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XXI. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NA ORAVE

V AUGUSTOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3 Moje vysnívané prázdniny
4-5 Hor sa do tábora

Prázdniny sú tým najkrajším obdobím, ktoré žiaci majú veľmi
radi. Niektorí z nich, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka na školách, strávili niekoľko nádherných prázdninových dní
v táboroch na Slovensku.

6-7 Táborový kalendár
8-9 „Wypasiona dolina“ víta
10 Horčičné zrnko
11 Mariánska púť na Slovensko
12-14 Činnosť a perspektívy Spolku Slovákov
v Poľsku
15 Slovenčina na Orave a Spiši v školskom roku
2013/14
16-17 Krajanská nedeľa v Detve

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve patria nepochybne
medzi najzaujímavejšie folklórne slávnosti na Slovensku. Sú vždy
zaujímavo pripravené a zhromažďujú folkloristov nielen z celého
Slovenska, ale aj slovenského sveta. V programe tohtoročnej Krajanskej nedele nechýbal ani náš folklórny súbor Spiš z Novej Belej.

18-19 XII. deň poľovníka v Jurgove
19 Učebnice pre národnostné menšiny
20 Spoločné putovanie životom
21 Vernisáž výstavy EX presia
22-23 XXI. dni slovenskej kultúry na Orave
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Kultúrne podujatia v rámci XXI. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku patria, žiaľ, už do minulosti a v nás ostala len spomienka
na tieto udalosti. V tomto čísle prinášame reportáž z kultúrneho
programu, ktorý potešil oravské publikum v Podvlku.

26-27 Krátko zo Spiša a Oravy
28 Ktoré je najkrajšie zamagurské zákutie?
29 V malebnej dedinke pod Babou horou

Kýčory sú nepochybne jednou z najmalebnejších obcí na Orave,
ale zároveň aj tých najmenších. Aj napriek tomu sa tu neustále niečo deje. Čo presne, na to sme sa opýtali toho najpovolanejšieho,
richtára Kýčor Henryka Kowalczyka.

30 Z diania na Slovensku
Na obálke: FS Hajduky z Vyšných Lápš.
Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Moje vysnívané prázdniny
spracoval MARIÁN SMONDEK
Keď povieme slovo prázdniny, hádam všetkým z nás sa pred
očami objavia bezstarostné chvíle z detstva, ktoré sa niesli v štýle
šantenia, zábavy, hier, výletov, táborov, túr a pod. O tom, ako by
mohli vyzerať vysnívané prázdniny a ako vyzerajú tie aktuálne,
sme sa porozprávali s niektorými krajanmi.

Anita Sterculová, Veľká Lipnica – Prívarovka

Mojím snom je stráviť aspoň
chvíľu pri mori, na slnkom zaliatej
morskej pláži, počúvať šum mora,
vychutnávať si jeho vlny, zaplávať
si v ňom a potom sa len tak slniť
v príjemnom teple. Samozrejme,
okrem oddychovania na pláži by
som rada navštívila aj prímorské
mestečká, najradšej tie v Grécku
a Taliansku. Tam ma ťahá asi najviac. Nemám rada nudu, radšej
trávim voľný čas aktívne, takže aj
pri mori by som nielen ležala, ale hlavne chodila po okolí.
Taktiež by som sa rada naučila potápať, kvôli čomu by som
rada navštívila Egypt.
Mojím snom je tiež navštíviť Prahu, Viedeň či Budapešť, ale i Rím a Atény. Viem, že sú to nádherné mestá,
takže by som si rada prezrela ich pamätihodnosti.
Okrem mora i miest mám však rada aj hory, a tie mám
nepochybne k domu bližšie, stačí len, aby som vyšla
z domu, prešla cez cestu a potok, a som v nej. Rada chodím na huby, a tých je tento rok v oravských lesoch naozaj
dosť. Zbožňujem horské túry, rada chodím na Babiu horu,
na nej som už bola viackrát, a tento rok som bola už aj na
Rysoch v Tatrách, vyšli sme skoro ráno, takže nás na vrchole vítal krásny východ slnka.
A ako vyzerajú moje tohtoročné prázdniny? Vlastne ich
ani nemám, pretože musím si najprv urobiť ošetrovateľskú
prax v nemocnici. Ale aj to ma baví, pretože rada pomáham ľuďom okolo seba.

Justína Lenczowská, Chyžné

Ja si predstavujem svoje
prázdniny niekde na ostrove,
kde je teplo a pláž, mám veľmi rada vodu a k nej ma tiahne najviac. Takže isto by som
sa najprv vybrala kdesi k moru.
Rada by som tiež navštívila nejaké mestá, a spomedzi nich by
som si ako prvé vybrala Viedeň.
Tá sa mi páči najviac, rada by
som navštívila zámok Schőnbrunn, zoologickú záhradu či ružovú záhradu. Isto by som
neobišla ani obchody. Veľmi rada nakupujem a vo Viedni
je výber naozaj veľký. Neskôr by som rada navštívila aj iné
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časti Európy, tá ma totiž zaujíma najviac, veď je v nej toľko
nádherných miest, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť.
To sú moje prázdninové sny, ale keďže som školu už
skončila, prázdniny už nemám a každý deň chodím do práce, do obchodu tu u nás v obci, v ktorom predávam.

Matúš Pavlák, Horná Zubrica

Ja mám najradšej Hornú Zubricu, mne sa moja rodná dedinka páči. Poznám ju veľmi dobre,
pretože rád jazdím na bicykli, aj
keď tento rok som toho ešte veľa
nenajazdil, pretože sa mi bicykel
pokazil. Čo sa týka mojich vysnívaných prázdnin, najradšej by som
ich strávil kdesi pri vode. Veľmi rád
mám pláže a ešte radšej plávam.
Taktiež by som rád navštívil nejaké
cudzie kraje, spoznal ich kultúru.
To sa mi už aj trochu podarilo,
veď koncom júla som strávil pekných desať dní v tábore na
Slovensku, kde sa mi veľmi páčilo. Rád by som šiel znova.
Aspoň trochu som spoznal túto krajinu, mali sme možnosť
navštíviť hrad Strečno, a iné zaujímavé lokality, ale taktiež
sme mali čas na kúpalisko. Každý deň sme mali zaujímavý
program, takže som sa vôbec nenudil.
Koncom prázdnin by som mal ísť so sestrou do Rakúska,
verím, že aj ona prichystala aspoň tak dobrý program, ako
bol v tábore. Aj tam by sme mali ísť spolu navštíviť nejaké
pekné mestečká, vraj Tuln je veľmi pekný, ale to budem
môcť zhodnotiť, až keď tam budem. Zatiaľ môžem smelo
povedať, že tohtoročné prázdniny sú podľa mojich snov.

Janina Karkošková, Veľká Lipnica – Prívarovka

Keďže učiteľská profesia je
jednou z mála, v ktorej majú
prázdniny aj tí nie školopovinní,
môžem povedať, že prázdniny
si užívam každý rok. Avšak svoje
vysnívané prázdniny som prežila už ako dieťa. Už vtedy som
navštívila mnoho miest a táto
záľuba mi zostala dodnes. Stále
rada cestujem a spoznávam nových ľudí. Tento rok však toľko
cestovať nemôžem, aj napriek
tomu mám pocit, akoby som už navštívila mnoho krásnych
zákutí sveta. Neustále mi prichádzajú sms-ky od známych
a priateľov z miest, ktoré práve navštívili. Zároveň prichádzajú mnohí známi ku mne, navštevujú ma a tak mi kus
sveta prinášajú rovno domov.
Rada by som absolvovala kurz slovenského jazyka, ľutujem, že to tento rok nevyšlo. Škoda, pretože som sa na
Slovensko veľmi tešila. Verím však, že sa mi podarí vycestovať aspoň na niekoľko dní.
Taktiež rada chodím do prírody, a tú mám naozaj veľmi
blízko, veď les sa začína rovno za naším plotom. Takže tú
najkrajšiu prírodu mám doma, rovno za oknom.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Hor sa do tábora!
autor ALŽBETA GÓRA

Školský rok je opäť za nami, posledný zvonček oznámil to, na
čo už netrpezlivo čakal každý žiak – teda na čas, keď si konečne
môže po namáhavom roku poriadne oddýchnuť. Konečne prišli
prázdniny!

V škole v prírode

Podobne, ako v minulých rokoch, žiaci zo základných
škôl v Kacvíne, v Krempachoch a Nedeci i gymnázia v Nižných Lapšoch zahájili svoje prázdninové ničnerobenie
v táboroch na Slovensku. Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Spolok Slovákov v Poľsku s podporou Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval pre deti niekoľko
letných táborov.
Prvý z nich sa uskutočnil v dňoch od 27. júna do 6.
júla 2014 v Demänovskej doline, kde sa stretli deti z Poľska a Chorvátska a spolu absolvovali letnú školu v prírode
v nádhernom prostredí Nízkych Tatier. Ubytovanie poskytol hotel Junior – Jasná.
Dopoludnia sa deti v škole v prírode učili po skupinkách
slovenský jazyk. Do týchto skupiniek boli zadelené podľa
stupňa ovládania slovenčiny a veku účastníkov. Samozrejme, že to neboli len klasické vyučovacie hodiny, veď kto
by sa cez prázdniny len učil. Tematika vyučovacích blokov
nadväzovala na reálie Slovenska, slovensky jazyk, prírodu, remeslá, zdravie a bezpečnostné pravidlá pre turistov
– vďaka nim sa deti mali možnosť dozvedieť, ako prežiť
v prírode. Na slovenské remeslá nadväzovali tvorivé dielne, ktoré sa špeciálne zameriavali na najznámejšie slovenské remeslá. Popritom však nechýbal ani spev slovenských
ľudových piesní a informácie o ľudovej kultúre Slovenska.
Táborový program dopĺňali výlety do Vysokých Tatier –
Štrbského Plesa, a výstup na symbolicky cintorín, návšteva
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Demänovskej
jaskyne slobody, prehliadka Oravského hradu či Múzea
oravskej dediny v Zuberci. Okrem toho mali deti k dispozícii hotelový bazén, v ktorom sa mohli vyšpliechať do sýta
a večer tancovať na táborovej diskotéke.
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Letná škola bábkového divadla

Druhy tábor, ktorý sa niesol v duchu bábkového divadla, bol zorganizovaný od 6. júla do 13. júla 2014 na Donovaloch – v Dobšinského rozprávkovej krajine na Slovensku
známej ako Habakuky. Zúčastnili sa ho deti z Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Ubytovanie im poskytol apartmanový dom Šafran, ktorý sa nachádza priamo v areáli Habakukov.
Náplňou Letnej školy bábkového divadla bolo využiť alternatívne formy prace s divadelným materiálom v Habakukoch na Donovaloch. Účastníci absolvovali prípravu pod
vedením odborných lektorov, ale aj sami sa osobne zúčastnili programu, ktorý Habakuky poskytujú návštevníkom.
Odborný program bol rozdelený do troch častí: pohybová
časť bola venovaná javiskovému pohybu a javisko patrilo

taktiež záverečnému galakoncertu, ktorý pre návštevníkov pripravili tohtoroční účastníci letnej školy. V bábkovodivadelnej časti mohli žiaci pracovať s rôznymi druhmi divadelných bábok a masiek. Posledná, tvorivá časť
„Negrambloš“ bola zameraná na remeselnícke techniky,
vďaka ktorým si deti mohli pripraviť vlastnú ľanovú košeľu, mohli tkať na krosnách, vytočiť hrnček na hrnčiarskom
kruhu, či zabiť klince do polienka bez toho, aby si chňapli
po prste. Dievčatá zaujalo papierové pletenie, ktorému sa
mohli aj dobre priučiť a taktiež vyšívanie tradičného slovenského vzoru na látku.
Deti boli každý deň zapojené do chodu dedinky, podieľali sa na programovej časti areálu Habakuky. Rozdelené
boli do viacerých sekcií: „Čarovný mlynček“, tvorivé dielne
„Negrambloš“, vítanie na bráne – trhanie lístkov, pomoc
pri ozvučení, účasť v súťažiach s rozprávkovými bytosťami pre návštevníkov, nácvik krátkych etúd ako Slnečník či
Veterník.
Vo voľnom čase sa žiaci zúčastnili výletov v okolí Donovál, mali možnosť zviezť sa lanovkou, zajazdili si na bobovej dráhe, a na skákanie využili taktiež trampolíny, ktoré
sa nachádzali v okolí areálu. V posledný deň navštívili Banskú Bystricu, kde absolvovali prehliadku historického centra, najvýznamnejších múzeí a nakoniec si dopriali veľký
nákup v obchodnom centre Európa.
Účastníci obidvoch táborov odišli domov spokojní, veselí a šťastní. Boli radi, že mohli byť na Slovensku, a v ich
pamäti ostane veľa dobrých spomienok. Deťom sa pobyt v
tábore veľmi páčil a preto sa chcú organizátorom poďakovať za nádhernú možnosť využitia voľného prázdninového
času.

ročník 56

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

5

SLOVENSKO

Táborový kalendár
autor DADA SKOPÁROVÁ
Posledný tohtoročný prázdninový táborový výjazd pre krajanské deti a mládež z Poľska sa uskutočnil v tretej dekáde júla. Tábor
pre 21 detí zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci
s Akadémiou vzdelávania v Martine. Tábor bol zrealizovaný vďaka
finančnej pomoci Ministerstva národného vzdelávania PR.
Miesto: Martin (Slovensko) a okolie
Účastníci: Szymon, Justyna, Aga, Olka Ł., Łukasz, Nati S.,
Weronika, Zosia, Kasia, Gabrysia R., Mateusz, Gabriela T.,
Marysia, Paula, Daniel, Lujza, Gabryś, Natalia P., Gabrysia
S., Michal, Olka Z., Natalia G.
Táborové vedúce a animátorka: Klaudia, Dada a Petra
20.7. – nedeľa: Cesta Jurgov - Nová Belá - Krempachy
- Jablonka - Martin, ubytovanie vo veľmi komfortnom penzióne (s výrazným pišťaním od šťasia), večera - vyprážaný
syr a hranolky a otázka: Čo budeme robiť? Po horúcom

22.7. – utorok: Predpoludním nás už hostia v Turčianskej knižnici, kde je pripravený program – čítanie slovenských kníh, hranie maňuškového divadielka... Dokonca
sme sa stali na chvíľu hviezdami regionálnej televízie TV
Turiec. Múzeum Martina Benku, slávneho slovenského
maliara, ktoré sídli len pár domov od nášho penziónu, je
zasa výborným tipom na pohodové popoludnie. A k tomu
pridáme ešte táborovú olympiádu. Kto vyhrá? Máme
4 tímy - biely, modrý, červený a fialový. Šance má každý.
Zábavné súťaže preveria hlavne našu ohybnosť, nápaditosť a rýchlosť.
23.7. – streda: Predpoludním nás
čaká návšteva rodného domu - múzea jedného z najznámejších slovenských spisovateľov, Jozefa Cígera
Hronského. Poobedňajšia prechádzka mestom a prehliadka Národného
múzea a Národného cintorína nám
pripomenie slávnu históriu Martina.
A čo večer? Zmrzlina a film alebo
hry. Každému podľa chuti.
24.7. – štvrtok: V dedinke Kláštor pod Znievom, pár kilometrov od Martina je krásne pútnické miesto, Kalvária
i mariánska jaskyňa. Príjemná zastávka nielen pre rozjímanie, ale i zábavu. Hry na voňavej lúke nás nabijú energiou.
Potrebujeme ju, pretože nás čaká ešte jazda na koni a zábava v skákacom hrade na farme v neďalekých Košťanoch.

dni dobre padne vynikajúca zmrzlina. U mladších vyhráva
„šmolková“.
21.7. – pondelok: Skvelá animátorka Petra Palubjaková
zapojila všetkých do hier, vďaka ktorým búrame hranice
a spoznávame sa navzájom. Potom už nie je problém, aby
sme ako zohratý tím spoznávali zákutia historického Martina. Ale nie bez prekážok... Vracajúc sa z mesta sme totiž
premokli do nitky. Ale viete, aká to bola zábava?
6
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25.7. – piatok: Ide sa na celodenný výlet na hrad Strečno. Schodov je veľmi veľa, skoro nelapáme po dychu,
ale výhľad odtiaľ je na nezaplatenie. Pod nami sa stáča
rieka Váh, ktorú máme v pláne, ako inak, splavovať. A aj
keď sa poniektorí trochu boja, po splave všetci kričia: „ja
chcem ísť ešte raz“.

26.7. – sobota: Konečne máme vysnívané počasie, horúco a nebo bez mráčika. Balíme plavky a rýchlo na kúpalisko. Pred bránou
stojíme vlastne prví,
chceme si čo najviac
užiť slnko a osviežujúcu vodu. Všade je nás
plno, skáčeme do vody,
kričíme, tešiac sa hrami v bazéne. Poobede
nám z horúčavy ubúda
energia, ale na ranči,
kde na nás čakajú kone
a roztomilé psy, sa
všetko mení... A hlad
zaženieme chrumkavými špekáčikmi.
27.7. – nedeľa: Ideme na výlet do Múzea slovenskej
dediny na podujatie „Ľanová nedeľa“. V skanzene nakukneme do starej školy i iných domov. V historickom drevenom kostolíku sa zúčastníme sv. omše ...a znovu ujdeme
pred búrkou.

28.7. – pondelok: Učenie s úsmevom a hlavne
s názornými ukážkami môže byť aj cez prázdniny fajn.
Presvedčíme sme sa o tom v Červenom kríži, kde si cvičíme „zachraňovanie“ našich kamarátov.

29.7. – utorok: Čas na nákupy, ale i módne kreácie
a štylizácie na večer. Čaká nás vyhodnotenie táborovej
olympiády, ocenenie poriadkumilovných a skvelá zábava.
Večierka nie je záväzná, veď je tu posledná „zelená noc“.

30.7.- streda: Viete, koľkí sa budia do nového dňa namazaní zubnou pastou? Keď sa dáme do poriadku, rozlúčime sa s našou Petrou, zamávame Martinu a tešíme sa z návratu. Slovenské hory sa pomaly strácali z dohľadu a únavu
strieda malý smútok, že všetko je už za nami.
DOVIDENIA, NOVÍ PRIATELIA!
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„Wypasiona dolina“ víta
autor MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV WYPASIONEJ DOLINY
Táto neveľká dolina víta turistov vo svojom areáli hneď za
Hornou Zubricou pri ceste na sedlo Krowiarky pod Babou horou.
Investícia je z hľadiska rozvoja turistického ruchu výnimočná, veď
na hornej Orave doposiaľ nič také nebolo.
Ako vraví jej tvorca, Kazimierz Misiniec: – Pokiaľ nie sú
turistické investície, nie sú ani turisti. Chcel by som preto dokázať ľuďom, že na Oravu turisti chcú prichádzať, ale musia
mať zároveň dobrý dôvod na to, aby sem prišli. Nemôžeme
ponúkať len čistý vzduch, okrem neho musíme ponúkať aj
zaujímavé atrakcie a realizovať turistické investície.

Kedy vznikol nápad zrealizovať takúto turistickú investíciu?

Nápad vytvoriť niečo takéto vznikol ešte v zime a od marca sme sa vrhli na jeho realizáciu. Nápad bol spoločný, je to
rodinné predsavzatie, ktoré sa neustále rozvíja, prichádzajú
nové nápady a všetko sa neustále zdokonaľuje, ako každé
predsavzatie. Každý deň prináša so sebou niečo nové, a ako
vedno, bez rozvoja aj ten najlepší nápad pomaly umiera.

Ľudia sa už dozvedeli o tejto turistickej atrakcii?

Reklama beží neustále, oslovili sme lokálne rádio Alex,
máme webovú stránku www.wypasionadolina.pl, taktiež
stránku na facebooku, rozvesili sme po Orave plagáty, roz-

nášame letáky. Internet je nepochybne v tomto prípade
veľkou pomocou, vďaka čomu prichádzajú turisti nielen
z Poľska, ale i zo Slovenska.

Aká je ponuka „Wypasionej Doliny“?

Základ ponuky tvorí predovšetkým rozsiahly lanový park.
Salaš sa na tomto mieste
nachádza už 8 rokov, takže
máme aj ovce a na predaj
ovčie výrobky, vďaka čomu
spájame oravské tradície
s modernou ponukou. K dispozícii je prírodné kúpalisko
s vodnými balónmi, detské ihrisko, drevené sudy s vyhrievanou
vodou vyplývajúcou z podbabohorských močarísk, ktorá má liečivé účinky. K dispozícii je tiež
občerstvenie s barom, kde si môžu návštevníci kúpiť niečo
na jedenie a na pitie. Jednoducho celá ponuka sa pomaly
rozvíja.
Bazén je napúšťaný vodou z potôčika, ktorý preteká
hneď povedľa, vďaka čomu je zabezpečený neustály prietok vody v jazierku. Aj napriek tomu je voda pomerne teplá
a teplota dosahuje hodnotu okolo 23°C, a teda máme teplejšiu vodu ako Baltské more.
Chceli by sme k nám pritiahnuť čo najviac turistov, aj
preto sú niektoré atrakcie zadarmo, neplatí sa za vstup
do areálu doliny, taktiež sa neplatí za využitie bazénu.
Spoplatnený je zato lanový park. Jednou zo zaujímavých
atrakcií je zjazd na lane, ktorý presahuje dĺžku 800 m.
Nedá sa za všetko brať
peniaze, pretože táto dolina
má byť predovšetkým pre
ľudí, aby k nám, na Oravu,
prišlo čo najviac turistov.

