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FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE...
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4  Slovenská menšina v poľskom parlamente
5 Koľko je Slovákov v Poľsku?
6-7 Možnosti trávenia voľného času v Jurgove

Zmysluplné trávenie voľného času je veľmi dôležité pre de�  
a mládež. Jednu z takýchto možnos�  ponúka miestny súbor, ktorý 
vedie školenie hry na tradičnom hudobnom nástroji – husliach. 
Školenie vedie nadaná krajanka Małgorzata Matys, s ktorou sme 
sa o tom porozprávali.

7  Tvorivé dielne ručných prác v Jurgove Jurgove
8-9 V Podvlku – obci veľkých možností

Nový rok, nové plány a inves� cie, ktoré sa v Podvlku celkom 
sľubne rozvíjajú. Tieto miestne záležitos�  nám ozrejmil richtár, 
ktorý spolu s členmi richtárskej rady stojí na stráži výkonu celoroč-
ného plánu, prijatého obcou na začiatku roka. 

10 Horčičné zrnko
11 Našli cestu k sebe
12-13 Almanach Slováci v Poľsku XIII.

Koncom minulého roku uzrelo svetlo sveta už trináste číslo 
Almanachu Slováci v Poľsku, ktoré opäť prináša nové poznatky 
z histórie, ale aj ďalšie zaujímavé novinky. V Čriepkoch z histórie sa 
bližšie dozviete, čo všetko Almanach ukrýva, ale aj to, čo by vďaka 
vám mohlo obsahovať nasledujúce číslo.

14-15 Krátko z Oravy a Spiša
16 Gala večierok FS Oravan Senior
16 Diamantová svadba v Nedeci
17 Fašiangový večierok v Podvlku
18-19 Obvodná schôdza na Orave

Volebné obdobie sa obvodnou volebnou schôdzou na Orave 
uzavrelo. Síce trvalo dlho, čo je odrazom mnohých problémov v jed-
notlivých miestnych skupinách, ale nakoniec Obvodný výbor na čele 
s predsedníčkou Genovévou Prilinskou všetko zvládol a 3. marca dal 
bodku za touto, ako sa za ten čas ukázalo, neľahkou úlohou.

20-23 Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
Na Spiši a Orave žije veľa talentovaných spevákov, hudobníkov 

i tanečníkov, ktorí chcú udržiavať tradície svojich predkov. Potvrdi-
lo sa to opäť na tohtoročnej súťažnej prehliadke Fašiangy – Ostatki 
v Krempachoch, kde predstavitelia najmladšej, strednej i najstaršej 
generácie predviedli zvyky, tance a piesne, ktoré kedysi boli bež-
nou súčasťou života Spišiakov a Oravcov. Ako to v Krempachoch 
vyzeralo, sme vám už tradične priblížili slovom i obrazom.

26-27  Z diania na Slovensku
28-29 Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (2)
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20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky je vý-

znamným medzníkom v novodobých dejinách nášho národa. 
V tomto vývinovom období sa potvrdila životaschopnosť sloven-
ského národa a jeho pevné postavenie v rámci ostatných európ-
skych národov. Slovensko dokázalo, že je srdcom Európy a vie 
obohatiť svojou kultúrou i históriou ďalších obyvateľov sveta. 
Pri tejto príležitosti sa uskutočňovali viaceré podujatia doma i v 
zahraničí. Jedným z nich bol slávnostný operný koncert na Krá-
ľovskom zámku vo Varšave, ktorý sa uskutočnil 14. februára t.r. 
pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďa-
riča a ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky 
Bogdana Zdrojewského. Organizátorom akcie bolo Veľvyslanec-
tvo Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským inštitútom 
a Kráľovským zámkom vo Varšave.   

Počas koncertu sa pred poľským publikom prezento-
vali poprední sólis�  Opery Slovenského národného 
divadla v Bra� slave: Adriana Kučerová (sopran), On-

drej Šaling (tenor), Pavol Kubáň (baryton), ktorých na kla-
víri sprevádzal Róbert Pechanec. Predstavili sa viacerými 
významnými skladbami, napr. od M. Schneidera-Trnavské-
ho, J. Nepomuka Hummela a ďalších skladateľov.  

V tento slávnostný večer mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec SR vo Varšave V. Grivna vo svojom príhovo-

re vyzdvihol úspešnú spoluprácu slovenských i poľských 
ustanovizní v rozličných oblas� ach. Podotkol, že by sa to 
nedalo uskutočniť bez angažovanos�  viacerých ľudí, ktorí 
svojou činnosťou prispievajú k prehlbovaniu slovensko-
poľskej spolupráce. V spoločnos�  generálneho konzula 
SR v Krakove M. Lisánskeho odovzdal diplomy uznania od 
podpredsedu vlády a ministra zahraničných veci a európ-
skych záležitos�  Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka 
siedmim osobnos� am pôsobiacim v oblas�  kultúry, vedy, 
spoločenských ak� vít, literatúry, histórie za ich mimoriad-
ne zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou 
republikou a šírenie dobrého mena Slovenska vo svete. 
Medzi nimi bola šéfredaktorka časopisu Život, tlačového 
orgánu Spolku Slovákov v Poľsku, Agáta Jendžejčíková. Je 
to zároveň pocta pre krajanský časopis Život, ktorý sa ve-
nuje problema� ke slovenskej národnostnej menšiny v Poľ-
sku, ako aj pre celý redakčný kolek� v. Naše úsilie získalo 
ocenenie vysokých slovenských štátnych činiteľov, čomu 
sme sa veľmi potešili.  

Ďalšími ocenenými boli: prof. Jan Machnik z Poľskej 
akadémie vied z Krakova, prof. Jacek Purchla - riaditeľ 
Medzinárodného centra kultúry v Krakove, Marian Czerny 
- honorárny konzul SR v Gliwiciach, Jolanta Dygoś - riadi-
teľka fesivalu Kino na granicy z Cieszyna,  prof. Stanisław 
Sroka z Inš� tútu histórie UJ v Krakove a prof. Ewa Orlow 
z Rzeszowskej univerzity. 

Zhromaždení hostia. Foto: L. Kajan

 Zľava: Veľvyslanec SR V. Grivna a vy-
znamenané osobnosti: prof. J. Machnik, 
prof. J. Purchla, M. Czerny, A. Jendžejčí-
ková, J. Dygoś. Foto: L. Kajan

Slovenskí operní speváci si vyslúžili obrovský potlesk publika. Foto: Ľ. Miller

Slávnostný slovenský koncertSlávnostný slovenský koncert vo Varšave vo Varšave
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Dňa 21. februára sa v poľskom parlamente uskutočnilo za-

sadnutie Komisie národnostných a etnických menšín Poľskej re-
publiky (Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP) 
venované, okrem iného, problémom slovenskej národnostnej 
menšiny v Poľsku. Okrem členov komisie z radov poslancov sa 
zasadnutia zúčastnili: štátny tajomník Ministerstva správy a di-
gitalizácie PR (Minsterstwo Administracji i Cyfryzacji RP – ďalej 
MAIC) Włodzimierz Karpiński, riaditeľ Odboru náboženských zále-
žitostí a národnostných a etnických menšín MAIC (Departament 
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
MAIC) Józef Różański, expertka Odboru všeobecného a špeciál-
neho vzdelávania Ministerstva školstva PR (Departament Kształ-
cenia Ogólnego i Specjalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 
RP – ďalej MEN) Grażyna Płoszajska, predstaviteľka Kancelárie 
splnomocnenca vlády pre rovnosť PR (Biuro Pełnomocnika Rządu 
do spraw Równego Traktowania RP) Wiesława Kostrzewa-Zorbas 
a predstaviteľ Najvyššieho kontrolného úradu PR (Najwyższa Izba 
Kontroli RP) Paweł Łukasiewicz. Na toto zasadnutie boli pozvaní 
tiež predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku, a to: gen. tajomník 
SSP Ľudomír Molitoris, šéfredaktorka časopisu Život Agáta Jen-
džejčíková a redaktorka Milica Majeriková-Molitoris.

Na úvod podal stručnú informáciu o všeobecnej si-
tuácii slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku 
z pohľadu MAIC štátny tajomník W. Karpiński, kto-

rú mali prítomní k dispozícii aj vo forme tlačeného elabo-
rátu. Poukázal najmä na pomerne rozsiahlu činnosť SSP 
a fi nančnú podporu slovenskej menšiny formou dotácií 
poskytovaných ministerstvom. K tomuto úvodnému slo-
vu sa vyjadril gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, ktorý ocenil 
fi nančnú podporu poľskej strany pri budovaní Centra slo-
venskej kultúry v Novej Belej i ďalšie subvencie poskyto-
vané slovenskej menšine ministerstvom, vďaka čomu mô-
žeme organizovať rôzne krajanské poduja� a, podporovať 
miestne krajanské klubovne a fi nancovať jediný časopis 
v slovenskom jazyku Život. Na druhej strane však poukázal 
na skutočnosť, že na rok 2013 bola táto podpora znížená, 
čo vzhľadom na infl áciu a prehlbujúcu sa hospodársku krí-
zu je pre slovenskú menšinu veľmi nepríjemnou správou, 
keďže napriek zvýšeným nákladom dotácia poklesla.

Vo svojom príhovore Ľ. Molitoris načrtol � ež ďalšie pál-
čivé otázky, a to predovšetkým problém zriadenia aspoň 
jednej kultúrnej inš� túcie pre každú národnostnú menši-

Slovenská menšina v poľskom parlamente

nu, ktorej náplň by bola fi nancovaná z prostriedkov štát-
neho rozpočtu. Prostriedky poskytované z dotácií to� ž 
často nepostačujú ani na pokry� e základných nákladov 
krajanských klubovní ako sú kúrenie, elektrina či voda. 
Tieto klubovne, pri ktorých sa organizuje a formuje krajan-
ský život, zohrávajú pri udržiavaní národnostnej iden� ty 
Slovákov v Poľsku, ale aj vôbec pri organizovaní voľného 
času mládeže na Spiši a Orave, veľmi dôležitú úlohu. V tej-
to súvislos�  otvoril Ľ. Molitoris otázku podpory miestnych 
samospráv, z ktorých viaceré, napriek tomu, že na ich 
území žije slovenská menšina vytvárajúca tu hodnoty pre 
celý región, sa k jej ak� vitám a podpore stavajú niekedy 
až nepriateľsky. Preto, azda s výnimkou gminy v Novom 
Targu, je na gminnej úrovni veľmi ťažko získať akúkoľvek 
pomoc, či už fi nančnú alebo morálnu. Ako možné rieše-
nie, ktoré už niekoľkokrát predniesli predstavitelia viace-
rých menšín, by bola novelizácia zákona o národnostných 
menšinách, etnických skupinách a regionálnom jazyku zo 
6. januára 2005, kde by v článku 18, odsek 4 bolo slovo 
„môžu“ zmenené na „sú“ a zároveň by bola veta doplnená 
tak, aby jej konečné znenie bolo: „Prostriedkami, o kto-
rých sa hovorí v odseku 1, sú � ež prostriedky poskytované 
z rozpočtu územných samosprávnych celkov organizáciám 
alebo inš� túciám, ktoré plnia úlohy súvisiace s ochranou, 
zachovávaním a rozvojom kultúrnej iden� ty menšiny, naj-
mä na prevádzkovanie kultúrnych domov a kultúrnych in-
š� túcií národnostných a etnických menšín pôsobiacich na 
ich území.“

Ďalšou boľavou oblasťou sú problémy týkajúce sa škol-
stva, a to najmä nedostatok učebníc, absencia metodika 
a hlavne neaktuálna poľsko-slovenská školská zmluva, kto-

Zasadnutia komisie sa zúčastnili predstavitelia poľských štátnych orgánov, zľava: 
W. Karpiński, J. Różański, G. Płoszajska, W. Kostrzewa-Zorbas

Zasadnutie komisie viedol predstaviteľ nemeckej menšiny R. Galla

Šéfredaktorka časopisu Život A. Jendžejčíková a gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris
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Sčítanie obyvateľstva v roku 2011 v Poľsku bolo atypické 
hneď v niekoľkých ohľadoch. Prvýkrát v dejinách bolo súčasťou 
hromadného sčítania obyvateľstva v štátoch Európskej únie, čo 
umožní porovnávať rôzne faktory v jednotlivých krajinách v na-
šom geopolitickom priestore. V Poľsku sa prvýkrát toto sčítanie 
nevykonávalo celoplošne, ale len na určenej vzorke obyvateľstva, 
čo prirodzene už prinieslo viacero špekulácií o jeho hodnovernos-
ti. Navyše, keď táto nová metodika bola otvorene prezentovaná 
až po ukončení súpisu. Veľmi prekvapení preto zostali všetci ľu-
dia, ktorí sa sčítali prostredníctvom inter-
netu, ale ich údaje neboli pri spracovaní 
ofi ciálnych výsledkov brané do úvahy.

Z národnostného hľadiska umož-
nilo toto sčítanie prvýkrát v de-
jinách Poľska deklarovať zlože-

nú národno-etnickú iden� tu, a teda 
možnosť nadiktovať sčítaciemu komi-
sárovi dve národnos� , čo najmä po-
tomkom zo zmiešaných rodín uľah-
čilo náročnú dilemu rozhodovania 
sa, ktorá národno-etnická iden� ta je 
v ich vnútri dôležitejšia. Vybrať si pri-
tom mohli z už vopred uvedených ná-
rodnostných a etnických skupín, ale 
existovala � ež eventualita otvorené-
ho zápisu. V tejto súvislos�  sa obja-
vilo vyše 200 rôznych druhov iden� -
fi kácie. Možnosť deklarovania dvoch 
národnos�  vyžilo 3,81% skúmanej 
vzorky, z čoho 2,26% proklamovalo 
inú národnosť s poľskou a 1,55% dve 

Koľko je Slovákov v Poľsku?

Zdroj: Archív Združenia poľsko-nemeckého centra v Krakove, autor: Leszek Nabiałek

nepoľské národnos� , či etnické, regionálne alebo lokálne 
skupiny.

K slovenskej národnos�  v Poľsku sa v roku 2011 pod-
ľa výsledkov poľského Hlavného šta� s� ckého úradu 
(Główny Urząd Statystyczny) prihlásilo 3000 obyvateľov, 
z tohto 2000 deklarovalo výlučne slovenskú národnosť 
a 1000 zloženú slovensko-poľskú národnú iden� tu. Dané 
výsledky prezentujú pozi� vny trend vývoja, keď opro�  
poslednému súpisu obyvateľstva z roku 2002 sa počet 
Slovákov v Poľsku zvýšil až o 50%. Najviac Slovákov pod-
ľa posledného sčítania žije už tradične v južnom Malo-
poľsku, na Spiši a Orave, kde sú Slováci autochtónnym 
obyvateľstvom. Menšie enklávy sa nachádzajú aj v Kra-
kove, Katoviciach a vo Varšave. 

rá bola podpísaná v roku 2002 a po školských reformách 
uskutočnených v oboch štátoch absolútne neodzrkadľuje 
existujúce potreby slovenskej menšiny v Poľsku. Medzi ďal-
šie problema� cké otázky, ktoré predniesol gen. tajomník 
SSP na zasadnu�  komisie, patrí otázka sv. omší v sloven-
skom jazyku na Spiši a Orave, kde vo farnos� ach nie je pri-
delený ani jeden slovenský kňaz, či zriadenie aspoň jednej 
modernej slovenskej knižnice, čo by mohlo byť vyriešené 
práve vytvorením vyššie spomínanej kultúrnej inš� túcie.

Viaceré z načrtnutých problémov boli prejednávané v 
následnej diskusii, z ktorej nakoniec vyplynulo niekoľko 
rezultátov. Komisia sa rozhodla zasadiť za zlepšenie kon-
taktov medzi slovenskou menšinou a „problémovými“ 
samosprávami,  pričom padol � ež návrh na uskutočnenie 
výjazdového zasadnu� a komisie do oblas� , kde žije slo-
venská menšina v Poľsku. Predstaviteľka MEN G. Płoszaj-
ska predniesla ponuku na vypracovanie nových učebníc 
slovenského jazyka, histórie, kultúry a geografi e, ktoré by 
zohľadňovali novú programovú koncepciu a po včlenení 

do vydavateľských plánov ministerstva by ich vypracova-
nie, vydanie a rozdistribuovanie do škôl bolo fi nancova-
né z prostriedkov MEN. V prípade záujmu učiteľov o vy-
pracovanie, resp. prepracovanie už existujúcich učebníc, 
ktorými sú autormi, podáme bližšie informácie v redakcii 
Života, prípadne na pripravovanej konferencii 4. – 6. apríla 
v Krakove. 

Diskusia k problematike slovenskej menšiny v Poľsku
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Deti a mládež v Jurgove majú viaceré príležitosti, ako zmyslu-

plne tráviť svoj voľný čas. V obci veľmi aktívne pôsobí divadelná 
skupina „Malé divadlo Sveta“, v ktorej môžu rozvíjať svoje herec-
ké nadanie. Hudobný talent zas môžu zdokonaľovať v miestnej 
dychovke alebo ľudovej kapele. Školenie hry na husliach vedie 
Małgorzata Matys, rod. Zapletalová. Małgorzata absolvovala 
Základnú školu v Jurgove a práve tam sa poprvykrát stretla so 
spišským folklórom, ktorý ju oslovil a začala sa oň viac zaujímať. 
V priestoroch školy sa totiž uskutočňovali nácviky folklórneho 
súboru „Małe Podhale“, ktorého sa neskôr stala členkou. Po ab-
solvovaní ZŠ v Jurgove pokračovala vo vzdelávaní na gymnáziu 
v Białke Tatrzańskej. Účinkovanie v súbore ju pohlcovalo čoraz 
viac a preto sa s kamarátkami rozhodla zúčastňovať na nácvikoch 
dospelého FS „Cepelia-Podhale“ Spišská skupina v Jurgove. Stala 
sa jeho členkou a patrí do súboru aj v súčasnosti. Jej záujem ne-
ochabol ani počas vysokoškolského štúdia, kedy aktívne pôsobila 
vo folklórnom súbore. Po absolvovaní štúdia začala pracovať ako 
učiteľka v Bukowinie Tatrzańskej.

Jej prvé skúsenos�  s hrou na husliach sa spájajú s ro-
kom 2002. Práve v tomto období už pôsobila v súbore, 
kde bolo viac dievčat ako chlapcov. Dievčatá nemali 

partnerov a jednoducho nemali s kým tancovať. Vždy pri 
nácvikoch bol problém s kapelou, keďže jej členovia nie 
vždy mohli prísť na nácvik a hrať. Práve vtedy vedúci sú-
boru navrhol niektorým členom školenie hry na husliach. 
Rozhodol sa pre vznik mládežníckej kapely, ktorá by moh-
la v budúcnos�  zabezpečiť kon� nuitu kapely pre súbor. 
A takto sa dostala do kontaktu s husľami, ktoré si veľmi 
obľúbila a, ako sa neskôr ukázalo, bola nadanou žiačkou. 
Hrať na husliach ju učil Bogdan Baran a ešte aj Tomáš Voj-

Možnosti trávenia voľného času Možnosti trávenia voľného času v Jurgovev Jurgove
tas, ktorému vďačí za 
cenné rady. 

Začiatky boli pre 
ňu ťažké, ale postupne 
sa vynakladané úsilie 
odrážalo aj na kvali-
te Małgorza� nej hry. 
Usilovnou prácou do-
spela k dnešnej úrovní 
hry a svoje skúsenos�  
odovzdáva teraz mlad-
ším huslistkám a hus-
listom. Viackrát sme si 
mohli vypočuť sloven-
ské i spišské melódie 
v jej podaní na našich 
poduja� ach, o. i. Fašiangoch-Ostatkoch v Krempachoch, 
kde sa prezentovala ako sólistka, ale aj ako členka ľudo-
vej kapely z Jurgova. Za svoje vystúpenia získala už viaceré 
ocenenia.     

V istom momente jej Bogdan Baran navrhol, či by ne-
začala školiť hru na husliach aj de�  a mládež. - Prešla dlhá 
doba, kým som si to všetko zvážila, - podotkla Małgorzata 
- a povedala som si, prečo to neskúsiť, veď keď sa nebu-
dem hodiť na školiteľku, môžem z toho rezignovať. Nie je 
to ľahké odovzdať iným poznatky, ktoré človek vlastní, keď 
nepoznajú melódiu, alebo nerozlišujú či nepočujú rozdiely 
v jednotlivých zvukoch. V súčasnos�  veľmi rada učím de�  
hrať na husliach a o to viac, že vidím ich úsilie a zanietenie 
pre hru. V nich vidím seba samu, keď som bola v ich veku. 
Hra na husliach a spev sú veci, ktoré mi prinášajú radosť. A 
neviem si bez nich predstaviť život. Možno to nie je profe-
sionálna hra, lebo som neukončila žiadnu hudobnú školu, 

Małgorzata Matys v kroji
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ale pre mňa je to predsa dôležité, že hrám, lebo to zbož-
ňujem. Hrám zo sluchu. Keď sa mi do ucha dostane nejaká 
melódia, snažím sa ju zahrať na husliach.

Súčasne hudobný krúžok pôsobiaci pri FS Cepelia-
Podhale Spišská skupina z Jurgova, v ktorom učím hrať je 
fi nancovaný Ľudovým domom v Bukowinie Tatrzańskej. 
De�  a mládež sa školia v troch skupinách. Prvou sú za-
čiatočníci, do nej patria Martynka Gawrońska, Paulínka 
Ciągwa a Szymek Łaciak. Druhú skupinu tvoria de�  zo 
základnej školy z 5. a 6. triedy a sú to: Natalka Chleb-
da, Marysia Sołtys, Martynka Sołtys, Ania Wojtas a Jul-

ka Mar� nczak. Tre� u skupinku tvorí mládež z gymnázia 
a zo stredných škôl: Ania Plucińska, Ola Plucińska, Asia 
Zabrzewska, Daria Sołtys a Piotr Zabrzewski. Školenie sa 
uskutočňuje raz tyždenne. Počas prázdnin sa stretávame 
častejšie a samozrejme pred vystupeniami či súťažami 
máme intenzívnejší nácvik. 

Małgorza� ni žiaci sú veľmi ak� vni a radi sa podieľajú 
na rozvíjaní kultúrneho života svojej obce. Zúčastňujú sa 
� ež prehliadky Fašiangy-Ostatki v Krempachoch.  Prajeme 
Małgorzate veľa vytrvalos�  a rados�  z vykonávanej práce 
a jej žiakom veľa úspechov. 

autor    SYLWIA PLUCIŃSKA
preklad    JOZEF KLUKOŠOVSKÝ

Dňa 8. februára 2013 sa v Spišskej izbe nad obchodom v Jur-
gove, kde sídli tamojší folklórny súbor, konali tvorivé dielne, na 
ktorých sa účastníci učili o. i. vyšívanie, háčkovanie, tzv. merež-
kovanie, pletenie a pradenie vlny. Pod dozorom Márie Chovanco-
vej a Anny Vojtasovej sa mohli dievčatá oboznámiť s technikou 
týchto, čoraz zriedkavejšie vykonávaných, ručných prác, ktoré 
vyžadujú veľa trpezlivosti a húževnatosti. V minulosti sa obleče-
nie nekupovalo v obchode, ale vyrábalo sa ručne tak, ako každý 
vedel a bol schopný a nebolo možné, aby niektorá žena alebo 
dievča nevedeli priasť či vyšívať. Dnes, v období modernej tech-
niky a každodenného nedostatku času, záujem o tieto činnosti 
bohužiaľ klesá. Aby toto remeslo ostalo ešte nažive, je potrebné 
rozvíjať záujem oň u mladých, ale zároveň je jeho zachovanie 
nutnosťou, pretože mnoho techník je potrebných pre vytvorenie 
jurgovského kroja (napr. tzv. merežky zdobia mužské košele ale-
bo prepínacie šaty, či rukávy na ženských košeliach sú vyšívané).

Počas týchto tvorivých dielní nechýbala spišská hudba 
v podaní dievčat z Malej kapely, spoločný spev, ako aj 
fašiangové šišky. Okrem účastníkov sa v Spišskej izbe 

objavili i návštevníci, ktorí v tom čase mali zimné prázdni-
ny a s veľkým záujmom sa prizerali práci a niektorí z nich si 
aj vyskúšali svoje schopnos� .

Mimoriadnymi hosťami tohto poduja� a boli manželia 
Mária a Mieczyslaw Maciata a pani Józefa Kolbrecka z Bie-

leho Dunajca – spoluorgani-
zátori „Všeobecnopodhalan-
ských volieb najšikovnejšej 
goralky“. Od minulého roku 
sú na túto  súťaž pozývané 
nielen dievčatá z Podhalia, 
ale i zo Spiša, Oravy a Pienin. 
Napriek tomu, že je súťaž 
spoločná, je vždy z každého 
regiónu vyberaná jedna „naj-
šikovnejšia“. V minulom roku 
sa Najšikovnejšou Spišiačkou 
stala Ania Vojtasová z Jurgo-
va. Počas dielní bolo možné, 

po krátkej mul� mediálnej prezentácii, vyskúšať pradenie 
vlny na „rýchlom vretene“ i pletenie. Obe � eto činnos�  sa 
objavia aj na tohtoročnej súťaži. Hos� a srdečne pozývali 
dievčatá, aby sa zúčastnili volieb, ktoré sa budú konať 7. 
júla 2013 v Bielom Dunajci.

