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SLOVENSKÝ DEŇ V KRAKOVE

V SEPTEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4 Slovenský deň v Krakove
Krásny slnečný deň privítal účastníkov i divákov X. slovenského
dňa s názvom Slovensko malá veľká krajina na krakovskom hlavnom námes v rámci trhov ľudového umenia „Cepelia.“ Slovné
pozvanie na Slovensko doplnili vystúpenia folklórnych súborov,
ktoré si podmanili zhromaždené publikum zaujímavým tanečným
a speváckym výkonom.

6-7

5 Púť po stopách sv. Cyrila a Metoda
6-7 Jurgovská puška má nového majiteľa
Táto akcia má v Jurgove už tradíciu a je očakávaná nielen domácimi, ale i turistami, ktorí sa tam radi vracajú. Tentoraz sa akcia
niesla v znamení jubilea 60. rokov činnos FS Podhalie – spišská
skupina z Jurgova.

8-9 Život sv. Jána Krstiteľa v obrazoch... (2)
10 Horčičné zrnko
11 Manželským chodníčkom polstoročia
12-13 Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej
Oravy po skončení druhej svetovej vojny III.
14-15 Poďakovanie za úrodu
16-17 Vyšné Lapše si pripomenuli
prvú písomnú zmienku
17 Obecné slávnosti v Krempachoch
18-19 Ja som národ
Slovenské národné slávnos vo Vojvodine v Srbsku sa niesli v peknom slovenskom národnom duchu a podporili ich svojou
účasťou vysokí štátni úradníci zo Srbska i zo Slovenska. Zúčastnili
sa ich aj predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku.

17
18-19

20

20 FS Spiš na XV. ročníku festivalu Jánošíkov dukát
21 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
22-23 Pamätníček z tábora 2013
Pobyty v táboroch pre žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka na školách na Spiši a Orave každoročne organizačne zabezpečuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku. Prázdninové poznávanie krás Slovenska našimi žiakmi patrí už síce do
minulos, ale deťom a mládeži ostali spomienky a o ne sa podelili
s čitateľmi Života.

26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Zachrániť od zabudnutia II.
29 Slovensko – moja srdcová záležitosť
Na obálke: Členka FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi S. Bombarová.
Foto: M. Smondek. Grafická úprava: E. Koziołová
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
LUDWIKA KORKOŠA 2013/2014
Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život a Slovenský inštút vo Varšave
za spoluúčas spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša 2013/2014 pod názvom

Prínos sv. Cyrila a Metoda
pre Slovensko a Európu
Tento rok sa slávi 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie vtedajšej Veľkej Moravy, a teda
aj dnešného Slovenska. Téma ponúka naozaj široký záber možnos každému žiakovi. Je zaujímavá a závisí
od vás, akým spôsobom ju výtvarné spracujete. Môžete sa inšpirovať ich životom, dielom, ako aj slovenským národným dedičstvom a kultúrou iných štátov.

Forma a spracovanie:
Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvárnenie, graﬁka, kresba ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s texlom alebo iným materiálom.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú
aspoň jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súčasne čestne prehlási, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlastní
neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne
vyhlasovateľovi žiadny záväzok voči trem osobám.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využim a verejným
rozširovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použim výtvarnej práce na účely propagácie výtvarnej súťaže a jej uverejnenie v časopise Život.
Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov, fotograﬁckých záberov v prípade vyzdvihovania odmeny.

Termín uzávierky prijímania prác:
Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára 2014 na adresu redakcie:
Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: NÁZOV PRÁCE, MENO, PRIEZVISKO, VEK A PRESNÚ ADRESU AUTORA, TRIEDU A ADRESU ŠKOLY, KTORÚ NAVŠTEVUJE. Práce bez týchto údajov
nebudú zohľadnené.
Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ),
2 staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3 tr. gymnázia) a po desať účastníkov v každej kategórií získava slovenské knihy.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života 2014. Odmenené práce budú prezentované v Slovenskom inštúte vo Varšave, v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, ako aj v klubovniach v Jablonke na Orave
a vo Vyšných Lapšoch na Spiši.

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
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Srdečne Vás pozývame
do nového ročníka súťaže!
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Slovenský deň v Krakove

Pozdrav z Liptova

autor MARIÁN SMONDEK
Dňa 23. augusta 2013 sa na Hlavnom námestí v Krakove uskutočnil už po desiatykrát Slovenský deň s názvom Slovensko malá
veľká krajina v rámci XXXVII. ročníka Medzinárodného festivalu
ľudového umenia v Malopoľsku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu v Poľskej republike. Tohtoročný deň,
podobne ako aj tie predošlé, zorganizovalo Národné centrum slovenskej turistiky v Poľsku v spolupráci so Slovenským inštitútom
vo Varšave a pod čestným patronátom Generálneho konzulátu
Slovenskej republiky v Krakove. Mediálnym partnerom bol o. i.
krajanský časopis Život.

J. Spišiak otvára Slovenský deň

S

lovenský deň na pravé poludnie otvoril riaditeľ krakovskej pobočky Cepélie Jozef Spišiak slovami básne
Š. Krčméryho: Slováci, Slováci, vy ste ako vtáci. Veselo
spievate, po svete lietate, a keď príde večer, do hniezda
sadáte. Bol pritom konzul Slovenskej republiky v Krakove
Tomáš Kašaj, generálny konzul Ukrajiny v Krakove Vitalij
Maximenko, riaditeľ Slovenského inštútu vo Varšave Milan Novotný a riaditeľ Národného centra slovenskej turisky v Poľsku Ján Bošnovič.
Deň sa niesol predovšetkým v znamení slovenského
folklóru, ktorý pred krakovským publikom prezentovali
štyri slovenské folklórne súbory: FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, FS Liptov z Liptovského Mikuláša, FS Tarka
z Bardejova a FS Stropkovčan zo Stropkova, ktoré veselými severoslovenskými, zemplínskymi i šarišskými tancami
zaujali mnohých okolo prechádzajúcich divákov. Medzi

V rezkom tanci FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi
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K. Pieronek (štvrtý zľava) v súťaží o Slovensku

divákmi sa našli i naši krajania o. i. z Krempách, Jurgova,
Podvlka či Jablonky, ktorých sem priviedla chuť obohať
sa rázovitým slovenským folklórom. Súbory vystupovali
v dvoch cykloch, poludňajšom a popoludňajšom a každý
z nich ukončilo vystúpenie Nebeskej muziky – sláčikového
bigbítu z Terchovej.
Súčasťou podujaa bola aj prezentácia slovenských kultúrnych a turisckých atrakcií, gastronómie, hotelov, kúpeľníctva, ako aj prezentácia Košíc, ako Európskeho hlavného
mesta kultúry 2013. Záujemcovia si mohli zobrať katalógy
slovenských kúpeľných miest, turisckých desnácií či lyžiarskych cener, časopis Život a ku tomu dostali od šéfredaktorky
Života Agáty Jendžejčíkovej aj malú slovenskú vlajku. Okrem
zaujímavého folklórneho programu bola pre divákov pripravená vedomostná súťaž o Slovensku, v rámci ktorej mohli 
odvážnejší vyhrať aj rôzne atrakvne ceny a drobnos, ktoré
do súťaže venoval hlavný organizátor Slovenského dňa Národné centrum slovenskej turisky v Poľsku.
9/2013

Púť po stopách sv. Cyrila a Metoda
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto FRANTIŠEK PACIGA
V uplynulom prázdninovom období sa naši krajania vybrali
na púť po stopách sv. Cyrila a Metoda, ktorí pred 1150. rokmi
prišli na územie Veľkej Moravy. Za poznaním miest, ktoré sa spájajú s činnosťou týchto svätcov, sa vybral celý autobus s farníkmi
z Nedece, Nedece-Zámku, Kacvína, Krempách, Novej Belej, Jur- Velehrad – sídlo sv. Cyrila i Metoda
gova, Čiernej Hory, Tribša a Jablonky. Spolu s organizátorom vdp.
J. Bednarčíkom navštívili v dňoch 29.-31. júla miesta misijného úcty svätých. Okrem iného sa začala rozvíjať u Slovákov
úcta voči Sedembolestnej Panne Márii. Ľud k jej úcte stapôsobenia solúnskych bratov.

A

val kaplnky a chrámy. Podobne to bolo s národným pútnickým miestom na Slovensku – Šašnom.
Mesto Šašn-Stráže je v dejinách nášho národa staroslávnym a jeho história siaha až do doby príchodu našich
vierozvestov svätého Cyrila a Metoda do starej vlas Slovákov. Bola tam dôležitá pevnosť k ochrane obchodných ciest
na križovatke dunajskej, českej a znojemskej cesty. Meno
hradu a osady pochádza od slova “Šášie” a “Tín” – čo znamená: hrad zo zoťatých stromov. Bol postavený pri riečke
Myjava, v močaristom teréne. Hrad bol sídlom župných
vladykov a archidiakonátu – zástupcov biskupa. Šašnsky
archidiakonát spravoval diakonáty od Moravského Jána až
po Čachce. Šašn bol vždy sídlom dekana aj archidekana,
ktorý sídlil na hrade. V ňom bol asi aj prvý kostol – hradná
kaplnka. Prvá písomná zmienka je z r. 1204, kedy Imrich II.
daroval rodu Győr majetok menom “Sassin”. Neskôr získal
majetok Imrich Czobor I. Jeho syn Imrich Czobor II. sa tu
usadil natrvalo. Z hradu boli vysielané hliadky, stráže, tzv.
spekulatores, ktoré strážili cesty a hlásili nebezpečenstvo.
V blízkos zámku visel na strome obraz Sedembolestnej
Panny Márie, ktorý si okoloidúci ucevali a postupne na jeho
mieste vyrástlo pútnické
miesto a krásna bazilika, kde
sa naši pútnici modlili počas sv. omše a porúčali seba
i svoje rodiny do opatery Sedembolestnej Panny Márie
– patrónky Slovenska.
Pútnici zavítali aj do
hlavného mesta Slovenska
– Braslavy, kde si pozreli
Dóm sv. Marna a kostol
Najsvätejšieho Spasiteľa,
ktorý spravuje rehoľa jezuitov, kde sa modlili počas sv.
omše.
Účastníci púte vyjadrujú
poďakovanie organizátorovi vdp. Bednarčíkovi za spoločnú modlitbu a prítomnosť na dôležitých miestach
kresťanskej úcty, ktoré sú
vzácnym zdrojom poznania
Pútnici v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
pre každého z nich.

ko prvé si prezreli starobylé české mesto Olomouc,
ktoré leží v srdci Moravy a patrí k perlám Českej republiky. V minulos bolo hlavným mestom oblas
Moravy a domovom mnohých významných osobnos,
ktoré v ňom počas svojho života zanechali viditeľné stopy
pozorovateľné aj dnes. Dominantou moravského mesta
je orloj, ktorý podľa poves zostrojil hodinár Hans Pohl
na základe svojho sna. Legendy hovoria, že sa tak stalo
v roku 1422, avšak písomné záznamy považujú Pohla za
človeka, ktorý orloj opravoval. Orloj prešiel od počiatku
svojho vzniku viacerými úpravami. Neskôr stopy pútnikov
smerovali na Svätý Hosn – najkrajšie pútnické mesto na
východnej Morave. Tam sa nachádza Bazilika Navšvení
Panny Márie.
Na ďalší deň sa účastníci púte dostali na Velehrad –
miesto, na ktorom pôsobili sv. Cyril a Metod. V tomto prostredí vznikali významné diela vierozvestcov a položené
boli základy vzdelanos i prvého staroslovienskeho písma.
Nachádza sa tam aj krásna bazilika. Spolu s rozširovaním
kresťanstva na našom území začali vznikať prvé miesta
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JURGOV

Jurgovská puška má nového majiteľa
autor DOROTA MOŚ
foto ZYGMUNT PTAK
V Jurgove sa 28. júla t.r. uskutočnilo známe širokej verejnosti,
ako aj turistom, cyklické podujatie Deň poľovníka. Podujatie sa
koná každoročne v rámci „Tatrzańskich wici“. Už v poradí XI. ročník bol o to slávnostnejší, že FS Podhalie – spišská skupina Jurgov
oslavoval krásne jubileum 60 rokov svojej existencie.

T

ak, ako po minulé roky, aj tentoraz slávnosť začala sv.
omšou v amﬁteátri v područí krásnej tatranskej prírody.
Podujae zahájili poľovnícke signály v podaní poľovníkov zo Spišskej Belej zo Slovenska. Po úvodných príhovoroch bola vyhlásená tradičná strelecká súťaž O jurgovskú
pušku. Staronovým majiteľom pušky a víťazom streleckej
súťaže sa stal A. Koruc, ktorý dostal peknú pušku i pohár.
Bohato pripravený kultúrny program zahájila miestna
dychovka, ktorá je najstaršou v spišských obciach pripojených k Poľsku. Má 183-ročnú tradíciu a verných fanúšikov.
Neskôr scéna opäť patrila Jurgovčanom a svoj debut mala
detská ľudová kapela, ktorú vystriedala mládežnícka ľudová kapela. Zahrala nielen rezké spišské ľudové melódie, ale
aj slovenské ľudovky. Obidve skupiny nacvičuje Małgorzata Matys. Jurgovčania sú pyšní na svoj dorast, pretože ako
spomínali konferencieri, počas svojej 60-ročnej existencie
súbor musel neraz objednávať cudziu ľudovú kapelu na
vystúpenia, lebo svoju nemal. Konečne prišiel na javisko
dlho očakávaný FS Podhalie – spišská skupina Jurgov. Prekvapili domácich aj turistov programom, ktorého sa zhosli
bývalí i terajší členovia súboru a na javisku uviedli spišské
tance, zvyky a piesne. V tomto nechýbali programe ani
ukážky hier jurgovských mládencov vo voľnom čase, ktoré si vždy napochytro vymysleli. FS získal obrovský potlesk
a potom už javisko patrilo gratulantom, medzi ktorými boli
zástupcovia Malopoľského centra kultúry Sokol z Nového
Sączu B. Kafel, vojt Gminy Bukowina Tatrzańska S. Łukaszczyk, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Nižných
Lapšoch so sídlom v Nedeci K. Milaniak, starosta tatran-

ského okresu A. Gąsienica-Makowski, vedúca súboru „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia M. Dudek, riaditeľ Ľudového
domu v Bukowinie Tatrzańskej B. Koszarek, vedúci súboru FS „Pieniny“ z Krościenka R. Majerczak. Gratulácie vo
forme telegramu dostal súbor od: A. Boguckej, predsedu
Správy Nadácie „Cepelia“ J. Włostowského a súboru „Białcanie“ z Białki Tatrzańskej. Po želaniach celý chotár ovládlo
srdečné Živio pre jubilujúci kolekv.
Neskôr kultúrny program pokračoval vystúpeniami folklórnych súborov „Wiyrchowianie“ z Bukowiny Tatrzańskej,
Pienin a z Krościenka. Na tomto poduja sa predstavil ež
FS Jedwabno z Jedwabneho z Varminsko-mazurského kraja. Hosťujúci súbor prišiel na pozvanie FS Čardaše z Čiernej Hory a priniesol divákom zvykoslovné pásmo zo svojho
regiónu. Tento súbor tento rok oslávil 30 rokov činnos.

Členovia súboru idú konským záprahom na vystúpenie ako kedysi

Divákom sa veľmi páčila dychová hudba zo Spišskej Belej
pod vedením Juliúsa Zentka, ktorá pre nich pripravila známe slovenské a moravské skladby. Jedným z bodov programu bola aj ukážka vábenia zveri na poľovačke, čo vzbudilo
medzi účastníkmi záujem. Pripravil ju Klub vábnikov z Poľského poľovníckeho zväzu. Pred jurgovským publikom
zahrala aj ľudová kapela z Jablonky, ktorá navodila oravské
melódie. Zvykom už je, že na tomto poduja obecenstvo
rozosmieva až k slzám kabaret „Truteń“. Na záver programu koncertovala skupina AJAYU Fasion z Bolívie a skupina
RZOS. Záver podujaa patril ohňostrojom a veselici, počas
ktorej hrala kapela „Špasy“. Okrem pestrého kultúrneho
programu, šikovné jurgovčanky pripravili ochutnávku tradičných jedál a zákuskov a nechýbali ani stánky s tradičnými remeselníckymi výrobkami priestor pre de, kde mohli
vyšanť.

Z histórie súboru
Parádni jurgovskí družbovia na koňoch
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Prvá zmienka o existencii folklórneho súboru v Jurgove
pochádza z roku 1937 a dokazuje, že v tomto roku sa súbor
zúčastnil podujaa Sviatok hôr v Zakopanom. Dnešný folk9/2013

Spoločný záber jubilujúceho súboru

lórny súbor Podhalie – spišská skupina z Jurgova vznikol
v roku 1953. Prvým organizátorom a vedúcim súboru bol
Valent Pluciňský. V rokoch 1955-1983 FS z Jurgova tvoril
spolu so skupinami: pieninskou z Krościenka, oravskou
z Jablonky a podhalskou z Bukowiny Tatrzańskej - FS „Podhale“, ktorý pôsobil pri „Podhalańskiej Spółdzielni Pracy
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego CEPELIA” v Novom
Targu. Súbor má bohaté dejiny. Za všetky uplynulé roky
vystupoval nespočetnekrát doma i v zahraničí, o.i. v Rakúsku, Alžírsku, Belgicku, Bulharsku, Grécku, Holandsku,
Francúzsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku,
Srbsku, na Slovensku, vo Švédsku. Za svoje vystúpenia získal mnohé ocenenia na významných folklórnych fesvaloch. Napr. v roku 1985 za zvykoslovné pásmo „Ohrávanie
májov” získal Zlaté Srdce na Celoštátnej prehliadke goralských súborov v Živci a Striebornú Valašsku na Medzinárodnom fesvale folklóru horských oblas v Zakopanom,
kým v roku 1988 bola mu udelená Cena Oskara Kolberga.
V roku 2003 oslávil jubileum 50 rokov svojej činnos. Každoročne sa zúčastňuje mnohých poduja, o. i. Spišských
Zvykov, Spišskej Vatry v Nedeci, Goralského Karnevalu v
Bukowinie Tatrzańskej, Dňa Polovníka v Jurgove, Cepeliovských trhov ľudového remesla v Krakove, Fesvalu v Živci,
Zakopanom, Zrkadlového hája (Večer autenckého folklóru) v Kultúrnom dome v Braslave. FS vystupoval ež v
Sneme PR vo Varšave a na mnohých ďalších miestach.
Folklórny súbor zachováva spišskú kultúru, vo svojom
repertoári má autencké tance, o. i. čardáš, polku, starú
babu, koliesko, mazura, zbojníka, gľe (chlapčenské hry) a

jurgovské zvyky: „Vkupuvanie do parobkov”, priadky, ohrávanie májov, či svadobné zvyky.
Súbor má svoju ľudovú kapelu, ktorá je na vysokej úrovni a jej členovia získavajú mnohé ocenenia na rozličných
prehliadkach a súťažiach, o. i. na Fašiangoch-Ostatkoch
v Krempachoch. Kapelu tvoria talentovaní muzikan, ktorí
prihrávajú nielen jurgovskému FS.
FS pôsobí pri Kultúrnom dome v Bukowinie Tatrzańskej
so sídlom v Spišskej izbe v Jurgove. Podporuje ho aj Združenie Stará fara z Jurgova. Súbor patrí pod záštu Nadácie
„Cepelia” so sídlom vo Varšave. V súčasnos sú vedúcimi
súboru S. Plučíňská a B. Baran, kým vedúcim hudobnej
zložky je T. Vojtas.
Do ďalších rokov činnos prajeme súboru veľa talentovaných členov, ktorí budú zveľaďovať jurgovský folklór
doma i v zahraničí.

Početne zhromaždení diváci

Vystupuje oslavujúci súbor
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Život sv. Jána Krstiteľa
sprac. MARIÁN SMONDEK
Úryvky zo života Jána Krstiteľa, ktoré nájdeme vo Svätom
Písme, nás po opise jeho narodenia a strohom konštatovaní
o jeho dorastaní prenášajú rovno do jeho dospelosti, keď začal
hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Rozsah informácii však
nie je rozsiahly. Najpodrobnejšie pôsobenie Jána Krstiteľa opisujú
evanjelisti sv. Lukáš a sv. Ján, teda obľúbený učeník Ježiša, ktorý
bol predtým učeníkom Jána Krstiteľa.