Plánujete rozšíriť ponuku
pre turistov?
V pláne máme rozšírenie
lanového parku o novú
atrakciu, ktorá je v takýchto parkoch zriedkakedy, je
tzv. „big swing“ teda akási
hojdačka na lane. Pripravujeme taktiež lanový park pre
8
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deti od troch do osem rokov, ktoré nemôžu využívať veľký
lanový park, pretože sú malé.
Rozmýšľame tiež o zime, ale vytvoriť kvalitnú ponuku
nie je také jednoduché. Chceli by sme vytvoriť malý lyžiarsky vlek na neďalekom svahu, na ktorom by sa deti mohli
učiť lyžovať, pretože na hornej Orave nie je doteraz žiadny takýto objekt. Počas pekných zimných dní by mal byť
otvorený aj lanový park, takže by mal fungovať v peknom
počasí po celý rok. Mohli by sme vytvoriť na umelom jazierku prírodné klzisko, zaujímavou by bola taktiež bežecká
lyžiarska trať, či väčší lyžiarsky vlek, takže tých nápadov je
nepochybne veľa.
Rozvoj turistickej infraštruktúry však závisí nielen od
našej dobrej vôle. Ak chceme vytvoriť v obci niečo zaujímavé, potrebný je záujem richtárskej rady, urbáru, či gminy,
vďaka čomu by bolo možné v Hornej Zubrici pripraviť podmienky na vytvorenie zaujímavého turistického centra.
Horná Zubrica má perspektívu na to, aby sa mohla stať
kvalitným turistickým strediskom.
Dnes už „len“ pekná príroda
turistov nepriťahuje, pretože
sa otvorili hranice a turisti
môžu využívať ponuku,
ktorú im poskytujú iné,
zahraničné turistické
centrá.

Ako sa Vám podarilo
zrealizovať túto ideu?

Dôležité je nebáť sa,
rozprávať sa navzájom,
nehľadať prekážky, ale snažiť sa nachádzať spoločnú reč,
nehľadať tie negatíva, ale predovšetkým pozitíva. Myslím si, že toto
naše predsavzatie je takým malým
príkladom toho, že sa to dá, že to
ide, ak je dobrá vôľa. Samozrejme,
nič sa nedeje odrazu, vytvorenie takéhoto územného celku nám trvalo
15 rokov, rozprával som sa s mnohými, niektorí boli nadšení touto ideou, iných bolo treba presvedčovať
dlhšie, ale ako vidieť, naozaj je to
možné. Idea vytvorenia turistického
centra v Hornej Zubrici nie je úplne
nová, o tejto možnosti som presvedčoval richtársku radu už pred viac
ako 15 rokmi. Ako vidieť, dodnes
som sa tejto myšlienky nevzdal
a prvé efekty sú už viditeľné. Navštíročník 56

vil som rôzne miesta na svete, a to nielen preto, aby som
si tam oddýchol, ale tiež preto, aby som sa tam niečo nové
naučil a dozvedel, a vedel to neskôr tu na Orave využiť.
Verím, že sa mi tento môj dlhodobý cieľ darí zrealizovať.

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem čo najviac úspechov
v rozvoji tejto zaujímavej turistickej doliny na Orave.
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HORČIČNÉ ZRNKO
10. 8. 2014
19. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 14, 22 – 33)

List Rimanom krátkymi vetami opisuje Pavlov záujem
o izraelský národ. Nazval ich bratmi a príbuznými podľa tela
a túžil, aby prijali Krista a jeho evanjelium. Pavlove starosti
pripomínajú starosti, ktoré prežívajú veriaci rodičia pri náboženskej výchove a sprevádzaní svojich detí. Kresťanskí rodičia
sú pre svoje deti prvými vychovávateľmi a svedkami viery.
Dedičstvo otcov sa uchováva prostredníctvom náboženského života veriacich rodín. Učia modlitbe, formujú vzťah s Bohom, citlivosť na konanie dobra a vyhýbanie sa zlu. Rast detí
a dospievanie prinášajú krízové situácie, keď sa zdá, že deti
odmietajú všetko, čo vyznávajú a žijú ich dospelí rodičia.
Prečkať takéto krízy je ťažké i pre dospelých i pre dospievajúcich. Je to obdobie, ktoré dáva mnoho príležitostí na modlitby a obety, ktoré treba prinášať za tých, ktorí sú zmietaní
a hľadajú. Najťažšie je sledovať z diaľky a nemôcť ovplyvniť
spôsob a štýl života, ak opustením svojho rodného hniezda
zanechajú aj hodnoty vštepované dlhé roky v rodinnom kruhu. Odpoveďou nech je vytrvalosť v modlitbe, ochota prinášať obetu a prosby o dary Ducha Svätého, aby sa používali
správne slová a zaujímali správne postoje. Dôvera, že čo nie
je v našich rukách, je v rukách Božích, nemusí byť rezignáciou
ale prejavom dôvery a trpezlivosti.

17. 8. 2014
20. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 15, 21 – 28)

Prorok Izaiáš spomína oltár, ku ktorému budú prúdiť
mnohé národy. Dennodenne a zvlášť počas nedieľ a sviatkov prúdia zástupy veriacich do Božieho chrámu. V ňom sa
zhromažďujeme okolo oltára, na ktorom sa sprítomňuje Pánova obeta. Keď je ktorýkoľvek oltár konsekrovaný, je naň
položená kadidelnica a dym z nej stúpa ako naše modlitby
k Bohu. V starobylej palestínsko-sýrskej liturgii je modlitba,
v ktorej sa kňaz lúči s oltárom: Pokoj s tebou, svätý Pánov
oltár. Odchádzame domov a nikto netuší, či sa tu nabudúce znovu stretneme. Nevieme, kto zomrie telesne, kto duchovne, keď odpadne od viery. Ale jedno vieme, dnes sme
sa nasýtili z tohto stola života pokrmom večnosti a preto odchádzame radostne a nebojíme sa ani smrti. Veríme, že keď
sa prestaneme stretávať s Ježišom tu, stretneme sa s ním
naveky v jeho kráľovstve. V jednej africkej bazilike je na
vstupe nápis, ktorý by mohol ostať zapísaný i v našej pamäti
a na ktorý by si mohli spomenúť, keď vchádzame a vychádzame z Božieho domu – Vchádzaj dobrý, vychádzaj lepší!

24. 8. 2014
21. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 16, 13 – 20)

Málokoho poteší telefonát z agentúry, ktorá si robí nejaký prieskum. Taktiež sme radi, keď máme za sebou nákup
a dodatočné otázky a dotazníky na spokojnosť sú záťažou
10
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navyše pre mnohých zákazníkov. Ježišova otázka mala črty
prieskumu verejnej mienky, ale iba na začiatku. Po vymenovaní rôznych názorov okolia, že je prorok, Eliáš, Jeremiáš
alebo niekto iný, nasleduje otázka, ktorá skúma hĺbku srdca
a mysle učeníkov: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,
15). Konfrontácia s touto otázkou je záležitosťou každého
kresťana. Kto je pre mňa Ježiš? Aké miesto má v mojom
živote? Aký priestor mu dávam a nakoľko vnímam jeho
pôsobenie a aká je moja spolupráca s ním? On totiž nepôsobí magickým spôsobom a akosi automaticky bez nášho
zaangažovania, bez našej spolupráce. Naopak, viera v neho
a život podľa evanjelia vyžaduje veľa sebazaprení a každodenné premáhanie egoizmu, ktoré niekedy hraničí až s hrdinstvom. Nech sa ocitneme v akejkoľvek situácii, nikdy
neprerušme svoj kontakt s Kristom. Oživujme ho čítaním
Božieho slova, modlitbou a prijímaním Krista v Eucharistii.

31. 8. 2014
22. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 16, 21 – 27)

Sú témy, ktoré neprinášajú radosť, keď sa otvoria.
V jednom spoločenstve zaznela v takej situácii prosba:
„Nerozprávajme o tom, je to nepríjemné!“ Sú témy, ktoré
sa nevyťahujú v predvolebnom dianí, pretože by nepriniesli percentá. Práve tak sa zachoval Peter, keď chcel pri
Ježišových slovách o kríži a premáhaní odviesť tému iným
smerom – smerom úspešných mesiášskych plánov do budúcnosti. Peter mu v tej chvíli chcel pripraviť lepší volebný
program. Ježiš svoje poslanie nestavil na pozemské istoty
vlády a majetku. Aj apoštoli časom pochopili, že členstvom
v zbore apoštolov nezískali členstvo v správnej alebo dozornej rade Božieho kráľovstva. V duchu slov sv. Pavla dávali svoj život a prinášali svoje telá ako obetu Bohu. Úsilie
rozoznávať Božiu vôľu, obnovovať svoje myslenie nás síce
odlíši od tohto sveta, ale nevzdiali nás od Boha.

7. 9. 2014
23. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 18, 15 – 20)

Žijeme v dobe, keď rodičia majú tie najúžasnejšie deti
a vinovaté, neprajné, nechápavé je okolie. Žijeme v dobe,
keď môj postoj je najsprávnejší, moja pravda je najpravdivejšia, môj názor najsprávnejší, moje deti bezchybné
a najúžasnejšie. Nechápu, neprijímajú ich iba ľudia okolo. Pán Ježiš odporučil bratské napomenutie. Najskôr medzi štyrmi očami, pred svedkami, pred spoločenstvom.
Mentalita súčasnosti od toho odrádza. Odrádza od toho
aj strach pred stratou priazne v očiach dotyčných. Strach
z následkov, ak sa ozvem. Lenže pri podľahnutí takému
strachu hrozí, že kritika zaznie na nesprávnych miestach
a iba vo forme posudzovania alebo ohovárania. Upozornenie na chyby a nedostatky je služba lásky. Pán Ježiš nás
pozýva, aby sme túto službu lásky prejavovali našim blížnym. V pamäti nech nám vždy ostane, že ide o službu lásky
a nie o pokarhanie a moralizovanie.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Mariánska púť na Slovensko

spracovala MARIJA HEKELJ
foto P. KACZMARCZYK

Slovenskí pútnici z Poľska navštívili baziliku v Šaštíne a pamätihodnosti Bratislavy. Počas dvojdňovej púte od 14. do 15. júla
navštívili veriaci zo spišských obcí Nová Belá, Nižné Lapše, Krempachy a Nedeca baziliku Sedembolestnej Panny Márie v západoslovenskom pútnickom mestečku Šaštín. Pútnikov sprevádzal
vdp. Jozef Bednarčík, farár z Nedece.
Šaštín je zaradený medzi najstaršie mestečka na Slovensku, patrí pod okres Senica v Trnavskom kraji. Prvé
zmienky o jeho existencii sa spájajú s rokom 1218 a koniec
15. storočia sa viaže na vznik pútnického miesta. Neďaleko
šaštínskeho zámku Czoborovcov na strome bol zavesený
obraz Panny Márie, ku ktorej sa ľudia prichádzali modliť.
Medzi nimi aj Angelika Bakičová. Vo svojich modlitbách
pri obraze prosila Pannu Máriu o pomoc. Jej prosby boli
vyslyšané a na znak vďaky dala vyhotoviť sochu Sedembolestnej Panny Márie. Sochu uložili do trojhrannej kaplnky.
Po čase vtedajší arcibiskup Esterházy vymenoval komisiu
na čele s ostrihomským kanonikom Jánom Angelim, aby
preskúmala 726 zázračných prípadov. Výsledky šetrenia
Angeliho komisie preverila ďalšia cirkevná komisia v Bratislave a potvrdila, že socha Sedembolestnej Panny Márie je
zázračná. Provinciál rádu paulínov sa v roku 1733 podujal
postaviť v Šaštíne pútnický chrám a kláštor. Požiadal, aby
zázračná socha bola zverená rádu paulínov.
V roku 1736 sa konala posviacka základného kameňa
kostola. Vysviacka chrámu a slávnostné prenesenie sochy
Sedembolestnej Panny Márie z kaplnky na hlavný oltár
chrámu sa uskutočnilo 15. augusta 1764. Dňa 8. septembra
1864 bola socha Panny Márie korunovaná zlatými korunkami posvätenými pápežom Piom IX. V roku 1927 pápež
Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku
Slovenska. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol saleziánsky kláštor v Šaštíne zatvorený a správa kostola prešla do
rúk diecéznych kňazov. Osud mnohých rehoľníkov a kňaročník 56

zov bol nepriaznivý, niekedy priam krutý. Napriek cielenej
ateizácii spoločnosti v období socializmu sa v Šaštíne stále
konali púte za širokej účasti veriacich z celého Slovenska.
V roku 1964 na žiadosť biskupov A. Lazíka a E. Neczyho,
pápež Pavol VI. vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej
Panny Márie za Baziliku minor.
Pútnici zo spišských obcí pricestovali do Šaštína 14. júla,
kde ich privítal pomocný biskup Bratislavskej diecézy J.E.
Mons. prof. Jozef Haľko, poverený pri Konferencii biskupov Slovenska pastoráciou pre záležitosti zahraničných
Slovákov. Atmosféra šaštínskej baziliky, ako aj stretnutie
s Mons. Haľkom bola pre pútnikov veľkým zážitkom, ktorý v nich zanechal hlboké dojmy, - spomína pútnička Anna
Bendiková.
K večeru sa pútnici presunuli autobusom do hlavného
mesta Slovenska do Bratislavy, kde prenocovali v hoteli Turist. Po dlhej ceste si potrebovali oddýchnuť. Druhý deň
na nich čakali poklady hlavného mesta Slovenska. Výprava sa stretla ráno s pátrom Andrejom Filipkom, SJ. Cieľom
prehliadky sa stalo hlavné bratislavské námestie, jezuitský
kostol Najsvätejšieho Spasiteľa aj miestna radnica zo 14.
storočia, ako aj ďalšie pamiatky. Zamerali sme sa na tie
kresťanské, - upresňuje Anna Bendiková.
- Navštívili sme aj kaplnku S. Ladislava, Františkánske
námestie z roku 1297, chrám Panny Márie s najstarším oltárom až zo 14. storočia alebo františkánsku rajskú záhradu s vežou. Neobišli sme ani Michalskú bránu či Akadémiu
Istropolitanu, neskoršiu Akadémiu múzických umení, ako
aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, avšak pre nedostatok
času a nabitý harmonogram sme len z diaľky mohli obdivovať Bratislavský hrad, palác grófa Passiho, kde koncertoval
Mozart ako ešte len šesťročný či Slovenské národné múzeum. Na záver sme si pozreli aj najdlhšiu fontánu v Bratislave, ktorá sa nachádza na Starom Meste. Postavená bola
v roku 1572 a dal ju postaviť cisár Maximilián, pričom táto
fontána symbolizuje rameno Dunajskej brány, - uzatvára
pani Bendiková. Domov sa pútnici vrátili spokojní a naplnení dobrými zážitkami.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Činnosť a perspektívy Spolku Slovákov v Poľsku
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

rozsiahlej správe podal informácie o vydavateľských, kultúrnych, vzdelávacích a investičných aktivitách SSP.

Spolok Slovákov v Poľsku funguje v rôznych podobách na územiach severného Spiša a hornej Oravy prakticky už od skončenia
druhej svetovej vojny. Za ten čas sa stal konštruktívnym kultúrnym, spoločenským i hospodárskym činiteľom nielen v spomínaných regiónoch, ale i na území Malopoľska. V súlade so
stanovami SSP, v rámci informovanosti, ale aj možnosti zlepšenia
svojej činnosti sa každoročne uskutočňuje plenárne zasadnutie
ústredného výboru, kde sú členovia oboznámení s výsledkami hospodárenia a činnosti spolku za predchádzajúci rok. V tomto roku
sa stretnutie konalo počas predposlednej júlovej nedele v Centre
slovenskej kultúry v Novej Belej.

Vydavateľská činnosť

Spolok Slovákov v Poľsku pokračoval vo vydávaní mesačníka určeného pre slovenskú menšinu v Poľsku pod
názvom Život. V roku 2013 vyšlo 12 plnofarebných čísel
so 44 stranami a 28-stranový farebný nástenný kalendár.
Vydané bolo taktiež štrnáste číslo recenzovaného zborníka Almanach Slováci v Poľsku, ktorý priniesol vedecké
štúdie týkajúce sa uvedenej problematiky i reakcie na
aktuálne dianie na územiach obývaných Slovákmi. Najnovšie výskumy o povojnovom vývoji na severnom Spiši

Revízna komisia a plénum

Pred samotným zasadnutím pléna sa uskutočnilo rokovanie revíznej komisie, ktorá vykonala kontrolu činnosti
SSP a navrhla Ústrednému výboru schváliť finančnú závierku a finančnú správu za uplynulý rok i dodatočnú informáciu. Medzitým sa už schádzali ďalší členovia ÚV a keďže sa
zišlo potrebné kvórum, zasadnutie mohlo začať. Na úvod
sa slova ujal predseda SSP Jozef Čongva, ktorý v krátkom
príhovore privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo
gen. tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, aby predniesol správu o hospodárení a činnosti SSP. V pomerne

Za predsedníckym stolom D. Surma, J. Čongva, Ľ. Molitoris a J. Majerčák

a hornej Orave predložila historická monografia M. Majerikovej-Molitoris Vojna po Vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945-1947. O tradíciách v Novej Belej pojednávali brožúry Spišský kroj v Novej Belej z pera
J. Majerčaka a 65 rokov činnosti Folklórneho súboru Spiš
pod redakciou A. Jendžejčíkovej. V roku 2013 bola vydaná aj publikácia J. S. Łątku Pochopiť Durštín. Pre propagačné ciele bola vytlačená necelá desiatka plagátov,
10 druhov vreckových kalendárikov, 10 druhov záložiek,
20 druhov pozvánok a 5000 pohľadníc z jednotlivých spišských a oravských obcí. Okrem toho SSP spolupracoval so
slovenskými vedeckými inštitúciami, najmä s Trnavskou
univerzitou v Trnave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej

Zasadnutie revíznej komisie
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Bystrici a Univerzitou Komenského v Bratislave, ktoré
v našom vydavateľstve vydali 36 vedeckých titulov. Celkovo vydavateľstvo SSP uviedlo za uplynulý rok na trh
102 titulov s vlastným ISBN a aj naďalej je jedným z väčších vydavateľstiev mladej poľskej poézie.

Kultúrna činnosť
V rámci kultúrnej činnosti sa v Galérii slovenského
umenia v Krakove uskutočnili štyri výstavy propagujúce
Slovensko a slovenskú menšinu v Poľsku, konkrétne: výstava umeleckej rodiny Rešovských z Prešova, výstava
známeho slovenského ilustrátora Martina Kellenbergera,
filatelistická výstava k dvadsiatemu výročiu samostatnosti
Slovenskej republiky a výstava prác z výtvarnej súťaže redakcie Život. Ku všetkým týmto akciám vypracoval a vydal
SSP katalóg.
Kultúrna činnosť prirodzene prebiehala aj na územiach
severného Spiša a hornej Oravy, kde sa konali už tradičné podujatia ako Ostatki – Fašiangy v Krempachoch, Dni
slovenskej kultúry v Malopoľsku v Podvlku a Novej Belej, či Prehliadka krajanských dychoviek v Kacvíne. Ďalej
vo svojej činnosti pokračovalo taktiež sedem slovenských
klubovní, pričom pri viacerých fungovali folklórne súbory,
dychovky, či amatérske divadielko.

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť sa uskutočňovala prostredníctvom kurzov, školení i súťaží. Počas roku 2013 sa realizovali Letné jazykové mládežnícke tábory v Podolínci
a Banskej Bystrici, Lyžiarsky tábor pre deti so slovenským
vyučovacím jazykom na Donovaloch, dvojdňové poznávacie zájazdy na Slovensko pod názvom Spoznajme Gemer a východné Slovensko pre žiakov slovenského jazyka z Kacvína, Nedece, Krempách, Novej Belej a Nižných
Lápš, kurzy slovenského jazyka pre začiatočníkov v Krakove, kurzy hry na dychových nástrojoch v Kacvíne, Novej
Belej a Podvlku, kurz hry na heligónkach v Harkabúze,
kurzy mažoretiek a hry na husliach v Podvlku. V máji žiaci
súťažili počas Dňa slovenskej poézie a prózy vo Vyšných
Lapšoch, v júni zas ukázali svoje vedomosti počas súťaže Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov v Kacvíne.

Krajania z Oravy pred začiatkom zasadnutia
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Príhovor predsedu a gen. tajomníka SSP

V rámci vzdelávania učiteľov sa v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR konali dva
metodické semináre, a to v Krakove spoločne s učiteľmi
slovenčiny na Ukrajine a v Novej Belej výlučne pre našich
učiteľov.

Investičná činnosť

Investičná činnosť smerovala predovšetkým k budovaniu, či reparovaniu už existujúcich slovenských klubovní
a domov, kde prebieha podstatná časť činnosti smerujúcej
k udržiavaniu národného povedomia Slovákov v Poľsku.
Pre Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej bola vypracovaná nová architektonická dokumentácia, ukončené
splácanie pozemku a pokračovalo sa v nákupe vnútorného zariadenia. Zrekonštruované boli klubovne v Repiskách
a časť podstrešia klubovne vo Vyšných Lapšoch. Na Orave
sa pokračovalo v rekonštrukcii slovenskej klubovne v Podvlku a SSP získal povolenie Okresného úradu v Novom Targu na výstavbu Centra slovenskej kultúry v Jablonke. Dokončené bolo tiež splácanie viazačského stroja v tlačiarni
SSP v Krakove.