Po úspešných dielňach ostáva len dúfať, že jednotlivé 
techniky ručných prác v Jurgove nezaniknú a záujem o ne 
medzi mladou generáciou bude stále rásť. 

Tvorivé dielne ručných prác v Jurgove Jurgove

Ania Vojtasová
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PODVLK

autor    MARIÁN SMONDEK
Ak niekam prvýkrát cestujeme, alebo niekoho prvýkrát po-

znávame, prvý dojem v mnohých prípadoch rozhoduje o tom, 
ako budeme v budúcnosti dané miesto, danú vec, či konkrétnu 
osobu vnímať, ako si ju budeme pamätať – či pozitívne alebo ne-
gatívne. A práve Podvlk je takýmto miestom prvého stretnutia 
turistov s oravskou krajinou, ktorí prichádzajú do tohto regiónu 
zo severnej, poľskej strany. 

A podľa môjho názoru je prvý dojem krásny. Po vy-
norení sa z lesa, v mieste pôvodnej poľsko-uhorskej 
hranice, sa pred očami návštevníkov rozpres� era 

nádherná krajina s prekrásnou panorámou Babej hory 
a Ta� er v pozadí. Ba niekto by povedal, že tu je dokonca 
iný vzduch, akýsi slovenskejší, ale to je už skôr subjek� vny 
dojem, ktorý turis�  len tak ľahko nepocí� a. Ale ten pohľad 
na rázovitosť oravskej krajiny sa im nepochybne vryje hl-
boko do pamäte.

V Podvlku – obci veľkých možností
Čo sa v obci deje?

Z vyhliadky nad Podvlkom pomaly schádzame do obce 
a zisťujeme, že sa tu naozaj neustále niečo deje. Vyrastajú 
nové, krásne domy, akoby Podvlčanov nikto neinformoval, 
že na svete vládne hospodárska kríza. Napriek tomu, že 
hlavná cesta bola opravená pred niekoľkými rokmi, ťažké 
stavebné stroje naďalej nájdeme takmer v každom kúte 
obce. Ako nám povedal podvlčiansky richtár Emil Hola, 
Podvlčania naďalej realizujú rozsiahle inves� cie. Za � e tri 
roky, čo sedí na richtárskom stolci, sa toho urobilo naozaj 
dosť. Prednedávnom Podvlčanci dokončili druhú etapu vý-
stavby kanalizačnej siete v obci a začali tre� u v hornej čas�  
obce. Vďaka nej by mali byť už skoro všetky domy napoje-
né do kanalizačnej siete, a � e, čo zostanú, budú pripojené 
v rámci štvrtej, poslednej etapy výstavby.

Ďalšou veľkou inves� ciou bolo nepochybne mul� -
funkčné ihrisko „Orlik“, popri ktorom prechádzame v cen-
tre obce neďaleko kostola. Síce počas mojej návštevy v po-
lovici februára bolo zasypané haldami snehu, v lete slúži 
miestnym športovcom od rána do večera. Pri ihrisku by 
chcela gmina Jablonka zároveň odkúpiť pozemok od Far-

Centrum obce kedysi a dnes

Nová čistička odpadových vôd

Stará požiarna zbrojnica
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ského úradu v Podvlku, na ktorom by mala neskôr vyrásť 
nová požiarna zbrojnica. Aktuálna je to� ž príliš malá, a do 
opráv sa investovať už neopláca, pretože okolo nej nie je 
priestor na to, aby mohla byť rozšírená. Vtedy by mohli 
byť priestory starej zbrojnice využívané na iné účely, napr. 
kultúrne. Podvlčianski požiarnici sa ak� vne zapájajú do ži-
vota obce i gminy, a pokiaľ sa podarí do Jablonky zakúpiť 
nové malé zásahové vozidlo, to, ktoré teraz Jablončania 
majú, by malo byť odovzdané do Podvlka.

Čo sa týka ďalších inves� cií, vlani bola po dlhoročných 
snahách konečne odovzdaná cesta „Furmanec“ z Podvlka 
do Dolnej Zubrice, ktorá výrazne skracuje cestu z Podvlka 
do oboch Zubríc. Síce je to len komunikácia lokálneho cha-
rakteru, napriek tomu bola aj v zime dobre udržiavaná.

Čo sa týka ďalších obecných ciest, ako sám richtár po-
vedal, chceli by opraviť cestu smerom „Do Kavalerov“. Nie 
je to však jediná cesta, ktorá potrebuje opravu. Na tú si 
však treba počkať do momentu, pokiaľ nebude napojená 
na kanalizáciu táto časť obce. Jednoducho všetko treba 
robiť poporiadku, aby sa zbytočne nevyhadzovali peniaze 
na opravu čohosi, čo bude o rok či o dva zničené. Napriek 
tomu cesty, ktoré si vyžadujú nutnú opravu, sú priebežne 
opravované. Napr. vlani bola opravovaná cesta na Daniel-
ky. Síce to nie je asfaltová cesta, ale raz za nejaký čas ju 
predsa len treba upraviť, pretože ťažké lesné stroje a prí-
valové dažde robia svoje.

Čo sa týka ciest, Podvlčancov azda poteší fakt, že cestu 
z Podsklia do Podvlka od 1. januára t.r. opäť prevzala pod 
svoju správu Okresná správa ciest, čo je potešujúce, lebo 
podľa plánov by na prelome rokov 2014/2015 mala byť 
opravovaná.

V obci bolo tak� ež zhotovené nové osvetlenie pozdĺž 
hlavnej cesty i v niektorých priľahlých uliciach. Treba však 
dorobiť osvetlenie ešte na úseku pozdĺž hlavnej cesty na 
„Drobný vrch“, teda smerom na Orávku, kde osvetlenie 
úplne chýba. Túto inves� ciu je však potrebné zrealizovať 
úplne od začiatku – teda od vypracovania projektu.

Spolupráca s Miestnou skupinou
Podvlčiansky richtár si spoluprácu so slovenskou menši-

nou veľmi pochvaľuje. Ako sám hovorí, veľmi dobrú prácu 
v rámci obce odvádza kapelník dychovky Lucián Bryja, kto-
rý nacvičuje mladých hudobníkov a učí ich hrať aj napriek 
tomu, že dychovka nemala dlhšie obdobie vhodný pries-
tor na nácvik. Nedávno sa však presťahovala do klubovne 
Spolku v Podvlku, takže si myslím, že � eto podmienky sa 
budú postupne zlepšovať. Dychovka reprezentuje obec na 
viacerých slávnos� ach, a zároveň hrá počas cirkevných či 
obecných slávnos� , ako aj počas pohrebov. Za dlhé roky 
svojho pôsobenia sa stala neodmysliteľnou súčasťou kul-
túrneho života v obci.

Richtár pochválil tak� ež detskú ľudovú kapelu, ktorú 
nacvičuje predseda MS SSP v Podvlku Krištof Pieronek. Po-
dobne, ako dychovka, ľudová kapela reprezentuje obec na 
mnohých kultúrnych poduja� ach a zároveň si ju môžeme 
vypočuť pri každej väčšej slávnos�  v obci. Aj ona na svoj 
nácvik využíva priestory klubovne v Podvlku. Ako sám ve-
dúci kapely Krištof Pieronek neraz spomína, a s tým richtár 

súhlasí, chcelo by to ešte folklórny súbor. Ten síce kedy-
si v Podvlku existoval, ale sa rozpadol. A aj napriek chu�  
a záujmu nie je ľahké takýto súbor vytvoriť a následne ho 
udržať. Verím však, že sa tento cieľ podarí Podvlčancom 
naplniť.

Richtár nezabudol ani na mladé podvlčianske dievčatá, 
ktoré tancujú v mažoretkovom súbore. Vedie ich mladá 
a talentovaná Anna Turvoňová, ktorá sama kedysi tanco-
vala v niekdajšom mažoretkovem súbore a po niekoľkých 
rokoch túto tradíciu, ktorú zaviedol bývalý kapelník Ján 
Páleník, obnovila. Možnosť tancovať v takomto súbore vy-
užívajú predovšetkým mladšie dievčatá, � e staršie sa po-
stupnou zmenou záujmov akosi vytrácajú. Napriek tomu 
je malých záujemkýň naozaj dosť a verím, že tento súbor 
má pred sebou peknú budúcnosť. Podobne, ako dychovka 
a ľudová kapela, aj mažoretky nacvičujú v klubovni Spolku 
v Podvlku.

Tento priestor občas využíva aj divadielko Ondrejko, 
ktoré už mnohé roky dokáže zabaviť svojimi humornými 
scénkami nielen domáce publikum, ale i mimo obce a ča-
stokrát � ež na slovenskej strane Oravy.

Na margo činnosti klubovne
Pred niekoľkými rokmi práve vďaka obyvateľom obce 

a ich súhlasu mohol Spolok odkúpiť starú školu, ktorá už 
niekoľko rokov fungovala ako klubovňa miestnej skupiny 
a tento účel plní naďalej. Od začiatku sa tu rozvíjala záuj-
mová činnosť a rozvíja sa čoraz lepšie. Postupne sa zlep-
šujú podmienky a tým aj možnos� , aké získali Podvlčanci 
využívajúc � eto priestory. Preto sa mi zdá dosť zvláštne, že 
čoraz častejšie sa ozývajú hlasy poukazujúce na to, že sa 
tam nič nedeje. Osobne si myslím, že to nie je pravda. Ak 
zoberieme do úvahy, koľko de�  nacvičuje v dychovke, ma-
žoretkovom súbore, ľudovej kapele, koľko de�  prichádza 
do klubovne aj mimo týchto nácvikov, keď sú na programe 
umelecké pracovné dielne, ktoré vedie vedúca klubovne 
Božena Bryjová, zrazu zis� me, že do nej prichádza niekoľ-
kokrát do týždňa takmer sto de�  a mladých, ktorí tu ak� v-
ne využívajú svoj voľný čas. A to znamená, že sa tu naozaj 
niečo deje.

Držím teda palce všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
zveľaďujú obec, aby sa im len a len darilo, a aby z roka na 
rok dosahovali čoraz lepšie výsledky. 

Multifunčné športové ihrisko „Orlik“
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HORČIČNÉ ZRNKO
10. 3. 2013

4. pôstna nedeľa 
(Lk 15, 1 – 3, 11 – 32)

V knihe Návrat strateného syna je kapitola, ktorá sa týka 
staršieho syna. Autor knihy pracoval s podobenstvom z Lu-
kášovho evanjelia, ale zároveň zapracoval svoju vlastnú me-
ditáciu nad obrazom Márnotratného syna od Rembranta. 
Starší syn má na obraze zovreté ruky a s výčitkou pozerá na 
otca, ktorý objíma mladšieho syna. So starším bratom ne-
bol problém, bol verný, poslušný, robil všetko, čo mal robiť. 
Starší syn udržiaval štandard, no po návrate márnotratné-
ho brata vyplával na povrch jeho hnev, žiarlivosť a závisť. 
Čo tým chcel Ježiš povedať, keď spomína prípad staršieho 
brata? Je veľa starších synov a dcér, ktorí síce neodišli z do-
mu, ale aj napriek tomu sú stratení. Chcel povedať, že Boh 
medzi nami nerobí rozdiely, každého miluje rovnako, pre 
každého má dosť lásky a každého prijme. Či už toho, kto sa 
vrá�  po nejakom čase ako aj toho, ktorý je verný stále. Otec 
prvého prijal, keď sa vrá� l s uznaním viny a u druhého si 
cenil poslušnosť.

17. 3. 2013
5. pôstna nedeľa

(Jn 8, 1 – 11)
Ježiš mal vyrieknuť konečný or� eľ nad ženou prichy-

tenou pri cudzoložstve. Ježiš vstal a písal čosi do piesku. 
G. Papini napísal, že do piesku písal náročky, aby vietor od-
niesol slová, ktoré by ľudia nemohli čítať bez strachu. Po 
neustávajúcom naliehaní vstal, pozrel sa na ľudí okolo seba 
a povedal: „Kto je bez viny, nech prvý hodí kameň.“ (Jn 8, 
7). Nečakali, že v tak jasnej situácii Ježiš všetko obrá�  pro-
�  nim. Po jednom sa vytra� li, pretože na tejto zemi niet 
nevinných. Ak by boli na svete nevinní, ich milosrdenstvo 
by bolo väčšie ako spravodlivosť. Mojžiš napísal na kameň 
zákon smr�  pro�  nečistote. Ježiš Mojžišov zákon nezrušil, 
ale zdokonalil ho tým, že vyslovil vyšší zákon: súdiť môžu 
iba nevinní. Zo Zákona prešiel na svedomie a z rozhodnu� a 
človeka na rozhodnu� e Boha. Všetci, ktorí cí� a vinu na duši, 
sa musia zdržať súdu. On sám nikdy neodsúdil tých, ktorých 
odsúdila spoločnosť, pretože už boli odsúdení. Odsudzoval 
však tých, ktorí hrešili a popierali svoju hriešnosť. Kristus sa 
zastal ženy, a tým dokázal, že je priateľom hriešnikov, ale iba 
tých, ktorí si hriešnosť priznávajú. 

24. 3. 2013
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

(Lk 22, 14 – 23)
Ak by sme mali z čisto ľudského pohľadu označiť vinníkov 

za Ježišovu smrť, nebolo by to komplikovanou záležitosťou: 
Peter zaprel; Pilát odsúdil a alibis� cky si umyl ruky; vojaci si 
delili šaty a predtým ho kruto bičovali a potupovali; ľudia sa 
mu nenávistne posmievali počas krížovej cesty. Lenže � to 
ľudia tam nestáli sami! Za každým sa skrývajú obrovské zá-
stupy ľudí a stojíme za nimi aj my. Dávni žalobcovia zomreli, 
nepravdiví svedkovia sa rozišli domov, prokurátor opus� l 
tribunál, ale Ježišov súdny proces pokračuje. Obnovuje sa 
v prípade každého človeka, ktorý trpí ako Ježiš, keď je ne-

spravodlivo odsudzovaný, či prenasledovaný. Na nás záleží, 
na koho sa budeme chcieť podobať: na Šimona z Cyrény, 
ktorý zoberie kríž na svoje plecia, na plačúce ženy, obrá-
teného stotníka, mlčiacu matku Máriu. Je tu však i reálna 
hrozba stotožnenia sa s vyššie spomenutými osobami: zrad-
com Judášom, zapierajúcim Petrom, davom, ktorý sledoval 
všetko z bezpečnej vzdialenos�  od udalos� .

31. 3. 2013
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

(Jn 20, 1 – 9) 
Francúzsky poli� k z čias revolúcie La Révelličre-Lépeaux 

sa pokúsil vypracovať nové republikánske náboženstvo. 
Poslúžil si dielami dávnych fi lozofov a občas citoval evanje-
lium. Vytvorené náboženstvo sa mu zdalo svojím obsahom 
i formou dokonalé. Napriek tomu nezískal stúpencov a ne-
mal nasledovníkov. Keď sa ponosoval pred svojimi kolegami, 
dvaja z nich mu povedali, aby sa dal ukrižovať, ostal tri dni 
v hrobe, na tre�  deň vstal zmŕtvych. Potom mal vidieť, koľkí 
ho budú nasledovať. Dnes sa jeho racionalis� ckým nábožen-
stvom nikto nezaoberá a keď sa niekto nad ním pozastaví, 
tak len pre zaujímavosť či informáciu. Ale sviatky Kristovho 
zmŕtvychvstania priťahujú a napĺňajú veľkonočnou rados-
ťou stále mnohých kresťanov. Zároveň v nás upevňujú vieru 
a posilňujú nádej vo vlastné zmŕtvychvstanie. V srdci nás 
veriacich sa v čase Veľkej noci znova silnejšie rozhorí pla-
meň viery, ktorý horí v srdciach kresťanov už vyše dve� síc 
rokov a ktorý horel v srdciach Korinťanov, keď im sv. Pavol 
adresoval slová, ktoré patria i nám: „Kristus vstal z mŕtvych, 
prvo� na zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je 
skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú 
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v pora-
dí, aké mu patrí: prvo� nou je Kristus; potom, pri jeho prícho-
de, 	 , čo patria Kristovi.“ (1 Kor 15, 20 – 23).

7. 4. 2010
2. veľkonočná nedeľa – 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
(Jn 20, 19 – 31)

„Blahoslavení 	 , čo nevideli a uverili.“ (Jn 20, 29). Medzi 
blahoslavenstvá, ktoré zazneli z Ježišových úst na hore, pri-
dal po zmŕtvychvstaní ešte jedno a to veľmi dôležité. V ňom 
blahoslaví milióny kresťanov všetkých čias a medzi nimi i nás. 
Ježiš blahoslavil nám, ktorí sme uverili svedectvu apoštolov 
a evanjelistov bez toho, aby sme mali nároky apoštola To-
máša: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a ne-
vložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do 
jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 25). Pri slovách blahoslavení 
Ježiš túži, aby sme boli ľuďmi s čistým srdcom a mohli vidieť 
Boha v blížnych a vo svete. Viera je teologická čnosť a Boží 
dar. Naša námaha by bola márna bez jeho pomoci a milos� . 
Preto sa musíme modliť o vieru pre seba i pre našich blíz-
kych. Predovšetkým vo chvíľach, keď prežívame ťažkos�  vo 
viere, nesmie chýbať modlitba. Pane, rozmnož moju vieru 
i vieru mojich blízkych a daj, aby sa v mojom živote potvrdili 
slová: „Blahoslavení 	 , čo nevideli a uverili.“ (Jn 20, 29).

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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JUBILANTI

Našli cestu k sebe
autor    FRANTIŠEK PACIGA   

Zlatí jubilanti sú príkladom spoločného šťastného života, 
v ktorom si vždy vedeli nájsť cestu k sebe, pochopenie a predišli 
úskaliam rozvracajúcim ich život. Práve to je zreteľným príkla-
dom lásky zameranej nie na seba, ale na druhého človeka. Vďaka 
tomu sa podarilo krajanom Anne a Albínovi Paluchovcom z Krem-
pách prežiť spolu 50. rokov. Pri príležitosti zlatej svadby sme sa 
s nimi porozprávali o ich životných osudoch.       

Anna sa narodila 28. januára 1940 v slovenskej rodine 
Alžbety, rod. Kačmarčíkovej, a Valenta Mazureko-
vých. Má dve sestry: Žofi u, ktorá býva v rodnej obci 

a Máriu, ktorá sa usadila vo Svite na Slovensku. Brat Ján 
emigroval s celou rodinou do USA. Annine detstvo i mladé 
roky ubehli veľmi rýchlo. Svojho budúceho manžela Albína 
poznala od detstva, keďže býval v susedstve jej rodného 
domu. Albín Paluch sa narodil 24. decembra 1940 v slo-
venskej rodine Anny, rod. Tomáškovičovej, a Valenta. Má 
brata Jána, ktorý žije v Jordanove a sestru Žofi u, ktorá bola 
učiteľkou slovenčiny na Orave a napokon si založila rodinu 
v Malej Lipnici. Ako statný mládenec si vyhliadol Annu a aj 
ona mu bola naklonená, preto sa 12. februára 1963 zobra-
li. Onedlho na to sa ich rodina rozrástla o syna Fran� ška, 
ktorý sa už ako dospelý usadil s rodinou v zámorí. Ako dru-
hý prírastok im pribudla do rodiny dcéra Lucyna, ktorá sa 
vydala do Novej Belej. Rodičia vštepili slovenskosť do sŕdc 
svojich de� , rovnako ako si to aj oni odniesli zo svojich rod-
ných domov. A v takom duchu vyrástli aj ich pia�  vnuci. 

Krajan Albín bol vždy ak� vnym človekom. Pod jeho do-
hľadom už dlhé obdobie pôsobí dobrovoľný hasičský zbor 
v obci, ktorého je predsedom už osemnásť rokov. Jeho 
prvé kroky v tejto hasičskej jednotke, ako 23-ročného mlá-
denca, usmerňoval strýko Jakub, vtedajší veliteľ krempaš-
skej jednotky. A. Paluch bol vždy zástancom modernizácie 

jednotky a snažil sa, aby hasiči v Krempachoch mali čoraz 
modernejšie náradie a dobré podmienky na jeho usklad-
ňovanie. Popri pôsobení v hasičskom zbore, ho obyvatelia 
obce zvolili v rokoch 1980-1992 za člena richtárskej rady. 
Angažoval sa aj v urbáre, kde v rokoch 1980-1998 zastával 
funkciu predsedu. Za svoju dlhoročnú prácu v prospech 
obce a jej obyvateľov bol v roku 2010 vyznamenaný od-
znakom Zaslúžilý pre Gminu Nový Targ. 

Manželia Paluchovci sa museli na svojej ceste životom 
vyrovnať s mnohými prekážkami, ale rados�  im � ež ne-
chýbali. Kým sa Anna starala o výchovu de�  i gazdovstvo, 
Albín pracoval vyše dvadsať rokov v obuvníckom závode 

v Novom Targu. Týmto si vylepšoval do-
máci rozpočet. 

K 50. výročiu sobáša im gratulova-
li mnohí, o. i. hasiči, ktorí si vážia svojho 
predsedu za jeho prácu v prospech jed-
notky, priatelia, známi a predovšetkým 
rodina. Počas slávnostnej sv. omše vzdá-
vali vďaku Bohu za spoločný život, de� , 
vnukov a ďalšiu rodinu, ktorá ich obklopila 
v deň jubilea a pomoc v ťažkých chvíľach. 
Slová gratulácií počuli z úst miestneho fa-
rára i z gratulačného telegramu od kardi-
nála Dziwisza. Jednako asi najmilšie boli 
slová vinšov od de�  i vnukov, ktoré odzneli 
pri tejto príležitos� . 

Do ďalších spoločných dní prajeme zla-
tým jubilantom manželom Anne a Albínovi 
Paluchovcom radosť zo spoločného by� a 
a božiu opateru v každodennom živote.        

Jubilanti v kruhu rodiny
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
  nemá budúcnosť.

autor     PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Koncom minulého roku uzrel v našej tlačiarni svetlo sveta už 

trinásty Almanach Slováci v Poľsku, ktorý prirodzene pojednáva 
práve o našich dejinách i súčasnosti. Toto číslo je výnimočné hneď 
v niekoľkých ohľadoch. Na jednej strane sme trochu pozmeni-
li a prispôsobili novším trendom grafi ckú stránku, na strane dru-
hej sme obohatili a spestrili obsah, takže okrem odborných štúdií 
sa v ňom nachádzajú aj ukážky ľudovej slovesnosti, recenzia i pri-
pomienka dôležitých udalostí v roku 2013. Absolútnou novinkou 
tohto Almanachu je samostatná príloha vo forme reprodukcie 
Rezolúcie z roku 1919, ktorú podpísalo vyše 1500 Slovákov po-
chádzajúcich z Oravskej a Spišskej župy žijúcich v USA a v ktorej 
pri podrobnejšom štúdiu možno nájdete aj svojich predkov.

K aždý príspevok je doplnený fotografi ami alebo do-
bovými archívnymi dokumentmi, ktoré takto viac 
zreálňujú a približujú udalos�  dávno minulé. V úvo-

de každej štúdie a článku sa nachádza 
krátka anotácia v slovenskom, poľskom 
a anglickom jazyku, ktorá stručne čita-
teľovi priblíži, o čom daný príspevok 
pojednáva. K dispozícii sú � ež základné 
údaje o autoroch, ich odborných spôso-
bilos� ach a v prípade, že by niekto chcel 
s nimi niečo prediskutovať, pri každom 
autorovi nájde aj jeho mailovú adresu.

Samotné štúdie a články prinášajú 
výsledky najnovších výskumov mladej 
nastupujúcej generácie slovenských 
historikov i renomovaných autorov 
a v nejednom prípade i nové pohľady na 
nimi prezentovanú problema� ku, ktorá 
zahŕňa široké časové obdobie a najrôz-
nejšie témy, vrátane dodnes málo pre-
bádaných či vôbec neprebádaných tém 
z dejín Spiša a Oravy. Všetky uverejnené 
príspevky sú navyše recenzované dvo-
ma odborníkmi, ktorí sa okrem iného zaoberajú aj prob-
lema� kou Slovákov v Poľsku, a to prof. dr. hab. Jozefom 
Čongvom zo Sliezskej univerzity v Katoviciach a Mgr. Mar-
� nom Garekom, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave.

Keďže dejiny Slovákov v Poľsku sú úzko späté, i keď 
nie výlučne, s dejinami severného Spiša a hornej Oravy, 
všetky štúdie sa venujú rôznym témam v tomto geopoli� c-
kom priestore. Pred koncom prvej svetovej vojny boli � eto 
územia takmer jedno � sícročie súčasťou mnohonárod-
nostného konglomerátu zvaného Uhorsko, čo prirodzene 
výrazne ovplyvnilo život tu žijúcich ľudí. V Uhorsku to� ž 
prežili Spišiaci a Oravci búrlivé obdobie európskych národ-
ných obrodení, pričom sa mnohí zapojili aj do slovenského 
národného hnu� a a stali sa neodmysliteľnou súčasťou slo-

Almanach Slováci v Poľsku XIII. 

venských dejín v rámci Uhorska. Preto sme sa v tomto čísle 
Almanachu rozhodli načrieť � ež do dejinných období pred 
pripojením čas�  Spiša a Oravy k Poľsku a odkryť niektoré 
zaujímavé stránky života na spomínaných územiach.