Jánovo kázanie
„Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na
odpustenie hriechov” Lk 3,3
Prvý obraz predstavujúci dospelosť sv. Jána Krsteľa sa
nachádza medzi chórom a ľavým bočným oltárom opro
bočným vchodovým dverám. Sv. Ján je znázornený v centrálnej čas obrazu, ako káže. Za jeho chrbtom sa nachádza
strom a pod ním zlomená haluz. Pozadie celej znázornenej
scény dopĺňa hornatá krajina s vysokými vrchmi. Podľa následne uvádzanej informácie evanjelistov chodil Ján oblečený do ťavej kože a cez bedrá mal prepásaný kožený opasok. Dlhé vlasy boli symbolom zasvätenia sa Bohu. Obraz
však nevidieť celý, pretože jeho ľavú časť zahaľuje novší
bočný oltár.
Ján Krsteľ hlásal predovšetkým pokánie. Vtedy prichádzal k nemu celý Jeruzalem a celá Judea i celé okolie
Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krsť v rieke Jordán. (Mt 3, 5-6) Medzi nimi boli aj mýtnici a vojaci,
ale i farizeji a saduceji, ktorých sa Ján nebál nazvať hadím
plemenom. Ján začal kázať v súlade v vtedajším právom
vo veku 30 rokov nad brodom v rieke Jordán neďaleko Jericha, ale spolu so svojimi učeníkmi putoval aj do Betánie
a Edonu, kde takež učil a hlásal, že sa priblížilo Nebeské
kráľovstvo.

Jánovo kázanie

Hlas volajúceho

Hlas volajúceho

„Kto si? Ja som hlas volajúceho na púš” J 1, 22-23 a
Lk 3, 4-5.
Na druhom obraze, ktorý sa nachádza bližšie k hlavnému oltáru, sú zobrazení farizeji a saduceji, ktorých poslali
kňazi, aby zisli, kým Ján Krsteľ je. Na ich otázku: Kto si?,
Ján odpovedá slovami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na
púš: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
Sv. Ján je zobrazený opäť v strede medzi dvoma skupinami farizejov zaodetý do ťavej kože a červeného plášťa.
Pravou rukou poukazuje na seba ako na hlas volajúceho
na púš. Podobne ako v prvej scéne, aj tu pozadie tvoria
stromy a lúky, nad ktorými sa v pozadí vypínajú skalnaté
horské šty.

Svedectvo o Kristovi
„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta” J 1,29
Židia dlhé roky túžobne očakávali Mesiáša, a mnohí
z nich začali tajne dúfať, že ním bude práve Ján Krsteľ. Ale
8
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v obrazoch... (2)

Pokrstenie Ježiša

Ján povedal: Ja vás krsm vodou. No prichádza mocnejší
ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na
obuvi. On vás bude krsť Duchom Svätým a ohňom.
Scéna sa odohráva neďaleko mesta Jeruzalem, ktorého
múry a veže sú znázornené v pozadí obrazu. Vpredu stojí Ján otočený chrbtom, oblečený podobne ako na predchádzajúcom obraze, medzi farizejmi i svojimi učeníkmi
a ukazuje rukou na prichádzajúceho Ježiša: Toto je ten,
o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale
preto som prišiel a krsm vodou, aby sa on stal známym
Izraelu. Jánovi dvaja učeníci Ondrej a Ján uverili svedectvu
Jána Krsteľa, a následne sa pripojili k Ježišovi a stali sa
jeho prvými učeníkmi. Ježiš je znázornený v modrých šatoch a červenom pláš, a prichádza k skupinke osôb okolo
Jána Krsteľa. Okolie dopĺňajú mohutné stromy.

Pokrstenie Ježiša
„V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján
ho pokrsl v Jordáne” Mk, 1,9
Obraz sa nachádza na ľavej stene od hlavného oltára
nad vchodom do zákrise. Autor obrazu namaľoval dve
hlavné postavy, Ježiša prepásaného šatkou a stojaceho po
členky vo vode, s prekríženými rukami na hrudi. Sv. Ján Krsteľ drží v ľavej ruke pútnickú palicu a pravou krs Ježiša
a leje mu vodu z nádobky na hlavu. Nad Ježišovou hlavou
sa otvorili nebesia a Duch Svätý v podobe holubice zostupuje na Krista. Sv. Jánovi pomáha pri krste anjel, ktorý je
zobrazený na pravej strane obrazu a za nim sa nachádza
strom so zlomenou haluzou a na pozadí horské šty. Na
ľavej strane nástenného obrazu sú namaľovaní Židia, ktorí
sa kúpu v rieke. Pod nimi, v ľavom dolnom rohu sa nachádza erb Krakovskej akadémie.

Napomínanie Herodesa
„Ján napomínal Herodesovi: Nesmieš žiť s manželkou
svojho brata” Mk, 6,18
Z prírody nad riekou Jordán sa v tomto obraze prenášame do kráľovských komnát kráľa Herodesa s ozdobne
maľovanými stenami. Herodes sedí na svojom vyvýšenom
tróne s baldachýnom odetý do bohato zdobeného plášťa
s hranostajom a modrých šiat a korunou na hlave. Pred
ním stojí sv. Ján Krsteľ oblečený do ťavej kože a červeného plášťa a napomína Herodesa o cudzoložstvo, pretože
Herodes si zobral za ženu Herodiadu, ktorá bola manželkou jeho brata Filipa. Herodes dal kvôli napomenuam
Jána Krsteľa uväzniť, avšak sa ho bál, ako píše evanjelista Marek. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto
ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch,
a predsa ho rád počúval (Mk 6,20).
ročník 55
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Horčičné zrnko
8. 9. 2013
23. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 14, 25 – 33)
Evanjelium nám približuje Ježišov opis rozvážnos.
Človek, ktorý stavia vežu, má mať dobre pripravený rozpočet, aby ju nielen začal, ale aj dostaval. Kráľ, ktorý ide
do boja a nie si je istý dostatočnou silou vojska, radšej
prezieravo vyjedná podmienky mieru, akoby mal utrpieť
veľké straty a krutú porážku. Rozvaha je čnosť a jej prejavom je rozumnosť a prezieravosť. Kto vie rozoznať, čo je
pravé dobro a usiluje sa oň správnym spôsobom, správnymi prostriedkami, je rozvážny človek. (porov. Youcat 301).
Ten, kto sa riadi čnosťou rozvážnos, ten sa usiluje, aby
správne spoznal, určil priority, dôležitosť, správnu hodnotu
a potom napredoval za vytýčeným dobrom správnym spôsobom. Nesmieme si zameniť čnosť rozvážnos so špekulantstvom, vyhováraním sa, príp. lenivosťou. Je správne
odhadnúť svoje sily, dary a vedieť, čo môžem, načo mám,
čo je správne, čo mi je na osoh. Rozvaha sa mi však nesmie
stať výhovorkou od akejkoľvek snahy. Je ľahké povedať
nedokážem a sedieť so založenými rukami. Nerobiť nič.
„Nato, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili
nič.“ (E. Burke). Je dôležité prosiť Pána, aby nám v miere
našich síl a možnos pomáhal pri každom našom úsilí, rozhodovaní a konaní.

15. 9. 2013
24. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 15, 1 – 10)
V živote sa stretávame s nejednou stratou. Dokážeme
obetovať, oželieť mnohé veci, o ktoré prídeme. Keď sme
si na niečo zvykli, je nám vtedy možno i trochu ľúto. Počítame však s tým, že takéto straty prichádzajú. Vnímame
ich ako súčasť života. Ťažšie už znášame, keď prídeme
o kamaráta či priateľa, či iného blízkeho človeka. To sú už
straty, s ktorými nepočítame a ktoré sa bolestne dotýkajú
ľudského srdca, ľudských citov. Paser mohol počítať so
stratami, veď strať jednu zo sto nebolo až takou tragédiou. Dobrý paser nepočíta so stratou, chce mať kompletné
stádo. Opus e, ktoré sú isté a ide hľadať stratenú. Prečo
sa Kristus stará o každého človeka a prejavuje oňho taký
enormný záujem? Každý sme Božím stvorením a navyše
Božím dieťaťom. Okrem toho pre Krista sme cenní, lebo
za vykúpenie každého z nás draho zaplal svojím utrpením a smrťou. Vie aj to, že pri svojich zlyhaniach nie sme si
vždy vedomí dôsledkov nášho konania. M. Kuﬀa v jednom
rozhovore povedal, že Boh na každého hriešneho človeka
zameria svoj objekv, akoby bol sám na zemeguli. Boží objekv je objekvom odpustenia a milosrdenstva.
10
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22. 9. 2013
25. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 16, 1 – 13)
Nepocvý správca z podobenstva zle nakladal so zvereným majetkom. Zabudol, že iba spravuje zverené imanie
a nie je jeho vlastníkom. Zabudol, že sa bude bude účtovať. Nestoplo ho ani upozornenie. Začal sa isť do budúcnos a odpúšťal dlžníkom. Nie však svojím, ale tým, ktorí
niečo dlhovali pánovi. Dôveroval jednej ľudskej vlastnos,
ktorou je ľudská vďačnosť. Chcel si každého zaviazať, aby
si to neskôr vybral i s úrokmi. Každému musí vadiť spôsob,
ktorým to robil. Rozdával z cudzieho, načo nemal nárok.
My sme na tom podobne, lebo keď rozdávame, nerozdávame zo svojho. Aj nám je všetko iba zverené a darované
do rúk akoby do prenájmu a nie do vlastníctva. Zlý sluha
dostal ulmátum k tomu, aby vydal účet zo svojho hospodárenia. Nedostal u Pána okamžitú výpoveď. On dobrotu
pána zneužil znovu a ešte vo väčšej miere, keď pokračoval
v podvodoch ďalej. Nie sme náhodou v rovnakej situácii?
Pán aj nám určil lehotu, počas ktorej si máme dať do poriadku svoj život, kým nedôjde ku konečnému účtovaniu.
Ako využívame bohatstvo prepožičaných darov, talentov
a príležitos? Do istej miery každý z nás môže ovplyvniť to,
či aj naďalej bude v našom okolí prevažovať vynaliezavé
šírenie zla, alebo aj vďaka našej ochote a akvite preváži
dobro.

29. 9. 2013
26. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 16, 19 – 31)
Z Božieho slova sa dá na nejednom mieste vycíť, že
bohatstvo býva pred Bohom skôr na obaž ako na osoh.
Z Ježišových slov o boháčoch a pri rozhovore s bohatým
mladíkom je to viac ako jasné. Bohatstvo samo o sebe nie
je zlé. I sám Ježiš sľubuje život v plnos. Bohatstvo však
skrýva mnohé nebezpečenstvá napr., že človek začne hľadať istotu a zabezpečenie iba v majetku a v postavení.
Popritom zabudne na druhých, ktorí nemali šťase dobre
sa narodiť, alebo nedokázali toľko pracovať. Taký človek
zabúda a stráca pojem o tom, ako sa žije za stenami jeho
domu a rozdáva druhým iba dobré rady. Bohatstvo navyše nemusí mať iba jedno meno – majetok. Môže sa volať
aj skúsenos, vzdelanie, inteligencia, moc, kontakty, známos, pôvod, rasa, príslušnosť k nejakej skupine...
Nejde teda o to byť či nebyť bohatý, vzdelaný. Ide o to,
nebyť na tom závislý a mať otvorené srdce i oči pre ostatných. Raz sa tož každý z nás postaví pred Bohom vo svojej
chudobe. Pred ním budeme boha iba tým, ako sme Boha
prijali do svojho života. Boha tým, ako sme druhých prijali vo svojom živote. Boha tým, čo sme urobili pre druhých
a boha tým, čím sme sa stali.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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NAŠI ZLATÍ JUBILANTI

Manželským chodníčkom pol storočia
autor FRANTIŠEK PACIGA
preklad AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
V roku 1963 bolo zosobášených v krempašskej farnosti až desať párov, z ktorých sa väčšina dožila oslavy polstoročia spoločnej
cesty životom v tomto roku. Miestny farár už po piatykrát slúžil
ďakovnú sv. omšu za zlatých jubilantov a ich rodiny. Je to veľká
radosť pre celú farnosť.

V

nedeľu 25. augusta t.r. oslávili zlaté jubileum sobáša krajania Anna (rodená Surmová) a Valent Tomaškovičoví. Obklopení najbližšou rodinou, príbuznými,
priateľmi a známym si zopakovali svoje áno do ďalších dní
života.
Anna sa narodila
v roku 1941 v rodine
Jozeny a Andreja
Surmovcov ako ich
druhé dieťa. Mala
staršieho brata Jána
a sestru Máriu. Detstvo i mladé roky jej
uplynuli na gazdovstve v ťažkom povojnovom
období.
Bolo síce veľa práce
a povinnos, no vždy
si s rovesníkmi našla čas na stretnua.
Podľa nej ľudia vtedy
žili veselšie a boli voči
sebe prívevejší. Ako
Anna a Valent Tomaškovičoví spolu s Annou a Jánom
mladá deva si urobiSurmom v deň sobáša. Foto: archív jubilantov
la kurz účtovníctva
a viedla účtovníctvo pre poľnohospodársky krúžok. Isté
obdobie pracovala aj v obuvníckom podniku v Novom Targu. Potom, čo sa jej narodili de, sa zamestnala a pár rokov
pracovala v klubovni „Ruch“ v Obecnom kultúrnom dome.
Vždy si našla čas na činnosť v miestnom združení gazdiniek, čo ju veľmi bavilo. Dlhé roky bola členkou cirkevného
spevokolu, ktorý spieval pašie o umučení Ježiša Krista.
Valent bol najstarším synom Anny a Michala Tomaškovičovcov. Jeho detské roky pripadli na vojnové roky, keďže
sa narodil v roku 1937. Mal dve sestry Máriu a Annu. Jeho
otec mal stolársku dielňu a bol kolárom. Pri týchto prácach
mu Valent vypomáhal a popri ňom sa naučil stolárskemu
remeslu. Okrem toho bol jeho otec nadaným muzikantom,
vedel hrať na akordeóne a heligónke a bol členom známej
ľudovej kapely Slovíkovcov, ktorá hrala na svadbách a zábavách po celom okolí. Valentov otec hral aj v dychovke na
klarinete a barytóne.
Valent rád spomína na školské roky, najmä na učiteľa
Eliáša zo Slovenska, ktorý bol nielen dobrým učiteľom, ale
vedel podnieť žiakov k rozvíjaniu svojich záujmov. Valent
bol prívržencom športu a vo voľnom čase si spolu s kamaročník 55

Šťastní jubilanti v kruhu svojich detí

rátmi rád zašportoval. Koncom 50-tych a 60-tych rokov
minulého storočia patril do skupiny nadaných volejbalistov a bol jedným zo zakladateľov športového klubu v obci.
Podieľal sa na výstavbe športového ihriska pri základnej
škole a neskôr športového štadiónu v čas Glinik.
Základnú vojenskú službu absolvoval v Novom Targu
ako vojak pohraničník. Po vojenčine venoval veľa pozornos stolárskemu remeslu a zavádzaniu noviniek do vlastnej dielne. V obci patril medzi priekopníkov technického
pokroku. Ako jeden z prvých v obci kúpil traktor a k nemu potrebné stroje, farebný televízor, osobný automobil
a ďalšie veci.
Na spoločnú cestu životom sa Valent s Annou vydali 23.
júna 1963. A vôbec tento dátum bol veľkým sviatkom celej
obce, keďže pred Bohom si svoje áno povedali vtedy štyri
dvojice. Najväčšia oslava bola v rodine Tomaškovičov, pretože v jeden deň sa im poženili všetky de. Valentová sestra
Anna Tomaškovičová sa vydala za Jána Surmu, brata Anny.
Mária Tomáškovičová sa vydala za Severína Zygomnda. Štvrtou dvojicou boli Valent Zygmond a Janina, ktorá nepochádzala z Krempách. V troch rodinách boli teda veľké oslavy.
Jubilan si radi zaspomínali na uplynulé roky. Nezdá sa
im, že už prešlo pol storočia od ich sobáša, pretože ako
svorne povedali, vždy mali dosť práce, staros o rodinu
a čas plynul sťa voda v rieke. Spoločne vychovali v slovenskom duchu tri de: Lucynu, Máriu a Andreja. Každý z nich
má vlastnú rodinu a naši jubilan sa tešia štyrom vnukom
a dvom vnučkám.
V ich domácnos je prítomné slovenské písané slovo
– časopisy Život a Posol. S radosťou sa ež zúčastňujú na
krajanských podujaach. Anna, pokiaľ jej to zdravie dovoľovalo, chodila na púte po celej Európe. Má veľmi rada
cestovanie, ale dnes si to už kvôli zdravotnému stavu nemôže dovoliť.
Podľa nich je v manželstve dôležitá dôvera a porozumenie, ako aj vzájomná podpora v každom okamihu.
Do ďalších dní im prajeme veľa rados z obklopujúcej
ich rodiny, zdravia a pohodlia vo dvojici.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

11

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej Oravy
po skončení druhej svetovej vojny III.
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, PhD.

N

apriek ťažkému postaveniu väčšiny utečencov po príchode do Československa
(ďalej ČSR), neostávali to ľudia odkázaní len sami na seba. Významnú pomoc pri ich
začleňovaní a zorientovaní sa v nových podmienkach im poskytlo niekoľko združení. Jednou z prvých organizácií, ktorá sa zapojila do
takejto pomoci bol Sväz slovenskej mládeže
(ďalej SSM) v Trstenej, pri ktorom vznikol referát Horná Orava a Spiš.1 Už na zjazde mládeže
v Ružomberku 26. augusta 1945 vypracovali
Manifest Sväzu slovenskej mládeže v Trstenej
ohľadom príslušnos Hornej Oravy2, v ktorom
sa dožadovali opätovného pripojenia Oravy
i Spiša k ČSR. V septembri zaslali tento manifest všetkým ministerstvám, povereníctvam,
Oslobodzovací výbor Spiša a Oravy v USA (MATASOVSKY MATUSCHAK, I.: The abandoned ones..., s. 81)
ďalším štátnym orgánom a veľkému množstvu
organizácií, podnikom i jednotlivcom v rámci ČSR. Spolu
Na Spiši bola situácia trochu komplikovanejšia a deles týmto manifestom posielali aj žiadosť o podporu, čo im gácia utečencov z horného Spiša, ktorá v októbri 1945 navv podstate spočiatku umožnilo ﬁnancovať svoju činnosť.3 švila štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí
Pro činnos trstenskej pobočky sa však čoskoro ohradilo (ďalej MZV) sa sťažovala, že im nikto neposkytne žiadnu
SSM v Braslave4, čo vyvrcholilo vzájomnou roztržkou na radu, ani pomoc, ale chce sa ich čím skôr zbaviť. Štátny
celoslovenskom zjazde SSM v Baťovanoch v marci 19465. tajomník im navrhol, aby vytvorili komitét, ktorý by zaPod vplyvom rastúceho napäa pristúpili vtedajší činovní- stupoval ich záujmy a ktorému by mohli byť poskytnuté
ci SSM v Trstenej v septembri 1945 spoločne s oravskými potravné články, aby prechodne dokázal stravovať utečenevakuantmi, podľa vzoru American Liberaon Commi ee cov.8 Tak vznikol Oslobodzovací výbor severného Spiša,
for Spis and Orava6, k založeniu Oslobodzovacieho výboru ktorý fungoval ako komisia pri Okresnom národnom výv Trstenej7.
bore (ďalej ONV) v Spišskej Starej Vsi, pričom za cieľ si stanovil „sledovať polické, hospodárske i kultúrne položenie
1
SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v slovenského obyvateľstva v obsadených obciach, zisťovať
Ružomberku z 7.9.1946, 16452, šk. 454.
2
AKPR Praha, Hranice územní změny, Orava a Spiš (připojení jednotlivé perzekúcie a prehmaty voči tam žijúcim Slovák ČSR), 107170/49, ič. 1928, šk. 373; Mládež hornej Oravy pro poľskej kom so strany poľských úradov, mať stály kontakt s obyvanadvláde. In: Čas, roč. 2, 1945, č. 198, s. 1.
teľstvom obsadených obcí a spolupracovať v dorozumení
3
ŠA Bytča, KU, Manifest Sväzu slovenskej mládeže zo 7.9.1945, šk. 1.
s podobným výborom hornej Oravy v Trstenej (...) starať sa
4
ŠA Bytča, KU, List SSM v Braslave Oslobodzovaciemu výboru v
o zásobovanie utečencov z obsadeného územia a zisťovať
Trstenej z 27.7.1946, šk. 2.
5
prípady, aby sa toto zásobovanie nezneužívalo (...) v rámŠA Bytča, KU, List KU Karlovi Benešovi z 1.10.1946, šk. 2.
6
American Liberaon Commi ee for Spis and Orava vznikol z ini- ci tunajšieho ONV napomôcť snahám k prinavráteniu obciavy amerických Slovákov, ktorí žiadali oslobodenie utlačovaných sadených obcí k ČSR“.9 Tieto dva spolky, ktorých hlavným
Slovákov na Spiši a Orave a ich znovupripojenie ku Slovensku. Za týmto
cieľom bolo opätovné pripojenie Spiša a Oravy k Českosloúčelom spísali množstvo memoránd, ktoré zasielali polickým špičkám
vtedajšieho sveta. Takež vyslali delegáta, ktorý preskúmal postavenie vensku, neboli oﬁciálne zaregistrované a fungovali len „za
Slovákov na územiach pripojených k Poľsku. Komitét mal pobočky vo chého súhlasu nadriadených úradov“. V spojení s nimi
viacerých amerických mestách, kde žili slovenské enklávy, a to v Pisburghu, Mocanaque, Chicagu, Clione i kanadskom Montreale. Viac o
činnos amerických Slovákov v tejto otázke pozri napr.: MATASOVSKY
MATUSCHAK, I.: The abandoned ones..., s. 27-138; GAREK, M.: Horná
Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947..., s. 187-190.
7
SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v
Ružomberku z 7.9.1946, 16452, šk. 454.
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8
AMZV Praha, ZÚ Varšava, List štátneho tajomníka MZV Predsedníctvu sboru povereníkov z 8.10.1945, zložka 40, šk. 106.
9
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Zápisnice zo zasadnu ONV
za rok 1945, Zápisnica z 10.10.1945, usn. č. 295.
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Propagačný leták (Archiv Kanceláře prezidenta republiky v Prahe)

bol aj zástupca MZV Matej Andráš, s ktorým prejednávali
viaceré svoje akvity.
Na čele oravského výboru stál utečenec z Jablonky Augusn Ďurčák, podpredsedom bol študent medicíny z Trstenej Ladislav Štefanides a tajomníkom úradník dôchodkového kontrolného úradu v Trstenej Ľudovít Gigler.10 Spišský
výbor viedol nedecký utečenec Ján Baďurík a prednosta
Colného úradu v Kalenbergu11 Koloman Slavkovský. Táto
organizácia bola spočiatku výrazne podporovaná regionálnymi orgánmi, o čom svedčí napr. aj to, že súčasťou spomínanej komisie boli tajomníci oboch regulárne fungujúcich
slovenských polických strán, demokrackej i komunisckej, ktorí sa spočiatku osobne angažovali vo viacerých akvitách výboru. ONV v Trstenej i Spišskej Starej Vsi výboru
dokonca bezplatne poskytlo k dispozícii svojho úradníka12
a občasne aj menšie ﬁnančné prostriedky13 i ﬁnancie od štátu14. V januári 1946 sa obe organizácie spojili a vytvorili pod
10

SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v
Ružomberku z 7.9.1946, 16452, šk. 454.
11
Dnes miestna časť Spišskej Starej Vsi – Lysá nad Dunajcom.
12
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Zápisnice zo zasadnu ONV
za rok 1945, Zápisnica z 10.10.1945, usn. č. 295.
13
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Zápisnice zo zasadnua rady,
pléna a komisií ONV za rok 1947, Zápisnica z 21.6.1947, usn. č. 78; ŠA
Bytča, KU, ONV v Trstenej – udelenie podpory z 1.3.1947, šk. 3.
14
Keďže eto Oslobodzovacie výbory neboli oﬁciálne zaregistrované, prostriedky od štátu na podporu utečencov im boli poukazované
práve prostredníctvom ONV v Spišskej Starej Vsi. Najväčšiu podpo-
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vedením Jána Baďuríka spoločný Oslobodzovací výbor pre
Spiš a Oravu (ďalej OVSO). Jeho členmi boli všetci už vyššie
spomínaní akvis, ale napríklad aj bývalý poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský, jurgovský rodák, kňaz
Jozef Vojtas, či významní regionálni činitelia Demokrackej
strany na severnom Spiši ako poslanec SNR a predseda ONV
v Kežmarku Ondrej Devečka či predseda ONV v Spišskej Starej Vsi Ján Klórus. Pre prácu v teréne boli ponechané dve
pobočky – na Spiši pod vedením bývalého učiteľa a predsedu MNV v Jurgove Ladislava Kudzbela a na Orave pod vedením bývalého predsedu MNV v Chyžnom Karola Kadlubiaka.
Zápisnica z tejto zakladajúcej schôdze bola zaslaná Povereníctvu vnútra za účelom, aby bola činnosť OVSO oﬁciálne
uznaná. Zároveň prítomní vypracovali rezolúciu, v ktorej
požadovali obnovenie rokovaní s poľskou stranou ohľadom
Spiša a Oravy a vyriešenie tejto otázky plebiscitom. Rezolúcia bola zaslaná všetkým najvyšším štátnym slovenským
i československým orgánom.15
Poľská vláda reagovala na vznik a akvity OVSO už v novembri 1945 protestnou nótou, v ktorej označila činnosť
i názov organizácie za neakceptovateľné, lebo „hovoriť
o oslobodení po skončení druhej svetovej vojny je neprijateľné“.16 O mesiac neskôr vyjadril poľský chargé d´aﬀaires
v Prahe Staniewicz v rozhovore s riaditeľom polickej sekcie MZV Dvořáčkom počudovanie na tým, že československá vláda OVSO toleruje, pričom túto organizáciu označil
za hlavného vinníka zlých pomerov na územiach Spiša
a Oravy pripojených k Poľsku. V tom istom čase oznámil
Staniewicz poľskému MSZ, že OVSO je iredensckým
zväzkom, ktoré je československými orgánmi tolerované,
aby mohli využiť situáciu na Spiši a Orave pre odvetné
opatrenia pro Poliakom na Tešínsku a takež, aby mohli
eto udalos využiť na poškodzovanie poľsko-slovenských
vzťahov.17 Tŕňom v oku poľskej strany bol najmä Ján Baďurík, ktorého označovali za autora propoľských letákov
a koncom roku 1945 sa ho dokonca neúspešne pokúsili
„živého alebo mŕtveho“ priviesť späť do Poľska.18 Sťažnos na činnosť OVSO, poťažne jeho zrušenie žiadala poľská
strana opäť v januári19, februári20 a v júni 194621.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
ru udelilo 14. septembra 1946 Povereníctvo sociálnej starostlivos v
Braslave slovenským utečencom z Poľska vo výške 250000 Kčs, ktorá
vplynula na účet ONV v Spišskej Starej Vsi. Išlo však o peniaze z viazaných vkladov obyvateľov bývalých inkorporovaných obcí. ŠA Bytča, KU,
Slovenskí utečenci z hornej Oravy a Spiša - dopyt, šk. 3.
15
ŠA Levoča, M. Griger, Zápisnica napísaná dňa 3. januára 1946
v Trstenej na zakladacej schôdzke Oslobodzovacieho výboru Spiša
a Oravy; pozri ež GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch
1945 – 1947..., s. 199-200.
16
SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v
Ružomberku z 7.9.1946, 16452, šk. 454.
17
AMSZ Varšava, Správa chargé d´aﬀaires v Prahe Romana Staniewicza MSZ vo Varšave z 19.12.1945, 7-6/W-8/T-195; KAMIŃSKI, M. K.:
Polsko-Czechosłowackie stosunki polityczne..., s. 193.
18
AMSZ Varšava, Nóta MZV z 6.9.1945, sign. 7-6/W-8/T-135; KAMIŃSKI, M. K.: Polsko-Czechosłowackie stosunki polityczne..., s. 193.
19
AMZV Praha, ZU Varšava, Nóta MSZ z 24.1.1946, zložka 41, šk.
106.
20
AMZV Praha, ZU Varšava, Nóta MSZ z 5.2.1946, zložka 41, šk.
106.
21
AMZV Praha, ZU Varšava, Nóta MSZ z 24.6.1946, zložka 42, šk.
106.
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Veriaci na slávnostnej ďakovnej sv. omši. Foto: G. Kołodziej

Poďakovanie za úrodu
Zber úrody z polí sa už ukončil a roľníci vyhodnotili tohtoročný zber. Chotáre sú prázdne a pripravené na budúcoročnú sezónu. Poľnohospodári poďakovali za úrodu aj počas slávnostných
sv. omší v jednotlivých obciach na Spiši i Orave.

V Novej Belej
V Novej Belej sa takáto dožinková, slávnostná sv. omša
konala 25. augusta t.r. v miestnom farskom kostole sv. Kataríny, počas slovenskej bohoslužby, ktorú slúžil tamojší
farár vdp. T. Korczak.
Krásny dožinkový veniec upletený z klasov rozličného
obilia, kvetov i ďalších plodín obetovali na oltár zástupcovia farníkov. Starejšími tohtoročnej slávnos boli Monika
Bryjová, Danka Bryjová a Dominik Bednarčík.
Dary z plodov zeme a práce ľudských rúk boli obetou
a poďakovaním za hojnú úrodu, ktorou nás Boh požehnal.
V homílii veriaci počuli o význame chleba, tej základnej
potraviny, bez ktorej sa nezaobíde ani jedná domácnosť na
celom svete. Farár spomenul aj o jej prepojení s modlitbou Otče náš, v ktorej prosíme vždy Boha, aby nám dožičil
chlieb na každý deň.
Starejší dožinkovej slávnos odovzdali do rúk kňaza
túto symbolickú a krásnu obetu chleba i vína v podobe
venca, vypestovaných plodov zeme a chleba upečeného
z tohtoročnej úrody, aby sa týmto poďakovali Bohu za
veľký dar, ktorým nás požehnal a doprial i v nasledujúcich
dňoch dostatok obživy. (aj)

sa najprv stretli pred Úradom gminy v Jablonke, odkiaľ sa
v sprievode pobrali do hosťujúcej obce, teda do Podvlka.
Prichádzajúci hosa museli najprv prejsť uvítacou bránou,
ktorá na nich čakala na pomedzí Orávky a Podvlka a následne sa všetci postupne presunuli na druhý koniec obce
ku kostolu, kde bola odslúžená dožinková sv. omša. Počas
nej miestny dp. farár Kazimierz Gunia posväl dožinkové
vence.
Po sv. omši sa hosa premiestnili na neďaleké parkovisko, kde slávnosť pokračovala. Chlebom privítal všetkých
podvlčianský richtár Emil Hola a následne ho odovzdal
vojtovi gminy Antonimu Karlakovi. V kultúrnom programe
sa predstavila dychovka z Jablonky a podvlčianska ľudová
hudba, FS Skalniok z Hornej Zubrice, kapela Koliba z Orávky, súbor Rombań a Orawiacy a mládežnícke kapely Hajduki a Iskierecki z Dolnej Zubrice. Na záver vystúpila skupina Patrycja & Gipsy Stars, ktorá zahrala modernú rómsku
hudbu. (ms)

V Podvlku
Dožinková slávnosť patrí k najkrajším podujaam, ktoré sú akýmsi zavŕšením leta v gmine Jablonka. Tie tohtoročné sa uskutočnili v Podvlku v poslednú augustovú nedeľu. Zapriahnuté, slávnostne vyzdobené dožinkové vozy
14
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V Podvlku. Foto: archív OCK
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LAPŠANKA
Zástupkyne víťazného dožinkového venca vyzdvihujú cenu. Foto: M.M.

V Lapšanke
Hosteľom tohtoročných dožinkových slávnos v Gmine Nižné Lapše, ktoré sa konali 1. septembra 2013, bola
obec Lapšanka. Počasie síce nedoprialo, ale ľudí to neodradilo a vo veľkom počte sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby, počas ktorej ďakovali za tohtoročné plody zeme
a dobré počasie, ktoré bolo cez celé leto pre roľníkov veľmi priaznivé. Sv. omšu koncelebroval farár vdp. Czesław
Hałgas a vdp. Mariusz Domaradzki. V homílii bolo zdôraznené to, že slová poďakovania za plody zeme sú potrebné.
Vďaka bohatej tohtoročnej úrode, by nemalo byť na svete
toľko hladných ľudí. A túžbou každého človeka je, aby nikomu nechýbal chlieb. A predsa v dnešnej dobe je to tak,
že napriek technickému pokroku, bohatej úrode, ľudí trpiacich hladom je čoraz viac.
Neskôr farár posväl prinesené dožinkové vence. V súlade s tradíciou z každej obce by mal byť prihlásený dožinkový
veniec. Tento rok sa do súťaže prihlásilo z deviach obcí len
šesť. Gminé dožinky sú spojené s ďalšou akciou s názvom
Rozlúčka s letom a teraz boli súčasne spojené s Gminou prehliadkou dychových orchestrov. Úlohy konferenciera sa ujal
Mieczysław Bizub z Vyšných Lápš a starejšími dožinkových
slávnos boli richtár obce Lapšanka Franšek Svočík a Lucyna Pietrasiak, ktorí odovzdali chlieb upečený z tohtoročnej
múky do rúk vojta P. Dziubana a poprosili ho, aby ho spravodlivo rozdelil medzi všetky obce, ktoré spravuje. Organizátori podujaa Gmina Nižné Lapše a Kultúrne stredisko z
Nižných Lápš so sídlom v Nedeci vyhlásili výsledky súťaže
o najkrajšiu záhradku. Porota jednohlasne potvrdila, že je
naozaj veľký problém vybrať tú najkrajšiu záhradku z veľkého množstva prihlásených a veľmi starostlivo pestovaných

Dožinkové vence. Foto: M.M.

záhradiek. Tento rok si odmeny odniesli: Anna a Marian
Marusarz z Falšna, Małgorzata a Jan Tomaszkowicz z Fridmana, Anna a Adam Stronczek z Kacvína, Monika a Tadeusz
Kapołka z Lapšanky, Renata a Józef Złahoda z Nižných Lápš,
Romana a Franciszek Payerhin z Vyšných Lápš, Grażyna a
Stanisław Rusnaczyk z Nedece, Sabina a Walenty Milaniak
z Nedece-Zámku, Bożena a Mieczysław Łojek z Tribša. Vyznamenania boli udelené: Janine a Milanovi Klimczakovým
z Falšna, Władysławe a Józefovi Noworolským z Fridmana, Józefe a Franciszekovi Wójcikovým z Kacvína, Barbare a
Stanisławovi Kapołkovým z Lapšanky, Dorote a Grzegorzovi Fąkovým z Nižných Lápš, Anne a Łukaszovi Stanekovým
z Vyšných Lápš, Anne a Marianovi Piątekovým z Nedece,
Elżbiete a Henrykovi Milaniakovým z Nedece-Zámku, Márií a Maciejovi Płachtovým z Tribša. Na záver bol vyhlásený porotou najkrajší dožinkový veniec. Prvé miesto porota
udelila dožinkovému vencu z Tribša a spolu s ním i odmenu
v hodnote 1000 zlotých, druhé miesto a odmenu 800 zlotých získal veniec z Nižných Lápš, kým tree miesto patrilo
vencu z Kacvína a spolu s ním poputovala ﬁnančná odmena
v hodnote 600 zlotých. Ocenenie získali ež vence z Lapšanky, Fridmana a Vyšných Lápš a k tomu dostali aj ﬁnančnú
odmenu vo výške 400 zlotých.
Divákov priahol bohatý kultúrny program, v ktorom
koncertovali dychovky z Vyšných Lápš, Kacvína a Nižných
Lápš. Svoj repertoár uviedol aj hosťujúci folklórny súbor
z Osturne a po ňom aj folklórny súbor Hajduky z Vyšných
Lápš. Návštevníci podujaa sa v nepriaznivom počasí zohrievali teplým gulášom a vareným vínečkom. Celé podujae uzavrela ľudová veselica a do neskorých večerných
hodín sa mohli všetci záujemcovia zabávať pri výbornej
hre kapely „Sprytni“ z Krempách. (dm)

Vystupuje folklórny súbor z Osturne. Foto: M.M.

FS Hajduky z Vyšných Lápš. Foto: M.M.
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Vyšné Lapše si pripomenuli prvú písomnú zmienku

autor DOROTA MOŚ
Vo Vyšných Lapšoch bolo 23. júna t.r. cítiť slávnostnú atmosféru, pretože obec oslavovala 550. rokov svojej prvej písomnej
zmienky. Organizátormi tohto podujatia boli: Základná škola
bl. Jána Pavla II. – žiaci, učitelia, rodičovská rada – a obecná rada
na čele s richtárom. K tomuto podujatiu prispela aj Miestna skupina Slovákov v Poľsku spristupňujúc priestory klubovne.

P

odujae začalo ďakovnou sv. omšou, počas ktorej dp.
farár Czesław Hałgas podotkol, že k dnešnému výzoru
obce Vyšné Lapše prispeli svojou prácou mnohé generácie obyvateľov, ktoré voľakedy žili v tejto obci a písali jej
históriu, a preto je potrebné si vážiť tradíciu a pamätať na
to, kým boli a udržiavať tradície i bohatstvo tejto zeme. Bohoslužbu spestrili zástupcovia hasičského zboru, folklórny
súbor a spevokol. Po sv. omši všetci sa presunuli do miestnej klubovne SSP, kde podujae otvorila vyšnolapšanská
dychovka. Úvodne slovo patrilo riaditeľke Základnej školy

bl. Jána Pavla II. Mgr. Beate Kurucovej a starostovi obce
Antonovi Šoltýsovi, ktorí uvítali všetkých prítomných,
o. i. vojta Gminy Nižné Lapše Pawła Dziubana a predsedníčku Gminnej rady Helenu Klimčak. Po uvítaní hos sme
si vypočuli krátku históriu vzniku obce, ktorú nám prezentoval richtár. Následne pokračoval kultúrný program. Bábkové divadlo „Marína“ v podaní žiakov zo základnej školy
predstavil v miestnom nárečí históriu vzniku obce. Vystriedal ich cirkevný spevokol „Imo Pectore“ pod vedením
pani Magdaleny Cieślik. Najmladší žiaci zo škôlky uviedli
program, v ktorom poukázali, aké dôležité je v jedálnom
lístku ovocie a zelenina. Program niesol názov „Máme radi
zeleninu a ovocie?“, pričom si de za svoj výkon vyslúžili
obrovský potlesk publika. Ďalším bodom programu bolo
vystúpenie detského folkórneho súboru „Malé jedličky“,
ktorý zatancoval a zaspieval spišské tance a pesničky. Tie
s deťmi pripravila pani Mária Braviaková. Súbor veselo naladil publikum pre ďalší program. Na javisku ich vystriedali

Prvá písomná zmienka o Vyšných Lapšoch z roku 1463
(Magyar Országos Levéltár, D1 69022)
DFS Malé jedličky
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Na záver programu pani riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave týchto osláv a bez ktorých by ani nebolo možné ich uskutočniť. Pochválila de
zo základnej školy, vrátane bývalých žiakov a povedala: Podľa dnešného programu vidieť, akú máme nadanú mládež, ktorá je zárukou toho, že o polstoročia bude krásna
oslava 600. výročia obce.

Spieva FS Hajduky

starší kolegovia z FS Hajduky, ktorý pripravil na toto podujae bohaté tanečno-spevácke pásmo. Okrem spišských
tancov a piesní zaspievali ež slovenské pesničky a hneď
divákom samé nohy tancovali pod stolom. Trošku starší
žiaci uviedli inscenáciu rozprávky pre malých aj dospelých „Palculienka“. Moderné tance zasa predstavili šikovné
žiačky, ktoré si samé urobili choreograﬁu.
Rodičovská rada pripravila tombolu a bola možnosť kúpiť si a ochutnať domáce zákusky, pričom nechýbali ež
tradičné bábovky a „moskole“.

Bábkové divadlo

Obecné slávnosti v Krempachoch
Letná sezóna sa v Krempachoch už desať rokov spája s obecnými slávnosťami, ktoré spestrujú život obyvateľov obce i širokého okolia. Tohtoročná posledná augustová nedeľa sa niesla
v znamení športu i veselej zábavy v prírodnom amfiteátri a jeho
okolí.

V

šetko sa najskôr začalo ďakovnou bohoslužbou za zosnulého športového akvistu Franška Tomáškoviča
a jeho rodinu. Po sv. omši zástupcovia obce a športových klubov pôsobiacich v obci, ako aj hosa TJ Slavoj zo
Spišskej Belej položili vence na náhrobnom kameni zosnulého. Neskôr prebehol III. ročník memoriálu F. Tomáškoviča, v rámci ktorého sa hrali volejbalové a futbalové zápasy. Vo volejbale si zahrali domáci s hosťujúcim klubom
TJ Slavoj Spišská Belá, kým vo futbale zahrali seniori, juniori a starší futbalis v zálohe s družstvom Wierchy z Duršna. Výhercami v zápasoch boli najmä domáci.
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Potom boli na programe rozličné hry a športové zápolenia, ako aj vystúpenia domácich detských skupín i súborov pôsobiacich pri Obecnom kultúrnom dome – Karmelki,
Mrówa, Javorinky a Zelený javor. Úvod kultúrneho programu patril koncertu miestnej dychovky. Do celého programu boli začlenené súťaže a kvízy, napr. hádzanie na cieľ,
pílenie dreva, ťahanie hasičského vozidla, vbíjanie klincov
pre ženy, dojenie kravy a ďalšie. Pri všetkých bolo veľa
veselos, súťaživos a vynachádzavos i hodnotné ceny.
Pekne sa prezentovalo aj združenie miestnych gazdiniek,
ktoré pripravili nielen výbornú ochutnávku regionálnych
špecialít, ale aj pásmo žartovných piesní. Môžeme podotknúť, že krempašské združenie gazdiniek má zaaľ prvé
miesto v ankete za najlepšie združenie v Gmine Nový Targ
a každý záujemca ho mohol podporiť svojím hlasom v sms
hlasovaní. Pre maškrtníkov bol výborne vybavený bufet,
kde si mohli dať rozličné jedlá. Záver patril ľudovej zábave
pri kapele Sprytni z Krempách.
O správny chod programu sa staral moderátor Jakub
Surma. Dohľad nad športovými súťažami robili učitelia
J. Pierzga, D. Surma a E. Brzyzek. Na príprave podujaa sa
podieľali všetky miestne organizácie a sponzori, za čo im
patrí poďakovanie. (fp)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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VOJVODINA – SRBSKO

Ja som národ
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto ĽUDOMÍR MOLITORIS,
MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
„Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné
srdce za náš národ bije“ – znelo z pódia z úst mladého smelého chlapca počas Slovenských národných slávností v neveľkom
mestečku Petrovec na severe Srbska. A neboli to len prázdne
slová, lebo v Petrovci, k názvu ktorého po druhej svetovej vojne pribudol prívlastok báčsky, aby bol ľahšie odlíšiteľný od iných
obcí s rovnakým pomenovaním, skutočne takmer každý rozpráva
možno trochu archaickou, ale peknou slovenčinou. Z miestnych
krčmičiek sa navyše ozývajú slovenské pesničky, na miestnych
budovách sa vynímajú slovenské názvy ulíc, slovenské pamätné
tabule, či dvojjazyčné slovensko-srbské názvy štátnych inštitúcií.