Príjmy a výdavky

Príjmy SSP plynuli jednak z hospodárskej činnosti, ktorá
v roku 2013 spočívala vo vydávaní časopisov, kníh a inej

Členovia výboru pozorne počúvajú správu za rok 2013
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Delegátky z Oravy v dobrej nálade

vydavateľskej činnosti, viazaní kníh, službách spojených
s prípravou tlače, tlači časopisov, inej polygrafickej činnosti, predaji kníh a prenájme nehnuteľností. Malú časť príjmov tvorilo členské, ktoré bolo vybrané len v troch miestnych skupinách na Spiši a v miestnej skupine v Krakove.
Ďalšie príjmy tvorili finančné prostriedky získané formou
grantov zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky, Slovenskej
republiky a Európskej únie.

Celoštátny zjazd

V ďalšom bode sa krajania zaoberali problematikou
usporiadania celoštátneho zjazdu SSP. Padlo niekoľko
návrhov, okrem iného tiež, aby sa zjazd konal namiesto
dvoch, len jeden deň. Po krátkej diskusii sa výbor uzniesol,
že celoštátny zjazd SSP sa uskutoční 28. septembra v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, pričom deň pred zjazdom sa bude konať zasadnutie pléna.

Diskusia

Po prednesení správy a určení termínu zjazdu sa začala
diskusia. Ako prvý vystúpil Ján Petrášek, ktorý sa zaujímal,
aké sú ďalšie plány s novovybudovaným Centrom slovenskej kultúry v Novej Belej. Gen. tajomník prítomných
oboznámil s problematikou odovzdania do používania CSK
a s radosťou oznámil, že v najbližších dňoch SSP konečne
prevezme potvrdenie o skolaudovaní budovy. S tým samozrejme súvisí aj problém zamestnania pracovníkov, keďže
doteraz tu SSP nikoho nezamestnával, a upozornil krajanov na možnosť uchádzať sa o prvé miesta.
S ďalším príspevkom
sa prihlásil krajan František Harkabúz, ktorého
zaujímalo kedy sa začne
stavať Centrum slovenskej kultúry na Orave.
Gen. tajomník zopakoval, čo všetko už bolo
vo veci podniknuté.
Vzhľadom na situáciu,
veľkým úspechom je už
aj povolenie OÚ v NoJán Petrášek
14
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vom Targu na výstavbu.
Samozrejme pripomenul
aké množstvo telefonátov a listov bolo v tejto
veci napísaných, nakoniec písali aj samotní
Oravci a dodnes sa nedočkali odpovede. Problémom sú prirodzene
najmä financie, pričom
SSP každoročne podáva na tento cieľ žiadosti
o granty tak do Poľska, František Harkabúz
ako aj na Slovensko, zatiaľ bohužiaľ bezúspešne. Redaktorka Života M. Majeriková-Molitoris dodala, že v tomto smere môžu byť aktívni
aj samotní Oravci, najmä čo sa týka projektov z Európskej
únie, keďže sa v ďalšom roku chystajú nové výzvy. Pre porovnanie môžeme uviesť, že CSK v Novej Belej získalo na
európskych projektoch, ktoré napísal a realizoval J. Majerčák v spolupráci s ÚV SSP takmer 100 000 zł. Taktiež
stavebné povolenie pre výstavbu CSK bolo nadobudnuté
v roku 2006, a kolaudácia sa podarila až v tomto roku. Zo
strany Vojvodského úradu v Krakove však už bolo prisľúbené určité riešenie ohľadom nadobudnutia financií, ktoré
boli svojho času sľúbené poľským prezidentom. Vec je momentálne v štádiu riešenia a už po dovolenkách v auguste
možno očakávať želaný výsledok.
Diskusia pokračovala príspevkom Ľudomíra Molitorisa, ktorý otvoril otázku organizovania podujatí, čo sa
týka ich náplne, najmä v súvislosti s odnárodňovaním
mládeže a možnosti modifikácie niektorých akcií, aby boli príťažlivejšie
aj pre mládež. Členovia
ÚV však vyjadrili spokojnosť s doterajším stavom
a nikto nenavrhol žiadnu
zmenu. Táto otázka je ale
určite na zamyslenie a témou aj na nadchádzajúci
zjazd. Diskusiu uzavrel
Emil Neupauer, ktorý poukázal na potrebu založe- Emil Neupauer
nia, resp. znovuobnovenia slovenskej klubovne pre krajanov v Nedeci, čo súvisí
s potrebou zakúpenia stánku, kde by sa krajania mohli
schádzať.
Na záver plenárneho zasadnutia boli prítomným učiteľom slávnostne odovzdané osvedčenia z vyššie spomínaného metodického školenia organizovaného MŠVVaŠ
SR a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Následne krajania schválili ročnú závierku, výkaz ziskov a strát,
správu o činnosti za rok 2013, plán činnosti na rok 2014,
termín zjazdu a všeobecnú informáciu o hospodárskej činnosti. Všetko je tak pripravené na konanie zjazdu, ktorý sa
uskutoční už o niekoľko mesiacov a nasmeruje SSP smerom, ktorým pôjde ďalších päť rokov.
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Slovenčina na Orave a Spiši v školskom roku 2013/14
autor MARIÁN SMONDEK
Koniec školského roka je za nami a s ním nadišiel čas na jeho
zhodnotenie. Sú to síce len čísla, ale na ich základe môžeme zistiť,
ako sa vyvíja situácia výučby slovenského jazyka na jednotlivých
školách. Na základe informácii od jednotlivých učiteľov môžeme
konštatovať, že na Spiši a na Orave na základných školách slovenčinu navštevovalo 168 žiakov, v gymnáziách 14 žiakov a v lýceu 30 študentov. Spolu všetkých žiakov, ktorí sa zapísali v školskom roku 2013/14 na slovenský jazyk, bolo 212.

Na základnej škole v Novej Belej

sa slovenčinu učilo 25 žiakov. V nultej triede sa ju učiali pätnásti žiaci. V prvej triede bol zapísaný na slovenčinu
jeden žiak. Z radov druhákov navštevovali slovenský jazyk
dvaja žiaci a z tretej traja. V štvrtej triede chodili na slovenčinu dvaja žiaci a spomedzi piatakov taktiež dvaja žiaci.
Medzi šiestakmi sa slovenčinu neučil nikto. Slovenčina sa
v Novej Belej vyučuje už len ako dodatočný voliteľný predmet a vedie ju Mgr. Dominik Surma.

Na základnej škole v Nedeci

slovenský jazyk učí PhDr. Žofia Bogačíková. Na slovenčine mala tento rok zapísaných spolu 27 žiakov. V Nedeci
sa slovenský jazyk vyučuje od prvej triedy, vlani však sa
spomedzi prvákov ani druhákov na slovenčinu neprihlásil
nikto. Spomedzi tretiakov a štvrtákov sa na slovenčinu
prihlásilo po sedem osôb, z piatej triedy štyria žiaci, a
najpočetnejšiu skupinku tvorili šiestaci, ktorých bolo
dovedna deväť.

Na základnej škole v Jurgove

súčasne navštevuje slovenský jazyk 46 žiakov, čo je najviac zo všetkých škôl, v ktorých sa vyučuje slovenčina. Učiteľkou slovenského jazyka je Mgr. Anna Šoltýsová. Slovenský jazyk sa vyučuje od prvej triedy a práve prváci zapísaní
na slovenčinu v porovnaní s inými triedami tvorili najpočetnejšiu skupinku – je ich dvanásť. Z druhej triedy chodilo na slovenčinu osem žiakov, z tretej triedy šesť. Štvrtáci
boli len štyria. Piatakov bolo deväť a šiestakov sedem. Ako
podotkla Anna Šoltýsová, na slovenčinu sa prihlasuje cca
polovica žiakov jednotlivých tried.

Na základnej škole v Kacvíne

je učiteľkou slovenského jazyka Mgr. Alžbeta Górová. Na tejto základnej škole navštevovalo v školskom
roku 2013/14 vyučovanie slovenského jazyka celkovo
28 žiakov. Z nultej a prvej triedy sa na slovenčinu neprihlásil nikto. V druhej triede sa na slovenčinu prihlásil jeden
žiak. V tretej triede je na slovenčine desať žiakov, v štvrtej
triede šesť. Z piatakov chodia na slovenský jazyk siedmi
a v šiestej triede štyria žiaci.
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Na základnej škole v Krempachoch

nultú, prvú a druhú triedu vyučovala Mgr. Beáta Florczyková a tretiakov, štvrtákov, piatakov a šiestakov Mgr.
Monika Pacigová. Do nultej triedy sa na slovenský jazyk
zapísalo najviac, až dvanásť žiakov. Spomedzi prvákov sa
slovenčinu učia traja žiaci. V skupinke druhákov sú aktuálne štyria žiaci. Spomedzi tretiakov chodí na slovenčinu
deväť detí. Zo štvrtej triedy sa zapísali len dvaja, z piatej
triedy šiesti a v šiestej triede štyria žiaci. Všetkých žiakov
zapísaných tento rok na slovenčinu bolo dovedna 40.

Na základnej škole č. 2 v Podvlku,

ktorá je súčasťou Združenej školy v Podvlku, slovenčinu
navštevujú dovedna 2 žiaci, ktorí chodili do šiestej triedy.
Slovenčinu vedie Mgr. Grażyna Kozaková.

Na gymnáziu v Krempachoch

sa na slovenčinu celkovo zapísalo 5 žiakov. Z toho
v druhej triede traja žiaci a v tretej triede dvaja žiaci. Spomedzi prvákov nebol tento rok na slovenčinu zapísaný žiaden žiak. Slovenčinu na tejto škole vyučoval tento školský
rok Mgr. Dominik Surma.

Na gymnáziu v Nižných Lapšoch

sa na slovenčinu zapísalo tento školský rok spolu
9 žiakov, z toho v prvej triede učili jedna žiačka, v druhej
triede piati žiaci a v tretej triede traja žiaci. Slovenčinu na
tejto škole vyučovala Mgr. Mária Kačmarčíková.

V Združenej škole hrdinov Westerplatte
v Jablonke

slovenský jazyk vyučuje Mgr. Anna Lenčovská. Slovenčina sa tu vyučuje v miešaných skupinách. Najmladšiu tvoria prváci lýcea a druháci priemyslovky, ktorých bolo tento
rok spolu 15. Strednú skupinu do ktorej chodia druháci
lýcea a tretiaci priemyslovky, tvorilo, podobne ako najmladšiu skupinu, taktiež 15 študentov. Najstaršia skupina,
ktorú tvoria tretiaci lýcea a štvrtáci priemyslovky, tento
rok nebola, čo znamená, že dovedna bolo na slovenčinu
zapísaných 30 študentov.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Krajanská nedeľa v Detve
spracovala AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto ARCHÍV FS SPIŠ
Detva je srdcom etnograficky bohatého regiónu Slovenska Podpoľania. Už 49 rokov sa tam konajú vždy v druhý júlový víkend
Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré sú medzinárodným festivalom ľudovej kultúry. Toto podujatie je veľmi obľúbené medzi
divákmi, ktorí v hojnom počte prichádzajú vzhliadnuť programy
prezentované počas festivalu, konajúceho sa pravidelne od roku
1966.

P

ripomeňme, že výtvarným znakom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve je dvojica tancujúcich
podpolianskych žien. Autorom loga je akademický
sochár Ján Kulich. Dielo je darom autora Detve a Folklórnym slávnostiam pod Poľanou. Festival má svoju zvučku,
jej autorom je hudobný skladateľ Svetozár Stračina. Vo
zvučke dal vyniknúť hlasu fujary, zvukomalebnému ľudovému
a hudobnému nástroju Podpoľania. Fujara je od roku 2005
zaradená do zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva
UNESCO. Pozornosť verejnosti si
zasluhuje aj podoba samotného
amfiteátera. Scéna amfiteátra
vychádza z miestnej ľudovej architektúry drevených domov s
motívom vychádzajúceho slnka
na štíte. Autorom architektonického návrhu je Ing. Viliam Ján
Gruska.
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Spoločný záber na pozadí detvianskej prírody a sochy Jánošíka

Tento festival je výnimočný tým, že od roku 1974
jeho súčasť tvorí Krajanská nedeľa, kde sú prezentované
programy Slovákov žijúcich v zahraničí. Organizátorom
podujatia je mesto Detva v spolupráci s ďalšími partnermi,
o. i. s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa viacerým
našim krajnom spájajú s peknými spomienkami na účinkovanie na festivale slovenskej ľudovej kultúry so žánrovou
pestrosťou a krásnymi slovenskými krojmi. Tohtoročný už
49. ročník podujatia privítal, v dňoch 11.-13. júla 2014,
opäť mnohých krajanov z celého sveta, ktorí prostredníctvom hudby, tanca i spevu vyjadrovali svoju spolupatričnosť so svojou materinskou krajinou a ukázali dedičstvo
svojich predkov, ktoré zveľaďujú vo svojich rodiskách.
Záštitu nad Krajanskou nedeľou a Dolnozemským dvorom, počas 49. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády Slovenskej reČepčenie nevesty v podaní viacerých krajanských súborov
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FS Spiš so svadobným sprievodom

publiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
V nedeľu 13. júla scéna a pódium amfiteátra patrilo 41. krajanskej nedeli, počas ktorej sa v programe
s názvom Daj nám, ženích, daj nám vína... predstavilo
desať folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí
zo siedmich štátov Európy. Novinkou tohtoročného festivalu v Detve bol Dolnozemský dvor, ktorý účastníci i hostia mali možnosť po prvý raz navštíviť a kde v typickom
dolnozemskom štýle – v humne, ako aj v Dolnozemskej
krčme si mohli návštevníci pochutnať na jedinečných
špecialitách kuchyne dolnozemských Slovákov žijúcich
v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, napr. na
klobásach z Maďarska, na bihorskom paprikáši či svadobnej kapustnici z Petrovca, na baraňom guláši z Aradáča,
aj rybacích špecialitách z Chorvátska a na všadeprítomných koláčoch a zákuskoch. Zároveň boli prezentované
nevšedné a pestré tradičné ľudové výšivky z tejto oblasti, remeselnícke výrobky a podmaňujúca farbami insitná
maľba.
V rámci programu Krajanskej nedele si diváci ozrejmili, ako vyzerajú tradičné svadobné obrady u krajanov vo
svete. Choreografiu krajanskej nedele pripravil Vlastimil
Fabišík, choreograf a vedúci súboru Púčik z Brna.

Svadobná hostina a veselica

Javisko v Detve patrilo týmto krajanským folklórnym
súborom: Šarvanci z Prahy, Česká republika, Skus bratov Banasovov z Josipovaca, Chorvátsko, Nádeje z Paríža,
Francúzsko, Zelený veniec z Ečeru, Maďarsko, Rozmarín
z Veňaca, Maďarsko, Spiš z Novej Belej, Poľsko, Sálašan z
Nadlaku, Rumunsko, V pivnickom poli - SKUS pivnica z Pivnice, Srbsko, Mladosť z Aradáča, Srbsko, spevácka skupina
Kmotričy z Brna, Česká republika. Tieto súbory sú známe
divákom z viacerých vystúpení na Slovensku. Prezentujú
folklórne tradície príznačné pre ich regióny.
V rámci sprievodných podujatí festivalu bola škola ľudového tanca, hry na fujare alebo píšťalke, jarmok tradičných ľudových remesiel a ďalšie podujatia.
Z našich súborov sa festivalu zúčastnil folklórny súbor
Spiš z Novej Belej, ktorý uviedol zvyky a tradície spojené
so spišskom svadbou – pytačky, zásnuby, svadobné obrady. Členovia súboru boli spokojní so svojou účasťou na
festivale a možnosťou spoznať iné súbory a ich členov. Zároveň sa zúčastnili stretnutia s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí I. Furdíkom, od ktorého prijali
poďakovanie za účasť a pamätný diplom.
Z festivalu si odniesli krásne zážitky a ostali im v srdciach milé spomienky na účinkovanie v Detve a organizátorom ďakujú za pozvanie.
Spoločný záber súborov zahraničných Slovákov
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Módna prehliadka nedeckého...

... a krempašského kroja

XII. deň poľovníka v Jurgove

odobne, ako po minulé roky aj tentoraz slávnosť začala sv. omšou celebrovanou v amfiteátri
v krásnej tatranskej prírode. Po oficiálnom otvorení
a prívitaní hosti bola už tradične vyhlásená strelecká
súťaž O jurgovskú pušku. Bohato prípravený program
otvorila miestna dychovka, ktorá je najstaršou na severnom Spiši a má už 184-ročnú tradíciu. Následne prišiel
rad na DFS Malé Podhale z Jurgova. Neskôr scéna patrila ľudovej kapele z Jurgova, ktorú nacvičuje Małgorzata
Matys. Potešujúce je, že vidieť záujem deti a mládeže
o zachovanie ľudovej kultúry, v tomto prípade v podobe spišských melódií. Deti vystriedali ich starší kolegovia – mládežnícka ľudová kapela – ktorá podobne,
ako detská ľudová kapela, zahrala rezké spišské i slovenské ľudové melódie. Táto ľudová kapela vystupuje
spolu s mládežníckou zložkou miestneho folklórneho
súboru, čomu sa Jurgovčania veľmi tešia, pretože už vyrastá ďalšia generácia skvelých hudobníkov, s ktorými
sa mládežníckemu súboru nacvičuje omnoho lepšie. Tí

starší členovia súboru si totiž pamätajú na časy, keď si
museli kapelu pre súbor požičiavať.
Tento rok sa po prvýkrát uskutočnila módna prehliadka
spišských krojov. Prezentované boli všetky tri typy severného Spiša – kacvínsky, tribšský i jurgovský typ. Kroje z Nedece, ktoré patria do kacvínskeho typu, podrobne predstavila a popísala vedúca súboru Czardasz Mária Waniczek
a zároveň divákov oboznámila s históriu obliekania v obci.
Svoje kroje, ktoré patria do tribšského typu, uviedli tiež
Krempašania. O tých divákom viaceré zaujímavosti povedala vedúca FS Zelený javor Mária Wnęk. Ani Jurgovčania
sa nedali zahanbiť a predstavili bohatú históriu svojich
krojov a tie doplnili ukážkou obradových svadobných šiat.
Jurgovské kroje predstavila naslovovzatá odborníčka Silvia
Plucińska.
Neskôr javisko patrilo FS Podhale – spišskej skupine
Jurgov. Súbor zatancoval tradične spišské tance ako staro
baba, zbojnícke tance a v programe nechýbali ani ukážky
hier jurgovských mládencov, ktoré si vymýšľali vo voľnom
čase. Jurgovčanov vystriedal FS Czardasz z Nedece, ktorý
zatancoval maďarské čardáše i typické spišské tance a počuli sme aj slovenské melódie, ako napr. Na tej Heľpe.
Keďže sa slávil poľovnícky deň, nechýbali ani poľovnícke zvučky, ktoré uviedli poľovníci zo Spišskej Belej zo
Slovenska. Oživenie na scénu priniesla so sebou dychová
hudba zo Spišskej Belej pod vedením Júliusa Zentku, ktorá
pre divákov pripravila koncert známych slovenských a moravských piesní. Pri príprave programu mysleli organizátori
na všetky vekové skupiny, teda i na mládež a priaznivcov
rockovej hudby, vďaka čomu si mali diváci možnosť vy-

Takto sa obliekali v Jurgove muži...

... a takto ženy

autor DOROTA MOŠOVÁ
Aj tento rok sa v Jurgove 27. júla uskutočnilo tradičné cyklické
podujatie Deň poľovníka. Už po dvanástykrát sa vrylo do povedomia širokej verejnosti aj turistom. Podujatie je každoročne organizované v ramci „Tatrzańskich Wici”.

P
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Učebnice
pre národnostné menšiny
Stav učebníc pre národnostné menšiny bol predmetom
prvého stretnutia pracovnej skupiny venovanej otázkam učebníc národnostných menšín, etnických skupín a regionálnych
jazykov vo Varšave, ktoré sa uskutočnilo 4. júla t.r. v Ministerstve administratívy a digitalizácie PR pod vedením náčelníka
Oddelenia pre národnostné menšiny a etnické skupiny D. Rzemieniewskeho. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupkyne Ministerstva národného vzdelávania PR G. Płoszajska a A. Michalak. Z
radov menšín a etník pozvanie prijali predstavitelia litovskej,
slovenskej, nemeckej, arménskej, ukrajinskej, bieloruskej a rusínskej národnosti, ako aj zástupcovia spoločnosti hovoriacej
kašubským jazykom.