Prvá takáto štúdia z pera riaditeľky archívu v Dolnom 
Kubíne PhDr. Sone Maťugovej poodhaľuje tajomstvá dejín 
lekárnictva na území Oravy od vzniku prvých lekární v 17. 
storočí až do polovice minulého storočia, kedy boli � eto 
zdravotnícke inš� túcie postupne znárodňované. Ide pritom 
o veľmi podrobný prehľad lekárenstva na Orave, ktorý je 
popretkávaný zaujímavými informáciami o lekárnikoch, spô-
soboch liečenia, liekopisoch či prevencii v minulos� .

Druhá štúdia z pera pracovníčky archívu v Poprade 
– Spišskej Sobote PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. sa venuje 
doteraz veľmi málo prebádanej téme vzdelávania v spiš-
ských mestách, ktoré boli dané do dočasného zálohu poľ-
skému kráľovi. Odhaľuje pozi� vne i nega� vne zásahy poľ-
ských panovníkov a spišských starostov do vzdelávacieho 
procesu, ktoré ovplyvnili rozvoj škôl zálohovaných miest 
a život ich obyvateľov.

Ďalšie štúdie sú venované udalos� am na severnom 
Spiši a hornej Orave v 20. storočí, kedy sa obyvatelia tých-
to i priľahlých území stávali priamymi svedkami a často 
i nechcenými účastníkmi česko-slovensko-poľských kon-
frontácií, ktoré vyús� li do niekoľkonásobných hraničných 

zmien. Tieto skutočnos�  prirodzene 
značne ovplyvnili život i zmýšľanie 
miestneho obyvateľstva.

Prvý takýto výrazný zásah do ich 
života sa uskutočnil po skončení pr-
vej svetovej vojny, kedy nárok na čas�  
územia severného Slovenska vznieslo 
Poľsko. Obyvateľstvo severného Spiša 
a hornej Oravy sa stalo súčasťou tzv. 
plebiscitného územia a bolo vystavené 
rôznym tlakom, aby hlasovalo za Poľ-
sko či Československo. Preto sú z tohto 
hľadiska zaujímavé reakcie Spišiakov 
a Oravcov, ktorí v tom čase nežili na 
plebiscitnom území. Takýto nový po-
hľad na problema� ku prináša štúdia 
doktorandky Katedry histórie Fakulty 
humanitných vied UMB v Banskej Bys-
trici PhDr. Milice Majerikovej-Molito-
risovej, ktorá pojednáva o postoji Spi-

šiakov a Oravcov žijúcich v Amerike k poľským snahám o 
pripojenie čas�  Spiša a Oravy k Poľsku po skončení prvej 
svetovej vojny.

Záujem Poľska o územia severného Slovenska neustal 
ani po pripojení 25 obcí Spiša a Oravy a poľská strana sa 
usilovala „prebúdzať“ poľské národné povedomie v me-
dzivojnovom období aj na území, ktoré ostalo v Česko-
slovensku. Zaujímavé informácie o počiatkoch, priebehu 
a výsledku poľskej „buditeľskej akcie“ v oravských obciach 
Suchá Hora a Hladovka v medzivojnovom období prináša 
štúdia odborného asistenta Katedry histórie Pedagogickej 
fakulty UK v Bra� slave Mgr. Pavla Matulu, PhD.

Koncom tridsiatych rokov 20. storočia poľské snahy 
o získanie severoslovenských území vrcholili a za vyži� a 
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medzinárodno-poli� ckej situácie boli pripojené k Poľsku 
ďalšie oblas� . O zmene československo-poľských hraníc 
na území Spiša v rokoch 1938 – 1939 pojednáva štúdia 
absolventky archívnictva a pomocných vied historických 
Filozofi ckej fakulty PU v Prešove Mgr. Lucie Šemorádiko-
vej. Okrem samotných poli� cko-hospodárskych udalos�  
spojených s touto zmenou, pomerne podrobne rozo-
berá aj postoje obyvateľstva pripojených obcí Javorina 
a Lesnica k tejto skutočnos� .

Po vypuknu�  druhej svetovej vojny sa slovenská stra-
na usilovala o prinavrátenie Poľskom zabratých území 
Spiša, Oravy i Kysúc, čo sa jej za vyži� a medzinárodno-
poli� ckej situácie podarilo. Štúdia odborného pracovní-
ka Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni Mgr. 
Eduarda Laincza približuje poli� cko-spoločenské pome-
ry na pripojenom území severného Spiša v rokoch 1939 
– 1945, pričom podáva doteraz najkomplexnejší pohľad 
na túto problema� ku v spomínanom období.

Pred blížiacim sa koncom vojny, po vypuknu�  Slo-
venského národného povstania, boli zakladané na úze-
mí Slovenska tzv. Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, 
o činnos�  ktorých na Spiši a Orave nebolo doteraz pub-
likované takmer vôbec nič. O ideologicky nezaťažený 
pohľad, opisujúci pozi� va i nega� va a hlavne objek� vne 
príčiny založenia a pôsobenia týchto oddielov na úze-
mí Oravy sa usiluje štúdia doktoranda Katedry histórie 
Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Mgr. 
Antona Hruboňa.

Po skončení druhej svetovej vojny boli na sloven-
sko-poľskom pohraničí navrátené tzv. predmníchovské 
hranice, čo v praxi znamenalo pripojenie území severné-
ho Spiša a hornej Oravy k Poľsku. Pre Slovákov žijúcich na 
tomto území tento fakt znamenal začiatok boja o uznanie 
národnostných práv vo všetkých oblas� ach spoločenské-
ho života. Otázkam spojeným s týmto bojom a so zrodom 
i fungovaním prvej slovenskej krajanskej organizácie Spol-
ku Čechov a Slovákov v Poľsku je venovaná štúdia dokto-
randa Katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB 
v Banskej Bystrici PhDr. Ľudomíra Molitorisa, ktorá je po-
stavená na, okrem iného, doteraz nepublikovaných pra-
meňoch a prináša tak viaceré nové informácie týkajúce 
sa problema� ky.

Spolková činnosť Slovákov v Poľsku, ktorá po skončení 
druhej svetovej vojny nadobudla na severnom Spiši a hor-
nej Orave pomerne veľké rozmery, utvárala priestor pre 
rôzne ak� vity, okrem iného aj kultúrneho charakteru. K ta-
kýmto ak� vitám nepochybne patrilo založenie folklórneho 
súboru Spiš v obci Nová Belá v roku 1948. O jeho vzni-
ku, činnos� , zložení, repertoári, ale aj o miestnom kroji, 
tradíciách a v neposlednom rade o vedúcich súboru, ktorí 
boli vždy zároveň poprednými činiteľmi Spolku Slovákov 
v Poľsku, vypovedá článok šéfredaktorky Života Mgr. Agáty 
Jendžejčíkovej.

Život obyvateľov severných oblas�  Spiša a Oravy však 
neovplyvňovali len veľké dejinné udalos� , ale aj drobné 
každodenné staros�  či rados� , ktoré pretavovali do naj-
rôznejších foriem ľudovej slovesnos� . Okrem odborných 
príspevkov sú teda súčasťou Almanachu aj ukážky ľudovej 
tvorby obyvateľov Zamaguria. Mnohí Kacvínčania si iste 

ešte spomínajú na svojho bývalého učiteľa, ktorý pochá-
dzal zo susednej obce Malá Franková, Jakuba Čarnogur-
ského. Vedeli ste však, že písal aj poviedky? Jednu takúto 
jeho prózu pod názvom Mladosť si budete môcť prečítať 
práve v tejto čas�  Almanachu. Krajania z Novej Belej zas 
iste ešte nezabudli na ak� vneho novobeľanského rodáka 
Fran� ška Bednarčíka, ktorý rôznymi zaujímavými článkami 
prispieval aj do nášho časopisu Život. Druhým príspevkom 
v čas�  o ľudovej slovesnos�  sú práve jeho spomienky na 
dávne zvyky a obyčaje v Novej Belej.

Keďže by sme boli veľmi radi, aby sa časť o ľudovej slo-
vesnos�  stala tradičnou súčasťou i ďalších čísel Almana-
chu, vyzývame všetkých krajanov, ktorí si pamätajú na to, 
aké zvyky sa tradovali a aké zaujímavé legendy či príbehy 
sa viažu k ich rodným obciam, aby ich zapísali a poslali nám 
do redakcie, prípadne nás kontaktovali alebo ich odovzdali 
našim redaktorom počas práce v teréne. Radi privítame aj 
vlastnú tvorbu – prózu i poéziu, jednoducho všetko, čo sa 
týka Slovákov v Poľsku, keďže tento zborník má byť práve 
o nás a pre nás.

Verím, že z nového Almanachu Slováci v Poľsku XIII. sa 
dozviete veľa zaujímavých informácií o svojej minulos�  
a zároveň vám prinesie potešenie z čítania slovenského 
slova, ktorého napriek blízkos�  našich krajín, je na sever-
nom Spiši a hornej Orave ešte stále veľmi málo. 

Súčasťou Almanachu je reprint Rezolúcie z roku 1919, kde nájdete mená vyše 1500 
Slovákov zo spišských oravských obcí žijúcich v USA, ktorí sa vyslovili za Československú 
republiku
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II. ročník biatlonu v Krempachoch
V nedeľu 17. februára t.r. sa v krempaškom chotári 

uskutočnil II. ročník biatlonu, čiže kombinovaného behu 
na lyžiach so streľbou na cieľ. Pretekov sa zúčastnilo 

KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA 

22 súťažiacich v dvoch kategóriách ženy a muži. Pre ženy 
bola pripravená 1 km dlhá trať a strieľanie na cieľ, pre mu-
žov zas 3 km dlhá trať a takisto strieľanie na cieľ. Súťažilo 
sa o putovný pohár richtára obce Jozefa Petraška. Poduja-
� e si prišiel pozrieť aj vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. 
Súťažiacich povzbudzovali viacerí diváci a výhercovia si 
odniesli diplomy a poháre. Ceny do súťaže zakúpil richtár 
a vojt. Organizátormi boli miestni ak� vis� . (fp) 

V dňoch 30.-31. januára 2013 sa uskutočnili na Základnej škole Lecha a Marie Kaczyńskich v Podsrní Majstrovstvá vo 
volejbale v Gmine Raba Wyżna o pohár poslanca PR Edwarda Siarku. Organizátormi boli učitelia telesnej výchovy: Grze-
gorz Bisaga zo základnej školy v Harkabúze a Michał Rutkowski zo základnej školy v Podsrní.  Majstrovs� ev sa zúčastnili 
chlapci a dievčatá zo základných škôl z celej gminy.  Športové zápolenie podporuje jednak integráciu mládeže v rámci 
celej združenej obce, ako aj prispieva k rozvoju športových schopnos�  a je príležitosťou podeliť sa o svoje športové 
skúsenos� . Pre žiakov to bola aj možnosť dobre sa zabaviť. Súperenie bolo na výbornej úrovni. Na záver bol vyhlásený 
za najlepšieho hráča Mateusz Buksa z Bielanki a najlepšou hračkou sa stala Dominika Stolarczyk zo Skawy.

V kategórii chlapci sa najlepším � mom stala ZŠ z Bielanki, druhé umiestnenie patrilo ZŠ zo Sieniawy a tre� e miesto 
získala ZŠ z Rokicin. Štvrté miesto obsadilo družstvo z Harkabúza, kým piate patrilo súčasne ZŠ zo Skawy, Podsrnia a 
Raby Wyżnej. V kategórii dievčat zvíťazilo družstvo zo Skawy, druhé miesto patrilo Podsrniu, tre� e Sieniawe, štvrté Ro-
kicinom, piate Harkabúzu a posledné Rabe Wyżnej.

Ceny v podobe pohárov a odmien pre najlepších hráčov do súťaže poskytol polsanec PR E. Siarka, pre ostatných 
súťažiacich zas Gminné sociálne stredisko z Raby Wyżnej. Všetkým účastníkom patrí poďakovanie za spoločne športové 
zážitky. (Grzegorz Bisaga)   

Majstrovstvá vo volejbale v Gmine Raba Wyżna o pohár poslanca PR Edwarda SiarkiMajstrovstvá vo volejbale v Gmine Raba Wyżna o pohár poslanca PR Edwarda Siarki

V priateľskom kruhu
V Tribši u Kačmarčíkovcov sa stretla skupina priateľov, 

ktorí prišli zagratulovať Márii Kačmarčíkovej k jej narode-
ninám. Pritom si 
aj zaspievali slo-
venské ľudové 
pesničky a roz-
veselili sa. Záro-
veň oslávenkyni 
zasielajú srdečný 
pozdrav a ďakujú 
jej za pohoste-
nie. (fp)  

Stretnutie dobrovoľníkov
V druhú februárovú sobotu sa v Obecnom kultúrnom 

dome v Krempachoch stretli dobrovoľníci, ktorí svojou ne-
zištnou prácou podporili Veľký orchester sviatočnej pomo-
ci. Vedúca štábu M. Krzysztofeková poďakovala všetkým za 
úsilie, ktoré vynaložili a odovzdala diplomy od organizáto-
ra akcie Jurka Owsiaka. Popritom účastníci prediskutovali 
aj niektoré veci, ktoré by mohli byť v budúcnos�  zorga-
nizované inak. Poďakovanie patrí aj všetkým obyvateľom 
Krempách i Novej Belej, ktorí podporili poduja� e. (fp)
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Farská púť v pôstnom období 
Dňa 23. februára t.r. sa uskutočnila farská púť v pôst-

nom období pre farníkov z Krempách do Krakova, ktorú 
usporiadal miestny farár Dariusz Ostrowski. Pútnici si pre-
zreli katedrálu na Waweli spolu so starobylým zvonom Žig-
munda a vežou, z ktorej sa rozpres� erala panoráma na celé 
mesto, ako aj diecézne múzeum. Po pamiatkach ich spre-
vádzala sprievodkyňa, od ktorej počuli veľa zaujímavých 
informácií. Neskôr sa pútnici zúčastnili sv. omše v katedrá-
le sv. Kríža v Krakove-Mogile, ktorá je súčasťou pútnického 
miesta Sanktuária Svätého Kríža Otcov Cisterciánov. Celý 
komplex je súčasťou kláštora týchto rehoľníkov, po ktorom 
tak� ež mali sprievodcu. Pútnici nahliadli do každodenné-
ho života rehoľníkov. Z pute sa vrá� li obohatení o nové po-
znatky i duševne povzbudení modlitbou. (fp) 

Zdravé kacvínske lipy zrezané 
Chladné pon-

delkové ráno 18. 
februára iste prek-
vapilo viacerých 
obyvateľov Kacví-
na, keď zis� li, že 
tri zdravé lipy pred 
starou školou zrazu 
zmizli. O ich vyťa-
�  rozhodol Gmin-
ný úrad v Nižných Lapšoch na podnet šoltýstva z dôvodu 
lámavých konárov, ktoré vraj ohrozovali ľudí stojacich na 
blízkej autobusovej zástavke. (mm-m)

Stavebné povolenie pre slovenský 
dom v Jablonke 

Po vyše dvoch rokoch 
vybavovania, spojených 
s desiatkami listov a tele-
fonátov i nákladmi vyše 
60 000 zlotých, obdržal 
vo februári t.r. Spolok Slo-
vákov v Poľsku stavebné 
povolenie na stavbu slo-
venského domu v Jablon-

ke. Toto povolenie je základnou podmienkou na podanie 
žiados�  dotácie na zača� e stavby. (mm-m)

Posedenie na Deň sv. Valentína
Dňa 14. februára t.r. FS Hajduky v klubovni vo Vyšných 

Lapšoch oslavoval v príjemnej a sladkej atmosfére Deň 
sv. Valen� na. Zároveň sa uskutočnila ochutnávka keksov, 
novinky z miestnej cukrárne Kedžuchovcov, ktorá dopadla 
veľmi pozi� vne a FS veľmi pekne ďakuje za toto chutné 
pohostenie. (dm)

Pastorácia v slovenskom jazyku na Spiši
Spiš je zaujímavý nielen z hľadiska prírodných krás, ale 

má aj zaujímavé dejiny a predovšetkým bohatú kultúru. 
Žije tu slovenská národnostná menšina i rómske etnikum, 
ktoré túto kultúru obohacujú. Slovenská národnostná 
menšina má možnosť zúčastňovať sa sv. omši v rodnom 
jazyku - v niekoľkých obciach na Spiši a v jednej na Orave. 

Krajania majú z toho veľkú radosť, že takáto príležitosť 
existuje. Tieto sv. omše odbavujú poľskí kňazi, ktorí sa po 
príchode učia liturgické texty v tomto jazyku. Síce nie vša-
de sú sv. omše čisto v slovenčine, napr. evanjelium, číta-
nia, prosby sú čítané v poľš� ne, s čím sú farníci väčšinou 
nespokojní. Avšak existujú farnos� , kde � eto sv. omše sú 
na veľmi slušnej úrovni. Napríklad v Novej Belej, Krem-
pachoch, Kacvíne či v Nedeci, kde administrátor farnos�  
vdp. Andrzej Błażkiewicz je krátku dobu (od 8. septembra 
t. r.) a dokáže krásne odslúžiť sv. omšu v slovenskom jazy-
ku a tak� ež dokáže prečítať evanjelium v slovenčine. Po-
chvalu si zaslúži takisto nedecký kaplán vdp. Piotr Gębka. 
Za vynakladané úsilie im patrí veľké Pán Boh zaplať. Ako 
aj všetkým farárom, ktorí chápu všetkých svojich farníkov 
a sú ochotní hlásať Božie slovo v slovenskom jazyku.

Farníci z Nedece

Zemetrasenie na Spiši
V piatok 1. marca o 22.23 hodine došlo na severnom 

Spiši k miernemu zemetraseniu a viacerí obyvatelia Zama-
guria mali skutočne pocit akoby sa na sekundu pohla zem. 
Otrasy, ktoré zaznamenal aj seizmograf v Nedeci mali silu 
3,2 (z celkovej škály 9) stupňov tzv. Richterovej stupnice, 
čo sú drobné otrasy, ktoré pociťujú už i ľudia. Na druhý 
deň sa miernejšie otrasy ešte zopakovali. Epicentrum sa 
nachádzalo v blízkos�  Čorštýnskeho jazera, medzi Krem-
pachami a Fridmanom, v hĺbke 5 km. Toto malé zemetra-
senie, ktoré pocí� li aj na slovenskej čas�  Zamaguria, ne-
spôsobilo žiadne materiálne škody. (mm-m)
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Diamantová svadba v Nedeci
autor    DOTORA MOŚ

Manželia Rozália a Vendelín Kapolkovci z Nedece 
oslávili v rodinnom kruhu 8. februára t. r. krásne 
jubileum 60 rokov manželstva. Pri tejto príležitos�  

sme sa stretli s jubilantmi a porozprávali sa. 
Vendelín tento rok v júni oslávi 86 rokov života a Rozália 

79 rokov. Na ich tvárach síce vidieť ťažkú prácu, ale aj radosť 
z toho, že všetky 
rados�  a staros-
� , ktoré im osud 
prinášal, spoločne 
prežili a zvládali. 
S úsmevom na tvári 
spomínala Rozália 
na deň ich sobáša. 
Ako povedala, bolo 
to v nedeľu a keď 
sa svadobný sprievod vydal na cestu do kostola na modrej 
oblohe svie� lo krásne slniečko. Kým Rozália o tom hovorila, 
jej manželovi � ekli slzy. Nemusel nič hovoriť, znamenalo to 
toľko, že s ňou súhlasil, že to bol najkrajší deň v ich živote. 
Vendelínova manželka sa zasmiala a povedala, že napriek 
tomu, že sa poznali pred svadbou možno len mesiac, ich 
manželstvo vydržalo šesť desaťročí. Dnes býva často opač-
ne. Mladí sa poznajú pár rokov a manželstvo im ledva vydrží 
pár mesiacov. Dnešným mladým ľuďom chýba trpezlivosť 
a pochopenie, aj keď majú lepšie príležitos�  na zača� e spo-
ločného života ako ľudia voľakedy. 

Krajan Vendelín pochádza z mnohodetnej rodiny, kto-
rej putá sa ešte silnejšie utužili v momente, keď sa stali 
polosirotami a sami si museli navzájom pomáhať. - Životné 
podmienky boli ťažšie a ľudia si museli akosi poradiť, - po-
dotýka Rozália. - Život bol, dá sa povedať, školou, ktorá 
učila, ako sa vyrovnať s problémami hneď v praxi, a nie 
kvôli ním sa rozchádzať. 

Manželia si postupne zväčšovali svoje gazdovstvo 
a radosť im do život a vniesli tri dcéry Marcelina, Helena 
a Margita. Roky ubiehali, dcéry si založili vlastné rodiny 
a Kapolkovci sa dočkali ôsmich vnukov a pia� ch pravnu-
kov, ktorým sa veľmi tešia. 

Rovnako, ako pred 60 rokmi, ďakovali Bohu za � e všet-
ky spoločne prežité roky počas slávnostnej sv. omše, ktorú 
mali odslúženú doma kvôli tomu, že ich zdravotný stav im 
už neumožňuje ísť do kostola. Dokonca táto bohoslužba 
pripadla na deň, kedy katolícka cirkev spomína deň cho-
rých. Modlitbou ich obklopila celá rodina, ktorá ďakovala 
za takéto pekné jubileum krajanov Kapolkovcov. 

S gratuláciami ku Rozálii a Vendelínovi prišli nielen dcé-
ry s rodinami, vnuci, pravnuci, ale aj priatelia a susedia.

K blahoželaniam sa pripája aj redakcia i miestna skupi-
na z Nedece, ktorej jubilan�  sú dlhoročnými členmi a ver-
nými čitateľmi Života. Prajeme manželom Rozálii i Vende-
línovi najmä veľa zdravia a božieho požehnania do ďalších 
spoločných dní.         

Gala večierokGala večierok 
FS Oravan Senior
autor     MARIÁN SMONDEK

Dňa 10. februára 2013 oslávil 10. výročie svojho pô-
sobenia FS Oravan Senior z Nižnej na Orave. Pri tej-
to príležitos�  prichystal pre milovníkov oravského 

folklóru slávnostný program, počas ktorého sa prezentoval 
vo viacerých vstupoch s nádherným fašiangovým progra-
mom a predstavil najlepšie „kúsky” zo svojho repertoára. 
Zároveň na svoju slávnosť pozval viacerých vystupujúcich 
– speváka, hudobníka a ľudového rozprávača Fran� ška 
Muchu z Terchovej, kapelu heligonkárov z Harkabúza pod 
vedením Fran� ška Harkabuza či krajanské ochotnícke di-
vadlo Ondrejko z Podlvka, ktorí so svojimi medzivstupmi 
obohacovali program oslavujúceho folklórneho súboru. 
A tak si diváci mohli vypočuť staré oravské piesne v podaní 
heligonkárov, a zasmiať sa na humorných skečoch divadiel-
ka Ondrejka. Eduard Prilinský so svojimi dvoma vstupmi, 
počas ktorých sa im „predstavil“ a následne porozprával, 
ako sa z čiastočného invalidného dôchodku prepracoval na 
plný, natoľko zaujal hos� , že dostal pozvanie na vystúpenie 
do Terchovej. Po krásnom večeri si ešte všetci vystupujúci 
urobili na pamiatku spoločnú fotografi u.

Z histórie súboru
Oravan Senior je nasledovníkom pôvodného folklórne-

ho súboru Oravan, ktorý vznikol v Nižnej v roku 1950. 
Dnešný „Senior Oravan“ má v súčasnos�  svoju taneč-

nú, hudobnú a spevácku zložku. Ak� vne v ňom pracuje 50 
členov, ktorí prevádzajú vlastný terénny prieskum po Ora-
ve, hľadajú piesne, zvyky, tanečné prvky. Týmto spôsobom 
získavajú veľmi pekný a zaujímavý materiál. Programový 
repertoár má súbor zostavený so zameraním na tradíciu 
oravského regiónu, ale � ež piesne, melódie a tance z ce-
lého Slovenska. Spevácka a hudobná zložka súboru má 
vo svojom programe začlenené ľudové piesne a melódie 
z Oravy. Sú to piesne vrchárske, žartovné, trávnice a ľú-
bostné. Tanečná zložka svoj repertoár orientuje v širšom 
rozsahu, do ktorého pojala tance z celého Slovenska. Sú-
bor Senior Oravan úspešne vystupuje doma aj v zahrani-
čí a úzko spolupracuje s krajanskými spolkami v Poľsku a 
Chorvátsku. Vystupoval v mnohých krajinách sveta, napos-
ledy v Chorvátsku, Poľsku, Českej republike, Belgicku  a v 
Nórsku. 
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PODVLK

Fašiangový večierok v Podvlkuv Podvlku
autor    MARIÁN SMONDEK
foto     B. BRYJOVÁ, A. TURVOŇOVÁ

Fašiangy – obdobie karnevalov – sú obdobím ra-
dosti, smiechu a zábavy. Sú časom, počas ktorého sa 
radi zabavia tí starší i tí mladší. A tak chodia na plesy, 
bály, zábavy, karnevaly či diskotéky. Karnevalovú zá-
bavu si pripravili aj dievčatá z mažoretkovej skupiny 
v Podvlku. Najprv sa streli mladšie mažoretky a po 
nich tie staršie. Na poslednú tohtoročnú fašiango-
vú sobotu, tj. 9. februára 2013, sa všetci poriadne 
pripravili. Nielen organizátorky tanečno-zábavného 
večera, teda vedúca mažoretiek Anna Turvoňová a 
vedúca klubovne Božena Bryjová, ale taktiež mladšie 
i staršie mažoretky. 

