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autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
V marci žilo Slovensko a jeho obyvatelia najmä prezidentský-

mi voľbami, ktoré zatienili aj zahranično-politické udalosti na 
východe Európy, či blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. 
O  post hlavu štátu sa uchádzalo až 15 kandidátov, čo bolo naj-
viac v  doterajších dejinách Slovenska. Pred Slovákov so svojimi 
víziami o  fungovaní na prezidentskom poste predstúpili viace-
ré známe osobnosti ako terajší premiér Róbert Fico, poslanec 
Kresťanskodemokratického hnutia Pavol Hrušovský, nezarade-
ný poslanec Radoslav Procházka, exposlanec a kandidát Strany 
maďarskej komunity Gyula Bárdos, expremiér Ján Čarnogurský, 
herec Milan Kňažko, ale aj menej známe tváre ako kandidát Ko-
munistickej strany Slovenska Ján Jurišta, kandidát Koalície obča-
nov Slovenska Stanislav Martinčok, kandidát Strany moderného 
Slovenska Jozef Šimko, či prezentujúci sa ako občianski kandidáti 
Jozef Behýľ, Viliam Fischer, Andrej Kiska, Milan Melník, Helena 
Mezenská a Peter Osuský. Posledný menovaný sa ešte koncom 
januára vzdal kandidatúry, a  tak sa 15. marca mohlo vyše 4,4 
milióna občanov Slovenska rozhodnúť o odovzdaní svojho hlasu 
niektorému z vyššie spomínaných štrnástich uchádzačov.

Prvého kola volieb sa zúčastnila ani nie polovica – 43,3% 
oprávnených voličov. Poznačilo ho niekoľko menších 
incidentov ako napr. výpadok elektriny v spišskej obci 

Veľká Lomnica, kvôli ktorému bol koniec volieb presunutý 
na jedenástu hodinu večer a najmä počin občianskeho ak-
ti vistu žijúceho v zahraničí, ktorý poukázal na to, že s dvo-
ma pasmi možno prakti cky voliť až trikrát. Zúčastnení vo-
liči nakoniec svojím hlasovaním v 5958 okrskoch rozhodli 
o tom, že v prvom kole prezident zvolený nebol, keďže 
ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu. Do 
druhého kola postúpili dvaja kandidáti  s najvyšším počtom 
platných hlasov – Róbert Fico a Andrej Kiska.

Slovensko má nového prezidenta
Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo o dva týžd-

ne neskôr – 29. marca, pričom tentokrát k urnám pristú-
pila viac ako polovica – 50,48% oprávnených voličov. Na 
základe ich rozhodnuti a sa novým prezidentom Slovenskej 
republiky stal Andrej Kiska, ktorý získal 59,38% odovzda-
ných platných hlasov. Slávnostná inaugurácia nového pre-
zidenta sa bude konať 15. júna 2014, pričom svoju funkciu 
bude zastávať nasledujúcich päť rokov.

Výsledky druhého kola prezidentských volieb

Andrej KISKA
1 307 065 hlasov

Róbert FICO
893 841 hlasov

Kandidáti Počet platných hlasov

Róbert FICO 531 919 (28%)

Andrej KISKA 455 996 (24%)

Radoslav PROCHÁZKA 403 548 (21,24%)

Milan KŇAŽKO 244 401 (12,86%)

Gyula BÁRDOS 97 035 (5,1%)

Pavol HRUŠOVSKÝ 63 298 (3,33%)

Helena MEZENSKÁ 45 180 (2,37%)

Ján JURIŠTA 12 209 (0,64%)

Ján ČARNOGURSKÝ 12 207 (0,64%)

Viliam FISCHER 9 514 (0,5%)

Jozef BEHÝL 9 126 (0,48%)

Milan MELNÍK 7 678 (0,4%)

Jozef ŠIMKO 4 674 (0,24%)

Stanislav MARTINČKO 2 547 (0,13%)

    Výsledky prvého kola prezidentských volieb (zdroj: www.statistics.sk)

Nový slovenský prezident Andrej Kiska
Narodil sa 2. februára 

1963 v Poprade, avšak jeho 
korene po meči siahajú ti ež 
do zamagurskej obce Jezer-
sko. V roku 1986 ukončil in-
žinierske štúdium v odbore 
mikroelektronika na Elektro-
technickej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bra-
ti slave a začal pracovať ako 
projektant v spoločnosti  Naf-

toprojekt v Poprade. V roku 1990 odišiel do USA, kde 
vykonával rôzne manuálne práce. Po návrate na Slo-
vensko v roku 1991 založil niekoľko spoločností , kto-
ré sa zaoberali najmä splátkovým predajom a v roku 
2006 sa podieľal na založení fi lantropickej neziskovej 
organizácie Dobrý anjel. Svoju prezidentskú kandida-
túru oznámil v októbri 2012, zvolený za prezidenta 
Slovenskej republiky bol 29. marca 2014. Po nástu-
pe do prezidentského úradu sa podľa jeho vlastných 
slov vzdá prezidentského platu v prospech ľudí v nú-
dzi a aj keď nebude aktí vne podnikať, svojich podie-
lov vo fi rmách sa nevzdá. Vyjadril sa ti ež k prípadnej 
kandidatúre Slovenska ako spoluorganizátora olym-
pijských hier a zdôraznil, že by jej mali predchádzať 
ekonomické a ekologické analýzy. Za tri najzavážnej-
šie problémy Slovenska označil stagnujúcu ekonomi-
ku, vzdelávanie a zdravotníctvo.
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Zvyky spojené s Veľ kou nocou na Slovensku
gami. Zlých duchov vyháňali z dediny rapkáče a biče. Kon-
zumovali sa zelené jedlá ako žihľava, špenát, kel, čakanka.

Na Veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom slnka 
v potoku, aby nemali vredy, chrasty, lišaje a aby boli po 
celý rok zdraví. Dievčatá verili, že po umytí  budú svižné ako 
lastovičky, nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, 
rýchlejšie im budú rásť.

V tento deň vládla magická sila zeme. Bolo zakázané 
siať a orať, so zemou sa jednoducho nemohlo hýbať.

Biela sobota bola dňom prípravy obradných jedál, naj-
mä šunky z bravčoviny (niekde jahňa alebo baránok). Masť 
zo šunky odkladali ľudia na liečenie rán a mnohí verili, že 
chráni aj pred hadím ušti pnutí m. V sobotu sa „pálili judá-
še” – spaľoval sa oheň starého roka a ľudia zakladali v do-
mácnosti ach nové ohne.

V nedeľu po omši sa dávali posväti ť jedlá, najmä ob-
radný koláč, zvaný na východnom a strednom Slovensku 
,,páska“. Pevné miesto v jedálničku mali vajíčka ako sym-
bol konti nuity života. Vajíčko rozdeľoval gazda medzi všet-
kých stolujúcich. Zvyšky z posvätených jedál sa nesmeli 
vyhadzovať. Pálili sa, primiešavali dobytku do jedla, alebo 
sa zakopávali na poli.

Veľkonočný pondelok bol časom kupačky (na východ-
nom Slovensku), resp. šibačky (na západnom Slovensku). 
Voda mala zabezpečiť ženám zdravie a krásu. Tak asi do 
polovice 20. storočia bolo však na západe rozšírené šiba-
nie, na strednom a východnom Slovensku prevažovalo kú-
panie a oblievanie, iba na juhozápadnom Slovensku boli 
známe obidve ti eto obyčajové prakti ky.

spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Veľká noc je symbolom prebúdzajúcej sa k životu prírody, vi-

tality a plodnosti. Na Slovensku bola Veľká noc vždy bohatá na 
tradície a zvyky, z ktorých sa ešte mnohé zachovávajú dodnes, 
pričom sú odlišné v jednotlivých regiónoch krajiny. Keďže sa v 
minulosti Veľká noc časovo prekrývala s pohanskými oslavami 
konca zimy a príchodu jari, sú dnes ľudové tradície zmesou tak 
kresťanských zvykov, ako aj zvykov z predkresťanského obdobia. 
Termín týchto sviatkov je pohyblivý a môže pripadnúť na čas od 
druhej polovice marca do konca apríla. Veľká noc sa slávi prvú 
nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.

V kresťanskej tradícii je Veľká noc najväčším sviatkom. 
Kresťania si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriese-
nie Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza štyridsať-

dňový pôst. Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou. 
Počas pôstneho obdobia sa kresťania majú duchovne ob-
novovať a zamýšľať nad svojím životom, ísť na svätú spo-
veď. Vyvrcholením pôstneho obdobia je veľkonočné trojd-
nie: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Na Zelený 
štvrtok pripadá spomienka na ustanovenie Oltárnej svia-
tosti  a sviatosti  kňazstva. Pri svätých omšiach sa posväcujú 
tri druhy oleja: krizma, olej katechumenov a olej chorých. 
Olej je znamením sily a používa sa pri rôznych sviatostných 
obradoch (krst, birmovanie, pomazanie chorých, vysviacka 
kňazov). „Zaväzujú” sa zvony a na znak smútku zostávajú 
mĺkve. Na Veľký piatok sa neslúžia sväté omše, kresťania 
si pripomínajú utrpenie, umučenie a ukrižovanie Krista. 
V Bielu sobotu sa obrady konajú po západe slnka. Podľa 
tradície je táto noc nocou očakávania a bdenia na Pánov 
príchod. V túto svätú noc sa začína sláviť Kristovo vzkrie-
senie. Na znak Kristovho zmŕtvychvstania sa zvony opäť 
rozozvučia. Po veľkonočnom trojdní nasleduje Veľkonočná 
nedeľa, ktorá je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania.

V rámci ľudových zvykov a tradícií sa jedná o symbol 
nového života, novosti , ktorý sa spájal s čistotou. Ak mali 
mať obradové úkony úspech, ľudia museli obnoviť a vyčis-
ti ť svoje príbytky i riad, v ktorom sa chystali pripravovať a 
konzumovať obradové veľkonočné jedlá.

Zelený štvrtok bol dňom, keď sa vyháňal dobytok na pašu 
po prvýkrát. Na dvere stajní sa (okrem iného) kolomažou 
alebo cesnakom robili kríže, aby chránili dobytok pred stri-

Oblievačka
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Chlapci chodili po domoch, polievali dievčatá vodou 
a šibali korbáčom z vŕbového prúti a. Korbáče musia byť 
pružné, aby sa nelámali, preto sa plietli z ročných prúti -
kov vŕby košikárskej, jeden, alebo viac dní namočených vo 
vode. Korbáče sa môžu pliesť z rôzneho počtu prúti kov. 
Najkrajšie sú z ôsmich alebo šestnásti ch prúti kov. V nie-
ktorých oblasti ach Slovenska mládenci nosili na pleciach 
až dvojmetrový korbáč, ktorý po Veľkej noci zasadili do 
zeme a častokrát dopestovali novú vŕbu. Od dievčat dosta-
vali maľované kraslice a farebnú stužku na korbáč. Podľa 
tradície šibanie nemalo mladé dievčatá ponížiť, naopak, 
dotyk čerstvým, miazgou napučaným vŕbovým prúti kom 
sa mal na telo ženy preniesť, aby sa stala ohybnou, mla-
dou, krásnou a plodnou. Preto mládenci polievali dievča-
tá studenou “živou” vodou a dbali, aby neobišli ani jeden 
dom – nevykúpané a nevyšibané dievča by bolo nanič. 

S týmto obdobím boli spojené vinšovačky, ktoré začína-
li na Kvetnú nedeľu a pokračovali oblievačkami na Veľko-
nočný pondelok. Tento zvyk, napr. v Starom Tekove takto 
opisuje M. Hlôška: „Chlapci a dievčatá chodili na Kvetnú 
nedeľu s mašľami ozdobenou vetvičkou zelenej vŕby a gaz-
dinej zavinšovali verš:

Prišla kvetná nedeľa,
kde si kľúče podela,
ta dala som, ta dala,
svätému Ďurovi,
aby pole odomykal,
aby tráva rástla.
Tráva je zelená
až po vyše kolená. 
 
Sedí kura v koši,
o vajíčko prosí,
dajte nám jedno, lebo dve,
šak vám to málo ubudne.
A keď nám nedáte,
budeme vám steny drať
a obloky vybíjať,
nebudú vám deti  spať.“

Do týchto zvykov sa zapájali už aj malé deti  (chlapci aj 
dievčatá), ktoré za vyšibanie dostali sladkosti , najmä čoko-
ládové vajíčka a zajačikov. Mali by však zarecitovať nejakú 
veľkonočnú riekanku, napr.:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.

V súčasnosti  ti eto zvyky podľahli vo veľkej miere mo-
dernej dobe a namiesto vody sa čoraz častejšie používajú 
voňavky a aj šibanie korbáčmi je zriedkavejšie. Väčšinou 
deti  chodia na veľkonočný pondelok po domoch a za po-
lievačku dostanú nielen vajíčka, sladkosti , koláče, ale aj 
peniaze. 

Si v jari svojho života, 
v ďalšom svojom živote 
budeš hľadať veľa pekných chvíľ 
a odhaľovať svoje schopností . 
Prajeme Ti, aby si našla takú prácu, 
takých priateľov a také možností , 
o akých snívaš. 
Choď smelo vpred s nádejou 
a odvahou i s elánom a radosťou. 
Buď pocti vá, pracovitá a statočná. 
To všetko spolu dokopy,
nech spraví Tvoj život 
dobre prežitým. 
V bránach dospelosti  
Ti prajeme veľa zdravia, šťasti a, 
pochopenia a lásky, 
aby si si vážila samú seba, 
svojich rodičov, súrodencov a blízkych. 
Dávaj vždy dobrý príklad svojim konaním 
a každodennou prácou

Táto gratulácia patrí Tereske Petrášekovej z Krempách, 
ktorá 7. apríla 2014 oslávila krásne 18 narodeniny a tak 
vstúpila do sveta dospelých. Pri tejto príležitosti  jej zo srd-
ca blahoželajú rodičia i brati a Pavol a Tomáš.

Blahoželanie k narodeninám

FS Mladosť zo Šenkvíc. Foto: archív FS Mladosť
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autor    MARIÁN SMONDEK
A  mali k  tomu ten najkrajší dátum, 1. apríl, teda na sviatok 

bláznov a radosti. Svojimi vystúpeniami prinášajú radosť všade, 
kam prídu, teda nielen domácemu publiku v Podvlku, ale i  na 
krajanských, gminných či vojvodských prehliadkach dychových 
hudieb. 

Aká je história mažoreti ek v Podvlku? Na túto otázku 
nám isto najlepšie odpovie vedúca Anna Zboreková. 
– Nápad bol jednoduchý – obnoviť pôsobenie mažo-

retkového súboru, ktorý kedysi v Podvlku už existoval. Ten 
prvý vznikol v roku 1997. S týmto nápadom prišli môj otec 
Teodor Turvoň a Vladislav Kovalčík, ktorým sa zapáčilo, ako 
na Slovensku vystupujú mažoretky a niečo podobné chceli 
zrealizovať aj u seba v obci. Mažoretkový súbor vznikol 
pri podvlčianskej dychovke a nacvičoval ho Ján Páleník. 
Podmienky pre nácvik boli priam bojové, pretože dievčatá 
nacvičovali v amfiteátri, takže v zime nácviky vôbec 
nemali. Úprimne povedané, mažoretky sa síce všetkým 
páčili, ale nikto nevedel, ako ich má cvičiť. A tak úlohou 
dievčat bolo predovšetkým pochodovať, robiť nejaké 
pohyby paličkami, usmievať 
sa a tým skrášľovať hudbu 
podvlčianskej dychovky. Bolo 
to obdobie, keď mažoretky ako 
také v rámci Poľska ešte známe 
neboli, a podvlčianské dievčatá 
boli čímsi výnimočným.

Prvé ozdobné pomôcky mali 
naozaj zaujímavý pôvod – palič-
ky boli z rozobratej detskej po-
sti eľky a pompony vyrábala pre 
mažoretky celá základná škola 
č. 1 v Podvlku, v ktorej Ján Páleník 
učil. Táto skupina mažoreti ek za-
nikla v roku 2004. 

Keď sa Ján Páleník vzdal vede-
nia dychovky, aj dychovka mala 
v hraní viac ako ročnú pauzu. 
Nakoniec sa dychovky ujal Lucián 
Bryja, a niekdajšia členka mažo-

Mažoretky „Magnes” a „Magnesik” 
z Podvlka oslávili päť rokov retkového súboru Anna 

Zboreková prišla s ná-
padom, že by bolo cel-
kom zaujímavé obnoviť 
pôsobenie mažoretko-
vého súboru v Podvl-
ku. Nápad vznikol ešte 
v zime na prelome ro-
kov 2008/2009, avšak 
konkrétnejšiu podobu 
získal 1. apríla 2009. 
Prečo práve v tento deň, je dodnes záhadou.

Nechajme však opäť rozprávať vedúcu súboru: – Keby 
som vtedy vedela, čo viem teraz, neviem, či by som sa od-
hodlala opätovne založiť súbor. Avšak radosť z tejto práce, 
milé spomienky na niekdajšie vystúpenia, ma ťahali vpred. 
Ani ja som nevedela, ako presne nacvičovať dievčatá, kto-
ré sa do súboru prihlásili. A tak sme zo začiatku nacvičovali 
len základné kroky a pochod. Oblečenie po tamtých mažo-
retkách bolo odložené, takže sme mali v čom vystupovať. 
Podarilo sa mi ešte v tom istom roku vycestovať na škole-
nie vedúcich mažoretkových súborov do Opola, kde som 
získala základné vedomosti  o tom, ako mažoretky nacvi-
čovať a väčšinu prvkov tam naučených som rýchlo začala 

Prvý vystúpenie mažoretiek počas Krajsnkej prehliadky dychoviek v Podvlku (2009)

Vedúca 
mažoretiek 

Anna 
Zboreková

Na krajanskej prehliadke dychoviek v Novej Belej (2011)
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zavádzať na nácvikoch. V roku 2009 mažoretkový súbor 
prvýkrát vystupoval na Prehliadke krajanských dychoviek 
na domácej pôde v Podvlku. Mladé Podvlčianky mali mož-
nosť zhliadnuť na tomto podujatí  vystúpenie mažoreti ek 
zo Slovenska, ktoré sa stalo pre nich zároveň aj moti váciou 
k ďalším nácvikom.

V roku 2010 dievčat do súboru neustále pribúdalo a tak 
sa súbor rozdelil na dve časti  – súbor „Magnes“ pre star-
šie dievčatá vo veku 12-16 rokov a pre ti e mladšie vo veku 
7-11 rokov súbor „Magnesik“.

A znovu sme si samy vyrobili pompony. Ja som napílila 
paličky a objednala okrúhle koncovky a tak sa celý kolo-
toč opäť rozbehol. Keďže mažoreti ek už bolo omnoho viac 
ako oblečení, prišlo na radu aj šiti e nových šiat, v ktorých 
by mohli malé Podvlčanky vystupovať. Ako sa ukázalo, ani 
táto úloha nebola najľahšia. Predsa len strih šiat pre mažo-
retky nie je každodenný a bolo treba nájsť nielen šikovnú, 
ale i kreatí vnu krajčírku, ktorá by to dokázala. Nakoniec 
sa to aj podarilo, ale medzičasom pre súbor šilo 5 krajčí-
rok. Problémom nebolo len šiti e, ale i vybranie vhodné-
ho materiálu a nájdenie veľkoskladu, ktorý ho bude mať, 
vytvorenie modelu čapičky, ktoré mažoretky nosili a pod. 
Jednoducho tých drobných i väčších problémov bolo viac 
než dosť, nakoniec sa to však všetko podarilo zvládnuť. Po-
darilo sa ti ež zakúpiť profesionálne maďarské paličky pre 
mažoretky, ktoré sú vyrábané špeciálne na takéto vystúpe-
nia. Paličky sa tak ľahko nedolámu a sú vyvážené. Aktuálne v Podvlku nacvičujú dva ma-

žoretkové súbory „Magnes“ a „Magnesik“. 
Súbory pôsobia pri Spolku Slovákov v Poľ-
sku. V staršej skupine je aktuálne 10 dievčat, 
v mladšej 20 a jeden chlapec. Keďže v klu-
bovni Spolku Slovákov v Podvlku prebieha 
momentálne oprava, mažoretky nacvičujú 
v telocvičniach základných škôl v Podvlku. 
Veľmi sa tešia na novú sezónu a chystajú si 
pre krajanov i všetkých divákov na tento rok 
opäť zaujímavý a vylepšený program.

Mažoretky týmto zároveň ďakujú za fi -
nančnú pomoc Spolku Slovákov v Poľsku, 
ktorý všetky doterajšie akti vity, šiti e nového 
oblečenia, tanečných pomôcok, výjazdy na 
vystúpenia a podobne fi nancoval.

Prajeme malým i väčším Podvlčankám 
veľa elánu k nácvikom, ako aj mnoho príleži-
tostí  na prezentaciu svojho programu.  

Mažoretky „Magnesik” na scéne počas Dní slovenskej kultúruy v Jablonke (2010)

Počas vystúpenia v združenej škole v Podvlku (2011) Na Dni slovenskej kultúry v Jablonke (2012)

Počas nácviku v podvlčianskej škole (2010)

Mažoretky „Magnes” (2010)
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
„V pravde žil som, krivdu bil som - verne národ môj ľúbil som“ 

- myslím si, že slová básne Sama Chalúpku presne vystihujú ži-
vot i činnosť veľkého aktivistu a dobrosrdečného človeka krajana 
Jozefa Bryju z Novej Belej, ktorý nás opustil dňa 6. marca 2014. 
Zosnulý bol jedným z  najstarších a  veľmi zaslúžilých obyvateľov 
obce Nová Belá.

Vo februárovom čísle Života sme mu ešte gratulovali 
k vzácnym 90-ti m narodeninám, ktoré oslávil v kruhu 
rodiny. Tešili sme sa z tejto oslavy spolu s ním. Veľa-

krát sme mali príležitosť publikovať na stránkach Života 
jeho slová, ako aj viesť s ním diskusie. Stačilo prísť za ním 
a on si vždy ochotne našiel čas i priestor na rozhovor. 

Jozef sa narodil 28. februára 1924 v Novej Belej v slo-
venskej roľníckej rodine Júlie (rod. Jeleňovej) a Jána Bry-
jovcov. Mal dvoch súrodencov Máriu a Jána. Celý život 
prežil v rodnej obci. Slovenčina bola vždy prítomná v jeho 
živote, keďže ho rodičia od najmladších rokov vychovávali 
v slovenskom duchu. Keď sa v povojnových rokoch zača-
lo organizovať krajanské hnuti e, Jozef sa doňho s ochotou 
zapojil. Stal pri zrode nášho Spolku. Na 4. zjazde SSP ho 
zvolili za člena predsedníctva ÚV a na ďalšom za člena 
ÚV SSP a v rokoch 1970-1975 zastával funkciu tajomníka 
OV SSP na Spiši. V rokoch 1979-83 bol podpredsedom OV 
KSČaS na Spiši. Bol ti ež členom redakčnej rady časopisu 
Život. Okrem práce na gazdovstve vyvíjal širokú spoločen-
skú činnosť. Od roku 1942 bol členom hasičského zboru. 

V sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia bol ta-
jomníkom miestneho urbá-
ru. Tešil sa všeobecnej dôve-
re ľudí, preto mu obyvatelia 
obce zverili na tri volebné 
obdobia funkciu richtára. Za 
svoju pracovitosť a organi-
začné schopnosti  získal via-
ceré ocenenia.

Za dlhoročnú obetavú 
prácu v prospech Spolku bol 
vyznamenaný medailou Za 
zásluhy pre KSČaS. Okrem toho získal aj ďalšie vyzname-
nania: odznak Zaslúžilý činiteľ FNJ, strieborný odznak Za 
zásluhy pre krakovskú zem, Strieborný a Zlatý kríž za záslu-
hy, čestný odznak Národného fondu zdravotnej ochrany, 
Za zásluhy pre Gminu Nový Targ a ďalšie. 

Od roku 1990 existuje v Novej Belej miestny odbor Ma-
ti ce slovenskej, ktorého predsedom od začiatku bol krajan 
Jozef Bryja. Pozýval čelných predstaviteľov Mati ce do No-
vej Belej na diskusie s krajanmi a vyvíjal snahu nadväzovať 
spoluprácu s inými odbormi Mati ce na Slovensku.

Spolu s manželkou Katarínou prežili dlhé roky spolu 
a vychovali štyri deti , synov Franti ška a Jozefa, dcéry Cecí-
liu a Máriu. Svojim deťom i vnukom všetpili do srdca slo-
venskosť. Ako hovorieval, jeho potomkovia sú jeho budúc-
nosťou a tak to je i v prípade každej inej rodiny.

Posledné zbohom 
Jozefovi Bryjovi
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Jozef Bryja bol prítomný skoro na všetkých schôdzach 
i zjazdoch Spolku. Veľmi rád chodieval na všetky poduja-
ti a doma i na okolí. Sledoval krajanské dianie a aktí vne sa 
k tomu staval. Bol rád, že v Novej Belej pôsobí dychovka, 
ale aj súbor. Ako hovorieval, je to vizitka obce, krásny pre-
jav kultúrneho života i výnimočnosti  Spiša v celoštátnom 
meradle. Podľa neho, je to zdroj hrdosti  na svoje rodisko 
a nie opačne. Podotýkal, že mládež je budúcnosťou kra-
janského hnuti a a od nej závisí, ako sa bude ono rozvíjať. 
V mnohých príhovoroch na schôdzach presviedčal, že je 
potrebné umožniť mladej generácii poznať naše dejiny 
a od malička pestovať u nej vzťah k slovenčine a Slovensku, 
aby sme si vychovali statočných nástupcov. Vďaka svojej 
bezprostrednosti  a otvorenosti  si v každom prostredí, do 
ktorého prišiel, rýchlo našiel pochopenie a priateľov. Pro-
stredníctvom svojich známostí  po-
mohol viacerým obyvateľom obce, 
či to už so získaním kontaktu na 
lekárov alebo pri vybavovaní veci 
na úradoch.