FS Czardasz z Nedece

Predaj jurgovských ľudových výrobkov

počuť rockovú skupinu Blackout. Záver programu patril
vystúpeniu folkovej skupiny Vernyhora, ktorá sa venuje
etnickej hudbe karpatského oblúka. Ďalej sa predstavila
hudobná skupina El Saffron, ktorá bola finalistom v rámci
programu Must Be The Music. A do tanca nás úplne na
záver pozvala hudobná skupina Murań.
Okrem pestrého kultúrneho programu si prítomní mohli vychutnať tradičné jedlá a sladké zákusky. Ale
ten, kto už raz ochutná jurgovské špeciality i výborné
koláčiky, len tak ľahko stánky s tradičným jedlom neobíde. Medzi stánkami sa našli aj majstri ľudových remesiel,
u ktorých si bolo možné kúpiť aj nejaký ich výrobok. Svoje
miesto si našli aj najmladší, ktorí mali pripravené miesto
na detské hry.
Čepčenie jurgovskej nevesty

ročník 56

Najstarší jurgovský kroj

Táto pracovná skupina vznikla na základe odporúčania Spojenej komisie vlády, menšín a etnických skupín.
Úlohou pracovnej skupiny je vytvorenie plánu vydávania
učebníc pre národnostné menšiny a etniká v perspektíve
niekoľkých najbližších rokov. V rámci stretnutia bola prehodnotená súčasná situácia učebníc pre menšiny a etniká. Z uvedených počas stretnutia informácií vyplynulo, že
stav je neprijateľný pre menšinové školstvo. Vo väčšine
učebnice neexistujú a učiteľ si musí sám zaobstarávať pomocné materiály pre výučbu. Zároveň menšiny a etniká
sa sami nevyrovnajú s existujúcim stavom. Pre nedostatok odborníkov na tvorbu učebníc proces prípravy nových
učebníc bude problematický a zdĺhavý. Finančnú podporu pri vydávaní učebníc ponúka Ministerstvo národného
vzdelávania, ktorá je však poskytovaná až v momente,
keď je učebnica schválená ministerstvom a pripravená do
tlače. Viaceré menšinové prostredia nie sú v stave znášať bežné náklady na tvorbu učebnice, lebo nemajú na to
prostriedky. A je to základný dôvod, ktorý stopuje akékoľvek aktivity v tomto smere.
Zástupcovia ministerstiev rozprávali o legislatívnych
možnostiach postupov vydávanie učebníc pre menšiny
a etniká. Existujú dva články, ktoré upravujú celý tento
proces - článok 13 zákona 5 a článok 22c zákona o systéme vzdelávania. Prvý článok predpokladá, že učebnicu
zostavia autori, ktorí pochádzajú z menšinového prostredia (hlavne učitelia alebo vysokoškolskí učitelia). Avšak ich
neveľký počet spôsobuje, že nie sú v stave pripraviť všetky
potrebné učebnice. Zasa článok 22c, ktorý vošiel do platnosti 8. júla t.r. hovorí o tom, že Ministerstvo národného vzdelávania PR môže poveriť spracovaním a vydaním
chýbajúcich učebníc systémom verejného obstarávania.
Jednak je potrebný ľudský faktor k tomu, aby sa tieto legislatívne opatrenia naplnili.
Tvorba kvalitnej učebnice je náročným procesom a
zvlášť pri vyučovaní jazyka národnostnej menšiny či etnickej skupiny. Dúfajme, že stretnutia v rámci pracovnej skupiny prispejú k výmene skúsenosti v tomto smere a budú
oporným prvkom v tvorivom procese, ktorý bude výsledkom práce skupiny. (aj)
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JUBILANTI

Spoločne putovanie životom
autor DOROTA MOŚ
foto ARCHÍV RODINY ŠOLTÝSOVCOV
Čo je to manželské šťastie? Odpoveď som dostala pri návšteve jubilujúceho páru krajanov Márie a Dominika Šoltýsovcov
z Vyšných Lápš. Manželské šťastie je, keď sa obidvaja manželia
zahladia na seba s takou istou nežnosťou a láskou, ako pred 50
rokmi. Keď sa obidvaja rozprávajú s takou láskou o svojich deťoch
a svorne tvrdia, že sú na ne pyšní. Dokážu si priznať pred sebou, že
nie vždy bolo ľahko, no predsa pri vzájomnej podpore zvládli aj tie
ťažké chvíle. Jednoducho to na tvárach manželov vidieť, čo je to
šťastie i tú radosť zo spoločne strávených rokov.

M

ária Šoltýsová sa narodila 16. decembra 1944 v
Lapšanke v roľníckej rodine Alojza a Heleny, rod.
Kapolkovej. Má staršieho brata Vladislava. Základnú školu vychodila v Lapšanke, ktorá trvala sedem rokov.
Ako každé dedinské dieťa, aj Mária už odmalička pomáhala
svojim rodičom na gazdovstve. Neskôr, ako mladá dievčina,
si chcela trošku privyrobiť a odišla za prácou do Bieszczad.
Dominik Šoltýs sa narodil 2. novembra 1939 vo Vyšných Lapšoch v slovenskej roľníckej rodine Tomáša a Márie, rod. Pavlicovej. Matka pochádzala z Tribša. Dominik
bol ich druhým prírastkom. Na svojho staršieho brata si
však nepamätá, pretože zomrel, keď mal jeden rok. To
sa však dozvedel od svojich rodičov. Po ňom sa narodili
dvojičky brat Andrej a sestra, ktorá tiež zomrela ešte ako
malé dieťa. Brat Andrej sa neskôr oženil a býval s rodinou
v Čechách. Najmladšia sestra Bernadeta sa presťahovala
spolu so svojou rodinou do USA. Dominik základnú školu
vychodil v rodisku. Ako najstarší pomáhal svojim rodičom
odmalička. Už ako mladý chlapec a potom i ako dospievajúci mládenec musel pokračovať v hospodárení na rodinnom gazdovstve. – Časy sa pomaličky menili a keďže
si každý chcel niečo privyrobiť, hľadalo sa prácu aj inde,
dodatočne. Ale veď to funguje aj dnes, – konštatuje Do-
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Zlatí jubilanti Mária a Dominik. foto: M. Sołtys

minik. Skôr, ako sa oženil, sa Dominik stal jedným z členov
dobrovoľného požiarneho zboru. V roku 1963 absolvoval
kurz mechanika pre požiarnikov vo Wieliczke.
V neďalekej Lapšanke si vyhliadol dievča menom Mária. A od tej doby jeho kroky častejšie smerovali na Lapšanku. Ani Dominik nebol Márii ľahostajný. Obaja spolu
cítili, že si chcú spoločne založiť rodinu a tak 22. júla 1964
si svoje ÁNO povedali v lapšanskom kostolíku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na ich tvárach bolo vidieť úsmev pri
spomienke na sobáš. Od tých čias prešlo 50 rokov, počas
ktorých v dobrom aj zlom, v zdraví aj chorobe sa manželia
vzájomne dopĺňali a po celý ten čas boli a naďalej sú jeden
pre druhého podporou, pretože ani ich dom neobchádzali
ťažké choroby.
Spoločne vychovali štyroch synov: Marka, Jána, Andreja a Dominika. Okrem práce na vlastnom hospodárstve
Mária ešte 20 rokov pracovala v známom novotárskom
obuvníckom podniku „NZPS Podhale“. Dočkali sa 12 vnukov a tešia sa jednému pravnukovi. Srdcovou záležitosťou
Dominika vždy bol Dobrovoľný požiarny zbor. Aktívne pôsobil ako požiarnik a 30 rokov zastával funkciu pokladníka.
Prispel k rozvoju a modernizácii vyšnolapšanskej
požiarnej jednotky. Jeho synovia mali v otcovi
pekný vzor, ako pomáhať blížnym, a takisto sú
členmi DPZ. V rodinnej tradícii dokonca pokračujú jeho vnučky a vnuk, ktorí patria do mládežníckej požiarnickej jednotky.
Manželia so slzami v očiach povedali, že ani
netušili, že sa spoločne dožijú tak krásneho jubilea. Ako každý jubilujúci pár, aj od nich som
počula, že ten čas veľmi rýchlo uteká. Človek žije
radosťami, starosťami deň za dňom, veď sa zdá,
že len nedávno bola svadba, akoby to bolo včera
a už je tu aj oslava tej zlatej, 50 rokov spoločného putovania životom.
Prajem Márii a Dominikovi ešte mnohých
spoločných dní, veľa spoločných krásnych rodinných osláv a najviac toho najvzácnejšieho, teda
Celá rodina oslávila zlaté jubileum spoločne. foto: F. Payerhin zdravia.
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Kamil Kozub

Otvorenie výstavy (zľava:) J. Čongva, I. Škorupa, M. Majeriková-Molitoris a K. Kozub

Vernisáž výstavy EX presia
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Galéria slovenského umenia v Krakove prezentuje v súčasnosti
výstavu slovenského umelca Kamila Kozuba s názvom EX presia,
ktorej vernisáž sa uskutočnila 2. júla 2014, ako jedno z podujatí
v rámci XXI. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.

N

a úvod všetkých prítomných pozdravila Milica Majeriková-Molitoris a zvlášť privítala autora výstavy Kamila Kozuba, generálneho konzula SR v Krakove Ivana
Škorupu, predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jozefa Čongvu
a generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa.
Zároveň v krátkosti informovala obecenstvo o autorovi výstavy a jeho tvorbe. Ako povedala, narodil sa 14. októbra 1980 v Starej Ľubovni. V rokoch 1995 - 1999 študoval odbor Umeleckého spracovania keramiky a porcelánu
v škole Úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Jeho výtvarný
prejav sa profiloval u akademického maliara prof. Adama
Szentpetéryho (1999 - 2000) na Fakulte užitých umení
Technickej univerzity v Košiciach a v ateliéri akademického
maliara prof. Jána Bergera (2000 - 2006) na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2006 získal cenu
rektora za najlepšiu diplomovú prácu. Od roku 2006 žije a
tvorí v Kežmarku ako umelec na voľnej nohe.
Svoje obrazy prvýkrát prezentoval na samostatnej výstave Traja pod kostolom vo Svätom Jure v roku 2002. Odvtedy boli jeho diela vystavované v rámci individuálnych

a kolektívnych výstav vo viacerých slovenských mestách
ako Bratislava, Košice, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Podolínec, Rimavská Sobota, Michalovce, Spišská Nová Ves, Nitra,
Poprad, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, ale taktiež v zahraničí v poľskom Rzeszowe, francúzskom Montrouge, portugalskom Amarante, španielskom Ľhospitalet, rakúskom
Salzburgu, talianskom Janove, či českej Prahe. V Krakove
sú jeho práce vystavované poprvýkrát.
Výtvarná tvorba mladého slovenského umelca tkvie
predovšetkým v maľbe, v ktorej reflektuje široký tematický
záber od zaujatia krajinou, cez portrétnu tvorbu, figurálne
kompozície, kde sa objavujú aj tabuizované témy spoločnosti, až k prenikaniu abstrakcie. Je príznačná expresívnym rukopisom a širokospektrálnym koloritom, ktorý na
veľkých plochách pôsobí strhujúco, pričom umelec inklinuje práve k rozmerným plátnam, čím dostávajú priestor
aj na obsahovo výpravné témy. Výstava EX presia odzrkadľuje pretlak umelcovej duše, ktorý nachádza vyjadrenie vo
farebnej citovej explózii, reflektujúcej najrôznejšie témy
vnútorného života umelca i vonkajšieho sveta.
Na výstave, ako uviedol autor, sa prezentuje tvorba
z posledných siedmych až ôsmych rokov. Je to výber z jeho
bohatého diela a je na nej zastúpená krajina, figurálne
kompozície a portréty. V poslednej dobe svoju pozornosť
venoval zobrazovaniu más.
Neskôr pri poháriku slovenského vína bol priestor na
vzhliadnutie výstavy a rozhovory s umelcom. Výstava potrvá do konca septembra, pričom všetky prezentované obrazy je možné kúpiť alebo si prípadne u autora objednať
obraz podľa svojich predstáv.

Prítomní milovníci umenia

ročník 56
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Dotyky so slovenskou kultúrou v Podvlku
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Parkovisko oproti barokovému kostolu svätého Martina v Podvlku býva zvyčajne obsadené autami a ľuďmi prichádzajúcimi do spomínaného svätostánku alebo na neďaleké ihrisko. V poobedňajších
hodinách 6. júla však ožilo hudbou, spevom a tancom, keďže tu
v tento deň, po podujatiach na Spiši a v Krakove, vyvrcholil už
dvadsiaty prvý ročník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Už od rána objímalo svojimi lúčmi podvlčianske stráne slniečko, a tak sa po štrnástej hodine začali na miestne
parkovisko pomaly schádzať krajania, účinkujúci, hostia
i ďalší diváci. Z pódia na oravskej pôde všetkých privítala
stálica na moderátorskom poste v peknom oravskom kroji
Genovéva Prilinská. Medzi Oravcov v tomto roku, okrem
iných, zavítali: riaditeľka vydavateľstva Goralinga Ingrid
Majeriková, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský, bývalá riaditeľka vyššie
spomínanej organizácie Oľga Žabenská, či generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris s manželkou.
Posledný menovaný sa ujal slova ako prvý a v mene ÚV
SSP srdečne pozdravil divákov i účinkujúcich. Pripomenul,
že toto podujatie prvýkrát na Orave začal organizovať krajan Róbert Kulaviak a keďže malo veľký úspech, stalo sa už
tradíciou. Tradíciou je taktiež, že na festivale odznejú vždy
pekné piesne v slovenskom jazyku, za ktorého používanie
naši otcovia, dedovia i pradedovia tvrdo bojovali a preto
vyzval všetkých krajanov, aby nenechali upadnúť vyučova-

Podujatím sprevádzala G. Prilinská
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nie slovenčiny na oravských školách, aby naň prihlasovali
svoje deti, vnukov i pravnukov, aby snahy našich predkov
nevyšli nazmar. Zároveň zdôraznil, že slovenský jazyk je
dnes v Poľsku žiadaným jazykom a jeho dobrou znalosťou
sa možno v súčasnosti aj uživiť.
Pri tejto príležitosti poďakoval učiteľom slovenčiny, ktorí tento jazyk momentálne na oravských školách vyučujú,
ale tiež tým, ktorí ho vyučovali kedysi a vychovali tak generácie krajanov hrdých na svoje korene a svoju minulosť. Za
mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, vynaložené úsilie v rámci vyučovania slovenského jazyka, vedenie a odovzdávanie nielen múdrosti v podobe poznatkov
a zručností, ale zveľaďovanie slovenského dedičstva predkov medzi svojimi žiakmi ocenil ďakovným listom i drobnými darčekmi týchto oravských pedagógov: Jozefa Páleníka
z Jablonky, Máriu a Eugéna Polušových z Jablonky, Máriu
Oškvarekovú z Harkabúza, Máriu Niedžeľákovú z Podvlku, Vladislavu Bogáčovú z Hornej Zubrice, Lýdiu Mšalovú
z Hornej Zubrice, Žofiu Stasikovú z Malej Lipnice, Helenu
Páleníkovú z Jablonky, Margitu Kozubovú z Jablonky a Bronislava Knapčíka z Mikołowa, rodáka z Hornej Zubrice.
K prítomným sa prihovoril tiež spoluorganizátor podujatia M. Žabenský, ktorý zaželal všetkým pekné nedeľné
popoludnie a silné i trvalé zážitky z dotyku so slovenskou
a krajanskou kultúrou. Následne už pódium patrilo oravským umeleckým zoskupeniam, ktoré so sebou priviedol.
Ako prvý sa v najsevernejšej oravskej obci Podvlk predstavil
detský folklórny súbor Zázrivček z oravskej obce Zázrivej.
Šikovné deti pod vedením folkloristu Miloša Bobáňa pred-

K prítomným sa prihovoril M. Žabenský a Ľ. Molitoris

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

K. Pieronek so svojimi žiakmi

8/2014

FS Hajduky z Vyšných Lápš

viedli hromadnú hru na heligónkach, na harmonikách, na
husliach, ale aj spev tradičných piesní, či oravské tance.
Mladí hudobníci, speváci i tanečníci sa na pódiu striedali
so staršími kolegami zo zázrivskej folklórnej skupiny Kýčera
pod vedením Evy Kostrošovej.
V tom čase sa už nebo nad Podvlkom zmrákalo a neďaleké dunenie neveštilo nič dobré. Náhly vietor a lejak, ktorý
sa spustil s nebývalou intenzitou na čas podujatie prerušil.
Účinkujúcim ani divákom však neubral na dobrej nálade,
o ktorú sa postarali najmä členovia FS Hajduky z Vyšných
Lápš, ktorí natlačení pod stanom, kde sa ukryl pred dažďom takmer každý, zabávali všetkých svojou hrou a žartovnými piesňami. Nuž dobrých ľudí sa vraj všade veľa zmestí

Mladšie mažoretky z Podvlka v akcii

(ako som sa neskôr dozvedela od Zázrivčanov vraj preto,
lebo ich nikdy nie je dosť)... a veselých ešte viac. Niekoľko
divákov dážď síce odradil, ale väčšina vyčkala pod stanom,
kým sa opäť neukázalo slniečko.
Hrejivé pocity vyvolalo iste aj následné vystúpenie domácich mažoretkových zoskupení Magnes a Magnesik,
ktoré si pod vedením Anky Zborekovej nacvičili viacero
rezkých pochodov a zostáv. Po nich už pódium patrilo speváckej a hudobnej zložke FS Spiš z Novej Belej a následne
rodenému Podvlčanovi Krištofovi Pieronkovi a jeho šikovným žiakom. Potom už publikum ovládli členovia vyššie
spomínaného a neustále sa zlepšujúceho FS Hajduky, ktorí
rozprúdili kolotoč spišských tancov, hudby a spevu, čo vytvorilo radostnú a zároveň dôstojnú bodku za tohtoročnými XXI. dňami slovenskej kultúry v Malopoľsku.

Pohľad do hľadiska

Na záver dostali všetci účinkujúci pamätný diplom
a sošku s logom podujatia, ktoré pre krajanov i všetkých
ľudí majúcich radi slovenský, spišský a oravský folklór
zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s
Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne. Festival finančne podporili tiež: Ministerstvo administratívy
a digitalizácie Poľskej republiky, Maršalkovský úrad v Krakove a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počas podujatia si návštevníci mohli zakúpiť, okrem
iného, publikácie z vydavateľstva SSP, pričom osobitne
bola predstavená najnovšia kniha redaktorky časopisu Život a historičky M. Majerikovej-Molitoris, ktorá pojednáva
o pomeroch po skončení druhej svetovej vojny
na k Poľsku pripojených
územiach
severného
Spiša a hornej Oravy,
kde zvlášť v Podvlku sa
odohralo niekoľko pre
ďalší vývoj zásadných
udalostí. Záujemcovia si
mohli knihu nielen zakúpiť, ale aj dať podpísať,
či jednoducho len podis- Oceňovanie bývalých oravských učiteľov
kutovať s autorkou o tom, ako to v tom čase na Orave vyzeralo. K dispozícii bola tiež úplná novinka – plnofarebný,
štvorjazyčný Turistický sprievodca po Zamagurí, ktorý bol,
ako výsledok projektu financovaného z eurofondov, rozdávaný bezplatne.
Súčasnosť sa tak prostredníctvom tradícií a zachytenia
histórie v slove prelínala počas prvej júlovej nedele v Podvlku s minulosťou, ktorá svojimi hrboľatými cestičkami
doviedla ľud žijúci pod Babou horou až k dnešku a dovolila mu nájsť zmysel svojho bytia, ktorý sa následne znovu
odrazil v umení prezentovanom, okrem iného, aj počas
Dní slovenskej kultúry na Orave. Tu môže každý Oravec
nahliadnuť až do hĺbky svojich koreňov a prostredníctvom
toho, čo prežilo stáročia, naplniť oči peknotou, srdce radosťou a dušu hrdosťou na vlastnú identitu.

FS Kýčera a FS Zázrivček z oravskej obce Zázrivá predviedli svoje umenie v hornooravskej obci Podvlk
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Tri príbehy zo starobylého Stropkova
JOZEF HRUBOVČÁK

S

koro ku každému slovenskému mestu či dedine sa
viaže nejaká udalosť z dávnych čias. Bokom nestojí ani
podduklianske mestečko Stropkov.

Krutý dôsledok žiarlivosti

V roku 1548 sa pánom Stropkovského hradu stal gróf
Gábor Peréni, ktorý už ako dvadsaťročný bol kráľovským kapitánom a o dva roky neskôr kráľovským poradcom. Oženil sa s pôvabnou grófkou Helenou Orságovou,
s ktorou nažíval šťastne dovtedy, kým sa nedozvedel, aké
lichôtky sa jeho panej dostávajú od šľachticov.
Zo žiarlivosti jej zakázal ukazovať sa ľuďom na oči a byť
prítomnej pri návštevách jeho priateľov. Keďže služobne
často odchádzal preč, manželke nariadil nosiť pás cudnosti,
jej izbu dal zamknúť a okná zamurovať. Nešťastná Helena
mala styk s okolitým svetom len cez jedno maličké okienko.
V roku 1563 bol Gábor vymenovaný za krajinského sudcu v Pešti. Aj keď si manželku poistil ako predtým, do uší
sa mu dostali plané reči, že Helena ho sústavne podvádza,
v čom jej pomáha vlastná matka.
Krajinský sudca sa tak rozzúril, že svokru dal zaviazanú
vo vreci hodiť do neďalekej Ondavy a pani Helenu murárom prikázal v jednej izbe zamurovať. Tam ju neskôr chladnokrvne otrávil. Sám ju nakoniec prežil len o štyri roky.
Hovorilo sa, že krásna Helena Peréniová o polnoci
v Stropkove straší. Také reči však trúsili iba tí, ktorí neskoro
v noci prechádzali okolo niekdajšieho hradu, potrundžení
z neďalekej krčmy.