Tie mladšie si už dlho predtým chystali masky od vý-
myslu sveta, v ktorých sa počas zábavy neúnavne 
predvádzali, tancovali, súťažili, ale i maškr� li. Orga-

nizátorky si pre de�  pripravili celý rad súťaží, až toľko, že 
ani nakoniec všetky nes� hli, lebo si museli vychutnať tak-
� ež cukrovú vatu a poriadne sa zalepiť čokoládou s banán-

mi z čokoládovej torty. Ku tomu im hra-
la dobrá hudba, takže si nemali čas ani 
sadnúť, toľko toho museli s� hnúť. Ani sa 
nenazdali a už klopali na dvere klubovne 
staršie dievčatá, čo však pre � e mladšie 
znamenalo koniec zábavy. Napriek tomu 
odchádzali spokojné a po toľkých pochúť-
kach aj trochu od tých maškŕt zalepené.

Zvyšok večera patril starším dievča-
tám. Namiesto masiek si na tvár naniesli 
pekný make-up a žiarili hlavne na par-
kete. Spolu s nimi prišli aj ich spolužiaci 
i kamará� , takže na parkete bolo naozaj 
veselo. Popri tom si pochu� li i na slad-
kos� ach, koláčikoch či ovocí. A tak jeden 
z najbláznivejších  večerov roka strávili 
v milej atmosfére.

Aj keď z vonku tento podvlčiansky 
stánok slovenskej menšiny ešte nevyzerá 
ideálne, pomaly sa mení na príjemné pod-
vlčianske centrum, v ktorom budú môcť 
de�  a mládež tráviť svoj voľný čas.  

Jednou z atrakcií večera bola čokoládová fontána

Ktorá maska je najkrajšia?
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autor    MARIÁN SMONDEK
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, 
MARIÁN SMONDEK

Dňa 3. marca 2013 sa v klubovni Miestnej skupiny Spolku 
Slovákov v Jablonke uskutočnila volebná schôdza Oravského ob-
vodného výboru. Predchádzali jej volebné schôdze v jednotlivých 
miestnych skupinách, z ktorých boli delegovaní zástupcovia na 
volebnú schôdzu Obvodného výboru. Vzhľadom na viaceré prob-
lémy v miestnych skupinách sa volebné obdobie na Orave mimo-
riadne predĺžilo, no napriek niektorým závažným problémom sa 
vo všetkých miestnych skupinách podarilo voľby zorganizovať 
a vytvoriť nové výbory na nadchádzajúce obdobie.

Delegá�  jednotlivých miestnych skupín sa v nedeľ-
ňajšie poobedie začali schádzať do klubovne v Jab-
lonke, aby zhodno� li činnosť obvodného výboru za 

predchádzajúce obdobie a vybrali nový výbor. V jablonskej 
klubovni sa zišlo mnoho krajanov, predovšetkým z Jablon-
ky, avšak spomedzi 32 delegátov jednotlivých miestnych 
skupín bolo o 14.00 hod., keď sa mala schôdza začínať, 
len dvanásť. Neskôr sa dostavili ešte ďalší dvaja. Vzhľadom 

na to, že nebola prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, 
bola predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave núte-
ná schôdzu odvolať a vyhlásiť druhý termín obvodnej vo-
lebnej schôdze, ktorý bol avizovaný o hodinu neskôr. V sú-
lade so stanovami sa to� ž druhá volebná schôdza môže 
uskutočniť aj v prípade, ak nie je prítomná nadpolovičná 
väčšina delegátov.

Na úvod všetkých prítomných hos� , o.i. generálneho 
tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa, podpredsedu ÚV SSP 
pre Oravu Fran� ška Harkabuza, zástupcov redakcie Život, 
predsedov a delegátov oravských miestnych skupín, ako aj 
ostaných krajanov privítala predsedníčka OV SSP na Ora-
ve Genovéva Prilinská, ktorá následne predstavila správu 
z činnos�  obvodného výboru. Za priebeh zasadnu� a zod-
povedal predseda schôdze Fran� šek Harkabuz.

Správa z činnosti OV SSP na Orave 
Od posledných volieb OV SSP 

na Orave boli zorganizované via-
ceré schôdze obvodného výboru, 
počas ktorých sa rokovalo o aktu-
álnej činnos�  i problema� ke 
spolkového života. Dúfam, že 
trinásty celopoľský zjazd prinesie 
so sebou zmeny, vďaka ktorým 
sa podarí posilniť činnosť nášho 
Spolku na Orave, hlavne v jed-
notlivých miestnych skupinách. 
Ďakujeme Ústrednému výboru 
za organizovanie krajanských 
kultúrnych poduja	 , ktorých sa 
oravskí krajania ak	 vne zúčastňujú. Aj naša kultúrna čin-
nosť na Orave je pomerne bohatá. V klubovni v Podvlku 
nacvičuje folklórny súbor pod vedením Krištofa Pieronka, 

Obvodná schôdza Obvodná schôdza na Oravena Orave

Za predsedníckym stolom: podpredseda ÚV SSP F. Harkabuz, gen. tajomník ÚV SSP 
Ľ. Molitoris a predseda MS SSP v Jablonke J. Bašisty

G. Prilinská predkladá správu 
z činnosti OV SSP
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jediný mažoretkový súbor na hornej Orave, ktorý vedie 
mladá, talentovaná vedúca Anna Turvoňová, dychovka 
pod vedením Luciána Bryju a krajanský ochotnícky diva-
delný súbor Ondrejko pod vedením Genovévy Prilinskej. 
Pred dvoma rokmi bolo v tejto klubovni zorganizované fa-
šiangové stretnu� e – Páračky. 

Oravské kultúrne stredisko v spolupráci s Obvodným 
výborom realizovalo v Jablonke projekt Kruh priateľov slo-
venskej kultúry. Zorganizované boli pracovné dielne pre 
de�  i dospelých. Zorganizované bolo tak� ež stretnu� e s le-
károm zo Zakopaného, ktoré bolo venované problema� ke 
ženských ochorení a prevencii. Stretnu� a s lekárom zo Slo-
venska boli organizované aj vo viacerých školách, v rámci 
ktorého sa de�  dozvedali základné informácie o zdravom 
štýle života. Uskutočnilo sa niekoľko stretnu	  s veľvyslan-
com SR vo Varšave a generálnym konzulom SR v Krako-
ve, so zástupcami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a slovenskými poslancami. Krajanov navštevujú tak� ež 
študen� , ktorí píšu diplomové práce z tejto problema� ky. 

Práve každý rok organizuje Obvodný výbor na Orave 
zájazd na Slovensko a oblátkové stretnu� e. Tak� ež pomá-
ha v organizovaní Dní slovenskej kultúry v Jablonke. Snaží 
sa � ež udržiavať tradíciu členstva v Spolku sv. Vojtecha. 
V spolupráci s Ústredným výborom bolo zorganizované 
stretnu� e so Slovákmi z rôznych kútov sveta v rámci Dní 
slovenského zahraničia.

Na záver predsedníčka OV SSP na Orave G. Prilinská 
vyzvala krajanov, aby udržali jednotu, priťahovali mladých, 
aby Spolok Slovákov na Orave pretrval aj pre ďalšie gene-
rácie a udržiaval pôvodné slovenské tradície.

Diskusia
Po vypoču�  správy sa rozprúdila diskusia o činnos�  

obvodného výboru, ale tak� ež o možnos� ach spolupráce 
Spolku s niektorými školami, nielen v rámci výučby slo-
venského jazyka, ale tak� ež vo forme vytvárania detských 
folklórnych súborov a kapiel. Ako jedna z možnos�  sa javí 

vytvorenie miešaného folk-
lórneho súboru obcí Podvlk 
a Harkabúz, v ktorých Kriš-
tof Pieronek učí de�  hrať 
na ľudových nástrojoch. 
Mo ž no niekedy v budúcnos�  
by sa podarilo zapojiť do tej-
to spolupráce de�  a mládež 
z Podsrnia. Závisí to však od 
vôle rodičov a vedenia školy. 
V rámci diskusie sa krajanom 
prihovoril tak� ež gen. ta-
jomník Spolku Ľ. Molitoris, 
ktorý poukázal na najdôleži-

tejšie momenty uzatváraného obdobia – kúpa klubovne 
v Podvlku a jej sprevádzkovanie. Kedysi boli klubovne pre-
najímané pri rodinných domoch, aktuálne je vyvíjaná sna-
ha vytvoriť rad malých klubovní v jednotlivých skupinách 
a zároveň snaha vybudovať centrum slovenskej kultúry 
v Jablonke. Pozemok naň bol pred niekoľkými rokmi zakú-
pený a 5. februára t.r. bolo prevzaté stavebné povolenie. 

Čo sa týka plánov, Spolok by zároveň rád odkúpil starú ško-
lu v Malej Lipnici. 

Po ukončení diskusie, vzhľadom na neprítomnosť re-
víznej komisie, delegá�  spolu so všetkými prítomnými 
krajanmi prostredníctvom hlasovania udelili absolutórium 
ustupujúcemu obvodnému výboru, čím sa mohlo pristúpiť 
k voľbe nového Obvodného výboru SSP na Orave.

Voľby
Posledným bodom schôdze bola teda voľba nového 

členov Obvodného výboru, revíznej komisie a delegátov 
na XIII. celoštátny zjazd. Vybrané osoby boli jednohlasne 
zvolené na svoje funkcie, v ani jednom prípade nehlaso-
val nikto pro�  navrhovanej kandidatúre. Predsedníčka OV 
SSP na Orave si natoľko získala priazeň oravských krajanov, 
že bola jednohlasne zvolená aj na ďalšie volebné obdobie, 
k čomu jej srdečne gratulujeme. A nielen jej, ale všetkým 
zvoleným členom obvodného výboru a revíznej komisie, 
ako aj vybraným delegátom. 

OBVODNÝ VÝBOR 
predseda – Genovéva PRILINSKÁ, Podvlk 155
podpredseda – Ján BAŠISTY, ul. Górska 14, Jablonka
tajomník – Vladislava BOGACZOVÁ, Horná Zubrica 49
člen – Bogusława BASISTY, ul. Zacisze 1, Jablonka
člen – Mária JAZOVSKÁ, Pekelnik 339
člen – Fran� šek HARKABUZ, Harkabúz 77
člen – Helena SĄCZEKOVÁ, Harkabúz 63

REVÍZNA KOMISIA
predseda – Ján STERCULA, Veľká Lipnica 980
podpredseda – Mária PAVLÁKOVÁ, Horná Zubrica 113a
člen – Bogusław DANIEL, ul. Magurska 15, Jablonka

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Anna GRAPOVÁ, Harkabúz 82A
Helena SĄCZEKOVÁ, Harkabúz 63
Mária PAVLÁKOVÁ, Horná Zubrica 113a
Bogusław DANIEL, ul. Magurska 15, Jablonka
Božena BRYJOVÁ, Podvlk 249
Anna TURVOŇOVÁ, Podvlk 441 

JABLONKA

Ľ. Molitoris predstavuje plány na Orave

Oravskí krajania volia nový výbor
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autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, 
MARIÁN SMONDEK

Fašiangy sú obdobím hojnosti, veselosti a radosti z končiacej 
sa zimy a nadchádzajúcej jari. Trvajú od Troch kráľov až do Popol-
covej stredy, po ktorej nastupuje štyridsaťdňový pôst. V minulosti 
boli spojené s mnohými tradičnými zvykmi, ktoré sa v jednotli-
vých regiónoch líšili. Ľudia sa počas fašiangov zvykli preobliekať 
do masiek, ktoré mali okrem zábavnej funkcie aj ochranný vý-
znam, keďže mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, za-
bezpečiť zdravie i plodnosť hospodárskych zvierat a úrodný rok. 
Fašiangy boli zvyčajne spojené s dedinskými zábavami, karneval-
mi, páračkami, priadkami či inými spoločenskými stretnutiami 
miestnych obyvateľov.

Tieto fašiangové tradície a zvyky, ale aj slovenské pies-
ne a spevy, má za úlohu uchovať a priblížiť súťažná 
prehliadka Fašiangy – Ostatki, ktorú v spolupráci 

s Ústredným výborom SSP a s fi nančnou pomocou Mi-
nisterstva správy a digitalizácie Poľskej republiky (Minis-
terstwo Administracji i Cyfrizacji RP) organizujú členovia 
miestnej skupiny SSP v Krempachoch. Poduja� e, ktoré sa 
v tomto roku konalo posledný víkend pred zača� m pôstu, 
v dňoch 9. a 10. februára, bolo už tradične rozložené do 
dvoch dní, počas ktorých svoje umenie divákom predviedli 
krajanské folklórne súbory, ľudové kapely, spevácke sku-

Fašiangy, Turíce, Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...Veľká noc ide...
piny a sóloví speváci i inštrumentalis�  z viacerých severo-
spišských a hornooravských obcí. 

O rastúcej obľúbenos�  krempašských fašiangov sved-
čí aj skutočnosť, že počas sedemnásteho ročníka sme na 
pódiu privítali vyše štyridsať sólistov a umeleckých zosku-
pení, a čo je potešujúce, ich úroveň každým rokom ras� e. 
Porota, v ktorej v tomto roku zasadli: etnogra� a a učiteľ-
ka slovenského jazyka Mária Kačmarčíková, pedagóg na 
Pedagogickej univerzite v Krakove a choreograf viacerých 
krakovských folklórnych zoskupení Marek Banach a redak-
tor Života Marián Smondek, mala tak neľahkú úlohu, kto-
rú však nakoniec vyriešila „šalamúnsky“.

Fašiangy – Ostatki v Krempachoch sú obľúbené nielen 
medzi účinkujúcimi, ale tešia sa značnej popularite medzi 
divákmi a preto sála obecného domu bola aj v tomto roku 
zaplnená takmer do posledného miestečka. Medzi divák-
mi sme mohli vidieť � ež niekoľko milých hos� . Poduja� a 
sa zúčastnil predstaviteľ Oddelenia pre náboženské záleži-
tos�  a národnostné i etnické menšiny Ministerstva správy 
a digitalizácie RP Michał Erenz, splnomocnenkyňa malo-
poľského vojvodu pre národnostné a etnické menšiny, ro-
dáčka z Čiernej Hory Elżbieta Mirga-Wójtowicz, generálny 
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, podpredseda ÚV SSP 
Dominik Surma, predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva 
Prilinská, predseda OV SSP na Spiši Fran� šek Mlynarčík, 
čestný predseda OV SSP na Spiši Fran� šek Kurnát, poslan-
kyňa gminnej rady Anka Krištofeková, riaditeľka obecné-
ho kultúrneho domu v Krempachoch Maria Krištofeková, 

Porota pozorne načúvala výkonom súťažiacichĽ. Molitoris, E. Mirga–Wójtowicz, M. Erenz, J. Majerčak
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poslanec gminnej rady a krempašský 
richtár Jozef Petrášek, poslanec okresnej 
rady v Novom Targu Mirosław Kaczmarc-
zyk, richtár Novej Belej Jozef Majerčák, 
generálny konzul SR v Krakove Marek Li-
sánsky, miestny kňaz vdp. Dariusz Ostro-
wski, ktorý na poduja� e zavítal spoločne 
s kacvínskym kňazom vdp. Marianom 
Błaszczykom a rodákom z Novej Belej 
vdp. Jozefom Bednarčíkom. Nechýbala 
prirodzene ani predsedníčka miestnej 
skupiny SSP v Krempachoch Monika Pa-
cigová a ďalší členovia MS, ktorí sa posta-
rali o prípravu akcie na mieste i chutné 
pohostenie, za čo im patrí veľká vďaka. 
Poďakovanie patrí aj krajanom z miestnej skupiny v No-
vej Belej, ktorí zas pripravili chutné raňajky, obedy i večere 
pre účinkujúcich a postarali sa o ubytovanie hosťujúceho 
folklórneho súboru zo Slovenska.

Prvý deň súťažnej prehliadky sa úlohy moderátorky 
zhos� la redaktorka Života Dorota Mošová. Porota i plná 
sála obecného kultúrneho domu v Krempachoch mala 
možnosť vzhliadnuť viac ako tridsať vystúpení sólových spe-
vákov a speváčok, speváckych skupín či inštrumentalistov 
z Čiernej Hory, Jurgova, Vyšných Lápš, Novej Belej, Nedece, 
Kacvína, Podvlka a samozrejme z domácich Krempách. Mla-

dí nádejní hudobníci brali do rúk husle, 
harmoniku či heligónku, aby predviedli, 
čo sa za posledný rok naučili.

Okrem spevákov a inštrumentalis-
tov sa počas večera predviedli aj ľudové 
kapely: detská i dospelých z Jurgova, Čar-
daše z Čiernej Hory, kapela Gryglakovcov 
Vyšných Lápš, Mali Podvilcane z Podvlka, 
Iskerecki zo Zubrice, heligonkári z Harka-
búza a ľudová kapela z Kacvína. Viacerým 
z nich sa podarilo rozospievať publikum 
a slovenské, spišské i oravské piesne sa tak 
mohutne ozývali celou sálou miestneho 
kultúrneho domu. Záver večera patril seni-
orom z folklórneho súboru Jánošík zo Svitu, 

ktorý v minulom roku oslávil už 55. výročie svojho založenia.
Druhý deň si moderátorka v duchu hesla „kto hľadá, ten 

nájde“ našla aj moderátorského partnera, člena miestnej 
skupiny v Krempachoch Jozefa Klukošovského. Diváci sa po-
čas tohto dňa mohli potešiť vystúpeniami krajanských folk-
lórnych zoskupení, a treba povedať, že tento rok boli nimi 
predvedené programy na skutočne vysokej úrovni, čo vo 
svojej záverečnej reči ocenili aj porotcovia. Na úvod vystúpil 
s cigánskymi tancami slovenský folklórny súbor Jánošík se-
nior zo Svitu a po ňom sa už postupne predstavili jednotlivé 
krajanské zoskupenia.

D. Mošová a J. Klukošovský

K. Surmová z Krempách

B. Jezierczaková z Čiernej Hory

E. Bendiková z Novej Belej

L. Milaniaková z Nedece

M. Zygmundová z Krempách

A. Prilinská z Podvlka

A. Brodovská z Novej Belej

D. Petrášek z Krempách

M. Brzyzek z Krempách

M. Król z KacvínaP. Zygmundová z Krempách

M. Soltysová z Jurgova
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Vôbec prvýkrát na krempašských fašiangoch vystúpil 
detský folklórny súbor z Kacvína, ktorý predviedol program 
o tom, čo robia de� , keď mama a otec nie sú doma. Na priek 
tomu, že malí Kacvínčania nacvičujú len pol roka, bolo ich 
vystúpenie zvládnuté veľmi dobre, čo ocenili aj diváci veľ-
kým potleskom. Škoda len, že nezaznela žiadna pesnička 
v slovenskom jazyku, nad čím porota na prvýkrát ešte „pri-
vrela oči“, ale v budúcnos� , keďže to vyžadujú pravidlá, by 
sa už bohužiaľ kvôli tomu prehliadky nemohli zúčastniť, čo 
by iste bola veľká škoda.

Po malých Kacvínčanoch nastúpili na pódium Mali Tonec-
nici z Krempách, ktorí podobne ako o niečo staršie Javorin-
ky nacvičujú pod vedením folklóristky a choreogra� y Márie 
Wnękovej. Vo svojich vystúpeniach predviedli spišské tance 
a zaspievali niekoľko slovenských pesničiek. Krempašanom, 
ako organizátorom poduja� a, bolo ako jediným dovolené vy-
stúpenie viacerých folklórnych súborov, čo samozrejme napl-
no využili a na záver poduja� a ovládol pódium krempašský 
dospelý FS Zelený Javor. Ten ako každoročne dostal svojím 
programom domáce publikum do varu. Tentokrát Krempa-
šania predviedli tanečno-drama� cký program pod názvom 
„V krčme“, v ktorom, ako inak, ukázali ako to kedysi vyzeralo 
v typickej dedinskej krčme, vrátane spevu, tanca i bitky.

Prvým dospelým krajanským folklórnym súborom na 
krempašskom pódiu však bol FS Spiš zo susednej obce Nová 
Belá, ktorý v tomto roku oslávi už 65. výročie svojej existen-
cie. Ako pripomenul v úvodnom príhovore gen. tajomník 
Ľ. Molitoris, folklór je pre udržiavanie našej kultúry veľmi 
dôležitý a aj preto sa v najnovšom čísle Almanachu Slováci 
v Poľsku XIII. nachádza rozsiahly článok k tomuto význam-
nému výročiu z pera šéfredaktorky Života a novobeľskej 
rodáčky Agáty Jendžejčíkovej. FS Spiš pod vedením richtá-
ra obce Jozefa Majerčáka sa pri tejto príležitos�  nenechal 
zahanbiť a predviedol pekný, svižný program pod názvom 
„Páračky“, v ktorom účinkujúci pripomenuli ako sa odohrá-
val tento zaužívaný dedinský zvyk v minulos� .

Ďalší tradičný spišský zvyk, tzv. „Mluodžunkovanie“, pred-
viedol FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý funguje pri miest-
nej krajanskej klubovni SSP pod vedením Doroty Mošovej. 
Diváci si počas vystúpenia s účinkujúcimi schu�  zaspievali 
slovenské pesničky, zasmiali sa na v� pných scénkach, oce-
nili herecký výkon „babičky“, ktorú si zahrala naša kolegy-
ňa D. Mošová, a zatajovali dych pri perfektne zvládnutom 
náročnom „mazurovi“. Po vzhliadnu�  tohto vystúpenia je 
potrebné konštatovať, že FS Hajduky sa za poldruha roka 
svojej existencie posunul výrazne tanečne, spevácky i scé-
nicky dopredu a jeho predstavenie patrilo určite k ozdobám 
tohto folklórneho popoludnia. Pochváliť treba aj hudobný 

Spevácka skupina z Kacvína

Spevácka skupina z Krempách

Spevácke kvarteto Wnękových z Krempách

Gryglákovci z Vyšných Lápš

Iskierecki z Hornej Zubrice

V prvom rade: D. Surma, M. Lisánsky, F. Mlynarčík, Ľ. Molitoris
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sprievod všetkých účinkujúcich folklórnych súborov, ktorý 
v tomto roku skutočne perfektne dotváral atmosféru jed-
notlivých vystúpení.

Okrem folklórnych súborov sa na krempašskej scéne ob-
javili aj dve divadelné zoskupenia. Už tradične sa divákom 
predstavilo divadielko Ondrejko z Podvlka, ktoré sa tento-
krát inšpirovalo minuloročnými predpoveďami o konci sve-
ta a v krátkom skeči pod názvom „Koniec sveta“ priblížilo, 
akým smerom by sa pred ohláseným  koncom sveta mohli 
uberať medziľudské vzťahy. Druhým divadelným zoskupe-
ním bol Čardaš z Nedece, ktorý sa objavil v Krempachoch 
po prvýkrát a divákom priblížil tzv. „Radošnik“, teda ako to 
vyzeralo v minulos�  na dedine, keď sa niekomu narodilo 
dieťa. Výborné herecké výkony, v� pné repliky i slovenské 
pesničky udržali divákov aj počas divadelných vystúpení vo 
veľmi dobrej nálade.

Po skončení ofi ciálneho programu sa porota odobrala do 
určenej miestnos� , aby rozhodla o poradí jednotlivých sú-
ťažiacich. Pri vyhodnotení však nakoniec skonštatovala, že 
úroveň tohto ročníka bola skutočne veľmi dobrá, najmä čo 
sa týkalo druhého dňa poduja� a, kde boli jednotlivé folklór-
ne zoskupenia natoľko vyrovnané, že bolo veľmi ťažko určiť 
víťaza. Preto sa rozhodla, že jednotlivé miesta v tomto roku 
neudelí a odmenení budú rovnako všetci súťažiaci. Arbitri 
vyslovili účinkujúcim najvyššie slová uznania. Ocenili predo-
všetkým bohatstvo talentov, ktoré sa chcú prezentovať na 
scéne a zachovávať tradičný folklór. Vyzdvihli tak� ež schop-
nosť vytvárania interakcie medzi účinkujúcimi navzájom 
i medzi účinkujúcimi a publikom. Samozrejme nie všetko 
je vždy dokonalé, a tak porota upozornila aj na nedostatky, 
medzi ktoré patrili napríklad občasné falošné tóny,  drob-
né chyby pri tanci, nie vždy vhodné doplnky kroja, zlá alebo 
žiadna komunikáciu s publikom niektorých sólistov, � chý až 
bojazlivý spev, či zlé javiskové rozmiestnenie pri výstupoch. 
To sú však všetko veci, ktoré sa dajú zmeniť a určite by ne-
mali odradiť mladé nádejné talenty, aby sa ďalej rozvíjali.

Na záver dvojdňového maratónu spevu, hry a tanca, 
boli všetci účinkujúci odmenení soškami s logom poduja� a 
i fi nančnými a vecnými odmenami, ktoré pre nich pripra-
vil Spolku Slovákov v Poľsku. Rozospievané a roztancované 
Krempachy sa tak dôstojne rozlúčili s radostným fašian-
govým obdobím a môžu sa pomaly pripravovať na ďalší, 
osemnásty ročník, tradičného krajanského poduja� a Fa-
šiangy – Ostatki. 