V

eni košatých stromov sa ukrýva mohutná budova
slovenského gymnázia, ktoré nesie meno významného národovca Jána Kollára. Založené bolo už v roku 1919 a je tak vôbec prvým gymnáziom s vyučovacím
jazykom slovenským mimo územia dnešného Slovenska.
Neďaleko sa nachádza slovenská základná škola, v centre
zas Slovenské vydavateľské centrum novinovo-vydavateľ-

ská ustanovizeň Hlas ľudu, ktorá vydáva týždenník s rovnakým názvom a mládežnícky mesačník Vzlet. V rámci týchto
inštúcí už uzrela svetlo sveta pestrá škála kníh domácich slovenských autorov od knižiek pre de, cez poéziu
a prózu, až po odborné publikácie z najrôznejších oblas
spoločenského života Slovákov v Srbsku, ktoré prispievajú
k ich kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a duchovnému rozvoju i zachovaniu ich národnej identy.
Širokú paletu kultúrnych akvít vojvodinských Slovákov
dopĺňa svetoznáme výtvarné umenie, ktoré sme v podobe
obrazov Zuzany Holubekovej a Pavla Čániho mohli vidieť
aj v našej krakovskej galérii slovenského umenia. V samotnom Petrovci sa nachádzajú galérie dvoch domácich umelcov, a to Zuzky Medveďovej a Karola Miloslava Lehotského.
Okrem toho tu majú svoje sídla ďalšie slovenské inštúcie
ako Knižnica Štefana Homolu, Maca slovenská, Slovenské
vojvodinské divadlo a rôzne kultúrno-umelecké spolky, či
iné slovenské združenia a organizácie. Ľudia jednoducho
prijímajú svoju slovenskosť ako samozrejmosť a zachovávajú dedičstvo svojich predkov, o čom svedčí napríklad
aj súkromné múzeum v rodnom dome Michala Speváka,
ktorý dokáže pútavo rozpovedať dejiny vojvodinských
Slovákov, dejiny Petrovca i dejiny svojej rodiny, pričom to
všetko dokumentuje množstvom artefaktov hmotnej a duchovnej kultúry.

Jarmok umenia
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Petrovec je nepochybne zaujímavý aj tým, že sa tu
každoročne, už vyše 50 rokov, konajú Slovenské národné slávnos. Na pozvanie našich priateľov Pavla Čániho
a Vladimíra Valenka sme mali možnosť byť v mestečku práve počas tohto národného sviatku vojvodinských
Slovákov. Program samotných slávnos sa niesol v duchu
osláv 10. výročia pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a so sprievodnými
podujaami trval takmer dva týždne. V rámci neho bolo
možné vzhliadnuť množstvo vernisáží, výstav, prezentácií, koncertov, divadelných predstavení a zúčastniť sa
najrôznejších sympózií, stretnu, či súťaží. Nechýbal ani
tradičný Jarmok umenia, kde umelci a remeselníci zo slovenských obcí prezentovali umelecké diela najrôznejšieho druhu i prakcké výrobky.
Hlavný program slávnos pod názvom Ja som národ
sa konal 2. augusta za účas premiéra Republiky Srbsko
a ministra vnútorných vecí Ivicu Dačića, podpredsedu
vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitos Miroslava Lajčáka i ďalších významných hos zo Slovenska, Srbska, ale ež z Rumunska
či Maďarska. Po oﬁciálnej čas, počas ktorej predsedníčka
NRSNM Anna Tomanová-Makanová udelila zlaté plakety
vládam Slovenska a Srbska, nasledoval bohatý umelecký
program, kde sa predstavilo vyše 200 Slovákov z rôznych
kútov Vojvodiny, pričom nešlo len o umelecké zoskupenia,
ale aj o bežných ľudí, ktorí slovami velikánov slovenskej
literatúry i slovami vlastnými vyjadrili svoje cítenie k slovenskému národu a abstraktný pojem národa tak skutočne našiel zosobnenie v konkrétnych ľuďoch. Zážitok umocňovali tanečníci Slovenského umeleckého súboru Krajan
– Vojvodina, ktorí vo viacerých vstupoch stvárnili dejiny
dolnozemských Slovákov od ich príchodu až po súčasnosť,
s pozivnou vyhliadkou do budúcnos.
Veríme, že táto vyhliadka sa naplní, pretože „duch slovenský“ je skutočne cíť na každom kroku a sŕdc bijúcich
za slovenský národ je ešte pomerne veľa. Vynikajúca atmosféra pozdvihla na duchu aj nás, stretli sme starých
známych, spoznali nových ľudí a v batôžku zážitkov sme
si domov odniesli ež množstvo inšpirácie. Za to všetko
ešte raz pekne ďakujeme našim pohosnným priateľom,
Slovákom v Srbsku.

Výstavu akademického maliara P. Čániho (v strede),
otváral V. Valentík (vľavo) s M. Lajčákom (vpravo)
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Dvoj- a viacjazyčné nápisy sú vo Vojvodine úplne bežnou praxou

Z histórie Slovákov v Petrovci...
Prví Slováci sa do Petrovca prisťahovali v roku
1745 na vtedajšie tzv. futocké panstvo. Na príkaz
zemepána Mihajla Čarnojevića ich sem priviedol slobodník z Málinca Matej Čáni. Išlo o cca dvesíc Slovákov najmä z Novohradskej a Honanskej stolice,
pomenej z Liptova, Oravy a Turca, ktorí sa usadili v
osade Petrovec, kde vtedy žilo devätnásť srbských rodín. Dňa 25. mája 1747 podpísali noví osadníci zmluvu s vrchnosťou a tento dátum sa dodnes oslavuje
ako Deň Petrovca. Hneď po príchode do Petrovca si
Slováci založili školu, v ktorej sa konali aj služby Božie.
Po vydaní Tolerančného patentu, ktorý zrovnoprávnil
evanjelikov s katolíkmi si postavili aj modlitebňu s vežou a zvolili prvého kňaza. V tom čase sa emigrácia
posilnila o ďalších Slovákov z Pešanskej, Zvolenskej,
Novohradskej a Turčianskej stolice. V Petrovci uzrelo
svetlo sveta viacero osobnos ako napríklad významný odborník histórie pedagogiky a komeniológ Ján
Kvačala (1862 – 1934), architekt Michal Plavec (1879
– 1944), historik a kultúrny dejateľ Ján Sirácky (1925
– 1998), či prvá akademická maliarka vojvodinských
Slovákov Zuzka Medveďová (1897 – 1985).

Súkromné múzeum Michala Speváka
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Spoločný záber na pamiatku

FS Spiš na XV. ročníku festivalu Jánošíkov dukát
V dňoch 2.-4.08.2013 sa v Rožnově pod Radhoštěm uskutočnil
Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike.
Počas festivalového programu sa už viackrát prezentovali naše
folklórne súbory a tento rok bol pozvaný FS Spiš z Novej Belej
pod vedením J. Majerčaka. Počas festivalu niekoľkokrát predviedol širokej verejnosti na viacerých festivalových pódiách spišské
i slovenské tance a spevy, za čo vyslúžil od divákov obrovský potlesk.

vaniu medzinárodných kontaktov so súbormi v zahraničí,
ktoré rozvíjajú a spracovávajú slovenské ľudové umenie.
Na fesvale dostávajú priestor i iné národnostné menšiny
žijúce v ČR a to predovšetkým formou vystúpení kolekvov,
ktoré spracovávajú folklór danej národnostnej menšiny.
V rámci sprievodných akcií boli stretnua s remeselníkmi,

A

V slávnostnom sprievode po meste

ko uviedol riaditeľ fesval dr V. Fabišík: - Poslaním fesvalu je rozvíjať pozivny vzťah (hlavne mladých
ľudí) k tradičnej slovenskej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé
schopnos akvistov folklóru žijúcich a
pôsobiacich v ČR. Vytvoriť priestor pre
rozvoj spolupráce a výmenu skúsenos medzi folklórnymi súbormi. Prehĺbiť
vzájomné kontakty medzi folklórnym
hnum na Slovensku a folklórnym hnum v Českej republike, oboznámiť širokú
divácku verejnosť s tvorbou folklórnych
súborov, ktorí rozvíjajú a zachovávajú
slovenské ľudové umenie. V neposlednom rade vytvoriť pla ormu k nadväzoFS Spiš v tanci
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prezentácia ľudových remesiel, ukážky tradičných remesiel ich majstrami. Medzi pozvanými boli remeselníci zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Zároveň boli
pripravené ochutnávky regionálnych jedál.
Jedným zo zaujímavých sprievodných fesvalových poduja boli XIII. majstrovstvá
Valašského kráľovstva v mútení masla, ktoré vzbudili záujem a zhromaždili početné
publikum. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia FS
Spiš, za čo získali diplom Valašského kráľovstva v mútení masla. Bola to súčasne názorná ukážka remesla, s ktorým sa dnes môžeme stretnúť len veľmi zriedkavo. Dokonca
už aj na Spiši sa v máloktorej domácnos
mú maslo. (aj)
9/2013

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
špecialistov sa konalo za účelom zoznámenia sa, výmeny
kontaktov a rozdelenia práce na projekte. (mm-m)

Športová hala
Nový amfiteáter
V Novej Belej bol postavený nový amﬁteáter, ktorý
sa nachádza v hornej čas obce v blízkos futbalového
ihriska. Invesciu sa podarilo zrealizovať vďaka projektu
podporenému Európskou úniou. V zadnej čas amﬁteátra sú priestory určené na prezliekanie sa vystupujúcich
a v prípade večerných vystúpení je aj možnosť napojenia
na elektrinu. (aj)

V Novej Belej pokračujú práce pri výstavbe športovej
haly, ktorá by mala byť odovzdaná do prevádzky v budúcom školskom roku. Na ukončenie tejto invescie sa veľmi
tešia žiaci, ktorí získajú oveľa lepšie podmienky na vyučovanie telesnej výchovy ako mali doteraz. (dm)

Krajanská vatra na Skrzycznom
Predsedníctvo MS SSP na Sliezsku so sídlom v Mikołowe pozýva svojich členov a priateľov na tradičnú Krajanskú
vatru na Skrzycznom a rozlúčku s letom v dňoch 21.-22.
septembra 2013 na kopci Skrzyczne. Na programe je vatra,
opekanie a priateľská atmosféra. Podrobnejšie informácie
získate u krajana Bronislava Knapčíka. (bk)

Strelecká súťaž
Prvá septembrová nedeľa sa niesla v Krempachoch duchu súťaživos, pretože sa uskutočnila strelecká súťaž o
putovný pohár miestnej organizácie „LOK”. Počasie prialo
súťažiacim a súperi sa veľmi snažili, ba dokonca musela
prebehnúť i dohra, aby bol vybratý víťaz. Napokon po dohre prvé miesto patrilo Tomkovi Paluchovi, druhé obsadil
Emanuel Brzyzek a tree Adam Krzysztofek. (kajot)

Stretnutie v Novej Belej
Posledný augustový piatok sa v Centre slovenskej
kultúry v Novej Belej uskutočnilo stretnue slovenských
a poľských špecialistov z oblas histórie, prírodných pomerov a fotografovania, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní projektu Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turiscký sprievodca po spišskom Zamagurí, realizovaného
Obvodným výborom Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši
s mestom Spišská Stará Ves a spoluﬁnancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. Prvé stretnue
ročník 55

Obnovená malolipnická škola
V prvý septembrový deň tohto roku bola v centre Malej
Lipnice posvätená a otvorené nová budova Základnej školy
č. 2. Pri tejto príležitos navšvil obec oravský rodák, otec
biskup Jan Szkodoń, ktorý celebroval slávnostnú sv. omšu
spolu s viacerými kňazmi pôsobiacimi na Orave a následne po sv. omši počas slávnostného ceremoniálu otvorenia
školy ju posväl. Počas sv. omše bola zároveň posvätená
nová zástava školy. (ms)

Na Oravie byvom – Malolipnické hubárčenie
Už siedmykrát sa na polane Polenica v Malej Lipnici
uskutočnilo toto každoročné podujae, ktoré bolo tento
rok spojené s prechodom „Karpatského redyku”. Počas
podujaa vystúpila malolipnická
dychovka, prezentoval sa FS Malolipnicanie a následne zahrala
ľudová hudba Iskierecky z Dolnej
Zubrice. Iný, rockový hudobný žáner priniesla so sebou hudobná
skupina Avacus z Nového Targu.
Podvečer Malolipničania privítali
baču „Karpatského redyku” Piotra
Kohuta spolu s jeho pomocníkom s Rumunska. Vojt gminy
A. Karlak im odovzdal oravský roh a pomocníkom oravské
„zbyrcoky“. Program spojený so slávnostným privítaním
redyku pripravila ľudová hudba OCK z Jablonky. Záver podujaa patril kapele Happy End. (ms)

Sv. omša na Babej hore
Na vrchole Babej hory bola na pravé poludnie v sobotu
24. augusta odslúžená sv. omša pri príležitos každoročného stretnua pútnikov, ktoré organizuje obec Oravská
Polhora spolu s farnosťou. Sv. omšu celebroval na vrchole
otec biskup Franšek Rábek. (ms)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Pamätníček z tábora 2013

edva dozneli posledné slová na školských chodbách a už
naši žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka
na spišských školách nastúpili do autobusu, aby ich odviezol za prázdninovým dobrodružstvom. Je to pre nich odmena za dodatočné vyučovanie v priebehu školského roka,
ako aj príležitosť využiť v praxi nadobudnuté poznatky zo
slovenského jazyka. V dňoch od 28. júna do 8. júla 2013 sa
spoločne s deťmi z Chorvátska zúčastnili školy v prírode v
Starom Smokovci, kde boli ubytovaní v hoteli Tatrys.

Toto vysokohorské mestečko je jedným z najkrajších
na Slovensku a tvorí výstupovú základňu pre nespočetných turistov prichádzajúcich do Vysokých Taer. Samozrejme to v súlade so svojimi možnosťami využili aj naše
de. Zúčastnili sa prijemných vyhliadkových a menej náročných túr do hôr, kde mohli obdivovať veľkoleposť a
nádheru tatranskej prírody. Keďže všetci účastníci dostali tzv. „tatrakartu”, mali možnosť cestovať na výlety po
všetkých tatranských traach až do Popradu – vlakom,
lanovkou a pod., čo bolo dodatočnou atrakciou pobytu
v Tatrách.
Programovú náplň školy v prírode tvorilo dopoludňajšie skupinové temacké vyučovanie zo slovenského jazyka, vlasvedy, prírodovedy, hudobnej a výtvarnej výchovy, napr. Ja, moja rodina, moja krajina, Zoznamujeme sa,
Zaujímavos z histórie Slovenska, turizmu, Ľudová pieseň,
Fauna a ﬂóra Vysokých Taer. Popoludňajšie akvity tvorili
detské hry a zábavy vo voľnom priestranstve. Celok dopĺňali výlety, o. i. na Spišský hrad, do Tatranskej Lomnice,
Belianskej jaskyne, na Štrbské Pleso, Hrebienok, Zámkovskeho chatu a Lomnickú vyhliadku. Najpríjemnejší a naj-

Záujemcov o jazdu na koni bolo veľa

Prázdninové vyučovanie

autor ELA GÓRA
Prvého septembra končí najobľúbenejšie obdobie všetkých
žiakov a ich rodičov - prázdniny. Avšak cinganie prvého školského
zvončeka oznamuje definitívny koniec prázdninovej ležérnosti.
Vtedy začína čas, kedy privolávame spomienky na krásu a pohodu prázdninového voľna. Teplé slnečné lúče, blaho ničnerobenia,
nadobudnuté dojmy a zážitky, ktoré tvorili náplň letných mesiacov. Našťastie v pamäti ostávajú príjemné spomienky, ktoré si
z pobytu v tábore na Slovensku odniesli účastníci dvoch turnusov
z Kacvína, Novej Belej, Krempách, Jurgova a Nedece.

L
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Na výlete v Tatrách

Sokoliar sa tešil veľkej obľube

viac očakávaný bol pobyt v Aquacity v Poprade, napriek
tomu, že de mali k dispozícií aj hotelový bazén.
Ďalšia skupina žiakov prišla na Slovensko do tábora s
názvom I. ročník Letnej školy mladých informakov vo Vyšných Ružbachoch v termíne 7. až 15. júla 2013. Stretli sa
tam žiaci z Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Každý deň zdokonaľovali svoje doterajšie znalos zo
slovenského jazyka, pretože stále komunikovali so svojimi
rovesníkmi z iných krajín v slovenčine, aby sa mohli správne dorozumieť. V krásnom a kúpeľnom prostredí s dlhoročnou tradíciou – Vyšných Ružbachoch, účastníci – mladí
informaci – spoznávali okrem iného problemaku počítačového spracovania fotograﬁe, jej graﬁckú úpravu, pridávanie textu k obrázkom, vytvorenie pozdravu, posielanie e-mailom vlastnej pohľadnice, sťahovanie programov
z internetu a ich používanie. Vo voľnom čase sa konali hry

Niektorí si vyskúšali sokoliarske remeslo

Čítanie mapy
Na kúpalisku

a zábavy so zameraním na prírodu, históriu a na záver dňa
bola vždy večerná diskotéka. Hotel Travern poskytoval
ež každodenný vstup na bazén a raz v priebehu pobytu
sme mohli využiť hipoterapiu (jazdu na koni). Súčasťou
programu bol aj celodenný výlet na Hrad Stará Ľubovňa,
kde sme pozerali využie počítačových prezentácií v múzejných expozíciách a absolvovali prehliadku skanzenu i
mesta. Žiaci mali ež výlet do Popradu.
Na záver obidvoch pobytov sa konali záverečné olympiády, vyhodnocoval sa tábor, udeľovali sa diplomy.
Gestorom vzdelávacích akvít pre Slovákov žijúcich v
zahraničí je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje toto podujae
ﬁnančne. Organizačne všetky akvity zabezpečovalo zasa
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov. Kým dovoz žiakov a opateru v táboroch zabezpečil
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s učiteľmi vyučujúcimi slovenský jazyk na školách. Opatrovateľkami boli študentka Ela Góra a predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela
Radecká.
V mene de, spokojných s možnosťou krásneho využia voľného prázdninového času na Slovensku, ďakujeme
všetkým organizátorom.
Množstvo zážitkov a dojmov, poznanie Slovenska a jeho krás, rozšírenie znalos zo slovenčiny, nové priateľstvá,
to je ten drahocenný poklad získaný počas tohtoročných
prázdnin, ktoré sú už zapísané na stránkach histórie, ale
v pamä nám ostali prekrásne, živé spomienky.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (21)