Mešťanosta na dereši

V dávnej minulosti o Stropkov, ktorým viedla obchodná
cesta do Poľska a opačným smerom na Balkán, bol veľký
záujem.
V čase proticisárskych povstaní raz patril kurucom a vzápätí cisárskym vojskám. Jedni i druhí brali všetko, čo im prišlo pod chamtivé ruky. Darmo sa tomu mešťania bránili.
Po kurucoch v roku 1701 Stropkov obsadili zase cisárski
vojaci. Rozpŕchli sa po domoch ako kobylky po lúke. Dobrotami si napchávali bachory a potom začali siahať aj na
tamojšie krásavice.
Nasledovali ruvačky, lebo miestni mládenci bránili
svoje milované. Veliteľ výbojných uniformovancov vyzval
mešťanostu Glinského, aby mladá generácia sedela doma
a „neskákala do jeho ozbrojencov“ . Zároveň ho požiadal,
aby mu dal lepšie ubytovanie a stravovanie. Pán Glinský
oponoval, že lepšieho ubytovania a stravovania u nich
niet. Za nesplnenie príkazu ho veliteľ dal na dereši zbičovať. Nepochodil však ani on, lebo lepší kvartieľ ani kuchárku v meste nenašiel.
Mešťanosta dostal príučku na celý život, že proti presile
nič nezmôže. Podobný prípad s bičovaním sa v Stropkove
už nezopakoval.
24
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Zbojníci museli kapitulovať

Stropkov v minulosti tvorili prízemné domce a v nich
bolo plno všakovakých dielničiek, ktoré patrili tamojším
remeselníkom, povestným kožušníkom, výrobcom čižiem,
súkna či úžitkovej keramiky.
Keďže Stropkov týchto výrobkov mal prebytok, výrobcovia svoj tovar museli voziť nielen do susedného Svidníka
či Bardejova, ale aj do Poľska.
Neraz sa stalo, že týchto výrobcov na konských povozoch prepadli zbojníci, ktorí na nich striehli na mieste, kde
sa lesy pri Svidníku z jednej i druhej strany zbiehali pri voľne tečúcej Ondave. Tam ich zbojníci obrali o tovar, ale občas aj zbili alebo usmrtili.
Aby sa vyčíňaniu banditov zamedzilo, remeselníci začali ako sprievodcov na nebezpečnú cestu najímať najsilnejších mužov z neďalekých obcí Duplín a Stročín. Na tých si
chamtiví muži z lesov netrúfali.
Dnes na tie neslávne roky ostali už len kusé spomienky.
Pred časom na najčastejšom mieste prepadov remeselníkov bola vybudovaná reštaurácia.
(Zdroj: Hrubovčík, J.: Tri príbehy zo starobylého
Stropkova. In: Pútnik svätovojtešský 2011, s. 98-100)
8/2014

Pomenovanie tatranských plies
ANTON LAMPART

V

ysoké Tatry predstavujú jedinečný prírodný útvar,
ktorého krásu ospevujú básnici, opisujú spisovatelia
a obdivujú návštevníci.
Už oddávna mohutné tatranské štíty boli opradené ľudovými bájami a povesťami. Ľudia ich krásu obdivovali, ale ich
divokosti sa aj obávali a mali pred ňou rešpekt. Verili, že štíty
obývajú duchovia, ktorí kruto trestajú narušiteľov pokoja.
Tatranské končiare vyzerajú ako nedobytné bašty, ohraničené strmými neprístupnými braliskami, hlbokými roklinami a húštinami tmavých, večne šumiacich lesov.
Nad pásmom lesov sa rozprestiera tmavozelené, ťažko
prekonateľné pásmo kosodreviny s množstvom väčších-menších balvanov. Nad kosodrevinou sa vynímajú už len skaliská,
porastené odolným machom, lišajníkmi a steblami alpínskych druhov tráv, ktoré sú potravou kamzíkov. Skalné nory
poskytujú bezpečný úkryt vrtkým hvízdajúcim svišťom.
Celú túto krásu zvyšujú ešte početné horské jazierka, nazývané plesami alebo morskými okami, ktoré podľa povesti
sú podzemne spojené s oceánmi. Tatranskú prírodu skrášľujú aj zasnežené skalné žľaby a oživujú ju divoké horské riavy
i hučiace spenené vodopády.
Hovorí sa, že keď Pán Boh mal dobrú náladu, stvoril
Tatry. V podhorských osadách žil chudobný, ale pracovitý
a pobožný ľud, ktorý svoju zem vrúcne miloval, obrábal,
zveľaďoval a chránil. Zaoberal sa roľníctvom, pastierstvom,
pltníctvom, uhliarstvom a lovom vtákov. V blízkych riečkach
sa vyskytovala hojnosť rýb a v okolitých lesoch zverina.
Chovali tiež domáce zvieratá. Početné čriedy oviec im
prinášali trojaký úžitok – vlnu, mäso a syr. Kone a kravy boli
užitočnými pomocníkmi pri poľných a lesných prácach.
Začiatkom trinásteho storočia do podtatranských dolín
a osád začali prichádzať ľudia, ktorí šírili hrôzostrašné správy
o divokých tatárskych hordách, ktoré prepadli našu domovinu. Vojská, ktoré sa im postavili na odpor, boli v krutých
bojoch porazené a rozprášené. Hordám sa otvorila cesta
do úrodných krajov juhozápadného Slovenska, na Považie,
Pohronie a Spiš.
Celá krajina žila v obave. Ľudia sa strachovali o životy
a majetok. Kto vládal, v strachu opúšťal svoj príbytok a skrýval sa v nedostupných lesoch a skaliskách.
Obyvatelia spišských dedín hľadali záchranu v Slovenskom raji. Ľud pod Tatrami hľadal záchranu v blízkych lesoch
a medzi skaliskami, kam sa Tatári neodvážili vstúpiť.
Utekajúci brali so sebou len najpotrebnejšie veci a domáce zvieratá, ktoré im mali zabezpečiť obživu.
Kone, kravy a ovce mali dosť šťavnatej horskej trávy, za
ktorou sa sťahovali z doliny do doliny, z úbočia na úbočie,
sledujúc potôčiky a čisté zrkadliace sa plesá.
Veľké starosti im spôsobovalo to, že pastieri a ostatní
osadníci nemali jednotne pomenované plesá, potoky a doliny. Aj teraz im pomohla náhoda a dobrý človek.
V drevenom zrube pri potoku pod skalným previsom žil
starý lovec medveďov, kamzíkov a rysov, ktorý sa dennodenročník 56

ne predieral húštinami lesov a kosodrevinou za svojím úlovkom. Poznal nielen celé územie Tatier, ale aj široké okolie.
Jedného dňa sa pri stretnutí s pastiermi dozvedel, aké
majú ťažkosti s určovaním lokality pri pasení a košarovaní
svojich stád. Pretože bol dobrosrdečný, poradil im, aby išli
do Pienin k rieke Dunajec. Tam je kláštor a v ňom žijú učení
mnísi, ktorí im určite budú vedieť poradiť, ako plesá pomenovať.
Poslúchli ho a vystrojili sa na cestu. Dva drevené vozy,
vystlané čačinou a suchým senom, ťahané párom silných
koní, so štvorčlennou skupinkou starších osadníkov vyzbrojených sekerami a vidlami tvorili celú výpravu. Podľa zaužívaného zvyku nezabudli do vozov pribaliť aj niektoré zo
svojich výrobkov, a to ovčí syr, bryndzu, slaninu a niekoľko
pecňov voňavého domáceho chleba.
Boli to dary pre mníchov, ktorí v tej dobe požívali všeobecnú úctu a vážnosť.
Utrmácaní došli k divokému Dunajcu, nad ktorým sa vypínali prekrásne skalisté vŕšky svetlej farby. Tamojší ľud ich
nazýval Tri koruny. Pod nimi pri sútoku Dunajca s potokom
Lipníkom sa rozprestieral Červený Kláštor, ku ktorému mali
namierené.
Skupinku návštevníkov mnísi srdečne privítali, pozvali
ich do kláštora a pozorne vypočuli ich prosbu.
Problém sa nepodarilo hneď vyriešiť. Mnísi poďakovali
za dary a debatu ukončili slovami: „Ráno je múdrejšie ako
večer.“ Potom sa rozišli na nočný odpočinok.
Ráno sa zišli a rozmýšľali, ako plesá pomenovať. Návrhov padlo niekoľko, ale k dohode nedospeli. Tu najstarší
z mníchov vstal pomalým hlasom riekol: „Tatranská príroda
je prekrásna a hýri farbami, preto aj mená tatranských plies
by túto farebnosť mali vyjadrovať.“
Tento návrh sa všetkým zapáčil. Zdalo sa, že všetci sú
spokojní. „Ale podľa akej farby to-ktoré pleso pomenujeme,
keď je tak veľa farieb?“ ozval sa po chvíľke jeden z nich.
„Nech plesu pomenovanie určí príroda,“ pokračoval
mních. „Po búrke sa na nebi objavuje sedemfarebná dúha
a náš ľud hovorí, že dúha vodu pije. Keď po búrke dúha
bude piť vodu z plesa, všímajte si, ktorá farba dúhy bude
prevažovať. Podľa nej pleso pomenujte. Človek prírodný
úkaz nemôže ovplyvniť, tak to bude spravodlivé.“
S týmto návrhom všetci súhlasili a považovali ho za prijateľný. Mníchom sa poďakovali za radu a vybrali sa na spiatočnú cestu.
Po návrate domov ostatných oboznámili s návrhom
mníchov. Po búrkach začali pozorovať, z ktorého plesa
dúha pije vodu a aká farba pritom prevažuje. Podľa nej určili plesu meno.
Odvtedy v Tatrách máme plesá, ktoré majú farebné
mená: Zelené pleso, Čierne pleso, Červené pleso, Belasé
pleso, Biele pleso, Žlté pleso, Modré pleso a Sivé pleso.
Takto sa traduje pomenovanie tatranských plies. Spokojní sú obyvatelia Tatier aj ich návštevníci.
(Zdroj: Lampart, A.: Pomenovanie tatranských plies.
In: Pútnik svätovojtešský 2011, s. 103-106)
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Súťaž v príprave regionálnych jedál

Oplotenie pri kaplnke sv. Márie Magdalény

Oplotenie pri kaplnke sv. Márie Magdalény v Novej Belej bolo obnovené. Podarilo sa to vďaka úsilu farníkov pod
vedením farskej rady, ktorá predložila návrh na Maršalkovský úrad prostredníctvom Združenia rozvoja Spiša a Okolia
s názvom Oprava oplotenia a úprava okolia okolo historickej
kaplnky sv. Márie Magdalény ako významného miesta pre
obyvateľov obce (poľ. Remont ogrodzenia i uporzadkowa-

Dňa 20. júla t.r. Gminné centrum kultúry v Łopušnej
zorganizovalo súťaž v príprave regionálnych jedál „Góralske Jodło“. Gazdinky z obcí gminy Nowy Targ prezentovali
svoje chutné výrobky, medzi ktorými nechýbali ani šikovné
gazdinky z Krempách a Novej Belej. V rámci sprievodnénie terenu wokół zabytkowej kaplicy pod wezwaniem św.
Marii Magdaleny jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców wsi). Návrh bol predložený ešte v júni 2013.
Zmluva bola podpísaná v decembri 2013. Návrh oplotenia
bol dohodnutý s Vojvodským úradom ochrany pamiatok
v Krakove – Oddelenie v Novom Targu. Práce sa začali na prelome apríla a mája 2014 a skončili sa v júni. Túto investíciu
v 80 percentách dofinancoval Maršalkovský Úrad v Krakove
a zvyšných 20 percent financovala farnosť Nová Belá. (dm)
ho programu na scéne vystúpila spojená dychovka z Novej Belej a Krempách, súbor „Młodzi Łopuśnianie”, ženy
z Krúžkov vidieckych gazdiniek, kabaret „Truteń“, hudobná
skupina „Trutnioki“ a súbor „Goral Boliwia“. (fp)

Oprava a výstavba ciest na Spiši

V poslednom čase na Spiši vo viacerých obciach prebiehajú práce spojené s modernizáciou ciest. Vo Vyšných Lapšoch bolo vyasfaltovaných 470 m na hlavnej ulici
sv. Floriána. Práce prebiehajú tiež na ul. Zelenej. V Repiskách – Grocholovom Potoku sa obyvatelia taktiež dočkali novej cesty. Kvalita cestovania sa vylepšila aj v Nedeci
a to na 0,5 km úseku. V Tribši na ul. Polanki a ul. Bereki sa
taktiež usilovne pracuje a v najbližšom čase sa obyvatelia
týchto ulíc dočkajú poriadnej prístupovej cesty. (dm)
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Gminné hasičské preteky vo Fridmane

Dňa 13. júla sa na ihrisku vo Fridmane konali Gminné
hasičské preteky. Prihlásili sa na ne všetky hasičské jednotky z gminy Nižné Lapše. Súťaženie hodnotili porotcovia
zo Štátneho hasičského zboru z Nového Targu. Súperilo sa
v dvoch kombináciách – v požiarnickej štafete s prekážkami 7x50 a zásahovom cvičení. Cieľom týchto pretekov,
okrem zviditeľnenia činnosti dobrovoľných požiarnych
jednotiek medzi mladými a deťmi, bol výber najlepších požiarnych jednotiek v jednotlivých kategóriách, ktoré budú
reprezentovať Gminu Nižné Lapše na okresných požiarnických pretekoch. Najlepšími spomedzi seniorov sa stali
hospodári, teda DPZ Fridman, druhé miesto obsadil DPZ
z Kacvína a tretie DPZ z Falštína. Je potrebné podčiarknuť,
že pretekov sa zúčastnilo aj jedno
ženské družstvo
z Tribša. Medzi
chlapcami si najlepšie viedlo družstvo z Kacvína, medzi dievčatami boli
najlepšie Fridmančanky.
8/2014

Veľké spišské hranie

V dňoch 18. a 19. júla sa v Nižných Lapšoch konalo Veľké spišské hranie, ktoré zhromažďuje množstvo divákov.
V sobotu podujatie otvorila diskotéka, na ktorej hrali skupiny „Sprytni“ a „Steel Velvet“. Druhý deň patril spišskému
folklóru, vystúpeniu FS „Bystry Potok“ z Kacvína, ktorý na
javisku vystúpil so súborom „Chludowianie“. Neskôr ich na
javisku vystriedal súbor „Lolek Orkiestra“. Nechýbala ani
domáca dychovka pod vedením Henryka Kalafuta, ktorá
zahrala spišské melódie, a dychovka z Gniewina. Večerný
program otvorila rocková skupina „Kruk“ a následne vystúpila legendárna hudobná skupina poľského rocka „Dżem“,
pri ktorej sa všetci zabávali do neskorých večerných hodín.

„Na Orawie bywom“

Dňa 3. augusta sa uskutočnilo na Polane Palenica v Malej Lipnici tradičné podujatie „Na Orawie bywom - Małolipnickie Grzybobranie”. Podujatie otvorila malolipnická
dychovka, pekný program predstavil súbor „Malolipnicanie“ z Malej Lipnice. Zahrala tiež malolipnická ľudová
hudba „Mlodzi Tolofi“ a ďalšie. Zo Slovenska sa na scéne
predstavila folklórna skupina „Babičky“ z Klina. Divákom
náladu zodvihol kabaret „Truteń“ a na záver zahrala hudobná skupina „Trubadurzy”. (zdroj: www.jablonka.pl)

23. oravské leto

Dňa 20. júna sa v Jablonke uskutočnilo ďalšie letné podujatie – 23. ročník Oravského leta. Okrem pozvaných hostí
prišlo na podujatie
spolu s ukrajinským
konzulom v Krakove
42 detí s Ukrajiny vo
veku od 7 do 15 rokov, ktoré strávili na
Orave dva týždne,
od 14. do 31. júla.
Pobyt na žiadosť
ukrajinského konzula zorganizovala
gmina Jablonka. Počas programu vystúpili Trombity Haniaczykovcov, ľudové hudby z Oravy, súbory „Male Podhale“ z Jablonky, „Rombaň” z Chyžného, „Skalniok” z Hornej Zubrice a „Koliba“ z Orávky. Zorganizované boli rôzne
súťaže pre starších i menších divákov. V rámci programu
tohtoročného podujatia prevzal vojt gminy Jablonka čestnú zástavu Európskej rady. (zdroj: www.jablonka.pl)

40-ty Pastiersky sviatok vo Veľkej Lipnici

Tohtoročný pastiersky sviatok sa uskutočnil 6. júla.
Tradične ho otvorila hasičská dychovka z Veľkej Lipnice.
Program spolu s Lipnickou ľudovou hudbou otvoril vojt
gminy Veľká Lipnica Bogusław Jazowski a predseda Gminnej rady Mariusz Wnenk. Niekdajším iniciátorom podujatia
bol Ludwik Młynaczyk, ktorý pri tejto príležitosti obdržal
mnoho gratulácií. Na scéne sa počas programu vystriedalo
mnoho súborov: „Oravské deti“ z Veľkej Lipnice, „Malolipnicanie“ z Malej Lipnice, „Orawianie im. Heródka“ z Veľkej
Lipnice, „BKZ Bukovinka“ z Braväcovej zo Slovenska. Divákov rozosmial kabaret „Truteń“. Následne zahrala energická
hudba v podaní skupín „4 A.M.“ a „Ino Ros“. Tradíciou tohto
podujatia sú aj rôzne súťaže. V kosení lúky sa tentoraz zaskvel Bronislav Bandyk z Prívarovky, v ručnom pílení a rúbaní dreva sa najlepšie darilo Marcinovi Karkoszkovi a Piotrovi Karkoszkovi z Kýčor, v šplhaní na máj bol najšikovnejší
Paweł Ogórek z Prívarovky, v dojení kozy to najlepšie šlo
Jadwige Bandykovej z Prívarovky. Žinčicu najrýchlejšie vypil
Jacek Rolnik zo Skočíkov a bičom najlepšie strieľal Sylwester Styruła z Prívarovky. (zdroj: www.lipnicawielka.pl)
ročník 56

Informácia pre roľníkov

V dňoch od 1. augusta do 1. septembra môžu poľnohospodárski výrobcovia podávať žiadosť o návrat spotrebnej
dane zahrnutej v cene nafty, ktorá bola využitá v rámci poľnohospodárskej výroby. Takúto žiadosť môžu roľníci predkladať vojtovi na príslušnom gminnom úrade s pripojenými
faktúrami DPH alebo ich kópiami potvrdzujúcimi jej nákup,
z obdobia 1. februára – 31. júla 2014 v rámci limitu vrátenia
dane určeného na rok 2014. (zdroj: www.jablonka.pl)

Otvorenie nového mostu v Jablonke

Dňa 18. júla 2014 bol za účasti vedenia gminy Jablonka, pozvaných hostí a obyvateľov miestnej časti slávnostne
odovzdaný nový most na potoku Piekielnik v časti Guzufka v Jablonke. Počas slávnosti nový objekt posvätil jablonský kaplán, vdp. Michal Królik. Novopostavený most je
17 metrov dlhý, široký 3,5 m a jeho nosnosť je 30 ton.
(zdroj: www.jablonka.pl)
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Ktoré je najkrajšie zamagurské zákutie?
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Oblasť v područí Spišskej Magury je známa svojou peknou
prírodou, či zaujímavými historickými pamiatkami. Redakcia
Život sa ešte začiatkom roka rozhodla zistiť, ktoré konkrétne lokality sú pre našich čitateľov a internautov príťažlivé. Na našej
internetovej stránke www.tsp.org.pl sa tak objavila anketa
umožňujúca zahlasovať za najkrajšie zamagurské zákutie, či pamiatku. Vzhľadom na skutočnosť, že do ankety bolo možné vybrať len sedem takýchto oblastí, redaktori sa snažili, aby sa v nej
prezentovalo, ako sa zvykne vravievať, „z každého rožku trošku“.
Vo finále sa tak nakoniec objavilo týchto sedem zamagurských
„skvostov“:

Jurgovské salaše – unikátny komplex drevených
pastierskych salašov, ktoré sú vzácnou zachovanou ukážkou života našich predkov v horských oblastiach. V týchto malých učupených dreveničkách iste vznikla nejedna
tajuplná legenda.
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Osturni – jedna len z desiatich pamiatkových rezervácii ľudovej
architektúry na území Slovenska, ktorá si dodnes zachovala
čarovnú atmosféru starodávnej dediny s drevenými usadlosťami, položenej v tichom a čistom podhorskom prostredí.

Hrad v Nedeci – známy ako strážny uhorský hrad na
hranici s Poľskom a zároveň sídlo zamagurských zemepánov, odkiaľ spravovali svoje majetky. Na príťažlivosti mu
iste dodáva aj legenda o ukrytom poklade indiánskeho
kmeňa Inkov.