D. Dlugá a A. Lukašová z Krempách

Čardáše z Čiernej Hory

Heligonkári z Harkabúza

Mládežnícka kapela z Jurgova

Ľudová kapela z Kacvína

Mali Podvilcane z Podvlku

KREMPACHY

Hostia a organizátori podujatia
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Nitrianske inferno (15)
autor     EMIL VONTORČÍK

Veľkonočná nedeľa (1. apríla 1945). Dopoludnia vo 
svojom kryte pod Diecéznou knižnicou slúžili kňazi nit-
rianskeho seminára spoločnú sv. omšu. Popoludní urobili 
posledné prípravy na slávnostnú akadémiu pre vojakov 
Červenej armády. Bolo to poslednýkrát, čo podvečer do 
budovy vstupovali sovietski vojaci v takom veľkom poč-
te. Prefekt dostal miesto na stoličke v prvom rade medzi 
veliteľom, plukovníkom a jeho poli� ckým zástupcom, 
majorom. Predstavenie pozostávalo z krátkeho vystúpe-
nia zabávačov na spôsob frašky a pokračovalo spevmi a 
tancami. Podstatnú časť akadémie tvorila ideovo-poli� cká 
prednáška na povzbudenie uvedomelos�  a na pozdvihnu-
� e bojového ducha vojakov. Mnohí z nich, najmä �  starší, 
to potrebovali, pretože na fronte prešli už kus Európy a 
vojna nemala konca kraja. Na všetkých však bolo už cí� ť 
radostnú predtuchu, že ak ich smrť ušetrí, zanedlho by 
sa mohli dožiť konca tejto strašnej, krutej, krvavej vojny... 
Keď v neskorých nočných hodinách posledný vojak opus� l 
budovu seminára s prísľubom plukovníka, že už odteraz 
ich služby Červená armáda nebude potrebovať a môžu sa 
venovať svojmu povolaniu, všetci si s úľavou vydýchli. Po 
prvýkrát od bombardovania mesta strávili všetci túto noc 
v zdravom a uvoľnenom spánku.

Ruská ruleta
Neumriem, ale budem žiť, chcem hovoriť o skutkoch 

nášho Pána. Kniha žalmov, 118.

V Pukanci majú dva kostoly: katolícky a evanjelický. 
Oba stoja neďaleko seba a vlastne ich oddeľuje iba časť 
námes� a a široká cestná križovatka. Katolícky kostol je 
ešte z neskorého stredoveku, z polovice 14. storočia, kým 
evanjelický kostol postavili v tridsiatych rokoch minulého 
storočia a je príkladom novodobých výbojov slovenskej 
architektúry. Oba kostoly stoja uprostred mestečka, vo 
svahu a ich vysoké veže sú do ďaleka viditeľnými orien-
tačnými bodmi pre tých, čo prichádzajú cestou z roviny od 
Levíc, alebo zo severovýchodu od Banskej Š� avnice. Nižšie 
položený katolícky kostol bol svedkom rušnej a pohnutej 
histórie najmä z obdobia tureckého ohrozenia po moháč-
skej porážke uhorských vojsk.

Toto kedysi prosperujúce banícke mesto, ktorého roz-
voj významne ovplyvnili nemeckí kolonis� , bolo lákadlom 
pre tureckých nájazdníkov. Preto v roku 1569 začali v meste 
stavať pro� turecké opevnenia, ktorých významnou súčas-
ťou sa stal aj katolícky kostol. Pravda, v čase sústredených 
pustošivých nájazdov v roku 1664 sa Turci napriek všetkým 
obranným stavbám načas zmocnili mesta a vyplienili ho, tak 
ako sa to stalo v rovnakom čase aj v staroslávnej Nitre. Z 
tých čias sa nám dodnes zachovala časť opevnenia v pries-
tore katolíckeho kostola, ktorý stojí na rozsiahlom zem-
nom výbežku z mierneho svahu, na ktorom sa rozpres� era 
centrum starého mesta. Z dolnej čas�  mesta vysoké múry 

spevňujú túto prirodzenú vyvýšeninu, na ktorej stojí kostol s 
ďalšími stavebnými objektmi, a predstavujú pevnú obrannú 
hrádzu, akoby predsunutú baštu mestského opevnenia.

Pri tomto vysokom obrannom múre, ktorý z juhový-
chodnej strany obklopuje vyvýšeninu, na ktorej stojí spo-
mínaný kostol, treba sa nám na chvíľu pozastaviť, pretože 
má v našom príbehu významné miesto. V čase keď turecké 
nebezpečenstvo pominulo, občania, a možno aj miestny 
farár, si uvedomili, že pri ceste do kostola i do mesta by si 
kus cesty ušetrili a nemuseli by obchádzať celý obranný 
val kostola z juhovýchodnej strany, ak by prerušili muri-
vo hradby a urobili strmé schodisko na farské nádvorie pri 
kostole. Aj tak urobili. Prišli však ťažké vojnové časy v po-
lovici minulého storočia a tento zásah do obranného sys-
tému kostola sa niektorým ľuďom vypoms� l.

V prvej svetovej vojne v meste priamo vojnové pusto-
šenie nezažili, ale mnoho mladých obyvateľov mesta vo-
jenská mašinéria poslala na jatky na fronty vo východnej a 
južnej Európe vo vojne, ktorú síce Rakúsko-Uhorsko vyhlá-
silo, ale ktorou nič nezískalo, ale naopak, veľa stra� lo (Ako 
to už obyčajne na svete býva!). Rakúsko-Uhorsko nielenže 
vojnu prehralo, ale sa aj rozpadlo a Rakúsko hádam na vždy 
stra� lo svoje veľmocenské postavenie v Európe. Každou 
vojnou ľudstvo veľa stráca, ale toto diablovo remeslo nap-
riek tomu stále pestuje.

Bez väčších následkov prežilo obyvateľstvo aj vpád 
Kunových boľševikov, ale do spoločenskej pamä�  obyva-
teľstva sa najviac zapísala druhá svetová vojna. Pravdu 
povediac, aj keď Slovenská republika, ako satelitný štát na-
cis� ckého Nemecka, vstúpila do vojny po jeho boku, pred-
sa straty frontových vojakov neboli veľké. Viacej mladých 
ľudí padlo v Povstaní a pri prechode frontu.

Najmä mladým čitateľom, ktorí nezažili � eto vojnové 
udalos� , treba pripomenúť, že na Hrone, juhozápadne od 
Pukanca, sa postup Červenej armády v decembri 1944 za-
stavil na niekoľko mesiacov. Od 21. decembra sa už aj toto 
mesto dostalo do frontovej zóny a neraz v priebehu jed-
ného dňa sa v meste vystriedali sovietske i nemecké jed-
notky, alebo ich zastúpili par� záni, ktorí tu v neďalekých 
horách účinkovali.

Gejza Navrá� l nastúpil za správcu fary v Pukanci v roku 
1942. Tento rodák z Rišňoviec, dedinky pri Nitre, musel 
si istý čas zvykať na nové zemepisné podmienky podhor-
ského osídlenia, na nové spoločenské prostredie malého 
mestečka s obyvateľstvom dvojakého kresťanského vie-
rovyznania, v prostredí, kde sa stále udržiavala tradícia 
niekdajšieho rozkvetu baníctva i remeselníckeho for� eľu 
(hrnčiari, debnári, šustri, kolári, tesári, murári), ktorý tu 
rozvinuli najmä potomkovia nemeckých osadníkov. Aj plo-
donosné vinohrady na svahoch okolo mesta mali celkom 
iný charakter ako ich vinohrady pri Nitre na piesčitých Dú-
loch, kde stále prevládalo Otelo, Francuzák, Portugal a iba 
kde-tu mali ušľach� lejšie odrody. To zase v Pukanci bolo 
vinohradníctvo na vyššej úrovni. Pár koreňov pestoval aj 
sám vo farskej záhrade, ale ináč dovážal omšové víno zo 
Spolku svätého Vojtecha.

Nový mladý správca fary pôsobil už v pastorácii nie-
koľko rokov ako kaplán na niekoľkých miestach, ale tu mu 



25KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

bola po prvý raz zverená celá farnosť. Starostlivá matka, 
ktorá bola veľmi šťastná, že spomedzi jej šies� ch de�  si 
najstarší syn zvolil kňazské povolanie, rada by bola synovi 
nápomocná v jeho začiatkoch na prvej farnos� . Po dlhom 
uvažovaní a rozhovoroch s mužom navrhli nakoniec svo-
jej mladšej dcére Márii, či by nešla načas k bratovi na vý-
pomoc. Mária už s rodičmi bola navš� viť svojho brata na 
novej fare. Páčilo sa jej tam: mestečko, farnosť i prostre-
die, a preto keď jej rodičia rozhodli, že pôjde k bratovi, ani 
dlho nerozmýšľala. Mladému osemnásťročnému dievčaťu 
so svetlými vlasmi sa nové prostredie bratovho pôsobis-
ka páčilo. Kam sa v mestečku pohla, všade vzbudzovala 
svojím pekným mladistvým zjavom pozornosť všetkých. 
Zakrátko sa vžila do svojej úlohy, našla si aj priateľky a jej 
život nadobudol pravidelný denný a ročný rytmus v súlade 
s cirkevným kalendárom a s návštevami hosťov na farskom 
úrade. Jej pôvab a krása ju predurčovali k tomu, aby sa čo-
skoro vydala a stala sa hlavou svojej vlastnej domácnos� .

Lenže žili v čase druhej svetovej vojny, doteraz najstraš-
nejšej vojnovej kataklizmy, akú ľudstvo počas svojej exis-
tencie zažilo. Pokiaľ bol front kdesi na donských stepiach, 
zdalo sa všetko príliš vzdialené od ich každodenného živo-
ta doma, kde im v podmienkach prvej Slovenskej repub-
liky nič nechýbalo. Ibaže nacis� cká „neporaziteľná armá-
da” po ťažkých porážkach pri Stalingrade a Kursku začala 
ustupovať, a to, čo donedávna bolo iba predmetom roz-
hovorov s frontovými vojakmi slovenskej armády, ktorí sa 
vracali domov na dovolenku, alebo ako ranení, začínalo aj 
pre obyvateľstvo mesta nadobúdať inú, konkrétnu podo-
bu, pretože frontové boje sa priblížili aj na Východné Slo-
vensko. Netrvalo dlho a Červená armáda, postupujúca od 
juhovýchodu z Maďarska, sa zastavila takmer na dohľad 
na Hrone. V tejto vojnovej vrave sa osud každého človeka 
zamotal a u mnohých sa prudko zmenilo jeho smerovanie. 
Vojna vstúpila aj do života mladučkej Márie na fare v Pu-
kanci.

***
Kapitán Červenej armády Michail Sergejevič Babuš-

kin (Mená sovietskych dôstojníkov a ich predchádzajú-
ce životné osudy sú vymyslené.) je už tre�  rok na fronte. 
Po skončení výcviku a po špeciálnej príprave pre veliace 
kádre nastúpil k bojovej jednotke Druhého ukrajinského 
frontu ešte v Rumunsku. Odvtedy prešiel s ich plukom kus 
Strednej Európy v rôznom bojovom začlenení, kým pre-
kročili slovensko-maďarské hranice a zastavili sa na úpä�  
výbežkov Západných Karpát, tu v priestoroch Š� avnických 
vrchov. Ich prápor patril k bojovému zoskupeniu, ktoré 
nadväzovalo na súvislú frontovú líniu roz� ahnutú na ju-
hozápade pozdĺž Hrona v línii Levice - Tlmače. Tu pod ho-
rami nebol súvislý front a zákopová vojna, a preto neraz 
prichádzalo k nečakaným stretom s nepriateľom a k bojom 
najmä samostatných prieskumných jedno� ek.

Kapitán Babuškin už nepatrí k najmladším. Podľa vý-
zoru tváre môže mať okolo štyridsať rokov, čo u týchto 
frontových vojakov ťažko určiť, pretože ich tváre sú pozna-
menané vojnou. Je to statný muž vysokej postavy, ale s 
výrazne prešedivelými vlasmi. Na jeho postave a telesnej 
konštrukcii však nebadať, aké ťažké životné osudy preko-

nal vo svojej mlados� . Pochádzal z Donskej oblas�  z ktorej-
si dediny, ktorú po porážke bielych pacifi kovali špeciálne 
oddiely Ministerstva vnútra. Koncom dvadsiatych rokov, 
keď Stalin začal realizovať Leninov družstevný plán, celé 
dediny sa vyľudnili. Čo neprišlo o život ihneď, putovalo do 
koncentračných táborov. Ako pätnásťročný výrastok si za-
chránil život ukrytý na pôjde v sene. Keď sa zvečerilo, u� e-
kol do poľa a potuloval sa v najbližšom meste, až kým ho 
poriadková služba nechy� la spolu s ďalšími bezprizornými 
a neumiestnila do prevýchovného tábora. Nepatril k spo-
dine, ešte v ňom neodumrelo svedomie a duchovný odkaz 
z rodičovského sedliackeho domu. V tábore našiel životné 
zaopatrenie a možnosť vzdelávať sa. Dobre sa učil a preto 
ho čoskoro preradili do výberového sociálneho zariadenia 
pre nadaných chlapcov a od� aľ sa dostal do armádneho 
učilišťa, pretože po vypuknu�  vojny pri všeobecnom ne-
dostatku veliacich kádrov bolo nutné urýchlene dopĺňať 
preredlé stavy školených poddôstojníkov a dôstojníkov. 
Dôstojnícka príprava bola o polovicu skrátená a už ich po-
sielali na front.

Svojou zvláštnou zádumčivou povahou sa trochu odlišo-
val od svojich bojových druhov. Ťažko povedať, čo bolo toho 
príčinou, či povahové črty, či šokujúce zážitky v chlapčen-
skom veku, keď počas jedného dňa sa mu zrú� l svet a celé 
šťastné obdobie mlados� : stra� l svojich najbližších. Čo bolo 
rovnako deprimujúce pre mladú chlapčenskú dušu - stal sa 
svedkom nepredstaviteľného zneváženia ľudského života. 
Ale takých, ako bol on, čo prišli o celé rodinné zázemie v 
revolučných rokoch, alebo teraz počas tejto strašnej vojny, 
bolo v armáde neúrekom. Možno, že naň viacej doliehal 
psychický tlak z každodenného zápasu o život, z tejto po-
divnej hry o život v ťažkých frontových podmienkach, keď 
nikdy nevedel, či sa vrá�  z bojovej úlohy, alebo ho donesú. 
Ale pod týmto tlakom boli všetci od veliteľa počnúc, až po 
posledného nastúpeného vojaka v rade. Nech už to bolo v 
prípade kapitána Babuškina akokoľvek, jeho bojové správa-
nie charakterizovala veľká dávka smelos�  a neohrozenos� , 
takže jeho druhom sa zdalo, akoby mu na živote vôbec ne-
záležalo, akoby pri plnení bojových úloh provokoval osud. 
A čo podivnejšie, smrť sa práve jemu vyhýbala. Pre túto 
vlastnosť ho niektorí podriadení obdivovali, iní � cho nená-
videli pre jeho vabank, ktorý hral s ich životmi pri bojových 
akciách. Takých však medzi prieskumníkmi bolo málo. Kto 
sa to� ž prihlásil k prieskumníkom, vedel, čo ho čaká... Preto 
požívali u peších armádnych útvarov zvláštnu úctu, akoby si 
radoví vojaci uvedomovali, že ich druhovia v bojovom pries-
kume rozhodujú o úspechu každého útoku a množstve strát 
na životoch... Začiatkom decembra 1944 dopadol na mesto 
Pukanec prvý delostrelecký granát, hoci ešte priame stre-
ty bojujúcich jedno� ek v blízkom okolí nezaznamenali. Na 
miestneho správcu fary ako duchovného predstaviteľa cir-
kvi stále viacej doliehala ťarcha vojnových udalos�  v meste 
i v najbližšom okolí. Mestečko Pukanec je rozložené na vý-
bežkoch hôr a preto po porážke Povstania aj v Š� avnických 
vrchoch našli útočisko par� záni, ktorých s približujúcim sa 
frontom v okolitých lesoch stále viac pribúdalo. 

Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 

Nitra 2010, 183 s.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU

Nový šéf ÚPN zvolený
Ústav pamä�  národa, s ktorým Spolok Slovákov v Poľsku 

spolupracoval na niekoľkých projektoch, má od 13. febru-
ára nového šéfa. Stal sa ním Ondrej Krajňák, ktorý pôsobí 
v ÚPN od roku 2004 ako dokumentarista. Naši krajania si 
ho pamätajú najmä ako kameramana, ktorý sa podieľal 
na natáčaní DVD o prenasle-
dovaní Slovákov bandou Ogňa 
Bohom zabudnuté kúty. Počas 
predstavenia sa poslancom v 
NR SR okrem iného povedal, 
že jedným z pilierov ÚPN pod 
jeho vedením bude evidova-
nie a dokumentácia zločinov 
v období neslobody, pričom 
jeho ambíciou je, aby sa za-
oberali � ež osudmi prenasledovaných Slovákov v zahrani-
čí. V tajnej voľbe získal nový predseda 105 hlasov z celko-
vého počtu 140 prítomných poslancov, čo znamená, že za 
neho zahlasovala aj časť opozície. Spolok Slovákov v Poľ-
sku chce poďakovať odchádzajúcemu predsedovi Ivano-
vi Petranskému za doterajšiu dobrú spoluprácu a popriať 
novozvolenému predsedovi Ondrejovi Krajňákovi, nech sa 
mu v novej funkcii darí, pričom pevne veríme, že sa naša 
spolupráca bude rozvíjať aj naďalej. (mm-m)

Šéfka európskej diplomacie prvýkrát 
na Slovensku

Vysoká predstaviteľka zahraničnej a bezpečnostnej po-
li� ky Európskej únie a podpredsedníčka Európskej komi-
sie Catherine Ashtonová pricestovala koncom februára na 
prvú ofi ciálnu návštevu Slovenskej republiky, počas ktorej 
sa stretla s prezidentom I. Gašparovičom, premiérom R. 
Ficom a ministrom zahraničných vecí M. Lajčákom. Na 
rokovaniach dominovali témy ako formovanie jednotnej 
zahraničnopoli� ckej línie EÚ, rozširovanie EÚ, najmä v sú-
vislos�  so Srbskom a Východné partnerstvo, ktoré sa za-
meriava na rozvoj vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom, 
Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Dis-
kutovalo sa � ež o situácii v  Iráne a Sýrii.

Ľadová krása na Hrebienku
Prvý februárový víkend sa vo Vysokých Tatrách na Hre-

bienku konalo nevšedné súťažné poduja� e. Osem medzi-
národných � mov z celej Európy tu vytváralo farebné sochy 
zo špeciálne upraveného ľadu. V piatok to boli medvede, v 
sobotu každý vytvoril nie-
čo typické pre svoju krajinu 
a v nedeľu si súťažiaci témy 
žrebovali. Počas troch dní 
tak na Hrebienku vyrástol 
ľadový slovenský Jánošík 
s fujarou, česká Přemyslov-
kyňa, poľský orol, švédsky 
Viking, � nsky sob, francúz-
ska Eiff elova veža a ďalšie 

prekrásne výtvory. Dominantou poduja� a bol veľký ľado-
vý hrad, ktorý priniesol úsmev na tvári najmä deťom, ale 
zaujalo aj ľadové kreslo, či funkčný ľadový bar. Suges� vne 
poduja� e prilákalo na Hrebienok vyše dvadsať� síc ľudí. Ak 
sa chcete aj Vy pokochať touto ľadovou krásou, vedzte, 
že ľadové diela budú na Hrebienku až kým sa neroztopia. 
(mm-m)

Kalamita na Spiši a Orave
Snehová nádielka, ktorá robí zimu krajšou, nespôsobu-

je vždy len potešenie. Druhý februárový týždeň sa o tom 
presvedčili obyvatelia viacerých spišských a oravských 
obcí, ktorí po výdatnom snežení ostali bez elektriny, ba 
dokonca úplne odrezaní od zvyšku Slovenska a museli vy-
hlásiť mimoriadny stav. V najchladnejšej obci na Slovensku 
– Oravskej Lesnej napadol za dva dni takmer jeden meter 
snehu. Smutní ostali aj obyvatelia Starej Ľubovne, kde sa 
pod náporom snehu zrú� la strecha ešte nedostavaného 
zimného štadióna, na ktorý sa už všetci obyvatelia veľmi 
tešili. Nápor snehu nevydržala ani strecha a stena jedného 
z neobývaných objektov v areáli bývalých Levočských stro-
jární a ani strecha skladu stavebného materiálu v Poprade. 
(mm-m)

Najvyšší snehuliak na Zamagurí
Bohatú snehovú nádielku 

sa svojským spôsobom roz-
hodli využiť chlapci zo zama-
gurskej obce Spišské Hanu-
šovce, keď vo dvore jedného 
z rodinných domov postavili 
vyše jedenásťmetrového sne-
huliaka. Stavali ho takmer dva 
týždne, výlučne vlastnými ru-
kami, bez pomoci akejkoľvek 
techniky. Snehuliak sa okamži-
te stal predmetom záujmu do-
mácich i turistov. Momentál-
ne sa ho jeho stavitelia usilujú 
zapísať do knihy slovenských rekordov. (mm-m)

Poľská ministerka športu na Slovensku
Slovenský premiér Róbert Fico prijal 19. februára v Bra-

� slave ministerku športu a cestovného ruchu Poľskej re-
publiky Joannu Mucha. Rokovanie sa týkalo najmä spo-
ločnej kandidatúry Slovenska a Poľska na usporiadanie 
zimných olympijských hier v roku 2022, pričom obe strany 
vyjadrili k tejto kandidatúre jednoznačne pozi� vne stano-
visko. (mm-m)

Súťaž o najkrajšiu slovenskú kraslicu
Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú po deviatykrát 

pre dospelých tvorcov i pre de�  zo Slovenska vyhlasuje 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnos�  Žilinského samosprávneho 
kraja. Súťaž je vypísaná v troch vekových kategóriách od 

Foto: Jozef Dudžák
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5 rokov po dospelých tvorcov a pre ľubovoľné – tradičné 
i súčasné techniky zdobenia kraslíc. Každý záujemca môže 
zaslať poštou, alebo na Oravské kultúrne stredisko (Byste-
recká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín) do 1. marca osobne 
doručiť najviac 10 vlastnoručne zdobených kraslíc. Práce 
šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov, 
pre víťazov organizátori pripravili hodnotné vecné a fi -
nančné ceny. Všetky súťažné práce budú prezentované od 
15. marca do 11. apríla na predajnej výstave v priestoroch 
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Ak sa 
chcete inšpirovať, nech sa páči niečo z minulých ročníkov. 
(Miroslav Žabenský)

Slovenské múzeá zadarmo
Každú prvú nedeľu v mesiaci budú mať odteraz múzeá, 

ktoré zriaďuje ministerstvo kultúry, otvorené brány a bu-
dete ich môcť v tento deň navš� viť bez platenia. Celko-
vo ide o 37 výstavných a expozičných priestorov na území 
celého Slovenska, vrátane najnavštevovanejších ako sú 
Spišský hrad, Bojnice či Betliar. Zdarma sa dostanete aj do 
Slovenského národného múzea, Slovenského technické-
ho múzea v Košiciach, Múzea Slovenského národného po-
vstania v Banskej Bystrici i do Slovenskej národnej galérie. 
Podrobnos�  nájdete na webových stránkach jednotlivých 
múzeí. (mm-m)

Kde sme boli my, boli ste i vy
Za účas�  autorov – fotografov z Oravy, Liptova a mo-

ravského Vlčnova bola v pondelok 4. februára v nových 
výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne sprístupnená výstava fotografi í pod náz-
vom Kde sme boli my, boli ste i vy. Na výstave sa prezentujú 
výsledky medzinárodných fotografi ckých plenérov, ktoré 
boli v uplynulom roku súčasťou folklórnych fes� valov Jízda 
králů vo Vlčnove a Bačovských dní v Mala� nej. Aktuálna 
výstava i modernizácia čas�  priestorov Oravského kultúr-
neho strediska sú vyvrcholením medzinárodného projektu 
Kde sme my, ste i vy, ktorý bol spolufi nancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravova-
ného Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci výzvy 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007 – 2013 s rozpočtom tak-
mer 23 � síc euro. Výstava bude v Dolnom Kubíne nainšta-
lovaná do 28. februára, v marci budú fotografi e prezen-
tované v Galérii na Měšťance vo Vlčnove a v júli v rámci 
fes� valu valaskej kultúry Bačovské dni v Mala� nej. (Miro-
slav Žabenský)

Košikársky workshop v Krivej
 Nielen originálny veľkonočný šibák, ale aj prútený ko-

šík či opálku si budú môcť zhotoviť všetci záujemcovia, 
ktorí príjmu pozvanie v sobotu 23. marca 2013 od 9.00 
hodiny do Základnej školy v Krivej na košikársky workshop. 