Na poslednej ceste, 8. marca 
t.r., zomrelého odprevádzala rodi-
na, zástupcovia Spolku Slovákov na 
čele s podpredsedom D. Surmom, 
čestným predsedom a predse-
dom OV SSP na Spiši F. Kurnatom 
a F. Mlynarčíkom, predsedníctvo 
MS SSP v Novej Belej, ako aj viacerí 
krajania predsedovia zo Spiša, kra-
janky i krajania, zástupcovia obec-
nej rady, urbáru, hasičského zboru, 
družstva GS Krempachy a ďalší. Na 
miesto večného odpočinku vy-
prevadila zosnulého aj miestna 
dychovka, ktorej krajan Jozef bol 
veľkým horliteľom. 

Na belianskom cintoríne sa so 
zosnulým krajanom Jozefom Bry-

jom rozlúčil za všetkých Dominik Sur-
ma, ktorý v smútočnej reči zdôraznil 
prínos práce na krajanskom poli, ale 
i v rámci ďalších organizácií, kde pô-
sobil. Bol aktí vnym členom Spolku 
Slovákov v Poľsku  a neúnavným ob-
hajcom práv slovenskej národnostnej 
menšiny. Stál pri zrode miestnej sku-
piny v obci a vždy sa ochotne zapájal 
do spolkového života. Zúčastňoval 
sa schôdzí a zjazdov. Na všetkých 
stretnuti ach a schôdzach zdôrazňo-
val potrebu angažovať do činnosti  
mladých ľudí, ktorí sú nádejou na 
konti nuitu v miestnych skupinách. 
Bol vždy veľkým orodovníkom fungo-
vania miestnych kultúrnych zoskupe-
ní a hľadania zdrojov pre ich činnosť 
a existenciu, pretože, ako hovorieval, 
dychovka, folklórny súbor a v minu-
losti  i divadelný krúžok sú zdrojom 

poznania tradícií, zvykov a propagácie odkazu našich pred-
kov a vo veľkej miere aj výnimočnosti  našich obcí, čo prí-
zvukoval na mnohých fórach, kam prišiel. Patril zároveň do 
radov dlhoročných propagátorov, dopisovateľov a verných 
čitateľov časopisu Život. 

Svojmu slovenskému povedomiu bol verný do smrti . 
Poručil svoje životné dielo nám, aby sme ho mali v pa-
mäti  a nezabudli naň. Myslím si, že krajan Jozef navždy 
ostane v našich spomienkach ako dobrosrdečný, láskavý 
a plný elánu, človek s úsmevom na tvári a dobrým slo-
vom na ústach a pre Novobeľanov sediaci na lavičke pred 
svojím domom, ktorý vedel využiť svoju životnú múdrosť 
a poradiť. 

Nech mu ľahkou bude jeho rodná spišská, novobeľanská 
zem, v ktorej spočinul vedľa svojej manželky Kataríny. 

D. Surma, počas príhovoru k smútiacemu zhromaždeniu

 Na ceste do kostola

NOVÁ BELÁ
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 HORČIČNÉ ZRNKO
6. 4. 2014

5. pôstna nedeľa
(Jn 11, 1 – 45)

Ježiš si mohol dovoliť povedať slová o spánku, hoci myslel 
na smrť. Pre Ježiša bol najvhodnejším moment na vzkriese-
nie vtedy, keď to nikto nečakal. Židom bolo jasné, že štyri dni 
v hrobe je priveľa. Pominula všetka nádej, žeby mohla ešte 
jestvovať nejaká väzba duše a tela. Napriek tomu na priate-
ľovo božské slovo Lazár vychádza z hrobu von aj po štyroch 
dňoch. Iba krátku chvíľu pred samotným zázrakom Ježiš pove-
dal: „Ja som vzkriesenie a život.“ Povedal to Lazárovej sestre 
Marte. Marta porozumela, že Ježiš hovorí v zmysle večnosti, 
no Lazára vrátil naspäť do života.  Tieto slová môžeme použiť 
a aplikovať na časnosť. Môže Ježiš moju rezignáciu, skleslosť, 
pesimizmus, depresiu, ku ktorej ma doviedli životné okolnos-
ti zmeniť a zastaviť môj úpadok? Môže ma prebudiť a priviesť 
k činnosti, optimizmu, k životu? Môže sa stať pre moje život-
né situácie vzkriesením a životom? Môže. Dôverujme!

13. 4. 2014
Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

(Mt 21, 1 – 11)
Svetská sláva bola pre Ježiša iba poľnou trávou. Keď 

vchádzal do mesta, vchádzal ako Kráľ pokoja. Nevchádzal na 
ťave, na koni, na slávnostnom povoze a nesprevádzala ho 
armáda ani služobníctvo. Sedel na oslíkovi, aj to na požiča-
nom. Reakcia zástupu bola spontánna, ale o päť dní neskôr 
nebolo po nej ani chýru ani slychu. Ježiš vedel, aké silné je 
pokušenie triumfalizmu. Poznal skupiny ľudí, ktorí ho vní-
mali ako konkurenta, ktorý môže ubrať z ich slávy. Ježiš si 
nerobil žiadne nároky, prijal posledné miesto a ukázal, aká 
cesta vedie k skutočnému šťastiu. Ak by sme zhodnotili Veľ-
ký týždeň podľa ľudských kritérií, Ježiš v ňom utrpel úplnú 
prehru: zradil ho Judáš, opustili apoštoli, Herodes vysmial, 
Pilát prepustil namiesto neho zločinca Barabáša. Aj jeho 
veľkonočné víťazstvo je triumfom mimo tohto času. Tri-
umfom nad hriechom a smrťou nevstúpil naspäť do tohto 
sveta. Neporátal sa so svojimi protivníkmi. Ukazuje nám, 
že víťazstvo lásky, odpustenia, trpezlivosti a obety nemusí 
v tomto svete účinkovať okamžite a hneď. Máme pamätať, 
že Cirkev a jej veriaci členovia nasledujeme a „ohlasujeme 
ukrižovaného Krista.“ (1 Kor 1, 23).

20. 4. 2014
Veľkonočná nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania
(Mt 28, 1 – 10)

V tichu zapečateného hrobu sa zrodila udalosť, ktorá 
ohlušila dejiny ľudstva. Nič silnejšie nezaznelo v dejinách 
ako udalosť jeho zmŕtvychvstania. Niet dôležitejšej udalosti 
ako je Pánovo zmŕtvychvstanie. Nepomohlo ani podplácanie 
vojakov, nepomohlo deformovanie verejnej mienky. K hrobu 
sa ako prvé odvážili ísť slabé a zraniteľné ženy. Veľkú odvahu 
prejavili už sprevádzaním na krížovej ceste a prítomnosťou 
pod krížom na Golgote. Vidieť tu symboliku, že on, bezmoc-

ný, mŕtvy a v zapečatenom hrobe naberie silu nového života, 
sa stane silou všetkých slabých a zraniteľných. Stane sa silou 
pre tých, ktorým bude svet dávať najavo, že sú bezvýznam-
ní a nepotrební. Bude silou pre tých, ktorých bude protivník 
našej spásy ohrozovať svojimi lákavými no škodlivými po-
nukami a pokušeniami. Bude posilou tých, ktorí budú kon-
frontovaní so svojimi nedostatkami a zlyhaniami. Pane, tvoje 
zmŕtvychvstanie dvíha ľudstvo, ako sa zdvihlo tvoje telo na 
tretí deň po smrti. Svojím veľkonočným Aleluja Ťa chválime 
a ďakujeme za veľkonočné ráno a za každé svitanie a po-
zdvihnutie v našom živote a v našej duši.   

27. 4. 2014
2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho 

milosrdenstva
(Jn 20, 19 – 31)

Apoštol Tomáš nebol v spoločenstve, ktorému sa zjavil 
Zmŕtvychvstalý. Po návrate mu apoštoli naplnení rados-
ťou zvestovali, že videli Ježiša. Nechcel veriť, chcel dôkazy, 
chcel vidieť a chcel sa dotýkať. Krútil záporne hlavou, že 
ich svedectvo mu nestačí. Ktovie, či si apoštol Tomáš stál 
za vypovedanými slovami aj nasledujúcu nedeľu, keď sa 
stal očitým svedkom zmŕtvychvstania. Evanjelium nespo-
mína podrobnosti, či si sv. Tomáš dotykom overil Ježišove 
rany po klincoch a kopiji. Sv. Tomáš je patrón pochybujú-
cich. Pochybnostiam sme ako veriaci vystavení kvôli tomu, 
že nám chýbajú dôkazy pre zrak i pre dotyk. Kristus vedel 
o nedostatočnosti našich zmyslov a predsa nám nezanechal 
isté dôkazy a nesprístupnil vieru naším zmyslom. Tomášo-
vu skúsenosť doplnil slovami: „Blahoslavení tí, čo nevide-
li, a uverili.“ (Jn 20, 29). Ak podstúpime námahu viery bez 
pohľadu a dotyku a vytrváme, Kristus nám prisľúbil pohľad 
z tváre do tváre. Táto nádej je vyjadrená na pomníku spiso-
vateľa L. Veuillota slovami: „Veril som, teraz vidím.“

4. 5. 2014
3. veľkonočná nedeľa

(Lk 24, 13 – 35)
Emauzskí učeníci počas cesty vyjavili Ježišovi svoje skla-

manie a svoje sťažnosti: „A my sme dúfali,...“ (Lk 24, 21). 
Skončili sa všetky ich nádeje a prvým správam o zmŕtvych-
vstaní od žien a apoštolov Petra a Jána neverili. Neprestávali 
sa sťažovať a bedákať a čím viac nariekali, tým viac sa uzatvá-
rali do seba samých. Nevideli pred sebou nový horizont, ale 
iba múr. Ježiš mal s nimi trpezlivosť, počúval ich, vysvetľoval 
a nakoniec sa im nechal spoznať. Ako často sa podobáme 
na uplakaných a sťažujúcich emauzských apoštolov. Z našich 
úst vychádzajú slová sťažností a ponôs. Svätý Otec František 
v komentári k tejto stati evanjelia zdôraznil jeden zaujímavý 
prvok: „Sťažovanie sa je zlé“ – nielen na iných, ale aj na seba 
samých, keď sa nám všetko javí pochmúrne. „Je to zlé, pre-
tože nám berie nádej“. Pápež odporúča, aby sme nežili iba so 
sťažnosťami, „ale ak sa niečo nedarí, utiekajme sa k Pánovi 
a zverme sa mu. Neživme v sebe sťažnosti, pretože berú ná-
dej, zastierajú pohľad na nové horizonty a uzatvárajú nás do 
seba samých, a to škodí nášmu srdcu.“

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ



ročník 56 11KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Góralu, czy ci nie żal...
autor     MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Tak znejú úvodné slová nostalgickej poľskojazyčnej piesne 
s  clivou melódiou, ktorá za necelých 150 rokov svojej existencie 
už takmer zľudovela. Bola som však veľmi prekvapená, keď svoj-
ho času na Slovensku odo mňa žiadali, aby som sa pri jej znení 
postavila do pozoru, lebo vraj ide o akúsi „goralskú hymnu“. Ešte 
väčšie bolo moje prekvapenie, keď som ju objavila v  úvode istej 
publikácie o  goraloch na Orave a  skutočné ohromenie vo mne 
vyvolal pokus objasniť na prvej strofe tejto poľskej básne „tran-
skripciu goralského nárečia“.

De gusti bus non est disputandum..., avšak toto dielo 
nemá s obyvateľmi severného Spiša a hornej Oravy, 
a ani s ich nárečím, vôbec nič spoločné. Autorom bá-

sne, s pôvodným názvom Dla chleba, je krakovský ľavicový 
spisovateľ a publicista Michał Bałucki (1837 – 1901), ktorý 
sa v šesťdesiatych rokoch 19. storočia angažoval v hnutí  
krajných revolucionárov, tzv. „červených“. Tí 
sa usilovali o vyvolanie povstania a zavedenie 
radikálnych sociálnych reforiem ako napr. za-
brati e majetkov bez odškodnenia vlastníkov 
a podobne. Za túto svoju činnosť bol zatknutý 
a strávil v krakovskom väzení sv. Michala tak-
mer rok. Práve tu sa stretol s istým goralom z 
Chochołowa, zatknutým za tuláctvo a pašova-
nie, a práve pre neho napísal spomínanú bá-
seň, ktorá v tlačenej podobe uzrela prvýkrát 
svetlo sveta v Tygodniku Ilustrowanom z 3. 
marca 1866.

Tklivý umelecký výtvor so silným sociál-
nym podtextom sa ešte za života i po predčas-
nej smrti  Michała Bałuckého dočkal viacerých 
hudobných spracovaní. V roku 1880 napísal 
hudbu k veršom Dla chleba Paweł Nowoczek, 
avšak táto kompozícia sa líši od v súčasnosti  
spievanej verzie. Rovnako je odlišné aj ne-
skoršie zhudobnenie diela, či už Zygmuntom 
Zarembom alebo Michałom Świerzyńskim. 
Dnešnej hudobnej variácii sa najviac približuje 
skladba Władysława Krogulskiego, ktorú vydal 
okolo roku 1905 vo Varšave, avšak s poznám-
kou „melodya ludowa“.

Otázka, kto zložil hudbu k v súčasnosti  
spievanej verzii textu poľského básnika, ostá-
va dodnes tak trochu záhadou. Poodhaliť by ju 
mohlo bližšie preskúmanie románskych nábo-
ženských piesní, keďže so samotnou melódiou 
sa možno stretnúť vo Francúzsku, Španielsku, 
Portugalsku a dokonca i v Brazílii, kde je trado-
vaná ako stará náboženská pieseň, ktorá býva 
reprodukovaná vždy na Veľký piatok. V Poľsku 
bola melódia prvýkrát zaznamenaná v roku 
1896 v druhej časti  spevníka Nasze hasło, vy-
daného v Tarnove, ako inak, bez udania auto-
rov.

Autor básne Michał Bałucki

Prvýkrát  sa báseň objavila v Tygodniku Ilustowanom

O spopularizovanie 
piesne ako celku pod ná-
zvom Góralu, czy ci nie 
żal... sa zaslúžil hudob-
ný skladateľ Władysław 
Żeleński (1837 – 1921), 
ktorému niekedy býva 
pripisované aj autorstvo 
hudby a vo veľkej miere 
takti ež umelecký súbor 
Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Śląsk“, kto-
rý ju v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia zahrnul 
do svojho repertoáru.

Báseň a z nej v neskoršom období vytvorená pieseň 
teda evidentne nevznikla v goralskom prostredí a nemož-
no ju ani pri najlepšej vôli považovať za autochtónny pr-
vok kultúry goralov, i keď očarujúca podmaňujúca melódia 
a dojímavý text iste zvádzajú na jej privlastnenie. 
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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Poľskí kňazi v nedeckom dištrikte v rokoch 
1939 – 1940

Po zmene štátnej hranice v septembri 1939 ostali na 
spišských farách šiesti, v predchádzajúcej časti spomína-
ní poľskí kňazi. „Keďže v novom štáte bolo treba sa vrátiť 
k slovenčine v kázňach i vo vyučovaní náboženstva, Vojtaš-
šák ich vyzval, či sú ochotní splniť podmienky, ktoré im dal 
pre ich ďalšie pôsobenie na týchto farách: 1. či sú ochotní 
postupne sa naučiť slovensky, aby mohli po slovensky ká-
zať a učiť, 2. či sú ochotní zložiť sľub vernosti štátu, aby 
mohli právoplatne sobášiť slovenských občanov, 3. či sa 
chcú inkardovať do spišskej diecézy.“1 Biskupská výzva 
mala podobu dotazníka, ktorý tu žiaľ nemôžeme uverej-
niť.2

Mimoriadne dôležitá bola otázka, formulovaná v bode  
číslo 2, t.j. či sú kňazi ochotní zložiť sľub vernosti štátu, aby 
mohli právoplatne sobášiť slovenských občanov. Takto for-
mulovaná otázka úzko súvisí s právnou úpravou osobného 
manželského práva Slovenskej republiky. Zákonom číslo 
1/1939 Slovenský snem recipoval všetky normy uhorské-
ho práva, v tom čísle aj zákonný článok číslo XXXI/1894 
o manželskom osobnom práve, ktorý hovoril o výlučne ci-
vilnej (štátnej) forme sobáša. Avšak slovenské zákonodar-
stvo zaviedlo aj fakultatívny (konfesný) spôsob uzavretia 
sobáša. Manželstvo riadne uzavreté pred duchovným bolo 
platné aj pred štátom. Farské úrady vtedy museli zápisni-
ce o uzavretí manželstva i s dokladmi posielať na notárske 
úrady a tieto ich ešte potom posielali na kontrolu Okres-
ným  úradom.

Slovenský manželský zákon však jednoznačne stanovil, 
že manželstvá uzavierané pred duchovnými, ktorí sú cu-

1 CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy..., s. 118-119; VOJTAS, J.: 
Osvedčenie..., s. 237.  Pavol Matula uvádza  zoznam  piatich, z celko-
vého počtu  jedenástich, otázok biskupského dotazníka. (MATULA, P.: 
Cirkev a začiatky reslovakizácie na severnom Spiši a Orave po ich pripo-
jení k Slovenskej republike v roku 1939. In: Dejiny, internetový časopis 
Inštitútu histórie FF PU v Prešove, roč. 2, 2007, č. 2, s. 80). Je však evi-
dentné, že  rozhodnutie biskupa vo veci jurisdikcie bolo závislé najmä 
od odpovede na 3 ( I. Chalupecký),  4 (J. Vojtas), či 5 (P. Matula) otázok 
dotazníka.

2 Jeden exemplár dotazníka sme našli v Archíve Krakovskej Knieža-
cej Metropolitnej Kúrie vo fonde Spisz – Orawa w latach 1918 – 1948. 
Fond je zatiaľ bez paginácie a bol nedávno určený na spracovanie, 
a preto riaditeľ archívu prof. Urban zamietol moju prosbu o sprístup-
nenie prameňa.

dzími štátnymi občanmi, nie sú platné. V prípise z polo-
vice roku 1940, zaslanom Biskupskému úradu v Spišskej 
Kapitule, Ministerstvo vnútra oznamovalo, že manželstvá 
uzavierané pred poľskými kňazmi na prinavrátenom úze-
mí, zo štátneho ohľadu, nie sú platné. A práve to bolo prí-
činou vzniku biskupského dotazníka. V dôsledku vzniknu-
tého problému Ministerstvo vnútra žiadalo v spomínanom 
prípise, aby si kňazi zo Spiša a Oravy, ktorí nemajú sloven-
ské štátne občianstvo, podali žiadosť na jeho získanie. Ich 
žiadosti malo byť vyhovené.

Po porade s krakovským arcibiskupom, ktorý svojich 
kňazov vyzval k pasívnej rezistencii, odpovedi sacerdo-
tum zneli záporne. Monitorovanie protištátnych aktivít 
poľských kňazov Úradom štátnej bezpečnosti a Minis-
terstvom vnútra skončilo tak, že biskup Ján Vojtaššák k  
30. aprílu 1940 poľským kňazom „odobral jurisdikciu, 
a požiadal ich, aby svoje miesta uvoľnili“.3 Medzičasom 
sa dvaja kňazi, Jozef Pitorak a Alexander Romer4, vrátili 
do krakovskej arcidiecézy. Jánovi Wilhelmovi (Gullielmu-
sovi) spišský biskup zabezpečil miesto v kláštore v Tren-
číne, Anton Sikora administroval do 14. novembra 1940 
jurgovskú faru, kým ďalší traja kňazi – Józef Świstek, Jó-
zef Długopolski a Stanisław Wciślak – keďže chceli ostať 
na Slovensku, boli umiestnení v kláštoroch v Spišskom 
Štvrtku, v Sabinove a v Bardejove.

3 CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy..., s. 119. Porovnaj tiež: 
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná 
správa Slovenskej ligy, 1944, s. 141; VOJTAS, J.:  Osvedčenie…, s. 237-
238.

4 VOJTAS, J.: Osvedčenie…, s. 237.
Podľa osobného spisu kňaza Józefa Pitoraka (1899 – 1976), rodáka z 

Tatranskej Bukowiny, bol v rokoch 1930 – 1931 administrátorom Kacví-
na, od decembra 1937 do apríla 1939 Fridmana a od apríla 1939 do júla 
1940 Vyšných Lápš. Krátko na to bol už v Generálnom gubernáte, kde 
od septembra do augusta 1940 pôsobil  ako rektor kostola v Brzegach. 
Archiwum Krakowskej Książęcej Kurii Metropolitarnej (AKKKM Kraków), 
Pers. A 1256, Ks. Pitorak Józef. Wykaz zajmowanych stanowisk kościel-
nych. Prameň bez paginácie.

Záznamy v osobnom spise kňaza Alexandra Romera dosvedčujú, 
že od apríla  do decembra 1939 administroval kacvínsku farnosť. Spis 
ďalej uvádza, že od 14. apríla 1942 do augusta 1950 administroval far-
nosť Sunka,  neďaleko Krzeszowic. Nedá sa určiť, čo robil v období od 
decembra 1939 do júla 1942. V každom prípade je isté, že po získaní 
jurisdikcie na prinavrátených územiach Spiša a Oravy biskupom Vojtaš-
šákom sa od konca  1939 nezdržiaval  na teritóriu  Slovenskej republiky. 
AKKKM Kraków, Pers. A 1495, Ks. Romer Alexander, Wykaz zajmowa-
nych stanowisk kościelnych. Prameň bez paginácie.

Poľsko-slovenská administratíva farností Spišského 
Zamaguria (Spišského dekanátu  a Nedeckého dištriktu) 
v rokoch 1939 – 1948 II.
autor    PROF. ZW. DR. HAB. JOZEF ČONGVA
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Netypický bol osud bývalého 
tribsškého administrátora, narode-
ného na Hornom Sliezsku, v meste 
Kőnigshűtt e (poľ. Królewska Huta), 
v jednej z troch častí  neskoršieho 
veľkého Chorzowa – Jana Wilhelma 
(Gullielmusa). Zbavený jurisdikcie sa 
zdržiaval v Tribši ako súkromná oso-
ba v čase, keď tribšskú farnosť spra-
voval už slovenský kňaz Jozef Gon-
sorčík, narodený v roku 1915 v East 
Douglas, v americkom štáte Massa-
chusett s.5

Dňa 7. februára 1940 Jan Wil-
helm písal Kniežacej Metropolitnej 
Kúrii v Krakove: „Som nútený panu-
júcimi tak duchovnými ako aj svet-
skými pomermi v Tribši spôsobenými 
Slovákmi odísť z Tribša do Załuczne-
ho (...); ďalší život je pre poľského 
kňaza v Tribši absolútne nemožný.“6 
Je možné, že tribšský sacerdos takto 
reagoval na list farníkov, poslaný 15. 
októbra 1939 na Spišskú Kapitulu, v ktorom sa sťažujú na 
polonizačné akti vity Wilhelma za Poľska, ako aj na to, že aj 
teraz „Pán farár ďalej sa modli po poľsky. Ľudia sa nad tým 
pohoršujú...“7.

Situácia kňaza Wilhelma sa komplikovala navyše tým, 
že odpoveď krakovskej Kúrie na list, v ktorom žiadal pre-
loženie do Załuczneho, resp. do Odrowąża, bola záporná.8 
Núdzovým východiskom ostával už len kláštor sestričiek 
v Trenčíne.9

Je nespornou zásluhou biskupa Jána Vojtašáka, že poľ-
ským kňazom zabezpečil nielen umiestnenie v kláštoroch, 
ale že „bolo postarané o ich celé zaopatrenie, dostávali 
omšové šti pendiá a so svojím majetkom mohli slobodne 
disponovať“10. „Kňazi boli ako učitelia náboženstva plate-
ní z prostriedkov Ministerstva školstva. To im poukazova-
lo aj kongruu. Keďže poľskí kňazi svoje farnosti  na bisku-
povu výzvu neopusti li, ani nepožiadali o slovenské štátne 
občianstvo, upozornilo na to v máji 1941 biskupa Minis-
terstvo školstva s tým, že uvedení kňazi nemajú nárok na 
zápočet rokov pre kongruu. Ako odpoveď na to požiadal 

5 Schemati smus almae dioecesis Scepusiensis pro anno  a Christo 
nato MCMXL. Ab erecta Sede Episcopali 164, s. 148.

6 „Jestem zmuszony stosunkami panującymi tutaj w Trybszu przez 
Słowaków tak duchownych jak też i świeckich, że muszę usunąć się z 
Trybsza do Załucznego (…); dalsze życie dla polskiego księdza w Trybszu 
jest absolutnie niemożliwe.“ AKKKM Kraków, f. Akta Parafi alne (APA) 
314/II (Trybsz).

7  MATULA, P.: Cirkev…, s. 81.
8 AKKKM Kraków, f. APA 314/II  (Trybsz). Odpoveď Kúrie (zn. L. 

252/40) bola Janovi Wilhelmovi doručená prostredníctvom  novotar-
ského kňaza kanonika dr. Franciszka Karabutu, o čo prosil Wilhelm vo 
svojom liste zo 7. februára 1940.

9 „Medzitým z Tribša odišiel poľský kňaz dp. Ján Wilhelm  za du-
chovného ku sestričkám, myslím do Trenčína.“ VOJTAS, J.: Osvedčenie …, 
s. 238.

