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4-5 Poďte študovať na Slovensko!
6-7 S vojtom Bogusławom Jazowským  
o gmine Veľká Lipnica

Od posledných samosprávnych volieb už trochu vody v orav-
kých riečkach uplynulo a tak sme navštívili staronového vojta Veľ-
kej Lipnice Bogusława Jazowského, aby sme spoločne zrekapitulo-
vali predchádzajúce obdobie, zhodnotili výsledky, vypočuli si nové 
ciele a dozvedeli sa niečo o spolupráci so slovenskou menšinou  
a o využití jej potenciálu v gmine.

8-9 Perspektívy Repísk - Bryjovho potoka  
očami Jána Kurčaka

Repiská sú jednou z najvyššie položených obcí severného Spiša 
s typickou roztratenou sídelnou štruktúrou, kde žijú Slováci a kde 
sa nachádzajú až dve miestne skupiny Spolku Slovákov v Poľsku. 
Jedna z nich funguje v Bryjovom potoku, pod vedením nového 
predsedu Jána Kurčaka, s ktorým sme sa porozprávali o súčasnom 
stave slovenskej menšiny i o jeho vízii, ako oživiť slovenskú komu-
nitu v obci.

10 Horčičné zrnko
11-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze 
v rokoch 1920-1945 (3)
14-15 O vdp. Jozefovi Vojtičkovi z Malej Lipnice

Zabudnutý velikán Malej Lipnice? Azda áno, ale zasa nie cel-
kom úplne. Našťastie, zanechal po sebe jednu murovanú stav-
bu – kaplnku sv. Jozefa. A tá už viac ako sto rokov pripomína, že 
tu, v tejto malebnej dedinke pod Babou horou sa pred viac ako  
150 rok mi narodil jeden veľmi pracovitý kňaz, kanonik, pápežský pre-
lát, generálny vikár a rektor Spišského seminára, vdp. Jozef Vojtiček.

16-17 V Pekelníku
18 Významné výročia Podvlka
19 Hudba v živote Jozefa Slovika 
20-23 Fašiangové rozptýlenie v Krempachoch

Zábava, veselosť, hudba, spev a tanec, ale i dobré jedlo a pitie 
– to sú dva dni tradičných fašiangových rozpomienok v Krempa-
choch. Ináč to nebolo ani v tomto roku, keď sa Krempašanom, ale 
aj hosťom zblízka i zďaleka, predstavili so svojím programom kra-
janské folklórne súbory, ľudové kapely, speváci i inštrumentalisti 
z obcí severného Spiša a hornej Oravy, ktoré obývajú Slováci. Čo 
predviedli a ako sa veselili? Prečítajte si na nasledujúcich stranách.

24-25 Ako je tým učiteľom dobre (2)
26-27 Z diania na Slovensku
28 Krátko zo Spiša a Oravy
29 Spišské zvyky
30 Z činnosti Slovenského inštitútu vo Varšave
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„Rodičia, deti z národnostných a etnických menšín – vyučova-
nie dieťaťa materinského jazyka alebo v  materinskom jazyku je 
prejav úcty k minulosti a investícia do budúcnosti.”

týchto predmetov ako povinných vyučovacích predmetov 
žiaka;

2. v prípade vyučovania vlastnej histórie a kultúry - zaria-
denie týchto predmetov ako nepovinných predmetov žiaka.

Vyučovanie jazyka národnostnej alebo etnickej men-
šiny alebo vyučovanie v tomto jazyku sú fi nancované zo 
štátneho rozpočtu – rodičia nehradia žiadne náklady.

Ani miestne samosprávy nemajú žiadne dodatočné vý-
dajky na zabezpečenie možnosti  vyučovania jazyka žiakov 
z národnostnej alebo etnickej menšiny alebo vyučovania 
v ich jazyku! Na organizáciu vyučovania týchto predmetov 
zakladateľský orgán príslušnej školy dostane od štátu zvý-
šenú subvenciu!

Žiadosť sa môže vzťahovať na:
– vyučovanie v jazyku národnostnej alebo etnickej menši-

ny a v regionálnom jazyku;
– dvojjazyčné vyučovanie: v jazyku národnostnej alebo et-

nickej menšiny a v poľskom jazyku;
– vyučovanie jazyka národnostnej alebo etnickej menšiny 

ako samostatného predmetu.

Chcete sa dozvedieť viac?
Pozrite si internetové stránky: htt p://

jezyki-mniejszosci.pl alebo htt p://mniej-
szosci.narodowe.mac.gov.pl

Kontaktujte vojvodské oddelenie pre 
vzdelávanie alebo zmocnenca vojvodu 
pre národnostné i etnické menšiny.

Pozrite si Zákon zo 7. septembra 1991 
o systéme vzdelávania (Dz.U. z 2004 roku 
č. 256, položka 2572, zo zmenami) a Vy-
hlášku Ministra národného vzdelávania 
zo 14. novembra 2007 o podmienkach 
a spôsobe vykonávania v materských 
a základných školách úkolov, ktoré umož-
ňujú podporovanie národnej, etnickej 
a jazykovej identi ty žiakov z národných 
a etnických menšín a spoločensti ev, kto-
ré používajú regionálny (Dz.U. z roku 
2014, položka 263).  

Zapíšte svoje deti na slovenčinu!

Poľský vzdelávací systém umožňuje žiakom z národ-
nostných a etnických menšín podporovať pocit ná-
rodnostnej, etnickej, jazykovej a náboženskej identi ty, 

najmä vy učovanie jazyka, histórie a kultúry svojho národa.
Vyučovanie jazyka alebo v jazyku národnostnej menši-

ny môže prebiehať na všetkých úrovniach – v materských 
školách, základných a stredných školách. Organizátorom je 
riaditeľ školy na písomnú žiadosť rodičov alebo právnych 
zástupcov žiaka.

Žiadosť sa podáva:
1. riaditeľovi materskej školy spolu s prihláškou;
2. riaditeľovi školy spolu s prihláškou alebo v priebehu 

vyučovania do 30. apríla.
Riaditeľ je povinný zorganizovať triedu s vyučovaním 

jazyka alebo v jazyku národnostnej menšiny v materskej 
a základnej škole a gymnáziu, ak žiadosť podalo najmenej 
7 žiakov na danej úrovni alebo 14 žiakov strednej školy. 
V prípade menšieho počtu prihlášok riaditeľ môže zorga-
nizovať skupinu pre žiakov z rôznych tried. Pokiaľ počet 
záujemcov je ešte menší, zakladateľský orgán je povinný 
zorganizovať skupinu z viacerých materských základných 
alebo stredných škôl pre minimum 3 žiakov, ktorých rodi-
čia prejavili vôľu vyučovania jazyka národnostnej menšiny 
alebo regionálneho jazyka.

Žiadosť sa vzťahuje na celé obdobie predškolskej vý-
chovy i školskej výchovy a vyučovania.

Podanie žiadosti  znamená:
1. v prípade vyučovania jazyka národnostnej alebo 

etnickej menšiny alebo regionálneho jazyka - zaradenie 
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Ako sa prihlásiť?
Najdôležitejšie informácie pre uchádzačov sú uverej-

nené na stránke www.vladnesti pendia.sk.
Na tejto stránke v záložke „Dokumenty na sti ahnuti e“ 

v ľavom stĺpci nájdete dokument Podmienky poskytovania 
šti pendií vlády SR, v ktorom sú zároveň uvedené podrobné 
podmienky pridelenia šti pendií. Krajania z Poľska by mali 
povinne absolvovať prípravný ročník výučby slovenského 
jazyka, počas ktorého je udeľované šti pendium vo výš-
ke 280,00 € mesačne. Zároveň je vyplácaný jednorazový 
príspevok počas jazykovej a odbornej prípravy i počas 
prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia pri 
nástupe na štúdium v SR 35,00 €.

Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú 
elektronicky na uvedenom portáli, teda www.vladnesti pen-
dia.sk, kde sa záujemca musí zaregistrovať a kde je dostupný 
aj manuál na podanie „Žiadosti  o poskytnuti e šti pendia vlády 
SR“, so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač 
a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technic-
kú podporu na kontaktnej adrese: podpora@studyabroad.
sk alebo na telefónnom čísle  +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnuti e šti pendia vlády SR môže svoju 
prihlášku elektronicky odosielať od pondelka 23. 03. 2015.

Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania pri-
hlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 28. 05. 2015.

Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské 
organizácie najneskôr v piatok 29. 5. 2015.

Osoby prijaté do prípravného ročníka sa však automati c-
ky na vysokú školu nedostávajú. Podmienkou pre získanie 
šti pendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského 
štúdia je toti ž nielen zvládnuti e slovenského jazyka na poža-
dovanej úrovni, ale taktiež úspešné zvládnutie prijímacieho 
konania, vďaka ktorému bude uchádzač prijatý na štúdium 
vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy 
v SR.

Všetky doklady posiela záujemca o štúdium na Slovensku 
v uvedenom termíne len v elektronickej forme. „Papierové“ 
originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý uchá-
dzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium 
v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vy-
sokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych 
záležitostí  a CŽV MŠVVaŠ SR.

Poďte študovať 
na Slovensko!
autor    Marián Smondek

Podobne, ako po minulé roky, aj tento rok Slovenská 
republika poskytuje miesto spolu so šti pendiom pre 
piati ch uchádzačov z radov krajanskej mládeže z Poľ-

ska, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium na Sloven-
sku. Záujemcov čaká prípravný ročník, počas ktorého sa 
budú môcť zdokonaliť v znalosti  slovenského jazyka a po 
jeho absolvovaní sa budú môcť prihlásiť na vybrané odbo-
ry. Chcel by som však upozorniť, že nie na všetky odbory je 
šti pendium udeľované. To však neznamená, že krajanská 
mládež ti eto odbory študovať nemôže. Môže, avšak bez 
fi nančnej podpory zo strany Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Nižšie uvádzame skupiny študijných odborov, na ktoré 
je udeľované štipendium Ministerstva školstva SR:
• Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 

1.1.1 - 1.1.10
• Humanitné vedy 2.1.1 - 2.1.27
• Umenie 2.2.1 - 2.2.8
• Spoločenské a behaviorálne vedy 3.1.1 - 3.1.16
• Žurnalisti ka a informácie 3.2.1 - 3.2.4
• Ekonómia a manažment 3.3.1 - 3.3.25
• Vedy o neživej prírode 4.1.1 - 4.1.40
• Vedy o živej prírode 4.2.1 - 4.2.16
• Ekologické a environmentálne vedy 4.3.1 - 4.3.5
• Architektúra a staviteľstvo 5.1.1 – 5.1.7
• Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komuni-

kácie 5.2.1 - 5.2.60
• Poľnohospodárstvo 6.1.1 - 6.1.18
• Lesníctvo 6.2.1 - 6.2.8
• Veterinárske vedy 6.3.1 - 6.3.11
• Vodné hospodárstvo 6.4.1 - 6.4.2
• Lekárske vedy 7.1.1 – 7.1.28
• Nelekárske zdravotnícke vedy 7.4.1 - 7.4.11
• Matemati ka a štati sti ka 9.1.1 - 9.1.11
• Informati cké vedy, informačné a komunikačné technoló-

gie 9.2.1 - 9.2.11

Nové odbory
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pribudli do zo-

znamu Lekárske vedy, teda inak povedané medicína. Žiaľ, 
aj napriek dlhoročnej snahe zo strany Spolku Slovákov 
v Poľsku do zoznamu neboli opätovne začlenené cudzie 
jazyky. Síce to znamená, že ich krajania môžu na Sloven-
sku študovať, avšak nemôžu rátať s tým, že dostanú šti -
pendium na štúdiá zo strany Ministerstva školstva. 

Na základe uvedeného zoznamu si môžu záujemcovia 
na webovej stránke Ministerstva školstva SR pozrieť, na 
ktoré študijne odbory sa šti pendium vzťahuje: htt ps://we-
badm.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/. Zoznam 
vysokých škôl a internetové linky na nich nájdete na: 
htt p://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/.
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Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium 
určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom 
týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr 30. 09. 2014. 
Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku 
oneskoreným nástupom na štúdium nie je akceptovateľné.

Informáciu o možnostiach štúdia na Slovensku môžete 
nájsť zároveň na www.studyin.sk, kde sú informácie v anglic-
kom jazyku.

Niekoľko poznámok na záver
Študenti, ktorí budú prijatí do prípravného ročníka 

a dostanú štipendium ministerstva, sú taktiež zapísaní do 
zoznamu uchádzačov o internátne ubytovanie a zostane im 
pridelené jedno miesto na internáte Družba. Síce tento in-
ternát patril kedysi k najmodernejším internátom v Bratisla-
ve, niektorým sa možno páčiť nebude. Ubytovanie v tomto 
internáte nie je povinné. Záujemca si môže pohľadať ubyto-
vanie aj sám v rámci ponuky prenájmu bytov alebo izieb po 
celej Bratislave. Takúto izbu pre jednu osobu je možné nájsť 

v cene od 180 €, pokiaľ je izba väčšia a ubytujú sa v nej dve 
osoby, cena je nižšia a pohybuje sa od 140 €. Ale ak má ob-
čas niekto šťastie, možno sa mu takýto nájom podarí zohnať 
aj lacnejšie.

Po prijatí do prípravného ročníka získavate práva štu-
denta. To znamená, že máte možnosť zakúpiť si lístok na 
mestskú dopravu so zľavou 50 % a cena mesačného lístka 
vychádza v Bratislave na 13,40 €. Vlaky sú pre študentov do  
26 rokov na Slovensku zadarmo, vďaka čomu sa uchádzači 
dostanú zadarmo až po Trstenú (v prípade študentov z Ora-
vy), evetuálne po Spišskú Belú (v prípade študentov zo Spiša). 

Prosíme týmto všetkých učiteľov, ako aj všetkých os-
tatných krajanov, ktorí by vedeli o prípadných záujem-
coch o štúdium na Slovensku, aby sa obrátili na redak-
ciu Život (tel. 12-633-36-88, e-mail: zivot@tsp.org.pl), 
alebo na Spolok Slovákov v Poľsku (tel. 12-634-11-27,  
e-mail: zg@tsp.org.pl), radi vám poradíme a pomôžeme 
vybaviť potrebné záležitosti. 

Dokumenty na zaslanie: 

Fotografia fotografia v pasovom formáte
Podpísaná prihláška posledná strana elektronicky zaslanej prihlášky s podpisom (potvrdenie)

Potvrdenie od lekára potvrdené tlačivo od lekára (tlačivo je v ponukovom menu v časti „Dokumenty na 
stiahnutie“)

Vysvedčenie

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo 
vysokoškolský diplom) opatrený doložkou vyššieho overenia (apostilla alebo 
superlegalizácia zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí). Overený 
preklad dokladu do jedného z nasledovných jazykov: slovenský, anglický, francúzsky 
alebo španielsky, je potrebné zaslať najneskôr do 31.8.

Študijné výsledky
vysvedčenia za jednotlivé ročníky zo strednej školy, resp. výpis skúšok s hodnotením 
z vysokej školy. Študijné výsledky z posledného ročníka môžu byť zaslané dodatočne 
do 31.8.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium
rozhodnutie z vysokej školy/univerzity na Slovensku o prijatí na štúdium v SR (netýka 
sa uchádzačov o jazykovú a odbornú prípravu). Dokument je potrebné zaslať 
najneskôr do 31.8.

Doklad o ekvivalencii štúdia doklad, že vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté v inej krajine je ekvivalentné 
vysokoškolskému štúdiu v SR. Iba pre uchádzačov na 3. stupeň štúdia.

Rodný list rodný list (overený preklad do jedného z nasledovných jazykov: slovenský, anglický, 
francúzsky alebo španielsky)

Odporučenie 2 pedagógov odporučenie dvoch pedagógov s uvedením ich pôsobiska
Štruktúrovaný životopis podpísaný, štruktúrovaný životopis

Publikačná činnosť zoznam publikovaných materiálov (články, brožúry, knihy, ...). Iba pre uchádzačov na 
3. stupeň štúdia.

Doklad o bezúhonnosti (výpis 
z registra trestov), resp. 
osvedčenie Slováka žijúceho 
v zahraničí

výpis z registra trestov štátu, ktorého je uchádzač štátnym príslušníkom, opatrený 
doložkou vyššieho overenia (apostilla alebo superlegalizácia zastupiteľským úradom 
Slovenskej republiky v zahraničí) alebo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Kópia cestovného dokladu fotokópia strany cestovného dokladu s identifikačnými údajmi

Čestné vyhlásenie podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je v ponukovom menu v časti „Dokumenty na 
stiahnutie“) (netýka sa uchádzačov z rozvojových krajín).

* dokumenty označené kurzívou v modrom rámiku sa netýkajú uchádzačov o jazykovú a odbornú prípravu
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zhováral sa    Marián Smondek
Približne pred pol rokom sa uskutočnili v Poľsku voľby do sa-

mospráv. V  niektorých gminách priniesli napätie, v  iných vôbec. 
V  konečnom dôsledku však na Orave nepriniesli žiadne zmeny 
na poste vojtov. Všetci štyria, tzn. v  Jablonke, vo Veľkej Lipnici, 
v Czarnom Dunajci a Rabe Wyżnej naďalej plnia svoje funkcie. Po 
uskutočnení volieb nadišiel čas na rekapituláciu predchádzajú-
ceho obdobia, zhodnotenie výsledkov a  taktiež na plánovanie 
nových cieľov.

A práve o hodnotení i plánovaní, ale i spolupráci so 
slovenskou menšinou a o využití jej potenciálu som 
sa porozprával s vojtom gminy Veľká Lipnica Bo-

gusławom Jazowským:
Aké najdôležitejšie investície sa podarilo zrealizovať 

v predchádzajúcom volebnom období?
Medzi najdôležitejšie veci, ktoré sa podarilo urobiť za 

uplynulé 4 roky, nepochybne patrí najdrahšia investícia, 
ktorou bola čistička odpadových vôd a kanalizačná sieť 
v Kýčoroch. K ďalším investíciám patrí výstavba mostu, 
ktorú sme realizovali spolu s okresom. Podarilo sa nám 
postaviť 2 km chodníka pozdĺž cesty v obci – v Murovanici 
a v centre. Tento chodník bol postavený pozdĺž cesty v jej 
najnebezpečnejších úsekoch. Vytvorené boli dve ihriská 
typu „Orlik“, jedno sa nachádza pri Základnej škole č. 1 
v Murovanici, druhé pri školách v centre obce. Ďalej sa nám 
podarilo vyasfaltovať okolo 30 lokálnych ciest, ktorých dĺž-
ka dosahuje spolu cca 20 km. V spolupráci s Malopoľským 
vojvodstvom sme opravili hlavnú vojvodskú cestu, ktorá 
prechádza cez obec v dolnej časti a tiahne sa až k hrani-
ci so Slovenskom, popri ktorej sme čiastočne financovali 
výstavbu chodníka. Od vojvodstva sme získali do majet-
ku gminy budovu bývalej colnice a túto budovu sme sprí-
stupnili nadácii, ktorá sa venuje ľuďom s ťažkým životným 

S vojtom  
Bogusławom Jazowským  
o gmine Veľká Lipnica

osudom. Ďalej sa nám 
podarilo obnoviť Ľudo-
vý dom v centre, a pri 
každej základnej škole 
v gmine vzniklo detské ihrisko. Okrem toho sme napojili 
ďalších 400 domácností na kanalizačnú sieť, a tým pádom 
je 90 % budov v obci napojených na kanalizáciu. Teoretic-
ky nám zostalo okolo sto budov na pripojenie, jednak časť 
týchto budov nebude pripojená vzhľadom na fakt, že cena 
niektorých prípojok sa pohybuje v radoch viac ako niekoľ-
ko stotisíc zlotých, pretože v ich prípade by bolo potrebné 
viesť sieť ponad rieku, postaviť prečerpávaciu stanicu, čo 
by výrazne predražilo odvádzanie splašiek.

To je naozaj mnoho investícií. Ako dokázala gmina 
Veľká Lipnica toľké investície financovať?

Časť týchto investícií bola realizovaná s okresom, časť 
sme robili len sami, úprimne je potrebné priznať, že toľké 
investície bolo možné realizovať len vďaka finančnej 
pomoci zo strany Európskej únie, inak by sme na to 
peniaze nemali.

Jedným z najväčších krížov gminy je nepochybne ko-
masácia. Zmenila sa situácia v tejto veci?

Táto záležitosť sa pohla dopredu, lebo sa dostala na 
stôl okresného prednostu (poľ. starostu). Bolo vydané 
nové rozhodnutie, takže dúfame, že sa to v tomto voleb-
nom období zakončí. Žiaľ, v tejto veci došlo k viacerým ne-
porozumeniam. Ak by sme to mali stručne a jednoducho 
popísať, časť odporcov podala návrh na súd a súd uznal, 
že komasácia neprebehla úplne v poriadku. Od tohto roz-
hodnutia sa zasa odvolali zástancovia komasácie. Násled-
né vznikol spor ohľadne kompetencií, kto má v tejto veci 
rozhodovať, až sa celá vec dostala na stôl okresného pred-
nostu. Veríme, sa bude v tejto veci konať, pretože práve 
prednosta vydáva doklady o evidencii pozemkov, ktorý je 
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koho, a v prípade Veľkej Lipnice má evidentné problémy. 
Aktuálne je obchod s nehnuteľnosťami vo Veľkej Lipnici 
pozastavený, a nie je možné s tým nič urobiť, pretože z hľa-
diska práva nevedno, čo kto vlastní.