Celodenné tvorivé stretnu� e pripravilo Oravské kultúrne 
stredisko v zriaďovateľskej pôsobnos�  Žilinského samo-
správneho kraja v spolupráci s Obecným úradom a CVRV 
– regionálnym výskumným pracoviskom v Krivej a jeho 
lektorom bude majster Ľudovít Sivko z Mar� na. Na works-
hop si prineste ostrý vreckový nožík, záhradnícke nožnice, 
drevený lopár a špagát. Účasť je potrebné nahlásiť na tel. 
čísle: +421435864978; +421905637053 alebo e-mailom: 
vytvarnictvo@osvetadk.sk do 18. marca. Účastnícky po-
platok je 4 € pre dospelého a 1 € pre dieťa. V účastníc-
kom poplatku je zahrnutý materiál, odborný lektor aj ob-
čerstvenie. (Júlia Šefčíková)
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4. Učiteľ 
Učiteľom je Anton Grygľak, 48 ročný, ženatý, stredne 

schopný hrať na organ, vrcholne vzorného života, skúsený, 
skromný, pokojný, rozumný, bez chyby, nemá žiadnu apro-
báciu, vyznanie viery zložil pred dištriktuálnym dekanom, 
bol menovaný patrónom pri zachovaní práv farára i deka-
na; keďže sa nezúčastnil konkurzu, a biskup žiada upred-
nostniť absolventov preparandie, rozhodne sa v súčasnej 
vizitácii.

5. Učitelia - nič
6. Syndikus kostola - nie je žiaden
7. Kostolníci

Jeden je Jozef Faltyn, 64 ročný, druhý Ján Packa, 50 
ročný, bez uprednostňovania, obaja vzorného života, úrad 
zvládajú, sú verní v službe kostola. Volí si ich farár. 

8. Kurátor dobročinného ústavu - žiaden
9. Hrobári 

Hrobárom je Adam Gallica, 65 ročný, statočný, volí 
a uvoľňuje ho miestny farár so súhlasom obce, vyskúšaný 
životom, vzorný. Zároveň je aj hrobárom fi liálnej Lapšan-
ky. 

10. Babice
Vo farnos�   sú dve babice: Alžbeta Mozorová, 60 ročná 

a Alžbeta Grygľáková 44 ročná. Volí ich obec s vedomím 
chirurga; obidve majú usporiadaný život, sú statočné.

11. Domácnosť farára
Hospodárkou je Mária Dvornická, vdova 60 ročná, ko-

čišom Andrej Zemba, 25 ročný, pas� erom Jozef Majerčák, 
20 ročný, slúžka Alžbeta Jadušáková, 24 ročná. Všetci kato-
líci, dobrých mravov, nechovajú sa nadradene, voči farní-
kom sú ľudskí. 

III. Povinnosti cirkevných osôb 
a osôb s nimi spojených
1. Povinnos�  patróna

Osvietená rodina slobodných barónov Horvátov z Plav-
ča si plní svoje povinnos�  patrónov, veľkodušne dáva všet-
ko potrebné na opravu fary a kostola. 

2. Povinnos�  farára
Povinnos�  farára sú nasledujúce: zostávať sústavne 

v bene� ciu a bez súhlasu ordinára sa na dlhšie nevzďa-
ľovať, nosiť stále tonzúru a reverendu, starať sa o kostol, 
zväčšovať jeho krásu, v bohoslužbách zachovávať pres-
ný poriadok, ten je v tejto farnos�  nasledujúci: v nedele 
a sviatky ráno o desiatej kázeň, spievaná omša, poobede 
o druhej vešpery alebo litánia a katechézka pre mládež. Vo 
všedné dni býva omša podľa okolnos� . 

PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ VYŠNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (2)
preklad z latinského originálu    PROF. JOZEF ŠIMONČIČ

V nedele a dni sviatočné aj podľa pápežskej buly je fa-
rár povinný obetovať svätú omšu za ľud farnos�  a vykonať 
oferu pre apoštolského kráľa. Takisto obetovať presne fun-
dačné sväté omše, tých je v tejto farnos�  spolu 85.

a) Za zomrelého Mar� na Šechoviča, kacvinského farára 
mesačne 2, ročne 24. 

b) Za zomrelého Jozefa Nováka, lechnického farára me-
sačne 4, ročne 48.

c) Za toho istého výročná omša  1.
d) Za zomrelého spišského prepošta Jána Maťašovské-

ho mesačne 1, ročne 12.
Spolu 85.
Tabuľa týchto omší visí v kostole a deň celebrovania sa 

zapisuje presne do farského protokolu. 
Farár je povinný absolvovať spoločné cirkevné slávnos-

� , procesie, verejné prosby na sviatok Obetovania Pána, 
sv. Marka, kántrové dni, na sviatok Božieho Tela s oktávou, 
na odpust. Budúce sviatky a pôsty oznámiť z kazateľnice 
a v nedele a sviatky vysvetľovať Božie slovo v reči ľudu. 
Zachovávať katechézky v predpísanom čase a postarať sa, 
aby základ viery poznali predovšetkým aj Cigáni a bedári. 
Udeľovať sviatosť krstu len v kostole, okrem výnimočných 
prípadov, napomínať na potrebnú prípravu ku sviatos�  
birmovania. Každé dva týždne obnovovať Sviatosť oltár-
nu. Vyložiť Sviatosť oltárnu ku verejnej adorácii na sviat-
ky Pána, Mena Ježiša a Márie, Božie Telo a v jeho oktáve, 
Veľký piatok, odpust a inokedy, keď to nariadi cirkevná 
vrchnosť.  Prinášať Najsvätejšiu Sviatosť chorým oblečený 
v superpelícey a štóle v sprievode učiteľa so zvončekom. 
Udeľovať sviatosť zmierenia v kostole - ak to nevyžaduje 
potreba ináč - v superpelicey a štóle. Vydávať farníkom po-
tvrdenie o veľkonočnej spovedi. Navštevovať chorých bez 
meškania, ak o to požiadajú a navštevovať ich, aj keď o to 
nežiadajú, potešovať ich duchovnými príkladmi a odporú-
čať im prijať Sviatosť pomazania chorých a zomierajúcim 
udeliť pápežské rozhrešenie a plnomocné odpustky. 

K uzavre� u manželstva vyžadovať Tridentským konci-
lom predpísané trojité ohlášky, často vysvetľovať prekážky 
manželstva a napomínať ľud k ich oznámeniu. Snúbencov 
bez toho, žeby boli potrebne poučení, nepripus� ť k sobá-
šu. Zdôrazňovať hodnotu a vážnosť manželstva. Nikdy ne-
sobášiť nesúhlasiacich. Snúbencov z inej farnos�  nesobášiť 
bez potvrdenia tamojšieho farára, že boli poučení a že boli 
vykonané ohlášky; Nesobášiť poddaných iných cisárskych 
dedičných zemí ani vojenské osoby - � e potrebujú potvr-
denie a súhlas veliteľs� ev a poľných kaplánov, � ež Bavo-
rákov bez súhlasného potvrdenia k emigrácii. Sobášiť vždy 
v kostole, najmenej  pred dvoma svedkami, v zakázanom 
čase len so súhlasom ordinára. Snúbenca pred 18. a snú-
benicu pred 16. rokom nepripus� ť ľahko k manželstvu. 
Rozídených manželov uzmierovať vhodnými prostriedka-
mi. De�  z miešaných manžels� ev, ktoré sa podľa zákonov 
kráľovstva majú vychovávať v katolíckej viere; ak sú také 
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de�  vo farnos� , postarať sa o ich katolícku výchovu. As-
poň raz do týždňa vyučovať žiakov náboženstvo v škole. 
Potešovať úbohých a chudobných, podľa síl im pomôcť 
a podporiť ich. Brániť práva kostola a farnos� . Študovať 
knihy potrebné ku svojmu stavu. Rešpektovať úpravu die-
cézneho biskupa a zanechať svoje knihy po smr�  fare. 
Neprechovávať zakázané knihy, nečítať ich a nedávať ich 
čítať iným. Ochraňovať knihy farskej knižnice nariadením 
biskupa spísané a priložené A) ku tejto vizitácii. Kráľovské 
in� máty a úpravy diecézneho biskupa riadne opisovať do 
farského protokolu. Matriky viesť čisto a presne; v určený 
čas predkladať ich dištriktuálnemu dekanovi podpísané na 
konci občianskeho roka  v dvoch exemplároch dekanovi 
na kontrolu, aby ich mohol poslať Biskupskému úradu. Zú-
častňovať sa dekanských porád, kedykoľvek budú zvolané, 
byť prítomný na prerokúvaných problémoch, zachovať na 
nich skromnosť. Napokon, ak by sa mu diala krivda a po-
dozrenia, nech sa obrá�  na príslušnú vrchnosť. 

3. Povinnos�  kaplána - nič
4. Povinnos�  učiteľa

Povinnosťou učiteľa v kostole je: otvárať kostol, pri-
praviť potrebné pre farára, hrať na organ, byť pri kňazovi 
počas obradov a zatvárať kostol. Mimo kostola: zvoniť na 
Anjel Pána, na bohoslužby, pohreby a pri iných cirkevných 
príležitos� ach, sprevádzať farára ku chorým, pomáhať pri 
katechézkach. Učiť de�  cez 10 mesiacov, 5 dní v týždni, 4 
hodiny denne slabikovanie, čítanie, písanie a náboženstvo. 
Pri tomto vyučovaní používať osvedčené, nepodozrivé kni-
hy. Učiť de�  spievať. Učiteľ je aj notárom obce, nech tento 
jeho úrad neprekáža plneniu uvedených povinnos� .

5. Povinnos�  učiteľov - je tu sám organista
6. Povinnos�  syndika - žiaden
7. Povinnos�  kostolníkov

V kostole pomáhať organistovi pri jeho povinnos� ach, 
rúcha uchovávať v poriadku, obchádzať so zvončekom. 
Mimo kostola ochraňovať kľúče od pokladne kostola, vy-
berať úrok, s farárom pripraviť účty kostola. 

8. Povinnos�  kurátora dobročinného ústavu 
a xenodochia - nič

9. Povinnos�  hrobára 
Okrem toho, že má obhliadať mŕtvych, aj hroby kopať 

na hĺbku 8 stôp, zamykať cintorín a udržiavať ho v čistote. 

10. Povinnos�  babíc
Bez rozdielu pomáhať aj chudobným, slabé de�  pokrs-

� ť krstom nutnos� , narodené de�  čím prv priniesť do kos-
tola na krst, rodičky sprevádzať na vádzku. 

IV. Príjem cirkevných osôb 
a osôb s nimi spojených
1. Príjem farského kostola     
Vyšnolapšanskému kostolu patrí  5 domkov, postavených 
vlastným nákladom obyvateľov, od každého dostáva 4 zl., 
spolu 20 zl. 

1. dom je Šimona Bronzeka, od východu je dom obec-
ného pas� era, od západu Štefana Stančáka, od severu Pav-
la Jurgoviana, od juhu je záhrada kostola.  K tomuto domu 
patria polia: - 1. pole Pod Foldovthom, na 2 bra� slavské 
merice ovsa; od východu je cesta na Lapšanku, od zápa-
du lúka Grigľaka, od severu Valenta Bol� sa a od juhu pole 
mlynára Bartolomeja Kiedzucha. - 2. pole  Na Foldovce, 
na 3 bra� slavské merice ovsa; od východu, západu, severu 
má lúku Grigľak, od juhu Bartolomej Kiedzuch. - 3. pole 
Tribšanka, na 6 bra� slavských meríc ovsa; od východu je 
farská lúka, od západu je Valen� n Kiedzuch, od severu je 
tribšský chotár, od juhu Michal Malinaj. - 4. pole Pri Zarit-
ku na jednu bra� slavskú mericu ovsa; od východu je farská 
lúka, od juhu les, od západu aj od severu má lúku Šechovič. 
Od týchto polí licitáciou získava príležitostne 1 zl 30 gr.

2. dom obýva Jakub Bizjak, od východu hraničí dom Jo-
zefa Sovu, od západu Ján Faltyn, od severu cesta, od juhu 
most cez vodu. K tomuto domu patria polia: 1. Pri Zaritku 
na 6 bra� slavských meríc ovsa; od východu má pole Jozef 
Kiedruch, od západu je kostolná lúka, od severu Jozef Fal-
tyn, od juhu je potôčik. - 2. pole Tribšanka na 4 bra� slavské 
merice ovsa; od východu je farské pole, od západu je tribš-
ský chotár, od severu polia Jána Faltyna, od juhu Valen� na 
Kiedzucha. Od týchto polí podľa licitácie príjem 36 gr.

3. a 4. dom s dvoma izbami obýva, 1. Tomáš Novák, 2. 
Vojtech Mlateček, od východu dom Pavla Bylinu, od zá-
padu Ján Grigľak, od severu cesta. Od juhu škola. K týmto 
dvom domom nepatria žiadne polia. 

5. dom obýva Mar� n Amant; od východu je škola, od 
západu Jakub Majerčák, od severu cesta, od juhu voda.  
K tomuto domu patrí pole Tribšanka na 6 bra� slavských 
meríc ovsa: od východu je farské pole, od západu chotár 
Tribša, od severu pole Jána Faltyna, od juhu Jakuba Krišika. 
Od tohto poľa dostáva 30 gr. Od týchto polí kostol viac ne-
získa ani licitáciou, pretože sú ďaleko a neplodné. 

Od záhrady na jednu bra� slavskú mericu licitáciou a po 
zdanení získava kostol 3 zl 15 gr v. v.   

Okrem toho má ešte jedno pole na 8 bra� slavských 
meríc ovsa v čas�  Slatvina: od východu je kostolné pole  
Jakuba Bižaka, od západu polia a lúky zemanov (nobilium) 
Šechovič, od juhu les, od severu pole Valen� na Škorupku. 
S poľom je spojená lúka na dva vozy sena; z tohto poľa 
s lúkou - licitáciou: kto dá viac - získava kostol 14 fl  24 gr.

Tieto polia užíva kostol od nepamä� , nevedno kto ich 
kostolu daroval, farár však čo najstarostlivejšie bdie, aby 
sa � eto polia nezmenšovali; nič sa z nich nestra� lo - ako  
ani pri povodni roku 1813. 

Pokračovanie nabudúce
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ČITATELIA • REDAKCIA

Blahoželania
Milá mama,
do Tvojich spomienok 
už sa veľa zmes	 , 
šťas� e i slzy, chvíle bez boles� . 
Prajeme telu zdravie, 
ruke pevný s� sk, 
pokoj do srdca i nejaký ten zisk. 
Každý deň začínaj s chuťou 
narodiť sa znova, 
dnes k Tvojmu sviatku, 
ťažko hľadať slová. 
Sme s Tebou všetci, 
čo Ťa máme radi, 
na zdravie pripime, nech si večne mladá! 
Všetko najlepšie k narodeninám!

Tento vinš patrí oslávenkyni Márii Klukošovskej z No-
vej Belej, ktorá 22. marca t.r. oslávila 60-te narodeniny, 
ku ktorým jej blahoželá manžel, de� , vnúčence a celá ro-
dina.

***
Milí zla	  jubilan� ,
Cecília a Fran� šek,
želáme Vám 
k Vášmu sviatku
pevné zdravie, lásku,
pohodu v rodine 
a od Pána Boha 
vyprosujeme 
potrebné milos� .
Nech Vám dá dar zdravia
a mnoho ži� a síl, 
aby ste tu radostne
dlho a šťastne s nami žili. 

Toto blahoželanie pa trí 
krajanom Cecílii a Fran-
� škovi Kalatovcom z Vy-
šných Lápš, ktorí oslávili 
50-te výročie sobáša, ku ktorému im pozdrav zasielajú 
dcéry s rodinami.

***
V živote sú rôzne chvíle,
šťas� a, žiaľu a nádeje.
Týždne smútku, roky milé.
Každý žne, jak zaseje.
Mamka, dnes pri Tvojom sviatku 
úcty, lásky preveľa,
šťas� a, zdravia v jednom riadku 
božej opatery
rodinka Ti posiela.

Toto blahoželanie patrí Angele Hovancovej z Novej 
Belej, ktorá 8. marca 2013 oslávila 70-te narodeniny a pri 
tejto príležitos�  jej gratuluje celá rodina.

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• marec – 10.03.2013
• apríl – 14.04.2013
• máj – 12.05.2013
• jún – 09.06.2013
• júl – 14.07.2013
• august – 11.08.2013
• september – 08.09.2013
• október – 13.10.2013
• november – 10.11.2013
• december – 08.12.2013

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v 
Krakove o 16.30 hod.

• marec – 26.03.2013
• apríl – 30.04.2013
• máj – 28.05.2013
• jún – 25.06.2013
• júl – 30.07.2013
• august – 27.08.2013
• september – 24.09.2013
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej 
o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovza� a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a fi liálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navš� venia Panny Márie o 7.45 hod. 
a 9.30 hod., fi liálka Tatranská Javorina – kostolík 
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.
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Drahej mamke, babke a prababke Marii Kowalczyko-

vej z Nižných Lápš, ktorá 5. januára 2013 oslávila krásnu 
80-tku. 

Pri tejto vzácnej príležitos�  
Vám chceme všetci z úprim-
ných sŕdc zaželať od Pána Boha 
pevné zdravie radosť a Božie 
požehnanie. Panna Mária naša 
nebeská Matka nech Vám vo 
všetkom pomáha a Vás ochra-
ňuje. Ďakujeme Vám za to, že 
ste nás vychovali,  že ste nám 
dali všetko, čo sme potrebova-
li. Z celého srdca Vám to pra-
jú dcéry a synovia s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.

***
Na tú Vašu päťdesiatku zdravie, lásku odvahu. 
Zdravie pevné, lásku stálu 
a odvahu neustálu. 
Nech máte sily ako stroj, 
šťas� a veľa stoj čo stoj.
Majte vždy zdravia celé hory,
šťas� a ako kvapiek v mori.
Lásky nech Vám toľko patrí,
ako snehu majú Tatry.
Veľa ďalších rokov, 
veľa šťastných krokov, 
veľa dobrých vecí,
želáme Vám všetci.

***
Príjmite ten pozdrav, mamka,
od príbuzných, od de� ,
nech od Vás zlo, bolesť, � eseň
navždy do diaľ odle� .

Nech Vám Pán Boh požehnáva
každý čin a každý krok,
aby sme sa radovali
s Vami dlho, rok čo rok.

Tento vinš patrí Agneši Kalatovej (rod. Monkovej) 
z Novej Belej, ktorá 13. januára t.r. oslávila 94 rokov života. 
Blahoželanie jej zasielajú dcéry s rodinami.

Volebná schôdza 
v Harkabúze a Kýčoroch
MS SSP V HARKABÚZE
Nedopatrením dodnes neboli publikované výsledky vo-
lebnej schôdze MS SSP v Harkabúze, ktorá sa uskutočnila 
dňa 5. decembra 2010. Počas nej bol zvolený nový výbor 
a delegá� .

VÝBOR MIESTNEJ SKUPINY
predseda – Fran� šek HARKABUZ, Harkabúz 77
podpredseda – Helena SĄCZEKOVÁ, Harkabúz 63
tajomník – Genovéva LACIAKOVÁ, Harkabúz 60
člen – Anna GRAPOVÁ, Harkabúz 82A
člen – Danuta RAPAČOVÁ, Harkabúz 77

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Fran� šek HARKABUZ, Helena SĄCZEKOVÁ

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Fran� šek HARKABUZ

DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Fran� šek HARKABUZ

MS SSP V KÝČOROCH
Volebná schôdza sa v Kýčoroch uskutočnila 2. marca 
2013.

VÝBOR MIESTNEJ SKUPINY
predseda – Emil KARKOŠKA, Kýčory 40A 
podpredseda – Augus
 n KARKOŠKA, Kýčory 38
tajomník – Grażyna KARKOŠKA, Kýčory 38
člen – Ludwik MŁYNARCZYK, Kýčory 78
člen – Maria KARKOŠKA, Kýčory 24

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Augus
 n KARKOŠKA

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Emil KARKOŠKA 

Výročná schôdza hasičov 
v Pekelníku

Dňa 24. februára t.r. sa konala v pekelníckej zbrojnici 
výročná schôdza miestnych dobrovoľných hasičov, ktorej 
sa zúčastnili viacerí hos� a, o.i. veliteľ okresnej správy ŠPZ 
M. Łaciak a veliteľ gminnej správy DPZ J. Leja, vojt gminy 
Czarny Dunajec J. Babicz. Správu z činnos�  zboru za uply-
nulé obdobie predniesol predseda DPZ v Pekelníku S. Żąd-
lak. Na schôdzi sa diskutovalo aj úlohách, ktoré čakajú na 
hasičov v najbližšom období, ale i v budúcnos� . (aj)  

Tento vinš patrí manželom Žofi i a Valentovi Kačmarčí-
kovcom z Krempách, ktorí oslavujú 50-te narodeniny. Že-
lanie im zasiela - syn Jacek a Marek s rodinou a celá rodina 
Surmovcov, Kačmarčíkovcov, Klukošovských, Slovikovcov 
a Jóźwikovcov.
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Takáto správa sa 11. februára 2013 šírila svetom veľmi rýchlo 
a prekvapila veriacich, ako aj duchovenstvo na celom svete. Je to 
neobvyklá udalosť, keďže osemdesiatpäťročný svätý otec Bene-
dikt XVI. je prvou hlavou katolíckej cirkvi za posledných takmer 
600 rokov, ktorá sa k takémuto kroku odhodlala.

Pápež Benedikt XVI. uviedol ako dôvod svojej rezigná-
cie zlý zdravotný stav a pokročilý vek, ktorý mu ne-
umožňuje pokračovať v plnení pápežských povinnos-

� . Pápež oznámil svoje rozhodnu� e 11. februára t.r. zboru 
kardinálov vo Va� káne. Jeho pôsobenie ako pápeža na 
stolici Svätého Petra sa skončilo o 20.00 hodine 28. febru-
ára 2013. Pápež najskôr odišiel do svojej letnej rezidencie 
do Castel Gandolfa, kde oddychoval a modlil sa. Neskôr sa 
uchýlil do kláštora vo Va� káne, ktorý bude preňho mies-
tom ďalšej práce v prospech cirkvi a modlitby.  

Postupne sa kardináli schádzajú do Va� kánu, kde bude 
zvolané konklave. Uzavreté zhromaždenie kardinálov oprá-
vnených zvoliť nového pápeža zasadne a do konca marca 
zvolí nového pápeža. 

Krátky životopis pápeža Benedikta XVI.
Pápež Benedikt XVI., vlastným menom Jozef Ratzinger, 

sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl 
am Inn. Po štúdiu fi lozofi e a teológie vo Freisingu a Mní-
chove prijal 29. júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku. 
Potom pracoval ako výpomocný kňaz vo Farnos�  sv. Mar-
� na v München-Moosach a ako kaplán v München - Bo-
genhausen vo Farnos�  Najsvätejšej Kristovej krvi. V rokoch 
1952 až 1954 pôsobil ako docent na Arcibiskupskom kňaz-
skom seminári vo Freisingu a potom ako docent dogma-
� ky a fundamentálnej teológie na Filozofi cko-teologickej 
vysokej škole vo Freisingu.

V roku 1957 sa habilitoval na Mníchovskej univerzite 
prácou o sv. Bonaventúrovi v odbore fundamentálnej teo-
lógie. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako mimoriadny pro-
fesor dogma� ky a fundamentálnej teológie na Filozofi cko-
teologickej vysokej škole vo Freisingu a ako ordinár pre 
fundamentálnu teológiu na univerzite v Bonne. V rokoch 
1962 až 1965 pôsobil ako ofi ciálny koncilový teológ (peri-
tus) Druhého va� kánskeho koncilu. Na univerzite v Müns-
teri sa v roku 1963 stal ordinárom pre dogma� ku a dejiny 
dogiem. Od roku 1966 vykonával ten istý úrad na univer-
zite v Tübingene a v rokoch 1969 až 1977 na univerzite v 
Regensburgu. Tam sa v roku 1976 stal viceprezidentom. 

Dňa 25. marca 1977 bol Jozef Ratzinger menovaný za 
arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy a jeho vy-
sviacka sa konala o tri dni neskôr. Dňa 27. júna 1977 ho 
pápež Pavol VI. menoval za kardinála. V roku 1981 ho Svä-
tý Otec Ján Pavol II. menoval za prefekta Kongregácie pre 
náuku viery v Ríme, za predsedu Pápežskej biblickej komi-
sie a Medzinárodnej teologickej komisie. V rokoch 1986 až 
1992 viedol Pápežskú komisiu pre zostavenie Katechizmu 
Katolíckej cirkvi. V konzistóriu 5. apríla 1993 ho pápež Ján 
Pavol II. povýšil na kardinála biskupa suburbikarskej die-

cézy Velletri-Segni. Dňa 
9. novembra 1998 Svätý 
Otec Ján Pavol II. potvrdil 
jeho voľbu za vicedeka-
na kolégia kardinálov a v 
r. 2002 sa stal dekanom 
kolégia. 

Kardinál Jozef Ratzin-
ger dostal mnohé vyzna-
menania. Bol členom II. 
sekcie va� kánskeho Štát-
neho sekretariátu – Vzťahy so štátmi, členom Kongregácie 
pre východné cirkvi, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu 
sviatos� , Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov a Kongregácie pre katolícku výchovu. Pô-
sobil aj v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kres-
ťanov, v Pápežskej rade pre kultúru, v Pápežskej komisii 
pre Južnú Ameriku, ako aj v Pápežskej komisii Ecclesia Dei. 
V roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. povolal ako čestného 
člena do Pápežskej akadémie vied. 