10 VOJTAS, J.: Osvedčenie …, s.  238.

biskup Vojtaššák Ministerstvo škol-
stva 23. mája 1941, aby im napriek 
tomu poukazovalo plnú kongruu.“11

Zo správy biskupa Vojtaššáka, 
ktorú poslal na Ministerstvo vnút-
ra, vieme, že trojica poľských kňa-
zov, a to Długopolski, Świstek a 
Wciślak, prichádzala sústavne na 
návštevy na svoje bývalé fary, kde 
u poľských rodín, ktoré sa práve 
počas vojny prisťahovali z Haliče, 
robili proti slovenskú politi ku. Keď-
že sa toto politi zovanie dostalo do 
uší štátnych orgánov, bola v lete 
1942 celá trojica vykázaná z územia 
Slovenskej republiky.12

V poľskej vedeckej, ale aj popu-
lárnej a novinárskej spisbe pretrvá-
va, so záľubou opakovaný a šírený, 
názor o prenasledovaní, orgánmi 
politi ckej moci Slovenskej repub-
liky, ako aj o nepriaznivom postoji 
slovenského duchovenstva a farní-

kov, voči šiesti m poľským kňazom, ktorých zmena politi c-
kej hranice zasti hla v ich doterajších miestach pôsobenia.

Začalo to článkom, ktorý napísal frekventant študent-
ského letného vedeckého tábora Józef Zieliński.13 Niektoré 
tvrdenia študenta nekriti cky prevzal kňaz Stanisław Dobr-
zanowski14 a Julian Kowalczyk15. Józef Zieliński napríklad 
píše: „Księża spiscy zostali zamknięci w klasztorze v Spiš-
skym Štvrtku, księża orawscy w Bardyjowie“16. Takmer 
identi ckú formuláciu používa Dobrzanowski: „Księży ze 
Spisza osadzono razem w klasztorze w Spiskim Stvrtku, 
a księży orawskich w Bardyjowie“17 a Kowalczyk: „Spiscy 
księża zostali zamknięci w klasztorze w Spiskim Czwart-
ku“18. Vo všetkých prípadoch je potrebné upozorniť na 
omyl citovaných autorov, lebo z troch spišských kňazov 
bol v Spišskom Štvrtku len Józef Świstek, kým Stanisław 
Wciślak sa zdržiaval v Bardejove a Józef Długopolski 
v Sabinove.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

11 CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy ..., s. 119-120.
12 VOJTAS, J.: Osvedčenie ..., s. 238. „Štátne úrady ich vykázali 

zo slovenského územia, keďže sa častejšie  zjavovali v pohraničných 
farnostiach a tam sa nelojálne zachovali.“ BIELOVODSKÝ, A.: Severné 
hranice Slovenska ..., s. 141.

13 ZIELIŃSKI, J.: Spisz i Orawa w latach 1918 – 1945. In: J. Berghauzen 
(ed.): Podhale w czasie okupacji 1939 – 1945. Wydanie II poprawione 
i rozszerzone. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1977, s. 107-126. 

14 DOBRZANOWSKI, S.: Archidiecezja krakowska podczas okupac-
ji niemieckiej 1939 – 1945. In: Księga Sapieżynska I. Kraków : Towar-
zystwo Teologiczne, 1982, s. 445, 456-458.

15 KOWALCZYK, J.: Spisz podczas II wojny światowej i w pierwszych 
latach powojennych. In: Terra Scepusiensis..., s. 912.  

16 ZIELIŃSKI, J.: Spisz i Orawa..., s. 116-117.
17 DOBRZANOWSKI, S.: Archidiecezja krakowska..., s. 457. 
18 KOWALCZYK, J.: Spisz  podczas II wojny światowej..., s. 912.
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autor    DOROTA MOŚ
Pre Spiš je to formálna otázka, pretože obyvatelia okolitých 

obci už oddávna vnímali Nedecu-Zámok ako samostatnú obec, 
ktorá to ale nemala oficiálne potvrdené. Nový administratívny 
útvar vznikol v  novotárskom okrese k 1. januáru 2014. Nová 
obec Nedeca–Zámok je výsledkom rozdelenia obce Nedeca na 
dva samostatné celky a nachádza sa v Gmine Nižné Lapše a  je 
deviatou v  poradí obcou v nej. O  novej obci sme sa porozprávali 
s jej richtárom Jozefom Jezierczakom. 

1. Kedy sa zrodila myšlienka stať sa samostatnou ob-
cou?

Prvýkrát sa oficiálne začalo 
uvažovať o rozdelení Nedece na 
dve obce v roku 2002, čiže dáv-
nejšie. Prvé pripomienky k tejto 
otázke prišli aj skôr z Ministerstva 
administratívy a digitalizácie PR. 
Ako som spomenul, bývalý vojt 
s predstaviteľmi gminy koncom 
roka 2002 na obecnej schôdzi 
podnikli rozhovory s obyvateľmi 
o samostarnosti časti Nedeca–
Zámok, ktorá vtedy patrila k obci 
Nedeca. Každá strana predstavila 

svoje argumenty, ale nedošlo k jednoznačnému porozu-
meniu. Obyvatelia chceli byť administratívne samostat-
nou jednotkou, kým predstavitelia gminy chceli, aby Nede-
ca-Zámok sa stala osadou, čo nám nevyhovovalo. 

2. Prečo to bolo také dôležité pre obyvateľov Nede-
ce–Zámok? Aký bol hlavný dôvod pre takéto rozhodnutie 
a kedy ste sa opäť pokúsili o riešenie tejto veci?

Jediným dôvodom bolo usporiadanie problémov spoje-
ných s adresami bydliska obyvateľov Nedece–Zámku. Vie-
te, ako to predtým vyzeralo? Hneď Vám aj poviem. Poštár 
často nevedel, kam ma doručiť list, kuriéri nemohli nájsť 
adresátov. Vždy vošli do nejakého domu a informovali sa, 
kde nájdu hľadanú adresu. 

Sme turistickou obcou, máme veľa návštevníkov, ktorí 
sa ubytúvajú v Nedeci–Zámku a mali problém s ubytova-
ním, pretože si nemohli nájsť správnu adresu. Dokonca aj 
daňový úrad už nám mnohokrát hovoril, aby sme si s tým 
urobili poriadok, lebo ani on nevedel poriadne nás regis-
trovať vo svojej evidencii. Druhýkrát sme sa uchopili tejto 
veci „rozdelenia“ koncom roka 2012. 

3. Aké kroky ste podnikli? 

Najskôr sa uskutočnili obecné rozhovory a konzultácie, 
ktoré ukázali, že väčšina obyvateľov je za vydelením Nede-
ce-Zámku od obce Nedeca a tým pádom za vznikom dvoch 
samostatných celkov. Napriek tomu, že sa to spájalo s vý-
menou dokladov obyvateľov našej obce a informovaním o 
tom príslušných úradov a bánk o zmene adresy. Keď sme 
si boli istí, že obyvatelia s tým súhlasia, začalo sa v tej veci 
konať. Bola zvolaná obecná schôdza, ktorej sa zúčastnil 

Pribudla „nová“ obec na Spiši

J. Jezierczak
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vojt spolu s predstaviteľmi gminy Nižné Lapše, kde sa 
opätovne predstavili argumenty a po dlhšej diskusii 
sme pristali na návrh gminy, že dočasne budeme osa-
dou obce Nedece a gminný úrad nám pomôže potom 
pri vybavovaní úradných záležitostí  spojených s roz-
delením obce. Tak sme podali 27. februára 2013 ofi ci-
álny návrh do gminy, že sa chceme stať samostatnou 
obcou. Gminná rada väčšinou hlasov prijala uzne-
senie vo veci prezentovať ministrovi administratí vy 
a digitalizácie PR žiadosť o rozdelenie obce Nedeca 
na dve samostatné obce bez nutnosti  vykonania ge-
odeti ckého vydeľovania z areálu Nedece a udelenie 
úradnej názvy pre vydelenú časť „Nedeca–Zámok“.

4. Aký proces nasledoval ďalej?

Písali sme návrhy, v máji vlaňajšieho roku už maľopol-
ský vojvoda súhlasil s rozdelením obce a čakal na rozhod-
nuti e, ktoré mal podporiť minister administratí vy a digi-
talizácie, a to bolo zasa závislé od rozhodnuti a Komisie 
názvov obci a (fyziografi ckých) objektov. Komisia posúdila 
predmetný návrh negatí vne. Následkom tohto rozhod-
nuti a gminá rada opäť poslala žiadosť o rozdelenie obce 
ministrovi administratí vy a digitalizácie s novými spolo-
čensko-hospodárskymi, historickými, zvykoslovnými a kul-
túrnymi argumentmi, ktoré mali odôvodniť účelnosť a ra-
cionálnosť vedených činností . K prílohám bola doložená aj 
mienka dr hab. J. M. Roszkowského z Tatranského múzea 
v Zakopanom.

5. Kedy ste dostali pozití vne rozhodnuti e k Vášmu ná-
vrhu o rozdelenie obce? 

Kladnú odpoveď na náš návrh sme dostali v decembri 
roku 2013, čo obyvatelia prijali s neskrývanou radosťou. 
Oplati lo sa čakať a podnikať zdĺhavé administratí vne pro-
cedúry. 

6. Hovoríte, že geodeti cké vydeľenie obce nenastálo? 
A čo získala obec Nedeca – Zámok tým, že sa stála samo-
statnou? Má z toho nejaké ekonomické výhody?

Nedeca–Zámok dostala predovšetkým obecné práva. 
Mali sme síce doposiaľ svojho richtára a obecnú radu. Od 
roku 1993 pôsobí u nás aj dobrovoľný hasičský zbor a obec 
má svoju zbrojnicu, ako aj svoj kostolík sv. Ondreja - tu sa 
nič nezmenilo a máme naďalej spoločný geodeti cký okruh 
s Nedecou. Dali sme veci do poriadku, ako sa hovorí, uspo-
riadali sme pomenovania. Čo sa tyká ekonomických výhod, 
nemáme z toho nijaké dodatočné. Tak, ako doposiaľ gmin-
ný úrad priznával fi nancie na činnosť obecnej rady, tak 
to aj ostalo teraz. Financovanie bez rozdielu je také, aké 
bolo, čiže v tomto ohľade nenastala nijaká zmena. Jediná 
výhoda je pre cestovný ruch a korešpondenciu. Teraz sme 
prehľadnejšou obcou a obyvatelia ani úradníci už nebudú 
mať problém, ako zapísať adresu, pretože sme pomenovali 
naše ulice. Dúfame, že je to obrovský krok z hľadiska turis-
ti ky a potom aj príjmov z nej. 

7. Ako sa volajú novo pomenované ulice? Prispeje to 
k administratí vnemu zlepšeniu fungovania obce? 

Spolu máme 11 ulíc, obyvatelia mali možnosť podávať 
návrhy na názvy ulíc a potom sme to dali na schôdzi pod 
hlasovanie. Napokon sa to uzavrelo takto: hlavnú ulicu 
cez obec sme pomenovali Zámocká (poľ. Zamkowa), jed-
nu z vedľajších od nej Šalamúnova (poľ. Salomonowa) 

na počesť dávneho majiteľa hradu, ďalšiu ako 
Profesorská (poľ. Profesorska) takto si chceli uc-
ti ť obyvatelia obce profesorov, vďaka ktorým náš 
hrad má dnešnú podobu a nestal sa zrúcaninou, 
nasledujúca ulica je Pod Skalkou (poľ. Pod Skałką), 
Strmá (poľ. Stroma), Nad zalívom (poľ. Nad Za-
lewem), sv. Andreja (św. Andrzeja), Makruski, Ti-
chá (poľ. Cicha), Slnečná (poľ. Słoneczna), Tisová 
(poľ. Cisowa). 

A takto máme už poriadok v obci a všetci sú 
spokojní. Teraz turisti  ľahko nájdu svoje ubytovanie 
a listy budú doručené správnemu adresátovi. Úra-
dy nebudú mať pochybnosti  pri registrácií obyvate-
ľov našej obce. 

Ďakujem Vám za rozhovor.

Pohľad do ulice Strmej v Nedeci–Zámku

Cesta Nad Zálivom ponúka peknú panorámu 
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sprac.    LUCYNA BORCZUCH,  
MARIÁN SMONDEK
foto   STEFANIA OGÓREK

Kristus Trpiteľ (poľ. Chrystus Frasobliwy) je zobrazenie 
utrápeného Krista počas krížovej cesty. Podľa A   Ławickej bol 
tento motív spojený s  legendou, v ktorej sa nachádza scéna Kri-
stovho očakávania na ukrižovanie, podľa ktorej osamotený Ježiš 
sedel na skale a  vojaci v  tom čase kopali jamu pod kríž. Podľa 
dp. P. Śmigiela takéto zobrazenie Krista sa do Európy dostalo 
z Byzantskej ríše, kde sa objavil v 12. storočí. Pravdepodobne sa 
odtiaľto do Európy dostalo taktiež pomenovanie „Vir dolorum“, 
tzn. „Bolestný Vykupiteľ“.

Podľa A. Bednarczyka zobrazenia trpiaceho Krista 
vznikajú v 14. storočí ako dôsledok tzv. devotio mo-
derna – novej pobožnosti, ktorá sa zameriava na 

osobnú meditáciu človeka – v kresťanskom umení tento 
motív sa prvýkrát objavil o.i. v drevoryte Albrechra Dürera 
umiestnenom na titulnej strane Malých Pašií, ktoré vznik-
li v rokoch 1509-1510, a skladali sa s tridsiatich siedmich 
rytín. Podľa A. Ławickej  sa v Poľsku tento motív objavil 
v období neskorého gotika, na prelome 15. a 16. storočia. 

Štrnásť zastavení krížovej cesty v tej podobe, ako ju 
poznáme dnes, pochádza zo 17. stor. Predtým bol počet 
zastavení rôzny, niektoré boli kratšie, iné dlhšie, všetky krí-
žové cesty však spájala jedna myšlienka, rozjímanie nad 
bolesťami Krista počas jeho odsúdenia, a následnej cesty 
na Golgotu, kde bol ukrižovaný. Preto v niektorých skor-
ších krížových cestách sa objavovali aj zastavenia, ktoré 
dnes bežne nepoznáme. K jedným z nich patrilo Kristovo 
očakávanie na ukrižovanie, znázorňované v podobe Kris-
ta Trpiteľa. Od 17. stor. ho už nenájdeme medzi zastave-
niami, avšak tento motív sa podľa A. Bednarczyka prijal 
v ľudovom umení, a malé kaplnky so sochou alebo rez-
bou znázorňujúcou trpiaceho stála pred mnohými doma-
mi, pretože práve trpiaci Kristus bol zosobnením utrpenia 
obyčajného ľudu. 

A ako sa dostala socha Krista Trpiteľa do Orávky? Ne-
patrí totiž k pôvodnému vybaveniu kostola, je však naj-
staršou pamiatkou kostola v Orávke. Na začiatku 50. rokov 
minulého storočia ju zo zámku v Karpnikoch na Dolnom 
Sliezsku do Oravky priviezol Stanislav Grela. Ako sám po-
vedal, priviezol ju na základe prosby svojho uja, dp. Józe-
fa Kocańdu, ktorý bol v tom čase farárom v Orávke. Ten 
sa o tejto drevorezbe dozvedel od doktorky Danuty Dąb-
kowskej, ktorá pracovala v Karpnikoch v ústave pre po-
stihnuté deti. Už samotný zámok v Karpnikoch má veľmi 
zaujímavú históriu. Podľa internetového portála „poľské 
pamiatky“ (poľ. polskie zabytki) zisťujeme, že v roku 1822 
tento zámok kúpil pre seba a svoju manželku Mariannu 
knieža Wilhelm von Hohenzollern, brat pruského kráľa  
Fridricha Wilhelma III. a krátko na to ho dal prebudovať 
v anglickom neogotickom štýle. Zámok sa stal múzejným 
sídlom mnohých diel umenia, ktoré obohatili východoázij-

Socha Krista Trpiteľa v Oravke
ské zbierky brata Wilhelma, kniežaťa Waldemara. Počas 
druhej svetovej vojny Gunther Grundmann vytvoril v karp-
nickom zámku múzejný sklad, do ktorého boli privážané 
zbierky ukradnuté v okupovaných fašistickým Nemeckom 
štátoch. Do tohto zámku previezol z Darmstadtu svoju ko-
lekciu umeleckých diel posledný majiteľ Karpnik, knieža 
Ludwig von Hessen und bei Rhein.

Po ukončení druhej svetovej vojny sovietske vojská 
zámok vykradli, zobraté bolo všetko, čo malú akúkoľvek 
hodnotu. Zachránili sa len ozdobné elementy na stenách 
a v pivniciach nájdené knihy z kniežacej knižnice. Tými 
však osadníci, prichádzajúci sem z východu, kúrili často 
v peciach. Do roku 1950 bola v zámku umiestnená Vysoká 
ľudová škola. Neskôr budova stála prázdna a až v druhej 
polovici 50. rokov bol v budove umiestnený ústav pre po-
stihnuté deti.

V tomto ústave našla pani Dąbkowska zanedbanú, 
odhodenú pod scénou, opisovanú drevorezbu. Poinfor-
movala o nej farára z Oravky. Nepochybne skutočnosť, 
že sa v zámku nachádzali zbierky zrabované počas druhej 
svetovej vojny, v istom zmysle napomohla celej udalosti. 
Do Karpník bol poslaný študent štvrtého ročníka medicí-
ny Stanisław Grela, synovec kňaza, ktorý prišiel na miesto 
z listom, v ktorom bolo napísané, že rezba mohla pochá-
dzať a byť ukradnutá z podtatranskej oblasti. Väčší počet 
sôch znázorňujúcich Krista Trpiteľa, ktoré sa nachádzajú 
na tomto území, takýto predpoklad činili hodnovernejším. 
S. Grela sa stretol na mieste s vedúcim ústavu, ktorý bez 
väčších problémov za neveľkú finančnú záplatu odovzdal 
rezbu a pomohol ju zavinúť do slamníka a následne ju dal 
sanitkou odviezť do Jeleniej Góry. Tu bola naložená do vla-
ku, aj keď to nebolo bezproblémové – socha nebola do 
vlaku prijatá ako batožina. Ktosi z cestujúcich pomohol 
postaviť sochu vo vlaku na chodbe a takýmto spôsobom 
sa dostala do Krakova, odkiaľ na streche autobusu dora-
zila do Oravky. V Orávke sa kňaz rozhodol dať sochu do 
kaplnky, ktorá sa nachádzala na rali Plútenkovka. V súlade 
s tradíciou, ktorá bola ešte dodržiavaná v 50. rokoch 20. 
storočia, bola drevorezba oblečená. Obliekanie Krista Trpi-
teľa v Orávke spomína Hanna Pieńkowska v knižke „Droga-
mi skalnej ziemi” vydanej v Krakove v roku 1956.

Farská gazdinka ušila pre sochu Trpiteľa červený plášť, 
a na hlavu jej položila parochňa spolu s tŕňovou korunou. 
Po nejakom čase jeden z turistov, ktorý navštívil Orávku, 
povedal kňazovi, že socha je pamiatkou a mala by byť lep-
šie chránená. Rezba bola následne prenesená do kostola, 
zo začiatku stála v kaplnke a neskôr v zákristii. S prenese-
ním sochy neboli spokojní niektorí obyvatelia, pretože ju 
chceli mať ďalej v kaplnke.

V roku 2011 dp. farár Tadeusz Dąbrowski odovzdal dre-
vorezbu na renováciu na Vysokú školu výtvarných umení 
v Krakove. Tu, v konzervátorskej dielni polychrómovaných 
drevorezieb pod vedením Barbary Budziaszekovej bola so-
cha očistená z prachu, doplnené boli na nej chýbajúce čas-
ti (nos a koleno) a zároveň bola preskúmaná a zakonzervo-
vaná. Na soche bola na 90 percentách povrchu pôvodná, 
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nikdy nepremaľovaná polychrómia. Pôvod sochy sa datuje 
na prelom 15. a 16. storočia. Jej pôvod je neznámy a au-
tor sochy ti ež. Vzhľadom na miesto, kde bola nájdená, 
je ešte ťažšie zisti ť stopy, odkiaľ môže socha pochádzať. 
Najpravdepodobnejšie pochádza zo Saska alebo Sliezska, 
podobne ako mnoho podobných diel, a bola vykonana pre 
vidiecky kostolík. Takýto predpoklad vychádza z jej nízkej 
umeleckej hodnoty. Najdôležitejšie je však to, že nebola 
spálená ako mnoho iných drevorezieb.

Rezba je vyrezaná z jedného kusa lipového dreva a zo-
brazuje sediacu postavu človeka s výškou okolo 150 cm, 
opásaného len okolo bedier. Rezba je polychrómovaná na 
ružovo s viditeľnými červenými čiarkami, ktoré symbolizu-
jú rany po bičovaní. Aktuálne má socha červený zamatový 
plášť, zdobený zlatým lemom s pásom vyšitým korálikmi. 
Plášť je zopnutý jednoduchou spinkou. Podobne, ako v ob-
dobí goti ky, na hlave sochy Trpiteľa sa nachádza parochňa 
s tŕňovou korunou.

Po ukončení renovácie bola socha postavená na pra-
vom bočnom oltári. Kristovi Trpiteľovi bolo venovaných 
viacero básní, takti ež existuje pobožnosť, čoho príkladom 
je kostol sv. Kríža v Krakove, v ktorom sa nachádza socha 
Krista Trpiteľa zo 16. storočia. Mnohé tabuľky s poďakova-
ním za milosti  svedčia o mnohých vypočutých prosbách. 
V Orávke tabuľky nie sú, ale zázraky uzdravenia a iných mi-
lostí  vďaka orodovaniu Krista Trpiteľa sa udiali aj tu.

 Viac informácii na webovej stránke www.orawka-ko-
sciol.pl. 

Stretnutie študentov lýcea 
s Bartolomejom Mišincom
sprac.    MARIÁN SMONDEK
foto    ARCHÍV ZDRUŽENEJ ŠKOLY V JABLONKE

Dňa 17. marca 2014 sa v  čitárni Združenej školy hrdinov 
Westerplatte v  Jablonke uskutočnilo stretnutie s  Bartolomejom 
Mišincom, absolventom tejto školy a autorom historických romá-
nov z  obdobia Rímskej ríše. Bartolomej Mišinec vydal svoj prvý 
román „Pretorianin“ vo veku 16 rokov vďaka spolupráci Združenej 
školy v  Jablonke a  Spolku Slovákov v  Poľsku. Lásku k  literatúre 
má v krvi, ktorá sa ešte viac rozvinula vďaka Karlovi Mayovi a Al-
fradovi Szklarskemu.

Prvý román, tj. „Pretorianin“ sa opätovne na knižnom 
trhu ukázal opäť v roku 2008 a následne boli vyda-
né ďalšie dve časti  tejto trilógie „Gladiatorzy i piraci“  

v roku 2009  a „Centurion Proximus“ v roku 2011. Študen-
ti  humanitných tried lýcea, ktorí sa diskusie zúčastnili, sa 
okrem spisovateľskej záľuby zaujímali aj o prácu v redakcii. 
B. Mišinec publikoval  články a redigoval časopis už ako 
študent, takže práve v tejto oblasti  má bohaté skúsenosti . 
Aktuálne pracuje v oblasti  moderných médií, a ako sám 
hovoril, v ich prípade sa musí novinár neustále vzdelávať, 
pretože rozvoj programov a technológií je neustály a záro-
veň veľmi rýchly a každý deň sa objavujú nové technické 
možnosti , ako novinársku prácu zlepšiť a zrýchliť, jednodu-
cho povedané zmodernizovať.

Ako dodal na záver B. Mišinec, zakončením trilógie sa 
osud jeho rímskych hrdinov nekončí a na jar budúceho 
roka by sme sa mali spolu s nimi stretnúť opäť. 
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Vedomostná sútáž o hasičstve v Nedeci
Na začiatku marca sa uskutočnila v zbrojnici v Nedeci 

vedomostná sútáž o hasičstve v gmine Nižné Lapše, ktorý 
pre žiakov pripravila Gminná správa zväzu DHZ PR v Niž-
ných Lapšoch za spolupráce s DHZ z Nedece a gminou Niž-
né Lapše. Zúčastnilo sa jej 36 účastníkov z gminy. Súťaž 
prebehla v troch vekových kategóriách: základné školy, 
gymnázia a stredné školy. Do ďalšieho okresného kola po-
stúpili súťažiaci, ktorí obsadili prvé i druhé miesta. Všetci 
účastníci získali príležitostné diplomy a vecné ceny popu-
tovali k výhercom prvých troch miest v každej kategórii. 

Výsledky: kategória základné školy: 1. A. Radecká  
z Kacvína; 2. M. Bigos z Fridmana; 3. M. Radecký z Kacví-
na; kategória gymnáziá: 1. D. Jendrusiak z Nižných Lápš; 
2. V. Klimczaková z Fridmana; 3. M. Cisak z Nižných Lápš; 
kategória stredné školy: 1. K. Micherdová z Nedece;  
2. A. Kalatová z Nedece; 3. K. Wnęczak z Nedece. (as)

Ocenenie pre spišské i oravské školy
V polovici marca boli vyhlásené v Malopoľskom kraji 

výsledky III. edície súťaže „Mám 6 rokov“, ktorú vyhlásil 
minister národného vzdelávania. Malopoľský školský in-
špektor spolu s porotou ocenil snahy rodičovských rád, 
žiakov v spolupráci so škôlkami i školami. V kategórii „Šesť-
ročný v priateľskej škole“ ocenenie získali rady rodičov zo 
základných škôl z Tribša, Dolnej Zubrice a Podsrnia. Zasa 
v kategórii žiak a rodič „Mám 6 rokov a viem“ boli odme-
není žiaci: M. Wyrtelová z Dolnej Zubrice a M. Brzyzek 
z Krempách. (aj)

Stretnutie so skokanom
Minulú jeseň sa krajan Bronislav Knapčík pri účinkovaní 

na kopci Skrzyczne stretol so známym poľským skokanom 
Piotrom Żyłom, ktorý pochádza z Beskýd. Ako povedal, bol 
to preňho veľmi príjemný zážitok, pretože je veľkým fa-
núšikom zimných športov a prevádzkovateľom lyžiarskeho 
vleku a tak sa aj mali o čom porozprávať. Krajan Knapčík 
poprial skokanovi úspešnú blížiacu sa sezónu. (aj)

Vyznamenanie pre základnú školu vo Vyšných 
Lapšoch

Základná škola vo Vyšných Lapšoch blahorečeného 
Jana Pavla II. bola vyznamenaná vo IV. edícii súťaže „Ma-
lopoľsko – moje miesto na zemi, moja malá vlasť“. V rámci 
desiatich najlepších škôl, ktoré získali vyznamenanie, ako 
jediná z novotargského okresu získala certifikát CIVIS ET 
PATRIA škola z Vyšných Lápš. Zástupcovia školy prebrali 
toto ocenenie dňa 11. marca t.r. na stretnutí na vojvod-
skom úrade v Krakove z rúk malopoľského školského ku-
rátora. Boli tam prítomní: riaditeľka Mgr. B. Kurucová, ko-
ordinátorka súťaže Mgr. M. Kamińská a žiaci z DFS Malé 
jedličky. 

