacza to, że pracownik
nie może samowolnie przedłużyć swojego urlopu wypoczynkowego, bowiem może być to uznane za opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia. Również pracodawca nie może w sposób arbitralny wyznaczyć nowego terminu wypoczynku. Warto wiedzieć,
że nic nie staje na przeszkodzie, aby chory pracownik wykorzystał
niewykorzystany urlop bezpośrednio po ustaniu niezdolności do
pracy, ale termin ten musi być uzgodniony między pracodawcą
a pracownikiem. (aj)
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HVIEZDY O NÁS
LEV (23.7.-23.8.)
Ako sa zdá, všetko sa vyvíja vo váš prospech. Objavia sa pred vami úplne nové
príležitos. Niekto z minulos sa môže vráť do vášho života a prinesie so sebou vplyvy, ktoré sa vám môžu, ale nemusia páčiť.
Všetky pracovné povinnos budete zvládať
bez problémov. Konečne nájdete pokoj na
duši.

PANNA (24.8.-23.9.)
Verte viac sami sebe, než priateľom. Aj keď
je viac než isté, že vám chcú pomôcť. Oni
vás nepochopia tak, ako sa pochopíte vy
sami. V zamestnaní vám všetko pôjde skvele. Aj keď pracujete radi samostatne, dnes
sa budete musieť podvoliť vôli kolekvu.
Ziste však, že to má aj svoje.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Všetko, na čo siahnu vaše ruky, pôjde hladko. Nič nebude pre vás priťažké, či nesplniteľné. Ale nevyvyšujte sa pre svoju šikovnosť nad ostatných. Mohlo by sa vám
to nepríjemne vypomsť. Snažte sa byť
tolerantnejšími. Na pracovisku dosiahnete
neuveriteľný úspech a medzi kolegami sa
stanete obľúbenými.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V pracovnej sfére bude všetko v poriadku.
Nemusíte sa obávať nepríjemnos. So spolupracovníkmi si budete rozumieť veľmi
dobre. V rodinnom kruhu vládne príjemná atmosféra. Zbierajte životné skúsenos
a nesťažujte sa, ak sú príliš trpké. Možno
vás ich dnešná nepríjemná chuť v budúcnos zachráni pred veľkým sklamaním.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Príliš veľa času snívate, málo času venujete ceste k dosiahnuu cieľa. Nič nepríde
samo. Pritom máte predpoklady, aby ste
uskutočnili svoje plány. Nič vám nebude
stáť v ceste a problémy prevalcujete. Chce
to len pusť sa do toho s odhodlaním.
V súkromnom živote konečne nastane harmónia a pokojná atmosféra.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Môže sa stať, že vašej polovičke by sa búrlivejšia výmena názorov hodila. V takom
prípade sa jednoducho krotko usmejte. Zabudnite na jasné argumenty, chcete predsa
idylu a nie rodeo plné konﬂiktných situácii.
Budete stredobodom pozornos všetkých
spoločenských akvít a vzorom pre svoje
okolie.
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VODNÁR (21.1.-19.2.)
V kolobehu povinnos sa máte tendenciu
neustále vyjednávať, stále sa do niečoho
púšťať, ale k riešeniu problémov tým určite
neprispejete. Držte sa radšej v úzadí, viac
premýšľajte a pozerajte sa okolo seba. Vyhnite sa časovej esni. Inak by ste sa mohli
dopusť chýb, ktoré by ste za iných okolnos neurobili.

RYBY (20.2.-20.3.)
Prácu hravo zvládnete a potom sa budete
už len vynímať. Budete mať pocit, že milujete celý svet. Je pravda, že k úplnej spokojnos vám ešte mnoho chýba, na druhej
strane si však uvedomujete, že sa vám začína dariť. Ak budete pokračovať tak ako doteraz, úspech na seba nenechá dlho čakať.

BARAN (21.3.-20.4.)
Ak úprimne vyjadríte svoj názor, a to s dostatočnou dávkou taktu, vyhnete sa priamemu obvineniu a zachováte si prirodzenú autoritu. Jednajte opatrne a s citom.
Všetko, čo vám v práci doteraz šlo dobre,
vám pôjde ešte ľahšie. Vidieť, že ste získali
potrebnú runu a nestrácate zbytočne čas
ani energiu. Venujte viac času priateľom
a rodine.