Dňa 19. apríla 2005 bol zvolený za pápeža. Bol v poradí 
265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. (aj)

Pápež Benedikt XVI. abdikoval

Dňa 3. decembra 2012 zomrel v Dolnej Zubrici vo veku 
93 rokov krajan

EUGEN KULAVIAK
Zosnulý bol dlhoročným čita-

teľom časopisu Život od jeho po-
čiatkov a zakladajúcim členom 
Miestnej skupiny Spolku v Dolnej 
Zubrici. Ak� vne sa podieľal nielen 
na krajanskom, ale i obecnom živote 
a 45 rokov bol richtárom obce. Za 
toto obdobie sa pričinil k viacerým 
významným inves� ciám v obci. 

O dišiel od nás vzorný krajan, otec, dedo a pradedo. Nech 
odpočíva v pokoji!

Dňa 15. decembra 2012 zomrel po dlhoročnej chorobe 
v Dolnej Zubrici vo veku 93 rokov krajan

JÁN MASTELA
Zosnulý bol čitateľom Života od začiatku jeho vydáva-

nia. Odišiel od nás vzorný krajan, otec a dedo. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici
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Dňa 1. junuára 2013 zomrel v Pekelníku vo veku 90 ro-

kov krajan

JÁN ŠCERBA
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život a členom Spol-

ku od jeho založenia. Odišiel od nás vzorný krajan, dobrý 
otec, brat, dedo a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Pekelníku

Dňa 7. februára 2013 zomrel v 
Tribši vo veku 56 rokov krajan 

HENRYK RABIAŇSKI
Zosnulý bol dlhoročným a ver-

ným čitateľom časopisu Život. Odi-
šiel od nás dobrý krajan, manžel, 
otec a brat. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Tribši

Dňa 2. februára 2013 zomrel v 
Repiskách - Grocholovom Potoku 
vo veku 79 rokov krajan 

VOJTECH BAFIA 
Zosnulý bol dlhoročným čita-

teľom časopisu Život a členom 
Spolku sv. Vojtecha. Odišiel od nás 
vzorný krajan, manžel, otec, dedo, 
pradedo a brat. Nech odpočíva v 
pokoji! Rodine zosnulého vyjadru-
jeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Repiskách-Grocholovom 
a Voj� čkovom Potoku

Dňa 7. februára 2013 zomrel 
v Harkabúze vo veku 81 rokov 
krajan

EMIL HARKABÚZ
Zosnulý bol dlhé roky členom 

Miestnej skupiny Spolku Slovákov 
v Poľsku v Harkabúze a čitateľom 
Života. Odišiel od nás dobrý kra-
jan a starostlivý otec, ktorý vycho-
val šies� ch synov a tešil sa z vnu-
kov. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Harkabúze

Spomienka na krajana 
kapelníka Jana Kalatu

Uplynulo už desať rokov 
od momentu, ako nás nečaka-
né opus� l krempašský rodák 
a dlhoročný zaslúžilý kapelník 
miestnej dychovky Ján Kalata 
(13.04.2003). Viedol dychov-
ku v rokoch 1976-2003, celých 
26 rokov. Bol dobrou dušou 
dychovky a vedel si nakloniť aj 
tých najnepríve� vejších ľudí. 
Pre členov dychovky bol síce 
náročným školiteľom a kapel-
níkom, ale odrážalo sa to aj 
na ich výkone. Najväčšie úspechy dosahovala dychovka 
v rokoch 1976-1995, keď prinášala z rozličných fes� valov, 
prehliadok a koncertov početné ceny a ocenenia. Vďaka 
spolupráci s dychovkami z Trstenej a Huncoviec zo Sloven-
ska, mala dychovka vo svojom repertoári mnohé skladby, 
ktoré sa využívajú dodnes. V repertoári dychovky boli od-
jakživa slovenské skladby, ktoré dychovka hrala všade, kde 
prišla a stretáva sa to s obdivom.

Opus� l nás výborný hudobník, verný Slovák, významný 
človek. Hovorí sa síce, že neexistujú nenahraditeľní ľudia, 
ale v tomto prípade môžeme otvorene povedať, že predsa 
krajan kapelník J. Kalata bol takým človekom. Naša dychov-
ka aj napriek obrovským snaženiam už nikdy nezahrá tak, 
ako za jeho pôsobenia. Venujeme mu � chú spomienku.

Fran� šek Paciga   
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Milé deti,
akváriové rybky sú určite snom mnohých z vás. Vašou úlohou bude zrátať, v ktorom akváriu je viac rybiek a v ktorom 
menej, v ktorom viac rybiek pláva vpravo a v ktorom vľavo. Potom svoje výpočty pošlite k nám.

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Vo februári sme odmenili: Dominika Kotarbu z Jurgova a Karolínu Annu Vnenčakovú z Kacvína.

Ráno
Keď som dobre vyspinkaná,
rýchlo vstanem zavčas rána.
Mamička mi pošušká:
„Dobré ráno!“ do uška.
Len čo žmurknem žmurki-žmurki,
zaviažem si obe šnúrky.

Dieťa strapaté
Bubu bubu bubaté, 
vstalo dieťa strapaté. 
Učešeme zlaté vlásky, 
zlaté vlásky ako klásky.

Ej, už sa na tej hore lís� e červeneje: 
kdeže sa ten Janík na zimu podeje?

Ej, už sa na tej hore

Ej, spraví si kolibku z tej hustej čečiny; 
keď mu zima bude, šibne do doliny.

Za rána
Za rána, za zory, slniečko hovorí:
Vstávaj, Zuzka, vstávaj. 
Do práce sa dávaj.

Dobré ráno
Dobré ráno svetlo mojich očí, 
dobré ráno moja dcéruška. 
Už o chvíľu slniečko k nám vkročí, 
vstávaj, vstávaj, šepce do uška

Budíček
Ja som budík, budíček, 
budiť je môj koníček. 
Budím ocka, ba i mamku, 
najradšej však malú Evku. 
Spať sa jej chce, 
to jej verím, 
o chvíľu však skočí z perín. 
Zaželá mi dobré ráno, 
má ma rada, veru áno.
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text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ
Dnes sa mi vôbec nechcelo vyliezť z postele. Už sa vám stalo, že ste 

sa za nič na svete nechceli prebudiť zo sna? Zatvárali ste oči a prosíka-
li, aby ten čarovný príbeh ešte pokračoval? Tak takéto bolo moje dneš-
né ráno. Mala som nádherný živý sen. To je taký, v ktorom máte pocit, 
že je všetko naozaj. Dokonca cí� te, ako kvety voňajú a počujete, ako 
spievajú vtáčiky. Podľa mňa, ste vtedy fakt v inom skutočnom svete.

Bola som na lúke za naším domom. Prechádzala som sa a obdivo-
vala kvety, ktoré tam rástli. Jemne som im hladkala hlavičky a pritom 
som ich pozorne sledovala. Nikdy som o podobných kvetoch ani len 
nepočula. Boli to neprirodzene veľké rastliny. Niektoré mali kvet väčší 
ako moja suknička! Boli dúhové a každý lupeň mal inú farbu. A ligotali 
sa, odrážali svetlo, ako keby boli posypané miliónom malých zrkadiel. 
Na ich sviežo zelených listoch boli kvapky rosy. Skôr by som ich mala 
nazvať „kvapy“, pretože boli obrovské. Ako veľké nafukovacie lopty. 
Opatrne som sa jednej dotkla a na moje prekvapenie kvapka rosy ne-
bola vôbec studená a ani mokrá. Bola mäkká a pružná ako priehľadný 
balón. Vzala som ju do rúk. Zrazu ma kvapka začala vynášať hore, nad 
lúku. Stúpala som vyššie a vyššie a o chvíľku som už bola medzi ob-
láčikmi. Vôbec som sa nebála. Akoby lietať bola tá najprirodzenejšia 
vec na svete. Potom som zazrela v diaľke niečo čudné. Veľké, tmavé 
a stále sa to ku mne približovalo. Myslela som si, že je to asi vták, ale 
nemávalo to krídlami. Skôr to plávalo ... Nespus� la som z tej pláva-
júco-lietajúcej veci oči. Viete, čo to nakoniec bolo? Keď sa to čudo 
priblížilo ku mne, hádanka bola rozlúštená. Bola to moja pos� eľka. 
A na nej spokojne sedel môj plyšový medvedík a veselo mi mával lab-
kou. Pus� la som sa bublinky a pristála som rovno v perinách. Nebo sa 
zrazu zmenilo na svetlo ružové a ja som počula, ako na mňa kamarát 
medvedík volá: „Žo� ááá, Žo� a, vstávaj ...“ No. A vy už iste všetci tu-
šíte, že to nevolal medvedík, ale moja mamka. Bolo treba vstávať do 
školy. Nie ... mne sa vôbec nechcelo z toho nádherného sveta. Keby mi 
aspoň sľúbili, že ďalšiu noc bude druhý diel. Sníval sa vám už niekedy 
sen na pokračovanie? Och, to by bolo super...

Dolná Lipnica
Obec Dolná Lipnica (nazývaná 

� ež Nižná Lipnica) bola založená 
začiatkom 17. storočia v chotári 
Jablonky pánom Oravského hra-
du Jurajom Thurzom, ktorý vydal 
šoltýsku lis� nu šoltýsovi Micha-
lovi Smetanovi. Obyvatelia obce 
sa zaoberali roľníctvom, dobyt-
kárstvom, ale aj predajom syra, 
masla, plátna, ni�  a ľanu po celej 
Oravskej stolici. Lipničania začali 
budovať murovaný kostol v nesko-
robarokovom štýle v roku 1763 a 
drevený predali Chyžňanom. Podľa 
legendy bol vystavaný za zbojnícke 
peniaze o čom mal svedčiť nápis 
a zbojnícky bunkoš na fare. V kos-
tole sa dodnes nachádza nápis na 
klenbe a krížová cesta s nápismi 
v slovenskom jazyku. V roku 1920 
bola časť Dolnej Lipnice spolu s 
niekoľkými ďalšími oravskými ob-
cami pripojená k Poľsku a o 4 roky 
neskôr bola k Poľsku pripojená 
celá obec. V tom čase sa zmenil 
jej názov na Lipnica Wielka. V roku 
1939 bola pripojená opäť ku Slo-
vensku a v roku 1945 k Poľsku, kde 
leží dodnes. Po vojne bola v obci 
založená slovenská škola i miestna 
skupina Spolku Slovákov v Poľsku, 
ktorá funguje dodnes. (mm-m)
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Ivan Jakeš – najlepší Slovák na Dakare
spracovala    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Rely Dakar, v minulos�  nazývaná aj Rely Paríž – Dakar, je považovaná za 
jednu z najnáročnejších a najťažších súťaží kamiónov, off -road vozidiel, štvor-
koliek a motocyklov. Trasa, ktorá už nezodpovedá svojmu názvu a kvôli bez-
pečnos�  sa presunula z afrického na juhoamerický kon� nent, vedie prevaž-
ne cez piesočné duny, blato, trávnaté planiny a skalné úseky. Dĺžka etáp sa 
pohybuje od niekoľkých 
desiatok do stoviek kilo-
metrov denne, pričom 
merané úseky vedú naj-
častejšie cez veľmi ťažký 
terén. Väčšina jazdcov 
sa pripravuje na toto 
poduja� e celý rok a pre 
mnohých je úspechom, 
ak sa im preteky poda-
rí vôbec dokončiť. Rely 
Dakar si počas svojej 
existencie vyžiadala už 
aj obete na životoch. 
V posledných rokoch 
sa na tejto rely úspeš-
ne prezentujú predovšetkým slovenskí motocyklis� . V minulom roku rodák 
z oravského Žaškova Štefan Svitko získal vynikajúce piate miesto a v tomto 
roku skončil ďalší slovenský motocyklista Ivan Jakeš na štvrtom mieste, čo je 
doteraz najlepší výsledok slovenského pretekára na tomto pres� žnom podu-
ja� . Cesta k tomuto úspechu však nebola vôbec jednoduchá.

Ivan Jakeš sa narodil 23. októbra 1973 na Myjave. Už od útleho detstva bol 
športovo nadaný a súťaživý typ chlapca, ktorého zaujímala každá pohybová 
ak� vita. Ešte ako dieťa sa začal venovať cyklotrialu, v ktorom ešte v rámci bý-
valého Československa dosiahol množstvo úspechov, ale nadobudol aj zruč-
nos� , ktoré neskôr využil pri svojej motocyklovej kariére. V pätnás� ch rokoch 
dostal ako mladý perspek� vny a veľmi talentovaný motokrosový jazdec po-
nuku trénovať v stredisku vrcholového športu v Považskej Bystrici. Len čo sa 
však začala jeho motokrosová kariéra rozbiehať, bolo v roku 1990 stredisko 
v Považskej Bystrici zrušené a celá organizačná a materiálna ťarcha ostala na 
samotných pretekároch. Vďaka rodičom a sponzorom sa mu však podarilo 
tento problém preklenúť a od roku 1992 prichádza jeden úspech za druhým. 
Niekoľkonásobná účasť na Šesťdennej, Majstrovstvá v motokrosse, Majstrov-
stvá v Enduro, Cross Country, preteky na niekoľkých svetadieloch. V priebehu 
závodnej činnos�  pretekal v Austrálii, v Južnej i Severnej Amerike, Afrike, na 
Novom Zélande a takmer v každom Európskom štáte.

Ako každý šport, má aj motokros svoje temnejšie stránky, a to sú okrem 
rôznych sklamaní a neuveriteľného odriekania, hlavne zranenia, ktoré sa 
úspešnému motocyklistovi vôbec nevyhýbali. Ivan Jakeš má za sebou opako-
vane zlomené kľúčne kos� , ruky, nohy, členky, osem operácii kolien a mnohé 
ďalšie boles� vé zranenia. Pri ich kompletnom výpočte je naozaj obdivuhodné, 
že sa vždy s rovnakou energiou dokázal vrá� ť späť do sedla svojej motorky.

Za� aľ najväčším životným triumfom Ivana Jakeša je štvrté miesto na 
najnáročnejšom svetovom preteku – Rely Dakar 2013. Hoci mu medailové 
umiestnenie ušlo len o niečo cez päť minút, je štvrté miesto, ktorým sa nap-
riek neporovnateľnej výbave opro�  veľkým továrenským � mom zaradil medzi 
svetovú špičku, obrovským úspechom jeho osobne i slovenského motocyklis-
� ckého športu. 

Fran� šek Kolkovič

Jarná
Keď jarné lúče pozývajú k životu
a teplý vánok pohladká po líci,
začuješ aj novú pieseň sviežu nôtu.
Či ešte i nádej zdolá vyklíčiť?

Podľahneš ešte zotaveným vôňam,
ktoré sa šíria v našom chotári?
Iba ak v predstave uvidíš oráča i koňa.
Jarnú orbu neznačia už v kalendári.

A potom zrazu príde nové leto
kve� náč krásy, zelene a vôní.
Zdoláš sa opojiť čarom kvetov,
oddýchnuť v rodných stromoch tôni?

Zdriemnuť si chvíľku v dávnom � chu,
spomínať vo sne, ale nerojčiť.
Podjeseň príde v jednom okamihu.
Hneď jeseň aj tú pieseň dokončí.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)
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MOTO A VARENIE

Rýchla krupicová polievka
3 lyžice mas� , 2 lyžice krupice, 1 vajce, Vegeta, mleté 

korenie, soľ, trochu mletej papriky, zelerové alebo petrž-
lenové listy, voda.

Pracovný postup: Do rajnice dáme zohriať masť, pri-
dáme krupicu, ktorú popražíme do ružova a necháme 
schladiť. Do ochladnutej krupice pridáme 1 celé vajce, 
dobre zmiešame, pridáme Vegetu, korenie, soľ, papriku, 
2 litre teplej vody a dáme variť na oheň. Keď začne vrieť, 
necháme ju vrieť asi 5 minút pomalým varom. Nakoniec pri-
dáme drobno pokrájané petržlenové alebo zelerové listy.

Teľacia plnená hruď
1 kg teľacej hrude alebo 1 kg bravčového boku alebo 

rebier, 5 lyžíc mas� , soľ, rasca, 1 cibuľa, voda.
Pracovný postup: Kos�  z teľacej hrude alebo bravčo-

vých rebier odstránime, čisto umyjeme a osušíme suchým 
čistým uterákom. Na nižšej strane narežeme a vareškou, 
ktorú sme do narezaného otvoru zastrčili, oddelíme mäso 
tak, aby nám vznikol otvor pre plnku. Do otvoru nesmie 
prísť voda! Takto pripravené mäso osolíme, naplníme 
žemľovou alebo pečeňovou plnkou a zašijeme. Prudko 
opečieme na mas� , podlejeme vodou a posypeme rascou. 
Na pekáč dáme 1 väčšiu cibuľu, kos�  a ďalej pečieme v 

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
rúre alebo na horúcej mas�  na sporáku. Keď je mäso upe-
čené, vyberieme ho a k šťave pridáme trochu teplej vody 
alebo vývar, precedíme, necháme prejsť varom a podáva-
me k mäsu.

Žemľová plnka: 6 dkg masla alebo mas� , 20 dkg žemlí 
(chleba), 2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ, zelený petržlen, čierne 
korenie (muškátový orech) a 4 lyžice strúhanky.

Pracovný postup: Maslo alebo masť vymiešame so 
žĺtkami, pridáme v mlieku namočené, vytlačené žemle, 
soľ, čierne korenie, posekaný zelený petržlen (postrúha-
ný muškátový orech), strúhanka, sneh z bielkov a všetko 
zľahka zamiešame.

Pečeňová plnka: 15 dkg pečene, 1 väčšia cibuľa, čierne 
mleté korenie, 15 dkg žemlí alebo chleba, 2-3 vajcia, zele-
ný petržlen, 3 lyžice mas� .

Pracovný postup: Pečeň umyjeme, pomelieme, pri-
dáme v mlieku alebo vo vode namočené, vytlačené a po-
mleté žemle alebo chlieb, masť, žĺtky, soľ, čierne korenie, 
postrúhanú cibuľu a sekaný zelený petržlen. Všetko dobre 
zmiešame a nakoniec pridáme tuhý sneh z bielkov a napl-
níme hruď. Miesto žemlí alebo chleba môžeme dať i strú-
hanku, ale iba toľko, aby plnka nebola hustá.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, 
Slovenské vydavateľské centrum : 2012.

Značka Mercedes-Benz v triede kompaktov zmenila 
svoju fi lozofi u. Staré áčko sa s novým nedá jednoducho 
porovnať. To nové je čisto športové. Potvrdzuje to nielen 
vzhľad auta, ktorý záujme hádam každého milovníka špor-
tových áut, ale i jeho interiér. Do tejto formy nepochyb-
ne zapadajú predné nízko ukotvené sedadlá, trojramen-
ný volant aj krátka radiaca páka. 
Športové predné sedadlá s integ-
rovanými hlavovými opierkami 
poskytujú telu potrebnú oporu aj 
pri dynamickejšom prejazde zákrut 
a volant situovaný takmer kolmo k 
smeru jazdy sadne ako uliaty. Pre 
lepší výhľad dozadu sa však parko-
vacia kamera naozaj zíde.

V tomto športovom ladenom 
au� čku však priestoru nazvyš nezostáva. Každému pasa-
žierovi sediacemu vzadu je jasné, že priestoru na kolená a 
hlavu nie je príliš veľa. Vyšší cestujúci jednoducho dozadu 
nepatria. 

Kufor s objemom 341 litrov patrí medzi kompaktnými 
hatchbackmi k tým menším. V jeho prospech hovorí dvo-
jité dno aj absolútne rovná plocha, ktoré s hornou palu-
bou vytvoria sklopené zadné operadlá. V medzipriestore 
však rezervu nehľadajte, pretože tam na vás čaká kompre-
sor spolu s lepiacou súpravou.

Úplne nové A-čko od Mercedesa
Široko rozkročená silueta sa v zákrutách príliš nenaklá-

ňa ani v limitných situáciách a vďaka kvalitnej stabilizácii si 
môžeme dovoliť pridávať aj v zákrutách. Smerovú stabilitu 
mu môžu závidieť aj autá vyšších tried. A pritom, ako to 
je u Mercedesov známe, na otočenie auta do pro� smeru 
veľa miesta naozaj netreba. 

Čo sa týka spektra motorov, 
k dispozícii je niekoľko na� ových 
a benzínových. Pri tých benzíno-
vých zaujme hlavne spotreba, kto-
rá je podstatne nižšia v porovnaní 
s benzínovými motormi, avšak 
dynamika už až tak nenadchýna. 
Hádam len najsilnejšia viac ako 
dvojlitrová jednotka s automa-
� ckou prevodovkou konkuruje 

s benzínovými modelmi. S najslabším benzínovým moto-
rom v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou prevodov-
kou, ktorý pri objeme necelých 1,6 l litra poskytuje silu 
120 mph, sa k stovke priblížite za 9,2 s a ručička na ta-
chometri vám ukáže najviac 202 km/h. Pri kombinovanej 
spotrebe okolo 5,5 l/ 100 km je to celkom úctyhodný vý-
kon. Ak teda hľadáte akčne ladený kompaktný hatchback 
a ste pripravení pripla� ť si za prémiový imidž, klopete na 
správnej adrese. (ms)
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Jak możemy sobie pomóc 
w przeziębieniu?

Sporą część społeczeństwa dotyka pro-
blem przeziębienia. Gdy układ odpornoś-
ciowy jest osłabiony lub narażony na dzia-
łanie stresu, jesteśmy bardziej podatni na 
zachorowanie. Przeziębienie może pojawić 
się o każdej porze roku, ale najczęściej wy-
stępuje zimą i wiosną. Okres miedzy wtar-
gnięciem czynnika patogennego do ustroju 
a ujawnieniem się choroby trwa około jed-
nego dnia. Pierwsze objawy pojawiają się 
w obszarze jamy nosowej i gardła. Są to nie-
drożności nosa, wyciek z nosa, kichanie, ból 
gardła lub drapanie w gardle. Czasami po-
jawia się niewysoka gorączka. Przeziębienie 
można leczyć odpowiednią recepturą, aby 
skrócić czas jego trwania i złagodzić objawy. 
Znane są trzy typy przeziębienia:

P
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Zespół wiatr – zimno charakteryzuje 

się silną niechęcią do zimna, niewysoką 
gorączką bez pocenia się, bólem głowy, 
niedrożnością nosa, wodnistą wydzie-
liną z nosa, kaszlem, odksztuszaniem 
rzadkiej i białej plwociny, pragnieniem 
i chęcią picia gorących napojów, bólami 
w kończynach, niewielkim, białym nalo-
tem na języku i niestałym lub niestałym 
i napiętym tętnem. Receptura do po-
wyżej opisanego rodzaju przeziębienia 
jest następująca:  

Napar ze świeżego imbiru z cukrem: 
przygotuj 5 kawałków świeżego imbiru 
i 2 łyżki stołowe cukru, zalej przygo-
towane składniki dwiema fi liżankami 
wrzącej wody, przecedź i pij otrzymany 
napar, dopóki jest gorący lub ciepły. 

Wywar imbirowo-ryżowy: przygotuj 
10 g (pięć plasterków) świeżego imbiru, 
100 g oczyszczonego ryżu okrągłoziarni-
stego lub  ryżu kleistego i 30 g (dwa ka-
wałki) zielonej cebuli. Do świeżego im-
biru i ryżu dodaj 4 fi liżanki wody i gotuj 
przez 30 min, następnie dodaj cebulę 

Profi laktyka przy dolegliwościach stóp
W tym numerze kontynuujemy te-

mat pielęgnacji stóp. Higiena, właściwa 
pielęgnacja i profi laktyka mają ogromny 
wpływ na ich stan i wygląd. Do działań 
profi laktycznych zaliczamy: noszenie wy-
godnego obuwia, które chroni przed znie-
kształceniem stóp i pozwala na swobodne 
parowanie potu, odpowiedni dobór poń-
czoch i skarpetek (unikajmy sztucznych 
materiałów), noszenie odpowiednich 
wkładek ortopedycznych w przypadku 
płaskostopia, unikanie wysuszania skóry 
i stałych urazów, czynna gimnastyka nóg, 
w celu poprawy krążenia żylnego, wzmoc-
nienia mięśni i więzadeł. Jeśli pojawi się 
już jakiś problem, musimy koniecznie się 
z nim zmierzyć. Oto sposoby walki z naj-
częstszymi dolegliwościami stóp:

Wrastające paznokcie – usuwanie 
tej dolegliwości polega na nacięciu 
paznokcia z boku i wyjęciu odcięte-
go fragmentu cążkami lub dłutkiem, 
stosuje się również różnego rodzaju 
klamry korygujące. Do pielęgnacji w 
domu zalecany jest płyn do wrastają-
cych paznokci, obcinanie paznokci na 
prosto i noszenie wygodnego obuwia. 

Nagniotki – bywają często mylone 
z brodawkami pospolitymi (kurzajka-
mi). Po ścięciu wierzchniej warstwy 
na brodawce zostają odsłonięte ko-
rzenie w postaci czerwonych punkci-
ków, nagniotek zaś ma czop rogowy 
wrastający w głąb skóry, który nie 
krwawi. Leczenie polega na stosowa-
niu maści lub płynów zmiękczających 
i złuszczających. Jeśli preparaty te nie 
pomagają, to należy ściąć skalpelem 
warstwę zgrubiałą, podważyć korzeń 
i wyciągnąć go cążkami. 