Malopoľský školský kurátor udelil tiež pri tejto príležitos-
ti vyznamenanie dvom gminám, ktoré najlepšie pripravujú 
žiakov pre účasť na spoločenskom, kultúrnom i národnom 
živote. Jednou z ocenených bola gmina Nižné Lapše za osve-
tovo-vzdelávaciu činnosť vedenú na Základnej školy blaho-
rečeného Jána Pavla II. vo Vyšných Lapšoch. (aj)

Športové zápolenia o pohár vojta
V marci sa uskutočnilo finále o pohár vojta gminy Niž-

né Lapše, do ktorého postúpilo päť družstiev z tejto gminy 
– KS Nedeca, DHZ Nedeca-Zámok, Skalky Tribš, Blýskavica 
Kacvín I. a Blýskavica Kacvín II. Po športových zápoleniach 
jednotlivých družstiev sa suverénnym víťazom turnaja sta-
lo družstvo Blýskavica Kacvín I., druhé miesto patrilo Blý-
skavici Kacvín II., tretie obsadilo družstvo z Tribša, štvrté 
DHZ Nedeca-Zámok a na poslednom mieste ukončilo ten-
to turnaj družstvo z Nedece. (aj)

Stará slovenská škola v Kacvíne bude 
turistickým centrom

Predmetom revitalizácie bude v najbližších mesiacoch 
schátralá budova v centre obce Kacvín, v ktorej sídlila vo-
ľakedy slovenská škola. V rámci projektu Spoločný spišský 
turistický priestor realizovaného mestom Spišská Stará 
Ves a partnermi obcou Osturňa a gminou Nižné Lapše. 
Predpokladá sa, že bude opravená budova a obhospodá-
rený verejný priestor okolo nej tak, aby bol priaznivý pre 
turistov. V budove by sa mala nachádzať klubovňa a re-
gionálna izba, kde by bolo prezentované regionálne ná-
radie a miestny kroj. Zároveň by sa tam mal nachádzať 
informačný bod pre turistov a záujemcovia budú môcť za-
darmo využívať internetové služby. (aj)

Medziškolská súťaž v Novej Belej
V polovici marca sa konala na Základnej škole v No-

vej Belej Medziškolská súťaž o gmine a meste Nový Targ, 
ktorú obnovili po desiatich rokoch z iniciatívy menovanej 
školy. Do spolupráce škola pozvala oddelenie PTTK (Poľ-
ský spolok krajinkársko-turistický) v Novom Targu a gminu. 
Súťažne otázky pripravili C. Sordylová a J. Sokołowska. Kaž-
dá škola z gminy Nowy Targ mohla poslať do súťaže dvoch 
žiakov. Súťažiaci v priebehu jednej hodiny odpovedali na 

 KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA



ročník 56 19KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

pripravené otázky. Neskôr si boli pozrieť miestny kostol sv. 
Kataríny Alexandrijskej, po ktorom ich sprevádzal a s jeho 
históriou oboznámil dp. farár T. Korczak. Na záver boli vy-
hlásené výsledky a súťažiaci získali diplomy a odmeny, kto-
ré pripravila do súťaže gmina Nowy Targ. (fp)

Biela nedeľa v Mikołove
Všetkých krajanov a sympati zantov miestnej skupiny 

SSP na Sliezsku pozývame na akciu Biela nedeľa v Mikoło-
ve, ktorá sa uskutoční 3.-4. máj 2014 na Skrzycznom, kde 
sa budeme lúčiť so zimou a privítame jar. V rámci rekreač-
nej akcie budú športové preteky, vatra a ďalšie zaujímavé 
hry. (Bronislav Knapčík)

Skúšky na vodičský preukaz budú 
v Novom Targu

Vďaka snahe poslancov novotargského okresu, a zvlášť 
A. Rapacza, snem malopoľského vojvodstva rozhodol 
v marci, že skúšky na vodičský preukaz budú organizova-
né v Novom Targu. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí 
budú mať záujem o získanie vodičského preukazu, lebo 
nebudú musieť chodiť už od jesene na skúšky do Nového 
Sączu. 

V Novom Targu budú skúšky na kategórie AM, A1, A2, 
A, B1 a B. Pre tento účel okres získal podporu vo výške 
jeden milión zlotých. (aj)

Stolnotenisový turnaj v Krempachoch 
V nedeľu 30. marca t.r. sa konal v Obecnom kultúr-

nom dome (OKD) v Krempachoch IV. ročník stolnoteniso-
vého turnaja a stolného futbalu. Do turnaja sa prihlásilo 
60 účastníkov, v tom na stolný tenis 38 a na stolný futbal 
22. Najstarším hráčom bol Dominik Surma v skupine 50+ 
a najmladším dvanásťročný Karol Surma. Medzi fanúšikmi 
boli prítomní aj poslanci gminej rady a okresu A. Krišto-
feková a M. Kaczmarczyk, ktorý takti ež patril k účastníkom 
turnaja, ako aj richtár obce J. Petrášek a riaditeľka OKD 
M. Krištofeková. Na úvod všetci účastníci si ucti li pietnu 
pamiatku zosnulého najstaršieho účastníka turnaja Józefa 
Kiernoziaka. 

Potom sa zápolilo v štyroch vekových kategóriách každý 
s každým a v stolnom futbale vo dvojiciach a v dvoch ve-
kových kategóriách. Súťažiaci zahrali 140 súbojov. Okrem 
miestnych obyvateľov do súťaže sa prihlásili aj obyvatelia 
Durští na, Tribša, Harklowej a Lapšanky. 

Na záver boli všetci súťažiaci odmenení diplomami 
a cenami a tí  najlepší aj pohármi, ktoré do súťaže venovali 
gmina Nowy Targ, Gminé kultúrne centrum v Łopusznej 
a Obecný kultúrny dom v Krempachoch. (fp). 

Výsledky turnaja:
Stolný tenis - muži:
Kategória 11 -15 rokov: 
1. G. Handzel; 2. Ł. Zygmund; 3. M. Husi;

Kategória 16 – 20 rokov: 
1. K. Cipta; 2. D. Bryksy; 3. M. Galiniak;

Kategória 21 – 29 rokov: 
1. M. Pietraszek; 2.- B. Kowalczyk; 3. M. Kiernoziak;

Kategória 30 rokov a viac: 
1. J. Moś; 2. J. Surma; 3. T. Krzysztofek;

Stolný tenis – dievčatá: 
1. K. Paluchová; 2. A. Paluchová; 3. A. Brzyzeková

Stolný futbal:
Kategória mladých: 
1. B. Palonek, A. Paluchová; 2. K. Łukasz, M. Brzyzek; 3. M. 
Łukasz, M. Brzyzek;

Kategória starších: 
1. K. Paluchová, M. Zygmondová; 2. K. Surma, D. Surma; 
3. T. Galuś, Ł. Zygmund.

24-hodinová lekárska starostlivosť v Jablonke
Obyvatelia Oravy majú k dispozícií od 1. apríla t.r. 

v Oravskom zdravotnom stredisku na ulici 3. Mája č. 7 
dvadsaťštyrihodinovú lekársku starostlivosť. V noci i vo 
sviatočné dni sa tam o chorých postarajú sestričky a lekári 
z Podhalskej nemocnice J. Pavla II. z Nového Targu. Tele-
fónne číslo na nočnú i sviatočnú pohotovosť v Jablonke je 
18 26 529 76. (aj)
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autor    DOROTA MOŚ
Pred pár rokmi sme písali o vegánstve a Petrovi Kiedzuchovi 

z  Vyšných Lápš, ktorý bol vegetariánom od 19-tého roku života 
a neskôr prešiel na vegánsku stravu. 

Vegánom je už 6 rokov. Pripomeňme si, že vegán je člo-
vek, ktorý nekonzumuje výrobky živočíšneho pôvodu, 
iba výlučne rastlinnú stravu. Rozhodnuti e pre vegán-

sku diétu ma rozličné príčiny, o. i. zdravotné, názorové a ďal-
šie. V dnešnej dobe je veľa alergikov a tí , ktorí držia vegán-
sku diétu, sú menej ohrození rizikom ochorení na rakovinu 
hrubého čreva, infarkt, vysoký cholesterol, vysoký krvný 
tlak, rakovinu prostaty a mŕtvicu. Iní sa chcú jednoducho 
zdravo stravovať a mať peknú postavu alebo z ideologic-
kých príčin, ako to je v prípade Petra a jeho manželky Mag-
dalény. Vegánstvo je pre manželov Kiedzuchovcov životný 
štýl a spôsob stravovania, ktorý odmieta jedlá živočíšneho 
pôvodu, kožené oblečenie a testovanie výrobkov na zviera-
tách. Pružne sa zapájajú do akcií na ochranu zvierat. 

Počas nášho posledného rozhovoru mi Peter povedal, 
že jeho snom je mať vlastnú cukráreň, v ktorej by pie-
kol vegánske koláče a pečivo. Jeho rodičia majú tradičnú 
pekáreň a cukráreň a práve tam získaval prvé poznatky 
a skúsenosti  v pečení. Ukončenie štúdia spojeného s po-
travinárskymi technológiami, životný štýl, energia a pri-
tom podpora manželky mu určite pomohli dosiahnuť cieľ 
a uviesť sen do života. V súčasnosti  bývajú s manželkou 
v Krakove, kde ponúkajú zákazníkom výborné vegánske 
pečivo a koláčiky. Prvé objednávky pripravovali pre zná-
mych. Neskôr sa okruh zákazníkov začal zväčšovať a vznik-
la v Poľsku prvá ekologická, rastlinná cukráreň Zelený ta-
nier (poľ. Zielony talerz).

- Blížia sa Veľkonočné sviatky a prvé, čo sa mi s nimi 
spája je voňavá domáca šunka a klobása. Peter, nemáš 
naozaj chuť na naše spišské regionálne jedlo „švjynceli-
ne“. Aký jedálny lístok na sviatky môžu mať vegáni? 

Nie, naozaj ani na to nepomyslím. Normálne, teda jeme 
všetko okrem mäsa a produktov pochádzajúcich od zvie-
rat. Stravujeme sa celým rastlinným bohatstvom a ovo-
cím. Na našom stole je tradičný makový a tvarohový koláč, 
v ktorých živočíšne suroviny vymeníme za ekologické. Stačí 
skúsiť a presvedčiť sa, že je to naozaj chutná kuchyňa, taká 
domáca, lebo je pripravovaná z nemodifi kovaných gene-
ti cky produktov. Čiže na našom stole sú rozličné šaláty, ko-
láčiky a iné lahôdky.

- Vaše výrobky, lahôdky sú z ekologických surovín. Kto 
vyhľadáva práve takéto výrobky a komu je vaša ponuka 
určená, teda aj vegánska kuchyňa?

Naše pečivo a zákusky sú nielen pre vegetariánov a ve-
gánov, ktorí sa napr. takto stravujú z ideologických dôvo-
dov, ale pre všetkých, ktorí majú na starosti  svoje zdravie, 
alebo chcú mať peknú postavu a dobre sa cíti ť. Najväč-
šou skupinou zákazníkov sú práve ľudia so zdravotnými 
problémami, ako napr. alergici a diabeti ci. Pri tvorbe našej 
cukrárne sme mysleli aj na deti . Naším cieľom je produkcia 
zdravých potravín. 

Veľkonočné lahôdky vegánovvegánovvegánov - Môžeme povedať, že vegánska kuchyňa je pre 
mnohých ľudí priam spásonosná. Predstavíte klad-
né vlastnosti  tejto diéty. 

Áno, spásonosná, hlavne pre alergikov čí ľudí s vy-
sokým krvným tlakom. Jednoducho všetci tí , ktorí majú 
zdravotné problémy, by sa museli zriekať chutných jedál 
a samozrejme aj zákuskov. Nemusia to robiť, lebo práve 
vegánska kuchyňa a teraz aj naša cukráreň im prichádza 
s pomocou. Konzumujúc vegánské sladkosti  alergici, ako 
aj ostatní ľudia so zdravotnými problémami, sa nemusia 
obávať následkov maškrtenia a konečne tí , ktorí chcú mať 
dobrú postavu, môžu jesť bez obáv, že priberú.

- Pekne to znie vegánské zákusky, ale teraz prezraďte 
čitateľom, ako to vyzerá v praxi. Máme pred sebou re-
cept, chystáme produkty, z ktorých máme upiecť záku-
sok a prvé, čo sa nám objaví, to vajcia, potom biela múka 
a čo teraz, keď nepoužívate produkty, ktoré pochádzajú 
od zvierat?

Je to jednoduché.
- No neviem, či je to tak naozaj, ako hovoríte.
Ubezpečujem, že áno. Nie je to nič ťažké a dokonca je to 

veľmi chutné a najdôležitejšie, že zdravé. Teda vajcia mô-
žeme nahradiť jablčným octom, ktorý ma ten istý účinok 
ako vajcia a je vhodný práve pri pečení piškótového cesta, 
miesto bielej múky, používame kukuričnú alebo z ciceru, 
ktorú si sami melieme, ale dá sa kúpiť aj hotovú. Ďalším 
hlavným produktom pri pečení je cukor a ten nahradíme 
brezovým cukrom.

- Povedzte nám niečo viac o tomto druhu cukru.
Je to prírodný cukor, ktorý chuťou, sladkosťou, ako aj 

použití m sa takmer úplne vyrovná klasickému repnému 
alebo trsti novému cukru. Brezový cukor je vzhľadom rov-
naký ako bežný cukor, je rovnako použiteľný, avšak má o 
40% nižšiu kalorickú hodnotu. Má množstvo pozití vnych 
vplyvov na ľudský organizmus: nepriberá sa z neho, neo-
kysľuje organizmus, je anti bakteriálny, podporuje tráve-
nie, neprispieva k tvorbe zubného kazu, preto je vhodný 
pre diabeti kov, pri redukčnej diéte, pre tehotné ženy trpia-
ce tehotenskou cukrovkou, pri nedostatku vápnika, ako aj 
pre deti  a dospelých trpiacich zubným kazom.

- Napriek tomu sa mi zdá, že predsa príprava a ti ež 
aj nakupovanie týchto produktov je problemati cké. 
Prichádza mi na um taká myšlienka a zároveň je to pre 
Vás otázka, či v budúcnosti  neplánujete zostaviť a vy-
dať knihu, v ktorej by záujemcovia našli všetko na jed-
nom mieste, teda recepty a ti ež informácie, kde by sme 
mohli kúpiť ti eto produkty a mať prehľad, akými rast-
linnými produktmi môžeme nahradiť zveriace a produk-
ty pochádzajúce od zvierat, ako tvaroh, med.

Áno, mysleli sme, čas ukáže a možno v neďalekej bu-
dúcnosti  popracujeme nad tým a možno ráz sa objaví ta-
káto kuchárska kniha.

Ďakujem Vám za rozhovor a dúfam, že sa stretneme na 
krste Vašej budúcej knihy. Rozprávala som sa s Magdalé-
nou a Petrom Kiedzuchovcami majiteľmi prvej rastlinnej 
cukrárne v Poľsku, ktorí používajú výlučne rastlinné a ne-
modifi kované geneti cky produkty. 
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom Od-

kaz sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu, ktorý sa uskutočnil 
v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave, pokladáme za 
uzavretý a súťažiacim prinášame výsledky, na ktoré už určite ne-
trpezlivo čakajú. 

Do tohtoročnej súťaže sme dostali 292 prác od 282 au-
torov, v tom v mladšej skupine bolo 131 prác od 126 
autorov a v staršej skupine 161 prác od 156 autorov. 

Zaslali nám ich žiaci z Oravy a Spiša, presnejšie: z Pekel-
níka, Jablonky – Borov, Jablonky, Chyžného, Veľkej a Malej 
Lipnice, Prívarovky, Kýčor, Harkabúza, Podsrnia, Podsklia, 
Vyšných Lápš, Kacvína, Jurgova, Čiernej Hory a Krempách. 
Pričom ti eto práce boli aj na primeranej úrovni.

Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo v priesto-
roch redakcie Život 10. marca t. r. Porotu tvorili výborní 
znalci výtvarného umenia: akademická maliarka Anna Ja-
godová a Drahoslava Skopárová. 

Porota pri hodnotení prác zohľadňovala základné krité-
ria, ako vek autora i jeho schopnosti , námahu vynaloženú 
pri tvorbe práce, použitý materiál a výtvarnú techniku, cel-
kový umelecký dojem a spojitosť so zadanou témou súťaže. 

Výber spomedzi obrovského množstva prác len tých 
niekoľkých, ktoré boli odmenené, bol veľmi ťažký. Súťa-
žiaci najčastejšie zobrazovali portrét sv. Cyrila a Metoda, 
ale objavili sa práce spojené s dobovými výjavmi hlásania 
Božieho slova zástupom ľudí, priestorové práce znázorňu-
júce preklad sv. písma, štátny znak Slovenskej republiky, 
ktoré sú zreteľným odkazom dedičstva sv. Cyrila a Meto-
da a ďalšie. Spomenuté témy boli najčastejším námetom 
hodnotených prác. 

Porota konštatovala, že úroveň súťaže bola dobrá a sú-
ťažiaci si dali záležať na spracovaní námetu. Ocenili, že uči-

telia vedeli pracovať so žiakmi a dokázali ich inšpirovať pri 
tvorbe prác a spracovaní námetov, výbere vhodnej techni-
ky, čo je veľmi dôležité. 

Jednako upozornila, že niektoré práce prišli do súťaže 
bez názvu, mena a priezviska autora či uvedenia vekovej 
kategórie, a preto takéto práce neboli hodnotené, keďže 
ťažko dať cenu neuvedenému autorovi. Preto, prosíme, 
aby ste nezabúdali na ti eto údaje, aby ste sa vlastním pri-
činením nevylučovali zo súťaže. Zároveň opätovne porota 
pripomienkovala, aby účastníci súťaže pripravovali svoje 
práce sami, lebo im to pomáha rozvíjať svoju osobnosť.

Účastníkom srdečne ďakujeme za zaslané práce, učite-
ľom za snahu viesť žiakov k umeleckému prejavu a rozvíja-
niu ich predstavivosti , čo je nesmierne dôležité. Dúfame, 
že týmto spôsobom ostane vo vás aj informácia o odkaze 
sv. Cyrila a Metoda pre nás súčasníkov. Putovná výstava 

Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2013/2014 vyhodnotená

Porota mala plné ruky práce
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prác odmenených v súťaži bude prezentovaná v máji až 
júni postupne v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, 
v klubovniach SSP v Jablonke, vo Vyšných Lapšoch a napo-
kon v Slovenskom inšti túte vo Varšave.

Víťazom gratulujeme a všetkých ostatných pozývame 
už dnes do ďalšieho ročníka súťaže, ktorého tému vyhlási-
me už v septembri. Tešíme sa na Vás.

Víťazi
Mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Katarzyna Flaszczyńská (4. tr. ZŠ) z Kýčor za prácu Sv. Cyril 

a Metod – tvorcovia prvého slovanského písma

2. Ewelina Wontorczyková (4 tr. ZŠ č. 2) z Malej Lipnice za prácu 
Sv. Cyril a Metod

3. Júlia Pacigová (1. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Sv. Písmo
4. Gabriela Kiedziuchová (2. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za prácu 

Sv. Cyril a Metod na ceste na Veľkú Moravu
5. Oľga Kabatová (3. tr. ZŠ) z Jablonky za maľbu na skle Dedičstvo 

sv. Cyrila a Metoda na Slovensku i v Európe
6. Anna Špernogová (3. tr. ZŠ) z Kacvína za prácu Svätý Cyril 

a Metod
7. Kamil Paciga (3. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Cyrilo-metodské 

tradície pod Tatrami
8. Viktoria Murzyniecová (3. tr. ZŠ) z Jablonky za prácu Sv. Cyril 

a Metod v našich chrámoch
9. Alina Stochová (4. tr. ZŠ) z Harkabúza za prácu Dedičstvo 

sv. Cyrila a Metoda na Slovensku i v Európe
10. Peter Nowak (1. tr. ZŠ) z Podsrnia za prácu Dedičstvo 

sv. Cyrila a Metoda v rôznych cirkvách
11. Paulina Smreczaková (4. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice za prácu 

Sv. Cyril a Metod pred bránami Veľkej Moravy
12. Tomáš Wąś (1. tr. ZŠ) z Podsklia za prácu Príchod Cyrila a Me-

toda na Veľkú Moravu

Sv. Cyril 

Júlia Pacigová (1. tr. ZŠ) z Krempách, práca Sv. Písmo 

Karolína Wontorczyková (3. tr. gymn.) z Malej Lipnice, práca Učitelia sv. Cyril a Metod Kamila Zygmondová (6. tr. ZŠ) z Krempách, práca Sv. Cyril a Metod

Filip Gawroński (6. tr. ZŠ) z Jurgova, práca Solúnski bratia sv. Cyril a Metod
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13. Ewelina Hosanová (4. tr. ZŠ) z Harkabúza za prácu Svätci zo 
Solúna

14. Dominika Kościelaková (4. tr. ZŠ) z Podškla za prácu Sv. Cyril 
a Metod

15. Matúš Sołtys (4. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Biskup a mních

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Gabriela Lichosytová (3. tr. ZŠ) z Jablonky za maľbu na skle Sv. 

Cyril a Metod
2. Artur Kużel (4. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Apoštolovia Slova-

nov
3. Justyna Jarominová (4. tr. ZŠ) z Podškla za prácu Sv. Cyril a Me-

tod – patróni Európy a Slovenska
4. Sabina Harkabuziková (4. tr. ZŠ) z Jablonky-Borov za prácu 

Sv. Cyril a Metod priniesli kresťanstvo
5. Júlia Karkoszková (4. tr. ZŠ č. 1) z Malej Lipnice za prácu Učenie 

o Ježišovi
6. Veronika Nowaková (4. tr. ZŠ) z Podsrnia za kresbu Sv. Cyril 

a Metod
7. Tati ana Bryjová (1. tr. ZŠ) z Podvlka za prácu Zástava Sloven-

skej republiky so štátnym znakom a  dvojramenným krížom 
sv. Cyrila a Metoda

8. Jakub Brenkus (4. tr. ZŠ č. 4) z Prívarovky za prácu Sv. Cyril 
a Metod – patrónmi nás všetkých

9. Albert Bielak (4. tr. ZŠ) z Harkabúza za prácu Sv. Cyril a Metod
10. Marta Miškovičová (3. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Príchod 

sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3 tr. gymnáziá)
1. Dominika Kobylská (3. tr. gymn.) z Veľkej Lipnice za maľbu na 

skle Sv. Cyril a Metod
2. Evelina Błachutová (5. tr. ZŠ) z Pekelníka za prácu Vierozvest-

covia sv. Cyril a Metod
3. Karolína Wontorczyková (3. tr. gymn.) z Malej Lipnice za prácu 

Učitelia sv. Cyril a Metod
4. Krzysztof Janeczek (2. tr. gymn.) z Chyžného za maľbu na skle 

Patróni Európy - sv. Cyril a Metod
5. Joanna Kąśová (3. tr. gymn.) z Pekelníka za prácu Slovanskí 

vierozvestcovia
6. Kamila Zygmondová (6. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Sv. Cyril 

a Metod

7. Filip Gawroński (6. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Solúnski brati a sv. 
Cyril a Metod

8. Klaudia Czerwieńová (1 tr. gymn.) z Chyžného za prácu Pre-
klad evanjelia do staroslovienčiny

9. Edyta Wesołowská (5. tr. ZŠ) z Pekelníka za prácu Sv. Cyril 
a Metod – vierozvestcovia

10. Kornelia Chowaniecová (1 tr. gymn.) z Pekelníka za prácu Od-
kaz sv. Cyrila a Metoda

11. Renata Wacławová (6. tr. ZŠ č. 1) z Čiernej Hory za maľbu 
na skle Kláštorná bazilika Nanebovstúpenia Panny Márie
a sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy

12. Olga Omylaková (5. tr. ZŠ č. 1) z Malej Lipnice za prácu Ži 
podľa nášho učenia

13. Magadalena Maciaszová (2. tr. gymn.) z Pekelníka za prácu 
Sv. Cyril a Metod

14. Magdalena Brranová (1. tr. gymn.) z Veľkej Lipnice za prácu 
Veľkí učitelia slovanských národov

15. Livia Gwaderová (6. tr. ZŠ) z Jablonky-Borov za prácu Sv. Cyril 
a Metod – patróni slovanskej jednoty

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Julia Janowiaková (1. tr. gymn.) z Chyžného za maľbu na skle 

Učenie Slovanov
2. Dominik Kostyra (2. tr. gymn.) z Chyžného za prácu Sv. Cyril 

a Metod
3. Szymon Czerwonka (1. tr. gymn.) z Chyžného za prácu Králi 

Slovanov – sv. Cyril a Metod 
4. Justyna Krużelová (6. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Učenie Slo-

vanov 
5. Anna Zbelová (2. tr. gymn.) z Chyžného za prácu Sv. Cyril a Me-

tod 
6. Anna Zającová (5. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice za prácu Dedič-

stvo sv. Cyrila a Metoda
7. Justyna Michalaková (1. tr. gymn.) z Veľkej Lipnice za prácu 

Sv. Cyril
8. Paulina Stopiaková (6. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice za kresbu Sv. 