A aké máte plány v najbližšej budúcnosti?
Ako som už spomínal, v predchádzajúcom volebnom 

období sme začali investovať do chodníkov, takže by sme 
radi tieto chodníky dokončili. Taktiež by sme chceli pokra-
čovať v oprave lokálnych gminných ciest, pretože všet-
ky sme ešte nedokončili. V pláne je taktiež oprava škôl. 
V gmine ich máme niekoľko a niektoré sú v zlom stave. 
Tento rok by sme zároveň radi dokončili dve multifunkč-
né ihriská pri školách. K väčším investičným plánom patrí 
taktiež obecný vodovod.

Realizácia jednotlivých investícií je však vo veľkej mie-
re závislá od dofinancovania. Aj keď v tomto momente už 
vieme, že takéto dofinancovanie investícií bude, zatiaľ ne-
vieme, ako budú určené priority zo strany štátu. Myslím si, 
že to sa dozvieme až koncom tohto roka, na aké investície 
budeme môcť o spolufinancovanie žiadať. V našej gmine 
je čo robiť, takže uvidíme, na čo dostaneme peniaze.

Spomínali ste výstavbu vodovodu. Exsituje vo Veľkej 
Lipnici už nejaký vodovod?

Áno, lenže týchto vodovodných spoločností je veľmi 
veľa. Každý dom je pripojený k nejakému vodovodu, ale to 
sú malé, lokálne spoločnosti, ktoré v niektorých prípadoch 
združujú len niekoľko domov. Problém je v tom, že niekto-
ré spoločnosti majú nedostatok vody, predovšetkým tu 
v centre. Je to približne 100 domácností.

Problém s verejným vodovodom je však taký, že nebu-
de zadarmo. V prípade verejného, obecného vodovodu je 
potrebné totiž vodu chlórovať, jej kvalita je skúmaná pravi-
delne každý mesiac a jednoducho obec nemôže znášať tie-
to výdavky. A zasa pre domácnosti, ktoré problém s vodou 
nemajú, a majú ju k tomu ešte zadarmo, pripojenie na 
obecný vodovod nie je príliš lákavou ponukou, za ktorú 
budú musieť ešte platiť.

Väčší záujem o obecný vodovod vznikne pravdepodob-
ne až vtedy, keď bude voda chýbať väčšine domácností 
v obci, vtedy túto potrebu jednoducho pocítia.

Z toho, čo ste povedali, dôležitú úlohu pri financova-
ní jednotlivých investícií zohrávajú dotácie z Európskej 
únie, to znamená, že tieto peniaze gmina dostáva vďaka 
cezhraničnej spolupráci?

Nie úplne. Časť prostriedkov dostávame z poľskej 
strany, a tieto peňažné prostriedky taktiež pochádzajú 
z dofinancovania zo strany Európskej únie. Avšak máme 
zároveň prostriedky, ktoré pochádzajú priamo z cezhra-
ničnej spolupráce. Tieto prostriedky plánujeme využiť aj 
v budúcnosti. Veď vďaka takejto spolupráci bola opravená 
cesta na Slovensko cez hraničný priechod Winiarczykówka 
spájajúca Slovensko a Poľsko na slovenskej strane. Hlavný 
investorom bolo však v prípade cesty malopoľské vojvod-
stvo. 

My ako gmina sme však v rámci cezhraničnej spolu-
práce s Dolným Kubínom a Rabčicami vytvorili u nás sieť 
cyklistických chodníkov. Najväčšou takouto cezhraničnou 
investíciou bola výstavba kanalizácie a čističky odpado-
vých vôd v Kýčoroch, ktorá bola realizovaná v spolupráci 

so Štefanovom nad Oravou. Spolupracovali sme taktiež so 
Zubrohlavou a Námestovom, ako aj s Bobrovom, v prípade 
týchto partnerov sa však jednalo o malé projekty, ktoré 
boli zamerané na mládež.

Veľmi si ceníme cezhraničnú spoluprácu, pretože je na-
ozaj vynikajúca. A to nielen vďaka financiám, ktoré z toho 
plynú. Na Slovensku máme podpísané partnerské zmluvy 
so siedmimi obcami. Tu na okolí nie je žiadna gmina, ktorá 
by mala podpísaných toľko zmlúv so slovenskými partner-
skými obcami. Napr. vynikajúca spolupráca je na úrovni 
dobrovoľných hasičských zborov. Každý rok sa naši hasiči 
zúčastňujú pretekov a manévrov na Slovensku a slovenské 
hasičské zbory zasa prichádzajú k nám. Snažíme sa, aby 
sa tieto hasičské stretnutia organizovali raz u nás a raz na 
Slovensku, avšak predsa len častejšie my chodíme na Slo-
vensko. Spolupracujúcich zborov je spolu 11, z toho štyri 
sú z gminy Veľká Lipnica a tých ostatných sedem je v su-
sedných obciach na slovenskej strane.

Takáto medzinárodná spolupráca so Slovákmi veľmi 
teší. Ako vyzerá situácia slovenskej menšiny v gmine Veľ-
ká Lipnica?

Ťažko odpovedať na túto otázku, pretože slovenská 
menšina vo Veľkej Lipnici sa do istej miery asimilovala. 
Už nie je o nej tak počuť ako kedysi. Myslím si, že sú ešte 
starší ľudia, ktorí sa cítia byť Slovákmi, avšak mladí ľudia 
nad tým vôbec nerozmýšľajú, pretože hranice sú otvorené 
a v tomto momente to nemá pre nich väčší význam, pre-
tože môžu slobodne cestovať po celej Európe. Jednak pre 
starších to význam má, lebo sú v spomienkach so Sloven-
skom citovo spojení. Predtým totiž mnohí v Českosloven-
sku pracovali, hlavne na Ostravsku. 

Pokiaľ sa aj niekto cíti byť Slovákom, nie je to v obci 
viditeľné, pretože Slováci ako menšina tu nie sú zorgani-
zovaní. Ešte pred 20 rokmi boli také miesta, ktoré by sme 
mohli nazvať klubovňami, ale teraz to všetko zaniklo. Za-
nikla taktiež výučba slovenského jazyka, pretože záujem 
o ňu zo strany rodičov i žiakov bol čoraz slabší. Možno to 
je na škodu veci, ale pravdepodobne to vychádza z ekono-
mických potrieb. Hlásenie sa k slovenskej menšine malo 
kedysi výrazné ekonomické výhody. Pokiaľ mnoho mužov 
z obce pracovalo v Československu, čo umožňovalo získať 
stabilnejší plat, záujem bol výraznejší. Teraz je situácia iná. 
Možno keby neboli otvorené hranice, v tom prípade by bol 
o to väčší záujem, ale aktuálne, hlavne mladí ľudia, jedno-
ducho o tomto nerozmýšľajú.

Zato gmina Veľká Lipnica túto stratu kontaktu so Slo-
venskom zo strany krajanov nadrába v spolupráci so slo-
venskými obcami. Ako som už spomínal, máme podpísané 
zmluvy so siedmymi slovenskými partnerskými obcami 
a zo slovenskej strany je záujem o podpísanie partnerskej 
zmluvy ešte zo strany dvoch obcí. Výmena sa deje predo-
všetkým na kultúrnej úrovni, prichádzajú k nám súbory zo 
Slovenska a my zasa vystupujeme u nich. Naša gmina má 
až tri súbory, čo na jej veľkosť nie je málo. Takže na druhej 
strane záujem o kontakt so Slovenskom je a naďalej je veľ-
mi blízky.

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa úspechov 
naplňovaní plánov v najbližších rokoch, aby boli aspoň 
natoľko úspešné ako tie predchádzajúce. 
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zhovárala sa     Dorota Mošová
Po nečakanej a tragickej smrti predsedu miestnej skupiny SSP 

v Repiskách Jána Jurgoviana si krajania zvolili za nového predse-
du Jána Kurčaka. Ján po absolvovaní základnej školy v Repiskách 
a  Jurgove vycestoval do školy na Sliezsko. Už ako malý chlapec 
mal plány do budúcnosti a tie sa vždy spájali s mestom. Bol am-
bicióznym mladíkom a  vedel, že ak ostane v  maličkej dedinke, 
nenájde tu naplnenie svojich snov. Keď skončil školu, začal na 
Sliezsku pracovať a tam si založil aj rodinu. Naspäť do rodnej obce 
sa vrátil v  roku 2006. Na svoje korene nikdy nezabudol a  ani na 
to, že bol vychovaný v slovenskom duchu.

Ste predsedom necelý rok, povedzte nám ako sa pod-
ľa Vášho názoru darí miestnej skupine a aký je súčasný 
stav slovenskej menšiny v Repiskách?

V posledných rokoch, ako sledujem, počet krajanov ne-
stúpa a staršia generácia nám ubúda. Obrazne by som po-
vedal, že máme „vegetačný“ stav. Samozrejme, že ešte sú 
osoby, ktoré udržujú a kultivujú slovenské tradície a hlásia 
sa k slovenskej národnosti. Ja sa cítim Slovákom a nikdy 
som sa za to nehanbil, nikdy som sa tým netajil.

Musím povedať, že hlavným spojivom miestnych Slo-
vákov je kostol a pieseň spievaná v slovenskom jazyku. 
Nie je to veľa, ale pre našich krajanov je to veľmi vzácne. 
Sú ľudia, ktorým veľmi záleží a snažia sa o to, aby znaky 
slovenskosti v Repiskách - Bryjovom potoku, ako napríklad 
kaplnka na miestnom cintoríne so slovenským nápisom, 
nevymizli. Súčasný stav možno nie je uspokojivý, ale vždy 
je nádej, a ja pevne verím, že sa tento stav môže zlepšiť.

Čo si myslíte prečo došlo k takémuto stavu? Máte ne-
jakú víziu, ako oživiť krajanskú komunitu v Repiskách?

Keď tak o tejto situácii rozmýšľam, nemôžem, samo-
zrejme, hovoriť za všetkých a vyjadrím len svoj názor. Mys-
lím, že to spôsobili viaceré faktory. Jeden z nich je minu-
losť a udalosti, ktoré sa udiali po pripojení severnej časti 
Spiša k Poľsku. Nedá sa vynechať a obísť to, čo bolo. Teraz 
sme v poľskom štáte, ale voľakedy sme boli súčasťou Slo-
venska. Taká je história a takto je potrebné ju brať. Nie, 
že si budeme na nej niečo meniť, lebo sa nám to nepo-
zdáva. Žili tu ľudia, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti 
a zanechali po sebe potomkov. Nemôžem pochopiť, prečo, 
ako som si všimol, je teraz tendencia zriekania sa svojej 
národnosti. Nerozumiem, čoho sa ľudia boja, že sa nechcú 
priznať k svojim koreňom, veď Slovák nie je tŕňom v oku. 
Je ako každý iný človek, ktorý môže spolu s inými veľa do-
siahnuť pre spoločné dobro. Mnohí z nás majú rodiny na 
Slovensku, aj ja mám. Dokážem sa s nimi porozprávať po 
slovensky a udržujeme dobré rodinné kontakty.

Podľa môjho názoru sa ľudia veľmi rýchlo vzdali a zane-
chali slovenský jazyk. Možno príčina bola aj v tom, ako to 
bolo v mojom prípade, že som chcel pokračovať v štúdiu 

Perspektívy Repísk - Bryjovho potoka  
očami Jána Kurčaka

v technickom odbore a mal som plány spojené so školou 
na Sliezsku. Mal som veľké obavy, či zvládnem terminoló-
giu v poľskom jazyku a preto som základnú školu dokončil 
už v Jurgove, kde som mal predmety v poľskom jazyku. 
Päť tried som vychodil v Repiskách, kde som mal všetky 
vyučovacie predmety v slovenskom jazyku, pričom poľský 
jazyk bol dodatočným predmetom a mám dvojjazyčné vy-
svedčenie. Som veľmi rád, že aspoň tých päť rokov som 
navštevoval slovenskú školu. Veľmi rád spomínam ten čas 
a učiteľov, ktorí sa nám snažili odovzdať čo najviac vedo-
mostí, za čo im patrí veľké poďakovanie. Nemali to veru 
ľahké, knihy sme mali v poľskom jazyku, ale učili sme sa 
v slovenčine. Chcem tým povedať, že odišiel som do inej 
školy nie preto, že sa mi nechcelo učiť v slovenskom jazy-
ku, ale preto, lebo som mal plány do budúcnosti. Podľa 
svojej skúsenosti si myslím, že možno práve zánik sloven-
ského školstva bol jednou z príčin, prečo slovenčina v ta-
kom rýchlom tempe upadla. Možno keby sme šli študovať 
na Slovensko, malo by to iný dopad. Vždy sme však nará-
žali na nejaké problémy. Na slovenčinu som ale nikdy ne-
zabudol a som rád, že dokážem po slovensky čítať a taktiež  
slovenčine rozumiem.

Druhým faktorom podľa mňa bola a je pohodlnosť ro-
dičov, a tým aj detí. Rodičia neposielali svoje deti na hodi-
ny slovenčiny, lebo vraj potom už mali veľa hodín. Takúto 
obrannú líniu si zvolili rodičia a hlavne deti. Nazval by som 
to lenivosťou. Žiaľ, život je taký, ak niečo chceme v živote 
dosiahnuť, musíme tomu venovať svoj čas a úsilie. Deti je 
potrebné motivovať a ponúknuť im napríklad učenie sa 
slovenského jazyka. Veď rodič, múdry rodič, musí ukázať 
dieťaťu cestu, ktorá ho bude viesť k úspechu. Oboznámiť 
dieťa, že znalosť ďalšieho jazyka neprináša ujmu, ale na-
opak. Toľkokrát si človekom, koľko vieš jazykov, nech to 
bude akýkoľvek jazyk. Možno, ak by bola slovenčina ako 
dodatočný predmet, udržalo by sa to dlhšie. Myslím si, že 
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nebolo pozití vnym krokom úplne eliminovať slovenský ja-
zyk zo škôl. Zbaviť sa niečoho je ľahko, ale prinavráti ť to 
späť je už ťažko. Jazyky rozširujú horizonty a takého člove-
ka, ktorý pozná viac jazykov je potrebné si ceniť.

Ďalšou vecou, ktorú by som podotkol je, že keby Repis-
ká boli viac scentralizované, bola by aj ľahšia spolupráca 
medzi jednotlivými potokmi. Pokiaľ však dochádza k nám 
náš časopis Život, je tu stále nádej, pretože máme kontakt 
so slovenským slovom. Čo sa týka časopisu, myslím si, že 
je na dobrej úrovni, sú tam informácie, čo sa deje na Orave 
i na Spiši. Veľmi si cením historickú rubriku, kde sa môže-
me dozvedieť mnoho vecí týkajúcich sa priamo nás. Čita-
teľ sa môže oboznámiť s minulosťou, ako to bolo hlavne 
v povojnových rokoch a vôbec s našou minulosťou. Tento 
časopis určite priťahuje aj deti , hlavne svojou farebnosťou 
a doloženými fotografi ami. Veľmi ma potešilo, že sa obja-
vil slovník. Moja taká maličká pripomienka je, že v tomto 
slovníku by bolo dobré uvádzať aj jednoduchšie slovíčka, 
také z bežného života, lebo, ako som už spomenul, sloven-
čina sa prestala vyučovať, mladšia generácia už nepozná 
natoľko dokonale jazyk a preto by to bolo vítané. Svoju 
stránku si nájdu aj deti , a teda časopis spĺňa svoju rolu. 
Informuje, baví, aj učí. Časopis je určite jedným z najhlav-
nejších prostriedkov pri udržaní slovenskej identi ty. Ešte 
by som hádam povedal, že bolo by dobre v našom časo-
pise podrobne vysvetliť, aby to pochopil každý, vrátane 
poľských „učencov“, čo je národnosť, s čím sa viaže a čo je 
štátna príslušnosť. Možno už o tom článok bol, ale je po-
trebné pripomínať to častejšie. Odkedy som prišiel naspäť 
do Repísk, rozprávam sa s mnohými ľuďmi a zisti l som, že 
ti eto pojmy nerozlišujú. Možno viac úvah k tejto téme by 
im pomohlo pochopiť isté veci.

Začiatkom roku som bol na oplátkovom stretnutí  v Jur-
gove, kde ma pozvali. Vtedy som si uvedomil, že práve ta-
kéto podujati a by bolo dobré organizovať. Urobiť nejaké 
cyklické strebnuti a, kde by sa krajania mohli stretnúť, po-
rozprávať a zaspievať si slovenské pesničky. Je to výborný 

nápad. V blízkej budúcnosti  by som sa chcel stretnúť s pá-
nom Solusom z Grocholovho potoka a možno by sa po-
darilo niečo podobné zorganizovať. Dobré by bolo získať 
fi nančnú podporu na nejaké kultúrne podujati a. Myslím, 
že v spolupráci s redakciou a ÚV SSP existuje možnosť oži-
venia krajanskej komunity v Repiskách. Myslím si, že as-
poň nejaká fi nančná podpora so Slovenska, napríklad ako 
som spomínal kaplnku na cintoríne, kde sme teraz urobili 
novú strechu, alebo ak by nejako pomohol ÚV SSP, bolo by 
to pekné gesto, že predsa Slovákom záleží na historických 
pamiatkach, kde sú ešte viditeľné stopy slovenskosti . Po-
maličky, menšími kôročkami, pri dobrej vôli dobrých ľudí, 
dá sa vždy niečo urobiť, aj oživiť našich krajanov.

Čo môže ponúknuť obec Repiská pre turistov? Myslí-
te, že bolo by možné využiť aj fakt, že tu žijú obyvatelia 
so slovenskou národnosťou?

Hmm, čo môže obec ponúknuť... Môže ponúknuť ti cho, 
pokoj, blízky kontakt s prírodou. Naša dedinka je vhodná 
pre milovníkov prírody, ktorí si vážia čistý vzduch a pokoj, 
ktorí si radi zájdu do lesa na huby, či čučoriedky. Pre rodi-
ny s deťmi je to vynikajúce miesto, no mládež by sa tu už 
asi nudila, pretože mladí hľadajú zážitky a zábavu, a čo sa 
týka týchto vecí, Repiská zati aľ nemajú čo ponúknuť. Fakt, 
že tu žije slovenská národnostná menšina, je do istej mie-
ry upútavkou pre turistov, takou zaujímavosťou. Keď som 
tak rozmýšľal, možno by bolo zaujímavé, keby tu vzniklo 
také menšie centrum slovenskej kultúry, kde by bolo in-
formačné stredisko. Bolo by v ňom trošku informácií o his-
tórii a napríklad počas prázdnin by sa zorganizoval nejaký 
festi val, na ktorom by sa prezentovala slovenská kultúra, 
folklór, či kuchyňa. Bolo by dobré ukázať sa z tejto strany, 
že naša oblasť je ti ež súčasťou slovenskej kultúry. Ak by 
sme ukázali jej krásu, všetci by nakoniec z toho mali osoh 
a bola by to aj dobrá prezentácia obce. Ak by sa niečo dia-
lo, boli by sme viac viditeľní a o tom, že tu Slováci žijú, by 
sa nakoniec dozvedela aj širšia verejnosť. 
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 HORČIČNÉ ZRNKO

15. 3. 2015
4. pôstna nedeľa

(Jn 3, 14 – 21)
Nikodém bol hľadajúci človek, mal otázky a bol otvore-

ný na Ježišovo slovo. Neodmietal jeho učenie, ba dokon-
ca bolo preňho príťažlivé. Nezaujal postoj svojich kolegov 
a neodsudzoval Ježiša. Ježiš ho ochotne prijal, hoci prichá-
dzal tajne. Nežiadal od neho, aby sa k nemu priznal verej-
ne. V tomto svete je mnoho tichých hľadajúcich. Verejne 
sa síce nehlásia, nedemonštrujú svoju vieru, lebo nedo-
stali dar viery v detstve a viera 
ich nesprevádzala na ceste ži-
votom. Hľadajú zmysel života, 
hľadajú odpovede na životné 
otázky a prijímajú životné roz-
hodnutia, ktoré nie sú povrch-
né. Človek vždy hľadá plnosť 
šťastia a plnosť pravdy. Počas 
hľadania môže mať fázy pripú-
tania sa k tomu, čo nie je v pl-
nosti pravdou ani skutočným 
šťastím. Môže načas zablúdiť, 
uspokojiť sa s náhradou, ale 
plnosť ho bude stále priťaho-
vať. Pre Nikodéma Ježišov prí-
beh neskončil jeho smrťou. Ktovie, nad čím sa zamýšľal, 
keď doniesol myrhu s aloou. Počas Ježišovho života pri-
chádzal tajne, na Ježišovom pohrebe je jeho prítomnosť 
prejavom odvahy a statočnosti. No tí, ktorí chodili s Ježi-
šom verejne a možno krivo pozerali na Nikodémove nočné 
návštevy, v posledných chvíľach pri Ježišovi chýbali.