BÝK (21.4.-20.5.)
Do nového mesiaca vkročte rázne a energicky. Do práce sa neponáhľajte, ale radšej
vyrazte z domu o čosi skôr. Vymažte nestálosť a ovplyvniteľnosť niektorými ľuďmi
z vášho okolia. Buďte obozretní. Ak vám
dnes niekto ponúkne pomocnú ruku, radšej si to premyslite. Istotne z toho plynú
určité výhody, ale aj pár nevýhod.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V láske sa to utrasie a ﬁnančné úspechy
pokračujú. V každom prípade by ste sa
však mali vyhýbať zbytočným provokáciám. Vraví sa, že nádej zomiera posledná
a vo vašom prípade to spôsobí nový cyklus
prosperity. Hmotný úspech máte na dosah,
stačí nepoľaviť v úsilí. Môžete začať úplne
novú kariéru.

RAK (22.6.-22.7.)
Vzťahy s kolegami sa dostanú do normálnych koľají. Zamyslite sa nad možnou ponukou nového zamestnania, ktorú ste
nedávno dostali. Pracovné úlohy si plňte
s presnosťou majstra hodinára. Venujte
sa aj svojej láske a splňte je reálne želania.
Vyhýbajte sa nepríjemným spolupracovníkom, ktorí by vás mohli vyviesť z miery.
(ms)
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NÁŠ TEST
Aký ste prázdninový typ?
1. Čo robíte cez prázdniny, keď zostanete
doma?
a) Schádzam sa s kamarátmi, športujem, plánujem jednodenné výlety
alebo si chodím zaplávať – prejdite do
otázky č. 10.
b) Väčšinou pozerám na televíziu, dlho
spím alebo sedím pri počítači – prejdite
do otázky č. 6.
6. S akými pojmami si spájate svoje prázdniny snov?
a) Pláž, slnko, more, ﬂirtovanie, relax,
leňošenie, party, nakupovanie, zábava,
obľúbené jedlo – prejdite do otázky č.
3.
b) Poznávanie milých ľudí, veľa toho
vidieť, čítať v mapách, prekvapenie
– prejdite do otázky č. 2.
4. Ako sa cíte, keď sa pozeráte na ﬁlmy,
ktoré boli natočené na exockých
miestach, napr. Pirá z Karibiku?
a) Nič si neprajem viac, ako aby som
tam mohla byť aj ja, a šialene zatúžim
po diaľkach – prejdite do otázky č. 5.
b) Väčšinou si krajiny vôbec nevšímam
- vo ﬁlme ma zaujíma iba úžasný hlavný
hrdina – prejdite do otázky č. 3.
8. Spolu s rodičmi plánujete zahraničnú
cestu: Ako sa na ňu pripravíte?
a) Nabijem mobil, vyžobrem od babičky
peniaze, zbalím kufor a ostatné nechám
na rodičov – prejdite do otázky č. 3.
b) Zbieram informácie o zemi, ľuďoch
a pamähodnosach a starostlivo si
rozmyslím, čo všetko potrebujem – prejdite do otázky č. 5.
3. Ako sa dorozumiete v cudzine?
a) Trochu anglicky a potom rukami nohami – prejdite do otázky č. 5.
b) Keď už niekam idem, tak iba tam,
kde sa aspoň trochu dohovorím slovensky – prejdite do otázky č. 7.
10. Čo v žiadnom prípade nesmie chýbať
vo vašom prázdninovom kufre?
a) Moje obľúbené oblečenie, vankúšik
a cédečká – prejdite do otázky č. 4.
b) Tričká, teplý sveter, náplasť, prostriedok pro komárom – prejdite do otázky
č. 8.
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5. S kým by ste sa najradšej vydali na cesty?
a) So svojou najlepšou kamarátkou/kamarátom a poriadne by sme si to užili!
– Prejdite do otázky č. 7.
b) Buď s rodičmi alebo so skutočne
dobrými priateľmi – hlavne, aby sme
boli naladení na rovnakú vlnu! – Prejdite do otázky č. 9.
9. Vyhrali ste súťaž a musíte sa rozhodnúť
medzi Mallorkou a Austráliou.
a) Austrália je veľmi ďaleko a žijú tam
e najjedovatejšie tvory – to by ma veľmi znervózňovalo! Radšej si poriadne
užijem pláž na Mallorke – Prečítajte si
výsledok A.
b) Austráliu! Džungla, púšť, hory, more
– absolútne fascinujúce! Na Mallorku si
predsa môžem zájsť hocikedy! – Prečítajte si výsledok B.
7. V cudzine vám ponúknu jedlo, ktoré nepoznáte...
a) To je predsa napínavé – sem s ním!
– Prejdite do otázky 9.
b) Hrôza – už aj preto radšej zostávam
doma! – Prečítajte si výsledok C.
2. Ktorá z týchto viet by mohla pochádzať
od vás?
a) Keď stojím pred nejakým hradom
alebo zrúcaninami starobylého mesta,
od vzrušenia mi naskočí husia koža!
– Prejdite do otázky č. 8.
b) Vôbec netuším čo všetci na tých nudných ruinách vidia. Človek si tam sám
pripadá ako mŕtvola. Radšej sa vrhám
do života! – Prejdite do otázky č. 5.