Cyril a Metod
9. Klaudia Baraściaková (6. tr. ZŠ) z Jablonky za prácu Sv. Cyril 

a Metod
10. Małgorzata Zagatová (6. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Patróni 

Európy 

Katarzyna Flaszczyńská (4. tr. ZŠ) z Kýčor, práca 
Sv. Cyril a Metod – tvorcovia prvého slovanského písma

Matúš Sołtys (4. tr. ZŠ) z Jurgova, práca Biskup a mních Anna Špernogová (3. tr. ZŠ) z Kacvína, 
práca Svätý Cyril a Metod
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (27)

To je čosi nepredstaviteľné! To by bol začiatok konca 
ľudovej demokracie a celého napredovania k šťast-
ným zajtrajškom... Ak by sa také niečo prihodilo v 

kolíske socializmu, v Sovietskom zväze, tam by si to od-
niesli všetci vzbúrenci, bez výnimky, ale v Česko-Sloven-
sku, priamo na očiach bývalým spojencom protihitlero-
vskej koalície, to v súčasnosti nebolo možné... V takom 
prípade sa musia nájsť organizátori a tých treba exem-
plárne potrestať. Starí mukli v tábore to už poznali, veď 
mnohí z nich boli muklami práve toho druhu... Malá in-
formácia zvonku vysvetlila všetko náhlenie, pretože bolo 
treba pripraviť miesto pre nových prišelcov, tentoraz z 
neďalekej Plzne.

Mladý Anton Lemeš mal len dvadsať tri rokov a pred-
sa už mal za sebou veľmi bohaté skúsenosti s ľudovode-
mokratickým režimom. Pochádzal z úrodnej zemplínskej 
roviny, z dobrého gazdovského dvora a tak keď sa po ví-
ťaznom februári 1948 začal postupne aj v gottwaldovskom 
Česko-Slovensku pretláčať Leninov družstevný plán - ako 
sa honosne po dlhé roky na VŠP v Nitre hovorilo zaklada-
niu kolchozov na slovenských dedinách a ožobračovaniu 
roľníkov - aj na ich dedinu prišli agitátori. Samozrejme, 
poľnohospodárske družstvo nemohli založiť a udržať s 
bezzemkami, ktorí nemali s poľnohospodárskou výrobou 
skúsenosti, ale iba so schopnými gazdami, ktorí vedeli nie-
len robiť, ale aj rozumeli prírode, rozumeli koňom i dobyt-
ku, vedeli chovať hydinu, obrábať polia i dorábať bohaté 
úrody poľnohospodárskych plodín. Preto agitátori medzi 
prvými navštívili aj ich dom.

Antonov otec ich už viac menej očakával a tak ich usa-
dil na dvore pod stromami, kde obyčajne v lete pri dob-
rom počasí v nedeľu podvečer rád posedel so susedmi pri 
pohári vína. Posedeli chvíľu, pospomínali počasie i úrody 
a prešli k veci: reku, súdruh Lemeš, taký schopný gazda, 
bolo by dobre založiť v dedine družstvo a ty by si ho mo-
hol aj viesť. Rozumieš gazdovstvu a dobre sa vyznáš aj v 
počtoch, teba nik tak ľahko neprekabáti..., atď. Polichotili, 
posluhovali a s očakávaním zvedavo hľadeli na postaršie-
ho prešedivelého, ale stále ešte mocného chlapa Michala 
Lemeša, čo im na to odpovie.

Boli trochu prekvapení po skúsenostiach z rozhovorov 
s inými roľníkmi, že starý Lemeš sa nevykrúcal, ale obrátil 
reč a začal ich poučovať:

„Nedobre robíte tento nábor. Koľko ľudí musí chodiť po 
dedinách a presviedčať ľudí, ktorým sa do toho nechce, 
lebo nevedia, do čoho ich naháňajú... Ale keby ste tu v de-
dine, kde má aj štátny majetok role, založili vzorné hospo-
dárstvo, vložili peniaze do strojov na uľahčenie ťažkej prá-
ce, keby ste dosiahli pri dobrom hnojení poriadne úrody, 
ľudia by videli výsledky, sami by sa hrnuli...!“

Súdruhovia sa na seba pozreli a sami usúdili, že v tom-
to dvore jednotné roľnícke družstvo nezaložia. Vstali a 
porúčali sa. Ale Lemeš to už mal raz navždy u komunis-

tickej vrchnosti veľmi nahnuté a čakali len na to, kedy mu 
to zrátajú... Bez posudku dedinskej organizácie strany sa 
totiž človek nemohol nikam pohnúť v celom štáte. Všade 
ho sprevádzal kádrový posudok od miestnych straníckych 
funkcionárov. Ešte že ich Anton už zmaturoval. Veď teraz 
by to využili na nátlak. Ale ako doštuduje, to už teraz ne-
vedel povedať ani jeho otec, hoci patril k najmúdrejším a 
najrozhľadenejším ľuďom v dedine.

Pochádzal zo starého a mocného zemplínskeho sed-
liackeho rodu, ktorý aj v rušných a ťažkých časoch turec-
kého ohrozenia a protihabsburských povstaní magnátov 
stál pevne na pozíciách svojho vierovyznania a etnickej 
príslušnosti. Jeho príslušníci nestratili túto svoju základnú 
orientáciu ani v novodobých dejinách dvadsiateho storo-
čia, keď sa Rakúsko-Uhorsko chtivo vrhlo do vojnového 
dobrodružstva, ktoré sa rozšírilo na celý svet. Jeho strýc 
Jano sa dostal do ruského zajatia. Keď v Rusku vypukla 
boľševická revolúcia a nastal chaos, vydal sa s niekoľkými 
kamarátmi z Uralu na cestu domov a po niekoľkých me-
siacoch strádania pošťastilo sa im v zdraví vrátiť do svojich 
zemplínskych domovov. Preto deti Lemešovcov vyrastali 
v prostredí, ktoré poznačila sveta skúsenosť príslušníkov 
rodu a politická i kultúrna rozhľadenosť. V tejto rodine ne-
bolo treba nikoho naháňať do učenia, deti samé sa chceli 
čosi naučiť...

Ale aby sme neodbiehali od hlavnej témy, treba nám 
vyjaviť ďalšie osudy mladého Antona, ktorý sa vydal na 
štúdia až do Bratislavy, hoci hneď po vojne v roku 1946 
bola v Košiciach založená Vysoká škola poľnohospodárske-
ho a lesníckeho inžinierstva a onedlho aj Vysoká škola ve-
terinárna. Vychovaný z domu slobodomyseľne rád si pustil 
„hubu na špacír“ aj v bratislavskom a trnavskom prostredí, 
kde študoval a býval. Roky 1948 a 1949 boli rokmi previe-
rok na vysokých školách v Bratislave i v Košiciach. Víťazný 
február 1948 rozdelil nielen vyučujúcich, ale aj študentov. 
Hoci dovtedy žili ako-tak svorne a vedno spolunažívali v 
skromných pomeroch, aké vtedy vládli v oboch mestách 
po skončení vojny, teraz sa začali triediť podľa svetonázo-
ru i podľa politického presvedčenia. Komunistický režim 
po uchopení moci zasial medzi nich semeno nevraživosti 
a táto nevraživosť bola cielene stupňovaná až k nenávisti. 
Hoci predtým sa tiež neraz medzi sebou sporili pre politic-
ké názory, ale zostávali kamarátmi, teraz to už bolo prive-
dené k absurdnosti. Po vytvorení akčných výborov z radov 
komunisticky orientovaných pedagógov a najmä z radov 
mladých ľavicových študentov z komunistických rodín a z 
robotníckych vrstiev, tzv. prípravkárov, ktorí celé stredo-
školské gymnaziálne štúdium absolvovali v krátkych, tzv. 
prípravných robotníckych kurzoch, začalo kádrovanie a to 
nielen profesorov, ale aj študentov. Stovky študentov a 
desiatky najschopnejších profesorov začali opúšťať vysoké 
školy. Začalo triedenie duchov, aké prináša každý totalitný 
režim v plnom nasadení.

V takejto dobe človek s takou povahou, akú má Anton 
Lemeš, nemohol obstáť. Okrem toho zaplietol sa do rôz-
nych protestných akcií a tým sa dostal do pozornosti a evi-
dencie rozrastajúceho sa počtu režimových donášačov a 
udavačov.
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Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 

Nitra 2010, 183 s.)

A keď sa ešte začal stýkať s mladými ľuďmi podobného 
zamerania v tajnom zoskupení, ktorí plánovali hromadný 
útek cez hranice, všetko sa razom prevalilo. Pár eštebákov 
bolo povýšených a mladí, vrátane Antona, boli vylúčení 
zo štúdia, vzali ich do väzby a pohnali pred súd. Bolo po-
trebné príkladne ich potrestať na výstrahu druhým mla-
dým nespratníkom. Možno, že za ti e obvinenia by mu aj 
strane oddaný sudca vymeral iba pár rokov podmienečne. 
Ale k vyneseniu rozsudku bolo treba aj posudky z dediny 
i posudky straníckych organizácií, až nakoniec súd zvážil 
všetky priťažujúce okolnosti  i súčasné direktí vy strany a 
celkovú napätú medzinárodnú situáciu, až potom orgány 
určili výšku trestu na výstrahu ostatným. Keď sa dedinskí 
a okresní funkcionári nemohli vyvŕšiť na starom Lemešo-
vi, urobili tak na jeho synovi, ktorý dostal desať rokov ne-
podmienečne. Režim potreboval zdravých mladých ľudí do 
koncentračných pracovných táborov. Práve v tom čase v 
pretekoch v zbrojení medzi Východom a Západom zohrá-
val významnú rolu aj česko-slovenský urán z Jáchymova, 
potrebný na výrobu sovietskych nukleárnych zbraní.

To však mladý Tonko Lemeš nevedel, ale si stále dooko-
la roztrpčene kládol tú istú otázku: prečo práve jeho posti -
hol taký krutý osud a prečo práve on musí drieť v ťažkých 
a neľudských podmienkach uránových baní Sokolovská, 
Slavkovská a Jáchymovska. Mnoho vtedy ešte nevedel ani 
to, že Kórejská vojna, ktorá zúri od roku 1950, ako každá 
vojna, vyžaduje veľa peňazí. Preto komunisti cká centrála 
v Moskve určila kvótu pre ľudovodemokrati cké Česko-Slo-
vensko - štyridsať miliárd korún, a to v zbraniach, sanit-
nom materiáli a v konzervách. Aj to sa dozvedel v tejto in-
formačnej izolácii tábora, ale neskôr, keď ho začali zapĺňať 
aj muklovia z radov armády...

Teraz, po presťahovaní z Barbory, sa vžíval do nového 
prostredia tábora Bytí z, kde bol nasadený do novej ťažob-
nej bane. Po prvý raz ho štajger zadelil na štvrté poschodie 
pod zem, a to rovno na rudnú uránovú žilu. Bola výdatná. 
Malo to svoju výhodu i nevýhodu. Výhodu v tom, že mo-
hol pri dobrom zdraví bez veľkých problémov splniť normu 
a táto skutočnosť mu dávala väčšiu nádej na dlhšie preži-
ti e. Aj keď bol iba mukl, predsa on ako každý z nich dúfal, 
že to peklo prežije, pokiaľ nepracuje priamo vo veži smrti .

(Vo veži smrti  sa vydolovaná uránová ruda drvila. 
Mukli to robili bez akýchkoľvek ochranných prostried-
kov, v tých istých šatách, v ktorých pracovali, jedli, oddy-
chovali i spali. Rádioaktí vny prach sa dostával vo veľkom 
množstve do pľúc, pôsobilo i žiarenie z rudy.) Za nesplne-
nie normy v ťažbe rudy posielali bachari väzňov do tzv. 
bunkra, kde museli zotrvať takmer úplne o hlade. Veď 
normálna dávka jedla bola od päťdesiateho prvého iba 
na prežiti e a keď ju väzňovi skráti li o polovicu, udržiaval 
sa pri živote iba silou vôle. Preto najviac vydržali väzni s 
pevnou vierou v Boha, alebo ktorých posilňovala nejaká 
idea a cieľ, nádej... Možno, že sa uvoľnia pomery, možno 
už čoskoro vypukne vojna a komunizmus padne, alebo 
zvíťazí v celej Európe... Možno..., tých možno bolo veľa 
a v každej debate Anton s niekoľkými dôveryhodnými a 
vernými kamarátmi preberali všetky možnosti . O úteku 
nebolo ani pomyslenia. Tých, čo uti ekli, doteraz všetkých 
chyti li a im, čo tu zostali, len narobili ťažkosti . Počas hon-

by za utečencami museli v zime dlho stávať na buzerpla-
ci, poprechladali a mnohí potom pomreli, bolo ich viacej 
ako tých pár utečencov, ktorých im mŕtvych vystavili na 
výstrahu... Nehovoriac o tom, že režim v táboroch, ktorý 
bol od roku 1951 veľmi ťažký, sa po úteku niekoho na istý 
čas stával neznesiteľným...

Nevýhodou práce na uránovej žile boli väčšie dávky 
ožiarenia a rôzne nebezpečenstvá a nástrahy, aké prináša 
práca v podzemí a pri odstreloch. Čo-to sa Anton na no-
vom mieste dozvedel od kamarátov a ostatné sa doučil v 
každodennej praxi. Jeho najväčšou prednosťou bol zdravý 
sedliacky rozum a nezdolná chuť do života, spojená s veľ-
kým životným opti mizmom, ktorého mal toľko, že denne 
ním podopieral desiatku svojich kamarátov. Po mesiaci sa 
svojou zručnosťou vyrovnal starým harcovníkom. Aj dnes 
nastúpil do práce, síce hladný, ale ináč v dobrej nálade, a 
začal s ruti nným postupom prác: Najskôr navŕtal tri diery 
poza rudnú žilu. Potom na zem rozložil foršne, na ne ne-
premokavú plachtu a zasa foršne. Aj prach z odstrelenej 
rudy musel sa toti ž pozmetať do barelu. Špecialisti  pri-
chádzali s prístrojmi a merali radiáciu. Keď to nachystal, 
odišiel za štajgerom, aby doniesol tri šúlky donaritu na 
odstrel rudy. Štajger ho zaevidoval a kázal čakať. Čakanie 
bolo zvyčajne dlhé, tak okolo troch hodín, pokým štajger 
so strelcom obišli všetky pracoviská. Tento čas patril už 
teraz výlučne Antonovi. Podľa väzenských zvykov a nepí-
saných pravidiel sebazáchovy umiesti l karbitku (lampu) 
pod barel, na barel položil kus foršne a nastal čas na drie-
manie... Pre takých, ako bol Anton Lemeš, to bol často aj 
čas na rozjímanie, uvažovanie, modlitby. Bol sám a nikto 
ho nevyrušoval v týchto nebezpečných hlbinách. Tonko si 
aj rád zaspieval kostolné piesne grécko-katolíckeho rítu. 
Najskôr si na polhodinku zdriemol, ale zobudil ho odstrel 
horniny na prekope. Trochu sa pomrvil, podupal nohami 
a začal nôti ť svoje obľúbené piesne: slovenské, nemecké, 
lati nské a nakoniec pravoslávne. Práve si spusti l ti chým 
barytónom Magnifi kat v cirkevnej rušti ne: Blagoslavi duše 
moja Gospoda, keď sa mu zazdalo, že započul v banskom 
štrku niečie kroky. Stí chol prekvapený, pretože ešte niko-
ho neočakával. Vstal a tu spoza rohu vystúpil mladý človek 
s prístrojmi na prsiach. Hneď mu napadlo, že to nebude 
tunajší... Mladý Rus počul ti chý spev zo spojovacej chodby 
a priblížil sa poti chu a počúval. Keď Anton spusti l po rusky, 
premohla ho zvedavosť a vykročil za spevákom.

„Dobryj deň!” pozdravil mladý cudzinec s miernym 
úsmevom na tvári.

„Dobryj deň!” odpovedal Anton. Rozvinul sa veľmi opa-
trný dialóg v rušti ne. Mladý ruský špecialista bol prekvape-
ný Antonovou dobrou rušti nou. Ten sa po rusky naučil ešte 
na gymnáziu a zdokonalil sa v styku s ruskými vojakmi cez 
vojnu, keď sa na východe Slovenska dlho bojovalo. Rušti nu 
mal rád a stala sa mu druhým hovorovým jazykom. Preto 
nie div, že sa ho cudzinec spýtal, či nie je Rus.

„Pod solncom vsjo vazmožno...,” odpovedal neurčito 
Anton. „Odkuda ty, zemľak?” pokračoval proti otázkou. „Iz 
Mosky“, odpovedal.
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie
V rámci posilňovania energetickej bezpečnosti v stred-

nej Európe sa 27. marca uskutočnilo slávnostné odovzda-
nie prepojenia plynovodov medzi Slovenskom a Maďar-
skom. Toto plynovodné prepojenie spojí vysokotlakové 
prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej 
strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapeš-
ti. Obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 4,38 miliar-
dy kubických metrov má dĺžku 110,7 kilometra, pričom 
jeho výstavba stála 170 miliónov eur. Slovensko-maďarská 
časť bude súčasťou severo-južného prepojenia, ktoré má 
spájať LNG terminály v Chorvátsku a Poľsku a prechádzať 
všetkými krajinami Visegrádskej štvorky a Chorvátskom. 
Slovensko tak získa prístup k plánovaným južným plyno-
vým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku a 
Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sie-
ťam. (mm-m)

Prezident SR na Orave
Pred ukončením volebného obdobia navštívil prezident 

SR Ivan Gašparovič viaceré slovenské regióny, medzi iný-
mi koncom marca aj Oravu. Počas tejto návštevy sa stre-
tol s predstaviteľmi  hornooravského mestečka Tvrdošín, s 
deťmi a pedagógmi na základnej škole v Trstenej i s pred-
staviteľmi mesta Trstená, ktorí na stretnutie pozvali aj zá-
stupcov gminy Jablonka. (mm-m)

Nový politický subjekt
Na Slovensku by mala vzniknúť čoskoro nová politická 

strana. Koncom marca to oznámil nezaradený poslanec 
Národnej rady SR Radoslav Procházka, ktorý v prvom kole 
prezidentských volieb získal vyše štyristotisíc hlasov voli-
čov a rozhodol sa tento mandát zúročiť na založenie no-

vého politického subjektu, kvôli čomu sa rozhodol vzdať aj 
poslaneckého mandátu. (mm-m)

Kubínske divadelné dni majú svojich víťazov
Oravský festival divadla a umeleckého slova, ktorý sa 

uskutočnil 20. – 22. marca v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Dolnom Kubíne pod názvom Kubínske divadelné dni 
ponúkol divákom pätnásť inscenácií divadelných a recitač-
ných súborov, pričom obsiahol tri regionálne súťaže. Fes-
tival otvorila vo štvrtok 20. marca súťaž detskej dramatic-
kej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti  O erb 
mesta Dolný Kubín. Jej 32. ročník priniesol i autorské in-
scenácie a presvedčil o vyzretosti a invenčnosti oravských 

detských divadelných súborov, z ktorých mnohé súťažne 
dominujú i v rámci Slovenska. Porotu, ktorej predsedala 
dramaturgička Bábkového divadla v Žiline Jana Eliášová 
najviac zaujali divadelné súbory: Prvosienka zo Zákamen-
ného s inscenáciou Do krajiny koní, Faust a Margarétky 
z Rabče s inscenáciou Ach, jaj, alebo o pani Nespokojnej 
a detský divadelný súbor Pliaga z Nižnej a Tvrdošína s Ru-
žovým obdobím. V kategórii divadla dospelých hrajúcich 
pre deti sa úspešne predstavili herci z divadla Akotak 
z Dolného Kubína s hrou Pračlovečina (na fotografii). Tie-
to divadelné súbory budú Oravu ako priamo postupujúce 
reprezentovať na krajskej súťaži Detský divadelný medveď 
v apríli v Žiline. Do krajskej súťaže Vajanského Martin vo 
svojich kategóriách postúpili detské recitačné kolektívy 
Lienky z Novote, Dobrozvíťazí z Nižnej a divadlo poézie 
BezMena z Námestova. Do tretice – na krajskej divadelnej 
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súťaži v Liptovskom Mikuláši bude Oravu reprezentovať 
ako tanečné divadlo divadelný súbor Touch zo Zákamen-
ného. Porota udelila i individuálne ceny – Anne Kurčinovej 
za výtvarné spracovanie inscenácie Svätá pravda, Agátke 
Brozovej za herecký výkon v inscenácii  Ružové obdobie, 
Milade Zavoďančíkovej za dramaturgicko-réžijné spraco-
vanie inscenácie Pltník, Ivanke Zavoďančíkovej za umelec-
ký dojem v inscenácii Pltník, Zuzane Demkovej za chore-
ografi cké spracovanie témy inscenácie Do krajiny koní a 
Viliamovi Janíkovi za tvorivý prínos v inscenácii Pračlove-
čina. Festi val, ktorý bol vyvrcholením oravskej divadelnej 
sezóny pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Ku-
bíne v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samospráv-
neho kraja. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Najkrajšie kraslice vystavujú v Dolnom Kubíne  
Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska 

v Dolnom Kubíne patria od 1. apríla do 30. mája krasliciam 
– symbolu jari a veľkonočných sviatkov. Na 13. celoštátnej 
posúťažnej predajnej výstave O najkrajšiu kraslicu sa svoj-
imi prácami bude prezentovať 40 dospelých a 53 detských 
tvorcov. V aktuálnom ročníku súťaže, ktorú vyhlásilo Orav-
ské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja, 
dominovali kraslice voskované, dierkované a dekorované 
nitkou, časté boli i experimentálne spôsoby zdobenia. Ná-
mety zdobenia kraslíc boli inšpirované ornamentálnymi, 
ľudovými prvkami, ako aj obdobím jari. Z detských prác 
porota v mladšej kategórii (5 – 11 rokov) ocenila prvým 
miestom kolektí vnu prácu detí  z Materskej školy Obran-
cov mieru z Dolného Kubína, v kategórii detí  vo veku 12 
– 18 rokov zvíťazila Kristí na Demková z Vojčíc. U dospelých 
tvorcov získali cenu za kolekciu paličkovaných kraslíc Zuza-
na a Edita Brisudové z Brestovian, ocenená bola i Alena 
Lövingerová z Malcova za kolekciu voskovaných kraslíc. 
Spomedzi dierkovaných kraslíc porotu najviac zaujala ko-
lekcia Dezidera Kremera z Bíne (na fotografi i), cenu za kre-
ati vitu získala Tati ana Vajdová zo Zvolena. Hlavná cena 13. 
ročníka celoštátnej súťaže O najkrajšiu kraslicu poputuje 
Alene Pelechovej do Rakovca nad Ondavou. V tomto roku 
mohli záujemci do súťaže poslať maximálne 10 kraslíc. 
I preto je aktuálna výstava najmä porovnaním kvality 
a umeleckej zručnosti  krasličiarok a krasličiarov. Otvorenie 
výstavy bolo spojené s odovzdávaním cien a uskutočnilo 
sa 1. apríla o 15.00 hodine. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Nižná v znamení ľudovej hudby a spevu
Dom kultúry v Nižnej sa vo štvrtok 3. apríla 2014 za-

plnil takmer dvoma stovkami detí  z celej Oravy, ktoré sa 
stretli na regionálnej súťažnej prehliadke detského hudob-
ného folklóru, usporiadanej pod názvom Oravské spievan-
ky. Niekoľkohodinový program súťažných vystúpení začal 
o 10.00 hodine, kedy sa postupne divákom i porote pred-
stavili detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, só-
listi  speváci a sólisti  inštrumentalisti .