K

eď Bernard zišiel z Viedenskej cesty do Petržalky a pobral sa k železnému mostu, ktorý červenoarmejci vybudovali po prechode frontu cez Dunaj, uvedomil si
v plnej nahote, že sa ocitol pred nesmierne závažným životným rozhodnum. Kamarát Henrich mu odišiel do Viedne
a on sa za ten svet nemá s kým poradiť a porozprávať. Veď
keď iný jeho kamarát zlyhal na svojej dôverčivos v slobodnom svete, ako sa môže on zdôveriť niekomu doma,
v tomto svete plnom špicľov a udavačov. Nastala smutná
doba aj na Slovensku, ktoré dlho odolávalo boľševizmu,
ale nakoniec ho zlomili tým, že mu vzali nádej a reálne východisko. Pre tých vedome žijúcich to bol začiatok ťažkej
dlhoročnej životnej traumy. Pre iných príležitosťou rýchleho postupu a uplatnenia, pretože vládnuca komuniscká
strana ani štátne orgány nezabúdali na ústretové služby...
Preto aj u nich na fakulte už došlo k triedeniu duchov... Už
v prvých previerkach po februári odišlo z fakulty viacero
pedagógov i študentov. Do popredia vystupovali policky
angažovaní jednotlivci, „šplhúni“, ako ich Bernard a jeho
priatelia rovnakého zmýšľania nazývali a zaujímali vedúce funkcie na fakulte. Vtedy ešte nevedel, že z nich budú
neskôr zaslúžilí akademici, že im aj po smr budú stavať
pomníky, budú po nich pomenované ulice, inštúcie, zdravotnícke zariadenia, dokonca v dobe, keď už bude komunizmus v parlamente odsúdený ako zločinecký systém...
Mnoho a mnoho vecí vtedy ešte Bernard nevedel a
nemal sa s kým o svojich problémoch i pochybnosach
poradiť. Najmenej s príbuznými a s rodičmi, pretože skôr
či neskôr sa jeho útek odhalí a všetci budú vyšetrovaní.
Najlepšie, keď o ničom nevedia... A to plalo o všetkých,
ktorých mal rád a ktorým dôveroval!
Mestečko Soto del Real má nádhernú polohu na predhorí horského pásma Guadarramy asi päťdesiat kilometrov severozápadne od Madridu. Pôvodne to bolo letovisko
pre zámožnejších Madridčanov, ktorí sa sem uchyľovali v
sparných letných mesiacoch, keď rozhorúčené budovy a
ulice hlavného mesta v poludňajších hodinách nedajú dýchať a spaľujú kožu i myseľ. Dnes je to vzmáhajúce sa podhorské mestečko vo výške okolo síc metrov nad morom,
čo si však žiaden obyvateľ neuvedomuje, pretože neďaleký Madrid je už sám o sebe rozložený dosť vysoko - okolo
šesťsto metrov nad morom, čo ho robí najvyššie položeným hlavným mestom v Európe. Tu nakoniec utečenec zo
Slovenska Bernard Navrál na starosť zakotvil, hoci väčšiu
časť života strávil v Sydney, v Austrálii. Tam sa aj zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou, madridčankou,
ktorá tam ež pracovala.
Sedíme na verande jeho vily uprostred zelene ﬁgovníkov, platanov a jasnozelených druhov tuji, ktoré lemujú
ploty a oddeľujú jeho veľkú záhradu od susedovej. Tu som
sa ocitol aj ja s naším spoločným priateľom Ferkom Chajmom, ež slovenským Madridčanom a jeho španielskou
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manželkou Mercedes, aby sme si zaspomínali na svoju
vlasť pod Tatrami.
Sme po obede v obvyklom čase Madridčanov - medzi
druhou a treťou popoludní. Obed pripravila Bernardova
manželka Mária a dala si záležať, aby to bolo ich národné jedlo, ale podľa jej receptu a podľa tradície, ktorú si
doniesla z rodičovského domu zo Starej Kaslie, z druhej,
západnej strany Guadarramy. Pretože som už s Ferkom
Chajmom v madridskej reštaurácii paellu ochutnal, nebol
som prekvapený, že toto jedlo pripravené na panvici nám
stredoeurópanom pripomína skôr rizoto, ale premiešané s
plodmi mora, ktoré sa nezbavujú svojich škrupín a škeblí,
ale sa ponechávajú s mäsom a tepelne upravujú na panvici
vedno s ryžou a tak servírujú na taniere.
Po sladkom dezerte, na ktorý si Madridčania veľmi potrpia a dobrej káve, aby sme sa neodobrali na lôžka počas
ich tradičnej popoludňajšej siesty, sme popíjali sangriu a
spomínali, samozrejme, na Slovenskú republiku. Ešte stále
sa nevedeli nabažiť skutočnos, že máme opäť svoj štát,
druhú Slovenskú republiku. Nemožno však hovoriť o samostatnom Slovensku a nemyslieť na tých, ktorí sa rozpŕchli po svete po druhej svetovej vojne, pretože pre nich v
komunisckom štáte nebolo miesta, iba ak v bani alebo na
novozaložených JRD alebo v Jáchymove. Preto sme zaspomínali na spoločných priateľov, niekdajších madridských
Slovákov, známych z Kolégia Sv. Jakuba (Instuto Mayor
de Sanago Apoštol), opakujúc si zážitky z dobrodružsev,
ktoré pozažívali pri úteku z komunisckého Česko-Slovenska. A opäť prišlo aj na Bernarda a budem rád, keď si
čitateľ pokračovanie príbehu jeho dobrodružného úteku
vypočuje (prečíta) z jeho vlastných úst.
„Môj opis nebude taký kvetnatý a s mnohými prívlastkami a odbočkami, ako keby to napísal Emil, ale bude to
zase hutnejšie a autencké. Za mladi, ako gymnazista na
Piarisckom gymnáziu v Nitre, som si privyrábal písaním
rodokapsov, ale to bolo dávno. Dnes je mi ťažko sadnúť si
a prinúť sa čo i len napísať list, radšej rozprávam.“ Takto
začal svoje rozprávanie domáci pán, čerstvý osemdesiatnik s červenou opálenou tvárou, akú získajú na slnku len
červenovlasí bledokožci, ktorých slnko nedokáže opáliť do
hneda. Nakrátko sa zamyslel a pokračoval:
„Nuž, keď si uvedomím svoje duševné rozpoloženie,
aké som prežíval po prieskume, vojaci by povedali, rekognoskácii terénu okolo hranice, môžem charakterizovať
situáciu ako veľmi povážlivú. Duševné napäe bolo vybičované na maximum a pritom som sa nemal komu vyrozprávať. Kým sa Henrich vrá z Viedne, chcel som byť na
druhej strane.
Zvažoval som znovu a znovu svoju situáciu doma, v
Česko-Slovensku, na fakulte, kde mnohých študentov nepripusli k štátniciam z toho alebo onoho dôvodu, alebo
iba preto, že dostali zlý tzv. kádrový posudok od komunistov vo vlastnej dedine. Uvedomoval som si svoj hendikep aj zo situácie, že môj brat bol farárom a odmietal
sa pridružiť k rozkolu v Cirkvi a ťahať za jeden povraz so
Strakom a Lukačovičom... Mali sme doma role, prichádzali
prvé tlaky na rodičov na vstup do družstva, atď., atď. Tých
tlakov a negavnych signálov v päťdesiatom roku, v čase
vrcholiaceho komunisckého teroru, ktorý už začal požie9/2013

rať aj svoje prvé, vlastné de, ktoré tento teror po vojne
roztočili, bolo až, až.
Jedného večera sa to vo mne prelomilo a dozrelo
rozhodnue: idem. Ešte ten večer vo štvrtok som sa vybral do Petržalky a v čase, po výmene stráží vydal som sa
po ich vyšliapanom chodníčku na čiaru a pozdĺž čiary. Ale
ďaleko som nezašiel. Čosi neďaleko v buši zapraskalo a do
mňa vošiel taký strach, že som sa obrál a behom som mazal od hranice. Keď som pribehol na voľné priestranstvo,
spomalil som a za chvíľu som zmizol medzi domami. Vrál
som sa na ubytovňu celý spotený aj s malou taškou, v ktorej som mal so sebou najnutnejšie veci. Bol som psychicky
taký vyčerpaný, že som ihneď zaspal a vstal som z postele
až predpoludním na druhý deň a bol som rád, že nikto nie
je na izbe a nikto sa ma na nič nepýta.
‘Bernard, Bernard, ale si ty zbabelec! Keby si nebol zaspätkoval, o tomto čase mohol si už byť aj vo Viedni,‘ v duchu som si vyčítal. Keď som sa naobedoval, odišiel som do
mesta a v parku som si znovu skontroloval svoje veci i tých
pár šilingov, čo mi priateľ vymenil a vybral som sa do kostola k jezuitom. Potreboval som duchovnú posilu a oporu,
ktorú mi v tomto divnom svete nikto z ľudí nemohol dať.
Navečer, keď sa zotmelo, opäť som sa vybral do Petržalky.
Tentoraz ma už, i napriek veľkému strachu, hnala aj netrpezlivosť. Chcel som akosi prekonať včerajšiu zbabelosť a
nevedel som sa dočkať času výmeny stráží a potom som
nastúpil. Ale konal som akosi pudovo a trochu ináč, ako
som si to naplánoval. Keď som bol už v zakázanom, hraničnom pásme, napadlo mi, aby som vyliezol na strom, ktorý
najďalej prevísal obrovským konárom nad nízkym porastom krovia a buriny. Odaľ som dovidel pekný kus aj smerom pozdĺž čiary. Zdalo sa mi, že teraz pri plnom mesiaci
a jasnej oblohe bez jediného mráčku je tak vidno, že by
nebolo dobré riskovať prechod pri takej dobrej viditeľnos
a okrem toho som bol rozhodnutý prechádzať uprostred
noci. Tašku som si priviazal na chrbát a spusl som telo
dolu, držiac sa rukami za haluz, trošku som sa rozhúpal a
prásk..., vhupol som do nízkeho porastu a buriny, kde som
sa prikrčený mohol zdržiavať a zo strán ma nikto nemohol
spozorovať. Keď som sa usalašil a pozrel na hodinky, ktoré
som mal so sebou, rozhodol som sa stráviť zvyšok času v
tomto úkryte. Bol koniec mája a teplo a z psychického vypäa som bol taký vysilený, že som za chvíľku zaspal.
Keď som sa zobudil, až som sa zľakol. Mesiac bol ďaleko na inom mieste na oblohe, oblaky stále viacej zakrývali
oblohu. Pozrel som na hodinky: krátko po polnoci. Prepočítal som si čas na výmenu stráží a čakal som. Nakoniec
som ich počul, ako kdesi vpredu smerom k čiare prechádzali a dobre sa bavili v rozhovore, prerušovanom semtam tlmeným smiechom. Keď znovu všetko uchlo, začal
som sa predierať z húšny do nízkeho porastu a potom
na chodník vyšliapaný pohraničníkmi, až som sa priblížil k
plotu. Najhoršie bolo dostať sa k drôtom, pretože všetok
drevený odpad, suché haluzy a chrase, ktoré získali pri
úprave terénu, bolo opreté o drôty prvého vonkajšieho
plota. Vtedy ešte nebola na čiare elektrina v drôtoch. To
všetko prišlo neskôr. Musel som sa teda najskôr prekliesniť
cez raždie a nešlo to bez toho, aby som na ne nenašľapoval. Lámanie haluz sa v chu noci ozývalo do veľkej diaľky.
ročník 55

Strážna veža bola ďaleko, hraničný prechod a colnica ešte
ďalej vpravo blikali svojimi svetlami, ale pre mňa táto fáza
prechodu bola hádam najhoršia pre svoju hlučnosť.
Keď som už vyliezol nahor a začal sa s rozahnutými
rukami a rozkročenými nohami pomaly pohybovať po
priečnych drôtoch ponad druhý plot smerom k vonkajšej
strane ohrady, celú koncentráciu som sústredil na to, aby
som neskĺzol dolu. Stále som si sám pre seba opakoval:
‚Bernard, len pomaly, len pomaly. Aj keby hromy padali,
len pomaly... Ešte kúsok..., ešte, počkaj, oddýchni si... Neboj sa. Len pomaly...!‘ Keď už som bol na konci a začal som
po treťom, vonkajšom plote liezť dolu a videl som si zakrvavené ruky, šepkal som si iba s úľavou: ‚Ďakujem, Bože,
ďakujem..., ešte ma chvíľku podrž... a to najhoršie budem
mať za sebou.‘ Keď som doskočil na zem, chvíľu som ostal
ležať, ale všade navôkol bolo cho, iba údery môjho vlastného srdca a ťažký dych bolo počuť. Vstal som a čo mi sily
stačili, uberal som sa poľom smerom k rakúskej dedine, o
ktorej som vedel, že je vo vzdialenos okolo troch kilometrov.“ Tu náš rozprávač urobil dlhšiu prestávku, aby sme sa z
napäa, ktoré sa trochu prenieslo aj po toľkých rokoch ež
na nás, spamätali, zapili ho sangriou, národným španielskym nápojom, ktorý ovocím a ovocnými šťavami oslabuje
silu vína, aby sa dalo dlhšie piť a len pomaly účinkovalo na
naše zmysly. Najlepšia sangria je tá, ktorú z čerstvého ovocia s dobrým vínom zarobí domáca pani. Keby ste sa pýtali
na recept na prípravu sangrie, rovnako ako aj na prípravu
všeobecne rozšírenej paelly, domáca pani upadne do rozpakov. Povie vám, že tak ako je vo všetkých kuchárskych
knihách, avšak ako to robí ona, je do istej miery rodinná
tradícia, prechádzajúca z generácie na generáciu. Je toľko
receptov na sangriu, koľko je domácnos. Je to čosi podobné, ako s našou slovenskou kapustnicou... Ale aby som
neodbočoval, zostaneme pri Bernardových spomienkach.
„Ale  odpadol kameň zo srdca, keď si bol od hraníc
mimo dostrelu. Veď pri prechode mnohých zastrelili dokonca na rakúskom území,“ poznamenal Ferko Chajma. V
tejto fáze nášho stretnua nás obe španielske manželky
mojich priateľov opusli, pretože aj tak nám nerozumeli. Občas nás prerušili po anglicky, ale ináč medzi sebou
hovorili španielsky i so svojimi manželmi. Obe manželky
strávili mnoho rokov so svojimi mužmi v Austrálii a ich de
sa tam narodili.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Stretnutie prezidentov v Pieninách
V niekdajšom duchovnom centre Zamaguria - Červenom Kláštore sa 26. augusta stretli preziden Slovenskej
a Poľskej republiky – Ivan Gašparovič a Bronisław Komorowski. V rámci rokovaní sa venovali otázkam rozvoja infraštruktúry, cezhraničnej spolupráce, turizmu a cestovného
ruchu v regióne Taer a Oravy. Dotkli sa ež otázok spoločnej kandidatúry na zimné olympijské hry, výstavby plynového interkonektora i otázok východného partnerstva EÚ.
Stretnue zavŕšili splavom po Dunajci na tradičnej pl, čím
symbolicky vyjadrili podporu cestovného ruchu v oblas
Pienin. (mm-m)

Vláda menovala podpredsedu ÚSŽZ
Vláda Slovenskej republiky
menovala 3. júla 2013 do funkcie podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s účinnosťou od 1. augusta 2013
PhDr. Petra Prochácku. V jeho
pôsobnos na ÚSŽZ je zastupovanie predsedu úradu v rozsahu jeho práv a povinnos,
ako aj priame riadenie Odboru teritoriálneho, kultúrneho
a informačného. (www.uszz.sk)

Piwowarczyka z poľskej Zabnice sa im skutočne podarilo
vyrobiť trombity, rohy a takmer úplné oravské dvojhlasné gajdy. Najmä technologicky náročná výroba gájd dala
záujemcom zabrať. Veď ich výrobcovia radi hovoria, že
musia zvládať deväť remesiel. A tak záujemcovia najskôr
na sústruhu zo suchého slivkového dreva vytáčali drevené
čas – huky a gajdice, ktoré neskôr vylievali cínom a dávali im ﬁnálny tvar. Gajdy komplezovali s už vyrobenou
kozou kožou a ﬁnalizovali mosadzným zakončením gajdice i huku a osádzaním piskorov. Výroba trojmetrovej
trombity bola náročná najmä vo vydlabaní celého vnútra
nástroja. Na workshope sa záujemcovia naučili i hrať tradičné cifry a melódie a tvorivé stretnua obohali proﬁlové prezentácie muzikantských rodín z Oravskej Polhory
a Sihelného – Masovcov, Machajdovcov a Luscoňovcov.
Usporiadateľov najviac potešila skutočnosť, že do výroby
a hry sa akvne zapojili i de, mladí pokračovatelia tradície. Organizátor workshopu – Oravské kultúrne stredisko

Polhorské tvorivé stretnutie
s ľudovou kultúrou
Takmer tridsať záujemcov zo Slovenska a Poľska sa od
26. augusta do 1. septembra stretlo na workshope v Oravskej Polhore, aby vnikli do tajov výroby gájd, trombít a paserskych rohov. Pod vedením zručných majstrov – Juraja
Dufeka z Bojníc, Franška Skurčáka z Rabče a Stanislawa
26
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
v Dolnom Kubíne zvolil miesto jeho konania nie náhodne.
Práve Oravská Polhora a susedné Sihelné sú jednými z posledných oblas, kde sa v súčasnos na gajdách nielen hrá,
ale sa i vyrábajú. Aktuálny trend podporuje i každoročne
usporadúvaný medzinárodný gajdošský fesval Gajdovačka, v ktorého programoch sa predstavuje viac ako stovka
gajdošov z viacerých európskych štátov. V tomto roku sa
uskutoční od 13. do 15. septembra. I vďaka fesvalu a súťaži mladých gajdošov, ktorá je jeho súčasťou dnes na gajdách v Oravskej Polhore hráva desiatka de a pôsobí tu
i niekoľko gajdošských hudieb. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Kongres slovanských matíc v Martine
Ako nás história učí, kultúrne spolky slovanských národov známe pod menom Mace, sa stali jedinečným fenoménom slovanských národov v Európe. Prevažná časť
z nich vznikla a pôsobila v rakúsko-uhorskom mocnárstve
a slúžili ako obrana utláčaných národov. V obdobiach národnej neslobody mace plnili národno-reprezentačnú
úlohu. Nadväzovali spoluprácu s inými kultúrnymi, najmä
slovanskými spolkami. Slovanské mace vznikali od prvej
štvrny 19. storočia. Vznik jednotlivých mac odzrkadľuje,
aké boli polické a kultúrne podmienky toho-ktorého národa, pre jeho národný a kultúrny rozvoj. A tak po vzniku Mace srbskej (1826) postupne vznikali Maca česká (1831),
Maca ilýrska (1842), Maca lužicko-srbská (1847), Maca haličsko-ruská (1848), Maca moravská (1849), Maca
dalmanska (1861). V jubilejnom roku síceho výročia príchodu učiteľov Slovanov sv. Cyrila a Metoda vznikla Maca
slovenská (1863) a o rok neskôr Maca slovinská (1864).
Po nich nasledovali mnohé ďalšie, no môj krátky historický
prehľad, chcem zastaviť práve tu – v jubilejnom roku 1863,
v roku 1150. výročia príchodu Konštanna a Metoda na
naše územie a 150. výročia založenia Mace slovenskej.
Práve toto jubileum sa stalo movujúcim prvkom uskutočniť 2. európsky kongres Mac slovanských národov.
Kongres sa konal v dňoch 31. júla – 3. augusta 2013
v Maci slovenskej v Marne. Samotné rokovanie sa udialo 1. augusta 2013, no už v predvečer rokovania si jednotlivé mace mali možnosť v priestoroch Turčianskej galérie
inštalovať malú výstavku svojich prác, literárnych a kultúrno-spoločenských výstupov. Táto výstavka slúžila na prezentáciu tvorivých počinov jednotlivých mac počas celého dňa rokovania kongresu. Kongres zobral na vedomie
tú skutočnosť, že Mace jednotlivých národov majú dnes
odlišné postavenie a poslanie v národnej spoločnos, no
účasť na prvom a na druhom európskom kongrese mac
slovanských národov dokazuje to, že otázka národnej kultúrnej a duchovnej identy Slovanov v Európe i na svete,
je stále živá, a preto si vyžaduje svoju pozornosť.
Druhý európsky kongres mac slovanských národov za
prítomnos delegácií: Mace slovenskej, Mace slovinskej, Mace českej, Mace bunjevackej, Mace sliezskej,
Mace čiernohorskej, Mace lužicko-srbskej, troch slovenských mac v Srbsku, v Chorvátsku a na Ukrajine a Fóra slovanských kultúr prijal Memorandum, v ktorom jasne
deklaruje otázku intenzívnejšej spolupráce mac slovanských národov. V podnetoch a návrhoch diskusie odzneli
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určité návrhy foriem a metód práce v budúcnos, s cieľom
dosiahnuť pozivnejšie výsledky.
Ďalšie dni sa delegácie mac slovanských národov
v Marne stali hosťami osláv 150. výročia založenia Mace slovenskej. Mali možnosť byť hosťami na výstavách:
Svä Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení, Maca v národe – Národ v maci, na slávnostnej prezentácii
poštovej známky, striebornej zberateľskej mince, na prezentácii knihy Vrastanie do času, na odhalení súsošia sv.
Cyrila a Metoda, odhalení búst Jána Francisciho, Štefana
Moysesa a Karola Kuzmányho, doplnené o mnohé ďalšie
podujaa.
Verím, že 2. európsky kongres Mac slovanských národov v Maci slovenskej v Marne sa stal pre jednotlivé delegácie mac slovanských národov nielen kultúrno-spoločenským zážitkom, ale aj určitým movačným podnetom
pre ďalšiu spoluprácu v duchu hesla: „Stretávajme sa, aby
sme nezabudli a zabudnu, aby sa nestrali“. (Mgr. Daniel
Zemančík)

Vodníkove zlaté kačky
Tak znie názov prvej reedície zamagurských rozprávok
z pera Viktora Majerika a Petra Glocka, ktorá sa po necelých štyridsiach rokoch znovu objavuje na knižnom trhu
vo vydavateľstve Goralinga. Tentokrát bude oblečená v novom šate, v pestrých ilustráciách známeho slovenského
ilustrátora Marna Kellenbergera. Premiérové uvedenie rozprávok do života
sa uskutoční 21. septembra
v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi za účas jedného z autorov i spomínaného ilustrátora. Program
obohaa vystúpenia zamagurských folklórnych súborov Maguranka a Pieniny
zo Spišskej Starej Vsi, Frankovčan z Malej Frankovej,
Osturňanka a Osturničik
z Osturne. Vystúpiť príde
aj detský folklórny súbor
Klnka z Braslavy. Peknú rozprávkovú knižku s príbehmi zo
Zamaguria s podpismi autora i ilustrátora si budete môcť
po prezentácii zakúpiť, ale takež vyhrať, ako aj rôzne iné
zaujímavé ceny z vydavateľstva Goralinga. (mm-m)
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NOVÁ BELÁ