22. 3. 2015
5. pôstna nedeľa

(Jn 12, 20 – 33)
Slová o odumretí pšeničného zrnka si Ježišovi posluchá-

či vypočuli, keď už bolo po slávnostnom vstupe do Jeruza-
lema. Nad Ježišom sa zmrákalo a veľrada bola rozhodnu-
tá spraviť s ním poriadok. Jeho protivníci pociťovali čoraz 
väčšiu spokojnosť a jeho najbližší boli čoraz viac zmätení. 
Slová o odumretí zrna sú kľúčom k pochopeniu udalostí, 
ktoré budú nasledovať. Podľa týchto slov jeho smrť nebu-
de fiaskom, ale siatím. Tak ako je zrno zasiate do zeme, aby 
mohlo rásť a priniesť úrodu, tak bol aj Ježiš zasadený do 
zeme, aby priniesol úrodu zmŕtvychvstania. Všetko nové, 
vzácne, vznešené sa rodí z obety. Koľkokrát konštatujeme, 
že nás to alebo tamto stálo mnoho síl, zároveň priznáme, 
že bez toho by to nešlo. Ostali by sme na polceste a úroda 
by bola úbohá alebo žiadna. Počas Veľkého týždňa a zvlášť 
na Veľký piatok budeme silnejšie preciťovať obetu Ježiša 
Krista na kríži. Nekrvavým spôsobom si ju sprítomňuje po-
čas každej sv. omše. Prikladajme k tejto obeti svoje vlast-
né obety, pri ktorých odumierame sebe, aby sme neostali 
sami, ale prinášali úrodu.

 29. 3. 2015
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

(Mk 14, 1 – 15, 47)
Pod Ježišove nohy kládli palmové ratolesti, ktoré pred-

tým odrezali od kmeňa. Na Veľký piatok už boli asi oschnu-
té. Odťaté od vody a živín ani nemohli inak dopadnúť. Ten-
to obraz mnohé napovedá aj k udalostiam po zajatí Ježiša. 
Počas jeho súdu pred Pilátom už niet rúk, ktoré jasajú. Boli 
tam ruky so zaťatými päsťami a žiadali jeho smrť. Nad-
šenie a jasot zo vstupu vyschli ako spomínané ratolesti. 

Vyschlo i nadšenie apoštolov, 
ktorí zmizli z Ježišovej blízkos-
ti. Na krížovej ceste už nikto 
nepomyslel nato, že tento by 
mohol byť kráľom Izraela, ako 
to chceli spraviť po rozmno-
žení chleba. Ježiš sa vytratil 
z ich pozornosti, vyschol záu-
jem o jeho osobu. 

Pre našu spásu boli dôle-
žitejšie jeho kroky skropené 
vlastnou krvou ako tie, ktoré 
boli vystlané palmovými rato-
lesťami. On nám vrátil život, 
on nám dal nádej. Hocičo po-

trebné pre tento život nám vyschne, iba nádej vložená do 
Ježiša Krista pretrvá a vždy bude mať dostatok životodar-
nej sily. 

5. 4. 2015
Veľkonočná nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania
(Jn 20, 1 – 9)

Posledné správy, ktoré uvádzajú, čo sa dialo s Ježišom po 
smrti na kríži, uvádzajú prípravu jeho tela a pochovanie. Po 
uložení do hrobu a tichu Veľkej soboty prišlo nedeľné ráno. 
Prvý deň týždňa, ktorý sa stal prvým dňom vykúpeného ľud-
stva. Neviem nič o tom, čo sa dialo s Ježišom, ako prebehlo 
jeho zmŕtvychvstanie. Vo veľkonočných úryvkoch evanjelií 
sa nedočítame o podrobnostiach Ježišovho zmŕtvychvsta-
nia. Prázdny hrob, to je všetko. Máme však viacero opisov 
toho, čo sa dialo s ľuďmi, ktorí sa dozvedeli o Ježišovom 
zmŕtvychvstaní. Čo sa stalo s Máriou Magdalénou, Petrom, 
Jánom, Tomášom, emauzskými učeníkmi. Čo sa s nimi stalo, 
keď uvideli prázdny hrob, keď sa im zjavil, keď ich oslovil. 
Oni uverili! Viera v Krista im zmenila život. Už to viac z nich 
nevyprchalo, neupadlo do zabudnutia, neochabli a ich život 
sa nevrátil do starých koľají. Viera bola pre nich to najpod-
statnejšie, čo vlastnili. Na Ježišovych ľuďoch si môžeme po 
zmŕtvychvstaní všimnúť trojakú zmenu, ktorou by sme mali 
prejsť aj my. Išli a ohlasovali to, čo zažili. Tešili sa z Božieho 
stvorenia, milovali svet i ľudí a chceli, aby aj svet miloval 
Boha. Napokon tým, čo ich pohýnalo, bola láska. 

Spracoval Viktor Pardeľ
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Uväznenie novobelského 
a krempaského farára Františka Móša

K ňaz František Móš, slovenský farár z Tribša, pôso-
bil v dvoch susedných farnostiach, t.j. v Novej Belej 
a v Krempachoch. Tesne pred zmenou poľsko-sloven-

skej hranice, v septembri 1939, bol jediným slovenským 
dušpastierom spišského dekanátu.23

Kardinál Sapieha si Móša veľmi vážil. Príkladom kar-
dinálovej náklonnosti k tribšskému 
rodákovi bolo aj to, že mu v škole 
dovolil vyučovať náboženstvo v slo-
venčine. Po zmene poľsko-českoslo-
venskej hranice 20. mája 1945, ju-
risdikcia nad deviatimi slovenskými 
farnosťami Spišského Zamaguria, ako 
aj deviatimi farnosťami hornej Oravy, 
patrila ešte krátko biskupovi Vojtaš-
šákovi. Bolo tak do jesene 1945, kedy, 
na základe dekrétu poľského prímasa 
z 18. novembra 1945, skončila do-
časná jurisdikcia spišského biskupa, 
získaná v jeseni 1939. Novembrový 
dekrét, vydaný poľským prímasom 
z poverenia Svätej stolice, stanovil, 
že od 1. decembra 1945 jurisdikcia 
nad farnosťami spišského a oravské-
ho dekanátu patrí krakovskému arci-
biskupovi. V dekréte poľský cirkevný 
hodnostár navyše vyzval slovenských 
kňazov, aby opustili územie Poľskej 
republiky.24

Poldruha mesiaca pred stanoveným termínom sa veci 
ujali novotargské administratívne orgány: „W akcji wy-
mierzonej przeciwko słowackim księżom posłużono się 
nowotarskim UB, którego funkcjonariusze 13 października 
1945 r. dokonali objazdu Niedzicy, Kacwina, Łapsz Niżnych, 
Łapsz Wyżnich i Trybsza”. Cieľom bolo prinútenie sloven-
ských kňazov k opusteniu Poľska. Všade sa stretávali s roz-

23  V rokoch 1926-1939 bol to spišský dekanát len z formálne-
ho hľadiska. Materiálne bol to viac dekanát podhalský, lebo v roku 
1926 kardinál Sapieha pripojil k spišskému dekanátu tri veľké poľské 
farnosti (Bukowinu, Ostrowsko, Harklowu) a filiálky týchto farností. 
Po novej úprave hraníc spišského dekanátu počet farníkov narástol  
z 9 tisíc na 21 tisíc. Je len samozrejmé, že prevaha poľskej populácie, 
ako aj menovanie dekanom poľského dušpastiera, namiesto vdp. 
Štefana Andrašovského, mohlo sa stať vhodným nástrojom polo-
nizácie Slovákov na Zamagurí.

24  I. Chalupecký: Biskup Ján..., s. 121.

Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze  
v rokoch 1920–1945 (3)

hodným odporom miestneho obyvateľstva, prezentujúce-
ho proslovenský postoj a vystupujúceho v obrane kňazov. 
Funkcionári UB, „widząc takie nastawienie do księży 
słowackich i Slowacczyzny”, odporučili „w grzecznym to-
nie wszystkim księżom wymienionych wsi, by w terminie  
2–3 dni byli łaskawi opuścić terytorium polskie”.25

Po mesiaci, 16. novembra 1945, bol uväznený novobel-
ský a krempaský farár František Móš. Dramatické okol-
nosti zaistenia farára popisuje J. Kwiek: „Miejscowa lud-
ność, głównie kobiety, stanęła w jego obronie, obrzucając 
samochód UB kamieniami i usiłując nie dopuścić do jego 
aresztowania. Funkcjonariusze UB opanowali sytuację do-
piero po oddaniu serii strzałów w powietrze”26. Prvými, čo 

sa ujali svojho duchovného otca boli 
jeho farníci, ale aj rodáci z Tribša. 
Už 17. novembra 1945 išla navštíviť 
duchovného otca v Novom Targu 
delegácia Novobeľanov. Po rozho-
vore s farárom sa delegácia dozve-
dela, že veľadôstojný pán nebol bitý 
ani zviazaný, ako aj to, že príčinou 
uväznenia bola publikácia jeho spo-
mienok.27 V odpovedi novobelskému 
obecnému úradu, z 21. novembra 
1945, dekan Vojtas správne pozna-
menal, že: „Jeho uväznenie sa tu 
kvalifikuje ako pomsta na statočnom 
slovenskom kňazovi, brošúra je len 
vhodnou zámienkou. Tento náhľad 
všeobecne panuje u nás. Takto sa ne-
buduje vzájomnosť medzi národami. 
Tento prípad narobil mnoho zla”28. 
V Osvedčení, ktoré nedecký dekan 
formuloval 19. novembra 1945, jur-
govský rodák písal o.i.: „Práve teraz 

dostávam z Bratislavy úradnú informáciu že o zatknutí 
vdp. dekana Móša, ktoré spravilo na celom Slovensku tak 
veľký rozruch, vie už nielen Praha, ale aj Rím a Amerika 
[...]. Nakoniec pripomínam, že Biskupstwo Spišské v dô-
sledku týchto udalostí vydalo rozkaz ku odvolaniu všetkých 
slovenských kňazov z tohto územia”.29

25  J. Kwiek: Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakow-
skim w latach 1945–1949/50. 2. vyd. Kraków 2002, s. 267.

26  J. Kwiek: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–7957, Kraków 2002, s. 20; Idem: Żydzi, Łemkowie, 
Słowacy..., s. 268.

27  List predstavenstva obce Nová Belá z 20. novembra 1945, 
dekanovi nedeckého dištriktu Jozefovi Vojtasovi. ŠA Levoča, Fond 
Michal Griger. Kartón č. 13.

28  Ibidem.
29  Dekanát Nedecký, Biskupstvo Spišské. Číslo spisu: 227/1945. 

Veľká Franková, 19. novembra 1945.

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Vdp. František Móš
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Z korešpondencie kar-
dinála Sapiehu vysvitá, že 
do krakovskej kúrie putovali 
početné spišské deputácie, 
žiadajúce oslobodenie kňa-
za.30 18. novembra 1945 
išiel do Krakova, ako emi-
sár Tribšanov Pavol Bizub, 
rodený brat Valenta Bizu-
ba, predsedu Liberation 
Committee for Spiš and 
Orava v Chicagu. Žiaľ, cesta 
emisára skončila tragicky: 
„Paul Bizub, the courier, 
went to Krakow and filled 
his mission. That samé day 
he returned to his horne, 
but in the evening of the 
samé day, twenty armed 
Polish soldiers came into his horne and shot him. Another 
soldier then beat him over the head, causing instant de-
ath. [...] The funeral was held on January 29, 1946”.31

Dňa 7. januára 1946 biskup Ján Vojtaššák prosil o in-
tervenciu československý konzulát v Krakove32: „Poľské 
policajné úrady svojho času zaistily dp. Františka Móša 
rkat. farára dekana v Novej Belej. Menovaný je zaistený 
v Krakove v nejakom väzení. Biskupský úrad podáva úcti-
vú žiadosť na čsl. konzulát by ráčil zakročiť na patričných 
úradoch v tom smysle, aby dp. František Móš bol bezok-
ladne na slobodu prepustený a bol mu uvoľnený slobodný 
priechod do Čsl. Republiky, aby mohol zaujať vyznačené 
mu pôsobisko vo Veľkej Lomnici. RK Biskupský úrad obno-
vuje svoju žiadosť a ostáva s prejavom hlbokej úcty”.33

Posledná veta listu svedčí o tom, že citovaná 
korešpondencia nebola prvá. Navyše sa nám zdá, že veta 
„a bol mu uvoľnený slobodný priechod do Čsl. Republiky” 
úzko súvisí s listom z 5. januára 1945, kňaza Jána Kubičára, 
ináč niekdajšieho farára v Tribši, v tom čase administrá-
tora v Matejovciach, v ktorom jeho autor písal biskupovi 
Vojtaššákovi o.i.: „Keď je možné, Vaša Excelencia, dobre 
by bolo, v záujme pána dekana Františka Móša, z Novej 
Belej prípis asi tohto znenia, že pán dekan František Móš 
má už tuná na Slovensku vyznačené miesto pôsobiska a že 
v prípade keď bude prepustený nezostane v Poľsku. [...] 
Došli totiž o ňom zprávy, že poľské úrady sú ochotné ho 
prepustiť s tým keď hneď odíde do ČSR a nezostane tam, 
ako to urobil po prvej svetovej vojne”.34 Nie sme v stave 
presne stopovať spád pohnutých udalostí, a určiť odkiaľ 
Novobeľania, ktorých predstaviteľ Valent Kalafut navštívil 

30  AKKM, Pers. B 1814.
31  I. Matasovsky-Matuschak: The abandoned ones. Tragic story 

of Slovakia’s Spiš and Orava Regions 1919–1948. Bez miesta vyda-
nia, 2008, s. 80.

32  Spišský ordinár poslal list do Krakova, kde sa v tom čase o čes-
koslovenských občanov staral Orgán Ochrany a Péče nad obč. čes-
koslovenskými v Krakově.

33  ABÚ, č. 27/1946.
34  Ibidem.

kňaza Kubičára, a potom aj 
spišského biskupa, vedeli 
o tom, že poľské úrady sú 
ochotné oslobodiť Móša 
pod podmienkou, že odíde 
na Slovensko. V každom 
prípade správa, ktorú do-
niesol Valent Kalafut do 
Matiašoviec, a potom na 
Spišskú Kapitulu, odrážala 
skutočný stav veci, čo nám 
dosvedčuje list Sapiehu 
z júna 1946, na ministra 
Kiernika: „Doniesiono mi, 
že sąd zgodziłby się na 
wypuszczenie z więzienia, 
ale pod warunkiem, že 
będzie zaraz odstawiony 
za granice. Uwažam, že to 

załatwienie byloby najodpowiedniejsze. Wniosek taki ma 
być przesłany do ministerstwa”.35

Z listu farárov Jána Kubičára a Jozefa Farbaríka, písa-
nom 8. januára 1946 v Milbachu, dekanovi Vojtasovi sa 
dozvedáme, „že údajne naše veľvyslanectvo vo Varšave 
vyslalo do Krakova osobitného právneho zástupcu, ktorý 
by zastupoval Pána Dekana”. Spomenutí dušpastieri pro-
sia dekana Vojtasa, aby sa ráčil obrátiť „na ONV v Sp. Starej 
Vsi a na iné zodpovedné miesta, aby sa v jeho veci zakro-
čilo a to diplomatickou cestou Bratislavy, poťažne Prahy 
a cestou konzulátu čsl. v Krakove”.36

V odpovedi na Vojtaššákovu výzvu, správca krakovské-
ho Orgánu Ochrany a Péče, František Veselý, písal, 18. ja-
nuára 1946, spišskému biskupovi, „že ve věci zajištěného 
řim. kat. kněze, dekana z Novej Belej, jsme podnikli patřič-
ná opatření, o jejichž výsledku Vás zavědomíme”.37

Dňa 12. januára 1946 spišský generálny vikár informoval 
bratislavské povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu,  
že F. Móš „ustanovený bol za expozita vo Veľkej Lomnici”, 
pričom prosil povereníctvo, aby menovaný dostaval kon-
gruu z III. kaplánskej stanice v Námestove.38

Po troch týždňoch, 5. februára 1946, písal zástupca 
povereníka Biskupskému úradu kladnú odpoveď, a infor-
moval, že od 1. decembra 1945 František Móš bude do-
stávať „zúčtovateľnú zálohu na kongruu v ročitej sume 
Kčs 15.804. [...] v mesačných vopred splatných čiastkach 
a všeobecný drahotný prídavok, ročne Kčs 3.960”.39

Veľkolomnický farár, Štefan Hašuš, radostne reagoval 
na pridelenie do jeho farnosti expozita Františka Móša. 
V liste dekanovi Vojtasovi, 17. apríla 1946, písal: „Keby ste 
ráčili o ňom niečo vedieť, odpíšte mi hneď, že mu všetko 

35  List kardinála Sapiehu, č. 3775, ministrovi správy, Władysła-
wowi Kiernikovi. AKKM, Pers. B. 1814.

36  ŠA Levoča, Fond Michal Griger. Kartón číslo 13.
37  ABÚ, č. 27/1946.
38  ABÚ, č. 102/1946.
39 ABÚ, č. 756/1946. Nedá sa racionálne vysvetliť, prečo citovaný 

list prišiel na Kapitulu až 6. apríla 1946. Por. pečiatka Diecézneho 
Úradu: „Došlo 6.IV.1946”.

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Hrob F. Móša vo Veľkej Frankovej



13KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
pripravím a ľudí poučím. Veľmi mi je potrebný, nikdy tak, 
ako po Veľkej noci, keď mám odpust 5. mája, 26.-27. apríla 
mám všetky školské deti spovedať vyšej 200. Potom si už 
odpočine, nebude mať práce! Plat je už poukázaný od po-
vereníctva”.40

Dňa 24. februára 1946 sa biskup Vojtaššák obrátil 
na Ministerstvo vnútra s prosbou o intervenciu vo veci 
uvoľnenia uväzneného kňaza, keďže poslaná do Krakova 
„žiadosť ostala bez výsledku. Biskupský úrad preto 
dovoľuje si obrátiť sa na Ministerstvo vnútra, by ráčilo 
spôsobom primeraným zakročiť, aby menovaný dp. Fran-
tišek Móš bol bezokladne na slobodu prepustený a bolo 
mu umožnené zaujať pôsobisko vyznačené v duchovnej 
správe vo Veľkej Lomnici”.41 Ministerstvo vnútra posunu-
lo biskupskú žiadosť, podľa pravidiel vecnej kompetencie, 
Ministerstvu zahraničných vecí. Posledné Ministerstvo 
informovalo, 8. júla 1946, Ministerstvo vnútra o telegra-
me nasledovného obsahu: „Polské ministerstvo zahra-
ničných věcí oznámilo, že kněz Frant. Móš byl zadržen na 
základe žádosti prokurátorem zvláštního trestního soudu, 
jak podezřelý z činnosti, která škodila polskému národu. 
Vyslanec podniká novou intervenci po obdržení této od-
povědi. O dalším průběhu jednaní podá tam ministerstvo 
zahraničních věcí svým časem zprávu. O hořejším uvědo-
muje se současne biskupský úrad v Spišské Kapituli”.42

V júni 1946 vo veci oslobodenia slovenského 
dušpastiera intervenoval aj krakovský kardinál Adam 
S. Sapieha. V liste ministrovi správy, Władysławowi Kier-
nikovi písal: „Na Spiszu przylączonym do Polski aresztowa-
no X. Franciszka Mosza prób. w Bialej Spiskiej z powodu 
jego antypolskiego nastawienia. Ludność tamtejsza ciągle 
udaje się z prosbą o zwolnienie go. Jest to ksiądz zresztą 
nienaganny, ale uparty Stowak. Uwięzienie jego na calym 
Spiszu jest powodem rozdražnienia i podsyca antypol-
skie usposobienie. Doniesiono mi, že sąd zgodzilby się na 
wypuszczenie z więzienia, ale pod warunkiem, že będzie 
zaraz odstawiony za granice. Uwažam, že to zalatwienie 
byłoby najodpowiedniejsze. Wniosek taki ma być przesła-
ny do ministerstwa. Otóž moja prosba, by Pán Minister 
zechciał wydać rozporządzenie, by wladze administracyjne 
zastosowały się do tego wniosku. Dla uspokojenia tamtej-
szej ludności i pozyskania jej dla Polski będzie to bardzo 
pożądanym, a jest ona ciągle wystawiona na agitację pr-
zeciw Polsce i należy unikać tego rodzaju podniet.”.43

Na margo podmienky vyhostenia novobeľského fará-
ra z územia poľského štátu načim poznamenať, že poľský 
trestný zákonník z 11. júla 1932 nepoznal trest vyhostenia. 
V takej situácii eventuálny rozsudok vykázania by sme 
museli jednoznačne hodnotiť za protizákonný postup, 
lebo od konca 18. storočia, trestné zákonníky takmer celej 
Európy, zakotvovali zásadu nulla poena sine lege poenali 

40  List farára Hašuša dekanovi Vojtasovi. Huncovce, okr. Kežma-
rok, 17. apríla 1946, číslo 91/1946 (ŠA Levoča, Fond: Michal Grigcr. 
Kartón číslo 13).