Výsledky:
A – Labužník – V pohode by ste mohli cestovať spolu s hollywoodskymi hviezdami, aby ste sa mohli spolu povaľovať na
pláži, kúpať v mori, relaxovať a žiť v luxusných hoteloch.
B – Dobrodruh – Nič vás neodradí od nových dobrodružsev. Chceš stále zažívať niečo nové a vzrušujúce.
C – Gaučový povaľač - Najradšej zo všetkého sa povaľuje pred televíziou, napcháva sa jedlom a ani v najmenšom nepomyslí na to, že opus svoje vyhradení
hniezdo. Z jeho milovanej pohovky by
ho vyhnalo asi len zemetrasenie! (aj)

AKO JE TO SPRÁVNE?
M

ilí 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 oblas administravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy
a spojov, ekonómie, turisky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

wymarzony urlop

vysnívaná dovolenka

telefon stacjonarny

pevná linka

telefon na kartę

telefón na kartu

telefon komórkowy

mobilný telefón

bielenie pulpy celulozowej

bielenie buničiny

bielenie optyczne

opcké bielenie

konstrukcja rozbieralna

demontovateľná konštrukcia

odbieranie fornirów

odber dýh

licencjobiorca

nadobúdateľ licencie

licencjodawca

poskytovateľ licencie

S

potený vodič dotlačí trabanta na
čerpaciu stanicu a pýta si 2 litre
benzínu.
Pumpár sa pýta:
- Na naštartovanie?
- Nie, na podpálenie!
***
rídu dvaja opi do bordelu a bordelmama má iba jednu pracovníčku. Rozmýšľa. Tomu menej opitému dám
živú a tomu druhému nafukovaciu. Keď sa
potom zídu, tak ten, čo mal nafukovaciu,
hovorí druhému:
- Počúvaj, ja som sa asi miloval so strigou, lebo keď som ju kusol do ri, tak vyletela von oknom.

P

***
a JRD je deň výplaty. Mara prehadzuje seno v stodole, príde za ňou
Jano a začne ju nahovárať.
- Marienka, ak mi ukážeš prsia, dám 
500 korún.
Mara neodolá a ukáže. Jano škamre
ďalej.
- Marienka, ak mi ukážeš stehná, dám
 500 korún.
Mara neodolá a ukáže. Tak to išlo ďalej
a ďalej. Spokojná Mara si upravuje sukňu,
striasa seno z blúzky, keď príde za ňou
predseda.
- Mara, bol tu Jano?
- Bol, prečo?
- Len sa tak pýtam, lebo som  po ňom
poslal výplatu.

N

I

dú si tak dvaja muži do neba a jeden
sa pýta druhého:
- Prečo si zomrel?
- Vieš, prišiel som o deň skôr zo služobnej cesty a chcel som nachytať moju nevernú manželku. Pozriem do spálne - nič. Pozriem do kuchyne - nič. Do komory - nič. Do
kúpeľne - nič. Tak som z tej veľkej rados
dostal porážku.
- Vidíš ty idiot, keby si sa pozrel do
chladničky, mohli sme obaja žiť!
***
ríde malý Janko domov a pýta sa
ocka:
- Ocko, čo je to bizón?
- Vieš synček, to je taká blbá ryba.
- Ale nám pani učiteľka povedala, že
behá po lese.
- Veď hovorím, že je blbá!

P

***
ké posledné slová počul Terminátor
na východe Slovenska:
- Dik aha železo!

A

***
merickí archeológovia začali kopať
pod New Yorkom 10 km do zeme.
Našli kovový drôt. Z tohto perfektného
nálezu usúdili, že pred 10 000 rokmi bolo
v Amerike telefonické spojenie. Ich ruskí
kolegovia začali kopať 20 km pod Moskvou
a nenašli nič. Z tohto super nálezu zisli že
pred 20 000 rokmi bolo v Rusku bezdrôtové spojenie. (ms)

A
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ZAUJÍMAVOSTI
Návod na bombu vymenili
za recept na buchty