Pękające pięty – po codziennym 
myciu zaleca się przecieranie pięt 
pumeksem i używanie kremów złusz-
czających, raz w tygodniu zaś stoso-
wanie kąpieli zmiękczającej w soli do 
stóp lub w mieszance ziołowej z doda-
tkiem siemienia lnianego. Po kąpieli 
należy usunąć zgrubiały naskórek, 
a pęknięcia zdezynfekować gencja-
ną i smarować maścią z witaminą A.  
Racjonalna pielęgnacja stóp polega 
przede wszystkim na profi laktyce, 

czyli zapobieganiu różnego rodzaju 
defektom, a także na ich usuwaniu i 
leczeniu. W tym celu można skorzy-
stać z dostępnych na rynku produk-
tów:

- Kremy zapobiegające pękaniu 
stóp – zmiękczają naskórek, łagodzą 
objawy pieczenia i zmęczenia stóp, 
zawierają wyciągi ziołowe i witaminy.

- Plastry na odciski – są zalecane 
do łagodnego usuwania odcisków na 
palcach stóp, chronią odcisk przed 
uciskiem i ocieraniem oraz skute-
cznie łagodzą ból spowodowany po-
drażnieniem.

- Sole do stóp – zawierają skła-
dniki czynne, mają przyjemny zapach, 
uelastyczniają, wygładzają i ujędrnia-
ją skórę.

- Kremy i emulsje do pielęgnacji 
stóp – zawierają składniki odżywcze, 
są łatwo wchłaniane przez skórę, 
dzięki czemu staje się gładka, miękka 
i elastyczna. Niektóre z nich zapobie-
gają powstawaniu opuchlizn i obrzę-
ków, wzmacniają i chronią skórę na 
stopach, zapobiegają potliwości.

- Płyny zapobiegające wrastaniu 
paznokci – zaleca się ich codzienne 
stosowanie, zmiękczają twarde (ostre) 
paznokcie, pomagają w doprowadze-
niu ich do normalnego stanu.

- Dezodoranty – działają przeciw-
potnie, przeznaczone do codziennego 
użytku po umyciu i osuszeniu stóp.

- Talki do stóp – działają przeciw-
grzybiczo, przeciwbakteryjnie, usu-
wają zmęczenie i nieprzyjemny za-
pach stóp.

- Peelingi do stóp – zawierają sub-
stancję biologicznie czynne, amino-
kwasy, proteiny, olejki eteryczne, kry-
staliczne cząsteczki ścierne. Peeling 
ma działanie oczyszczające, odświe-
żające, wygładzające, usuwa martwe 
komórki naskórka. Ponadto przygoto-
wuje skórę do przyjęcia innych inten-
sywnie pielęgnujących preparatów. 

- Plastry na halluksy – ochraniają 
halluksy i inne wrażliwe miejsca na 
stopie przed otarciem.

Dawid
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i gotuj na wolnym ogniu przez 30 min. Na-
leży wypić wszystko, gdy jest jeszcze gorące 
i położyć się do łóżka, i przykryć grubym ko-
cem, aby wypocić zimno, które wtargnęło 

do organizmu. 
Wywar z ryżu i zielonej cebuli: przygotuj 50 g świeżej 

zielonej cebuli i 75 g oczyszczonego ryżu okrągłoziarniste-
go. Pokrój zieloną cebulę na kawałki o długości 2,5 cm, za-
lej ryż trzema fi liżankami wody i gotuj przez 40 min, dodaj 
zieloną cebulę i gotuj na wolnym ogniu przez następne 10 
min. Wypij wszystko, gdy jest jeszcze gorące. 

Przeciwwskazania: nie należy spożywać wywaru, jeśli 
przeziębieniu towarzyszy pocenie się. Nie jest też on wska-
zany, jeśli występuje alergia na zieloną cebulę oraz poważne 
choroby skóry.
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Zespół typu wiatr – gorąco charakteryzuje się wysoką 

gorączką, rozpierającym bólem głowy, niewielkim poce-
niem się, bólem gardła, niedrożnością nosa, żółtą i gęstą 
wydzieliną z nosa, kaszlem z odkrztuszaniem żółtej i gęstej 
fl egmy, pragnieniem i nagłą chęcią picia. Może także wy-
stąpić cienki, biały lub żółtawy nalot na języku oraz niesta-
łe i szybkie tętno. Receptura na ten typ przeziębienia to: 

Kleik miętowy (z mięty pieprzowej): krok 1: przygo-
tuj 30 g świeżej mięty pieprzowej lub 15 g suszonej mię-
ty pieprzowej, dodaj 2 fi liżanki wrzącej wody do świeżej 
lub suszonej mięty, przykryj i odstaw do zaparzenia na 5 
min. Przecedź i zachowaj płyn do wykorzystania w drugiej 
fazie przygotowania. Krok 2: przygotuj 90 g ryżu okrągło-

ziarnistego, 3 fi liżanki wody i 1 małą łyżecz-
kę miodu, zagotuj ryż z wodą, a następnie 
gotuj na wolnym ogniu przez 30 min. Gdy 
ryż ugotuje się, dodaj napar miętowy i 1 
łyżeczkę miodu, wymieszaj i gotuj przez 5 
min. Podziel kleik na dwie porcje, jedną 
zjedz rano, a drugą wieczorem. 

P
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Zespół upał letni – wilgoć charakteryzuje się gorączką, 
ciężkością i silnym bólem głowy, tępymi długotrwałymi 
bólami w kończynach, pragnieniem, któremu nie towarzy-
szy chęć picia, zaburzeniami oddychania, utratą apetytu, 
mdłościami, żółtym moczem i cienkim, żółtym lub żół-
tym i tłustym nalotem na języku oraz miękkim, niestałym 
i szybkim tętnem. 

Kiełki z nasion trawy „Łzy Hioba” i fasoli hiacyntowej 
– przygotuj 30 g nasion trawy „Łzy Hioba”, 30 g białej fa-
soli hiacyntowej, 100 g okrągłoziarnistego ryżu – zastosuj 
wyżej wymienione składniki z 4 fi liżankami wody – gdy się 
zagotują, gotuj je dalej na małym ogniu przez 40 min, po-
dziel kleik na dwie porcje, jedną zjedz rano, a drugą wie-
czorem. 

Na katar skuteczne jest moczenie nóg w gorącej i sło-
nej wodzie. Moczenie odbywa się do momentu ostudze-
nia wody, ewentualnie w trakcie moczenia dolewamy 
wrzą tku. Ten sposób należy stosować przed snem. 

Myślę, że wyżej wymienione receptury pomogą Pań-
stwu powrócić do zdrowia. 

Rodzaje służebności
Służebność przedstawia ograniczone prawo rzeczowe, 

które zapewnia uprawnionej osobie lub osobom tylko ści-
śle określony zakres uprawnień względem rzeczy, której 
dotyczy. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebno-
ści: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Służebność gruntowa to instrument prawny poprawia-
jący sytuację właściciela nieruchomości, który nie może 
w pełni korzystać z prawa własności. W myśl art. 285 k.c. 
nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej 
nieruchomości prawem, którego treść polega bądź na 
tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzy-
stać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, 
bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zo-
staje ograniczony w możności dokonywania w stosunku 
do niej określonych działań, bądź też na tym, że właści-
cielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać 
określonych uprawnień, które mu względem nieruchomo-
ści władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści 
i wykonywaniu własności. Celem służebności gruntowej 
jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości zwa-
nej władnącą poprzez ograniczenie zakresu lub sposobu 
korzystania z innej nieruchomości zwanej obciążoną. W 
razie sprzedaży nieruchomości władnącej musi nastać 

zbycie także służebności. Służebność jest częścią składową 
nieruchomości.

Służebności gruntowe dzielą się na czynne oraz bierne. 
Czynną jest np. droga służebna. Służebnością bierną jest 
np. zakaz wznoszenia budynku na oznaczonej działce. 

Służebność osobista polega na obciążeniu nierucho-
mości prawem na rzecz konkretnie oznaczonej osoby fi -
zycznej, której treść odpowiada treści służebności grun-
towej. Niedopuszczalne jest ustanowienie służebności 
na rzecz osoby prawnej. Celem służebności osobistej jest 
zaspokojenie osobistych potrzeb osoby uprawnionej. Spo-
sób wykonywania i zakres służebności osobistej oznacza 
się mając na uwadze osobiste potrzeby uprawnionego z 
uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwycza-
jów miejscowych.

Służebność przesyłu pozwala na umożliwienie praw-
nego uregulowania dostępu do nieruchomości, na której 
posadowione są słupy napięcia, przez które przechodzą 
urządzenia, wybudowane i eksploatowane przez przed-
siębiorstwa przesyłowe. Przedsiębiorca przesyłowy może 
korzystać z nieruchomości, na której posadowione są 
urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń. 

Zagadnienia te reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.) (aj)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST
Ako sa vieš bozkávať?

1. Spomeň si na svoj úplne prvý 
bozk. Čo si vtedy pritom cí� l/a?

a) Nervozitu a trošku nešikov-
nosť, ale aj nesmierne šťas� e; b) 
ako keby sme odjakživa patrili k 
sebe a ten pocit bol nádherný!; c) 
dotyky našich pier a jazykov ma to-
tálne odpudzovali.

2. Pri tancovaní sa tvoja láska 
nakloní k tebe a dá �  bozk na líce. 
Čo sa �  na tom najviac páči?

a) Že moja láska našťas� e nie je 
taká hanblivá ako ja; b) že jej bozk 
je celkom nežný a úplne nenútený, 
c) že mi tým ukazuje, že chce odo 
mňa viac!

3. Počas nejakej oslavy sa vy-
pne svetlo a zrazu zací� š na tvo-
jich perách cudzie pery. Ako rea-
guješ?

a) Pravdepodobne stvrdnem a 
zneis� em; b) Nahnevane. Nezná-
šam takýmto prepad a okamžite 
sa od� ahnem; c) Super hra! Je to 
predsa absolútne vzrušujúce a 
bláznivé!

4. Tvoja láska nosí strojček na 
zuby. Máš strach, že by ťa to moh-
lo pri bozkávaní rušiť?

a) Preto sa budem bozkávaniu 
v tom čase vyhýbať; b) len vte-
dy, keby som mal/a strojček aj ja, 
mohli by sa zachy� ť a bolo by to 
trápne; c) nie, takýmito maličkos-
ťami sa nedám rušiť.

5. Tvoja láska pozdravuje svo-
ju/svojho ex vrúcnym bozkom. 
Žiarliš?

a) Samozrejme! Pravdepodob-
ne sa vie ten ex bozkávať lepšie 
ako ja! b) Nie som žiarlivý typ, ale 
sklame ma to, je to podľa mňa po-
rušenie vernos� ; c) No a čo? To je 
obyčajná blbosť a na našom vzťahu 
sa nič nemení.

6. Akému bozku dávaš pred-
nosť?

a) Roman� ckému a zdržanlivé-
mu bozku, ktorým mi moja láska 
pokryje celú tvár; b) to záleží od 
mojej nálady, niekedy milujem pre-
cítené jemné bozky, inokedy zasa 
vášnivé a vzrušujúce; c) páčia sa mi 
vášnivé, priame a intenzívne bozky 
na celé telo!

7. Ako dlho by sa mali podľa 
teba ľudia poznať, aby sa mohli 

BARAN (21.3-20.4.)
Dajte si pozor na náchyl-

nosť k depresiám, mala by 
však byť prechodná. Skúste 
zrekapitulovať minulý rok. 
Zdravie vám bude slúžiť, ale 

s diétami to nepreháňajte. Koncom 
mesiaca sa cvičte v trpezlivos�  a nikam 
sa neponáhľajte!

BÝK (21.4.-20.5.)
Čaká vás tvrdá práca, za 

ktorou sa dostaví úspech. 
Na vašej strane bude stáť aj 
rodina a všemožne vás pod-

porí. Dávajte si pozor na to, čo a ako 
hovoríte. Aj najmenšie konfl ikty môžu 
vyvolať vojnu. V láske je to všelijaké.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Aj keď sa vám bude da-

riť, neviete, ktorá cesta je 
správna. Skúste si stanoviť 
nové ciele a plány. Zdra-
votne na tom nebudete 

najlepšie. Skúste si koncom mesiaca 
oddýchnuť. Neúprosne sa blížia zmeny 
v práci i životospráve.

RAK (22.6.-22.7.)
V polovici mesiaca do-

siahnete osobný kariérny 
vrchol. Tak tvrdo na tom 
pracujte. Pozor si dávajte 

na prepracovanie, preto aj oddychuj-
te. Finančná situácia vás môže koncom 
mesiaca prekvapiť alebo i šokovať!

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac budú levy 

výrazne citlivejšie. Preto si 
dávajte pozor na jazyk. Snaž-
te sa pomáhať iným, aj po 
fi nančnej stránke. Finančné 

rozhodnu� a však neriešte unáhlene. 
Láska a zdravie vám budú naklonené.

PANNA (24.8.-23.9.)
Ujasnite si, čo chcete v 

pracovnej oblas�  dosiahnuť. 
Choďte do spoločnos� , or-
ganizujte večierky, to všetko 

Vám dopomôže k úspechu. Ale príliš to 
nepreháňajte a dbajte o zdravie. V rodi-
ne asi zažijete stresové obdobie.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Prehodnoťte rodinnú 

situáciu a pokúste sa ju 
zlepšiť. Vyhnite sa však 
dôležitým rozhodnu� am, 
nie všetko je tak, ako sa 

zdá. Sústreďte sa na svoju prácu a do-
siahnu� e cieľov. Tu sa vám bude dariť, 
v citovej oblas�  už pomenej.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11. )
Ste na vrchole. Nahrnu-

lo sa na vás toho toľko, že 
návrat do práce považujete 
za relax. V láske vás čakajú 
šťastné, roman� cké chvíle. 

S peniazmi narábajte s rozvahou. Kon-
com mesiaca si dávajte pozor na zdra-
vie a bezpečie.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Toto nie je vaše ob-

dobie. Ste úprimní na-
dovšetko a tým môžete 
mnohé pokaziť. Skúste sa 
radšej zamerať na kariéru 

a rodina vás podporí. Na investovanie si 
dávajte pozor. Zbytočne sa nestresujte 
s prácou to nepreháňajte.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Prejavte sa nápaditosťou 

a tvorivosťou. Avšak popri 
chladnej hlave zoberte do 
úvahy aj city okolia. Zdravie 

vám bude slúžiť, ale koncom me-
siaca si oddýchnite. Vaša citová a fi nan-
čná situácia bude naďalej stabilná.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Zrealizujte nové nápa-

dy či projekty. Dokážete 
byť empa� cký voči iným 
ľuďom. Skontrolujte si fi -

nancie a naplánujte inves-
� cie. Zdravie vyzerá v poriadku a v láske 
vás naďalej čakajú šťastné dni. Máte sa 
na čo tešiť!

RYBY (19.2.-20.3.)
Nával energie vás môže 

postaviť na nohy alebo úpl-
ne zrovnať so zemou. Ener-
giu by ste mali využiť kon-
štruk� vne. Zdravie budete 

mať vynikajúce. Utužujte ho pohybom 
na čerstvom vzduchu, cvičením či pre-
chádzkami. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhod-
li, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské 
frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, 

poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

termin zawity, termin praw. premlčacia lehota, práv. pojem

przejazd kolejowy železničné prieces� e

transport niezmotoryzowany bezmotorová doprava
UIC Międzynarodowy Związek Ko-
lei UIC Medzinárodná železničná únia

spęczanie, ubijanie, zgrubianie pechovanie, ubíjanie

ubijanie wiórów pechovanie triesky

miękiszowy parenchyma� cký

strefa zarośniętych sęków pásmo zarastených hŕč

próba ścieralności skúška odolnos�  pro�  opotrebovaniu

zapadka wałeczkowa sklapka s valčekom

navzájom rozmaznávať bozkami na 
in& mne miesta?

a) To je jedno, vždy sa mi to zdá 
odporné! b) Dostatočne dlho a mali 
by si totálne dôverovať. Ináč to nie je 
ono. c) Načo čakať? Pri druhom ale-
bo treťom rande!

8. Ktoré z týchto komplimentov 
by si od svojho miláčika najradšej 
počul/a?

a) Bozkávaš tak sladko, nádherne, 
jemne a roman� cky...; b) skutočne 
by som sa od tvojich bozkov mohol 
- mohla stať závislým - závislou...; c) 
Pobozkaj ma, chcem tvoje pery cí� ť 
na svojich...

9. Čo znamenajú pre teba jazýč-
kové bozky?

a) Sú pre mňa vyznaním lásky bez 
slov; b) sú jemnou obdobou sexu; c) 
sú pre mňa akousi predohrou pred 
splynu� m dvoch � el...

10. Prečo bozkávaš tvoju lásku 
tak rád/rada?

a) Hlavne zo zvedavos� . Mám sa 
ešte veľa čo učiť...; b) pretože chcem 
moju lásku urobiť šťastnou a okrem 
toho sa mi to páči; c) z túžby a � ež 
preto, že sa pri tom cí� m tak fantas-
� cky!

VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí a:

Bozkávaš sa zdržanlivo, nežne a s 
očakávaním, ako bude tvoja láska re-
agovať. Nenechaj sa zmiasť, rob len 
to, čo chceš ty, a ešte trošku trénuj. 
Napríklad - daj si cukrík do pohára a 
skúšaj ho dostať von pomocou jazy-
ka. Tvoju hanblivosť prekonáš aj tak, 
ak budeš tempo bozkávania určovať 
ty.
Najviac odpovedí b:

Tvoje bozky chu� a určite neuve-
riteľne lahodne! Zaobchádzaš so 
svojimi perami a jazykom nielen veľ-
mi citlivo, ale aj šikovne. V bozkávaní 
sa toho už nemáš veľa čo učiť, hoci aj 
tu pla� , že človek sa učí po celý život. 
Ak si taký dobrý - taká dobrá aj v ško-
le, tak �  gratulujeme!
Najviac odpovedí c:

Bozkávaš sa určite veľmi znalecky 
a rafi novane, ale hrozí, že berieš na 
svoju lásku málo ohľadu a ideš na ňu 
príliš búrlivo. Dávaj pozor, ako tvoja 
láska reaguje, aby mala z bozkávania 
príjemné pocity aj ona, inak by sa 
mohlo stať, že �  povie zbohom.

Ferko ustavične vyrušuje a tyká 
pani učiteľke. Tá mu dá za trest na-
písať 100-krát vetu: „V škole sa sprá-
vame slušne a netykáme pani učiteľ-
ke!!!”

O deň prinesie Ferko domácu úlo-
hu 200-krát napísanú. Pani učiteľka 
ho za to pochváli, ale vzápä�  sa ho 
spýta prečo doniesol úlohu 200-krát a 
nie 100-krát? Ferko odpovedá:

- Aby som Ti urobil radosť!

***
Evička pije z kaluže vodu. Pristaví 

sa pri nej Janko a hovorí:
- Nepi tú vodu! Je v nej kopa baci-

lov a ochorieš.
- Neboj sa, Janko, predtým som ich 

prešla bicyklom.

***
Príde Janko domov zo školy a vraví 

oteckovi:
- Ocko, ocko, dnes sme celú hodi-

nu telocviku stáli na jednej nohe.
- Na jednej nohe ako bociany?
- Nie, ocko, ako debili.

***
- Tá stoeurovka je falošná, chlapče. 

Za tú si nič nekúpiš.
- Ale ja nič nechcem kupovať, ujo. 

Mňa poslal otec, aby som ju rozme-
nil.

***

Stretnú sa nemecký, americký a 
slovenský ministri sociálnych veci 
v Amerike, stretnú sa s občanmi a 
tak sa pýtajú amerického dôchod-
cu, čo mu dovolí výška dôchodku:
Americký dôchodca:

- No môžem ísť na dovolenku 2x 
do roka, 1x do roka vymením auto za 
nové, a slušne žijem.

O rok sa zídu v Nemecku, a znova 
sú medzi občanmi: Nemecky dôchod-
ca:

- No raz do roka ideme s babkou na 
dovolenku a raz za dva roky si kúpime 
nové auto.

O rok má byť stretnu� e na Slo-
vensku, minister navš� vi dôchodcu a 
dohodne sa s ním, čo bude odpove-
dať štátnikom pri otázkach. A tak keď 
oslovia dôchodcu, čo si môže dovoliť 
z dôchodku, slovenský dôchodca od-
povedá:

- Náš minister mi povedal, že si 
môžem kúpiť raz do roka rekreáciu, a 
raz za tri roky auto, ale my sa s babkou 
uskromníme, odložíme si � e peniaze 
bokom, lebo babka potrebuje na zimu 
nové papuče.

***

Predám psa. Zožral mi svokru.
Značka: Kupujte, dokiaľ mu chu� !
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Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografi i 
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów 

oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów 

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych 
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 
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Najdlhší bozk v histórii: Thaj-
skí manželia sa bozkávali výše 
58 hodín!

Už druhý-
krát za tri roky 
dosiahol thaj-
ský pár Ekka-
chai a Laksana 
Tiranaratovci z 
thajskej metropoly Bangkok nový re-
kord v najdlhšom bozku. Počas bozká-
vacieho maratónu, ktorý sa uskutoč-
nil počas sviatku sv. Valen� na, mali 
manželia pery pritlačené 58 hodín, 35 
minút a 58 sekúnd. Organizátori po 
tomto výkone vyhlásili, že išlo o naj-
dlhší zaznamenaný bozk v histórii. Ich 
rekord musia ešte overiť zástupcovia 
Guinnessovej knihy svetových rekor-
dov. Tento rok sa do súťaže sa prihlási-
lo deväť dvojíc. Pár, ktorý zvíťazil v tej-
to každoročnej súťaži aj v roku 2011, 
dostal za svoj výkon odmenu 100.000 
bahtov v hotovos�  (cca 10 000 zlo-
tých) a dva briliantové prstene. Sú-
ťažiaci nemali povolené sadnúť si, 
odpočívať ani spať. Takisto museli ísť 
s perami pritlačenými k sebe spoloč-
ne na toaletu. Vlaňajší rekord v dĺžke 
bozku, ktorý zaznamenali dvaja thaj-
skí muži, trval približne 50 hodín.

Najlepšie kávy v Európe - 
TOP 10

Aj keď je Slovensko malé, má 
svetu čo ponúknuť. Okrem veľhôr či 
dobrého syra sa môže najnovšie po-
chváliť niečím, čo na � eto zemepisné 
šírky nie je až takým bežným javom 
- jednou z najlepších káv v Európe. 
A práve takýto kúsok sa podaril jed-
nej slovenskej rodinnej fi rme, ktorá 
sa so svojou prémiovou odrodovou 
kávou Ebenica dostala do najlepšej 

desiatky káv na európskom kon� nen-
te. Dokonca v tomto rebríčku fi gurujú 
až tri jej druhy. A ako sa to podarilo 
dosiahnuť? Vraj na začiatku stála dvo-
jica mladíkov, ktorí o káve nevedeli 
takmer nič. Postupom rokov sa zauči-
li do tajov jej výroby a vypracovali sa 
na serióznu spoločnosť. Tajomstvo 
výroby svojej kávy si však nechávajú 
pre seba. Prezradili len, že zrnká do-
vážajú z La� nskej Ameriky a Afriky a 
o tom, aká výnimočná bude ich káva, 
rozhoduje skladba zŕn a stupeň ich 
praženia, ktoré sa vykonáva na stred-
nom Slovensku. Niekoľkoročnú snahu 
spoločnos�  minulý mesiac ocenili aj 
svetoví odborníci v rámci súťaže Cof-
fee Review, ktorá je jedným z najvýz-
namnejších hodnotení kávy na svete. 
Ebenice v kategórii „Espresso“ udelili 
zlatú medailu, čo znamená, že z maxi-
málneho počtu sto bodov dostali 90. 
A to rovno tri druhy - Ebenica Piano 
(9. miesto), Ebenica Harmonelle (8. 
miesto) a Ebenica Intensivo (7. mies-
to). Za sebou pritom nechali aj sveto-
známe značky ako Lavazza či Jacobs.

Ako zisťujú veľkosť predmetov 
tulene?

Britskí vedci z Manchester Metro-
politan University zis� li, že tulene na 
odhadnu� e veľkos�  predmetov pou-
žívajú špecia-
lizované, krát-
ke, citlivé fúzy 
na špičke svoj-
ho nosa. Vďa-
ka tomu môžu 
loviť v mút-
nych vodách s nízkou viditeľnosťou. 
Odhalila to biologička Robyn Grant 
spolu s kolegami, ktorá skúmala fúzy 
tuleňov obyčajných. Na svoj experi-
ment použili dva trénované tulene, 
ktorým zakryli oči a na uši im dali slú-
chadlá, aby na zaregistrovanie dvoch 
rozlične veľkých objektov nemohli po-
užívať iné zmysly. Vedci si spočiatku 
mysleli, že na to používajú podobnú 
techniku ako ľudia, ktorí na odhado-
vanie veľkos�  používajú rozsah svo-
jich prstov. Tulene to však robia inak. 
Dotýkajú sa predmetov špičkou nosa, 
kde majú � e najkratšie a najhustejšie 
fúzy. A pritom to dokážu spraviť veľ-
mi rýchlo a zis� ť veľkosť predmetu za 
menej než polovicu sekundy. (ms)
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FS Zelený javor z Krempách

FS Hajduky z Vyšných Lápš

FS Čardaš z Nedece

DFS Malí tanečníci z Krempách

DFS Javorinky z Krempách

FS Spiš z Novej Belej

DFS z Kacvína

FS Senior Jánošík zo Svitu

Divadielko Ondrejko z Podvlka
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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