41  ABÚ, č. 393/1946.
42  ABÚ, č. 745/1946.
43  List kardinála Adama Š. Sapiehu, č. 3775, 7, júna 1946, 

ministrovi správy Władysławowi Kiernikovi AKKM, Pers. B 1814.

anteriori. Faktické mimosúdne vykázanie z Poľska farára 
Móša bolo taktiež v rozpore s poľským právnym systé-
mom, lebo žiaden štát nemôže vyhostiť svojho občana bez 
právoplatného súdneho rozsudku.

Dp. farár Móš bol vo väzbe celých deväť mesiacov. Vo 
verejnosti kolovali správy, že príčina veľkých prieťahov 
tkvie v tom, že zvláštny trestný súd v Krakove ešte stále ne-
mal preloženú do poľštiny 18-stránkovú brožúru uväzne-
ného farára Roky 1918–1939 na severnom Spiši (Bratislava 
1944), považovanú za hlavný dôkaz obvinenia. Archívna 
kverenda prof. Kwieka ukazuje, že sa vo veci uväznené-
ho dekana zhromaždili aj iné obvinenia: „Ks. Mosz, ktorý 
publicznie głosił, że Spisz ani pod względem politycznym, 
ani kościelnym do Polski nie należy. Odmawial wyglasza-
nia ogloszeń w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, jak 
również wydania wyciągów metrykalnych, oświadczając, 
že na Spiszu mieszkają tylko obywatele stowaccy, więc do 
Wojska Polskiego nie pójdą zresztą za parę dni wszystko 
się zmieni”.44 Popravde krakovskej prokuratúre sa nepo-
darilo zhromaždiť akékoľvek závažne materiály obvinenia. 
V dôsledku toho krakovský zvláštny trestný súd vyniesol 
rozsudok o kňazovej nevine.45

Nedá sa, vzhľadom na obmedzené pramenné podklady, 
určiť, do akej miery sa krakovský kardinál pričinil do 
oslobodenia tribšského rodáka.

Po prepustení z väzby sa vdp. František Móš nakrátko 
zdržal v novobeľskej farnosti, kde ho zo spovednice brutál-
ne vyhnal tamojší poľský farár Benedykt Kwašny.46

Nie sme v stave určiť, či sacerdos Móš bol, hoci aj krát-
ko, farárom vo Veľkej Lomnici, ktorú mu spišský biskup 
pridelil telegraficky už 23. novembra 1945.47 Podľa zistení 
Milici Majerikovej-Molitorisovej, sacerdos František Móš 
bol po oslobodení menovaný za správcu farnosti Nižná na 
Orave, a potom farnosti v Podolínci: „Napriek tomu, že bol 
po vyhnaní z Poľska menovaný za správcu farnosti Nižná 
na Orave a od 1. júla 1946 za správcu spišskej farnosti 
Podolínec, zdržiaval sa naďalej vo Veľkej Frankovej, ktorá 
bezprostredne susedila s obcami pričlenenými k Poľsku”.48 
Od 1. mája 1947 až do dôchodkového veku bol správ-
com farnosti vo Veľkej Frankovej. Pravý slovenský martýr 
zomrel 12. septembra 1971. Spočíva na cintoríne vo Veľkej 
Frankovej. 

44  J. Kwiek: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 19; Idem: 
Żydzi, Łemkowie, Słowacy..., s. 267.

45  J. Kwiek: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 20; Idem: 
Żydzi, Łemkowie, Słowacy..., s. 268.

46  Zápisnica z 11. augusta 1968. In: Archív Kultúrno-sociálnej 
spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku; J. Čongva: Slovenčina v ko-
stoloch na Spiši a na Orave. In: Život, č. 4, 1990, s. 8. „Aj keď ho kra-
kovský súd následne oslobodil zo všetkých obvinení, na svoje miesto 
sa už vrátiť nemohol. Farnosť v Novej Belej bola obsadená mníchom 
Benedyktom Kwašnym, ktorý ho už na faru nepustil” (M. Majeriko-
vá-Molitorisová: Slovenský kňaz z Tribša, František Móš. In: Život, 
č. 9, 2011, s. 7.

47  Officio Decanali in Sp.St.Ves telegraphice ad notitiam: (...) 
Móš Fr. pro Exp. in V. Lomnica ABÚ, č. 1657/1945.

48  M. Majeriková-Molitorisová: Slovenský kňaz z Tribša..., s. 7.
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autor    Marián Smondek
Na hornom konci Malej Lipnice, neďaleko starej základnej 

školy č. 3, stojí malá, z kameňa stavaná, na bielo maľovaná kapln-
ka, ktorú miestni nazývajú „Kaplnka u Vojtičkov”. Dnes už možno 
ani nikoho nenapadne, že jej staviteľom a  fundátorom, dnes by 
sme povedali – sponzorom, je jeden z najvýznamnejších rodákov 
Malej Lipnice, vdp. Jozef Vojtiček – kanonik, pápežský prelát, ge-
nerálny vikár a  rektor Spišského seminára v  rokoch 1921-1931. 
Prvé, čo mi napadlo, je otázka, prečo práve po ňom nie je po-
menovaná žiadna malolipnická škola. Prečo? Možno jeho krátky 
životopis bude aspoň čiastočnou odpoveďou na moju otázku.

Jozef Vojtíček sa narodil 18. decembra 1861 v Hornej 
Lipnici. Bol synom richtára Jozefa Vojtička. Rodina pat-
rila medzi najzámožnejšie malolipnické rodiny, takže 

mladý Jozef, ako syn richtára, si na chudobu sťažovať ne-
mohol. Bol síce veľmi šikovný, ale sprvoti sa mu vraj veľmi 
učiť nechcelo. Po ukončení ľudovej školy mal totiž nastúpiť 
do meštianky v Trstenej. Jemu sa však tam naozaj nechcelo 
a chcel zostať doma na gazdovstve. Otec nedbal a preto ho 
zapojil odrazu do poriadnej chlapskej roboty. Zobral ho do 
lesa na jalovec, ktorý následne z lesa zviezli. Doma mu ká-
zal tento jalovec poobtínať, okliesniť, aby ho prichystal na 
ďalšie spracovanie. Vraj si mladý Jozef pri tej práci poriad-
ne poobíjal ruky a vyskočilo mu na dlaniach veľa pľuzgie-
rov, takže sa nakoniec gazdovskej roboty dobrovoľne vzdal 
a s omnoho väčšou vervou sa pustil do ďalších štúdií.

Napriek bohatstvu aj Vojtičkovci zažili vo svojom živote 
ťažké chvíle. Okrem syna mali totiž ešte dcéru. V tom čase, 
teda v druhej polovici 19. storočia, jednou z richtárskych 
povinností bolo vyzdvihovanie pošty, po ktorú sa chodi-
lo do Jablonky. Ktorýsi raz poslali po poštu práve dcéru, 
ktorá z neznámych príčin spadla z lávky do rozvodnenej 
rieky Čiernej Oravy. Síce sa ju podarilo z vody vytiahnuť, 

O vdp. Jozefovi Vojtičkovi  
z Malej Lipnice

v dôsledku tohto pádu 
do rieky však onedlho 
na to zomrela.

Mladý Jozef študo-
val teológiu v Spišskej 
Kapitule. Za kňaza bol 
vysvätený 30. júna 1884. 
Kaplánoval v Sloven-
skej Vsi, Markušovciach 
a Námestove. V roku 
1893 prebral ako farár 
uprázdnenú farnosť Zá-
kamenné, kde nakoniec 
pôsobil 28 rokov. Za jeho 
pôsobenia sa začala 
i dokončila stavba nové-
ho murovaného kostola 
v novorománskom slo-
hu, ktorý stojí dodnes. 
V ďalšom období sa stal 
školským inšpektorom, 
poradcom Svätej Stolice, 
dekanom strednoorav-
ského dištriktu, čestným kanonikom a prosynodálnym sud-
com. Tu v Zákamennom kúpil pre svojich rodičov gazdov-
stvo, zobral si ich na starosť k sebe a tu ich aj doopatroval.

Jozef Vojtíček však nikdy nezabudol na svoju rodnú 
obec Hornú Lipnicu. Okolo roku 1900 dal postaviť na svo-
jom pozemku spomínanú kaplnku, ktorá bola zasvätená 
sv. Jozefovi, jeho patrónovi. Táto kaplnka bola na tamtie 
časy naozaj veľmi dobre vybavená. Dodnes sa zachoval vy-
rezávaný oltár so sochou sv. Jozefa, po stranách visia dva 
obrazy, na pravej strane obraz Božského srdca Ježišovho, 
na ľavej strane obraz Nepoškvrneného srdca Panny Márie. 
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V interiéri kostola sa dodnes 
zachovali ešte dve lavice, pod 
stenou po jednej na každej 
strane. Kaplnka mala taktiež 
svoj zvon. V čase, keď dal kňaz 
kaplnku postaviť, sa v nej na-
chádzalo aj harmónium a vy-
rezávaná skriňa s liturgickým 
oblečením, knihami i pred-
metmi, ktoré kňaz potrebu-
je pri sv. omši. Pri návšteve 
svojej rodnej obce tu často slúžieval sv. omše. V tom čase 
totiž ešte Malá Lipnica patrila ako filiálka k farnosti Veľká 
Lipnica a nemala svoj kostol. 

Harmónium bolo neskôr prenesené do novopostave-
ného kostola, keďže v ňom chýbal organ a takisto bola 
prenesená aj skriňa s liturgickými predmetmi. Späť do 
kaplnky sa už nevrátili. Ako fundáciu na údržbu kaplnky 
zapísal svoje pole, keďže si bol vedomý, že kaplnku bude je 
potrebné opravovať. Aktuálne sa v kaplnke slúži sv. omša 
raz v roku a to na sviatok sv. Jozefa začiatkom mája a na 
Veľkú noc k nej prinášajú Malolipničania sviatočné pokr-
my na posvätenie.

Zákamenné bola nakoniec jediná farnosť, v ktorej 
pôsobil ako farár. V apríli 1921 ho biskup Ján Vojtaššák, 
jeho niekdajší farník, ktorého si pamätal ešte ako študen-
ta, vymenoval za generálneho vikára a rektora Spišského 
seminára v Spišskej Kapitule. O tom, aký bol Jozef Vojti-
ček kňazom, nepochybne svedčí nasledovné: „Kňazským 
vzorom, ktorý ovplyvnil Vojtaššákovo rozhodnutie stať sa 
kňazom, bol Jozef Vojtiček, ktorý od roku 1893 pôsobil ako 
farár v Zákamennom. Potvrdenie toho bolo aj to, že hneď 
po jeho zaujatí biskupského úradu vymenoval Jozefa Voj-
tička za rektora spišského seminára a tým aj jeho nástupcu 
v tejto takej životne dôležitej inštitúcii. Vojtiček vykonával 
tento úrad až do jeho smrti v roku 1931.“1 

1  Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhradí (ďalej ABU-
-SP), Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepu-
siensis ab anno 1848, tomus II, s. 332-333; HROMJÁK, Ľ. Životná 
cesta Jána Vojtaššáka na miesto spišského biskupa. Osobnostný 
profil po jeho biskupskú vysviacku. In.: Pohľady na osobnosť bisku-
pa Jána Vojtaššáka, HROMJÁK, Ľ a kol. Spišské Podhradie : Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 35.

Na Vyšnú Lipnicu, kto-
rá bola v tom čase za hrani-
cou a zostala premenovaná 
na Malú Lipnicu, však ani 
ako rektor Spišského se-
minára nezabudol. Svedčí 
o tom častá korešpondencia, 
v ktorej si dopisoval so svoji-
mi príbuznými. Podporoval 
ich vo viere, pomáhal im fi-
nančne, keď boli v núdzi, po-

skytol svoj dom, ktorý zostal po jeho rodine v Malej Lipni-
ci, ale zároveň príbuzných aj napomínal, aby sa nehádali 
a žili podľa viery. 

Každý rok v lete sa snažil navštevovať svoje rodisko, 
pokiaľ mu to jeho zdravie dovoľovalo. Ešte za svojho ži-
vota spísal závet, v ktorom rozdelil svoju finančnú pozo-
stalosť. V zápisnici Okresného súdu sa uvádza, že pätinu 
tejto pozostalosti vo výške 9.629 Kč 13 halierov venoval 
chudobným v Malej Lipnici, takúto istú čiastku venoval 
pre chudobné školské deti v Zákamennom, ďalšiu pätinu 
venoval na kostol a kalváriu v Zákamennom, jednu pätinu 
zapísal pre spišského biskupa, svojho niekdajšieho farní-
ka Jána Vojtaššáka a poslednú pätinu venoval na kostol 
v Malej Lipnici (dve tretiny tejto čiastky) a jednu tretinu 
na kaplnku.2

Zomrel 16. apríla 1931 v Spišskej Kapitule. Pochovaný 
je na cintoríne v Zákamennom. Bok po boku boli pri sebe 
až do momentu zahájenia procesu blahorečenia pochova-
ní spolu s otcom biskupom Jánom Vojtaššákom.

Žiaľ, o tomto rodákovi z Malej Lipnice počuť v Malej 
Lipnici len málo. Pripomína ho len malá biela kaplnka. 
Zabudlo sa o šikovnom žiakovi, ktorému sa spočiatku 
veľmi učiť nechcelo, a nakoniec ukončil seminár a stal sa 
kňazom. O šikovnom staviteľovi, ktorý zanechal po sebe 
v Zákamennom krásny kostol a v rodisku peknú kaplnku. 
O pracovitom kňazovi, ktorý vychoval budúcich kňazov. 
A o vernom rodákovi, ktorý na svoje rodisko nezabudol ani 
po smrti. 

2  Archív rodiny Kowalczyk, Pozôstalosť – Odovzdávajúce uzne-
senie číslo D.129/1931, P. 6, Okresný súd v Spišskom Podhradí, od-
diel I., dňa 13. augusta 1931.
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V Pekelníku
autor    Marián Smondek

Obec Pekelník sa tiahne pozdĺž rovnomenného potoka sever-
ne od slovenskej hranice. Leží na úpätí Oravských Beskýd v  ich 
najvýchodnejšej časti, ktoré sa na poľskej strane nazývajú Beskyd 
Żywiecki. Z  juhovýchodu obklopený rašeliniskami, ktoré tvoria 
prirodzenú hranicu z  Podhalskom, sa pomaly vynára briežok, 
ktorý obopínajúc obec od východu vytvára prirodzenú hranicu 
Oravy, a taktiež rozvodie Čierneho a Baltského mora.

Počas mojej poslednej návštevy tejto obce som koneč-
ne pochopil, prečo ju nazvali Pekelník. V dolnej časti  
zúrila snehová búrka, v ktorej poriadne nič nevidno, 

zati aľ čo v hornej časti  svieti lo spokojne slniečko a všetko 
nasvedčovalo tomu, že jar je už nablízku. V takejto atmo-
sfére, kdesi uprostred obce, na frontovej línii medzi zim-
nou snehovou víchricou a slnečnými lúčmi nasvedčujúcimi 
tomu, že jar už naozaj prichádza, som sa stretol s richtá-
rom obce Vladislavom Szubom, aby som sa od neho do-
zvedel, aké zmeny prebehli v obci za posledné roky a čo 
plánujú v najbližšej budúcnosti .

Vladislav Szuba je richtárom Pekelníka už skoro 20 ro-
kov, takže svoju obec pozná veľmi dobre. Vie, kto má aké 
problémy, pozná možnosti , ako sa daný problém dá vyrie-
šiť. Jednoducho povedané, má už vychodené svoje chod-
níčky, ktoré sa mu počas toľkých rokov richtárčenia osved-
čili.

Jednou z priorít, aké si v Pekelníku pred niekoľkými rok-
mi určili, bolo vyasfaltovanie gminných príjazdových ciest 
k jednotlivým domom a túto úlohu už majú skoro úplne 
splnenú. 

Obec sa pomaly pripravuje na jednu z najväčších in-
vestí cií a tou je výstavba čisti čky odpadových vôd a kanali-
začnej siete. Celá investí cia je podelená na niekoľko etáp. 
Prvá etapa zahŕňa dolnú časť obce po požiarnu zbrojnicu. 
V rámci nej sú už vybavené všetky povolenia, vykúpený je 
pozemok, na ktorom bude stáť čistička a taktiež sú hotové 
plány, kadiaľ povedie kanalizačná sieť. Čaká sa už len na 
potvrdenie od okresného úradu. Sprvoti  bolo v plánoch 
príliš veľa prečerpávacích staníc, dokonca až dvanásť, čo 
by však výrazne zvyšovalo náklady na odvádzanie spla-
šiek, v tomto momente v plánoch zostali už len dve. Druhá 
etapa výstavby, ktorá sa ti ahne po križovatku na Załuczne 
a tretia etapa po tzv. „Świńskie miasto“ je aktuálne na 

Obnovená požiarna zbrojnica

16
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úrovni rozhovorov a plánov, kadiaľ by mohla byť vedená. 
Vstupné dohody už sú, ale zati aľ nie sú podpísané žiadne 
dokumenty.

V predchádzajúcom období bola dokončená výstavba 
chodníkov v celej obci popri všetkých hlavných cestách. 
Smerom na Czarny Dunajec zostalo okolo 150 m a vtedy 
by sa chodník končil pred mostom za dedinou. Chodník so 
šírkou 1,2 m by mal byť urobený aj popri ceste ku kostolu. 
Dohoda v tejto veci je už s majiteľmi pozemkov podpísaná. 
Mal byť už dokonca hotový pred dvoma rokmi, ale kvôli 
úradným opletačkám sa jeho výstavba posunula na tento 
rok. 

Popri výstavbe chodníkov popri cestách a asfaltovaní 
obecných ciest sa podarilo dokončiť aj osvetlenie ulíc. Do-
končené je už v celej obci, zostali už len jednotlivé lampy, 
na krátkych, najčastejšie na nových úsekoch ciest, ti e sa 
však ako nové ulice robia pribežne.

Takti ež  je na tento rok v pláne oprava hlavnej vojvod-
skej cesty prechádzajúcej Pekelníkom z Jablonky do Czar-
neho Dunajca. Mala byť robená už pred dvoma rokmi, 
keď bola opravovaná cesta z Pekelníka do Jablonky. Krátky 
úsek cesty síce pred niekoľkými rokmi bol opravovaný, ale 
ani ten už nie je v najlepšom stave. 

Okrem spomínaných investí cii vzniklo pri škole nové 
multi funkčné ihrisko typu „Orlik“. Takti ež bola zrealizova-
ná generálna oprava budovy, ktorej časť je využívaná ako 
požiarna zbrojnica a druhú časť spravuje urbárska spoloč-
nosť. Hasičská zbrojnica bola opravená z obecných peňazí, 
urbárska časť zo zisku urbárskej spoločnosti . Hore v pod-
streší vznikli dve pekné miestnosti , v ktorých bude možné 
organizovať slávnostné posedenia. Urobený bol aj výťah. 
Generálna oprava sa už skončila, na dokončenie zostalo 
len niekoľko drobností  a následne by mala byť celá oprava 
skolaudovaná.

Jedným z najzaujímavejších plánov v Pekelníku je ne-
pochybne vytvorenie kúpeľného centra. Je to síce nový 
plán, ale zato naozaj zaujímavý. Malo by sa nachádzať na 
rašeliniskách medzi Pekelníkom a Czarnym Dunajcom, juž-
ne od cesty smerom na Podczerwone. Malo by vzniknúť 
v najbližších rokoch. Je to toti ž závislé od toho, že toto 
územie bolo zapísané do území „Nátura 2000“ a aby bolo 
možné ďalej túto rašelinu ťažiť, je nutné vystaviť na tomto 
mieste aj kúpeľné centrum.

Ako vidieť, obec sa za posledných niekoľko rokov vý-
razne zmenila k lepšiemu. Možno sa o niekoľko rokov táto 
dedinka na okraji Oravy zmení na malé kúpeľno-turisti cké 
centrum. Predpoklady na to má. Nuž verme, že sa ti eto 
plány podarí v plnej miere naplniť.  

Nový „Orlik“ pri Základnej škole Chodníky sa tiahnu cez celú obec, hlavnú cestu je potrebné nutne opraviť

Tadialto povedie chodník ku kostolu 
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Významné výročia Podvlka
autor    Milica Majeriková-Molitoris

Počiatky hornooravských obcí, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú 
v Poľsku, sú nerozlučne späté s Oravským hradom a kolonizačnou 
činnosťou Turzovcov. Ináč tomu nie je ani v  prípade najsever-
nejšej obce Podvlk, ktorú začali budovať v osemdesiatych rokoch  
16. storočia. V  tomto roku si Podvlčania pripomenú až dve 
významné výročia spojené so založením obce. V  apríli to bude 
430. výročie vydania zakladacej listiny Podvlka a  v  marci  
400. výročie určenia jeho presných hraníc v slovenskom jazyku. 
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Oravským múzeom plá-
nuje pri tejto príležitosti usporiadať konferenciu, ktorej výsled-
kom bude vedecká monografia týkajúca sa nielen dejín, ale aj 
ľudovej kultúry a  prírodných pomerov obce. Keďže konferen-
cia sa uskutoční až v  rámci Dní slovenskej kultúry, 4. júla t.r., 
a  výročia pripadajú už na nasledujúce mesiace, stručne si ich 
zatiaľ pripomenieme v tomto príspevku.