P

odľa informácií, ktoré vydal The
Daily Telegraph sa podarilo britským agentom v MI6 spraviť naozaj husársky kúsok, len škoda, že nebolo

spresnené kedy. Podľa informácií sa agen
dostali na stránky, ktoré informovali v anglične o terorizme, ponúkali návody na
výrobu bomby v obyčajnej kuchyni a práve
toho sa zhoslo vpné MI6, keď celý dokument s návodom nahradilo receptom
na najlepšie buchty, aké kedy jedli. Samozrejme, že po nejakom čase si to teroris
všimli a obnovili pôvodné dokumenty. Počítačoví špecialis z MI6 sa ale nedali zahanbiť a kým články vychádzali a návody sa
ponúkali na sahnue, vždy sa im podarilo
ich zrušiť. Objavovali sa tam aj články od
Usamu, aj jeho najbližších terorisckých
kolegov. Ale MI6 si poradilo aj s článkami.
Dokonca presmerovali všetkých budúcich
teroristov na televíznu šou o varení. Škoda
len toho, že teroris pre šírenie svojej výrazne značnej idey, sú schopní spraviť čokoľvek a založenie nového webu nie je pre
nich žiaden problém. (Zdroj: zaujimavos.
net)

Nahá krotila veľryby

R

uská vedkyňa Natalia Avseenková
sa podujala na zaujímavý experiment. Celkom nahá si v ľadových
vodách arkckého mora zaplávala s bieluhami morskými, ktoré sa pokúsila skroť.
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Tento druh veľrýb je známy tým, že ich
tváre vraj dokážu vyjadriť pocity, ktoré sú
typické pre ľudí. Je to možné vďaka tomu,
že na rozdiel od ostatných druhov veľrýb je
štruktúra ich kos ﬂexibilnejšia. A naozaj
tvárili sa tak, že si plávanie s nahou Ruskou užívali. Kontroverzný experiment sa
uskutočnil na severozápade Ruska na pobreží Bieleho mora blízko polárneho kruhu.
Daná časť mora je ohradená, aby sa veľryby a delny nemohli dostať von. Inštruktori potom morské cicavce kroa a nakoniec
prevezú do delﬁnárií. Avseenková sa pri
potápaní vyzliekla preto, lebo šaty by podľa
nej mohli pri nadväzovaní kontaktu s bieluhami pôsobiť ako prekážka. Vedkyňa, ktorá
je expertkou na jógu, pomocu meditačnej
techniky dokáže zadržať dych až na desať
minút, čo jej umožní pod vodou stráviť potrebný čas. (Zdroj: topky.sk)

Auto v dodávke

A

ko sa to tam vôbec dostalo?
Túto otázku si nepochybne kládli nemeckí policaj pri pohľade
na bielu dodávku, v ktorej bolo natlačené
osobné auto. Polícia v meste Bargthheide
zastavila dodávku s kazachstanskou poznávacou značkou po tom, ako sa im nepozdávala jej divoká jazda. Po otvorení zadných
dvier vo vnútri uvideli auto. To tam vodič
dodávky, tridsaťosemročný Konstanty Krol
vopchal auto preto, lebo chcel ušetriť na
poplatkoch pri jeho prevoze do rodnej
krajiny. Dokonca pod neho s kamarátmi
umiestnil matrac, aby sa zabránilo zbytočnému pohybu auta a oškreu dverí dodávky. Policajný hovorca uviedol, že dodávku
spolu s nezvyčajným nákladom skonﬁškovali a mužom nariadili, aby sa v prípade,
ak budú chcieť pokračovať v ceste, vráli
s riadnym transportérom. (Zdroj: topky.sk)

Pekné nohy cyklistky

J

asmijn mala v teplý májový deň oblečenú krátku šedú sukňu a hnedé
čižmy. Takto sa začína zaujímavý
príbeh holandskej cyklistky, ktorú zastavila newyorská polícia. Podľa nich bola tož priveľmi odhalená a jej nohy boli príliš
sexy. Dôstojník tridsaťjedenročnej Jasmijn
Rijckenovej tvrdil, že si obliekla príliš krátku sukňu a môže tak vyvolať dopravnú nehodu, pretože jej oblečenie pôsobí rušivo
a je nebezpečné, pretože rozptyľuje okolo
prechádzajúcich vodičov. Žena si spočiatku myslela, že žartujú. Smiech ju ale prešiel po tom, ako si od nej policaj vypýtali
občiansky preukaz. Nevšedný priestupok
sa našťase zaobišiel bez pokuty. (Zdroj:
topky.sk)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

Peter Zmátlo, Dejiny slovenskej ligy na Spiši, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

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

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

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

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

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
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