Kúpele Smerdžonka – jediné kúpele v oblasti Zamaguria,
ktoré boli známe svojimi liečivými účinkami už v novoveku.
Prekrásne prírodné prostredie v spojení s liečivou vodou sú
veľkým lákadlom pre návštevníkov.
Usadlosť Korkošovcov v Čiernej Hore – drevená gazdovská usadlosť azda najtalentovanejšej slovenskej rodiny zo
Spiša, kde možno spoznávať každodenný život našich predkov. Ohúri vynaliezavosťou a skromnosťou, ktorá bola iste
jedným z podnetných faktorov ich kreativity.
Červený kláštor – najstarší kláštor v oblasti Zamaguria
s tradíciou kontemplácie, vzdelanosti a šírenia múdrosti aj v
slovenskom jazyku. Tajuplnosti miesta dodávajú liečiteľské
praktiky, či legenda o mníchovi Cypriánovi, ktorý v 18. storočí skonštruoval funkčný lietajúci stroj.

Prielom rieky Dunajec – európsky unikát, osem a pol kilometrový prielom, so spádom 20 m a siedmimi veľkými zákrutami, s bralnatými hrebeňmi a takmer kolmými stenami.
Na svojej ceste sa kľukatí tak, že niet svetovej strany, ktorou
by rieka netiekla aspoň na krátkom úseku, pričom tu možno
nájsť jedinečnú pieninskú faunu a flóru.
Medzi týmito siedmymi oblasťami sa teda mohli hlasujúci rozhodnúť. Do konca júna sa na hlasovaní zúčastnilo celkovo 2840 respondentov, ktorí rozhodli o tom, že najkrajším
zamagurským zákutím sa stal Červený Kláštor. Ten získal až
štvrtinu všetkých hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Osturni, ktorá mala o necelých štyridsať hlasov viac ako tretí Nedecký
hrad. Na tieto tri lokality sa svojho času doťahoval ešte Prielom rieky Dunajec. Ani jedna pamiatka neostala bez hlasu
a aj posledné tri oblasti získali vyše stovky prívržencov.
Anketa bola spojená so súťažou o najnovšiu štvorjazyčnú publikáciu Turistický sprievodca po Zamagurí. Z účastníkov, ktorí na seba nechali mailový kontakt, sme vyžrebovali
dvoch: Štefániu Laskovskú a Róberta Schmidta. Výhercom
srdečne gratulujeme a prajeme príjemné zážitky pri spoznávaní, či znovuobjavovaní krás zamagurského kraja.
Výsledky ankety
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Oblasť
Červený kláštor
Pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry v Osturni
Nedecký hrad
Prielom rieky Dunajec
Usadlosť Korkošovcov v Čiernej hore
Jurgovské salaše
Kúpele Smerdžonka

Počet
%
hlasov
709 25
654

23

615
424
188
129
121

22
15
7
4
4

8/2014

V malebnej dedinke pod Babou horou

autor MARIÁN SMONDEK

V tomto roku už uplynulo 30 rokov od momentu, odkedy
sú Kýčory samostatnou obcou. Predtým boli rozdelené riečkou
Kýčorkou na dve časti, z ktorých jedna patrila k Malej Lipnici a tá
viac obývaná k Veľkej Lipnici. Za ten čas sa táto neveľká obec
zmenila na nepoznanie – stojí v nej pekná škola, pekná kaplnka, prístupová cesta je vo vynikajúcom stave, obec má vlastnú
kanalizáciu, kvalitné internetové spojenie – jednoducho vznikli
ideálne podmienky pre ďalší rozvoj obce.
O tom, čo sa deje v Kýčoroch, sme sa porozprávali
s richtárom obce Henrykom Kowalczykom. Ako vraví, všetko sa neustále mení na lepšie. Vlani v októbri bola dokončená v obci najväčšia investícia za posledné roky, ktorou
bola výstavba kanalizácie. Financovaná bola z prostriedkov z Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce so
slovenskou obcou Štefanov.
Ako spomína richtár, – spolu s touto obcou sme pripravili projekt a práve vďaka nemu sa nám podarilo urobiť
kanalizáciu. A ďalej podotýka: – Myslím si, že táto investícia bola veľmi potrebná, pretože naša obec je turistickou
obcou. Kýčory sú síce veľmi pekná dedina, ale kanalizácia
nám bola nutne potrebná na to, aby sa obec mohla z hľadiska turistického ruchu rozvíjať. Musím zároveň priznať,
že máme veľmi dobrú spoluprácu so Slovenskom, a to
nielen na úrovni samospráv. Vznikli taktiež dobre sa rozvíjajúce družby medzi školami a rozvíja sa taktiež veľmi
dobrá spolupráca na úrovni hasičských jednotiek. Spoločne organizujeme hasičské preteky, a tie posledné boli
organizované práve u nás, v Kýčoroch. Vynikajúcu spoluprácu máme s takými obcami na Slovensku ako Námestovo, Zubrohlava, Oravská Polhora, Bobrov, či už spomínaný
Štefanov.
Finančné prostriedky z Európskych fondov boli využité taktiež pri oprave cesty vedúcej do najvyššie položenej
časti obce, na Poľanu. V pláne máme investície v turistickom odvetví, chceli by sme vytvoriť predovšetkým cyklistické trasy, ktoré by sa napájali na sieť cyklistických trás
v okolí. Rozvoj turistickej infraštruktúry, ale hlavne pokoj,
vedia pozitívne ohodnotiť turisti z celého Poľska – Varšavy,
Gdanska, či Krakova, ale i návštevníci z iných európskych
štátov – Rakúska, Nemecka, či Anglicka.
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Nedá sa ukryť, že do Kýčor prichádzajú turisti veľmi radi.
Nie je tu síce veľa agrotustických domácnosti, zaregistrovaných je cca 5, jednak Kýčory vďaka svojej polohe patria
medzi oravské oázy pokoja. Rozvoj turistickej infraštruktúry
by priniesol so sebou do obce mnoho pozitívneho a zvýšil
by zárobkové možnosti miestneho obyvateľstva. S tými je
v našom regióne problém, predovšetkým priamo v obci.
Mnohí hľadajú prácu v celom Poľsku, alebo odchádzajú
do zahraničia. Je tu mnoho dobrých odborníkov, avšak na
mieste prácu nedostanú. Len málo obyvateľov sa dokáže
uplatniť doma. Turistický ruch je síce jeden zo zdrojov príjmu, ale nie je natoľko veľký, aby sa z neho dokázali miestni
uživiť. Zisky z agroturistiky plynú totiž len chvíľovo, v období dlhých víkendov, sviatkov či cez prázdniny, vtedy sú agroturistické služby plne využité.
Ako richtár priznáva, najväčší problém tkvie v informovanosti potenciálnych klientov, pretože je problém s reklamou a obec ako taká je slabo propagovaná aj napriek
tomu, že v okolí sú pekné turistické trasy i horské cyklistické trasy. Svojou krásou púta Babia hora a naskytujúce sa
z nej nádherné výhľady, zvlášť pri východe slnka. A práve
cez Kýčory prechádza najstarší, zelený turistický chodník,
ktorým chodil už rakúsky cisár a tiahne sa z Jablonky na
Babiu horu. Okolité lesy poskytujú priestor pre milovníkov
hubárčenia, a tento rok je na huby zvlášť bohatý.
K menším, ale za to taktiež významným investíciám
patrí obnovenie kaplnky Panny Márie Čenstochovskej, na
ktorej bola vymenená strecha, a ešte predtým bola na nej
obnovená fasáda. Pred dvoma či troma rokmi bola zároveň kaplnka zabezpečená od strany rieky pred prívalovou
vodou, pretože je postavená len kúsok od rieky a keď prišla väčšia voda, priamo ju ohrozovala. Kaplnku sa podarilo zabezpečiť vďaka pomoci nielen miestnych obyvateľov
a farnosti, ale finančne túto investíciu podporila taktiež
gminná samospráva.
Pozitívnou správou je fakt, že v obci je rýchle internetové spojenie prostredníctvom svetlovodu, na ktoré boli
napojené všetky domácnosti, ktoré mali o to záujem.
Veríme, že obec sa bude takto pekne rozvíjať aj naďalej, veď zmeny vidieť na každom kroku. Ďakujem richtárovi
H. Kowalczykovi za rozhovor a do ďalšej práce v prospech
tejto malebnej obce mu prajem čo najviac úspechov.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

29

Z DIANIA NA SLOVENSKU
Osvedčenia pre učiteľov slovenského jazyka

Dni mesta Spišská Stará Ves

Európske ľudové remeslá

Sagan opäť v zelenom tričku

Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného
vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky usporiadali ešte v máji v spolupráci
so Spolkom Slovákov v Poľsku vzdelávací seminár pod názvom Príprava vyučovacích programov a tvorba učebníc
pre vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v školách
s vyučovaním slovenského
jazyka v Poľsku. Seminár sa
uskutočnil v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov pôsobiacich na
školách v zahraničí. V júli
prevzala v Bratislave z rúk
riaditeľa ŠPÚ doc. PaedDr.
Viliama Kratochvíla, PhD.
osvedčenia o absolvovaní
seminára redaktorka časopisu Život PhDr. Milica
Majeriková-Molitoris, PhD.,
ktorá v mene SSP a našich
učiteľov poďakovala za zorganizovanie tohto podnetného
a potrebného podujatia. Počas stretnutia obe strany vyjadrili ochotu naďalej pokračovať v podobných aktivitách.
Osvedčenia boli účastníkom seminára slávnostne odovzdané počas plenárneho zasadnutia ÚV SSP koncom júla.
(mm-m)

Dňa 11. júla sa v Kežmarku slávnostne otvorili brány
24. ročníka medzinárodného festivalu remesiel a kultúry
Európske ľudové remeslo, ktorý bol v tomto roku venovaný
výrobcom a spracovateľom kože i kožušín. Vo viac ako deväťdesiatich stánkoch sa počas troch dní predstavilo vyše
200 remeselníkov zo Slovenska i iných európskych krajín.
Festival navštívil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý nad
ním zároveň prevzal záštitu. Okrem zručnosti prítomných
remeselníkov mohli diváci obdivovať aj tanečné a spevácke umenie folklórnych súborov z Gruzínska, Turecka, Česka,
Bosny, Ukrajiny, Srbska, Maroka a Izraela, ale aj domácich
umelcov, či známu folkovú speváčku Lenku Filipovú s hosťami.
Na kežmarskom hrade bolo možné vzhliadnuť tradičnú rozprávku,
umenie sokoliarov z Banskej Štiavnice, historický šerm, historické
scénky, či vypočuť si hudbu z dôb
dávno minulých. Posledný deň bol
vyhlásený Kráľ remesiel, ktorým
sa v tomto roku stal drevorezbár
Cyril Kocúrek. Napriek tomu, že
počasie podujatiu veľmi neprialo, počas troch dní prišlo umenie
zručných majstrov obdivovať viac
ako tridsaťtisíc ľudí. (mm-m)
Foto: M. Oháleková
30

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Prvý augustový víkend na Zamagurí patrí už niekoľko
rokov tradične Dňom mesta Spišská Stará Ves. V tomto
roku sa domáci
i návštevníci jediného zamagurského mestečka
mohli
kultúrne
vyžiť v piatok pri
návšteve divadelnej hry Ženský
zákon, ktorá bola
pretransformovaná do miestneho nárečia, v sobotu počas
tanečnej zábavy alebo v nedeľu, keď im zahrala dychová hudba z Vyšných Lápš, či populárna hudobná skupina
Drišľak. Na svoje si prišli však aj pasívni i aktívni fanúšikovia športu, a to počas turnajov v tenise, šípkach, šachu,
hokejbale, love rýb, lukostreľbe, streľbe zo vzduchovky,
či pretekoch dobrovoľných hasičských zborov z okresu
Kežmarok. Naprázdno nevyšli ani chuťové bunky zúčastnených, ktorí si mohli pochutnať na poľovníckom guľáši
a halásle, ktoré pripravili miestne organizácie poľovníkov
a rybárov, ale aj na tradičnej regionálnej kuchyni. Pre deti
bolo pripravené detské dopoludnie plné hier a pre vedychtivých náučný chodník Štátnych lesov Tanapu. Atmosféru dní mesta dopĺňal Staroveský jarmok. Podujatie vyvrcholilo odovzdávaním ocenení mesta, ktoré si v tomto
roku prevzali MUDr. Milan Novotný, Ing. Peter Výrostek
a Ing. Miloš Strmenský. (mm-m)

Slovenský cyklista Peter Sagan
je vo svetovej športovej terminológii už uznávaným pojmom. Iste
k tomu prispeli aj úspechy na najznámejšom cyklistickom podujatí
Tour de France, kde v posledných
dvoch rokoch získal ako najlepší
jazdec v bodovacej súťaži zelené
tričko, považované za druhý najcennejší dres týchto pretekov.
Tento rok sa mu podaril hattrick
a opäť stál v zelenom tričku na stupni víťazov s najlepším
doterajším výsledkom 431 bodov, a to i napriek tomu, že
sa mu nepodarilo vyhrať ani jednu etapu, štyrikrát skončil
druhý i štvrtý a raz tretí. (mm-m)

Ničivá voda

Koncom júla zasiahli územie Slovenska lokálne povodne.
Prívalu dažďa sa nevyhli ani oblasti severného Spiša a v obciach Jezersko, Malá Franková, Veľká Franková, Vlková, Slovenská Ves, Vrbov a Žakovce bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Prívalová voda zaplavila pivnice, záhrady,
či cesty, pričom miestne komunikácie aj značne poškodila
a spôsobila ďalšie zosuvy pôdy. Okrem severného Spiša sa
dažďová smršť prehnala aj Vrátnou dolinou, kde napáchala
škodu za zhruba desať miliónov eur. (mm-m)
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Blahoželáme

Drahý otec,

Ako ruža pekne kvitne,
tak nech kvitne život Tvoj.
Nech Ti šťastie s láskou svieti,
nech Ti žičí osud Tvoj.
Všetko najlepšie!
Toto blahoželanie zasiela Márii Majerčakovej z Novej Belej
pri príležitosti 40. narodenín,
ktoré oslávila 29. augusta t.r.,
dcéra Natália, otec, sestra a brat s rodinami.
***
Roky tak padajú ako meteory,
jubilant ich strácal, nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou činov
hru nesmiernu.
Horkosť sa stratila, zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo a láska víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Gratuláciu zasielame Ing. Milanovi Budzákovi z Jezerska, ktorý oslávil 5. augusta t.r. krásne 70. narodeniny.
***
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu mamu od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia, božieho požehnania,
v ňom je žitia sila, aby tu
radostne a šťastne žila.
Blahoželanie
zasielajú
Helene Magierovej z Kacvína, ktorá 5. augusta oslávila
85. narodeniny dcéry a syn
s rodinami. Ku kruhu gratulantov sa pripájajú vnučky,
vnukovia a pravnuci.
***
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti k Tvojmu sviatku zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
Tento krásny vinš patrí Jozefíne Magierovej z Kacvína,
ktorá 9. augusta 2014 oslávila 40. narodeniny. Do ďalších
rokov života všetko dobré z úprimného srdca želá mama
a sestry s rodinami.
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Ako to rýchlo preletelo
nad Vašou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátrate v diali,
spomienky sa Vám roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo,
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežili ste tie roky darmo.
Vinš ku krásnym 90 narodeninám, ktoré krajan Jozef
Surma z Krempách oslávil 26. júla, zasielajú dcéry s manželmi, 16 vnúčat, 22 pravnúčat a ostatná rodina.
***
Tak. ako slnko každé leto rozdáva ľuďom zlaté lúče, Vám ho
dnes v tejto slávnostnej chvíli udelil život. Udelil Vám ho za
to, že ste 50 rokov dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať
prekážky, ktoré Vám pripravil. O tom, že si toto ocenenie
plným právom zaslúžite, nepochybuje nikto z Vašich blízkych. Všetci Vám do ďalšieho spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia, lásky a veríme, že sa tu takto
spolu opäť stretneme pri ďalšom okrúhlom výročí Vášho
sobáša.
Tento vinš patrí Margite a Jánovi Griglakovcom z Vyšných Lápš k ich životnému jubileu - zlatej svadbe, ktorú
oslávili v júli.
Pevné zdravie a božie požehnanie praje MS SSP vo Vyšných Lapšoch.
***
Dňa 12. júla 2014 si
v kostole sv. Jána Krstiteľa v Orávke svoje
slávnostné novomanželské áno do spoločného života povedali
Izabela Holica z Orávky, vnučka
Joanny
a zosnulého Antona
Holicovcov, a Dawid
Grabowski z Dąbrowy
Górniczej, vnuk Márie
a Jána Jarominovcov
z Podsklia. Snúbencov
zosobášil dp. farár Tadeusz Dąbrowski.
Pri tejto príležitosti
na spoločnú cestu životom praje veľa lásky,
šťastia, zdravia i Božieho požehnania celá
oravská rodina.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Výstava prác z výtvarnej
súťaže L. Korkoša vo Varšave

V

polovici júla sa v priestoroch Slovenského inštitútu
vo Varšave uskutočnila vernisáž výstavy prác
z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom „Odkaz sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu“. Do celoročnej súťaže, organizovanej redakciou krajanského
časopisu Život a Slovenským inštitútom vo Varšave,
bolo zaslaných 292 prác od 282 mladých autorov zo

DAR SRDCA

Do našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka Júlia
Ščureková z USA, pochádzajúca z Novej Belej, sumou
200,- zlotých, ktorú venovala na činnosť Spolku Slovákov
v Poľsku. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św.
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.

spišských a oravských základných škôl a gymnázií.
Návštevníci Slovenského inštitútu v centre Varšavy si
mohli výstavu prezerať do polovice augusta tohto roku,
neskôr bola prezentovaná v sídle Bulharského kultúrneho inštitútu vo Varšave. Jeho riaditeľka Kalina Stancheva
prejavila o túto výstavu mimoriadny záujem, keďže, ako
uviedla v rozhovore s riaditeľom Slovenského inštitútu
Milanom Novotným, je presvedčená, že: ,,Odkaz sv. Cyrila
a Metoda je spoločným dedičstvom slovenského, bulharského i ďalších slovanských národov“. (Ľ. Miller)

Oprava

V Živote č. 6/2014 na strane 21 sme v článku Deň poľskej a slovenskej poézie uviedli v časti Výsledky súťaže nesprávne meno víťaza v mladšej skupine (1.-4. trieda ZŠ)
v kategórii próza Kamil namiesto Kamila Łukaszová zo Základnej školy z Krempách a v staršej skupine (5.-6. tr. ZŠ
a gymnazisti) v kategórii poézia sme uviedli, že Karolína
Łukaszová je zo Základnej školy z Krempách a správne ma
byť: zo Základnej školy z Novej Belej. Za vzniknuté chyby sa
dotyčným žiakom ospravedlňujeme.
Redakcia

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.
• 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 utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• august – 26.08.2014
• september – 30.09.2014
• október – 28.10.2014
• november – 25.11.2014
• december – 30.12.2014
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.30 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 hod.,
filiálka Tatranská Javorina - kostolík
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 15. júla 2014 zomrela vo veku
83 rokov krajanka

Dňa 12. júla 2014 zomrela v Podvlku vo veku 74 rokov krajanka

MÁRIA MILONOVÁ

MÁRIA GRIBAČOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou
a propagátorkou časopisu Život. Svojím slovenským koreňom bola verná až
do smrti a v tomto duchu vychovala aj
svoje deti. Aktívne sa zúčastňovala na
krajanskom dianí, ktoré vždy so záujmom sledovala a snažila sa, aby bolo prítomné aj v jej obcí.
Zomrelá sa narodila 14. mája 1931 v rodine Terézie
(rod. Ježierčakovej) a Michala Chyžnovcov v Čiernej Hore.
Od skorej mladosti pomáhala rodičom na gazdovstve. Bola
výbornou žiačkou, čo často v rozhovoroch spomínala, ale
ako jedinú dcéru ju rodičia nedali vyučiť, aby mali doma
pomoc. V roku 1949 sa vydala za Františka Milona. Vychovala šesť deti: Mariána, Paulínu, Vladislava, Janku, Helenku a Marienku.
Popri gazdovstve osem rokov tkala doma pokrovce pre
Cepeliu. Keď deti vyrástli, vybrala sa za zárobkom do USA,
kde bola jeden a pol roka. Po návrate z USA začala pracovať v odbočke Tatranského múzea v Čiernej Hore. Sprevádzala turistov po skanzene zriadenom v bývalej usadlosti
rodiny Korkošovcov, ktorá sa po vojne vysťahovala na Slovensko. Návštevníci mali veľmi radi sprievodkyňu, keďže
vedela pútavo rozprávať nielen o rodine Korkošovcov, ale
aj o obci a regióne. Mária mala veľmi dobrú pamäť a bez
rozmýšľania uvádzala všetky dáta spojené so životom rodiny Korkošovcov, ktorú veľmi dobre poznala a udržiavala
s ňou kontakt. V staršom veku chorľavela a sprevádzanie
po múzeu odovzdala dcére Helene.
Tešila sa viacerým vnukom a pravnukom, ktorým taktiež, ako i svojim deťom, hovorila o Slovensku i slovenčine.
Bola vždy veselá a usmiata a s ochotu sa s každým porozprávala. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Mária sa narodila 31. marca 1940
v slovenskej rodine Johany a Ignáca
Moždeňovcov v Malej Lipnici. Jej detstvo pripadlo na časy druhej svetovej
vojny. Počas frontu bola celá rodina
z Lipnice evakuovaná. Keď Mária nastupovala do základnej školy, do Malej Lipnice nastúpil
učiteľ zo Slovenska. Najradšej si spomínala na vynikajúceho slovenského učiteľa Jozefa Dobšinského. Práve vďaka
nemu si Mária zahrala prvýkrát v ochotníckom divadle,
ktoré tento učiteľ so svojimi žiakmi založil, a ako žiačka 7.
triedy si zahrala hlavnú úlohu v Pytliakovej žene. Divadlo
bolo odjakživa jej veľkou záľubou a tá ju neopustila po celý
život.
Mária sa so svojím budúcim manželom Eugenom,
ktorý pochádzal z Podvlka, sa zoznámila v Uszyciach na
Sliezku. Zosobášili sa 8. februára 1958 v kostole sv. Štefana kráľa v Malej Lipnici. Po svadbe sa Mária presťahovala
do Podvlka a tu si postavili svoj dom. V slovenskom duchu
vychovali svoje tri deti - Máriu, Mariána a Barbaru. Eugen
pracoval ako školník v neďalekej škole a Mária upratovala
v škôlke.
Od začiatku sa zapájali do života miestnej skupiny.
U Márie sa prejavil nielen herecký, ale i režisérsky talent,
vďaka ktorému 10 rokov viedla krajanský ochotnícky divadelný súbor Ondrejko. Okrem toho Mária rada vystupovala na tradičných krajanských podujatiach, na ktorých
s obľubou spievala slovenské piesne.
Odišla od nás dobrá a aktívna krajanka, starostlivá
manželka, mama, babička a prababička. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
ÚV SSP, redakcia Život a MS SSP v Podvlku

MS SSP v Čiernej Hore a redakcia Život

Dňa 9. júla 2014 zomrela v Jurgove vo veku 86 rokov krajanka

Dňa 7. júla 2014 zomrela v Čiernej Hore od Tribša vo veku 84 rokov
krajanka

KAROLÍNA
GOMBOŠOVÁ

MÁRIA MILONOVÁ
rod. Vaclavová

Zosnulá bola dlhoročnou a verZosnulá bola vernou krajankou
nou čitateľkou časopisu Život
a dlhoročnou čitateľkou časopisu
a členkou MS SSP v Jurgove. Odišla
Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, babička, praba- starostlivá matka, babka, prababka a teta. Nech odpočíva
bička, sestra a známa. Nech odpočíva v pokoji!
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

ročník 56

MS SSP v Čiernej Hore od Tribša
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM
Dominika Kubalová

PRÁZDNINY

Ako ten čas rýchlo letí,
potešia sa hlavne deti.
Prišlo leto a s ním čas,
brány školy zavrieť zas.
Deti sa už vytešujú,
na prázdniny sa chystajú.
S elánom si balia veci,
do tábora chcú ísť všetci.
Na bicykloch na výlet,
a či spoznať celý svet.
Kúpať, hrať sa celý deň,
budeže to radosť len.
Keď sa potom leto skončí,
budík ráno hlasno drnčí.
„Prázdniny“ ver škoda, ach,
zostanú len v spomienkach.