V ybudovanie horno-
oravských obcí, vrátane 
Podvlka, bolo spojené 

s fyzicky namáhavou prácou, 
keďže prví osadníci museli vy-
rúbať lesy a následne premeniť 
vzniknuté rúbanisko na úrodné 
polia a lúky. V prvých rokoch 
nemali žiadnu úrodu, muse-
li žiť na vlastné trovy, a teda 
neplatili zemepánovi žiadne 
dávky. Prvé určenie práv a po-
vinností Podvlčanov sa nachá-
dza v listine z 23. apríla 1585, ktorou udelil prefekt Orav-
ského hradu Ján Abaffy, z poverenia zemepána Oravy Juraja 
Thurzu, šoltýsky list richtárovi Felixovi Vlčkovi a 20 valaským 
sedliakom osady zvanej „Wielke Ondregowske“1, patriacej 
Oravskému hradu. V tejto listine ich vzhľadom na útrapy 
a námahu, ktorú vynaložili pri vyrábaní polí a lúk oslobo-
dil od urbárskych dávok a poplatkov na 16 rokov. Zároveň 
povolil šoltýsovi mať dvoch sedliakov a dvoch želiarov ako 
vlastných poddaných, mlyn o jednom kameni, jednu usad-
losť ako vlastníctvo a jednu pílu na pílenie dosiek, s tým, 
že ak si ju postaví, bude z nej on i jeho potomkovia platiť 
a dávať hradu Orava desiatok.2 Hoci obec začala vznikať 
už skôr, práve túto donáciu, ktorá uzrela svetlo sveta pred  
430. rokmi, môžeme pokladať za zakladaciu listinu Podvlka, 
keďže v tomto momente v podstate začala dedina existovať 
z majetkovoprávneho hľadiska.

Ďalším významným dokumentom v dejinách Podvlka je 
listina zo 17. marca 1615, ktorou boli ustálené dávky a po-
vinnosti šoltýsa i poddaných a osobitnou komisiou vytýčené 

1  V pôvodnom texte čítaj „g” ako „j” a „cž” ako „č”.
2  KAVULIAK, A.: Historický miestopis Oravy. Bratislava : SAV, 1955, 

s. 205; SEMKOWICZ, W.: Materjały źródłowe do dziejów osadnictwa 
górnej Orawy. Część I. Dokumenty. Zakopane : Muzeum Tatrzańskie 
w Zakopanem, 1932, s. 14-15; ŠMIHEĽ, Š.: Z najstarších dejín obce 
Podvlk, rkp. uložený v archíve Spolku Slovákov v Poľsku, s. 4-6.

hranice obce. Listina bola spísaná, pretože šoltýs Martin Vl-
ček zomrel bez mužského potomka, a tak bolo podvlčianske 
šoltýstvo so všetkými právami a povinnosťami prenesené 
za presne stanovených podmienok na jeho zaťa Martina 
Vlčka a jeho dedičov i všetkých potomkov na večné časy. 
Zaujímavá a vzácna je táto listina aj tým, že zatiaľ čo úvodná 
a záverečná časť je písaná po latinsky, vytýčenie hraníc je 
zapísané starou slovenčinou, ktorou komunikovali na Ora-
ve už pred štyristo rokmi. Tak si môžeme teda aj dnes bez 
väčších problémov prečítať kadiaľ viedli hranice Podvlka 
v roku 1615: „Wlcžkuovo pak chotár z strany wichodni zacži-
na se od Beskidu a tahne se poledni mezu, mezy Swientkem 
a Geleniem dolu až do rieky Orawky. Odtud hore z druhej 
strany rieky hore na medzu a medzy prosto medzý Kendrus 
Jakuba z Podsarny a Ssimka Wlcžkoveho, odtud hore prosto 
na gednu rakitu a odtud zas hore prosto na medzu, a tudy ku 
kopczu kamennemu. Odtud dolu do potoka Ondregowske-
ho, který z Podschli tiecže, po za potok na kamenne kopcze 
prez rolu podle potuocžka gedneho i hore tým potuocžkem 

Časť listiny z roku 1615, kde je vytýčenie hraníc Podvlka v slovenskom jazyku

na klincžek, kde se dwa potuocžky w gedno schodi. Odtud 
pak dalej hore prostred pasek na znaki až k wrchu, který 
k Polskému tahne na gednu gedlu nakresanu, od tej gedle 
hore na geden kopecz wrch polany Polskeho k zapadu. Od-
tud k poledni na geden buk dolu, koniecz tej polany a odtud 
malo wyszej popod wrch na gednu gedlu znakowitu, potom 
malo prez dolinku k druhej gedli a od tej kragem zas k wrchu 
k tretiej gedli. Tam odtud potom kragem repiska až na wrch 
Polskeho na kopecz, odtud dolu k poledni kragem chotáre 
Bukowinskeho poza Soliska dolu k Surowej hore a k chotári 
Kuližkowemu. Odtud k zapadu podle medze Matiege Kuliž-
kowej a Wranovej prez wrch po znacžiech až do Hlubokej 
doliny na znaky na gedli, odtud prosto na wrch na geden 
buk surowy wyrubany, odtud dolu kragem paseky Tala-
rowskej do potoka, kde gest tež znak na gedli. Odtud medzu 
Wranowu a Wlcžkowu prez czestu, ktera vede od Kuližka 
k Wlcžkowi prosto na jednu wrchowinku, dolu wrchowinku 
do Cžernej Orawy a od Cžernej Orawy k stranie polnocžni 
wedle chotara Kuližkoweho hore po Slowensku czestu k Bu-
benskej polane, ktera tahnie odtud Zubriczkim chotarem 
zas na Beskid, Beskidem pak k wichod slunczi k chotaru Sar-
nowemu, kde se skonawa.“3  

3 Štátny archív v Bytči, f. Oravský komposesorát, fasc. 26 1a, 
pozri tiež: KAVULIAK, A.: Historický miestopis Oravy..., s. 206, 
SEMKOWICZ, W.: Materjały źródłowe... Część I., s. 41-42.
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autor    Dorota Moś
Hudba je jednou z  mnohých foriem umenia, ktorou člo-

vek prejavuje sám seba. Ľudia po celé stáročia využívali hudbu 
a  spev ako prostriedok na vyjadrenie svojich pocitov a  nálad. 
Hudba sprevádza človeka po celý život. Podľa toho, akú hudbu 
počúva, či radostnú a  rytmickú alebo vážnu až melancholickú, 
môžeme zistiť, či je mu smutno a či veselo. Ak sa nám trvale páči 
istý druh hudby, znamená to, že nám sprostredkúva príjemné 
dojmy, po akých túžime, a  ktoré nás uspokojujú. Podľa toho sa 
dá do istej miery určiť, akú máme povahu, ako sme založení. 
Hudbe sa i  dnes pripisuje upokojujúci liečebný účinok, nuž nie 
div, že lekári ju čoraz častejšie využívajú ako dôležitý liečebný 
prostriedok, najmä pri vyčerpanosti, nervozite a  duševných po-
ruchách. Navracia človeku stratenú rovnováhu, utišuje a uvoľňu-
je. Hudba spája, ale tiež mnohokrát spôsobuje nedorozumenie 
medzi generáciami, čo sa týka najmä modernej hudby. Staršia 
generácia viac obľubuje tichšiu, pokojnejšiu a melodickejšiu hud-
bu. Väčšina mladých dáva prednosť hlučnej, elektronickej hudbe. 
Hovorí sa – proti gustu žiaden dišputát – pekné je to, čo sa komu 
páči.

Väčšina ľudí hudbu počúva a určitá časť zase ju tvo-
rí. Práve do tej druhej časti patrí pán Jozef Slovik 
z Krempách, ktorý je hudbe oddaný celou dušou. 

To, že ňou skutočne žije, bolo badateľné aj počas rozho-
voru a v nasledujúcich riadkoch sa o tom môžete pre-
svedčiť aj vy sami.

Tento rok Jozef oslávi 50. výročie svojho, ako nám po-
vedal, „muzicírovania“. Lásku k hudbe a hraniu vôbec mu 
vštepil jeho otec. Hudba bola v rodinnom dome u Slovi-
kovcov stále prítomná. Otec ho voviedol do tajov hudby 
tak, že ho naučil hrať na klarinete. Učil ho nielen noty, ale 
odovzdával mu aj technické rady, ako zvládnuť tento hu-
dobný nástroj. Krásna vec, keď otca a syna spája tá istá 
záľuba. V tomto prípade ich spájala láska k hudbe. Otec 
si všimol synove hudobné nadanie a využil svoje hudobné 
poznatky i skúsenosti, aby mu ich odovzdal. Po zvládnu-
tí základných vedomostí a mnohých hodín cvičenia doma 
vstúpil Jozef do radov miestnej dychovky, kde ďalej pokra-
čoval v rozvíjaní svojej záľuby.

Ďalším hudobným nástrojom, ktorý si veľmi obľúbil, 
bola harmonika. Hrať na harmonike ho naučil pán Peter 
Krišík. Krátko potom, ako začal hrať na harmonike, sa do-
stal do hudobnej skupiny Valenta Zygmunda, Jána Kalatu 
a Jána Bizuba. Roky mladosti sú vždy najviac spomínaným 
obdobím v živote človeka, pretože práve vtedy sa deje veľa 
pekných udalostí. Jozef so svojou hudobnou skupinou hral 
na zábavách i svadbách a všade tam, kde boli mladí ľudia, 
ktorí sa stretávali a radi si zaspievali.

Keď Jozef nastúpil na vojenčinu, dostal sa do jeho rúk 
ďalší hudobný nástroj – gitara. Keďže mal rád nové výz-
vy, veľmi ochotne a s chuťou spoznával každý nový hudob-
ný nástroj. Hudobné nadanie pritom zdedil nielen on, ale 
aj jeho brat František, ktorému ochotne odovzdával to, čo 
už on sám vedel. V období, keď bol na vojenčine, pripo-
jil sa k hudobnej skupine Valenta taktiež spomínaný brat. 

Po návrate z vojenčiny sa dostal do dychovej hudby NZPS 
v Novom Targu. Bolo to preňho veľmi dôležité obdobie, 
pretože práve tu spoznal vyšší kumšt hry na hudobných 
nástrojoch, ale taktiež veľa nových kamarátov. Na toto ob-
dobie má príjemné spomienky a hlavne na priateľov Ro-
manovského, či Andrzeja Wisniowského, ktorý ho naučil 
hrať na trúbke. Človek musí skutočne zbožňovať hudbu 
a byť trpezlivý, aby dokázal hrať na toľkých hudobných ná-
strojoch.

Hovorí sa, že „hudba mu v duši piští“, a to môžeme s is-
totou povedať práve o Jozefovi. Stál pri zrode folklórneho 
súboru Zelený javor, ktorému prihrával na nácvikoch i vy-
stúpeniach. Samozrejme bol taktiež dlhoročným členom 
dychovej hudby v Krempachoch. Na základe vyššie napí-
saného by sme si mohli myslieť, že hral na klarinete alebo 
trúbke, no tu nás čaká ešte jedno prekvapenie. V dychov-
ke totiž v tom čase chýbali bicie, a tak sa opäť pustil do 
práce a naučil sa hrať aj na tomto nástroji, z čoho, ako sám 
povedal, mal veľkú radosť. Môžeme smelo povedať, že Jo-
zef je človek – orchester.

Dnes je Jozef na zaslúženom dôchodku, ale s hudbou sa 
celkom nerozlúčil. V jeho šľapajach pokračuje vnuk Barto-
lomej, z ktorého má veľkú radosť. V súčasnosti navštevuje 
Základnú hudobnú školu Fryderyka Chopina I. a II. stupňa 
v Novom Targu, kde je žiakom III. triedy, pričom hrá na pia-
níno a získava už aj prvé vyznamenania.

Pri príležitosti Jozefovych menín a onedlho tiež 65. na-
rodenín mu redakcia praje pevné zdravie a mnoho pek-
ných chvíľ pri spoločnom muzicírovaní s vnukom. 

Hudba v živote Jozefa Slovika
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Fašiangy v  minulosti patrili k  výnimočným častiam roka, kedy 
sa ľudia symbolickým a  často až samopašným spôsobom snaži-
li o  zabezpečenie si toho, aby bol celý nadchádzajúci rok veselý, 
štedrý a  bohatý ako samotný fašiangový čas. Bol to čas stretá-
vania, veselých obchôdzok v  podomácky vyrobených maskách 
a  spoločenských posedení spojených s  veselou zábavou, ktoré sa 
časom pretransformovali do novodobých fašiangových zábav vo 
forme najrôznejších typov plesov. Pripomenúť si fašiangovú ve-
selosť a hojnosť pred nasledujúcim pôstom má za účel aj súťažná 
prehliadka Fašiangy-Ostatki, ktorú už takmer dvadsať rokov orga-
nizuje miestna skupina Spolku Slovákov v  Poľsku v  Krempachoch 
v spolupráci s Ústredným výborom SSP v Krakove.

V tomto roku sa podujati e konalo v dňoch 7. až 8. feb-
ruára, tradične v Obecnom dome kultúry v Krempa-
choch. Do súťaže sa prihlásilo 6 sólistov spevákov, 

5 speváckych skupín, 6 sólových inštrumentalistov, 4 ľudo-
vé kapely a 7 folklórnych súborov zo spišských a oravských 
obcí, ktoré pripadli Poľsku. Ich výkony hodnoti la porota 
v zložení: Mária Kačmarčíková – etnografk a, Franti ška Mar-
cinová – vedúca Folklórneho súboru Vrchovina zo Starej Ľu-
bovne a Marián Smondek – pedagóg a redaktor časopisu 
Život.

Počas prvého dňa programom sprevádzala moderátor-
ská dvojica Dorota Móšová a Jozef Klukošovský, ktorá srdeč-
ne privítala všetkých prítomných divákov i vzácnych hostí , 
medzi ktorými nechýbali podpredseda ÚV SSP Dominik 
Surma s manželkou, podpredseda ÚV SSP a richtár Novej 
Belej Jozef Majerčak, gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris 
s manželkou, predseda OV SSP na Spiši Franti šek Mlynarčík, 
šéfredaktorka časopisu Život Agáta Jendžječíková, predsed-
níčka miestnej skupiny v Krempachoch Monika Pacigová, 
predseda gminnej rady v Novom Targu Jozef Lorenc, riadi-
teľka Obecného kultúrneho domu v Krempachoch Maria 
Krištofeková, richtár Krempách Jozef Petrašek, krempašský 
kňaz Dariusz Ostrowski i nedecký kňaz Jozef Bednarčík.

Po privítaní nastala očakávaná chvíľa, kedy na scénu 
začali vychádzať prví účinkujúci. Na úvod pódium ovládli 
domáci Krempašania. Ako prvá vystúpila spevácka skupina 
piati ch dievčat fungujúcich pri obecnom dome kultúry, kto-
ré zaspievali štyri piesne, z toho dve peknou slovenčinou. 
Po nich zahrala na husliach spišské i slovenské melódie de-
saťročná Krempašanka Zuzana Petrašeková. Umenie hry na 
husliach následne predviedli aj Gabriela Soltysová z Jurgova 
a Michal Brzyzek z Krempách.

Potom si nachvíľu privlastnili pódium mladé jurgovčan-
ky. Pekné spišské a slovenské pesničky zaspievala Veronika 
Vojtasová, ktorú vystriedala ľudová kapela v zložení Nata-
lia Chlebdová, Anna Vojtasová, Julia Marti nčaková, Maria 
Šoltysová a Marti na Šoltysová. Jurgovské okienko zakončila 
Paulina Čongvová hrou na husliach. Následne sa sálou opä-

Fašiangové rozptýlenie v Krempachoch

Počas prvého dňa podujatím sprevádzali 
D. Mošová a J. Klukošovský Ako prvá vystúpila detská spevácka skupina WDK Krempachy Svojimi peknými hlasmi potešili aj speváčky z Vyšných Lápš



21KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

tovne ozývali pekné spišské hlasy, keď zaspievala sólistka 
Dagmara Dluga z Krempách a spevácke trio Marzena, Mał-
gorzata a Katarzyna Šoltysové z Vyšných Lápš.

Posledné jurgovské zoskupenie – kapela dospelých, kto-
rá len nedávno nahrala nové CD – pozdvihlo svojou hrou ná-
ladu v celej sále. Výborné ovládanie nástrojov i hlasového 
fondu, nenechalo nikoho na pochybách, kto bude jedným 
z kandidátov na popredné umiestnenie v kategórii dospe-
lých ľudových kapiel. Po jurgovskom „uragáne“ sa na scé-
ne objavili prvé novobeľanky Eva Chalupková a Magdaléna 
Dluga, ktoré zaspievali niekoľko pesničiek a posledná sólová 
speváčka z Krempách Marta Zygmondová.

Ďalšie minúty pódium ovládla ľudová kapela Griglakov-
cov z Vyšných z Lápš. Pawlina, Jerzy, Jakub, Czesław a Łukasz 
zahrali a zaspievali viacero slovenských i vyšnolapšanských 
piesní. Po nich prevzali taktovku ďalší sólisti, a to Paweł 
Petrášek z Novej Belej, ktorý divákov potešil peknou hrou 
na husliach a krempašan David Petrášek, ktorý aj v tomto 
roku ukázal svoj multiinštrumentálny talent, keď zahral na 
viacerých hudobných nástrojoch.

Záver prvého dňa súťažnej prehliadky patril opätovne 
domácim Krempašanom, konkrétne speváckej skupine Do-
lina, ktorú tvorili Kinga Lukašová, Izabela Dluga, Marta Zyg-
mondová, Krzystof Petrášek a Jozef Lorenc. Keďže, ako sa 
sami vyjadrili, patria medzi ľudí milujúcich slovenský folklór, 
vystúpili so zmesou rozmanitých slovenských piesní.

Potom už nastal čas pre hostí zo Slovenska. V tomto roku 
do Krempách zavítal Folklórny súbor Vrchovina zo Starej Ľu-
bovne pod vedením Františky Marcinovej. Vynikajúca par-
tia mladých ľudí predstavila tance a spevy z oblasti 
svojho pôsobiska i širšieho okolia. Kvalitným hlaso-
vým fondom i záverečnými svižnými tancami na-
vodili veselú fašiangovú atmosféru, ktorá v tomto 
duchu pokračovala ďalej v krempaškej i novobeľskej 
klubovni až do ranných hodín. O pravú fašiangovú 
náladu sa ako každoročne postarali aj krempašské 
gazdinky, ktoré pripravili plné stoly najrôznejších 
chuťoviek.

Druhý festivalový deň sa moderátorskej úlohy 
zhostil Jozef Klukošovský spoločne s Ankou Krišto-
fekovou. V tento deň do Krempách zavítali aj pred-
stavitelia SSP z Oravy, a to podpredseda ÚV SSP Ján 
Bašisty, predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva 
Prilinská s manželom i ďalší členovia oravských 
miestnych skupín. Podujatie navštívil tiež čestný 
predseda SSP František Kurnát a o fašiangy prejavila 
záujem aj regionálna televízia TV Podhale.

Okrem vyššie spomínaných medzi krajanov prišiel taktiež 
riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný. 
Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom fašiangov 
a iniciátorom tejto myšlienky za vytvorenie peknej tradície 
a za udržiavanie jazyka i kultúry Slovákov žijúcich v Poľsku. 
V súvislosti s národným hnutím pripomenul, že tento rok 
bol na Slovensku vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra, veľkého 
Slováka, ktorý sa zaslúžil o kodifikovanie slovenského jazyka 
a urobil v časoch začínajúcej sa maďarizácie pre náš národ 
veľmi veľa. Vyjadril taktiež ochotu zo svojej pozície naďalej 
podporovať aktivity slovenskej komunity v Poľsku. Na záver 
poďakoval za pozvanie a poprial všetkým divákom i súťažia-
cim príjemne strávené popoludnie.

Nedeľňajší program otvoril FS Vrchovina, ktorý počas 
svojho druhého vystúpenia predviedol tance a zvyky z vý-
chodného Slovenska a Horehronia. Ich tanečné, spevácke, 
ale i divadelné umenie ocenili diváci dlhým potleskom. Za 
dvojdňové účinkovanie, prinesenie kúska Slovenska medzi 
krajanov a vytvorenie pozitívnej atmosféry im po vystúpení 
v mene SSP poďakoval gen. tajomník Ľ. Molitoris, pričom im 
odovzdal pamätnú sošku s logom podujatia a darčeky z vy-
davateľskej dielne SSP.