Zachrániť od zabudnutia II.
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Svojou súkromnou etnografickou zbierkou sa už nebohý
prof. Jan Grochowski snažil upozorniť na krásu spišskej ľudovej
kultúry, ktorá je neodlúčiteľne spojená so slovenskou národnostnou menšinou žijúcou na tomto území. Jeho veľká záľuba v tejto
oblasti prerástla do obsažnej zbierky tradičného domáceho i poľnohospodárskeho náradia, ktoré uskladnil v kúpenej vo Fridmane
spišskej izbe vedľa svojho domu. Zbierka má vyše tridsaťročnú venské i spišské melódie mladá ľudová katradíciu a v súčasnosti sa jej, ako aj celej jeho pozostalosti venuje pela, ktorej členovia boli takež účastníkmi
syn Piotr s manželkou Beatou a manželka Elżbieta Grochowska. projektu Vyučovania hry na ľudových ná-

S

poločne prišli k záveru, že táto namáhavo vytvorená
zbierka by mala slúžiť miestnej i širokej verejnos, kde
by si mladá generácia ozrejmovala, ako vyzeral život
ich predkov, aké náradie používali v každodennom živote,
kým prišli do ich života moderné výdobytky doby. Preto
tento rok už po druhýkrát v jedno teplé prázdninové poobedie otvorili brány svojej domácnos pre turistov i všetkých záujemcov.
Druhým ročníkom akcie Zachrániť od zabudnua sprevádzali záujemcov majitelia zbierky Piotr a Beata Grochowskí, riaditeľka Verejnej gminej knižnice v Novom Targu
Mária Bednarčíková, krajanka Anna Bendiková, richtár Novej Belej Jozef Majerčak a predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Belej Paweł Długi.
V rozhovore s nami Piotr Grochowski uviedol, že akciu
sa podarilo zorganizovať vďaka ústretovos rodiny a spomenutých ľudí, ktorým patrí vďaka za ochotu venovať svoj
čas v prospech druhých. Pozvanie na akciu dostali aj médiá, ako to bolo vlani sľúbené, o. i. tvorca webovej stránky
Nová Belá S. Krzysztofek a redakcia Život. Prezentovanú
zbierku si prišilo pozrieť veľa návštevníkov z obce i turistov, medzi nimi bol aj vojt Gminy Nový Targ J. Smarduch.
Okrem etnograﬁckej zbierky si návštevníci mohli pozrieť tradičný kroj používaný v obci Nová Belá, ktorý prezentoval Jozef Majerčak a rozprával aj o jeho premenách
na rozhraní storočí. Pritom prezentoval i publikáciu spojenú s touto témou, ktorá bola vydaná v rámci projektu
Spišský kroj v obci Nová Belá. Pre rozptýlenie zahrala slo-

Majitelia zbierky B. a P. Grochovskí v spoločnosti J. Majerčaka
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strojoch. Obidva projekty v obci realizoval Zberateľ prof. J. Grochowski
Spolok Slovákov v Poľsku.
Pozornosť mladších návštevníkov priahlo drevené
náradie používané v domácnos i v poľnohospodárstve,
napr. gápeľ (nárečovo kiyrot) čiže stroj na mlátenie obilia poháňaný koňmi, drevené i kovové náradia na výrobu
masla, proces spracovania ľanu a kováčsky mech z roku
1860. Pre starších to bola zasa retrospekvna prechádzka
svojou mladosťou a spomienky, ktoré sa v tomto okamihu
vynárali v pamä. A hneď priamo na mieste sa o ne podelili s prítomnými.
Zbierka je veľmi rozsiahla a nie všetky exponáty boli
sprístupnené verejnos. V dome Grochowských sa nachá-

Vojt J. Smarduch nahliadol do múzea

Veľkej pozornosti sa tešila kovová nádoba na mútenie masla
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ki

A. Bendiková spomína na drevený riad,
ktorý bol u nich doma

dza ešte veľké množstvo exponátov, o. i. stolárske i domáce
náradie, ktoré možno v budúcich ročníkoch akcie budú
môcť prezerať i návštevníci.
M. Bednarčíková rozpráva o domácom náradí
Toto súkromné múzeum
prof. J. Grochowského, a dnes
už jeho rodiny, je výborným odzrkadlením minulých čias,
ktoré v odkaze ponecháva nám, aby sme si uvedomili ako
žili naši predkovia, ale aj z akého kultúrneho prostredia
pochádzame. Novobeľania by mu mali byť vďační za to, že
mal takéto činorodé odhodlanie pre zveľadenie a šírenie
spišského kultúrneho dedičstva. Na základe tejto súkromnej etnograﬁckej zbierky vidíme, ako nás vnímal, našu kultúru i tradície človek „zvonku“, ktorému mu veľmi prirástli
k srdcu.
Organizátori už teraz pozývajú na ďalší ročník tejto akcie a dúfajú, že príde ešte viac záujemcov o poznanie minulos, ako ich bolo tento rok, čo im aj prajeme.

P. Długi rozpráva o druhoch nástrojov na mútenie masla

Hrá ľudová kapela
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Slovensko
– moja srdcová záležitosť
autor DOROTA SMONDEK SIEMIENIEKIEWICZ
Slovensko som si po prvýkrát všimla, keď som bola malá, na
dedkovej reliéfnej mape. Tam, kde boli znázornené hory, boli
zároveň krajšie, jesenné farby, ktoré mám veľmi rada. Až neskôr
som sa dozvedela, že kopčeky na mape s krásnymi farbami sú
Slovenskom, teda už za čiernou čiarou, ktorou bola hranica. Túto
hranicu som prvýkrát preskočila až omnoho neskôr, na štúdiách.
Moje srdce si získala príroda a dobrota ľudí. Na um mi prichádzajú slová z filmu o Jánošíkovi „Čo nám viac treba, ak máme Boha
a pieseň”. A tam, kde je pieseň, tam žijú ľudia s dobrým srdcom.

N

o až teraz som strávila na Slovensku dlhšie obdobie.
V dňoch od 8. júla do 26. júla tohto roka som sa spolu
s Máriou Chalupkovou z Novej Belej zúčastnila Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorá sa uskutočnila v školiacom stredisku Harmónia v Modre. Mala som
možnosť nielen sa naučiť slovenský jazyk, ale zároveň aj
spoznať najkrajšie miesta Slovenska. Niektoré miesta som
navšvila už aj predtým, ale teraz som ich vnímala úplne
inak. Spoznala som Modru s jej vinohradmi, Braslavu s
Devínom a širokým Dunajom a umeleckou kaviarňou s hojdacími sieťami, veľkým šachom a dobrou kávou. Mohla
som spoznať Trnavu, Červený Kameň, Banskú Šavnicu
– tajuplné rozprávkovo situované mesto v horách so svojimi baňami, s hodinami s opačnými ručičkami. Krásnu Harmaneckú jaskyňu so svojimi tajuplnými chodbami a tvarmi
alebo romancký zámok v Bojniciach. Objavila som Hronsek s jeho dreveným kostolíkom, Jánošíkove diery s úzkymi
priesmykmi a prekrásnou prírodou, majestátny Oravský
hrad, drevený Betlehem v Rajeckej Lesnej, Čičmany s krásnym skanzenom, Hrad Beckov či mesto Marn. Tieto všetky miesta mi ukázali, aké je Slovensko pekné a rôznorodé.
Na všetkých týchto zámkoch a hradoch som sa mohla cíť
ako princezná z rozprávky, kde som si mohla zastrieľať z luku i kuše, a obdivovať krásne dobové kroje.
Keď si pomyslím na to strieľanie, prichádza mi na um
ešte jedna vlastnosť Slovákov. Hovorí sa, ako sme sa to
dozvedeli na exkurzii, že si niekto drží servítku pred ústami, ale mne sa zdá, že Slováci svoj názor neobaľujú do kadejakých obalov, ale vyjadria ho takým spôsobom, že le
ako strela priamo do srdca. A mňa presne takto traﬁlo Slovensko, svojím jazykom, kultúrou, ľuďmi. Preto by som sa
chcela poďakovať Spolku Slovákov v Poľsku a redakcii Život
za umožnenie mi a pomoc pri vybavovaní všetkých náležitos, vďaka čomu som mohla stráviť krásne chvíle v srdci
Európy, v malom, ale za to veľmi krásnom Slovensku.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Čo s hraničným priechodom Trstená-Chyžné?
autor MARIÁN SMONDEK
Letná turistická sezóna sa začala i opäť skončila, avšak na slovensko-poľskom pohraničí na Orave turistov už tradične aj tento
rok vítal takú malý tankodrom, teda hraničný priechod na mieste, kde sa ešte pred niekoľkými rokmi ľudia strachovali, pretože
tu museli prejsť pasovou i colnou kontrolou. Pokiaľ bolo miesto
využívané na pôvodný účel, teda na spomínanú kontrolu, bolo
v dobrom technickom stave a nejaké malé nedostatky neboli natoľko cítiteľné ako teraz, lebo aj tak sa tam musel každý zastaviť
a viac sa sústredil na samotnú kontrolu ako na cestu. Avšak už
v roku 2004, v máji, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie,
z hranice odišla hraničná polícia a tým aj pasová kontrola a zostala už len tá colná... Ale po vstupe do Schengenského priestoru
21. decembra 2007 zanikla aj povinná colná kontrola a tak sa
autá na hranici z dňa na deň prestali zastavovať. Počiatočnú radosť však v istom momente začala striedať pálčivá otázka: Kadiaľ
prejsť cez tento priechod?

D

opravu tož slovenská strana odklonila cez parkoviská po obidvoch stranách, kadiaľ pôvodne prechádzala
len nákladná doprava. Takže sa osobné autá museli
preplietať medzi zaparkované nákladné autá a pri výdatnom daždi prekonať niekoľko mlák, či skôr jazierok, ktoré
tu dažďová voda vytvorila. Pre každodenného cestovateľa sa tento stav stal samozrejmosťou, ktorý síce hodnol
hundraním, ale vedel, kadiaľ prejsť. Horšie boli na tom
zahraniční turis, ktorí sa neraz snažili prekliesniť pomedzi kamióny, ale keď natraﬁli na spomínané jazierko, neraz
odstavili na boku svoje nablýskané auto, lebo sa jej doslova prestrašili a odvahu nabrali po zhliadnu viacerých
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úspešných prejazdov domorodých šoférov. Na zlý technický stav doplali viacerí vodiči, ktorí neprispôsobili rýchlosť
stavu vozovky a rozbili svoje vozidlá o betónové zvodidlá.
Táto situácia sa však má podľa plánov do 1. novembra tohto roka zmeniť. Ako nám povedal primátor mesta
Trstená Jozef Ďubjak, do ktorého katastra patrí aj tento
hraničný priechod, po dlhých prieťahoch a troch výberových konaniach sa Slovenskej správe ciest podarilo tree
výberové konanie úspešne uzavrieť a nájsť zhotoviteľa na
opravu hraničného úseku cesty. Vďaka tomu sa na prelome júla a augusta začalo s opravami hraničného priechodu. Prvou a základnou vecou bude sprejazdnenie a zlepšenie bezpečnos tohto úseku. A prečo to trvalo tak dlho?
Treba si uvedomiť, že výberové konanie je procesom a ak
niektorá zo strán má námietky, môže sa odvolať a tým sa
celý proces predlžuje a niekedy úplne zastaví a treba začínať od začiatku, pretože tak to stanovuje zákon.
Mesto Trstená má však s týmto miestom ďalekosiahlejšie plány a postupom času by tu rado v spolupráci
s políciou postavilo Informačno-turiscké centrum činné
24 hodín denne, vďaka ktorému by každý cestovateľ postrehol, že prekročil hranicu a prišiel na Slovensko. Na
tomto mieste by sa dozvedel niečo o Slovensku, o Žilinskom samosprávnom kraji, o Orave, tu by si mohol občerstviť, oddýchnuť si a odniesol by si odaľ už po prechode prvých metrov po území Slovenskej republiky milú
spomienku na tento kraj.
Verím, že táto vízia sa postupom času naplní, a miesto
zlých spomienok predchádzajúcich generácii sa zmení na
miesto krásnych spomienok, ktoré si odaľto odnesú e
mladšie.
9/2013
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Gratulácia
Dávame na známosť všetkým, že snaha a seriózna výskumná vedecká práca bola
odobrená vedeckou obcou
historikov na Slovensku, ktorí ju potvrdili udelením našej
kolegyni a redaktorke časopisu Život PhDr. Milici Majerikovej-Molitoris vedeckého
tulu Philosophiae Doctor
(PhD.). Dizertačnú prácu s témou: Severný Spiš a horná
Orava v rokoch 1945-1947 v kontexte česko-slovenskopoľských vzťahov obhájila 21. augusta 2013 na Katedre
histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prajeme
jej pri tejto príležitos veľa úspechov v ďalšej odbornej
a vedeckej práci.

Láska včera a dnes navždy, Jer 31, 3
Mamička, otec, ste spolu 50 rokov. Pol storočia jeden
spolu s druhým, tešíte sa spoločne, staros si delíte, pomáhate si. Váš život nebol vždy ľahký, všelijaké ťažkos sa
museli prekonať. Však sami najlepšie viete. No Vy ste sa im
nepoddali. Mali ste tož jeden druhého.
Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvorili mohutný
kmeň, silný. A my všetci sme radi a sme Vám nesmierne
vďační, že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať z neho
energiu.
A tak sa my, Vaše de a vnúčatá, chyťme za ruky, aby
sme tento veľký strom, stojaci 5 desaťročí objali a vyjadrili
tak našu lásku, poďakovanie, ale aj sľub, že Vás budeme
chrániť a starať sa o Vás, pretože Vás máme radi, pretože
si to zaslúžite.

Kolekv redakcie Život a ÚV SSP

***
Veľa pohody, šťastné náhody,
žiadne nehody, významné dohody,
úžasné príhody, duchovné hody,
partnerské zhody a ďalšie výhody!
Blahoželanie patrí Franškovi Lukašovi z Kanady, rodákovi z Novej
Belej, ktorý v septembri toho roku
oslávil 50-te narodeniny. K tomuto životnému jubileu mu blahoželanie zasiela celá rodina.
***
Šťastné manželstvo to je láska, ktorú si vzájomne dávate,
je to porozumenie a pocit dôvery,
na ktorý sa môžete spoľahnúť,
je to radosť a šťase zo spoločných úspechov.
Je to puto, ktoré Vás spája už 50 rokov v dobrom i v zlom.
Prajeme Vám pevné zdravie
a ďalšie roky vo vzájomnej podpore.

Zlaté jubileum spoločnej cesty životom oslávili 17. augusta 2013 v krempašskom kostole sv. Marna manželia
Mária (rod. Tomáškovičová) a Severín Zygmundovci. Pri
tejto príležitos im zasiela vinš celá rodina.
ročník 55

Táto gratulácia patrí zlatým jubilantom Žoﬁi a Karolovi Bednarčíkovím z Novej Belej, ktorí v septembri oslávili
polstoročie spoločnej cesty životom a pri tejto príležitos
im blahoželá celá rodina.

Ocenenie pre Jána Bašistyho
Pri príležitos XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku boli
za svoju prácu v prospech slovenskej menšiny v Poľsku ocenení viacerí členovia
Spolku
Slovákov
v Poľsku. Medzi
nimi nechýbal ani
predseda miestnej
skupiny v Jablonke
Ján Bašisty, ktorý
sa akvne angažuje predovšetkým
na Orave. Sošku
s logom podujaa
a ďakovný list mu
odovzdal generálny tajomník ÚV SSP
Ľudomír Molitoris
počas trhov ľudového umenia v Krakove. (mm-m)
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Pamiatke Žofie Chalupkovej
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Dňa 9. septembra 2013 uplynulo päť rokov, ako naše krajanské hnutie navždy opustila krajanka Žofia Chalupková z Novej
Belej. Zosnulá bola aktívnou a neúnavnou obhajkyňou záujmov
slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku a aktívnou
členkou Spolku Slovákov v Poľsku. V každom prostredí, do ktorého prišla, sa otvorene hlásila k slovenskej národnosti, aj keď jej to
sťažovalo život. Jej uvedomelý prístup k slovenskému povedomiu
sa formoval v rodine, ktorá bola silne slovenská.

N

arodila sa 29. júla 1955 v Novej Belej, ako tree dieťa v poradí v rodine krajanského akvistu Franška
Chalupku a Márie, rod. Rejčákovej. Žoﬁa mala troch
súrodencov: sestry Annu a Máriu a brata Jána. Základné
vzdelanie v rokoch 1962-70 získala v rodnej obci. Neskôr,
rovnako ako sestra Anna, absolvovala Všeobecnovzdelávacie lýceum so slovenským a poľským jazykom v Jablonke,
na ktorom zmaturovala v roku 1974. Študovala na Univerzite Komenského v Braslave - odbor slovenský jazyk
a literatúra. Od roku 1977 začala ešte štúdium druhého
odboru - etnograﬁe. V roku 1979 slávnostne promovala
zo slovenčiny a národopis ukončila v roku 1982. Po návrate zo štúdia do Poľska krátko pôsobila ako inštruktorka na
Ústrednom výbore Kultúrno-sociálnej spoločnos Čechov
a Slovákov v Krakove. Od decembra 1982 nastúpila do práce v Múzeu Tatrzańskom v Zakopanom, kde bola samostatnou pracovníčkou pre zriadenie etnograﬁckých zbierok
Šoltyšskej usadlos v Jurgove a Usadlos Korkošovcov
v Čiernej Hore, ktoré sa nachádzajú v takmer nezmenenej
podobe dodnes. Zariaďovala aj dvorskú usadlosť v Lopušnej. Etnograﬁcká práca bola pre ňu ako stvorená. Venovala
sa jej naplno, avšak lákala ju aj práca učiteľa. Keď dostala
príležitosť učiť na škole, využila ju. Jej učiteľské začiatky
boli spojené s Čiernou Horou od Tribša, kde pôsobila v rokoch 1983-86 ako učiteľka slovenčiny. Neskôr vyučovala
slovenský jazyk v Kempachoch na základnej škole (19862008) a gymnáziu (1999-2007) a občas vypomáhala aj na
Slovenskej základnej škole v Novej Belej. V priebehu dvadsaťpäťročnej učiteľskej praxe vychovala viaceré generácie
žiakov, ktorým sa snažila zaštepiť vrelý cit k Slovensku,
slovenskej literatúre a jazyku. Svojich žiakov učila aj o slovenských reáliách a venovala i priestor na rozhovory s nimi
o ich problémoch, za čo jej boli vďační.
Dôležitá bola pre ňu regionálna výchova, či alebo už
v rodinách alebo v škole. Nabádala ľudí k tomu, aby si vážili rodinné tradície, nárečie, kroje a náradia, ktoré sa voľakedy využívali v domácnos pri gazdovských prácach. Jej
snom bolo zostaviť nárečový slovník obce Nová Belá. Sama
zbierala staré lisny, fotograﬁe, kroje, taniere, džbány a
pod. O týchto otázkach diskutovala so svojimi známymi,
o. i. s nebohým prof. J. Grochowskim, ktorý bol fascinovaný spišským regiónom, jeho zvykmi, tradičnou slovenskou
kultúrou zvlášť v Novej Belej, ako aj ďalšími.
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Akvne sa zapájala do
činnos spolkových orgánov.
Bola členkou MS SSP v Novej
Belej, ktorá ju delegovala na
obvodné schôdze a zjazdy.
Na VIII. zjazde Kultúrno-sociálnej spoločnos Čechov
a Slovákov v Poľsku bola zvolená za členku predsedníctva
Ústredného výboru a neskôr
vykonávala viaceré funkcie,
o.i. bola členkou pléna ÚV
SSP od 22. januára 1995
do 17. novembra 1996 (IX.
zjazd), podpredsedníčkou
ÚV Spolku Slovákov v Poľsku
od 17. novembra 1996 do 26. januára 2003, členkou predsedníctva Ústredného výboru SSP od 26. januára 2003 do
9. septembra 2008. Okrem toho bola členkou Spolku sv.
Vojtecha a Miestneho odboru Mace slovenskej v Novej
Belej. V každej z týchto organizácii sa akvne zapájala do
jej činnos.
Bola ež publikačne činná. Jednak ako dopisovateľka
časopisu Život a členka redakčnej rady od roku 1983 do
2008, jednak ako spoluautorka učebných osnov Slovenský
jazyk – učebné osnovy pre základné školy (Varšava 1993),
učebníc: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. ročník (Varšava 1997), Hlavolam – cvičebnica pre 4.-6. ročník
ZŠ (Varšava 2000), Devín - učebnica pre 1. ročník gymnázia
(Varšava 2001), Devín – pracovný zošit pre 1. ročník gymnázia (Varšava 2001).
V rokoch 1984-2008 bola takež súdnou tlmočníčkou
slovenského a českého jazyka. Často zdôrazňovala, že je to
náročná a zodpovedná práca, ale aj to, že ľudí ochotných
ju vykonávať je čoraz menej, preto nabádala viacerých,
aby vstúpili na tlmočnícky chodníček.
V našich srdciach ostane navždy ako usmiata, plná elánu, rozličných akvít, plánov teta Žoa, krajanka, priateľka, spolužiačka a kolegyňa. Nech odpočíva v pokoji!