Odborná porota prihliadala na mnohé kritéria, ktoré 
by mali jednotliví detskí interpreti  spĺňať. Medzi najdôle-
žitejšie patrila štýlovosť, vysti hnuti e lokálneho charakte-
ru, výber a dramaturgia repertoáru, technická vyspelosť 
a umelecká úroveň. Zasadala v zložení Michal Noga – só-
lista inštrumentalista a metodik Národného osvetového 
centra, Dana Sihelská – speváčka SĽUKu a metodička Ná-
rodného osvetového centra; Leonard Vajdulák – sólista in-
štrumentalista, riaditeľ medzinárodného festi valu Talents 
for Europe. Víťazi jednotlivých kategórii budú reprezento-
vať Oravu na krajskej súťažnej prehliadke, ktorá sa usku-
toční 27. apríla v Dolnom Kubíne. (Mgr. Zuzana Brišáková)

Ako sa žije na Slovensku?
Na základe údajov Eurostatu o kvalite života v jednotli-

vých krajinách Európskej únie sa Slovensko nachádza me-
dzi poslednými ôsmimi krajinami, na dvadsiatom mieste. 
Dobré výsledky dosahuje najmä príjmovej nerovnosti , kto-
rá je nízka a v nízkom počte mladých ľudí, ktorí nedokončia 
štúdium. Na druhej strane najväčším problémom Sloven-
ska je dlhodobá nezamestnanosť. Podľa tohto prieskumu 
sa v Európskej únii najlepšie žije vo Švédsku a najhoršie v 
Bulharsku. Zo susedných krajín Slovenska je najlepšia kva-
lita života v Rakúsku (4. miesto), o niečo lepšia v Česku (14. 
miesto) a Poľsku (18. miesto), horšia zas v Maďarsku (25. 
miesto). (mm-m)

Verejný klavír v Bratislave
Ak si máte chuť len tak zahrať na klavíri, stačí zájsť na 

nádvorie Starej radnice pri Hlavnom námestí  v Brati slave, 
kde od polovice marca stojí farebný verejný klavír. Zabrn-
kať si na ňom môže každý okoloidúci, stačí len chuť a ne-
jaké ti e hudobné návyky. Na tomto nádvorí bude stáť asi 
mesiac a potom sa presunie na Ventúrsku ulicu, kde osta-
ne minimálne do jesene. (mm-m)
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Týždeň slovenských knižníc
V dňoch 31. marca – 6. apríla sa na Slovensku uskutočnil 

už 15. ročník tzv. Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlav-
ným cieľom je zviditeľniť tieto inštitúcie ako kultúrne i vzde-
lávacie strediská a zároveň pozitívne motivovať obyvateľov 
Slovenska k čítaniu kníh v rodnom jazyku. V duchu spo-
ločného motta „Knižnice pre všetkých“ mali záujemcovia 
možnosť nazrieť do práce knihovníkov, ale taktiež reštaurá-
torov historickej literatúry, či študovať v historickej študov-
ni. V rámci tejto akcie sa uskutočnilo tiež viacero podujatí 
ako napr. Noc s Andersenom, počas ktorej strávili deti noc 
v školských a verejných knižniciach pri čítaní rozprávok, či 
obľúbenom Rozprávkovom Rádiu Slovensko. (mm-m)

Slovenské stredisko v Poľsku
Slovenská spoločnosť Tatry mountain resorts kúpila 

začiatkom marca lyžiarske stredisko v poľskom Szczyrku, 
ležiace necelých 50 kilometrov od hraničného priechodu 
v Skalitom. Stredisko dnes ponúka 25 kilometrov zjaz-
doviek a takmer 60 kilometrov lyžiarskych trás, pričom 
spoločnosť v ňom plánuje vybudovať niekoľko nových 
lanoviek, zasnežovacie systémy, rozšírenie infraštruktúry. 
Celkovo tu chce v horizonte niekoľkých rokov preinvesto-
vať cca tridsať miliónov eur. (mm-m)

Kresťania vtedy presiahli svoje videnie a šli za ľudskými 
právami,“ uviedol k 26. výročiu sviečkovej manifestácie je-
den z jej zvolávateľov František Mikloško.

Podľa neho šlo o obrovský historický okamih, v ktorom 
sa objavil rozmer nenásilného odporu. „Niektorí západní 
pozorovatelia hovoria, že práve tu sa objavil ten rozmer, 
že tu sa to začalo, ten rozmer nenásilného odporu, ktorý 
sa potom rozšíril do iných krajín a ktorý dnes nesie názov 
nežná revolúcia,“ doplnil.

Jednou z aktivít, ktorú pri príležitosti výročia sviečkovej 
manifestácie organizuje Múzeum zločinov a obetí komu-
nizmu, je aj zriadenie Knižnice nenápadných hrdinov. Tá 
bude fungovať v priestoroch múzea na Námestí slobody 
v Bratislave. „Naším zámerom je vytvoriť databázu ľudí, 
aby nezostal ani jeden bez povšimnutia. Nielen tých, ktorí 
boli vo väzení, ale aj tých, čo boli v technických pomoc-
ných práporoch, tých, ktorí ukrývali politických väzňov, re-
hoľníkov, kňazov, ale aj tých, ktorí sa napríklad zúčastnili 
na sviečkovej manifestácii. To na Slovensku chýba,“ hovorí 
riaditeľ múzea František Neupauer.

Okrem toho oznámil, že na Slovensko by mohla v no-
vembri doraziť časť Berlínskeho múru. Detaily chcú ešte vy-
rokovať s nemeckou stranou. O tom, kde by mohol byť pa-
mätník umiestnený, sa plánujú ešte dohodnúť s mestom. 

V Bratislave si pripomenuli Sviečkovú 
manifestáciu

Udalosti Sviečkovej manifestácie spred 26 rokov si na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pripomenula pri-
bližne stovka ľudí.

V rámci spomienkovej akcie udelili kardinálovi Jánovi 
Chryzostomovi Korcovi cenu Ústavu pamäti národa za zá-
sluhy o zachovanie pamäti národa v období neslobody.

„Nesmierne ma teší, že cenu Ústavu pamäti národa 
(ÚPN) môžem udeliť predstaviteľovi tajnej cirkvi a katolíc-
keho disentu, ktorého ovocím pôsobenia bola aj Sviečková 
manifestácia,“ uviedol v príhovore predseda správnej rady 
ÚPN Ondej Krajňák. Ako pripomenul, kardinál Korec musel 
znášať takmer štyri desiatky rokov príkorie predstaviteľov 
komunistického režimu.

„Nenechajme si zahnať spomienku na udalosti 25. mar-
ca do múzeí len ako nostalgickú spomienku pamätníkov. 
Tieto udalosti vysielajú jasné posolstvo do súčasnosti a 
sú nadčasové,“ vyzvala v príhovore Katarína Hulmanová, 
predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré spomien-
kové podujatie zorganizovalo. Ako dodala, odkaz bratislav-
ského Veľkého piatku je aj v tom, že hodnoty a princípy, 
ktoré sa vtedy považovali za životne dôležité, sú rovnako 
dôležité aj dnes.

Po ukončení programu sa účastníci premiestnili k ne-
ďalekému pamätníku Sviečkovej manifestácie. Podujatie 
následne pokračovalo slávnostnou bohoslužbou v Kated-
rále svätého Martina.

Sviečková manifestácia v marci 1988 je udalosťou, 
ktorá spojila celú spoločnosť. „Je to jedna z mála udalostí 
v slovenských novodobých dejinách, ktorá spája všetkých. 

Pamätník sviečkovej manifestácie bol obnovený a odhalený v Bratislave v roku 2008 pri 
príležitosti 20. výročia manifestácie. Nachádza sa pred vstupom do kostola Notre Dame 
na Jesenského ulici v Bratislave. Pamätník je v tvare dosky, na ktorej je umiestnená 
kamenná polguľa s priemerom jeden meter a postavená rezom hore. Na vrchu polgule 
je zapustené brúsené sklo, cez ktoré v noci svietiť svetlo. Na pamätníku je krátky nápis 
„na počesť sviečkovej manifestácie 1988“. Jeho autorom je Ján Peťko. Foto: V. Jukl

„Uvažujeme, že oslovíme mesto a budeme hľadať priestor, 
napríklad na Námestí slobody,“ uviedol.

Bratislavskú sviečkovú manifestáciu z 25. marca 
1988 za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali 
ľudia z prenasledovaných katolíckych spoločenstiev. Poža-
dovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené 
slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodr-
žiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské poduja-
tie získalo širší občiansky rozmer.
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Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej
Lokalita: Stredisko Detský raj Tatranská Lesná
Termín: 29. 6. 2014 – 13. 7. 2014 (celý pobyt, resp. 

prvý alebo druhý týždeň)
Tábor je určený deťom zo Slovenska i zo zahraničia vo 

veku od 7 do 16 rokov.
Prihlášku môžete zaslať poštou, alebo naskenovanú 

e-mailom (musí obsahovať podpis zákonného zástupcu) 
najneskôr do 16. júna 2014.

Pobyt v tábore je dvojtýždňový – výška poplatku 210 €. 
Môžete sa však prihlásiť aj na jeden týždeň – výška poplat-
ku na jeden týždeň je 110 €. Cena zahŕňa: ubytovanie (v 
murovanej a podľa potreby aj vykurovanej budove Školy v 
prírode, sprchy na poschodí), stravovanie (6x denne-raňaj-
ky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá ľahšia večera), 
pitný režim, celodenný dozor, športové vybavenie, materi-
ál na tvorivé dielne a doprava počas celodenných výletov. 
Vstupenky a poplatky za podujati a si deti  hradia z vrec-
kového (za vopred dohodnuté zvýhodnené ceny). Príchod 
do tábora je individuálny. Nebudú chýbať výlety a túry do 
blízkeho i vzdialenejšieho okolia, kúpanie v aquaparku, 
návšteva kultúrnych a historických pamiatok, športové 
turnaje, hry, besedy, tvorivé dielne, táborová vatra, ope-
kačka a diskotéky. Viac informácií nájdete na www.matica.
sk Kontaktné údaje:Mati ca slovenská, P. Mudroňa 1, 036 
01 Marti n, tel: 043/4012826043/4012826, 0905735336, 
fax: 043/4133188, e-mail: fi n@matica.sk.

PhDr. Zuzana Pavelcová

Finalisti Anasoft litera 2014
Na Slovensku vyhlásili na začiatku apríla desiati ch fi na-

listov literárnej súťaže o najlepšiu fi nalistov literárnej sú-
ťaže. O výbere desiati ch fi nalistoch rozhodovali literárny 
vedec Fedor Matejov, prekladateľka Renáta Deáková, lite-
rárny vedec Marcel Forgáč, básnik a prekladateľ Zbigniew 
Machej a literárny vedec Peter Zajac. Ako uviedli, v tomto 
ročníku bolo viacero próz, ktoré sa týkajú kultúry pamätí , 
majú spomienkový charakter a čo je zaujímavé, ich autor-
mi nie sú len starší spisovatelia, ale aj mladí. Žánrová lite-
ratúra priniesla ti ež veľmi zaujímavé prózy, ktoré refl ektujú 
drsnosť súčasnej spoločnosti . Porota bola pokusom vybrať 
z neprehľadnosti  trhu potenciálne inšpiratí vne prózy pre 
čitateľa. 

Koho porota nakoniec vyberie, bude známe v druhom 
kole v septembri 2014. Laureát získa okrem prestí že aj fi -
nančnú prémiu 10-ti síc eur. Tradičnou súčasťou Anasoft  Li-
tery sú okrem autorských čítaní fi nalistov literárnej ceny aj 
koncerty, diskusie, fi lm, divadlo a program pre stredné ško-

Na manifestáciu na Hviezdoslavovo námesti e prišlo pri-
bližne 2 000 ľudí, ďalšie ti síce boli v priľahlých uličkách. 
Manifestujúci vyjadrili svoj odpor horiacimi sviečkami a 
modlitbami. Štátna polícia reagovala násilím. Desiatky 
ľudí, vrátane tých, ktorí sa v centre Brati slavy ocitli náho-
dou, zatkli a dlhé hodiny vypočúvali. Policajný zásah proti  
ti chej modlitbovej manifestácii vyvolal v demokrati ckom 
svete odpor. (zdroj: webnoviny.sk)

ly. Do kruhu fi nalistov Anasoft  litera 2014 patria: Jaroslava 
Blažková: To decko je blázon (Vydavateľstvo Q111), Ivana 
Dobrakovová: Toxo (Marenčin PT), Dušan Dušek: Melón sa 
vždy smeje (Slovart), Jana Juráňová: Nevybavená záleži-
tosť (Aspekt), Uršuľa Kovalyk: Krasojazdkyňa (Divadlo bez 
domova), Maroš Krajňak: Informácia (TRIO Publishing), 
Lukáš Luk: Záhada Považského bula (Petrus), Tomáš Varga: 
Grázel (Koloman Kertész Bagala), Pavel Vilikovský: Prvá a 
posledná láska (Slovart), Svetlana Žuchová: Obrazy zo ži-
vota M. (Marenčin PT). (Zdroj: pravda.sk)

Bienále ilustrácií v Slovenskom 
inštitúte vo Varšave

V Slovenskom inšti túte vo Varšave sa usku-
točnila vernisáž výstavy ,,Bienále ilustrácií Bra-
ti slava 2013“, ktorú svojimi príhovormi otvori-
li kurátorka Viera Anoškinová, vedúca sekretariátu 
bienále a riaditeľ slovenského inšti tútu Milan Novotný.
Bienále ilustrácií Brati slava sa koná každý nepárny rok 
pod zášti tou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú 
knihu, s podporou Ministerstva kultúry SR, pričom jeho 
hlavným organizátorom je Medzinárodný dom umenia 
pre deti  BIBIANA. V oblasti  výtvarného a ilustrátorského 
umenia pre deti  brati slavské bienále už takmer 50 ro-
kov patrí medzi najvýznamnejšie podujati a svojho dru-
hu na svete. V roku 2013 medzinárodná odborná porota 
hodnoti la celkovo 2344 ilustrácií, ktoré do súťaže zasla-
lo 362 ilustrátorov detských kníh zo 49 krajín. Uplynulý 
rok boli ocenení ilustrátori z Číny, Japonska, Južnej Kó-
rei, Mexika, Nemecka, Rakúska, Slovenska a Španielska.
Slovenský inšti tút zabezpečí následnú prezentáciu uve-
denej výstavy  v Múzeu detskej knihy vo Varšave a neskôr 
v Centre japonskej kultúry pri veľvyslanectve Japonska v 
Poľsku. (Ľ. Miller)
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Marec je na Slovensku už od roku 1955 mesiacom knihy. 
Cieľom tejto akcie je pripomenutie, aká dôležitá je úloha knihy 
aj v súčasnom, zautomatizovanom a informatizovanom svete. 
Hoci v Poľsku tradične mesiacom knihy a knižníc je máj, študenti 
slovakistiky na Inštitúte slovanských jazykov Filologickej fakulty 
Sliezskej univerzity v Sosnovci sa už druhýkrát rozhodli pripo-
menúť si túto udalosť spolu so Slovákmi a venovať sa súčasnej 
slovenskej literatúre.

V rámci aktivity „Marec – mesiac knihy“ sa mladí slo-
vakisti snažia propagovať tvorbu súčasných sloven-
ských spisovateľov nielen medzi sebou, ale aj medzi 

študentmi iných filologických odborov. Najdôležitejšou 
súčasťou mesiaca slovenskej knihy na Sliezskej univerzite 
bola výstava plagátov, pripravená vlani študentmi tretieho 
a piateho ročníka, a tento rok pripravená druhým a štvr-
tým ročníkom. Každý z plagátov je osobitnou reklamou na 

jednu z literárnych no-
viniek minulého roka, 
zahŕňa tiež stručný opis 
knihy v slovenčine a v 
poľštine, ktorý preložili 
sami študenti. Tvorco-
via plagátov si osobne 
vyberali žánre kníh, kto-
ré ich zaujímajú a ktoré 
by chceli predstaviť. Na 
základe toho bol výber 
jednotlivých kníh veľ-

mi rôznorodý. Zahŕňal 
napríklad postmoderné 
romány Jany Beňovej, 
fantastickú prózu Juraja 
Červenáka, antológiu 
slovenskej fantastiky 
Čas hrdinov, detektívky 
Dominika Dána a On-
dreja Štefánika, ženské 
romány Jany Benkovej, 
Tatiany Čuperkovej a Denisy Čižmárovej či knihu laureáta 
ceny Anasoft litera, Milana Zelinku, s názvom Pristaš.

Samozrejme, každoročná akcia študentov slovakisti-
ky nepozostáva len z výstavy plagátov. Jej súčasťou je aj 
diskusia ku knihám a návšteva slovenského autora. Minu-
lý rok to bolo autorské čítanie Tomáša Urbaníka, v tomto 
roku bol hosťom Inštitútu slovanských jazykov spisovateľ, 
poet a publicista Igor Válek. Na stretnutí na tému „Ľudová 

Začítali sme sa do slovenskej literatúry v Sosnovci

 I. Válek diskutuje o literárnej percepcií

slovesnosť (povesti a rozprávky) a jej súčasné knižne po-
doby na Slovensku“ hovoril nielen o tom, ako prerozprával 
do súčasnej slovenčiny rozprávky Pavla Dobšinského vo 
svojich knihách pre deti a mládež „Najveselšie rozprávky 
Pavla Dobšinského“ a „Nebojsa! a iné HORORozprávky“, 
ale predstavil aj fragment svojej zbierky „Povesti o sloven-
ských riekach“. Samozrejme, našiel si tiež čas na diskusiu 
so študentmi, ktorej hlavnou témou boli jeho a ich literár-
ne inšpirácie a recepcia slovenskej literatúry v Poľsku.

„Chceli by sme, aby sa táto udalosť stala každoročnou 
tradíciou na našom Inštitúte“ - povedala počas stretnutia 
lektorka slovenčiny PhDr. Andrea Goótšová, ktorá podala 
študentom pomocnú ruku pri organizácii mesiaca knihy. 
Vďaka tejto akcii, všetci študenti Filologickej fakulty mali 
možnosť opäť sa zoznámiť so súčasnou kultúrou svojich 
južných susedov, a presnejšie - ich literárnym životom. 
Pre študentov pripravujúcich výstavu to bola aj šanca na 
chvíľu spomaliť a začítať sa do sveta súčasnej slovenskej 
autorskej fantázie.

Dawid Wilken 
študent II. ročníka slovenskej filológie na Inštitúte  

slovanských jazykov FF SU v Sosnovci

 Jedná z autoriek výstavy 
prezentuje svoj výber zo súčasnej 
slovenskej literatúry

 Študenti so záujmom načreli do bohatého výberu kníh

Spisovateľ I. Válek v spoločnosti lektorky 
slovenského jazyka A. Groótšovej
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Blahoželáme
Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň, 
dnes ju len pre Teba vánok sem nesie. 
Zlož ruky do lona, počúvaj slová,
možno sa mladosťou opiješ znova. 
Zlož ruky do lona, počúvaj tóny,
70 – krásny vek, zvonček Ti zvoní,
že ešte veľa liet život Ti chystá,
zábava, priatelia
a láska čistá.

Toto krásne blahoželanie patrí krajanovi Stanislavovi 
Stanekovi z Nižných Lápš, ktorý 6. apríla t.r. oslávil krásne 
70-te narodeniny, ku ktorým mu gratuláciu zaslala manžel-
ka Mária, dcéra Beáta s manželom Tadeašom, syn Andrej 
s manželkou Žofi ou, vnúčatá i celá ostatná rodina. 

Ku gratulantom sa pripája aj redakcia Život a praje oslá-
vencovi, doručovateľovi Života, veľa zdravia, rodinnej po-
hody, požehnania a opatery od levočskej Panny Márie, ku 
ktorej krajan Stanislav rád putuje.

***
V deň Vašich krásnych 
70. narodenín 
prišli sme k Vám 
s pozdravením: 
nech Vás stráži 
strážny anjel, 
nech sa Vám 
dni množia, 
nech Vás chráni 
ruka Božia. 
K narodeninám želáme 
všetko najlepšie. 

Gratuláciu zasielame krajanke Žofi i Hatalovej, rodenej 
Klakovej, z Nižných Lápš, ktorá 1. apríla t.r. oslávila krásne 
70-te narodeniny. Pri tejto príležitosti  jej všetko dobre zo 
srdca praje manžel Ján, syn s nevestou, dcéra so zaťom 
a vnúčatá. K blahoželaniu sa pripája celá ostatná rodina. 

***
V decembri 2013 oslávili 50. výročie manželstva jubi-

lanti  Mária a Ján Kąśovci z Pekelníka a pri tejto príležitosti  
im rodina zaslala gratuláciu:
Mamička, otec, ste spolu 50 rokov. Pol storočia jeden spolu 
s druhým, tešíte sa spoločne, starosti  si delíte, pomáhate 
si. Váš život nebol vždy ľahký, všelijaké ťažkosti  sa museli 
prekonať. Však sami najlepšie viete. No Vy ste sa im ne-
poddali. Mali ste toti ž 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 
deti  a vnúčatá chyťme za ruky, aby sme tento veľký strom, 
stojaci päť desaťročí objali a vyjadrili tak našu lásku, po-
ďakovanie, ale aj sľub, že Vás budeme chrániť a starať sa o 
Vás, pretože Vás máme radi, pretože si to zaslúžite.

Vaše deti  s rodinami a Anna Starostovičová

Dôstojný pán farár, náš duchovný otec Jozef, pri príležitosti  
Vašich menín Vám z úprimného srdca blahoželáme 
a ďakujeme Vám za Vašu obetavú kňazskú službu.
Do ďalšieho života Vám v modlitbách vyprosujeme pevné 
zdravie, hojnosť Božích milosti , dary Ducha Svätého 
a materskú ochranu z rúk Panny Márie a Vášho patróna, 
aby ste aj naďalej s radosťou ohlasovali Evanjelium 
a rozdávali ľuďom svetlo Kristovej lásky. 

Vdp. J. Bednarčíkovi blahoželali farníci na slovenskej 
aj poľskej sv. omši. Od farníkov poplynulo veľa srdečných 
prianí a pri darovaní kvetov zaznela aj táto pesnička:
Červené ružičky v rukách máme,
koho radí vidíme tomu ich dáme.
A my Vás pán farár radí máme,
my Vám ti e ruže a kvety darujeme.

Vďační veriaci z Nedece

***
Blahoželanie k 18-tke pre Editu Grigľakovú z Fridmana 
a Peťa Grigľaka z Vyšných Lápš
Dnes krásny sviatok máte, 
už 18 rokov život spoznávate. 
Život Vám dal, čo posiaľ dať Vám mal, 
niekto Vás potešil, niekto oklamal. 
Ako ruža pekne kvitne, 
tak nech kvitne život Váš. 
Nech Vám šťasti e s láskou svieti , 
nech Vám žičí osud Váš. 
Pevné zdravie, veľa lásky, 
spokojnosť a pohodu, 
šťastný život bez starostí  
a vždy dobrú náladu. 

Všetko najlepšie k Vašim narodeni-
nám prajú rodičia, starí rodičia, tety, ujo-
via a kamaráti . 
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Milá redakcia Život,
v dňoch  24.02. – 2. 03. 2014 sme boli na Lyžiarskom 

kurze v Donovaloch na Slovensku. Program nášho po-
bytu bol veľmi zaujímavý a pestrý. Učili sme sa lyžovať 
a snowbordovať. Po večeroch boli rôzne aktivity, ako na-
príklad bazén, sauna, šípky, stolný tenis, streľba do terčov.

Spoznali sme veľa nových kamarátov a kamarátiek zo 
Srbska, Maďarska a Ukrajiny.

Bol to nádherný týždeň strávený na Slovensku. Chcela 
by som poďakovať všetkým organizátorom, inštruktorom 
a učiteľom, ktorý nás učili. Taktiež ďakujem vychovávate-
ľom pánu Dominikovi Surmovi a pani Beáte Florczykovej, 
ktorí nás sprevádzali na lyžiarskom kurze. 

S krajanským pozdravom 
Dagmara Długa, žiačka ZŠ v Krempachoch

Poďakovanie
V dňoch 24.02. - 2.03.2014 sme boli v lyžiarskej škole v 

Donovaloch na Slovensku. Ubytovali nás v Penzione Lim-
ba a v Lyžiarskom stredisku Donovaly. Cez deň sme mali 
možnosť učiť sa lyžovať a snowboardovať. Večer sme mali 
– hadzanie šípok, stolný tenis, streľbu zo vzduchovky, sau-
nu a bazén. Boli tam aj detí z Maďarska, Srbska a Ukrajiny, 
s ktorými sme sa zoznámili. Ďakujem usporiadateľom za 
možnosť lyžovania a za krásny týždeň strávený na Sloven-
sku.

Prajem všetko dobré
Karol Surma, žiak z Krempách

Čo znamená pre mňa Slovensko?
Pri príležitosti 20. výročia samostatnej existencie Slo-

venskej republiky vznikli viaceré iniciatívy, ako si pripome-
núť toto výročie. Jednou z iniciatív v umeleckých kruhoch 
bol vznik dokumentárneho filmu v réžií známych sloven-
ských režisérov, ktorí sa rozhodli zamyslieť sa nad otázkou, 
čo znamená pre nich Slovensko a to aj uviedli v dokumen-
tárnom filme, ktorý sa práve v apríli dostal do slovenských 
kín.

Slovensko 2.0 je 
dokumentárnym fil-
mom, ktorý prináša 
desať názorov de-
siatich slovenských 
režisérov na ich 
krajinu, ktorá je už 
dvadsať rokov samo-
statnou. V priebehu 
100 minút hľadajú 
režiséri odpoveď na 
otázku, čím je pre 
nich Slovensko. Je to 
zložitá otázka spoje-
ná so životnými hod-
notami, skúsenosťa-
mi a plánmi.

Tento film reží-
rovali: Martin Šulík, 
Juraj Herz, Peter Krištúfek, Peter Kerekes, Ondrej Rudav-
ský, Zuzana Liová, Viera Čákanyová, Iveta Grófová. Scenár 
k nemu napísali: Juraj Herz, Juraj Raýman, Martin Šulík, 
Marek Leščák, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Iveta Grófo-
vá, Viera Čákanyová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter 
Krištúfek, Miro Jelok. Vo filme hrajú herci Milan Lasica, 
Emília Vášáryová, Juraj Herz, Ingrid Ištóková, Emil Kosí, 
ktorí sú známymi osobnosťami slovenskej filmovej scé-
ny. Ide o netypický autorský dokumentárny film, ktorý sa 
oplatí pozrieť. (aj)

Lyžiarska súťaž v Jurgove
Lyžiarsky vlek Jurgov Ski a lyžiarska a snowboardová 

škola „Ski-Plus“ zorganizovali 23. marca t.r. pre amatérov 
lyžiarstva a snowboardu súťaž o pohár Jurgova. Zúčast-
nili sa jej deti, mládež i dospelí. Do súťaže sa prihlásili aj 
obyvatelia zo susedného Slovenska. Súťaženie prebieha-
lo v príjemnej atmosfére a krásnej prírodnej tatranskej 
scenérie, čo aj napomáhalo všetkým účastníkom súťaže. 
Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách v slalome 
podľa poradových čísel. Bola to predovšetkým dobrá zá-
bava na nedeľňajšie poobedie, ale aj aktívne strávený čas. 
Všetkým výhercom gratulujeme. (aj)
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• apríl –  13.04.2014
• máj – 11.05.2014
• jún – 8.06.2014
• júl – 13.07.2014
• august – 10.08.2014
• september – 14.09.2014
• október – 12.10.2014
• november – 9.11.2014
• december – 14.12.2014
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• apríl – sv. omša nebude
• máj – 27.05.2014
• jún – 24.06.2014
• júl – 29.07.2014
• august – 26.08.2014
• september – 30.09.2014
• október – 28.10.2014
• november – 25.11.2014
• december – 30.12.2014

Dňa 3. marca 2014 zomrel v Pod-
vlku vo veku 86 rokov krajan

KAROL BORÓWKA
Zosnulý sa narodil 24. júla 1927 

v Podvlku. Po návrate z povinnej vo-
jenskej služby ešte v roku 1950 sa 
zapísal do radov dobrovoľných pod-
vlčianskych požiarnikov a neskôr sa 
stal veliteľom podvlčianského zboru. 