Ďalšie slová vďaky patrili riaditeľke Obecného kultúr-
neho domu v Krempachoch Marii Krzysztofekovej za dlho-
ročnú spoluprácu a ústretovosť pri propagácii kultúrnych 
podujatí spojených so slovenskou kultúrou v obci Krempa-
chy, za čo jej vedenie SSP udelilo ďakovný list. Ďakovný list 
za udržiavanie a zveľaďovanie miestnych zvykov a tradícií, 
prezentáciu a šírenie slovenského folklóru doma i v za-

Svojimi peknými hlasmi potešili aj speváčky z Vyšných Lápš

Spevácka skupina z Oravy si pripravila na podujatie 
vlastnú pesničku

Pekné slovenské piesne zaspievali sestry Jarominové z Orávky

Moderátori druhého dňa  
A. Krištofeková a J. Klukošovský

Pekným spevom divákov potešili aj NovobeľankyHru na husliach predviedla Z. Pietraszeková
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hraničí a vzbudzovanie záujmu mladej generácie o pesto-
vanie kultúry svojich predkov odovzdal gen. tajomník aj 
vedúcej folklórneho súboru Zelený javor Marii Wnękovej. 
Zároveň, pri príležitosti 25. výročia založenia súboru, SSP 
vyhotovil pre súbor kroniku, aby „ľud krempašský zacho-
val svoje dedičstvo pre potomkov nielen tancom a spevom, 
ale aj písmom a obrazom“. Na záver Ľ. Molitoris poďako-
val mecenášom podujatia, a to Ministerstvu administrácie 
a digitalizácie RP, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
i Slovenskému inštitútu vo Varšave, ktorí prispeli určitými 
finančnými čiastkami. Poďakovanie patrilo aj miestnej sku-
pine SSP v Krempachoch za obetavosť a starostlivosť, s akou 
fašiangy každoročne pripravujú.

Potom už scénu ovládli súťažiaci. Ako prví sa predstavili 
najmenší Mali Tonecnici od 3 do 8 rokov s pásmom „Nima 
to jak v Krympachach“, ktoré nacvičili pod vedením Marie 
Wnękovej. Choreograficky veľmi dobre pripravené vystú-
penie a skutočne pekne vycibrený spev malých Krempaša-
nov si vyslúžil veľký potlesk publika. Dojem z neho pokazil 
azda len fakt, že ani jediná pieseň nebola v slovenčine, čo sa 
bohužiaľ opakovalo aj pri ďalších mládežníckych súboroch 
z Krempách starších Malich Tonecnikoch a FS Javorinky.

Peknou slovenčinou nás však následne potešil ďalší vy-
stupujúci – folklórny súbor Spiš z Novej Belej, ktorý si pri-
pravil po minuloročných „Pytačkách“ zvykoslovné pásmo 
„Svadba“. Členovia zoskupenia pod vedením Jozefa Majer-
čaka predviedli ako vyzerali v minulosti v Novej Belej prípra-
vy na svadobný obrad i jeho samotný priebeh.

Pekne po slovensky zarecitovala a veľmi čisto zaspieva-
la aj prvá súťažiaca z Oravy, osemročná Tatianka Bryjová 
a zahanbiť sa nenechali ani starší Oravci – spevácka skupina 

z Orávky, Podvlka a Jablonky v zložení Žofia Fi-
fanská, Genovéva Prilinská, Eduard Prilinský 
a Ján Bašisty. „Špivojče všisci babcy i džatky, 
bo džiš v Krempahach mamy Ostatky“, vyzý-
vali divákov vo vlastnoručne napísanej pies-
ni o podujatí v Krempachoch. A keď potom 
spustili „Bielu ružu“, skutočne rozospievali 
celú sálu. Ďalšie slovenské piesne pekne čisto 
zanôtili Laura a Karina Jarominové z Orávky 
a nechýbalo ani divadielko Ondrejko s vtip-
nou scénkou „Idem sa vám predstaviť“. Orav-
ské okienko zakončila Ľudová kapela Krištofa 

Pieronka z Podvlku, ktorá opäť rozospievala celú sálu.
Chladných divákov však nenechali ani Vyšnolapšania. 

Najskôr sa so zvykoslovným pásmom „Liatie olova“ pred-
stavil detský folklórny súbor Male Jedlicky pod vedením 
Marie Braciakovej a neskôr aj folklórny súbor Hajduky pod 
vedením Doroty Mošovej, ktorý predviedol dávny zvyk 
„Varenie halušiek na svätú Luciu“. Je veľmi chvályhodné, 
že tieto už dnes takmer neznáme zvyky a tradície vyšno-
lapšanské súbory zachovávajú a prezentujú publiku. 

Na záver vystúpil FS Hajduky ešte raz, aby predviedol 
na čom pracujú jeho členovia posledné mesiace. Diváci 
tak mali možnosť vidieť, a viacerí iste vôbec prvýkrát, tan-
ce z Myjavy a okolia. Toto vystúpenie sa však nezarátava-
lo do súťaže, keďže malo hudobný plejbek. Podobne bez 
živého hudobného sprievodu a so speváckym plejbekom 
vystúpil aj domáci FS Zelený Javor. Tri tanečné páry poda-

Spevácka skupina Dolina z Krempách si vyspievala prvé miesto

 G. Soltysová M. Brzyzek P. Čogvová D. Dluga

Ku krajanom sa prihovorili M. Novotný i Ľ. Molitoris

T. Bryjová

Počas fašiangov vystúpili sólisti speváci i inštrumentalisti
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že všetci sa na vystúpenie pripravili, ako najlepšie vedeli, 
v rámci svojich možností a schopností. Na margo progra-
mu poznamenal, že v niektorých vystúpeniach chýbala 
slovenčina, čo je podmienkou súťaže, keďže „to nie sú len 
ostatki, ale aj fašiangy“, a preto je potrebné, aby počas 
vystúpenia zaznela aspoň jedna slovenská pesnička. Z kri-
tických pripomienok podotkol slabú a niekedy aj žiadnu 
komunikáciu s publikom u niektorých súťažiacich a scénic-
ké nedostatky ako prednášanie replík chrbtom k divákom, 
či nedostatočnú výslovnosť.

D. Dluga

Potom už nastala očakávaná chvíľa vyhlásenia výsled-
kov a odovzdávania ocenení. Víťazi, ale aj všetci účastní-
ci si odniesli diplomy, sošku s logom podujatia, ceny na-
kúpené do súťaže Spolkom Slovákov v Poľsku a príslušné 
finančné odmeny. A aké boli umiestnenia v jednotlivých 
kategóriách?

Kategória sólový spevák – deti:
1. Tatiana Bryjová (Podvlk)
2. Veronika Vojtasová (Jurgov)
3. Dagmara Dluga (Krempachy)

Kategória sólový spevák – dospelý:
1. Marta Zygmondová (Krempachy)

Kategória spevácka skupina – deti:
1. WDK Krempachy

Kategória spevácka skupina – dospelý:
1. Spevácka skupina Dolina (Krempachy)
2. Laura a Karina Jarominové (Orávka)
3. Marzena, Małgorzata a Katarzyna Šoltysové  
    (Vyšné Lapše)

Kategória sólový inštrumentalista – deti:
1. David Petrášek (Krempachy)
2. Gabriela Šoltýsová (Jurgov)
3. Paulina Čongová (Jurgov) a Zuzana Petrášková (Krempachy)

Kategória sólový inštrumentalista – dospelý:
1. Pavol Petrášek (Nová Belá)

Kategória ľudová kapela – deti:
1. Ľudová kapela z Jurgova ml.

Kategória ľudová kapela – dospelý:
1. Ľudová kapela z Jurgova st.
2. Ľudová kapela K. Pieronka z Podvlka
3. Ľudová kapela Griglakovcov z Vyšných Lápš

Kategória folklórny súbor – deti:
1. DFS Male Jedlicky z Vyšných Lápš
2. DFS Mali Toniecnici ml. z Krempách
3. DFS Mali Toniecnici st. z Krempách

Kategória folklórny súbor – dospelý:
1. FS Spiš z Novej Belej
2. FS Hajduky z Vyšných Lápš
3. FS Zelený javor z Krempách  

Porota pozorne sleduje výkony súťažiacich

Plná sála WDK v Krempachoch

 Ľudová kapela z Jurgova st.

M. Zygmundová D. Pietraszek P. Pietraszek

Počas fašiangov vystúpili sólisti speváci i inštrumentalisti

li ako obyčajne perfektný výkon 
a vyslúžili si veľký potlesk.

Vystúpením domácich Krem-
pašanov sa skončila súťažná časť 
podujatia a porota sa odobrala 
na poradu. Výsledky jej konzul-
tácií prezentoval jej člen Marián 
Smondek. Vo všeobecnosti po-
zitívne ohodnotil odev vystupu-
júcich, všetci boli v príslušných 
krojoch, ktoré boli adekvátne 
upravené. Taktiež bolo viditeľné, 
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

P otom som sa pristavila v lekárni so zoznamom liekov, 
ktoré musím nakúpiť pre všemožné prípady. Čo keď 
niekto toto, inému toto... Možno dokonca toto... Veď 

človek nikdy nevie, čo sa môže prihodiť. Ešte povinné zdra-
votné poistenie na dva týždne cesty do zahraničia. Ešte vy-
hradiť sumu na vreckové, veď počas dvoch týždňov človek 
všeličo uvidí, ako aj rezervnú sumu, veď počas dvoch týž-
dňov človek nikdy nevie, čo sa môže prihodiť, najmä keď 
má zodpovednosť za tridsať detí. Nakoniec som zauvažova-
la o tom, že sa tých majstrov možno budem musieť úplne 
zrieknuť, veď už ani nebude z čoho robiť naplánované opra-
vy...

Prišiel deň odchodu, včasné ráno. Nasadli sme do auto-
busu, vlastne detičky vleteli a hneď sa začali škriepiť a od-
strkovať, pretože každé chcelo sedieť v poslednom rade. 
Navrhla som, aby sa po každých sto kilometroch striedali, 
ale jedno sedadlo pre mňa, aby tam vzadu nechali voľné. 
Keď sa dozvedeli, že aj ja chcem tiež posledný rad, hneď zis-
tili, že oveľa lepšie miesta sú vlastne tie vpredu. Nakoniec 
sa mierumilovne rozdelili, mamičky vyronili slzu na rozlúčku 
a mohli sme ísť.

Po uvítacej reči, rozdelení harmonogramov a posteľnej 
bielizne sa deti pobrali do svojich izieb. Na našu špeciálnu 
prosbu, aby celá skupina dostala kvôli čím lepšiemu peda-
gogickému dozoru izby na tom istom poschodí, nám rozdali 
kľúče od siedmeho poschodia internátu.

- O pol hodiny ideme na obed, - oznámila som ešte celej 
skupine, ale zdalo sa, že si ma už nikto nevšíma. Všetci sa 
hrnuli vyberať si postele. Veď kto to kedy vídal - poschodo-
vá posteľ! Kto by si ozaj mohol neželať spať na tej hornej? 
Napodiv sa už o necelých desať minút bez bitky rozdelili. 
Nestihli sme si s Hankou a Zuzkou ani dobre pootvárať kuf-
re, keď pribehlo pehavé dievčatko:

- Poďte vidieť, aké čudné záchody tu majú, veď to ani 
nemôžeme použiť!

Všetky tri sme sa pobrali za ním. Zo päť dievčat stálo pri 
pisoároch. Vysvetlili sme im, že je to pre chlapcov a že ná-
pis na dverách „Mężczyźni” znamená Muži. Dievčatá majú 
záchody na opačnom konci chodby, tam, kde nájdu na dve-
rách nápis „Kobiety”.

- Veď my sme to videli, ale nazdali sme sa, že si tam 
máme odniesť kabáty!

Spokojné sme sa vrátili do izby. Ani sme nestihli dvere 
zatvoriť, keď sa po celej chodbe začali rozliehať prenikavé 
dievčenské výkriky: Mężczyźni, bežte vidieť, do čoho mu-
síte odteraz cikať!!! My máme našťastie normálne vécka! 
Nadšené pokriky chlapčenskej časti výpravy nám potvrdili, 
že o zábavu majú chlapci, aspoň na nejaký čas, postarané.

V stanovenú hodinu sa už všetci okukávali na prízemí, 
naši s ostatnými. Zaviedli sme ich do jedálne.

- No tak ja takéto niečo ani doma nejedávam! - vyhlásilo 
prvé dievča.

- Ja to ani cítiť nemôžem, - rezolútne doplnilo druhé 
a tretie len vystrúhalo hroznú grimasu.

- Ja vôbec nie som hladná, - povedala štvrtá a piata sa 
hneď pridala. Keď sa priblížila ku stolom šiesta, zvraštila 
tvár a chytila si rukou žalúdok.

Moju nádej sklamali aj chlapci.
- Toto že je obed? Nech si to zjedia sami. Sami, to na-

šťastie neznamenalo kuchárky, lebo ostatné skupiny, ako aj 
ich učitelia, si veselo ujedali. A mne, ako aj obidvom kole-
gyniam, sa obed zdal výborný. Hocijako oveľa chutnejší než 
tie, čo pripravujem ja doma. Žiadne naše prosby ani výstra-
hy nepomohli, naša skupina sa obeda ani nedotkla.

Sotva som si stihla odniesť použitý tanier a príbor 
k okienku, pribehol za mnou blonďavý chlapček:

- Poďte rýchlo, Igorko sa polámal! Od ľaku som prestala 
dýchať.

- Akože polámal?- zvolala som po okamihu zdesenia.  
- Kedy a kde??? Veď ste sotva od stola odišli!

- No tak, hrali sme na dvore futbal a spadol a polámal sa!
Schmatla som ho za ruku a vybehli sme na dvor. Igorko 

ležal na ihriskovom asfalte a reval, ako len vládal.
- Igorko, čo sa ti stalo? - začala som sa ho opatrne vypy-

tovať, lebo som sa ho bála čo len dotknúť, kým som neve-
dela, čo sa vlastne stalo.

- Spadol sóóm, potkli máá, - reval Igorko na plné pľú-
ca. Na veľký krik sa okolo nás hneď vytvoril hlúčik, nevedno 
prečo, samých dievčeniec.

Chlapci sa pravdepodobne cítili vinní, preto sa radšej 
opatrne vzdialili.

Vtedy si pravdepodobne aj Igorko uvedomil, že je oko-
lo neho plno dievčat. Ako po švihnutí čarovného prútika sa 
zrazu posadil a okamžite prestal plakať. Rozložil rukami, aby 
mi mohol čo najlepšie vysvetliť a ukázať aj názorne.

- Viete, to bolo takto. Hrali sme futbal. Vlastne nehrali 
sme ešte, len sme chceli hrať. Vlastne nechceli sme hrať, 
lebo sme nemali loptu. Ale jeden chlapec povedal, že u jed-
ného chlapca videl loptu a žeby som ja išiel za ním a pýtal 
od neho loptu.

- A prečo ju nešiel pýtať on sám?
- No preto, lebo on nevie po grécky.
- A čo, ty vieš po grécky?
- Neviem, ale viem po anglicky.
- No dobre, dobre, a čo sa ti vlastne stalo?
- Najprv som išiel za tým chlapcom. Vlastne utekal som. 

Potom ma potkli a spadol som. Tamto na tej tehle som sa 
potkol.

- Čo ťa bolí? - prerušila som ho v rozprávaní. - Udrel si 
sa niekde?

Zostal v pomykove, poobzeral sa okolo seba, ošacoval 
situáciu. Asi ani nevedel, či bude v očiach dievčat väčším 
hrdinom, ak ho niekde bolí, alebo ak neprizná žiadnu bo-
lesť. Napokon dieťa z neho vyhralo.

- Áno, koleno ma bolí..., - skrivil troška ústa, ale už 
nezaplakal.

Ukáž, - vyhrnula som mu nohavice a naozaj, ľavé ko-
leno bolo trošku odreté. Odbehla som po taštičku prvej 
pomoci, ktorú si nosievam na každý žiacky výlet a skoro 

Ako je tým učiteľom dobre... (2) 
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zakaždým aj použijem. Keď som sa o minútu vrátila, Igorka 
už obskakovala celá dámska polovica účastníkov tábora.

- Tak ukáž to koleno, - zavolala som ho k lavičke.
Igorko pribehol a vyhrnul si pravú nohavicu.
- Pardon, nie táto ma bolí, - zasmial sa a vyhrnul ľavú 

nohavicu.
Neprešla hodina a skôr než by sme sa vybrali na po-

obedňajší výlet po meste, hlad si pýtal svoje.
- Mohli by sme odbehnúť kúpiť si niečo na jedenie? 

Veľmi sme hladní a do večere je ešte tak d’aaaalekoooo...
- To v žiadnom prípade nie. Mali ste obedovať, všetko 

bolo vynikajúce.
- Prosíííííme vás, veď tu hádam aj hladom umriemééé!!
- No tak dobre, idem s vami, - ponúkla som sa nakoniec, 

keď som videla, že sa to inak ťažko dorieši, - tu za rohom 
je samoobsluha. Ale len tak, ak mi sľúbite, že si nakúpite 
zdravé jedlo, žiadne sprostosti!

- Pravdaže!!! Sľubujeme!!! Veď ani doma nesmieme 
jesť sprostosti, - hneď vyskočili od radosti a za pár sekúnd 
boli všetci tridsiati obutí, s peňaženkami v rukách.

Šli sme pekne zoradení, ja som si rýchlo kúpila jogurt 
a tri jabĺčka, vyplatila som a vyšla som pred samoobsluhu, 
aby som ich tam všetkých vyčkala. Každý vychádzal s plnou 
igelitkou, až som sa zľakla, že si minuli celé vreckové a už 
zajtra budú drančať od nás.

- No dobre, tak si zajedzte, ale nenapchávajte sa veľmi, 
lebo na večeru zasa nebudete hladní, - napomenula som 
ich a oni sa rozbehli po izbách.

- Ale pozor, o pätnásť minút odchádzame na návštevu 
mesta!

Na večeri sa všetko zopakovalo:
- Ja vôbec nie som hladná, ani ja, ani ja... Veď len teraz 

sme sa najedliiii...
Prišla desiata hodina, čas na spánok. Ale kdeže naša sku-

pina pôjde spať o takej hodine! Ani hodinový časový posun 
na nikoho nezapôsobil, darmo im Zuzka vysvetľovala, že pre 
naše biologické hodiny je jedenásť. Dbali sme na to, aby sa 
každý osprchoval a umyl si zuby, a že ich o pár minút chce-
me vidieť v posteli. O pár minút síce každý v posteli bol, ale 
po zemi, na stolíkoch, na stoličkách, aj v rukách pestrofa-
rebné sáčky a sáčky... čipsy, napolitánky, keksíky, čokoládky. 
Zhrozila som sa:

- Čo to má znamenať?
- No hladní sme! Veď ste videli, že sme ani neobedovali, 

ani nevečerali...
- Tak toto je to zdravé jedlo, čo ste sľubovali, že si nakú-

pite??
- Ja aj doma takto večeriam, aj ja, aj ja..., - ozývalo sa 

z každej postele.
- To je možné, ale tu odteraz budete jesť len to, čo do-

stanete v jedálni, - zavolala som naštvaná, lebo som si živo 
predstavila ďalšie obedy a večere v jedálni.

- Čo si to tam stále šuškáte? - nedalo mi neopýtať sa 
dievčatá, keď som si cez pootvorené dvere na mojej izbe 
všimla, ako stále vychádzajú z izieb a vystrašene gestiku-
lujú. Najprv otáľali, potom sa jedna za druhou opovážili:

- Nemôžeme ísť na vécko... A ja už strašne musím ísť!... 
A ja sa hneď pocikám!... Ja sa hneď pokakám!

„Ešte toto mi chýbalo, nejedia, čo treba, tak trpia zá-
pchou. Ešte dobre, že som nakúpila lieky, ľahko to vyrie-
šime”, - pomyslela som si, ale pre istotu som sa spýtala:

- Ako to, že nemôžete?
- No tak, lebo sa pohybujú záchody.
- Prosím? Akože sa pohybujú? Ak je niektorý pokazený, 

mohli ste to hneď povedať. A potom, tých záchodov je tam 
viac, či nie?

- Áno, lenže všetky sa pohybujú! Keď sa k nim priblíži-
me.

To som už vôbec nechápala, ale po veľmi krátkej pauze 
mi svitlo:

- Videla to niektorá z vás na vlastné oči? Alebo vám to 
niekto povedal?

Vysvitlo, že žiadna z nich nemôže s istotou potvrdiť, že 
by sa niektorý záchod pohyboval, ale sa to každej určite 
tak zdalo. A potom všetky to vedia od chlapcov, lebo tí na 
vlastné oči videli...

Ozbrojila som sa veľkými kusmi toaletných papierov, do 
ktorých som si obalila dlane a išla som pomykať každou zá-
chodovou misou, za sprievodu asi pätnástich dievčat. Ani 
jedna misa sa nepohla, ale všimla som si, s akým obdivom 
ma dievčatká sledujú. Práve som sa stala superhrdinkou, 
ktorá nemá strach bojovať s pohybujúcimi sa záchodmi. 
Vyumývala som si ruky a bežali sme za chlapcami, ktorí 
hneď videli, že je zle a okamžite sa priznali, že ich to len 
chceli vyľakať, ale dvaja naozaj videli na vlastné oči, ako sa 
záchody pohybovali. V nejakom filme.

- Pozrite, čo odnesiem mame, - pochválil sa Ďurko, keď 
som im prišla zaželať dobrú noc. Zodvihol spod postele 
krabicu, do ktorej mu mama nachystala na cestu mako-
vé rožky. Medzi ňou a vrchnákom bola vložená ceruzka 
a všetko to bolo zaviazané šnúrkou. Rozviazal ju a zdvi-
hol vrchnák. Krabica bola plná slimákov plaziacich sa po 
steblách trávy.

V Ďurkových očiach som sa stala zlou ježibabou, lebo 
som mu nakázala hneď zajtra ráno vyložiť slimáky do parčí-
ka, odkiaľ si ich práve stihol nazbierať.