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka Anna
Pastušeková z Gaerﬁeldu, pochádzajúca z Kacvína, sumou 200,- USD a Franšek Vodžák z Čenstochovej sumou
100,- zl, ktoré venovali na činnosť Spolku Slovákov v Poľsku a redakcie Život. Srdečne všetkým darcom ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu: TowarzystwoSłowaków w Polsce, ul. św.
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.
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Dňa 15. júna 2013 zomrel v Nedeci vo veku 77 rokov krajan

FRANTIŠEK KUŽEL
Zosnulý bol akvnym krajanom
a dlhoročným, verným čitateľom
Života. Pochádzal zo slovenskej
rodiny. Svojmu slovenskému národnému presvedčeniu bol verný
do smr. Jeho otca zabila banda
„Ognia“ za slovenské povedomie. Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo, brat a švagor. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dňa 12. augusta 2013 zomrela
v Jurgove vo veku 86 rokov krajanka

MÁRIA
MIŠKOVIČOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou Spolku a čitateľkou časopisu
Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, prababička a známa. Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP v Nedeci

Dňa 13. júna 2013 zomrela
v Čiernej Hore vo veku 92 rokov
krajanka

MÁRIA VÁCLAVOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku
a dlhoročnou čitateľkou Života.
Vždy sa rada s každým porozprávala a úsmev jej nikdy neschádzal
z tváre. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dňa 14. augusta 2013 zomrela
v Jurgove vo veku 80 rokov krajanka

ŽOFIA
PAVLAKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou Spolku a vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babka, prababka a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

MS SSP v Čiernej Hore

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.
•
•
•
•

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 utorok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v
Krakove o 16.30 hod.
•
•
•
•

september – 24.09.2013
október – 29.10.2013
november – 26.11.2013
december – 17.12.2013

ročník 55

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Marna o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzaa Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a ﬁliálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navšvenia Panny Márie o 7.45 hod.
a 9.30 hod., ﬁliálka Tatranská Javorina - kostolík
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Marna o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

33

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Milé de,

vašou úlohou bude vymaľovať obrázok a napísať, čo vás budí ráno, keď idete
do školy. Svoje odpovede nám pošlite do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže
s ﬁnančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V auguste sme odmenili: Kacpra Kościelaka z Veľkej Lipnice a Justynku
Szczepaniecovú z Krempách.

Marta Benčaťová

RIEKANKA
Vyzúva sa Zuzička,
vyzúva sa Zorka,
vyzúva sa Zdenička,
už je bosá nôžka.
Vyzuli si nožičky,
vyzuli si obe,
Zuzke, Zorke, Zdeničke
v jazierku je dobre.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Má to veľké brucho,
štyri rohy, žiadne nohy.
Čo je to?
.........................................

Iveta Dzuričková

V pondelok
doma nebudem

MYŠI V SKRÝŠI
Jedna veľká myš
mala malú skrýš.
A v tej malej skrýši
žili malé myši.
Veľká myš sa všade pýši,
Že má v skrýši malé myši.
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

V pondelok doma nebudem,
v utorok na jarmok pôjdem
a v stredu z jarmoku,
vo štvrtok s chlapcami do šenku.
A v piatok, Anička moja,
ty budeš ženička moja,
34
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v sobotu rúčku dáš,
v nedeľu pôjdeme na sobáš.
Čija si, Anička, čija,
otcova či materina,
Čija som, čija som,
šuhajko, šuhajko, tvoja som.
9/2013

text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

M

amka vraví, že koniec prázdnin bol hekcký. Neviem presne, čo
to znamená, ale podľa mňa, boli posledné prázdninové dni ako
včelí úľ. Ja viem, je to čudné prirovnanie, ale fakt to tak vyzeralo. Prišla k nám návšteva z Prahy. Boli to tatkoví známi, či nejaká
vzdialená rodina, už neviem. Dvaja mladí ľudkovia, celkom príjemní a veselí. Mysleli sme si, že budú chcieť cestovať, chodiť na výlety, pozrieť si všetky pamiatky v okolí. Ale predstavte si – zostali celý
čas doma. Chceli pomáhať na záhrade a mamke v kuchyni! Že vraj
toto je naozajstný oddych. Ani sa nečudujem. Hanka „žíkala“, že má
v Prahe peknú, ale aj veľmi náročnú prácu. A keďže bývajú na okraji
mesta, musí každé ráno vstávať naozaj zavčasu a z práce sa vracia až
večer. Je tak unavená, že sa jej až ani variť nechce a preto najčastejšie
navštevuje rýchle občerstvenia. Potom sa s mamkou dlho rozprávali
o nejakých chorobách a strese a čo ja viem čo ešte. No a popri tom
varili, piekli koláče, zavárali a miešali marmelády. Dokonca sa pusli
do výroby domáceho ovocného likéru. Honza nám zas každé ráno kosil trávnik. Tatko sa len smial, že chúďatko tráva ani neshne za noc
vyrásť. Ale Honzu to očividne bavilo. A to nie je všetko. Narúbali toľko
dreva, že bude aj na dve zimy a pusli sa aj do murovania kamenného
múrika. No koniec sveta! Pobehovali hore dole, hučali, vrteli sa, pracovali – no ako vo včeľom úli. To bolo všetko fajn, lenže my sme v tom
zhone zabudli na prípravy do školy. Chápete? Veď mne sa to nikdy
nestalo! Vždy som mala ceruzky zastrúhané už dvadsiateho augusta.
A teraz – v pondelok som šla do školy úplne nepripravená. Starý peračník bol úplne na franforce odkedy ho Fero šmaril po provokatérovi
Adamovi. Školská taška by hádam ešte niečo vydržala, ale keď som sa
ju pokúšala vyčisť, odtrhla som pracku a už sa nedala zatvoriť. No
a keďže som opäť trochu vyrástla, cvičebný úbor na telesnú výchovu
plus tenisky potrebovali nové vydanie. A čo je najhoršie, zabudli sme
kúpiť voľný lístok na autobus a na pošte zaplať šek za stravu. Vedeli
sme, že na nákupy budeme mať iba pár hodín. A vtedy mi mamka dala
prvú domácu úlohu. „Nakresli si mapu, zaznač všetky ulice, obchody
a miesta, kam potrebujeme zájsť. Urob plán. Pospájaj miesta a vytvor
najrýchlejšiu trasu. Postupuj logicky, ale aj prakcky – napríklad, aby
sme ťažké nákupy nemuseli ťahať po celom meste.“ Úlohu som splnila. Ako by ste to vyriešili vy?
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DURŠTÍN
Obec Duršn sa nachádza
v severozápadnej čas spišského
Zamaguria, kde sa na majetkoch
pánov z Lomnice vyvinuli počas
14. storočia viaceré nové sídla.
Prvá písomná zmienka o Duršne pochádza z 15. storočia, kedy
už obec existovala a mala svojho
farára. Názov má pravdepodobne nemecký pôvod a v preklade označuje tvrdú skalu. Duršn
patril, spolu s viacerými ďalšími
zamagurskými obcami, do tzv. nedeckého panstva. Obyvateľstvo
sa venovalo najmä chovu dobytka a poľnohospodárstvu. V obci
fungovala aj dvorská pálenica,
ktorej výrobky boli dovážané do
panských pivníc vo Fridmane.
Murovaný kostol sv. Jána si obyvatelia vybudovali až koncom
19. storočia, pričom cirkevne bola
obec ﬁliálkou Krempách. V roku
1920 bol Duršn spolu s niekoľkými ďalšími spišskými obcami pripojený k Poľsku, v roku 1939 späť
ku Slovensku a v roku 1945 opäť
k Poľsku, kde leží dodnes. V medzivojnovom období bol v Duršne vybudovaný franškánsky
kláštor a nad obcou rekreačné
sídlo Wichrówka, kde sa počas
vojny stretávali kuriéri. (mm-m)

Kostol
v
Durštíne

Kostol
v
Durštíne
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UMENIE
Franšek Kolkovič

JÁN KOLENÍK

Zázrak jesene

spracovala MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Začiatkom nového storočia sa na slovenskej divadelnej scéne objavila nová generácia hercov, ktorá si podmanila srdcia mnohých divákov, a to aj vďaka rozmachu televíznych seriálov, objavujúcich sa na slovenských obrazovkách v poslednej dobe s čoraz
väčšou intenzitou. Jedným z týchto „objavov“ je slovenský herec Ján Koleník, ktorý
vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu i skvelému hereckému umeniu patrí v súčasnosti
medzi najžiadanejších hercov na Slovensku.

Srdce prírody spomaľuje
svoj tep.
Jesenný kraj sa halí
do hmiel.
Kým ho však vymaľuje
a do farieb oblečie
usína známy les.
Aby osamele nečnel
stromy sa menia
na rozprávkové bytos
Ešte nás nepochyl des
a už nastáva
slávnostné odumieranie prírody
čosi nekonečne krásne,
hodné bezhraničnej nádhery zlata,
kráľovskej farby krvi,
tepaného bronzu
a opojného červeného vína.
Je to farebný zázrak jesene,
v ktorom skutočnosť nezhasína.

J

án Koleník sa narodil 11. novembra 1979 v Banskej Bystrici, kde absolvoval
osemročné športové gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. Prvé herecké skúsenos začal získavať v banskobystrickej Akadémii umení, odkiaľ
po dvoch rokoch odišiel na Vysokú školu múzických umení do Braslavy. Po
jej skončení v roku 2004 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND), kde pôsobí dodnes.
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(Básnická zbierka
Stopy jesene, 2010)
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Už od počiatku
svojej kariéry začal na „doskách,
ktoré znamenajú
svet“ zbierať prvé
ocenenia. V roku
2004 získal Cenu
za najlepší herecký výkon na fesvale Istropolitana
projekt za stvárnenie
postavy
Valena Connora
v hre Opustený
západ a bol nominovaný na cenu
Objav roka v rámci
Divadelných ocenení sezóny 2003 za postavu Levitu v hre Veľké šťase. Okrem toho ho diváci SND mohli vidieť stvárniť postavy Oronta v Mizantropovi,
Jaga v Othellovi, Kampena v Rozhovoroch s nepriateľom, Katuriana v Ujovi
Vankúšikovi, Fontaneta v hre Tak sa na mňa prilepila, Bassania v Kupcovi benátskom, Franka N‘ Furthera v Rocky Horror Show, Doranta v Stratégiách a
rozmaroch, Mira v muzikále Neberte nám princeznú, Jána Holuba v hre Pod
cudzou vlajkou, Laertesa v Hamletovi, Lucena v Skrotení zlej ženy, Joachima v Plantáži, Jochanana v Herodes a Herodias, Evarista vo Vejári, Antonia v
Antoniovi a Kleopatre, Bernarda v hre Kto zhasol svetlo, Petra Manski v hre
Aj kone sa strieľajú, Rakina v Bratoch Karamazovovcoch, Nika Dubčiča v slovenskej klasike Dom v stráni, či Franška I. v hre Kráľ sa zabáva. Za stvárnenie
posledných dvoch menovaných postáv mu bola v roku 2008 udelená Výročná
cena literárneho fondu.
Širokej verejnos je Ján Koleník známy najmä z televíznej obrazovky, keďže účinkoval vo viacerých úspešných slovenských televíznych seriáloch ako
Medzi nami, Keby bolo keby, Kriminálka Staré mesto a Panelák, kde stvárňuje
populárnu postavu maﬁána Marcela „Masláka“ Masloviča. Jeho účinkovanie
v seriáloch spojené s takmer každodenným vystupovaním na televíznej obrazovke iste prispelo k tomu, že sa stal najobľúbenejším hercom na Slovensku,
čo potvrdzuje trojnásobné víťazstvo v populárnej ankete Osobnosť televíznej
obrazovky v kategórii herec, kde v posledných troch rokoch jednoznačne kraľuje.
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MOTO A VARENIE

Nová Mazda 3

T

ento rok sa na európsky trh na jeseň dostane úplne
novučičká verzia radu 3 od japonského automobilového výrobcu Mazda. Exteriér nového auta je naozaj
pozoruhodný, o čosi agresívnejší, športový a interiér je na
tom podobne. Síce základné rozvrhnue prvkov sa nezmenilo, pribudlo niekoľko oblín, obklady imitujúce karbónové
vlákna a nové zobrazovacie jednotky. Okrem prepracovaného prístrojového panelu s veľkým kruhovým budíkom
uprostred nájdeme na palubnej doske sedempalcový pevný ahead-up displej, ktorý je v nižšej strednej triede
zriedkavým úkazom.
Priestoru v aute je naozaj akurát aj vďaka rázvoru 2,7 m. Nadpriemerne vysokí cestujúci bez problémov usadnú v pohodlných sedadlách za sebou bez
toho, aby si navzájom prekážali. Aj za cestujúcimi je
ešte dostatok priestoru na batožinu. Kufor s objemom 350 l patrí síce k tým priemerným, avšak po
sklopení zadných sedadiel zvýšime tento objem na
úctyhodných 1250 l.
Ani pod prednou kapotou nás Mazda 3 nesklame. Nájdeme pod ňou dva už známe agregáty
– dvojlitrový výkonnejší benzínový štvorvalec nastavený na 165 k alebo menej výkonný 120 k. S dieselových motorov v ponuke nájdeme 2,2 litrový motor s výkonom 150 koní. Úplne novou jednotkou je
1,5 litrový štvorvalec so silou 100 koní. A to všetko

v kombinácii so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou
a dve silnejšie verzie takež s automackou.
Na novom aute sa jazdí vynikajúco, je stabilné, drží si
stopu a dynamické vlastnos sú ež vynikajúce. Azda len
ten najslabší model svojim zrýchlením pod 11 s. do 100
km/h neohúri, ale pri ostatných verziách sa tento čas pohybuje v rozmedzí od 8 do 9 s. A podobne je to aj s maximálnou rýchlosťou, pokiaľ pri tej najslabšej verzii viac ako
182 km/h nepôjdeme, pri tých silnejších to už kulminuje
okolo 200 km/h. A pritom priemerná spotreba pri všetkých benzínových motoroch sa pohybuje v rozmedzí od
5 do 6 l, len diesel si pýta ešte o liter menej. (ms)

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Šťaveľová polievka (Šošková)
2 lyžice mas, 1 lyžica múky, 1 cibuľa, 1/4 kg šťaveľa (sošky), soľ, trochu cukru, 1-2 dl smotany, 1 žĺtok,
4 celé vajcia, 2 litre vody.
Pracovný postup: Na mas popražíme postrúhanú cibuľu do ružova, pridáme umytý nepokrájaný šťaveľ, osolíme
a pražíme, kým sa nerozpadne. Potom zaprášime všetko
múkou, prilejeme vodu, necháme prevrieť, okyslíme octom, ak je polievka málo kyslá, trochu ocukríme a varíme
ešte 10 minút. Do polievky rozšľaháme celé vajcia a nakoniec pridáme smotanu, v ktorej sme rozmiešali l žĺtok.

Musaka z kyslej kapusty
80 dkg kyslej kapusty, 3/4 kg bravčového mäsa, soľ,
mleté čierne korenie, 2 celé vajcia, 2 dl kyslej smotany,
6 lyžíc mas, voda, 3 väčšie cibule.
Pracovný postup: Kapustu zo suda umyjeme v studenej vode, ocedíme, dáme do rajnice, v ktorej sme na mas
(3 lyžice) upražili cibuľu a spolu pražíme, kým nezmäkne.
Umyté a pomleté mäso dáme spolu s pokrájanou alebo
postrúhanou cibuľou udusiť na mas (3 lyžice). Mäso dusíme, kým je nie mäkké, potom osolíme, okoreníme, zaročník 55

husme 1 vajcom a všetko dobre zmiešame. Ohňovzdornú
misu alebo rajnicu vymasme, do nej dáme vrstvu kapusty, potom vrstvu mäsa, a tak pokračujeme, kým nám zásoba trvá. Na vrchnú vrstvu má zostať kapusta. Všetko to
zalejeme smotanou, v ktorej sme rozmiešali 1 vajce a soľ a
dáme zapiecť do rúry.

Jablkové šišky
3 dl mlieka, 1 vajce, 4 lyžice cukru, 25 dkg múky, 1/2 lyžičky sódy bikarbóny, trochu soli, 3 dl strúhaných jabĺk,
15 dkg mas, škorica, 2 lyžice práškového cukru.
Pracovný postup: Z múky, do ktorej sme primiešali
sódu bikarbónu, mlieko, vajce, cukor a soľ, si pripravíme
tuhšie palacinkové cesto. Do cesta primiešame vytlačené,
postrúhané jablká a lyžicou ho dávame do horúcej mas. Šišky pražíme do červena po oboch stranách, nie príliš
prudko, lebo by zostali v prostriedku surové. Upražené šišky posypeme práškovým cukrom, do ktorého primiešame
škoricu.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012
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KOSMETOLOG
Piękno uśmiechu
Piękny uśmiech jest wizytówką każdego z nas, dlatego w tym numerze poświęcimy mu trochę uwagi. Codziennie jesteśmy zasypywani mnóstwem informacji
na temat dbania o higienę jamy ustnej
i wybielania zębów. Niektóre z nich to po
prostu mity. Przyjrzyjmy się kilku z nich:
1. Zdrowe zęby powinny być
śnieżnobiałego koloru – fałsz. Na kolor naszych zębów mają wpływ przeróżne czynniki, między innymi może
to być podłoże genetyczne, palenie
papierosów, żywność, którą spożywamy, skład chemiczny szkliwa, zdrowe
zęby mogą mieć kolor zarówno biały,
szary i żółty (niestety) – śnieżnobiałe
błyszczące zęby są najczęściej wynikiem wybielania.
2. Wybielanie zębów w gabinecie
stomatologicznym jest szkodliwe dla
zębów – fałsz. Profesjonalne zabiegi
w gabinetach stomatologicznych nie
uszkadzają szkliwa ani zęba. Tak naprawdę nie jest to wcale zmiana koloru tkanek, tylko jego rozjaśnienie.
Pod wpływem substancji chemicznych (najczęściej jest to nadtlenek
karbamidu) zawarte w szkliwie ciemne przebarwienia ulegają utlenieniu.
3. Wybielanie u dentysty jest bardziej skuteczne - prawda. Zależy to
też od stanu przebarwienia naszych
zębów. Faktem jest, że zabieg w gabinecie, o ile nie jest wykonywany
przez niekompetentną osobę, jest
bardziej skuteczny niż samodzielne
wybielanie.
4. Guma do żucia może zastąpić mycie zębów między posiłkami
– prawda. Guma, ale tylko bez cukru,
może zastąpić szczotkowanie, ale tylko wtedy, gdy nie możemy ich umyć
po posiłku. Żując gumę, wydzielamy
ślinę, która rozpuszcza kwas i oczyszcza zęby. Guma chroni więc przed kamieniem nazębnym. Nie może jednak
zastąpić mycia zębów.
5. Brzydki zapach z ust zawsze
wynika z braku higieny – fałsz. Brak
wystarczającej pielęgnacji zębów to
tylko jedna z możliwych przyczyn nieświeżego zapachu z ust. Ta bardziej
błaha. Halitoza, czyli brzydki zapach z
38

ust, to przypadłość, na którą uskarża
się wiele osób. Jeśli prawidłowo dbamy o uzębienie, a wyczuwalny nieprzyjemny zapach wciąż się utrzymuje lub pojawił się on ni stąd, ni zowąd,
konieczna jest konsultacja ze specjalistą. W pierwszej kolejności należy
wykluczyć choroby zębów i dziąseł,
tj. próchnicę, zapalenie dziąseł, czy
nawet grzybicę jamy ustnej.
6. Po 3 miesiącach używania żadna szczoteczka nie czyści dokładnie
nalotu z zębów – prawda. Nic nie jest
wieczne. Nawet najbardziej profesjonalna szczoteczka traci okres przydatności po 2-3 miesiącach. Najlepiej,
wymieniaj ją od razu, gdy zauważysz
pierwsze oznaki zużycia, niezależnie
od czasu używania. Wyeksploatowane włosie niedokładnie usuwa nalot,
a twój wysiłek poświęcony na szczotkowanie zębów w dużej mierze idzie
na marne.