Pôsobil takti ež vo funkcii predsedu DPZ v Podvlku a 12 ro-
kov vo funkcii predsedu Urbárskej spoločnosti  v Podvlku. 
Celý život sa aktí vne zapájal do života v obci. Patril ti ež 
k dlhoročným čitateľom časopisu Život. 

Odišiel od nás dobrý a uvedomelý krajan, manžel, ujo 
a priateľ. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podvlku 

Dňa 15. marca 2014 zomrel vo 
veku 50 rokov krajan

JÁN TYBOR
Zosnulý bol verným a dlhoroč-

ným čitateľom Života. Patril k veľmi 
aktí vnym horolezcom. Mal veľmi rád 
Tatry, po ktorých veľa chodil. Praco-
val v Horskej záchrannej službu v Tat-
rách. 

Odišiel od nás verný krajan, starostlivý manžel, otec, 
syn, brat a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

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

Dňa 7. marca 2014 zomrel vo veku 
81 rokov vo Veľkej Lipnici krajan

DR. ANDRZEJ JAZOWSKI
Bol spisovateľom, učiteľom poľské-

ho a slovenského jazyka, významným 
skúmateľom regiónov Oravy, Spiša 
a Podhalska, ako aj viackrát poslancom 
gminnej rady vo Veľkej Lipnici. Aktí vne 
sa zúčastňoval na živote svojej obce 

i okolia. Za jeho debut v publicisti ke sa považuje článok 
o oravskom múzeu uverejnený v roku 1956 v prílohe „Dzien-
nika Polskeho“ A-Z a v oblasti  literatúry knihu Povesti  orav-
ského ľudu vydané vo vydavateľstve „Literackom“ v Krakove 
v roku 1960. Opublikoval veľké množstvo vedeckých článkov. 
Vyšlo mu štrnásť kníh temati cky spojených najmä s rodnou 
Oravou, z ktorých sedem bolo vydaných vo Vydavateľstve 
Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove: Powieści ludu orawskie-
go (2000, 2010), Imię Janosika...: zbójnictwo karpackie 
(2002), Od dziejów Środkowych Słowian do Orawy, Podhala 
i Spisza (2004), Podania i baśnie babiogórskie (2005), Jano-
sik: dramat historyczny w trzech aktach (2007), Jedynaczka 
na wydaniu (2009). Jeho cesta za vzdelaním viedla z rodnej 
obce do Krakova, kde absolvoval gymnázium a neskôr na 
Jagelovskej univerzite päťročné štúdium v odbore slavisti ka 
a štúdium poľského jazyka. Po štúdiách pracoval ako učiteľ 
v Zakopanom, neskôr Orávke. V rokoch 1963-1968 absol-
voval doktorandské štúdium na Pedagogickej univerzite 
v Krakove. Napokon v rokoch 1970-1990 pracoval na lýceu 
v Jablonke, kde učil poľšti nu a slovenčinu. Viedol svojich žia-
kov k láske k svojmu regiónu i literatúre. Po odchode do dô-
chodku v roku 1990 vycestoval do zámoria na štyri roky. Po 
návrate sa ďalej venoval spisovateľskému remeslu. Za svoju 
prácu prospešnú prácu v oblasti  regionálnej kultúry, dejín 
a literatúry bol viackrát vyznamenaný, o. i. Zlatým krížom 
za zásluhy, Zlatým odznakom zaslúžilý pre novosączský kraj, 
Zaslúžilý kultúrny činiteľ a Gloria Arti s. Odišiel od nás dobrý 
človek, starostlivý manžel, otec, dedo, brat, švagor a známy. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici, ÚV SSP a OV SSP na Orave, 

redakcia Život a bývalí žiaci lýcea v Jablonke 
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Milé deti,
pripravili sme pre vás novú úlohu. Keď porátate zajačikov, sliepky, psíkov, kvety a kraslice, zistí te, ktorú číslicu treba 
omaľovať. Výsledky svojej práce nám pošlite do redakcie.

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. V marci sme odmenili: Kacpera Kościelaka z Veľkej Lipnice a sestry Karolínku a Paulínku Vnenčákové 
z Kacvína.

ŠTEFAN MORAVČÍK

ŠIBAČKA
Začala už tráva šibať,

šibať chrbát zimy.
Zima s mrazom rýchlo ušla 

a sneh išiel s nimi.

DANIEL HEVIER

KURIATKO
„Pozor!“ ktosi kričí z vajca.

„Chystám výbuch, radšej vzdaj sa!“
Buchlo to a HURÁ!

Máme žlté kura.

Ilustrácie: 
O. Bajusová

žijúcich v zahraničí. V marci sme odmenili: Kacpera Kościelaka z Veľkej Lipnice a sestry Karolínku a Paulínku Vnenčákové 

JANA BELAŠIČOVÁ

MRÁČIK
Na oblohe smúti  mráčik,
že je taký neboráčik.
Nevšíma si ho vraj nik,
ani vetrík, nezbedník.

Z toho žiaľu plakať začal,
kvapkami zem celú zmáčal.
Každý zrazu hľadí hore,
kto to slzí na oblohe.

- Tu som, tu som, - mráčik máva,
konečne ho stretla sláva.
Slzy šťasti a sa mu valia,
dáždnikmi ho všetci zdravia.
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Obec Nová Belá vznikla na ma-
jetkoch pánov Lomnice a jej exis-
tencia je písomne doložená v roku 
1397, i keď podľa legiend existova-
la západne od dnešnej obce staršia 
osada, zničená počas veľkej povod-
ne. Od svojho založenia až do zru-
šenia poddanstva bola súčasťou 
tzv. nedeckého panstva a zároveň 
pohraničnou obcou s Poľskom. 
Jej výhodná poloha na obchodnej 
ceste vedúcej z Uhorska do Poľska 
viedla k postupnému rozvoju, kto-
rý vrcholil v 17. a 18. storočí, keď 
obci v roku 1699 udelil cisár Leo-
pold výsady na konanie až troch 
jarmokov. V polovici 18. storočia 
si tu miestni obyvatelia postavili 
murovaný rímskokatolícky kostol 
sv. Kataríny s typickým barokovým 
zastrešením veže. V roku 1920 bola 
Nová Belá spolu s niekoľkými ďal-
šími spišskými obcami pripojená 
k Poľsku, v roku 1939 späť ku Slo-
vensku a v roku 1945 opäť k Poľ-
sku, kde leží dodnes. V súčasnosti  
v obci funguje miestna skupina 
Spolku Slovákov v Poľsku a v škole 
sa vyučuje slovenský jazyk. V Novej 
Belej sa nachádza ti ež dom sloven-
skej kultúry, kde pôsobí krajanský 
folklórny súbor Spiš a dychovka 
dekana Franti ška Móša. (mm-m)

Dom slovenskej kultúry

Dom slovenskej kultúry

text a ilustrácia     IVANA PANČÁKOVÁ
Mám novinu... mám novinu! Ja som letela lietadlom. Prvý krát! 

Och, bolo to skvelé dobrodružstvo. Porozprávam vám všetko po po-
riadku. Minulé leto bola u nás na návšteve mamkina kamarátka aj 
s rodinou. Jej dcéra Dominika je super. Vie skladať perfektné origami 
(to sú také skladačky z papiera) a vie aj stojku na hlave. Domčin brat 
bol otravný. Stále doliezal a vyplazoval na mňa jazyk. Ale – veď je to 
len škôlkar. No a teraz sme sa na návštevu k nim vybrali my. Mamka 
a ja. Nič zvláštne, že? Lenže oni nebývajú na susednej ulici, ani v neďa-
lekom meste, ale – vo Švédsku. A tak sme teda leteli. Deň odletu bol 
divný, mamka bola trochu nervózna a roztržitá, no ja som sa už neve-
dela dočkať, kedy vyrazíme. Na leti sko nás odviezol ocko a rozlúčil sa 
pri prvej kontrole, pretože ďalej už smeli ísť len tí  s letenkami. Ťahali 
sme naše kufre na kolieskach k zvláštnej bráne, pred ktorou už stálo 
veľmi veľa cestujúcich. Poviem vám, po prvý raz som sa počas čakania 
v dlhočiznom rade nenudila. Všetko som zvedavo pozorovala. Prvé, 
čo som si všimla bolo, že tesne pred kontrolou ľudia vyhadzovali do 
pripraveného kontajnera fľ aše s vodou. Divné. Mamka mi vysvetlila, 
že je zakázané brať na palubu lietadla tekuti ny. Že vraj z bezpečnost-
ných dôvodov. Ako môže fľ aša s minerálkou ohroziť let? Ešte čudnejšie 
bolo, že si ľudia dávali dolu opasky a hodinky, dokonca niektorým pri-
kázali muži v uniformách vyzuť si topánky. Žeby ti ež bezpečnosť? Tak 
ja neviem... Kufre a veci v prepravkách prechádzali cez nejaký skener 
a ľudia zas cez bránu ako v sci-fi  fi lme. Sem-tam sa pri niekom brá-
na rozpípala a vtedy nastúpili tí  uniformovaní a osobu prehľadali ako 
v kriminálke. Uf! Čím sme boli bližšie k bráne, tým som bola nepokoj-
nejšia. Ale prešli sme hladko. Do lietadla nás odviezol malý autobusík 
a milé tetušky-letušky nás usadili. Čosi vysvetľovali, rozhadzovali ruka-
mi, ukazovali nejaké plastové veci, ale mňa zaujali skôr veci vonku. Cez 
okienko som sledovala ostatné lietadlá. Obrovské stroje. Nechcelo sa 
mi veriť, že taká ťažká vec sa udrží vo vzduchu! Myslím, že ma chytala 
mierna panika. Lietadlo už bolo v pohybe. Otáčalo sa a smerovalo na 
jednu z označených dráh. Rýchlosť sa zvyšovala. Strašný hluk. A potom 
sa lietadlo  odlepilo od zeme. Stúpalo. Och, bolo mi nepríjemne. Hlav-
ne na žalúdku, ale ustála som to. Škoda, že sme leteli večer, pretože 
jediné, čo som za okienkom mohla pozorovať bola tma a malé skupiny 
sveti elok dolu na zemi. Ako keby sa všetko prevráti lo. My ľudia sme 
hore v nebi a hviezdy dolu na zemi. Bolo to čarovné. Leteli sme asi dve 
hodiny. A pristávanie? Najkrajší pocit bol, keď sa lietadlo kolesami do-
tklo zeme. Trochu s nami podskočilo, ale to už nikomu nevadilo. Všetci 
začali tlieskať. Asi si poriadne vydýchli. Predsa len – my ľudia sa lepšie 
cíti me na pevnej zemi. Tak. Môj prvý let. Skvelé!

- Tu som, tu som, - mráčik máva,
konečne ho stretla sláva.
Slzy šťasti a sa mu valia,
dáždnikmi ho všetci zdravia.
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ĽŠK „Skalky“ Tribš
spracovala    DOROTA MOŚ
foto    archív ĽŠK

Ľudový športový klub „Skalky“ Tribš vzni-
kol v roku 1964. Ako prvá vznikla hokejová 
sekcia zásluhou bývalého riaditeľovi ZŠ v 
Tribši V. Deweru. Nacvičovalo sa na ľadovej 
ploche, ktorú si hráči sami pripravovali pri 
škole. Zasa prvými iniciátormi tribšského 
futbalového družstva začiatkom sedemde-
siatich rokov 20. storočia boli Jozef Husi a Jo-
zef Vaksmanský. Predsedami tohto klubu od 
vzniku boli: Robert Domian (do roku 2001), 
Henryk Waksmundzki (2003 - 2005), Józef 
Gronka (2005 - 2007), Piotr Miśkowicz (2007 

- 2012). V súčasnosti túto funkciu zastáva od roku 2012 Józef Gron-
ka a jeho zástupcom sa stal Piotr Miśkowicz. Zástupca predsedu sa 
zaoberá administratívnymi záležitosťami a podporuje svojou čin-
nosťou predsedu. Od tohto kalendárneho roka je trénerom družstva 
Adam Korczyk. Činnosť futbalového družstva bola dvakrát reaktivo-
vaná a slova vďaky patria Robertovi Domianovi, ktorý taktiež sa zaslúžil o 
presťahovanie športového ihriska do obce a výstavbu šatní, skôr bolo smerom na Čiernu 
Horu, a súčasnému predsedu Józefovi Gronkovi, za čo získali poďakovanie od vojta. 

Futbalové družstvo v Tribši má svoju dlhodobejšiu tradíciu a lepšie i horšie 
sezóny. Z dnešnej perspektí vy sa dá povedať, že futbalisti  boli vždy usilovní a 
snažili sa patriť k tým najlepším. V roku 1996 „Skalky“ Tribš vyhrali v Kacvíne 
Pohár Vojta Gminy Nižné Lapše. Potom tento výkon zopakovali vo Fridmane v 
roku 1997. Rok 1998 bol opäť pre futbalistov z Tribša šťastným, pretože Pohár 
Vojta Gminy Nižné Lapše sa stal opäť 
ich vlastnosťou. V roku 1999 „Skal-
ky“ postúpili do B triedy. Družstvo sa 
udržalo v B triede dve sezóny (bolo to 
najvyššie dosiahnuté umiestnenie) a 
potom prišiel aj čas na relegáciu. Žiaľ, 
ďalšie dve sezóny družstvo nebolo pri-
hlásené do eliminačných zápasov. Opäť 
družstvo zahralo v C triede v sezóne 
2003/2004 a umiestnilo sa na II. mies-
te v zápase o Pohár Vojta Gminy Nižné 
Lapše. V roku 2004 sa umiestnili na III. 
mieste a v roku 2005 obsadili II. miesto 
v Pohári Vojta Gminy Nižné Lapše, kým v roku 2010 im patrilo III. umiestnenie.

Prakti cký futbalové družstvo „Skalky“ Tribš je zati aľ stále v C triede. Veľkou 
nádejou na zmeny tohto stavu je príchod hráčov Janusza Modłu a Krzysztofa 
Łojka, ktorí hrali v A triede v Čiernej Hore a teraz v jarnej sezóne posilnia tribš-
ské futbalové družstvo. S posilou by mal ešte prísť Józef Rabiański, ktorý hrá v 
Leśnici. V Tribši nie je družstvo juniorov, pretože je to neveľká obec a veľa ľudí 
ti ež emigrovalo do zámoria. Z radov mladých ešte dvaja hráči z Tribša Dawid 
Waksmański a Marcin Turkot hrajú v Kacvíne. To je ti ež nádej pre tribššký fut-
bal, ktorého zostáva družstva sa ešte dotvára. 

Práve tento rok tribšský športový klub oslávi 50 rokov svojej existencie. Ako 
prvé v rámci športového klubu začalo svoju činnosť hokejové družstvo. Bolo to 
v roku 1964. Zároveň futbalové družstvo oslávi tento rok 35. výročie existencie. 
Jeho vznik sa datuje na rok 1979. Prianím predsedu a hráčov je oprava už veľmi 
poškodenej trávnatej plochy na futbalovom ihrisku. Tento rok vojt prisľúbil ne-
jakú čiastku peniazi na vykryte namontovania osvetlenia, aby sa mohlo nacvi-
čovať aj večer. Predsedovi a futbalovému družstvu prajeme postup do vyššieho 
rebríčka. 

- 2012). V súčasnosti túto funkciu zastáva od roku 2012 Józef Gron-
ka a jeho zástupcom sa stal Piotr Miśkowicz. Zástupca predsedu sa 
zaoberá administratívnymi záležitosťami a podporuje svojou čin-
nosťou predsedu. Od tohto kalendárneho roka je trénerom družstva 
Adam Korczyk. Činnosť futbalového družstva bola dvakrát reaktivo-
nosťou predsedu. Od tohto kalendárneho roka je trénerom družstva 
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Hokejová sekcia v roku 1964
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MOTO A VARENIE

Medové bozky
3 vajcia, 2 žĺtky, maslo alebo masť veľkosti  orecha, 6-8 

voňavých klinčekov, 8 polievkových lyžíc horúceho medu, 
30 dkg cukru, 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny, 65 dkg čistej 
múky, 6 lyžíc kyslej smotany.

Pracovný postup: V hlbšej nádobe vymiešame na penu 
3 celé vajcia, 30 dkg cukru, maslo (masť) a tlčené voňavé 
klinčeky. Keď je masa spenená, pridáme med, ktorý zohre-
jeme nad parou. Zohrievame ho tak, že nádobu s medom 
vložíme do väčšej nádoby, do ktorej nalejeme studenú 
vodu a dáme na sporák postupne hriať. Keď sa med zohre-
je do horúca, použijeme ho. Potom pridáme 4 lyžice smo-
tany, preosiatu múku so sódou bikarbónou a všetko zmie-
šame na hladké cesto. Cesto dáme na pomúčenú dosku, 
rozvaľkáme v hrúbke 2 cm a vykrajujeme malou okrúhlou 
formičkou koláčiky. Tieto zmočíme do kryštálového cukru, 
alebo potrieme žĺtkami , do ktorých pridáme 2 kávové ly-
žičky kyslej smotany. Takto pripravené koláčiky ukladáme 
nariedko na vymastený plech a pečieme v dobre vyhriatej 
rúre. Keby sa pri pečení rozlievali, pridáme trochu múky.

Vyprážaný zajac domáci alebo poľný
1 chrbát a stehná z mladého zajaca, múka, 1 vajce, 

strúhanka, 15 dkg masti , soľ, voda, ocot.
Pracovný postup: Chrbát a stehná obaríme vriacou 

octovou vodou, potom umyjeme studenou vodou, nakrá-
jame rezne, posolíme, obalíme v múke, vajci, rozšľahanom 
vo vode, a v strúhanke. Rezne vyprážame v horúcej masti  
zo začiatku sprudka, potom pri miernom ohni.

Kapustné fliačky
40 dkg múky, 1 vajce, soľ, voda, 1 kg kapusty, 6 lyžíc 

masti, cukor.
Pracovný postup: Z múky, vajca a soli urobíme tuhé 

rezancové cesto, vyvaľkáme ho, pokrájame na 1 cm veľké 
fl iačky, štvorčeky, vyvaríme v osolenej vode a posypeme 
opraženou kapustou. Kapustu si pripravíme tak, že ju skôr 
postrúhame na strúhadle, posolíme, potom dáme na ho-
rúcu masť, opražíme do ružová a osladíme.

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

 PEUGEOT 308
Uvádzaný ako extrémne ľahký model, s mimoriadne pevnou 

karosériou, batožinovým priestorom. Odporúčame si to aj osobne 
vyskúšať, čí je to pravda.

Auto je kompaktnejšie, ľahšie, užívateľsky priateľskej-
šie, a najmä úspornejšie. 

Súčasná generácia tristoosmičky je na trhu už od 
roku 2007. A aj tá je vlastne len modernizovaným Peuge-
otom 307, ktorý sa predstavil o šesť rokov skôr. Zaujíma-
vé je, že si novinka ponecháva pôvodné číselné značenie. 
Peugeot pri tejto novinke nepoužil vyššie číslo 309, ale ide 
o skutočný generačný a technologický skok. 

Má k dispozícií úsporný 3-valcový motor. Na trhu je prí-
stupný Peugeot 308 s piati mi motormi. Základný benzíno-
vý atmosférický 3-valec 1,2 VTi (60 kW) doplnia dve turbá 
1,6 THP s výkonom 92 alebo 115 kW. Dieselová ponuka 
štartuje motorom 1,6 HDi (68 kW) a pokračuje silnejšou 
verziou s výkonom 85 kW. Nameraná bola spotreba po-
honnej látky 6,6 l/100 km.

V ponuke sú tri úrovne vy-
bavenia. Základná Access obsa-
huje šesť airbagov, stabilizačný 
systém, tempomat, manuálnu 
klimati záciu, elektricky ovládané 
spätné zrkadlá a okná predných 
dverí, výškovú reguláciu oboch 
predných sedadiel a volantu, prí-
strojový panel s LCD displejom, 
audio s CD, denné LED svetlá či 
15-palcové oceľové disky kolies.

Vyššia úroveň Acti ve pridáva 
16-palcové hliníkové disky kolies, 
prednú lakťovú opierku, hill-hol-
der, elektrochromati cké spätné 

zrkadlo, elektrické ovládanie zadných okien, malý kožený 
paket, multi mediálne rozhranie s 9,7-palcovou dotykovou 
obrazovkou, dažďový a svetelný senzor, ale aj výkonnejšiu 
audiosústavu s Bluetooth, USB-portom a šiesti mi repro-
duktormi.

V najvyššej úrovni nájdete parkovací asistent, bezkľú-
čové štartovanie a odomykanie, predné hmlové svetlá, 
elektrickú parkovaciu brzdu, vnútorné LED osvetlenie, 
predné svetlá Full LED, ale aj elektricky sklápateľné spätné 
zrkadlá.

Nároční zákazníci si môžu vylepšiť každú z týchto verzií, 
keď si priplati a za ďalšie prvky, o. i. na zozname príplatkov 
sa nachádza napríklad monitorovanie slepého uhla zrka-
diel, adaptí vny tempomat, výstraha pred kolíziou aj sys-
tém núdzového brzdenia. Dopriať si môžete aj vyhrievané 
predné sedadlá, kožené čalúnenie, panoramati ckú strechu 
či 17 a 18-palcové hliníkové disky kolies. (AJ)
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 NAŠA PORADŇA

KOSMETOLOG POSTRZAŁ 
Co to takiego postrzał? 

Jest to stan chorobowy, który 
pojawia się zazwyczaj nagle, mocny, 
unieruchamiający ból z towarzyszą-
cym ochronnym skurczem mięśni 
obszaru lędźwiowo-krzyżowego. 
Okre ślenie postrzał wykorzystuje się 
również w stosunku do dolegliwości 
odcinka szyjnego tzw. „sztywny kark” 
oraz odcinka piersiowego kręgosłupa 
tzw. „pleurodynia”.

Kto z nas jest narażony na taki stan? 
Choroba występuje bardzo czę-

sto, ryzyko jej wystąpienia zwiększa 
się z wiekiem.

A zatem jakie są przyczyny? 
Przyczyn choroby może być wie-

le. Do najważniejszych należą zmiany 
patologiczne w obrębie kręgosłupa 
i struktur związane z kręgosłupem 
(np. sakralizacja, lumbalizacja, krę-
gozmyk, zespół ciasnoty kanału krę-
gowego, guzy, złamania, zapalenia, 
hipermobilność). Podrażnienia ko-
rzeni nerwowych (np. dyskopatie, 
zespół ogona końskiego, zwłóknienia 
okołonerwowe). Przyczyny niespecy-
ficzne: (np. miejscowe przechłodze-
nie, przeciążenie mięśni, zmęczenie 
fizyczne, monotonne powtarzanie 
czynności, urazy, nadmierne rozcią-
gnięcie, długotrwałe przebywanie 
w jednej pozycji). Wady postawy 
(np. zaburzenia krzywizny kręgosłu-
pa, różna długość kończyn, zmiany 
w ukształtowaniu stóp). 

Jakie są objawy?
Objawy uzależnione są od przy-

czyny postrzału. Zaczynając od od-
cinka szyjnego postrzały pojawiają 
się przeważnie na skutek przechło-
dzenia bądź zawiania. U takiego 
chorego obserwuje się niezbyt in-
tensywny ból, który może promie-
niować do potylicy i jednostronnie 
do czoła. Wyczuwalne jest wzmo-
żone napięcie mięśniowe, które po-
woduje wykonanie jakiegokolwiek 
ruchu „sztywny kark”. Czasem, aby 
pacjent mógł wstać z pozycji leżą-
cej do pozycji siedzącej musi unieść 
głowę rękoma. Kolejno w odcinku 
piersiowym „pleurodynia”  zmiany 
polegają na występowaniu zgrubień 
mięśni obejmujących odcinek pier-

Odmładzający efekt 
„jajecznych” kosmetyków

Witam wszystkich w słonecznym 
kwietniowym numerze. Za niedługo 
„jajeczne święta” więc w tym artyku-
le skupię się na kosmetykach, w któ-
rych główną rolę odgrywają jajka. Nie 
wyobrażamy sobie bez nich wielka-
nocnego stołu, ale niewielu z nas wie, 
że są także świetnymi składnikami 
domowych kosmetyków. Jajka to ide-
alny sposób na zdrowe włosy i piękną 
cerę. Składają się z białka i żółtka za-
wierającego lecytynę, która jest jed-
nym z naturalnych przeciwutleniaczy 
o właściwościach zmiękczających, 
odżywczych i nawilżających. W jaj-
ku znajdują się ponadto witaminy A, 
B i E oraz minerały: jod, żelazo oraz 
fosfor, a białko ma właściwości ścią-
gające i odmładzające. Dobroczynne 
składniki występujące w jajkach to 
także: cholesterol, który chroni skó-
rę przed wysuszeniem, witamina A – 
odmładza, a lecytyna odżywia. Oto 
kilka prostych przepisów na jajeczne 
kosmetyki:
Maseczka dla cery tłustej

Do ubitej piany z białka (ma dzia-
łanie wygładzające, matujące i od-
tłuszczające) dodajemy kilka kro-
pel cytryny (właściwości tonizujące 
i ściągające) i gotowe. Taka maseczka 
pozostawia na skórze uczucie grun-
townego oczyszczenia i uwolnienia 
od nadmiaru sebum. Pory zmniejsza-
ją się, a cera jest pełna blasku. 
Nawilżająca maseczka do cery 
suchej

Do żółtka dodajemy stołową łyż-
kę octu owocowego, łyżeczkę cukru 
trzcinowego oraz pół szklanki oleju 
słonecznikowego. Dobrze przygoto-
wany preparat powinien mieć kon-
systencję mleczka. Niewielką ilość 
maseczki nakładamy na wacik i prze-
cieramy twarz, następnie zmywa-
my wodą. Miksturę należy stosować 
przez kilka dni, najlepiej tuż przed 
snem. Emulsja z żółtka jajka to dosko-
nały, domowy sposób na szybkie na-
wilżenie cery suchej. Dlatego warto 
także używać żółtka w czystej postaci, 

na przykład jako maseczki do twarzy. 
Aby osiągnąć lepsze efekty, nakła-
damy ją na 15 minut. Po tym czasie 
zmywamy ją letnią wodą.