DNI
V TÝŽDNI
Niekedy nám týždeň
ubehne ako voda.
Inokedy sa vlečie
ako slimák. Určite
už poznáš, ako sa
niektoré dni v týždni
volajú. Vieš ich ale
usporiadať podľa
toho, ako nasledujú
za sebou?

Milé
deti,
pripravili sme pre vás zaujímavú úlohu. Pozrite sa pozorne na obrázok a rozhodnite komu patria, ktoré veci? Ob-

rázok pekne vyfarbíte a pošlite nám do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do
súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V júli sme odmenili: Alexandru Kasprzakovú z Jablonky a Filipa Petruščáka z Malej Frankovej.
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text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

R

ozárium. Počuli ste už to slovo niekedy? Aj ja som tak
vyvalila oči, keď mi mamka oznámila, že plánuje babskú jazdu do najbližšieho rozária. Ak to má byť cieľ
nášho výletu (na ktorý sa mamka zjavne veľmi teší), tak to
nič zlé ani nepríjemné byť nemôže. A naviac - veď to slovo
tak ľubozvučne zneje! Rozárium. Tak dobre. Pre tých, čo
ešte stále netušia, o čom je reč, mám poučku od tety Ivky,
účastníčky výletu. Rozárium (odvodené z latinského slova
Rosa = ruža) je záhrada alebo park, najčastejšie verejný, kde
sa pestujú ruže. Keď sme v ten deň vystúpili z auta, hneď
sme vedeli, že sme tu správne. Oči síce ešte nič nevideli,
ale nos, ten už registroval
nádhernú kvetinovú vôňu
a fakt ho stačilo len nasledovať. Ako sa hovorí – ísť
rovno za nosom. Vykamienkovaným chodníkom
sme prišli pred celkom
zachovalý kaštielik, odkiaľ
sa cestičky do záhrady
rozbiehali na dve strany.
Bolo úplne jedno, ktorou
by sme sa boli vybrali,
všade na nás čakalo plno
nádherných ruží. Prvých
pár metrov sme očarení
prešli bez jediného slova.
Sledovala som tetu Ivku,
ako opatrne (akoby bol
kvet naozaj len prchavá
vôňa) vzala hlávku ruže
medzi prsty v otvorenej
dlani, jemne kvet nadvihla
a zároveň sa ona sklonila.
Zatvorila oči a s pôžitkom
sa nadýchla. Vydržala tak
malú chvíľočku a potom
ružu spätným chodom uložila na miesto. Ihneď som to
skúsila aj ja. Neviem prečo, ale k týmto ružiam som sa
správala ako k naozajstným kráľovnám. Takmer som si od
nich vypýtala povolenie privoňať si. Už som si nacvičovala
slávnostnú poklonu, keď sa odniekiaľ objavil pán v zástere a s nožnicami v ruke. Podľa mňa prikvitol! Ale bol fakt
milý. Privítal nás v rozáriu a keď zbadal náš záujem, sám
nás ružovým sadom posprevádzal a trpezlivo odpovedal
na všetky naše otázky. Veľa som sa dozvedela. Doposiaľ
som ruže delila na červené, ružové, žlté a biele. Nesmejte
sa, naozaj som o ružiach viac nevedela. Ujo záhradník nám

ročník 56

najprv ukázal ruže záhonové. Tie rástli popri chodníčku
a mali krásne pevné hlávky. Určite sa strihajú do kytíc. Je
logické, že ruže, ktoré rastú ako veľké kríky, sa budú volať
kríkové, že? Aj tak ma ružový ujo pochválil. Mamka ostala stáť ako začarovaná pred veľkou žltou guľou uprostred
malej trávnatej lúčky. Krík bol vyšší ako my a bol naozaj
zaplavený voňavými žltými kvetmi, ktoré mali asi tisíc
okvetných lístkov. Že vraj romantická plnokvetá anglická
ruža s intenzívnou vôňou. A mala aj meno! Nezapamätala
som si ho. S obdivom som sledovala, ako tie dlhé a komplikované názvy sype náš sprievodca ako z rukáva. Zaviedol
nás k záhradnému pavilónu, kde sa po kovovej konštrukcii
šplhalo do neba tisíce voňavých krások – ruží popínavých.

Úplne vzadu záhrady sme objavili čarovný ružový koberec
z ruží pôdokryvných (to akože pokrývajú pôdu) a mojím
obľúbencom sa stala ruža stromčeková. Naozaj. Mala tenučký kmeň a hore milú kvetovanú guľko-korunu. Ako
strom. A boli aj také, ktorým kvety prevísali ako konáre
smutnej vŕby. Uf, bolo toho dosť. Ružový ujo nám odporučil odpočinok na bielej drevenej lavičke. Nie preto, že
by bola zo všetkých najkrajšia, ale za našou lavičkou rástla
mohutná červená kráska, ktorej kvety voňali naozaj nezvyčajne príjemne. A tak sme tam sedeli a zhlboka dýchali
a bolo nám fajn. Ako v ružovom sne.
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ŠPORT
halový brankár, Bartłomiej Kapołka
– brankár na tráve, Andrzej Sołtys,
Patryk Kamiński, Jarosław Sołtys,
Józef Mondel, Krzysztof Kapołka,
Franciszek Gelata, Mateusz Sołtys
a Władysław Gelata.
Dawid Pacyga a Krzysztof Cipta sú vynikajúcimi hráčmi nielen
na ihrisku, ale i v zákulisí a vedia celý tím pozitívne motivovať
k hre. Krištof Cipta je zároveň
výborným organizátorom, vďaka
čomu sa mužstvo neustále rozvíja.
Celý futbalový tím veľmi dobre navzájom spolupracuje, čo
vidieť aj na ihrisku. Od samého
začiatku, odkedy bolo futbalové
družstvo vytvorené, patrí medzi
silných súperov, a to i napriek tomu, že Lapšanka nemá
svoje futbalové ihrisko. V lete trénujú na súkromnom pozemku, ktorý sprístupňuje Henryk Janeczek a v zimnom
období si prenajímajú športovú halu v Nižných Lapšoch.
Občas im pri tréningoch pomáha učiteľ telocviku Radosław Szczęsny. Pri tejto príležitosti predseda spomenul tiež sponzorov družstva, ktorými sú manželia Barbara a Ján Soltysovci. Sumou 1200 zl prispeli na dresy pre
hráčov a DPZ doložil čiastku 700 zl. Manželia Soltysovci
finančne podporujú taktiež všetky zápasy, za čo im patrí
veľká vďaka.
Členovia futbalového družstva patria zároveň medzi
najaktívnejšie osoby v mládežníckej sekcií DPZ, kde je taktiež viditeľný ich bojový duch a tento rok na Gminných požiarnických pretekoch dievčatá obsadili II. miesto a chlapci III. Jedným z posledných úspechov tohto futbalového
družstvá bolo víťazstvo nad futbalovým mužstvo z Nižných
Lápš, ktoré koncom júla tohto roka zdolali 2:1. Srdečne im
gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Futbalové družstvo v Lapšanke
autor DOROTA MOŚ
Tentokrát sa budeme venovať futbalovému družstvu z Lapšanky. Pôsobí pri DPZ v Lapšanke. Je to najmladšie futbalové družstvo
na Spiši, a bolo založené len pred dvoma rokmi. Aj napriek tomu ich
výkony svedčia o tom, že rýchlo vstúpia do povedomia verejnosti.

P

redsedom futbalového družstva Lapšanka je Henryk
Janeczek, ktorý je zároveň členom Dobrovoľného
požiarného zboru v Lapšanke. História vzniku futbalového družstva je s týmto zborom úzko spätá. Lapšanský
zbor totiž zorganizoval akciu, ktorá mala za úlohu priblížiť
prácu – službu, ktorú vykonáva hasič. Účelom tejto akcie
bolo predovšetkým prilákanie mládencov do miestneho DPZ. Odozva po tejto akcii bola viac ako uspokojivá.
Záujem stať sa dobrovoľným hasičom prejavilo mnoho
mladých chlapcov. Chlapci, ktorí utvorili mládežnícku sekciu, však po prvom sústredení prišli za pánom Janeczkom
a poprosili ho o pomoc pri organizácii futbalového družstva. V tomto je naozaj lapšanské futbalové družstvo ojedinelé, pretože vzniklo
z iniciatívy mládeže. Vyštartovali s dvoma
družstvami v kategóriách mládež a seniori.
Na tvárach lapšanských futbalistov
vidieť ich záujem, energiu a chuť súperiť
s ostatnými futbalovými družstvami a tá
im nechýba ani v zápasoch. V prvom svojom turnaji ešte v roku 2012, do ktorého
sa zapojili, tj. o Halový Pohár Vojta Gminny
Nižné Lapše, vybojovali 4. miesto a stali sa
tak objavom roka. A o rok neskôr, tj. v roku
2013 obsadili v Osturni v rámci III. ročníka
minifutbalového Memoriálu MUDr. Jaroslava Mudráka 2. miesto. Obyvatelia Lapšanky môžu byť preto na svoje futbalové
družstvo právom hrdí.
Členmi družstva sú: Dawid Pacyga,
Krzysztof Cipta, Mateusz Kapołka, Damian
Janeczek, Mariusz Jendrusiak, Jarosław
Mondel, Daniel Jendrusiak, Kamil Trzop –
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MOTO A VARENIE

Volvo XC 60 Ocean Race
Ocean Race poháňa radový päťvalecový turbodiesel so zdvihovým objemom 2,4 l a maximálnym výkonom 120 kW (163 k)
v kombinácii so šesťstupňovou automatickou prevodovkou Geartronic s pohonom 4x4. S maximálnym nasadením XC 60 prekoná
stovku v čase 11 sekúnd. Táto zostava skôr imponuje vyváženosťou
a pružnosťou. Prevodovka radí pokojne a mäkko a po preklopení
voliacej páky do športového režimu aj pohotovo.
Pri diaľničnej stotridsiatke a zaradenej šestke zas
prevodovka drží motor v pomerne úspornom režime 2 400 otáčok. Vďaka tomu sa priemerná spotreba pohybuje reálne okolo 8 l/100 km.

dadlách). K tomu detaily s dizajnom matného hliníka. V
širokom rozsahu nastaviteľný volant pasuje do dlaní. Keď
XC 60 prekročí limitovanú vzdialenosť od prekážky, rozbliká sa kontrolka purpurovým svetlom na prednom okne.
Zároveň zaznie naliehavý alarm. Ak to nepomôže, Volvo
začne samo brzdiť a pri rýchlosti do 30 km/h aj celkom
zastaví. Kamera monitoruje vodiča a ak zaregistruje únavu, nenechá si to pre seba a stupňujúca sa signalizácia
nesúhlasí ani s písaním SMS za volantom. Sedadlá vpredu

S

ériu Volvo Ocean Race reprezentuje
príznačný odtieň metalického lakovania Ocean Blue II a jeho obraz dopĺňajú
originálne hliníkové osemnástky, pochrómovaná dekorácia okolo okien a identifikačné
logá. Ale aj s atraktívnymi osemnástkami
ostáva Volvo CX 60 komfortne odpruženým
vozidlom. Za jeho volantom sa dá ľahko
zabudnúť, že miesta s vytrhaným asfaltom sa patrí obchádzať a pred vjazdom na
kamenistú cestu spomaliť.
Všetko ostatné je klasicka XC 60. Interiér
je vlastne vkusne zariadená obývačka, do ktorej rámca zapadá kombinácia hnedej (na palubnej doske) s béžovou
(na výplniach dverí, kobercoch a kožou potiahnutých se-

i vzadu poskytujú naozaj dostatok priestoru a pohodlia.
A priestoru je dostatok aj v kufri, do pravidelne vytvarovaných 490 l sa toho zmestí naozaj veľa. (ms)

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Paradajková polievka (nezapražená)

1/2 litra paradajkového pretlaku, 1 liter vody, trochu
čierneho korenia, 2-3 lyžice mletej zeleniny (alebo Vegety),
1/4 zeleru (alebo zelerové listy), trochu soli a cukru, 2 lyžice
stopenej masti, 2 lyžice ryže alebo tarhone, 10 dkg klobásy.
Pracovný postup: Paradajkový pretlak, vodu, klobásu,
korenie, mletú zeleninu alebo Vegetu a zeler dáme variť
asi pol hodiny. Keď použijeme Vegetu, varenie trvá kratšie, iba 10 minút po zovretí. Potom pridáme podľa chuti
soľ, cukor, 2 lyžice masti (alebo zvyšky masti z pečienok)
a nakoniec prebranú a sparenú ryžu. Keď je ryža mäkká,
pridáme drobno pokrájaný zelený zeler.

Pečená hus

1 hus, soľ, voda (5 jabĺk).
Pracovný postup: Ošklbanú hus sparíme vriacou vodou,
dobre očistíme a opálime kúskom horiaceho papiera, potom ju studenou vodou opláchneme a vypitveme. Z očistenej husi odsekneme nohy, krídla (len predlaktie), krk,
vnútro dobre umyjeme, osolíme celú, posypeme rascou a
ak máme, naplníme umytými neolúpanými jablkami. Priročník 56

pravenú hus dáme na pekáč najprv prsiami dolu, podlejeme vodou a v rúre pečieme.
Keď je hus dobre vykŕmená, nepridávame masť, lebo
sa pečie vo vlastnej masti a počas pečenia zbytočnú masť
zlievame, aby sa hus v šťave nevarila. Hus občas podlievame vlastnou šťavou. Keď chceme, aby bola pečienka
červená a chrumkavá, pečieme ju asi 1/4 hodiny bez polievania vodou. Po upečení necháme ju trochu ochladiť,
pokrájame, potom dáme na misu a polejeme šťavou.

Šalát zo zelenej fazule

30 dkg strukov zelenej fazule, 2 cibule, soľ, voda, trochu
cukru, ocot, korenie.
Pracovný postup: Umyté, na kocky pokrájané struky zelenej fazule dáme variť na mäkko do vriacej osolenej vody.
Keď je fazuľa uvarená, vyberieme ju z vody, necháme ocediť a ochladiť, pridáme drobno pokrájanú cibuľu. Do vody,
v ktorej sa varila fazuľa, dáme trochu cukru a octu, polejeme ňou fazuľu, dáme na šalátovú misu a povrch posypeme tlčeným čiernym korením. Misa sa krášli pokrájanými,
na tvrdo uvarenými vajcami.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské
vydavateľské centrum : 2012
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NAŠA PORADŇA
Wpływ pływania
na zdrowie człowieka

KOSMETOLOG
Domowe Spa z arbuzem

A

rbuz to naturalny kosmetyk,
a jego zapach relaksuje i odpręża. Maseczki, toniki i mleczka
z tych owoców działają chłodząco, dlatego doskonale sprawdzają się przy różnego
rodzaju opryszczkach,
wypryskach i trądziku.
Arbuz dodatkowo nawilża i ujędrnia skórę.
Jego sok i wyciąg z pestek, ma coraz większe
zastosowanie w kosmetologii. Ze specjalnych arbuzowych zabiegów upiększających można skorzystać w salonach
kosmetycznych. Cieszą się one sporym
zainteresowaniem.
Arbuz to bogate źródło antyoksydantów, likopenu, beta karotenu,
potasu, magnesu, fosforu, żelaza
oraz witaminy A. Zawiera on kwasy
askorbinowy i jabłkowy, które mają
działanie złuszczające. Owoc ten jest
doskonałym kosmetykiem dla cery
suchej i zniszczonej. Dodaje on skórze blasku, rozświetla ją oraz pozostawia promienną i zadbaną. Atutem
kosmetyków na bazie arbuza jest ich
lekkość, nie zapychają porów i mogą
być stosowane przez osoby o cerze
tłustej i trądzikowej. Mają działanie
ściągające i oczyszczające rozszerzone i zapchane pory. Arbuz również
chroni skórę przed wolnymi rodnikami, a kosmetyki z jego zawartością
można z łatwością przygotować także
w domowych warunkach. Owoc ten:

Nada skórze blasku
Należy wycisnąć sok z arbuza
i zmieszać go z rozgniecionymi liśćmi
mięty. Tak przygotowaną mieszankę wlewamy do pojemnika na kostki
lodu i zamrażamy. Arbuzowo-miętowymi kostkami lodu należy delikatnie
masować skórę. Taki zabieg doskonale ściąga pory i nadaje skórze blask.

Odmłodzi
Wyciśniętym z arbuza sokiem należy posmarować twarz. Po około 15
38

minutach zmyć bardzo ciepłą, a następnie zimną wodą. Skóra zostanie
odświeżona i wizualnie odmłodzona.

Złuszczy stary naskórek
Rozgniecionego na papkę arbuza
należy nałożyć na twarz. Po 10-15
minutach zmyć arbuzową maskę chłodną
wodą. Efektem będzie
łagodne złuszczenie
naskórka i delikatny
lifting. Jeśli jesteś posiadaczem cery suchej
do papki z arbuza dodaj banana, natomiast
osobom o cerze tłustej dobrze zrobi
dodanie jogurtu naturalnego.

Nawilży i zregeneruje
skórę twarzy
Należy zetrzeć (można wycisnąć
sok) arbuza i zielony ogórek, wymieszać. Maseczkę nałożyć np. na twarz
na 20 minut, następnie zmyć chłodną wodą. Zabieg ten mocno nawilży
skórę i zlikwiduje obrzęki. Doskonale
sprawdzi się w przypadku poparzeń
słonecznych. Przyśpieszy procesy naprawcze w skórze, zredukuje pieczenie i zaczerwienienie.

Rozświetli skórę
Arbuza należy zmiksować (około
jednej szklanki) i wymieszać z czterema łyżkami brązowego cukru i sokiem z 1/2 cytryny. Tak przygotowaną
mieszankę wkładamy do słoika, który
zamykamy pokrywką, przechowujemy w lodówce nie dłużej niż tydzień.
Domowego peelingu arbuzowego
używamy jak każdego innego, przy
braniu kąpieli. Ten naturalny peeling
nawilży i rozświetli skórę.