Vrátila som sa do izby a pripravila som si veci pre sprcho-
vanie. Naivne som začínala závidieť Mikulášovi, že pracuje 
v noci, keď už všetky detičky spia.

- Našťastie dnes večer to prebehne hladko, - povedala 
som Hanke a Zuzke, ktoré sa práve chystali sladko usalašiť 
v posteli, - po takej dlhej ceste sú poriadne unavené, pospia 
nám ľahko.

Vtom niekto zaklopkal na dvere. Otvorila som. Vo dve-
rách stála Petra, dievčatko z našej ulice. V očiach mala slzy.

- Preboha, čo sa ti stalo, - preľakla som sa, lebo som si 
hneď pomyslela, že jej niekto ublížil. Alebo plače za rodičmi, 
čo je ešte horšie, lebo takú situáciu je ešte ťažšie vyriešiť 
ako nejakú škriepku medzi deťmi. Na žiacke výlety i do tá-
borov chodievam často, takže som už všeličo zažila.

- Mám veľký problém... - sotva šeplo dievča.
- Aký? Ublížil ti niekto? Bolí ťa niečo? - na každú moju 

otázku dievča len zavrtelo hlavou.
- Nie, ešte väčší problém...

Pokračovanie nabudúce
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Spolupráca v oblasti turizmu
Štrbské Pleso sa stalo v dňoch 17. až 18. februára 

miestom stretnutia predstaviteľov štátov V4 – Slovenska, 
Česka, Poľska a Maďarska, ktorí rokovali o vzájomnej spo-
lupráci v oblasti cestovného ruchu. Hovorilo sa najmä o pri-
tiahnutí turistov zo vzdialenejších a exotickejších krajín ako 
India, Čína, Rusko, USA, štáty južnej Ameriky, Južná Kórea, 

 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Otvorenie druhého piliera
Od 15. marca do 15. júla bude na Slovensku opätovne 

otvorený druhý dôchodkový pilier, v ktorom má svoje úspo-
ry vo výške 6,5 miliardy eur približne 1,5 milióna Slovákov. 
Počas tohto obdobia sa sporitelia budú môcť rozhodnúť, 
či z neho vystúpia alebo naopak do neho vstúpia. Vláda 
k tomuto kroku pristúpila, keď začali súkromné poisťovne 
vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera, ktoré boli veľmi 
nízke. (mm-m)

Valné zhromaždenie Spišského  
dejepisného spolku

Počas prvej marcovej soboty sa v priestoroch kinosály 
v Spišskej Belej uskutočnilo XXIII. valné zhromaždenie Spiš-
ského dejepisného spolku, ktorého sa zúčastnilo vyše osem-
desiat členov a hostí. Na úvod zhromaždených pozdravil 
primátor mesta Štefan Bieľak a následne si prítomní mohli 
vypočuť prednášky o významnom spišskom lekárovi, príro-
dovedcovi, archeológovi a polyhistorovi Michalovi Greisige-
rovi, ktorý časť svojho plodného 
života strávil práve v tomto mes-
te. Na záver prvej časti si zhro-
maždení krátkou pripomienkou 
a kyticou kvetov uctili dlhoroč-
nú organizačnú prácu predsedu 
Ivana Chalupeckého, ktorý stojí 
na čele organizácie už 50 rokov. 
V druhej časti zasadnutia si čle-
novia vypočuli správy o činnosti 
a hospodárení spolku v predchá-
dzajúcom roku i správu revíznej 
komisie a schválili program čin-
nosti na rok 2015. Zo štyroch ná-
vrhov na konferencie získala najväčšiu podporu konferencia 
o slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1918-1925, ktorá 
sa uskutoční na Zamagurí v júni t.r. v spolupráci Spišského 
dejepisného spolku so Slovenským historickým inštitútom 
Spolku Slovákov v Poľsku. Jej súčasťou by malo byť taktiež 
odhalenie pamätnej tabule česko-slovenským úradníkom, 
ktorí sa v roku 1920 stali obeťami vtedajšieho pohraničného 
sporu. Druhá konferencia sa uskutoční v októbri t.r. a bude 
venovaná dejinám športu na Spiši. Počas tradičnej exkurzie 
si členovia SDS v tomto roku pozrú pamiatky okolia Starej 
Ľubovne. (mm-m)

Podávanie daňových priznaní
Do 31. marca je povinný podať daňovník na Sloven-

sku daňové priznanie, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy 
dosiahnuté v roku 2014 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do 
celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek do-
siahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane 
z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa 
zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa 
jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, 
t.j. daňovníka s trvalým pobytom na území SR, alebo kto-
rý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom 
roku. (mm-m)

štáty juhovýchodnej Ázie, či Singapur. Počas stretnutia bol 
podpísaný protokol o vzájomnej spolupráci medzi Minister-
stvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, Ministerstvom  regionálneho rozvoja Českej re-
publiky, Ministerstvom  národného hospodárstva Maďarska 
a Ministerstvom  športu a turizmu Poľskej republiky. Záro-
veň bol schválený spoločný marketingový plán, na základe 
ktorého budú promované turistické atrakcie štátov V4 vo 
vyššie uvedených krajinách so spoločným logom a sloga-
nom Objavte Strednú Európu. Predstavitelia krajín V4 sa 
dohodli tiež na spoločnej internetovej stránke www.euro-
pean-quartet.com, ktorá bude postupne preložená do an-
glického, ruského, japonského, čínskeho a portugalského 
jazyka. (mm-m)

Nová politická strana
Začiatkom marca vznikla na Slovensku nová politická 

strana pod názvom Slovenská občianska koalícia, v skratke 
SKOK. Nová strana sa charakterizuje ako stredová, občian-
sko-liberálna. Jej lídrom je bývalý minister hospodárstva 
Juraj Miškov. Medzi priority ich programu patrí vytváranie 
verejno-občianskych partnerstiev ako foriem financovania 
veľkých verejných projektov, ekonomicko-sociálna reforma 
pod názvom „Eurovratka“, či uskutočnenie odluky cirkvi od 
štátu. (mm-m)
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Najkrajšie kraslice sú vystavené  
v Dolnom Kubíne  

Vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho stre-
diska v Dolnom Kubíne môžete od 13. marca do 24. apríla 
obdivovať kraslice – symbol jari a veľkonočných sviatkov. Na 
14. celoštátnej posúťažnej predajnej výstave O najkrajšiu 
kraslicu sa svojimi prácami bude prezentovať 48 dospelých 
a 40 detských tvorcov, vrátane kolektívnych prác, pričom 
k nahliadnutiu budú kraslice voskované, dierkované, drôto-
vané, dekorované nitkou, ale aj zdobené swarovského kryš-
tálmi či kraslice vo forme medovníka. Námety zdobenia sú 
inšpirované ornamentálnymi, ľudovými prvkami a obdobím 
jari. Otvorenie predajnej výstavy bude spojené s odovzda-
ním cien a uskutoční sa 13. marca t.r. o 15.00 hodine. (PhDr. 
Miroslav Žabenský)

Na skle namaľované
Dielo rúk a srdca. Pod týmto názvom aktuálne vyhlasu-

je Regionálne kultúrne stredisko v Bielsku-Bialej a Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, medzi-
národnú súťaž v maľbe na sklo, určenú všetkým záujemcom 
o túto výtvarnú techniku zo Slovenska i z Poľska. Hlavným 
námetom súťažných prác by mali byť témy, ktoré prezen-
tujú bohatstvo folklóru prostredníctvom žánrových výjavov 
viažucich sa na obrady, zvyky, zábavu, tanec, hudbu, odev, 
výjavy späté s cirkevnými sviatkami, svätcami, ako i vyobra-
zenia znázorňujúce Jánošíka, ľudového hrdinu nezvyčajne 
populárneho na Slovensku aj v Poľsku. Cieľom je, aby  sú-
ťažné práce naviazali na ľudové umenie charakteristické pre 
obidve krajiny. Svoje sklomaľby môžu deti i dospelí zasielať 
na Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne do 20. mája, 
vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v Bielsku-Bialej 
1. júla 2015 a posúťažná výstava v priestoroch Oravského 

kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne od 
3. do 30. júla 2015. 
Pre víťazov v jednot-
livých kategóriách 
sú určené finančné 
odmeny. Súčasťou 
projektu je i realizá-
cia cyklu tvorivých 
dielní, na ktorých 
zasvätia lektori zo 
Slovenska i z Poľska 
do tajov a technoló-

gie sklomaľby deti, pedagógov výtvarnej výchovy i ďalších 
záujemcov, ktorí sa prihlásia na Oravské kultúrne stredisko. 
Tvorivé dielne sa uskutočnia v mesiacoch marec a apríl na 
Orave. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Košikársky workshop Krivá
Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným 
úradom a VUTPHP – regionálnym výskumným pracoviskom 
v Krivej a Obecným úradom v Krivej Vás pozývajú na celo-
denný košikársky workshop, ktorý sa uskutoční v sobotu  
21. marca 2015 od 9.00 hodiny v priestoroch Základnej 
školy v Krivej. Počas 
workshopu si záujem-
covia, pod lektorským 
vedením košikárov Ľu-
dovíta Sivka z Martina 
a Dušana Lučanského 
z Turian, môžu zhotoviť 
prútené košíky, opál-
ky, ako aj veľkonočný 
korbáč. Záujemcovia si 
so sebou prinesú ostrý 
vreckový nožík, záhrad-
nícke nožnice, drevený lopár a špagát. Účasť je potrebné 
nahlásiť na tel. čísle: 043/5864978; 0905 637 053 alebo 
e-mailom: vytvarnictvo@osvetadk.sk do 18. marca. Účast-
nícky poplatok je 5 € pre dospelého a 1 € pre dieťa, alebo 
kultúrny poukaz. V účastníckom poplatku je zahrnutý mate-
riál, odborní lektori a občerstvenie. (Mgr. Lenka Fukasová)

Literárny Kežmarok
Mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica – lite-

rárne múzeum v Martine vypisujú v rámci 49. ročníka Li-
terárneho Kežmarku celoslovenskú literárnu súťaž žiakov 
základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej 
republike a slovenských žiakov a študentov základných 
a stredných škôl v zahraničí.
I.  kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza
II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 

8-ročné gymnáziá) – poézia a próza
III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gym-

náziá) – poézia a próza
Podmienky súťaže: Každý účastník môže poslať 3 až 5 

vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu 
spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje  
30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli 
publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potreb-
né poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, 
vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu 
a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl 
porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch 
školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce 
nevraciame.

Adresa pre odosielanie prác:  
Mestské kultúrne stredisko 

Starý trh 47, 060 01 Kežmarok.

Uzávierka súťaže: 13. apríla 2014.

Vyhodnotenie súťaže: 12. – 13. júna 2014 v Kežmarku.
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Spišské zvyky v Nedeci
autor    Dorota Moś

V  Gminnom kultúrnom stredisku v  Nedeci sa v  dňoch  
14.-15. februára sa uskutočnili jubilejné XXV. spišské zvyky. Or-
ganizátorom tohto podujatia boli gmina Nižné Lapše a  Gminné 
kultúrne stredisko so sídlom v Nedeci. 

Je to súťaž pre folklórne súbory a ľudových umelcov zo 
Spiša a zároveň jedno z väčších podujatí, na ktorom je 
prezentovaná spišská kultúra. 

Tento rok sa podujatia zúčastnilo 
vyše 160 účastníkov. Účastníci sú-
ťažili v nasledujúcich kategóriách: 
rozprávanie príbehov v nárečí, 
sólo spev, spevácka skupina, sólo 
inštrumentalisti, majster – žiak in-
štrumentalisti, majster – žiak spev, 
pričom táto posledná kategória 
sa objavila v tomto ročníku po 
prvýkrát. Účastníci jednotlivých 
kategórií súťažili v sobotu na Ne-
deckom hrade a folklórne súbory 
v nedeľu v Gminnom kultúrnom stredisku. Súťaž bola roz-
delená do troch vekových kategórií: deti, mládež a dospe-
lí. Podujatia sa zúčastnil aj vojt gminy Nižné Lapše Jakub 
Jamróz, ktorý veľmi dobre pozná atmosféru súťaže, preto-
že sám bol donedávna členom FS Czardasz a pozná pocity 
súťažiacich. 

Počas tohto víkendu výkony súťažiacich oceňovala 
porota v zložení: Lidia Czechowska – choreografka, Alek-
sandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzikologička, Jadwiga 

Adamczyk – hudobníčka, folkloristka, predstaviteľka Ma-
lopoľského Centra Kultúry „Sokół” v Novom Sączi a Bene-
dykt Kafel – etnograf, predstaviteľ Malopoľského Centra 
Kultúry ,,Sokół” w Novom Sączi.

Do celoštátnej súťaže rozprávačov, inštrumentalis-
tov, svadobných družbov a starostov „Sabałowe Bajania“ 
v Bukovine Tatrzanskej porota vybrala v súťaži huslistov: 
Artura Bratkowského z Durštína a Michala Brzyzeka z Krem-
pách v detskej kategórii, Kamila Bratkowského z Durštína 
a Jakuba Zlahodu z Čiernej Hory v mládežníckej kategórii, 
Dominiku Wnękovú z Krempách, Grzegorza Kowalczyka 
a Silvestra Fica z Nižných Lapš v kategórii dospelých.

Do súťaže sólo spev vybrali Evu Wojtanekovú z Jurgo-
va v detskej kategórii, v rámci speváckych skupín spevácku 

skupinu z Vyšných Lápš v zložení 
Anna Krzysik, Kinga Krzysik, Julia 
Cieślik v kategórii detí a spevácku 
skupinu z Vyšných Lápš v zložení 
Dominika Krzysik, Magdalena Kr-
zysik, Marzena Sołtys, Katarzyna 
Sołtys, Czesław Gryglak, Łukasz 
Gryglak v kategórii dospelých. 
Do súťaže rozprávačov postúpili 
v kategórii detí Anna Špernogová 
z Kac vína a Marek Pleva z Fridma-
na, v mládežníckej kategórii Kamila 
Krzysiaczek z Kacvína a Łukasz Bry-

ja z Nižných Lapš.
V nedeľu sa na nedeckej scéne predstavilo 13 folklór-

nych súborov, z toho 6 detských, 2 mládežnícke a 5 dospe-
lých. Na  Karpatský festival detských regionálnych súborov 
v Rabke-Zdroji komisia kvalifikovala súbor „Mali Toniec-
nici” z Krempách s programom „Tańcuj, Tańcuj”.  Na Ma-
lopoľský Konkurz Obradov, Ľudových obradov a zvykov 
– Pogórzańskie Gody komisia kvalifikovala FS „Czardasz” 
z Nedece s programom „Corno niedziela”. 
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Turnaj v alpskom lyžovaní
Dňa 22. februára sa v lyžiarskom stredisku Polana Sosny 

v Nedeci uskutočnil prvý ročník turnaja o Pohár Pienin v alp-
skom lyžovaní, ktorého spoluorganizátorom bola aj gmina 
Nižné Lapše. Lyžiari súťažili v kategóriách deti, mládež, do-
spelý, chlapci a dievčatá, muži a ženy. (dm)

Mládež predchádza požiarom
Dňa 11. marca sa v požiarnej zbrojnici v Nedeci konalo 

gminné kolo celoštátnej vedomostnej protipožiarnej súťa-
že „Mládež predchádza požiarom“. Organizátorom bol vý-
bor oddelenia Gminného zväzu DHZ PR v Nižných Lapšoch 
a gmina Nižné Lapše. Po prvýkrát sa v tomto roku zúčastnili 
podujatia študenti všetkých typov škôl, ktorí boli rozdele-
ní do troch vekových kategórií: základná škola, gymnázium 
a stredná škola. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 40 žiakov. Všet-
ci účastníci dostali diplomy a víťazi aj ceny, pričom súťažiaci, 

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY

tim zlatým, štrnástim strieborným a siedmym bronzovým. 
Majstrovstiev Poľska sa zúčastnilo viac ako 200 športovcov  
z 22 klubov z celého Poľska.

Titul majstra Poľska a teda zlatú medailu v kategórii 
juniorov 18 vybojovali: Aleksandra Woźniak – ľavá a pravá 
ruka; Paweł Paniak – ľavá a pravá ruka 70 kg; Piotr Harkabu-
zik ľavá a pravá ruka +80 kg; Piotr Morzyniec – pravá ruka 
55 kg; Jakub Morzyniec – ľavá ruka 80 kg. V kategórii mas-
ter titul majstra získal Jerzy Kwiatkowski – ľavá a pravá ruka 
90 kg a v kategórii senior Jakub Janczy – ľavá ruka 100 kg. 
(zdroj: jablonka.pl)

Spomienka na Dr. Emila Kowalczyka
V piatok, 20. februára t.r. 

sa uskutočnilo v Jablonke spo-
mienkové podujatie pri príle-
žitosti 10. výročia úmrtia Dr. 
Emila Kovalčíka – básnika a re-
gionalistu, propagátora kultúry, 
riaditeľa Základnej školy č. 4 vo 
Veľkej Lipnici a učiteľa sloven-
ského jazyka. V rámci progra-
mu bol prezentovaný film 
o zosnulom, zazneli jeho bás-
ne, žiaci ZŠ č. 1 v Hornej Zub-
rici pripravili hudobno-slovné 
pásmo nazvané „V Emilovom 
svete“. Počas programu zahra-
la ľudová hudba Arva.

Spomienkový program po-
kračoval v nedeľu, 22. febru-
ára t.r. vo Veľkej Lipnici. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorá 
bola odslúžená za zosnulého, následne prešli zhromaždení 
k jeho hrobu. Spomienku zakončil program prezentovaný 
v Ľudovom dome. (zdroj: jablonka.pl, lipnicawielka.pl)

Stolnotenisový turnaj o pohár vojta gminy 
Jablonka

Dňa 22. februára 2015 sa uskutočnil v športovej hale 
v Jablonke stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho 25 špor-
tovcov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii. V kategórii 
do 30 rokov zvíťazil Adrian Pawlak, v kategórii nad 30 rokov 
Jerzy Palenik. (zdroj: jablonka.pl)

ktorí obsadili prvé dva miesta, teda Júlia Molitorys z Kacvína 
a Julia Cieślik z Vyšných Lápš z najmladšej kategórie, Vikto-
ria Klimczak z Fridmanu a Peter Bigos z Nižných Lápš z gym-
názia a stredoškoláčky Magdalena Połka a Paulina Madeja 
z Nedece, postúpili do okresného kola. (dm)

Niedźwiedzie Orawy najlepší v Poľsku
Na XV. majstrovstvách Poľska v armwrestlingu v Gdan-

sku vybojovali „Niedźwiedzie Orawy“ titul najsilnejšieho 
klubu v Poľsku. 19 športovcov reprezentovalo Oravu. Oravci 
vyhrali juniorskú klasifikáciu športových klubov a taktiež ge-
nerálnu klasifikáciu, vďaka čomu sa dostali na prvé miesto. 
Vďačia za to 32 vybojovaným medailám, z toho jedenás-
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Karikatúry Jozefa Hrušovského
V  Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila vernisáž 

výstavy kresieb významného slovenského portrétového karika-
turistu Jozefa Hrušovského s  názvom „Slávni poľskí športovci“. 
Autor počas svojej takmer 50-ročnej tvorby publikoval karikatúry 
vyše 3 000 významných športovcov nielen zo Slovenska, či býva-
lej česko-slovenskej federácie, ale aj úspešných reprezentantov 
niekoľkých desiatok štátov celého sveta.  

Prezentovaný výber z tvorby J. Hrušovského vo Var-
šave predstavuje portréty 20 poľských olympijských 
víťazov, majstrov sveta, či európskych a svetových re-

kordérov (o.i. Irena Szewinska, Ryszard Szurkowski, Jacek 
Wszola a pod.). Výstava bola doplnená o kresby viacerých 
slovenských olympijských medailistov (napr. Michal Mar-
tikán, Ondrej Nepela, Vladimír Dzurilla) a tri skupinové 
karikatúry, zobrazujúce významné úspechy slovenských 
futbalistov a hokejistov.

Na podujatí, ktoré sa stretlo s mimoriadnym záujmom 
poľskej verejnosti a médií, sa zúčastnili aj zástupcovia Poľ-
ského olympijského výboru, niekoľkých športových zväzov 
a viacerí bývalí poľskí reprezentanti. Športové osobnosti 
si z vernisáže odniesli aj reprodukcie dobových karikatúr 
s aktuálnym venovaním ich autora Jozefa Hrušovského, 
ktorý sa na vernisáži v Slovenskom inštitúte vo Varšave 
osobne zúčastnil. 

Nikoleta Nedviďová

Pridaná hodnota
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa za mimoriadneho záuj-

mu poľskej odbornej i  laickej verejnosti  uskutočnila vernisáž 
výstavy dizajnérov skla Patrika Illa a  Aleksandry Stencelovej 
pod názvom „Pridaná hodnota“. Patrik Illo, ktorý je od roku 
2010 vedúcim Ateliéru SKLO na Vysokej škole výtvarných umení 
v  Bratislave, sa venuje dizajnu skla, tvorbe objektov a  inštalácií 
a  experimentálnemu dizajnu. Pôsobí ako hlavný dizajnér a  vi-
zuálny umelec v spoločnosti Rona v Lednickom Rovnom. Aleksan-
dra Stencelová je mladá poľská dizajnérka žijúca na Slovensku. 
Študovala produktový dizajn v Krakove, v roku 2013 získala cenu 
Najlepšia kolekcia na Bratislava Design Week.