WŁOSY
Odżywki nawilżające

Ubij żółtko, dolej łyżkę oliwki dla 
dzieci i wymieszaj. Dodaj odrobinę 
przegotowanej chłodnej wody (aby 
odżywkę można było łatwo rozpro-
wadzić), nałóż na włosy oraz skórę 
głowy i trzymaj, aż wyschnie, następ-
nie spłucz letnią wodą.

Odrobinę oliwy z oliwek (2-3 ły-
żeczki) lekko podgrzewamy. Dodajemy 
do tego kilka kropli witaminy A (ilości 
w zależności o długości i gęstości wło-
sów). Następnie dodajemy żółtko. Na-
kładamy precyzyjnie na włosy i skórę 
głowy. Przytrzymujemy 20-30 minut, 
następnie spłukujemy letnią wodą.
Maseczka odżywcza

Olej rycynowy lub kokosowy, pod-
grzewamy w małym naczyniu. Na 
długie i gęste włosy, zaleca się 3 duże 
łyżeczki oleju. Do tego dodajemy 
dużą łyżkę miodu, wszytko mieszamy, 
żeby idealnie się połączyło. Do tego 
wbijamy 2 żółtka oraz kilka kropli 
soku z cytryny. Maseczkę trzymamy 
na włosach ok. 30 minut. Po spłuka-
niu jej wcieramy w końcówki odrobi-
nę oleju rycynowego i spłukujemy go 
dopiero po 2-3 godzinach.
Maseczka regenerująca

Mieszamy 2 żółtka z 2 łyżkami oli-
wy z oliwek. Jeśli jesteś blondynką, 
możesz dodać sok z połówki cytryny. 
Maskę nałóż na 20-30 min. na skórę 
głowy i włosy, owiń głowę foliowym 
czepkiem i ręcznikiem, następnie 
spłucz letnią wodą.
Maseczki na włosy suche i matowe

Zmieszaj żółtko z 3 łyżkami oliwy 
z oliwek i sokiem z jednego surowe-
go ogórka. Rozprowadź na włosach 
i potrzymaj 10 min., następnie spłucz 
letnią wodą. Zmieszaj łyżkę miodu 
z jednym żółtkiem, połową łyżki oliwy 
z oliwek, łyżką jogurtu i bananem. Na-
łóż na włosy na 30 min. i obficie spłucz 
letnią wodą.

Dawid
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siowy kręgosłupa. Pacjent odczuwa 
ból zazwyczaj jednostronny, głównie 
przy wdechu. Często pojawia się ner-
woból międzyżebrowy. Rozpoznanie 
nerwobólu i postrzału w odcinku pier-
siowym jest bardzo trudne ze względu 
na podobieństwo objawów. Różnią się 
one czasem trwania objawów. Postrzał 
ustępuje zazwyczaj po kilku lub kilku-
nastu dniach, zaś nerwoból międzyże-
browy utrzymuje się znacznie dłużej. 
Na koniec trzeci odcinek lędźwiowo-
-krzyżowy, który dotyka najczęściej 
pacjentów. Charakterystycznym tutaj 
objawem jest intensywny ból. Dotknięcie, rozciągniecie 
lub ucisk wymienionej okolicy jest bardzo bolesny. Bólowi 
towarzyszy znaczne napięcie mięśniowe lub mięśnia. Pa-
cjent z „lumbago” wygląda w następujący sposób: pochy-
la się do przodu i lekko zgina kończyny dolne w stawach 
biodrowych. Taka osoba, aby zejść z łóżka w początkowej 
fazie ostrej, robi to schodząc na kolanach.

A zatem jeśli kiedykolwiek spotka nas taki stan, to czego 
możemy się spodziewać ze strony leczenia? 

Sposób leczenia uzależniony jest od występowania 
odczynu zapalnego. U dużej grupy pacjentów proces 

przebiega bez objawów zapalenia 
odruchowym skurczem mięśni, któ-
remu towarzyszy obrzęk niezapalny. 
W leczeniu możemy wyróżnić: okres 
ostry i rekonwalescencję. W okresie 
ostrym przeważnie zaleca się leżenie 
w łóżku lub przynajmniej częściowe 
ograniczenie ruchu. Okres takiego 
stanu trwa od dwóch do trzech dni. 
Jeśli zmiany nie mają charakteru za-
palnego leżenie nie jest konieczne. Ze 
względu na ból w tym okresie, poza 
fi zykoterapią nie stosuje się żadnych 
innych zabiegów typu ćwiczenia bądź 

masaż. Z fi zykoterapii lekarz może zalecić nam takie za-
biegi jak: jonoforezę, prądy diadynamiczne, krioterapię, 
laseroterapię, magnetoterapię, promieniowanie pod-
czerwone lub nadfi oletowe, ultradźwięki, saunę, kąpiele 
solankowe bądź siarczkowo-siarkowodorowe lub okłady 
z papki borowinowej. Dobrym efektem cieszy się zabieg 
falą uderzeniową. Natomiast w rekonwalescencji stosuje 
się wybrane zabiegi z okresu ostrego. Seria masaży w tym 
okresie jest jak najbardziej wskazywana przez lekarzy. 

E-faktura
Od 1 stycznia ubiegłego roku nie ma już obowiązku 

związanego z formalnym wyrażaniem zgody na otrzymy-
wanie e-faktur. Wystarczy zgodna ustna lub tzw. zgoda 
domniemana. Zgoda domniemana polega na tym, że jeśli 
nabywca zapłacił za pierwszą przesłaną e-fakturę, to ozna-
cza, że wyraził zgodę na otrzymywanie rozliczeń w takiej 
formie. Każda kolejna faktura będzie już przesyłana do 
klienta jako dokument elektroniczny. 

E-faktura w świetle prawa jest takim samym doku-
mentem jak tradycyjna faktura papierowa. Ma takie same 
cechy i spełnia wszystkie wymagania pełnowartościo-
wego dokumentu. Różnica jest tylko taka, że pozwala na 
oszczędność czasu, pieniędzy i papieru. Opłacanie e-fak-
tur jest bardzo proste i szybkie w realizacji. Wystarczy kilka 
kliknięć i faktura jest już rozliczona. W większości przypad-
ków system sam nas przekieruje w odpowiednie miejsce, 
gdzie bez dodatkowego wpisywania danych można opłacić 
takie rachunki. 

Dziedziczenie spadku
Odziedziczenie spadku wiąże się z decyzją obdarowa-

nego czy go przyjmie i na jakich zasadach. Ma on następu-
jące możliwości: a) odrzucić spadek – powinien to zrobić 
w ciągu 6 miesięcy od informacji o tym, że spadek odzie-

dziczył. Należy złożyć oświadczenie w sądzie rejonowym 
w miejscu zamieszkania albo u notariusza. Do oświadcze-
nia należy dołączyć także wypis z aktu zgonu spadkodaw-
cy. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że odrzucony spadek 
przechodzi na dzieci, które muszą go też odrzucić. W przy-
padku dzieci niepełnoletnich decyzję o odrzuceniu spadku 
podejmuje sąd opiekuńczy. I dopiero na podstawie jego 
decyzji mogą rodzice złożyć oświadczenie o odrzuceniu 
spadku w imieniu dziecka niepełnoletniego. 

b) Przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. 
Oznacza to ograniczenie odpowiedzialności za długi do 
wartości spadku. Podobnie jak poprzednio należy złożyć 
oświadczenie w sądzie bądź u notariusza w ciągu 6 miesię-
cy od otrzymania informacji o tym fakcie.

c) Przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności 
za długi (potocznie się to oznacza terminem tzw. przyjęcie 
proste). W tym przypadku przyjmujący spadek odpowiada 
za ewentualne długi spadkodawcy całym swoim mająt-
kiem. Należy tez dodać, że jeśli chociaż jeden ze spadko-
bierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
a pozostali nie złożą stosownych oświadczeń w odpowied-
nim terminie, w świetle prawa uznaje się, że oni również 
przyjmują spadek. Jeśli zaś chodzi o niepełnoletnią osobę 
i rodzice w jego imieniu nie odrzucą spadku, jest to równo-
znaczne z tym, że on przyjmuje spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza. (aj)
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

BÝK (21.4.-20.5.)
Si naozaj statočný a odváž-
ny. Nič ťa nedokáže vyviesť 
z rovnováhy. Bohaté spo-
ločenské udalosti  môžu 
spôsobiť väčšie výdavky. 

S partnerom sa radšej nehádaj.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa veľmi dobrý me-
siac. Ak máš nejaký zaují-
mavý nápad, je čas, aby si 
ho zrealizoval. Zmeny, aké 
nadídu, nebudú namáha-

vé, ale skôr príjemné. Priatelia ti  pomô-
žu. V láske sa ti  bude takti ež dariť. 

RAK (22.6.-22.7.)
Objavia sa pred tebou nové 
možnosti  zárobku. Ak pod-
nikáš, tak istotne zarobíš 
tento mesiac viac ako v mi-
nulom mesiaci. Ak hľadáš 

lásku svojho života, nie je vylúčené, že 
ju nájdeš. 

LEV (23.7.-23.8.)
Zbieraj v sebe sily, lebo 
v prvej polovici mesiaci si 
od práce veľmi neoddých-
neš. S nikým sa radšej ne-
hádaj a dávaj si pozor na 

svoje zdravie. Našťasti e, druhá polovica 
mesiaca bude neporovnateľne lepšia.

PANNA (24.8.-23.9.)
Dôležité rozhodnuti a rad-
šej prelož na neskôr. Prvá 
polovica mesiaca bude 
nepríjemná a namáhavá. 
Druhá bude o čosi lepšia. 

V  rodine zavládne harmónia a láska. 
Dostaneš zaujímavý darček od partne-
ra. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Nadišiel pre teba priaz-
nivý čas. Plány sa budú 
realizovať a peňazí bude 
viac, ako si očakával, čo 
ťa príjemne poteší. Ne-
budeš mať žiadne prob-

lémy so zdravím a pokoj v srdci ťa ne-
bude opúšťať. 

VIETE ZDRAVO CHUDNÚŤ?
1. Už ste niekedy držali diétu?
a) Nie; b) diétujem vlastne v jed-

nom kuse; c) áno, pár krát som 
to už skúsila.

2. Koľko kíl potrebujete (podľa vá-
šho názoru) schudnúť, aby ste 
mali ideálnu hmotnosť?

a) Do 5 kg; b) 6 až 10 kg; c) 10 a viac kg.
3. Ako dlho ste v minulosti  vydržali 

držať diétu?
a) Vlastne som sa k tomu ani nikdy 

poriadne nedostala; b) maximál-
ne týždeň; c) keď sa zapriem, vy-
držím aj mesiace.

4. Viete, aký je podľa lekárov zdra-
vý týždenný úbytok hmotností ?

a) 1 kg; b) 0,5 kg; c) aspoň 2 kg.
5. Absolútnym diétnym tabu sú:
a) cigarety a alkohol; b) sladkosti ; c) 

alkohol, soľ, cukor, biele pečivo 
a nezdravé tuky.

6. Chudnuti e vo dvojici, skúsili by 
ste?

a) Znie to zaujímavo; b) áno, chud-
nem s kamarátkou (sestrou, ko-
legyňou...); c) radšej chudnem 
úplne sama.

7. Tabletky (alebo kokteily) na 
chudnuti e...

a) ...pre mňa úplne tabu; b) áno, 
používam ich; c) skúsila som ich, 
ale nepomohli.

8. Čo vás moti vuje pri chudnutí ?
a) Že sa zmestí m do menších noha-

víc; b) že budem viac sexi; c) že 
budem zdravšia a krajšia.

9. Hovorili ste o znižovaní svojej 
hmotnosti  s lekárom?

a) Áno; b) nie; c) zvažujem takúto 
konzultáciu.

10. Podporujete svoje chudnuti e 
cvičením?

a) Len sporadicky; b) áno, mám aj 
cvičebný plán; c) radšej hladovka 
ako potenie vo fi tness centre.

11. Super rýchle diéty, veríte im?
a) Áno, tri kilá za dva dni, to znie su-

per! b) nie, to by som nezvládla; 
c) určite nefungujú a sú nezdra-
vé.

12. Zažili ste na vlastnej koži jojo 
efekt?

a) Áno, po každej diéte; b) nie, za-
ti aľ nie; c) ešte som o ňom ne-
počula. 

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Aj keď ťa čaká dobrý čas, 
drž sa zdravého rozumu. 
Budeš mať veľa energie do 
práce a so zdravím nebudeš 
mať problémy. V práci do-

staneš pochvalu za svoju usilovnosť. Na 
koniec mesiaca ťa čakajú krásne a zau-
jímavé dni

STRELEC (23.11.-21.12.)
Vďaka ťažkej práci máš mož-

nosť dosiahnuť to, čo si 
si naplánoval. V rodine 
môžu nastať konfl ikty, 
pretože každý z partnerov 

si bude chcieť presadiť svo-
je. Priaznivejšia bude druhá polovica 
mesiaca.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Náročný mesiac na pracovne 

vypäti e. Avšak nemala by ti  
chýbať chuť do práce. Dá-
vaj si však pozor na svoje 

zdravie, hlavne ak sa chystáš na 
nejakú dlhšiu cestu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Keď si dáš za úlohu vybaviť 

všetky zanedbané záleži-
tosti , hravo ich vybavíš. 
Budeš sa cíti ť veľmi dobre. 

Ak hľadáš prácu, nevzdávaj 
to a naisto ju tento mesiac nájdeš.

RYBY (19.2.-20.3.)
Bude sa ti  dariť nielen v práci, 

ale aj v láske. Dokonca sa ti  
môže splniť aj sen o život-
nej láske. Ak pracuješ, ne-
budeš mať príliš veľa práce 

a bude sa ti  v nej dariť. V podnikaní to 
bude podobne.

BARAN (21.3.-20.4.)
Budeš mať veľa práce, preto 
nezabúdaj na oddych a relax, 
aby si sa neprepracoval. Viac 
práce neznamená, že príde 
za tým viac peňazí. Hľadanie 

práce nechaj na ďalší mesiac, tento to 
nebude úspešné. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 
že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy 
a slová, ktoré sa využívajú v oblasti  administratí vy, stavebníctva, poľnoho-

spodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisti ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

WOC wolny obszar celny bezcolné pásmo, zóna
lata zimnej vojny roky studenej vojny
stożek Morsa Morseov kužeľ
strugać na grubość hrúbkovať
stempel wsporny podperná stojka
nanoszenie przez zanurzenie nanášanie máčaním
naprężenie przy skręcaniu namáhanie v krútení
nakładanie powłoki podkładowej nati eranie základným náterom
obłóg łupany poddýžka lúpaná

všetky prívody vedúce k motoru. Tak-
ti ež skontroluj káble, či nie sú poško-
dené. Ak nie je problém tu, je treba 
previesť kontrolu palivového čerpad-
la, či nie je poškodené a dáva správ-
ne množstvo paliva. Dúfam, že som ti  
pomohol.

Janko
***

Sudca k obžalovanému:
- Chcete uviesť nejaké poľahčujúce 

okolnosti ?
- Áno, chcel by som povedať, že 

už som bol trikrát trestaný a vôbec to 
nepomohlo!

***
Sudca sa pýta:
- Obžalovaná, prečo ste po manže-

lovi hodili dva hrnce?
- Viete, pán sudca... keď ja som ho, 

prosím, tým prvým netrafi la.
***

 - Strýco, váš kôň fajčí?
- Nie.
- Tak potom Vám horí stodola.

***
Viete, prečo záhoráci kopú studne 

do šikma? No aby mohli chodiť po vodu.
***

Na Záhorí v miestnom rozhlase 
upozorňujú obyvateľov na miestnu 
slávnosť.

- Občaná očúvajte. Ak bé pršať, 
oslava nebé. Ak nebé pršať, oslava bé. 
Opakujem... Ak bé, tak nebé, ak nebé, 
tak bé.

***
Dežo ukazuje cestovný lístok sprie-

vodcovi.
- Človeče, však to je detský lístok a 

vy ste už dospelý!
- Aspoň vidíte, jak dlho ten vlak 

mešká!
***

Viete, ako sa osídľovalo Záhorie?
Ľudia skákali z lietadla: tí  čo padli 

na nohy, odišli, a tí  čo padli na hlavu, 
zostali!

***
Žena príde domov a oznamuje:
- Predstav si, pred chvíľou som 

narazila na Karolínu...
- Vieš, že tvoje kamarátky mi môžu 

byť ukradnuté! Odsekne manžel bez 
toho, aby odvráti l zrak z televízora.

- Ako myslíš, oduje sa žena a dodá, 
ale v klampiarstve povedali, že auto 
nebude hotové skôr ako za týždeň!

***
- Počula som, že sa chceš vráti ť ku 

svojmu manželovi.
- Áno, už sa nemôžem pozerať, ako 

spokojne si tam žije.

***
Existujú dve teórie, ako vyhrať 

manželskú hádku so ženou. Problém 
je, že ani jedna nefunguje.

***
Za problémy v manželstve môžu 

obidve strany - aj žena aj svokra.

Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí a): Blahože-

láme! Chudnuti e je pre vás takmer 
hračka. Ak sa rozhodnete schudnúť, 
zvládnete to nielen vďaka pevnej 
vôli, ale aj dostatku informácií, kto-
ré o chudnutí  a správnom stravovaní 
máte. Keď doprajete svojmu telu do-
statok času, bude chudnuti e pre vás 
prospešné a zdravé.

Najviac odpovedí b): Opäť sa 
pohrávate s myšlienkou na chudnu-
ti e? Áno, už zrejme máte pocit, že 
je to skutočne nevyhnutné. Neču-
dujte sa však, kde sa ti e prebytoč-
né kilá nabrali, ale zamyslite sa nad 
svojím stravovacím režimom. Verte, 
zázračné diéty skutočne neexistujú, 
ale to iste cíti te aj sama. Ak ste sa 
tentokrát pevne rozhodli schudnúť, 
skúste konzultovať svoje chudnuti e 
s lekárom, hlavne ak potrebujete 
schudnúť viac než 5 kilogramov.

Najviac odpovedí c): Silná vôľa 
a vytrvalosť v rozhodnutí  chudnúť je 
vám cudzia. Veľmi ochotne začína-
te všelijaké diéty, ale nadšenie pre 
nich vás prejde už po jednom dni. 
Preto skôr než sa pustí te do nejakej 
diéty rozmyslíte si, čo a prečo chcete 
a skúste postupovať malými krokmi 
a viac dosiahnete. (zdroj: www.van-
da.atlas.sk)

Prečo by muži nemali robiť porad-
cov v ženskom časopise:

- Milý Janko! Dúfam, že mi dokážeš 
pomôcť! Jedného dňa som nechala 
manžela doma pozerať na televíziu a 
odišla som nakupovať. Asi tak 2 kilo-
metre od domu sa mi pokazilo auto, 
proste prestalo ísť. Vráti la som sa do-
mov po manžela, aby mi pomohol, 
no doteraz nemôžem uveriť tomu, čo 
som po príchode uvidela! Bol v poste-
li so susedovou dcérou! Ja mám 32, 
manžel 34 a ona len 19!!! Manžel sa 
mi napokon priznal, že sa spolu stre-
távajú už pol roka! Vraj do manželskej 
poradne nepôjde. Som úplne v kon-
coch, prosím, pomôž mi. 

Magda
- Milá Magda! Že ti prestalo ísť 

auto po takej krátkej ceste, môže 
byť spôsobené viacerými príčinami. 
Najskôr skontroluj, či nie je upchaný 
prívod paliva. Ak je čistý, skontroluj 
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Pes za závratnú sumu
Tibetské mastify sa v Číne stávajú 

symbolom bohatstva a vysokého spo-
ločenského postavenia. Na veľtrhu 
luxusných domácich zvierat, ktorý sa 
konal na začiatku marca v provincii 
Če-ťiang, bol anonymný maklér za psa 
tejto rasy ochotný zaplatiť rekordnú 
sumu 1,4 milióna eur.

Ročný tibetský mastif zlatistej 
farby, ktorý sa stal zrejme najdrah-
ším psom na svete, meria 80 cm a 
váži 90 kg. „Jeho srsť priam žiari a 
má nádhernú tvár. Je veľmi pokojný 
a priateľský, ale keď sa objaví cudzí 
človek, dokáže donekonečna štekať aj 
uhryznúť,“ nešetril chválou chovateľ 
Zhang Gengyun, ktorý za psa zinkaso-
val dych vyrážajúcu sumu. Aby psovi 
nebolo na dvore smutno, maklér kúpil 
aj jeho tmavšieho súrodenca z toho 
istého vrhu za 700-tisíc eur. Huňaté 
tibetské mastify po stáročia strážili 
tábory kočovníkov a brány tibetských 
kláštorov. Považujú ich za jedno z naj-
starších plemien na svete a sú oprade-
né množstvom legiend. Podľa jednej 
z nich vraj bojovali aj po boku Džin-
gischána pri dobýjaní západnej Euró-
py. Tibetský mastif strážil aj majetok 
kráľovnej Viktórie či samotného Bud-
hu. Mastify sa však stávajú symbolom 
bohatstva a prosperity nastupujúcej 
čínskej elity. Popri drahých autách, 
zlatých klenotoch a niekoľkoposcho-
dových vilách tak začínajú predsta-
vovať ďalší materiálny spôsob, ako sa 
predviesť pred svojím okolím. Tibet-
ské mastify sú v Číne také drahocenné 
ako pandy veľké, ľudia ich preto pova-
žujú za symbol vyššieho spoločenské-
ho postavenia,“ zdôvodnil chovateľ 
závratnú sumu psov, ktorým v žilách 
koluje „levia krv“. Hoci ceny týchto 
psov posledné roky rastú do závrat-
ných výšin, o kupcov nie je núdza. 
Titulky novín zaplavili aj v roku 2011, 
keď uhoľný barón zo severnej Číny za 
huňatého mastifa Hong Donga zapla-
til „len“ 1,1 milióna eur. Ryšavý mastif 
si vtedy získal titul najdrahšieho psa 
planéty. Organizátor veľtrhu Liu Na 
tvrdí, že priemerné ceny tejto rasy sa 
vždy pohybujú v státisícoch eur. „Ich 
cena závisí od očakávaní chovateľa a 
ocenenia psa kupcom. Je to podob-
né ako pri kúpe starožitností,“ uvie-
dol Na, ktorý nepochybuje o tom, že 

mnohé ceny sú prehnane nadhodno-
tené. Chovatelia sú však presvedčení, 
že majiteľom mastifov sa ich investícia 
vráti hneď, ako začnú predávať ich po-
tomkov. (Zdroj: www.webnoviny.sk)

Foto: www.guardian.co.uk

Bezprstá zlatníčka
Tvorba šperkov si vyžaduje dávku 

zručnosti, precíznosti a trpezlivosti. 
Britskej zlatníčke Annette Gabbedey, 
ktorá sa profesionálnej tvorbe šper-
kov venuje už vyše 20 rokov, nič z tých-
to schopností nechýba. Jej prstene, 
náušnice či náhrdelníky u zákazníkov 
vzbudzujú obdiv aj z iného dôvodu – 
Annette na svojich rukách nemá žiad-
ne prsty. Annette, ktorá prišla na svet 
bez prstov, túto vrodenú chybu nepo-
važuje za hendikep. Vďaka podpore 
rodiny vyštudovala zlatníctvo a šper-
kárstvo a neskôr sa učila od expertov 
v známej zlatníckej štvrti Hatton Gar-
den v Londýne. V roku 1990 sa presťa-
hovala do Somersetu, kde si otvorila 
vlastné zlatníctvo. Najčastejšie pracu-
je so zlatom a opálmi a rada vyrába 
šperky priamo na mieru zákazníkov. 
Žiadne špeciálne náradie pritom ne-
potrebuje, občas si však pomáha ko-
ženým náramkom, ktorý jej umožňuje 
pridržať nástroje v rukách. Najdrahší 
šperk, aký kedy bezprstá zlatníčka vy-
robila, mal hodnotu 25-tisíc libier a 
darovala ho sebe ako odmenu za 21 
rokov v úspešnom biznise. Hoci ľudia 
neskrývajú obdiv k jej práci, Annette 
svoju tvorbu považuje za úplne nor-
málnu. (Zdroj: webnoviny.sk)
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, 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