Wygładzi stopy
Zmiksowanego arbuza należy
wymieszać z mączką z ciecierzycy.
Aby uzyskać taką mączkę wystarczy
zmielić cieciorkę w młynku do kawy
i przesiać. Tak wykonana mikstura
ma działanie złuszczające, skutecznie
oczyszcza, ściąga i rozświetla skórę.
Również doskonale odświeży i wygładzi stopy.
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Człowiek rodzi się z odruchem
pływania, ale gdy we wczesnym
dzieciństwie odruch ten nie jest
podtrzymywany – zanika. Musimy
więc na nowo uczyć się poruszania
w wodzie, co nie każdemu przychodzi z łatwością. Warto jednak zdobyć tę umiejętność, bo pływanie
to zdecydowanie najlepsza forma
aktywności, odpowiednia dla osób
w każdym wieku, również chorych.
Nie obciąża bowiem układu ruchu,
a wysiłek rozkłada się równomiernie
na całe ciało.
W wodzie nie pocimy się, dobrze
dobrana temperatura wody powoduje, że nie jest nam gorąco, a przy
tym wszystkie stawy oraz kręgosłup
są rozluźnione. Badania dowodzą, że
regularne pływanie zapobiega chorobom wieńcowym. Systematyczna
aktywność poprawia również wydolność. To wszystko przyczynia się do
wydajniejszej pracy naszych tętnic,
jednocześnie zmniejszając podatność na choroby.
W trosce o zdrowie należy pamiętać: nie pływaj tuż po jedzeniu
ani całkiem na czczo (najlepiej dwie
godziny po posiłku). Klapki chronią stopy przed poślizgnięciem się,
ale też przed infekcjami grzybiczymi. Jeśli chlorowana woda wywołuje podrażnienia oczu, po wyjściu
z basenu przemywaj je solą fizjologiczną. Po basenie dokładnie umyj
ciało mydłem, a włosy szamponem.
Przed ubraniem się posmaruj skórę
balsamem nawilżającym. W trakcie
miesiączki lepiej zrezygnuj z pływania. Warto również wspomnieć jak
ważne jest bezpieczeństwo w wodzie, jeżeli odczuwamy zmęczenie,
nie czujemy się pewnie w wodzie,
NIE powinnyśmy pływać sami. Jeśli
kąpiemy się w miejscach do tego
nie przeznaczonych, bardzo podejrzanych, gdzie woda jest nieznanej
głębokości, NIE powinniśmy skakać
do wody. Corocznie ok. tysiąca osób
doznaje urazów kręgosłupa. Na sam
koniec NIE należy pływać pod wpływem nawet najmniejszej ilości alkoholu. Alkohol spowalnia nasze reakcje!
8/2014
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Pływanie jest jednym ze sportów, który można uprawiać przez całe życie. Nie tylko latem, nie tylko w ładną
pogodę – pływać można przez cały rok. Przyjemne z pożytecznym? Warto zaproponować częste zajęcia na basenie
dzieciom i młodzieży, ponieważ pływanie nie tylko pozwala wzmocnić wszystkie grupy mięśni i utrzymać prawidłową postawę, ale wyrobi w młodym człowieku takie cechy,
jak systematyczność, odpowiedzialność, odwagę, zdyscyplinowanie. O pływaniu mówi się, że łączy przyjemne z pożytecznym. Pożyteczne są wszystkie aspekty zdrowotne
związane z regularnym ruchem i jego dobroczynnym wpływem na organizm. Przyjemne natomiast jest to, że ruch
w wodzie powoduje swego rodzaju masaż, który poprawia ukrwienie skóry i tkanki podskórnej. Ma to szczególne znaczenie dla kobiet, ponieważ pomaga między innymi
w walce z celulitem. Dodatkowo, jest to dobry sposób na
odprężenie i relaks.
Pływanie na receptę? Woda pomaga także szybciej powrócić do zdrowia osobom po urazach czy operacjach, na
przykład kolan lub kręgosłupa. To dlatego niektórzy trafia-

ją na basen dopiero po skierowaniu przez lekarza czy fizjoterapeutę. Pływanie i różnego rodzaju ćwiczenia w wodzie
są elementem rehabilitacji, ponieważ wrażenie lekkości
w wodzie, delikatny opór stawiany przez wodę oraz brak
zagrożenia upadkiem pozwalają ćwiczyć nawet osobom,
które nie są w pełni sprawne ruchowo. Chłodna woda
zmniejsza też odczuwanie niektórych rodzajów bólu. Pływanie jako rehabilitacja powinno odbywać się ściśle według zaleceń lekarza czy rehabilitanta. Mimo, iż uznawane
jest za sport dla każdego, to nie przy wszystkich urazach
czy schorzeniach można samemu do woli wybierać rodzaj i intensywność treningu. To samo dotyczy kobiet
w ciąży, niemniej jednak wiele z nich może relaksować się
na basenie, kiedy inne formy aktywności fizycznej są dla
nich zbyt obciążające.
Wodny aerobik? Coraz więcej basenów proponuje ciekawe formy zajęć grupowych, takich jak wodny aerobik
(zwany też aqua aerobikiem). Jest to bardzo dobra propozycja dla osób, które lubią wodę, ale nie potrafią dobrze pływać. Często nawet kobiety w ciąży – oczywiście po
konsultacji lekarskiej – mogą uczęszczać na takie zajęcia.
Osoby starsze, które nie ćwiczyły od wielu lat i boją się,
że mają zbyt słabą kondycję, również dobrze radzą sobie
podczas takiego aerobiku. Woda nie pozwala wykonywać
zbyt gwałtownych ruchów, więc ciężko jest stracić równowagę robiąc wymachy czy podskoki. Ponadto zajęcia
w grupie mobilizują do regularności, a często pozwalają
też zawrzeć nowe znajomości.

Elżbieta Krzysik

technik masażysta

PRAWNIK
Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne

12 lipca b.r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne, która umożliwia płynne udostępnianie materiałów i danych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Wprowadza ona nowe
zasady pobierania opłat i wprost określa ich wysokość.
Ustawa przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.
Niezależnie od tego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą dane z czterech zbiorów:
- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju,
- państwowego rejestru nazw geograficznych,
- bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
- numerycznego modelu terenu o interwale siatki co
najmniej 100 m.
ročník 56

Dane z tych czterech zbiorów będzie mógł sobie pobrać każdy ze strony www.geoportal.gov.pl.
Zniesiono także obowiązek uzgadniania sytuowania
projektowanych przyłączy energetycznych, gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych i innych. Regulacja ma też
zmniejszyć pracochłonność opracowania znacznej części
projektów budowlanych.
Zgodnie z nowelizacją cennik za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdzie się w załączniku do ustawy, w formie
tabel. Będą tam stałe stawki podstawowe opłat, jednostki
rozliczeniowe, a także współczynniki uzależniające opłatę
za pobierane dane m.in. od celu ich wykorzystania, ilości
lub wielkości obszaru, którego dane dotyczą.
Nowelizacja porządkuje zapisy dotyczące zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów i kartografów,
a także określa uprawnienia kontrolne Głównego Geodety
Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego m.in. wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców.
(Źródło: www.mac.gov.pl)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
PANNA (24.8.-23.9.)

Nerob nasilu viac ako môžeš, aj keď zisk môže byť
veľký. Nie zdvíhaj si latku
svojich možností len kvôli
ambíciám. Zaujmi sa začatou prácou.
Tak isto aj v láske. Nezabudni, že atraktívnosť a sľuby nepostačujú k šťastiu.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Nemáš veľa miesta na to,
aby si si predstavil svoje
dobré stránky. Buď trpezlivý, ak sa nedokážeš prebiť.
Zišla by sa ti dovolenka. Druhá polovica mesiace bude ľahšia, a nadíde čas aj
pre tvoje plány, ktoré ľahko zrealizuješ.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Niektorí známi budú preč
a to je pre teba šanca. Môžeš
využiť svoj um a nápaditosť.
Chýba ti romantika? Asi si
nezbadal, že tento mesiac padá najviac
hviezd z neba. Už je na čase zbaviť sa
žiaľu voči iným a odpustiť im.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Budeš mať problém s objektívnym hodnotením situácie. Daj si pozor na svoje
ušetrené peniaze. Nečakaj
na náhodné príležitosti. Tvoj
pocit bezpečia môže byť narušený, ale
nedovoľ, aby ho tvoja fantázia ešte viac
zničila.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Ber všetko, čo ti osud prinesie
a vôbec sa nemusíš obávať
rozhodnutí. Buď odvážny.
Vo vzťahu sa zblížiš s partnerom,
a nájdeš v ňom všetko, čo ti dáva pocit pravého zmyslu tvojho života, ktorý
ti dáva len láska.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

V práci sa nenáhli, veď sú
prázdniny. Ak sa cítiš horšie, nechaj sa chvíľu niesť
osudom. Sústreď sa na
vzťahy s druhými a porozmýšľaj o svojich citoch. Ak ťa priťahuje
niekto, kto rozmýšľa inak ako ty, prijmi
to ako skúsenosť.
40

RYBY (19.2.-20.3.)

Nemysli si, že to, čo dostaneme, je naveky. Nadídu výrazne zmeny a radšej ich brzdi.
Môžeš zrealizovať veľké plány, ale nezabúdaj o druhých. Zlatá stredná cesta
môže byť náročná. Využi preto svoju
inteligenciu a intuíciu.

BARAN (21.3.-20.4.)

Cítiš sa príliš unavený? Oddýchni si. Never tomu, že si
nenahraditeľný. Porozmýšľaj
o tom, čo je najdôležitejšie
a čo nepodstatné. Sústreď sa
na svoje zdravie. Možno sa niekto do
Teba zamiluje, odpoveď záleží len na
Tebe.

BÝK (21.4.-20.5.)

Zoznámiš sa so zaujímavými ľuďmi a navštíviš nezvyčajné miesta. Môžeš dosiahnuť niečo, o čo sa dlhší
čas usiluješ. Si do niekoho
zamilovaný? Je čas získať si polovičku
na svoju stanu. Si samotný? Je na čase
to zmeniť.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Mal by si sa hlbšie zamyslieť nad tým, čo sa doteraz
stalo. Možno si priveľmi veríš? Možno si nepostrehol
ambície iných? Porozmýšľaj o tom. Urážanie iných ti nepomôže.
Všetko, čo robíš, si najprv dobre premysli.

RAK (22.6.-22.7.)

Využi svoj čas v práci. Vhodná príležitosť netrvá večne.
Striehni na každú lepšiu príležitosť, aj na tú menšiu. Po
finančnej stránke bude tento mesiac dobrý. Nastal koniec ledajakých lások, je na čase sformalizovať
zväzok.

LEV (23.7.-23.8.)

Mesiac je priaznivý, naplnený energiou a optimizmom. Pritrafia sa ti
situácie ako na zavolanie,
v ktorých budeš môcť využiť svoj talent. Máš šancu nájsť si dobre
platenú prácu, „vyliečiť“ sa zo samoty,
prežiť krásnu dovolenku. (ms)
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NÁŠ TEST
Viete jesť zdravo?
1. Aká je jedna z hlavných výhod
vegetariánskej diéty doplnenej mliečnymi výrobkami?
a) Dostatočný prísun vitamínu B12; b) nižší príjem tukov;
c) znížené riziko chronických
chorôb, napríklad chorôb srdca.
2. Ktorý z týchto vitamínov získava naše telo predovšetkým zo
slnka?
a) K; b) E; c) D.
3. Orechy sú:
a) Plné tukov; b) vysokokalorické, ale v malých dávkach veľmi
zdravé; c) v podstate nie sú veľmi zdravé.
4. Strukoviny obsahujú predovšetkým:
a) Proteíny; b) tuky, c) cholesterol.
5. Vajcia s hnedou škrupinou sú:
a) Zdravšie ako tie s bielou; b) sú
od iného druhu sliepok; c) sú
lepšie na pečenie.
VYHODNOTENIE:
Najviac „a“ odpovedí: Výborne.
Výraz racionálna strava vám nie je
cudzí, aj keď v tejto oblasti nie ste
(zatiaľ) odborníčkou. Ak chcete aj v
budúcnosti profitovať zo svojich vedomostí o racionálnej strave, mali by
ste všetky zásady zavádzať poctivo aj
do praxe. Už teraz ste však na veľmi
dobrej ceste.
Najviac „b“ odpovedí: Je to obdivuhodné, ako viete pripraviť zdravé
jedlo v mnohých kombináciách a pritom je to vždy krásne upravené. Ste
majsterkou v takýchto záležitostiach
a nikdy si nenechá nič ujsť, čo by
mohlo prispieť k zveľadeniu vašich
poznatkov z tejto oblasti.
Najviac „c“ odpovedí: Pred vami
dlhá cesta v záležitosti zdravej výživy. Neviete si poradiť a skôr mate
sklon k vysoko kalorickým jedlám,
ktoré nie sú vždy prospešné pre vaše
zdravie. Avšak, keď budete chcieť sa
naučiť niečomu v tejto oblasti je to
možné. Chce to od vás veľa trpezlivosti, vytrvalosti a dôslednosti pri zavadzaní správnych návykov zdravého
stravovania. (aj)
8/2014

SLOVNÍK A HUMOR
- Včera som sa priznal svojej nastavajúcej zo všetkých svojich hriechov.
- No a?
- Nepomohlo to! O týždeň je
svadba.
***
Mladý Oravec sa prechádza s dievčinou popri lúkach, ktoré patria jeho
otcovi. Vtom jeden býček vyskočí na
jalovičku. Vzrušený mladík šepká dievčine do ucha:
- To by som aj ja rád.
- Pokojne môžeš, veď sú to vaše
kravy.
***
Rozprávajú sa dvaja malý chlapci a
jeden vraví:
- Odnaučil som babku hrýzť si
nechty.
- A ako si to dokázal?
- Schoval som jej zuby!
***
Prečo Boh nemá titul PhD.
1. Má len jednu známu publikáciu.
2. Tá je v hebrejčine.
3. Nie sú v nej odkazy na ďalšie
pramene.
4. Nebola publikovaná v známom
vedeckom časopise.
5. Mnohí pochybujú o tom, že ju
napísal osobne.
6. Musíme priznať, že je známa po
celom svete – ale čo robil potom?
7. Jeho schopnosť tímovej práce je
veľmi obmedzená.
8. Ostatným vedcom sa nepodarilo
zopakovať jeho experimenty.
9. Nepožiadal etickú komisiu o súhlas s experimentovaním na ľuďoch.
10. Keď sa mu jeden pokus nevydaril, pokúsil sa zahladiť stopy utopením pokusných objektov.
11. Jedincov, ktorí sa nechovali
podľa očakávania, vyradil z pokusného súboru.
12. Nechodil na prednášky – len
odkázal študentom, čo si majú preštudovať.
13. Nechal za seba učiť svojho
syna.
14. Prvých dvoch študentov vyhodil, pretože sa naučili niečo naviac.
15. Aj keď má len 10 požiadaviek,
väčšina študentov v praktickom teste
prepadne.
16. Konzultácie poskytuje len veľmi zriedka, a to ešte na vrcholku hory.
***
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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 administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy
a spojov, ekonómie, turistiky a pod.
V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

prefinansowanie

prefinancovanie

preliminarz

preliminár

preliminarz budżetowy
prerogatywa

predbežný rozpočet
preklúzia, zánik práva
lehoty
prednosť, prerogatíva

nacięcie pierścieniowe na drzewie

prstencový nárez na dreve

zapadka hamulcowa

brzdiaca zarážka

dźwig mostowy jednobelkowy

jednonosníkový mostový žeriav

listwa zapłetwiona

zvlak

koagulant

zrážadlo

prekluzja

- Janko, a z čoho si dostal tú päťku?
- pýta sa otec.
- To kvôli Hviezdoslavovi.
- Tak sa s ním prestaneš kamarátiť!
***
Príde manželský pár do reštaurácie. Čašníčka pribehne a pýta sa: Dáte si niečo?
Žena: - Párky.
Čašníčka: - Aj chren?
Žena: - Aj chren si dá párky.
***
- Kúpil som dcérke husle. Myslel
som si, že ju to privedie k hudbe, ale
nejako to nepomohlo.
- To poznám. Tiež som raz svokre
kúpil kufor...
***
Dievčatko sa pýta mamičky: Mami, ako začalo ľudstvo?
Matka odpovedá: - Boh stvoril
Adama a Evu, narodili sa im deti a to
bol začiatok ľudstva.
Dva dni nato dievčatko sa pýta otca
tu istú otázku: - Ako začalo ľudstvo?
Otec odpovedá: - Pred mnohými
rokmi sa z opíc postupne vyvinuli ľudia a tak začalo ľudstvo.
Dievčatko celé zmätené s odpoveďami matky a otca znova sa vráti
k matke a hovorí: - Mami, ty si mi povedala, že ľudstvo vzniklo pomocou

uplynutím

Boha, ktorý stvoril Adama a Evu, otec
mi povedal, že vzniklo z opíc?
Matka odpovedá: - Nuž moja drahá, je to veľmi jednoduché. Ja som Ti
povedala, ako vznikla rodina z mojej
strany, otec ti povedal, ako vznikla
jeho rodina…
***
Hovorí policajt kolegovi:
- Včera som kúpil záchodovú kefu.
- No a, aká je?
- Toaletný papier bol lepší.
***
Cestou na svadobný obrad sa stane autonehoda a snúbenci na mieste
zahynú. Idú spolu do neba. Čakajú na
príjme na Svätého Petra. Keď príde,
hneď sa ho pýtajú, či je možné v nebi
uzatvoriť manželstvo. Svätý Peter hovorí: - No, je to prvýkrát, čo sa na toto
niekto pýta. Musím to ísť zistiť.
Pár sedí v prijímacej miestnosti
už pár mesiacov a obaja už strácajú
trpezlivosť, keď sa Svätý Peter znova
objaví s odpoveďou: - Je to dobré, v
nebi sa môžete zosobášiť.
Nato sa mladík spýta: - Len pre prípad, že by nám to neklapalo… Bolo by
možné sa v nebi aj rozviesť?
- To si snáď robíte srandu! Tri mesiace som tu hľadal kňaza, viete si
predstaviť, ako dlho by som hľadal
právnika?”

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZAUJÍMAVOSTI
Mladá krv omladzuje

Hneď tri nové štúdie nezávisle na
sebe dokazujú, že starnutie dokáže zvrátiť niečo tak obyčajné, ako je
transfúzia mladšej krvi do staršieho
tela. Vedci z Harvardu a Stanfordu došli k podobným záverom na základe
výskumu zrealizovaného na laboratórnych myšiach, ukázalo sa totiž, že
dávka krvi mladšej myši zvrátila niektoré známky starnutia u myši staršej.
Omladzujúcim činiteľom je proteín
GDF11, ktorý je prítomný v krvi mladších jedincov. Táto bielkovina bola
skúmaná kvôli jej pozitívnym účinkom
na srdcovú činnosť. Ukázalo sa, že
staršie myši majú nielen lepšie fungujúce srdce, ale tiež sa rýchlejšie orientujú v bludisku, zlepšuje sa im fyzický
výkon a majú aj lepší čuch. Naopak u
mladších myší mala transfúzia staršej
krvi účinky negatívne. Testy taktiež
ukázali porovnateľné rozdiely medzi hladinami GDF11 u ľudí rôzneho
veku. Testovaná skupina ľudí bola
však zatiaľ len malá. (Zdroj: www.national-geographic.cz)

Zariadenie, ktoré prenáša
vôňu

Toto zariadenie dokáže napodobniť tristotisíc rôznych aróm. A tak
k šíreniu zvuku a obrazu na diaľku
42

pribúda pomaly aj vôňa. Je to ďalší
krok v rozvoji komunikácie. Pomocou
prístroja môžete zdieľať so svojimi
priateľmi určitú vôňu. Aj napriek jeho
názvu nie je nový produkt telefónom,
ale dokovacou stanicou, do ktorej sa
vkladá 8 výmenných kaziet, z ktorých
každá obsahuje štyri druhy vôní, čo
vám umožní vytvoriť až 300 tisíc rôznych aróm. Je teda len otázkou času,
kedy si budeme môcť vychutnať film
v televízii aj s príslušnými arómami,
alebo sa budeme priateľom chváliť
so svojimi koláčmi nielen pomocou
fotografie, ale aj vône. (Zdroj: www.
dobrenoviny.sk)

Lienka je veľmi dobrý letec
Tento vyčačkaný hmyz s bodkami
na chrbte, ktorý je menší ako necht,
sa dokáže pohybovať rovnako rýchlo,
ako závodné kone a letieť až vo výške až 1 000 metrov. Avšak pokiaľ ide
o veľkosť, vedecké dôkazy ukazujú, že
v prípade lienok nie je žiadnou prekážkou v podávaní majstrovských výkonov.
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WARUNKI PRENUMERATY:

Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje
Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...
Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

Až doteraz sa vedci domnievali, že
lienky nie sú schopné absolvovať let
na dlhú vzdialenosť. Nové výskumy
však ukazujú, že lienky aj napriek svojej maličkej veľkosti dokážu letieť neuveriteľnou rýchlosťou až 60 km/h.
Taktiež dokážu vydržať neprerušene
vo vzduchu až po dobu dvoch hodín,
pričom počas tohto času preletia obrovskú vzdialenosť. Podľa získaných
dát Vedeckej univerzity v Hulle dokážu preletieť na jeden let až 120 kilometrov. Výskum lienky obyčajnej
a lienky záhradnej bol realizovaný pomocou špeciálneho monitorovacieho
zariadenia a pozostával z analýzy dát
získavaných počas obdobia desiatich
rokov. (Zdroj: www.dobrenoviny.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
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