7. Nie można mieć idealnie białych zębów paląc nałogowo papierosy – prawda. Palenie jest bardzo
niewskazane, jeśli chcemy zachować
idealną biel zębów. Niestety paląc
regularnie nie jesteśmy w stanie zachować idealnego uśmiechu na długi
czas. To nie nikotyna zawarta w papierosach, lecz smoła powoduje nieestetyczne żółto-brązowe plamy na
zębach.
Tak, jak to zostało wcześniej podkreślone, są to tylko niektóre mity. Być
może dzięki ich wyjaśnieniu dbanie o
higienę jamy ustnej stanie się dla was
prostsze, czego Państwu życzę.
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ELŻBIETA
KRZYSIK
technik
masażysta

Masaż klasyczny - leczniczy
Mimo wprowadzania coraz nowszych
metod pracy z ciałem, masaż klasyczny
nie stracił swego znaczenia. Ciągle jest on
niezastąpiony w leczeniu chorób narządów
ruchu.

M

asaż klasyczny może być wykonywany jako zabieg całościowy lub
częściowy. Często stosuje się masaż całościowy w stanach wyczerpania,
jednak bez zmian organicznych, w rekonwalescencji i jako masaż kondycyjny.
Natomiast masaż częściowy stosowany
jest w bardzo wielu schorzeniach. Do
najczęściej spotykanych należą – choroby układu krążenia: przewlekła niewydolność układu krążenia, obniżenie
ciśnienia krwi, obtłuszczenie serca nieznacznego stopnia, stwardnienie tętnic
obwodowych, stany po zakrzepowym
zapaleniu żył (nie wcześniej niż 6 miesięcy po ustąpieniu choroby), choroba Raynauda; choroby układu oddechowego:
rozedma płuc, niedodma płuc, przewlekły nieżyt oskrzeli, astma oskrzelowa
(w okresie między napadowym), stany
po zapaleniu płuc, opłucnej i oskrzeli;
choroby skóry: zaburzenia odżywcze,
choroby naczyń limfatycznych przewlekłe odmrożenia, blizny pourazowe
i pozabiegowe oraz w celach kosmetycznych; choroby mięśni: poprzecznie prążkowanych: przeciwdziałanie zanikom
mięśniowym z nieczynności, dla uzyskania przyrostu masy mięśniowej, zaniki mięśni pochodzenia neurogennego,
zmiażdżenia mięśni, zerwanie włókien
mięśniowych, przewlekłe stany zapalne
mięśni, zmęczenie mięśni po wysiłku
ﬁzycznym; choroby nerwów obwodowych: przewlekłe zapalenie nerwów,
nerwobóle, zapalenie wielonerwowe
splotów nerwowych; choroby ośrodkowego układu nerwowego: zapalenie
przednich rogów rdzenia, stany po ura9/2013
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zach ośrodkowego układu nerwowego, choroby mózgu,
opon mózgowych i choroby naczyń krwionośnych mózgu;
choroby narządu ruchu: stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia,
wylewy krwawe w tkankach miękkich po ustąpieniu ostrego odczynu miejscowego, zmiany przeciążeniowe, choroby
kości i stawów z przykurczami, stany pooperacyjne narządów ruchu, przewlekłe zapalenie stawów mięśni i ścięgien,
zapalenie pochewek ścięgnistych, wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narządy ruchu, stany przed i po zabiegach
operacyjnych narządu ruchu; choroby reumatyczne: wszelkie postacie gośćca, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze,
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe tkanek miękkich; choroby dziecięce: dysplazja stawu
biodrowego, zwichnięcie stawu biodrowego, wady postawy
oraz płaskostopie. A także w chorobach zawodowych.
Nie wykonujemy masażu klasycznego – leczniczego
w następujących przepadkach: u chorych gorączkujących,
w krwotokach lub przy zagrożeniu ich wystąpienia w chorobach zakaźnych, w ostrych stanach zapalnych, w chorobach skóry, którym towarzyszą pęcherze, wypryski i przerwanie ciągłości, w jamistości rdzenia, w zapaleniu szpiku
kostnego z przetokami, w łamliwości kości, we wczesnych
stanach po złamaniu kości, po operacyjnej korekcji skoliozy, we wczesnych stanach po naderwaniach i zerwaniach powięzi, ścięgien i mięśni, przy niektórych owrzo-

dzeniach podudzi, w stanach ropnych, przy zapaleniu żył,
przy świeżych zakrzepach, w daleko posuniętej miażdżycy,
w niewyrównanych wadach serca, przy występowaniu
tętniaków, w okresie ciąży (możemy wykonywać masaż
karku, kończyn górnych i dolnych jednak za zgodą lekarza prowadzącego), w okresie menstruacji (uzależnione
po przeprowadzeniu wywiadu masażysta decyduje o jego
przeprowadzeniu bądź nie).
O wyborze technik podczas wykonywanego zabiegu decyduje przeprowadzający zabieg odpowiednio do schorzenia
i potrzeb pacjenta jak i również czas, w którym się to dobywa
oraz siła z jaką jest wykonany dany zabieg. Do wykonania tego
rodzaju masażu jako środka poślizgowego najczęściej wykorzystuje się oliwkę, bądź jeżeli ktoś ma uczulenie to stosujemy talk. Podstawowa seria zabiegów, którą przepisuje lekarz
to 10 masaży. Jest to minimalna ilość jaką należy wykonać,
aby pacjent zauważył poprawę stanu zdrowia. W cięższych
przypadkach ilość ta się zwiększa. Często też ilość zabiegów
uzależniona jest od indywidualnych uwarunkowań pacjenta.
Zdarza się tak, że komuś ulgę przyniesie 5 zabiegów, a innemu potrzeba 10. O czym musi pamiętać pacjent po zabiegu?
O odpoczynku po zabiegu 15 – 20 min, niedopuszczeniu do
gwałtownego oziębienia okolicy masowanej oraz o najważniejszym, że po pierwszych 3 – 5 masażach można odczuwać
pozorne pogorszenie stanu zdrowia.

PRAWNIK
Wyprawka szkolna 2013/2014
W dniu 18 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.
W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana jest
do uczniów:
1) klas I – III i V szkoły podstawowej,
2) klas I – III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I-go stopnia,
3) klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
4) klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy
II liceum plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej
szkoły baletowej,
5) słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł neo na osobę
w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest
to dochód nieprzekraczający 456 zł neo na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

ročník 55

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie
słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku
szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o doﬁnansowanie w programie
„Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego
członka rodziny.
Doﬁnansowanie zakupu podręczników w 2013 r.
będzie wynosić:
• kl. I - III - do kwoty 225 zł
• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do
770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której
uczęszczało będzie dziecko w roku szkolnym 2013/2014. (aj)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS

búdajte na zdravie. Pamätajte, že každý
konﬂikt je možné pozivne vyriešiť.

VÁHY (24.9.– 23.10.)

BARAN (21.3.– 20.4.)

Pre toto znamenie bude
september pokojným obdobím. Svoj čas sústreďte
na najbližších a prácu nechajte bokom. Aj ﬁnančne sa vám bude dariť. Skúste si udržať vnútorný pokoj a všetko zvládnete
omnoho ľahšie.

Konečne sa budete cíť lepšie. V tom zhone nájdete
priateľa, svoju spriaznenú
dušu. Nezadaní nájdu svoju
lásku. Finančne by sa vám
malo dariť. Pomaly stúpate po rebríčku
svojej pracovnej kariéry.

ŠKORPIÓN (24.10.– 22.11.)
V súkromnom živote pretrváva radostné obdobie. Budete sa zabávať a naplno si
užívať. V práci trochu poľavte. Mali by ste sa viac venovať rodine a najbližším. Lebo pracovný
úspech nie je dokonalý bez rodinnej
pohody.

STRELEC (23.11.– 21.12.)
V poslednom čase sa s vami život nezahrával a museli ste
prejsť ťažkou školou pokory. Skúste sa riadiť tým, čo
chcete naozaj v živote dosiahnuť. Patríte k silným a vrodeným
vodcom. Využite to v práci i v rodinnom živote.

KOZOROŽEC (22.12.– 20.1.)
Tento mesiac sa bude niesť
v znamení očisty tela i mysle. Mali by ste viac oddychovať, relaxovať, aj keď to
bude pre vás asi ťažké. Síce sa vám
bude v pracovnom i súkromnom živote
dariť, avšak dávajte si na seba pozor.

VODNÁR (21.1.– 19.2.)
Mesiac september bude
pre vás krásnym obdobím.
Doma i v pracovnom živote. V práci dosiahnete dlho
očakávané úspechy a vzťahy v rodine i s priateľmi sa
ešte viac utužia. Využite tento mesiac,
ako najlepšie viete.

RYBY (20.2.– 20.3.)
V zamestnaní sa vám bude dariť,
dosiahnete viac, ako inokedy
a to sa odrazí aj na vašom
hodnotení. Povinnos v práci
čaká na vás mnoho, ale neza40

BÝK (21.4.– 21.5.)
V spoločnos síce budete hviezdou, ale odrazí sa to
na vašej ﬁnančnej situácii.
Zohľadnite to vo svojich výdavkoch. Všetky invescie si
poriadne premyslite. V rodine vás čaká
pokojné obdobie bez hádok a konﬂiktov.

BLÍŽENCI (22.5.– 21.6.)
Tento mesiac bude plný pozivnych zmien a udalos.
Doslova sa prebudíte naspäť
k životu. Čaká vás veľa zaujímavých poduja v súkromnom i pracovnom živote a vaše zdravie
sa ešte viac tento mesiac upevní.

RAK (22.6.– 22.7.)
Konečne sa vám životná situácia polepší. Plány na ďaleké
cesty radšej odložte na neskôr. Finančne sa vám bude
dariť, dokonca zarobíte viac, ako miniete. Prichádzajú však zmeny, ktoré sa odzrkadlia vo vzťahoch alebo na zdraví.

LEV (23.7. – 23.8.)
Rodina by mala byť na prvom mieste. Harmonické
vzťahy, pokoj a spokojnosť
v rodine majú vplyv na
celkový život. Ak dosiahnete porozumenie doma, nájdete ho
aj inde. Najviac to prospeje aj vášmu
zdraviu, ale i práci.

PANNA (24.8. – 23.9.)
Pozor na konﬂiktné situácie v rodine, aj na e staré, nevyriešené. Budete sa
musieť s nimi popasovať,
aby ste sa mohli posunúť
ďalej. Zdravotne na tom nie ste zle, ale
mali by ste viac oddychovať a nemyslieť stále na prácu.(ms)
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NÁŠ TEST

V akom stave je váš vzťah?
1. Spravidla vždy jeden z vás
čaká na toho druhého (neskoré príchody domov, očakávané telefonáty a pod.)?
ÁNO - NIE
2. Jeden z vás je viac majetnícky
a navyše má sklon k žiarlivos?
ÁNO – NIE
3. Hanbíte sa niekedy za svojho
partnera na verejnos? Priťahuje
jeden z vás väčšiu pozornosť opačného pohlavia v spoločnos?
ÁNO - NIE
4. Navonok jeden z vás pôsobí
ako zlý a druhý dobrý?
ÁNO - NIE
5. Po milovaní je jeden z vás k
druhému menej nežný? Milujete sa
z povinnos, alebo aby ste druhého potešili?
ÁNO - NIE
6. Existuje medzi vami nepomer
v komunikácii? Jeden z vás stále má
potrebu, aby s ním bolo hovorené
a druhý to tak nepociťuje?
ÁNO - NIE
7. Verbálne vyznania lásky prejavuje jeden z vás častejšie ako ten
druhý? Zároveň vyžaduje jeden z
vás častejšie verbálne potvrdenie
lásky?
ÁNO - NIE
8. V spoločnos priateľov sa cí
jeden z vás opustený? Uprednostňuje jeden z vás viac priateľov, ako
spoločnosť s partnerom osamote?
ÁNO - NIE
9. Jeden z vás, sa viac zaoberá
vzťahovými problémami?
ÁNO - NIE
10. Ak ste v reštaurácii sami,
máte problém konverzovať?
ÁNO - NIE
11. Kariéra a práca jedného z
vás pohlcuje natoľko, že druhý sa
cí opustený?
ÁNO - NIE
12. Cí sa jeden z vás nespokojný až nešťastný so vzťahom?
ÁNO - NIE
13. V prípade, že ešte nie ste
oddaní, hovorí jedna strana o svadbe?
ÁNO - NIE
14. Ste bezdetní manželia, hovorí niekto z vás častejšie o deťoch?
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SLOVNÍK A HUMOR
Prípadne o ďalšom dieťa, ak máte
už dieťa?
ÁNO - NIE
15. Pri hádke sa obviňujete z sebeckos, sebestrednos, bez záujmov, alebo príliš závislého?
ÁNO - NIE
Vyhodnotenie odpovedí:
1) Počet ÁNO – 0: Nachádzate sa
ešte v období zamilovanos, užívajte
si to naplno, ale nenechajte sa prekvapiť, vášeň pomaly pominie...
2) Počet ÁNO – 1 až 3: Gratulujeme! Váš vzťah viete držať v rovnováhe a zároveň si užívať vášne.
3) Počet ÁNO – 4 až 10: Patríte
medzi normálne páry s dobrými aj
zlými chvíľami. Viac vášne medzi
vami prebudíte, ak sa naučíte navzájom viac ovládať.
4) Počet ÁNO – 11 až 15: Váš
vzťah nie je zdravý, jeden sa v ňom
dusí, druhý je nešťastný a nepochopený! V tomto prípade ide o vzťahovú nerovnováhu, kde je jeden
ovládaný druhým. Chyba je vo vašej
komunikácii, ak máte záujem udržať
vzťah, musíte ho skúsiť celý prestavať!
Kňaz oslavoval tri desaťročia pôsobenia v jednej farnos. Na slávnos
sa zúčastnila celá miestna honorácia.
Príhovor mal predniesť významný polik. Ako majú polici vo zvyku, meškal, nuž sa oslávenec musel ujať slova
sám.
- Pravdupovediac, keď som sem
prišiel, prvý dojem bol strašný a vtedy
by mi ani na um nezišlo, že tu vydržím
tridsať rokov. Nemôžem porušiť spovedné tajomstvo, ale toľko povedať
môžem, že môj hrozný dojem zapríčinila hneď prvá spoveď. Ten človek bol
neverný manželke so šéfovou ženou a
kvôli nej spreneveril veľkú sumu. Potom kvôli nej vykradol klenotníctvo a
keď sa ho policaj pokúšali zastaviť,
jedného z nich zrazil a ušiel. Pre mňa
ako pre začínajúceho kňaza to bol šok.
Ale potom, ako som postupne spoznával všetkých milých ľudí z farnos,
začali roky bežať ako voda.
O chvíľku sa dostavil meškajúci polik a keď zisl, že slávnosť sa už začala, rozhodol sa byť stručný:
ročník 55

AKO JE TO SPRÁVNE?

M

ilí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské
frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas administravy, stavebníctva,
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

karta linii papilarnych

daktyloskopická karta

spedycja

zasielateľstvo

bilans

súvaha

rachunek zysków i strat

výkaz ziskov a strát

ZIP – jeden z najczęściej używanych
ZIP – štandard pre kompresiu súborov
formatów kompresji i archiwizacji
a archívov
danych
Wi-Fi – bezprzewodowa technolo- WiFi (Wireless Fidelity) – bezdrôtová
gia przesyłania informacji pracująca technológia prenosu dát pracujúca v
w paśmie 2,4 GHz
pásme 2,4 GHz
spam – niechciane wiadomości w
spam - nevyžiadaná elektronická pošta
poczcie elektronicznej
cookie (ciasteczko) – identyﬁkacyjny plik tekstowy zawierający kontrolną informację pozostawioną w
komputerze użytkownika przez serwer, ponowne przeglądanie strony
nie wymaga zgłoszenia

cookie (keks) – idenﬁkačná textová
správa obsahujúca kontrolnú informáciu ponechanú v počítači používateľa
serverom, pri ďalšom prihlásení na istú
stránku sa nemusíte znovu prihlasovať

bluetooth jest to system bezprzewodowej technologii do radiowego
przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami, np telefonem komórkowym i laptopem

bluetooth je to bezdrôtová komunikačná technológia slúžiaca k nadviazaniu
spojenia medzi dvoma zariadeniami,
napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom

blu-ray (niebieski laser) – technologia zapisu optycznego danych;
wykorzystująca niebieski laser do
odczytu i zapisu danych

blu ray (modrý lúč) – technológia zápisu dát na diskových nosičoch využívajúca laserovú technológiu modrého lúča
umožňujúca zápis a čítanie dát

- Prepáčte, drahí priatelia, moje
meškanie. Vidím, že som sem dnes
prišiel ako posledný. Na jedno však
môžem byť pyšný. Keď u nás pred tridsiami rokmi náš oslávenec začínal,
mal som tú česť, že som bol prvým
človekom, ktorý sa uňho vyspovedal.
***
Premiér sa vybral na osobný prieskum životnej úrovne obyvateľstva.
Vošiel do akéhosi domu, v ktorom na
dvore postávala babička. Pýta sa jej:
- Babka, ako sa máte?
- Dobre. Nesťažujem si.

- Babka, máte televízor a chladničku?
- Samozrejme.
- A auto?
- Mercedes.
- Aha! Na nedostatok peňazí sa
teda nesťažujete.
- Nie, nesťažujem. Žijeme si celkom dobre. Pohoda.
- A viete babka, - vypne hruď premiér - že je to moja zásluha?
- Starý! - volá babka na dedka - Poď
dolu z povaly. Prišiel  brat z Ameriky.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

41

ZAUJÍMAVOSTI
Ako komunikujú delfíny?
To, že delny navzájom komunikujú pestrými sériami zvukov, bolo už
známe. Vedci z Univerzity St. Andrews
však zisli, že sa v rámci komunikácie
oslovujú menami. Na tento objav prišli morskí biológovia Stephanie Kingová a Vincent Janik, ktorí študovali
správanie delnov skákavých pri škótskom pobreží. V predchádzajúcich
výskumoch zisli, že každý deln podpisuje svoju komunikáciu špeciálnou
zvukovou sekvenciou. Ďalšia analýza
následne ukázala, že tento zvuk občas
príslušníci určitej skupiny kopírujú. Na
základe týchto zistení vytvorili teóriu

týkajúcu sa mien a oslovovania. Pri jej
overovaní najprv nahrali delﬁnie zvuky, následne z nich vyahli sekvencie,
ktoré by mohli byť oslovením a potom sami generovali eto „oslovenia“
na skupinách delnov. Delny úplne
presne reagovali na špeciﬁcké oslovenie. Nasúva sa však ďalšia otázka: Na
akom základe mená delnov vznikajú
a čo vlastne znamenajú?

Pod ľadovcom vedci objavili
neznámy obrovský kaňon
Pod grónskym ľadovcom objavili
vedci kaňon giganckých rozmerov.
Je najmenej 750 kilometrov dlhý, teda
omnoho dlhší ako slávny Veľký kaňon
v USA, a 800 metrov hlboký. Doteraz
neznáma roklina by mala byť ľadovcový príkrov, ktorý pokrýva Grónsko
už štyri milióny rokov. Má tvar meandrujúceho koryta rieky a ahne sa od
stredu najväčšieho ostrova na svete
k jeho severnému cípu. Výskumníci
zo School of Geographical Sciences
v Bristole predpokladajú, že kaňon
zohráva dôležitú úlohu v procese topenia a odvádzania vody z povrchu
ľadovca k jeho okraju, teda do Severného ľadového oceánu. Na základe
tohto objavu vedci prišli k názoru, že
v Grónsku sa kedysi nachádzal obrov42

MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY
ský riečny systém odvádzajúci vodu z
ostrova. Kaňon objavili vďaka radarovým pozorovaniam, ktoré v priebehu
desaťročí zhromaždil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA)
a výskumníci z Veľkej Británie a Nemecka. Zároveň tento objav vyvracia
názor, že povrch Zeme už bol dôkladne zmapovaný a preskúmaný.

Slovenský systém na
monitorovanie nočnej oblohy
Na pražskom veltrhu inovácii získal
zlatú medailu automacký systém na
monitorovanie nočnej oblohy AMOS
Cam, ktorí vyvinuli slovenskí vedci
v Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre pod vedením
Juraja Tótha z Fakulty matemaky, fyziky a informaky Univerzity Komenského v Braslave. Podľa autora projektu
tento systém sleduje prítok medziplanetárnej hmoty na Zem vo forme meteorov a meteoritov, ktoré sú „správami vo "aši” o stave slnečnej sústavy na
jej počiatku, ako aj v jej ďalšom vývoji.
Systém pozostáva z celooblohového
objekvu typu rybie oko, zosilňovacej
optoelektronickej jednotky a zobrazovacej čas s digitálnou videokamerou.
Prototyp sleduje oblohu v Modre od
roku 2007 a využívaný je na vedecké
účely. Kamery AMOS Cam sú základom
slovenskej videometeorickej siete a sú
nainštalované v Modre, v Arborétu
v Tesárskych Mlyňanoch a Kysuckej
hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.
Systém AMOS Cam je prenosný, je ho
teda možné využiť okrem stabilného
umiestnenia aj na mobilné použie pri
vedeckých expedíciách na zemi alebo
vo výskumných lietadlách. (ms)
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AKTIVÍT
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, 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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