Deň pred vernisážou sa v zaplnenej posluchárni na 
Katedre dizajnu Akadémie výtvarných umení vo 
Varšave uskutočnila prednáška Patrika Illa. Poľskí 

študenti sa z prehľadnej prezentácie dozvedeli mnoho no-
vých informácií o histórii i súčasnosti sklárskej výroby na 
Slovensku a v následnej diskusii sa zaujímali aj o umeleckú 
tvorbu slovenských umelcov.

Na vernisáž výstavy vo Varšave prijali pozvanie riadite-
ľa Slovenského inštitútu Milana Novotného pedagógovia 
i študenti viacerých poľských umeleckých vysokých škôl, 
redaktori médií, zástupcovia varšavských kultúrnych i aka-
demických inštitúcií a mnoho ďalších hostí.

Patrycja Grabinska

Z činnosti Slovenského inštitútu vo Varšave
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Dňa 24. marca t.r. stane 
na prahu dospelosti Domi-
nika Florczyková z Lopušnej 
a pri tejto príležitosti jej ro-
dina zasiela toto blahožela-
nie:

Maj vždy zdravia celé hory, 
šťastia ako kvapiek v mori, 
lásky nech ti toľko patrí,
ako snehu majú Tatry. 

Všetko naj... k 18. naro-
deninám prajú rodičia, ses-
tra, brat, babička, sesterni-
ce, bratranci, tety a ujovia.

* * *
Dňa 7. januára t.r. vstúpil do druhého desaťročia svojej 

životnej púte Lukáš Kromka z Kacvína a pri tejto príležitos-
ti mu rodina zasiela toto blahoželanie:

Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí,
želáme Ti všetci.

Všetko najlepšie k 10. 
narodeninám prajú obe 
babičky, dedko, rodi-
čia, bratia, sesternice, 
bratranci, tety a ujovia.

Blahoželáme

Ďakovný list  
Ľudomírovi Molitorisovi

Počas zasadnutia Komisie národnostných a etnických menšín Sne-
mu Poľskej republiky (Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych Sejmu RP) 18. februára t.r. udelil jej predseda Miron Sycz 

niekoľkým predstaviteľom menšinovej politiky v Poľsku ďakovné listy. 
Medzi ocenených patril aj generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľ-
sku Ľudomír Molitoris za činnosť v prospech ochrany práv, zachovania 
identity a rozvoja kultúry národnostných i etnických menšín a spo-
ločenstiev hovoriacich regionálnym jazykom v Poľsku. Spomínaná 
komisia sa zaoberá záležitosťami spojenými s udržaním kultúrneho 
dedičstva národnostných, etnických i jazykových menšín, ochranou 
ich práv a taktiež realizáciou zásady rovnosti osôb bez ohľadu na ich 
národnosť, etnicitu, či rasový pôvod. Založená bola v novembri 2011, 
pričom v súčasnosti je zložená zo sedemnástich poslancov poľského 
parlamentu. 

Z rannej rosy, spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túži.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia roky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Toto blahoželanie patrí Kristíne a Andrzejovi Krzysi-
kovcom z Vyných Lapš a ich novonarodenej dcérke Anto-
nine, ktorá prišla na svet 28. decembra 2014.

* * *
Dňa 4. januára 2015 sa krás-

neho životného jubilea dožil kra-
jan Eduard Prilinský z Podvlka. 
Pri tejto príležitosti mu posiela-
jú najsrdečnejšie blahopriania 
manželka Genovéva, synovia 
Róbert a Gregor a dcéry Božena 
a Katarína s rodinami, ako aj vnú-
čaťa Tatianka a Samuel, Veronika 
a Dominika, Patrícia a Dagmara. 
K blahoprianiu sa pripája ÚV SSP 
a redakcia Život.
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
Veselý, usmievavý, vždy dobre naladený a  zároveň hrdý 

Slovák, so slovenskou pesničkou na perách – takto si iste spo-
mína väčšina z  nás na krajana Františka Plevu z  Fridmana. Len 
pred niekoľkými mesiacmi sme ešte žartovali na porade Života 
a  už 23. februára sme sa s  týmto dobrým človekom navždy roz-
lúčili. Než pomaly odíde z  našich stránok do večnosti, doprajme 
si na neho ešte jednu peknú spomienku.

František Pleva sa narodil 6. apríla 1938 vo Fridmane, 
v rodine Valenta a Márie, rodenej Markovičovej. Ško-
lu vychodil v rodnej obci, pričom prvé roky sa učil po 

poľsky a od roku 1948, kedy bola obnovená slovenská ško-
la vo Fridmane, po slovensky. Na školu si spomínal veľmi 
rád, najmä na slovenských učiteľov. Počas svojho života 
sa venoval, ako v tom čase väčšina krajanov, práci na gaz-
dovstve, najskôr s rodičmi a neskôr, keď sa oženil, začali 
si manželkou budovať vlastné gazdovstvo.

Manželku Margitu, rodenú Balarovú si našiel vo svojej 
rodnej obci. Spoločne vychovali tri dcéry a dvoch synov. 
Najstaršia Mária vycestovala do USA, Bohumila býva so 
svojou rodinou na Slovensku v Mlynici a tretia, najmladšia 
Helena, zomrela v mladom veku, keď mala len 16 rokov. 
Obaja synovia Jozef a Pavol bývajú vo Fridmane a pracujú 
na Slovensku. A hoci deti Františka a Margity už nemali 
možnosť navštevovať slovenskú školu, rodičia ich vychova-
li v slovenskom duchu a v rámci možností ich naučili pekne 
rozprávať, čítať i písať po slovensky. Vedeli, že to budú oni, 
čo po nich prevezmú pochodeň slovenskosti vo Fridmane.

Popri práci na gazdovstve a rodine si totiž František vždy 
našiel čas, aby sa angažoval aj v slovenskom hnutí na Spiši. 
Ako sám hovoril, slovenské národné povedomie vo Frid-
mane je ako iskierka, ktorá síce horí slabo, ale predsa ešte 
horí, a to najmä vďaka úsiliu krajanov, ktorí sa hrdo hlásia 
ku svojim koreňom a šíria túto myšlienku medzi mladšou 
generáciou. Keď v roku 1988 prevzal predsednícku stoličku 
v miestnej skupine SSP v obci vyjadril sa: „mojim želaním je, 
aby sa myšlienka našich otcov rozvíjala ešte dlho po nás“.

František bol taktiež dlhoročným doručovateľom časo-
pisu Život. Usiloval sa, aby slovenské slovo v jeho rodnej 

obci aj naďalej žilo a ší-
rilo sa nielen medzi star-
šími obyvateľmi, ale aj 
mládežou. Vďaka nemu 
sa mohli Fridmančania 
dozvedieť, čo nového sa 
udialo v krajanskom ži-
vote na severnom Spiši 
a hornej Orave, ale aj na 
Slovensku a na druhej 
strane sa naši redak-
tori mohli na neho kedykoľvek obrátiť, aby sa dozvede-
li, čo nového sa deje vo Fridmane a okolí. Jeho obetavú 
prácu sme si v redakcii i Spolku Slovákov v Poľsku veľmi 
vážili, čo sme pretavili aj do každoročného ocenenia počas 
porady Života. Jeho prácu v prospech slovenskosti si všimli 
aj predstavitelia Matice slovenskej, ktorí mu v roku 2008 
udelili ďakovný list.

Okrem angažovanosti sa v slovenskom národnom 
hnutí bol František aktívny taktiež v ďalších miestnych 
organizáciách. Bol dlhoročným členom Dobrovoľného ha-
sičského zboru vo Fridmane a taktiež oddaným fanúšikom 
miestnych športovcov.

Dňa 28. mája 2012 odišla Františkovi navždy manželka 
Margita. Už v tom čase aj jeho trápila zákerná choroba, ale 
znášal ju veľmi statočne a napriek zhoršujúcemu sa stavu 
žil naďalej veľmi aktívnym životom. Chodil s deťmi na Slo-
vensko, navštevoval spolkové podujatia, roznášal Životy, 
jazdil na bicykli... V polovici februára sa začal jeho stav ná-
hle zhoršovať a 21. februára dotĺklo jeho srdce navždy.

Posledné zbohom sme dali krajanovi Františkovi Plevo-
vi o dva dni neskôr vo fridmanskom kostole a na miestnom 
cintoríne, kde sa s ním prišli rozlúčiť rodinní príslušníci, 
slovenský kňaz z Veľkého Slavkova ThLic. Milan Ferenčík, 
zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku i redakcie Život, 
zástupcovia hasičov i športového klubu, priatelia a známi. 
A hoci z tohto hmotného sveta navždy odišiel, naďalej 
bude žiť v našich spomienkach a srdciach svojich blízkych. 
Venujme mu tichú spomienku a modlitbu, nech mu je frid-
manská zem, ktorú tak miloval, ľahká. 

Za Františkom Plevom...
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ODIŠLI OD NÁS

Slovenské sv. omše v Krakove
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný 

utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•  marec – 31.03.2015
•  apríl – 28.04.2015
•  máj – 26.05.2015
•  jún – 30.06.2015
•  júl – 28.07.2015

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  7.45 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 filiál-

ka 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.

Dňa 2. februára 2015 zomrel v Kac-
víne vo veku 65 rokov krajan 

JÁN BIGOS
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom 

časopisu Život. Odišiel od nás dobrý 
krajan, starostlivý brat a ujo. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

Dňa 21. februára 2015 zomrel vo 
Fridmane vo veku 76 rokov krajan

FRANTIŠEK PLEVA
Zosnulý bol aktívnym členom Spol-

ku Slovákov v Poľsku a od roku 1988 
predsedom miestnej skupiny vo Frid-
mane. Patril taktiež medzi verných 
čitateľov a dlhoročných kolportérov 
časopisu Život. Spolu s manželkou, 

ktorá ho prednedávnom opustila, prežili spolu vyše 50 
rokov a v slovenskom duchu vychovali päť detí. Bol vždy 
usmiaty a plný elánu, a takto aj ostane v našich spomien-
kach. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý otec, dedo 
a priateľ. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane, OV SSP na Spiši, ÚV SSP a redakcia Život

Rodina zosnulého Františka Plevu ďakuje za prejavy sú-
strasti a početnú účasť krajanov na jeho poslednej ceste. 

Dňa 17. februára 2015 zomrela 
v Krempachoch vo veku 93 rokov 
krajanka

HELENA PETRÁŠKOVÁ
rodená BIZUBOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku Slo-
vákov v Poľsku a vernou čitateľkou 
Života. Odišla od nás dobrá krajan-

ka, starostlivá matka, babička a prababička. Nech odpočí-
va v pokoji!

Rodine zosnulej v Krempachoch, Fridmane, Nedeci, 
Novej Belej, Novom Targu i vo Veľkej Lipnici vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

Dňa 10. januára 2015 zomrel 
v Hornej Zubrici vo veku 71 rokov 
krajan

KAZIMIERZ BUREK
Odišiel od nás dobrý krajan, sta-

rostlivý manžel, otec, dedko, pra-
dedko a svokor. Nech odpočíva v po-
koji!

Dňa 17. januára 2015 zomrel v Hor-
nej Zubrici vo veku 85 rokov krajan

FRANTIŠEK ŚWIETLAK
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel 

od nás dobrý krajan, manžel, otec, ded-
ko a svokor. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 9. februára 2014 zomrela v Hornej Zubrici vo veku 
81 rokov krajanka

IRENA MSZALOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá kra-

janka, starostlivá matka, babička, prababička, svokra a ses-
tra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Hornej Zubrici

Dňa 25. februára 2015 zomrel v Dolnej Zubrici vo veku 
34 rokov krajan

JOZEF HOLLA
Odišiel od nás dobrý krajan, syn a brat. Nech odpočíva 

v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Dolnej Zubrici

•  august – 25.08.2015
•  september – 29.09.2015
•  október – 27.10.2015
•  november – 24.11.2015
•  december – 29.12.2015
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Nie je hrebeň, zuby máva,
zem i lístie rozhrabáva.
Hrabe, hrabe všetko k sebe,
nenechá nič mne a tebe.

Čo je to? ........................................

Ježibaba na ňu sadla,
namojveru, skoro spadla.
Môj ocko je na rade,
pracuje s ňou v záhrade.

Čo je to? ........................................

Keď neprší dáždik z neba,
do ruky ju chytiť treba.
Doplna tam naliať vodu,
nech nespraví sucho škodu.

Čo je to? ........................................

Rúčka dlhá, čepeľ krátka,
s každým chce byť kamarátka.
Hneď si s tebou potyká,
jaj, veď je to ??????

Čo je to? ........................................

prichádza jar a zvieratká sa rozhodli urobiť 
na záhrade veľké upratovanie. Vylúšti te há-
danky a pomôžte im pomenovať náradie, 
ktoré pri upratovaní používajú. Potom pek-
ne vyfarbite obrázok a pošlite nám ho spolu 
s odpoveďami na hadanky do redakcie. Za 
správne riešenia vás odmeníme peknými 
slovenskými knihami nakúpenými do súťaže 
s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Vo februári sme odme-
nili: Natáliu Bugajskú z Pekelníka a Veroniku 
a Alexandru Lukášové z Krempách. 

Milé deti,

a Alexandru Lukášové z Krempách. 

Čo je to? ........................................

Čo je to? ........................................

Keď neprší dáždik z neba,

nech nespraví sucho škodu.

Čo je to? ........................................

Čo je to? ........................................
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Ostrov kamenných 
myšlienok I.
text a ilustrácie    Ivana Pančáková
Vizitka: Expedícia prevedená mnou, bádateľom a cestova-
teľom Viliamom I., vek: 11 rokov
Navigácia: Nemožná. Údaje neznáme. Porucha teleportu.

Sobota. 11:15. Hodina po upratovaní izby a 30 minút 
do ukončenia prípravy syrových cestovín. Nuda. Sedel 
som za písacím stolom a v ruke 
som držal teleport, môj prístroj 
na presúvanie sa v priestore. Od 
posledného použiti a nefungovalo 
jedno z fakt dôležitých tlačidiel. 
Hľadal som chybu, stokrát prístroj 
rozoberal a naspäť skladal, sna-
žil som sa ho opraviť.  Absolútne 
netuším, čo sa vtedy stalo. Či som 
niečo stlačil, či naopak uvoľnil. Len 
som zrazu počul známy zvuk a cí-
ti l vírenie vzduchu. A to sú pred-
sa sprievodné znaky teleportácie! 
Jemná nevoľnosť, tma... uuuuu...  
a potom... len chlad a vlhko. Stál 
som toti ž vo svojich papučiach po 
kolená vo vode. Na neznámom 
mieste. Rozhliadol som sa. Pev-
nina? Ostrov? Vyšiel som z vody 
a papuče nechal na brehu. Nuž, 
Viliam – najväčší cestovateľ a dob-
rodruh, práca čaká. Bol potrebný 
dôkladný prieskum územia. Teplo-
ta vzduchu – príjemná. Bezvetrie, jasná obloha. Pevnina 
bola mierne kopcovitá, zväčša skalistá. Teda úplne. Vša-
de, kam som len dovidel boli kamene. Najďalej  odo mňa 
boli obrovské balvany, ktoré boli isto trikrát vyššie ako ja. 
Tvorili akési skupiny, ako rodiny... Ľutoval som, že som si 
do vrecka nestrčil poznámkový blok. Tieto rodinné zosku-
penia kameňov by som si rád zakreslil. Všimol som si, že 
čím bližšie k vode, tým boli skaly menšie. Až po malinké 
kamienky, dokonalo okrúhle ako guľôčky, ktoré som mal 
práve pod bosými nohami. Po dôkladnom preskúmaní 
terénu som skonštatoval, že miesto, kam som sa neplá-
novane dostal, je ostrov. Neveľký. Obišiel som ho bez ná-
mahy. Prirovnal by som ho k veľkosti  futbalového ihriska. 
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A pustý. Bez známok života. Dokonca žiadne rastliny. Mal 
som nepríjemný pocit. Uf! Ale ako domov? Čo mám robiť? 
Sadol som si na breh k svojim papučiam a snažil sa pre-
mýšľať. Dokelu! Vôbec som sa nemohol sústrediť. Niečo 
ma strašne vyrušovalo... Ticho. Verili by ste, že ma rušilo 
ti cho? Neuveriteľné ti cho! Ani zvuk vetra, ani lomoz koná-
rikov, ani len šum vody... Och, až vtedy som si to všimol. 
More. Teda, videl som už pokojné more, ale úplne bez vĺn? 
Totálne bez pohybu? Hladina bola rovná, rovnučičká ako 
zrkadlo. To divné more ma zvláštnym spôsobom rozčuľo-
valo. Ruku som zaboril medzi guľôčkové kamienky. Nie je-
den, ale hneď niekoľko z nich som zovrel v dlani a prudko 
(a asi aj s poriadnym hnevom) som ich šmaril do vody. To, 
čo nasledovalo, som veru nezažil ani v tom najhoršom sne. 
Kamienky dopadli do mora s rachotom desiati ch hromov. 
Zadunelo ohlušujúcim spôsobom. Panebože a keby len to! 
Zemetrasenie... Zem sa triasla, kamene klepotali o seba 
ako kosti  pani Smrtky. Strašne som sa bál. Neustále som sa 
obzeral, či ma niečo neprivalí. Oči vytreštené, pričupený 
k zemi. Och... teleport som stí skal v ruke, akoby to bol môj 
najväčší poklad. Veď aj bol! Teleport bola jediná vec, ktorá 
ma z tohto pekla mohla dostať preč. „Už dosť!“, pomyslel 

som si. A asi to bola len náhoda, ale všetko sa zrazu začí-
nalo upokojovať. Balvany prestali vyklepkávať hrôzostraš-
nú melódiu, dunenie stí chlo a už len jemné chvenie zeme 
vlnilo vodu. Vlny sa hadili v neopísateľnom vzore. Sledo-
val som jednu z nich. Odklon doprava, doľava... až kým 
sa slalomom neodplazila do diaľky. Prepadol ma smútok 
a mierna panika. Aj ja som chcel domov. Ale ako? „13. 11.“, 
počul som zreteľný hlas, „13. 11.“ Vydesilo ma to. Veď som 
prešiel celý ostrov a nikoho som nestretol. „13. 11.“ Obzrel 
som sa. Nikto. V hlave mi behala jedna jediná myšlienka: 
„Preskočilo mi? Alebo tu niekto fakt je?“. „Ja! Ja... ja, ja, ja, 
ja...“, stovky odpovedí. Preskočilo mi! 

(pokračovanie nabudúce) 

Milé deti,
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autor    František Paciga

V nedeľu 22. februára, v čase zimných prázdnin, zorganizoval 
Obecný dom kultúry (WDK) v Krempachoch už po piatykrát turnaj 
v stolnom tenise a stolnom futbale. Tradičné športové zápolenia 
svojou prítomnosťou poctili poslanec gminy Nowy Targ Jozef Lo-
renc a richtár obce Jozef Petrašek. Turnaj sa začal spomienkou 
na nežijúceho kolegu, najstaršieho krempašského tenistu Jozefa 
Kiernoziaka, ktorého si prítomní uctili minútou ticha.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 40 účastníkov. Stolný 
tenis sa hral systémom každý s každým, v troch ve-
kových kategóriách: 13-16 rokov, 17-25 rokov a viac 

ako 25 rokov, pričom organizátorov teší fakt, že sa turnaja 
zúčastnili nielen domáci Krempašania, ale aj stolní tenisti 
z Lapšanky, Tribša, či Durštína. Stolný futbal sa hral v pá-
roch a okrem miestnych, si prišli zahrať aj súťažiaci z okoli-
tých obcí Durštín, Tribš, Lapšanka a Harklowa.

Zápasy sa stretli s veľkým záujmom miestnych obyvate-
ľov, ktorí prišli športovcov povzbudzovať. Prekvapujúci bol 
veľký počet hráčov v staršej vekovej kategórii nad štyrid-
sať rokov, pričom najstarším súťažiacim bol Edward Bizub, 
najmladším zas trinásťročný Karol Surma. Diváci oceňovali 
výkony tak mladých, ako aj skúsených hráčov búrlivým po-
tleskom.

Na záver dostali všetci účastníci turnaja pamätné dip-
lomy, vecné ceny a najlepší aj pekné poháre. Ocenenia 
odovzdávali víťazom pozvaní hostia richtár obce Jozef 
Petrašek a poslanec gminy Nowy Targ Jozef Lorenc. Or-
ganizátorka turnaja, riaditeľka WDK Maria Krzysztofeková 
poďakovala všetkým súťažiacim za účasť a pri príležitosti 
okrúhleho piateho jubilea vyjadrila vďaku i ďalším oso-
bám, ktoré sa na organizovaní turnaja či už priamo alebo 
nepriamo podieľajú, a to: miestnemu richtárovi za pomoc 
pri získavaní financií na zakúpenie cien, Františkovi Paci-
govi za informovanie slovom i obrazom na internetovej 
stránke, poslancovi Jozefovi Lorencovi a Agate Pacygovej 
za angažovanosť a pomoc pri organizácii i priebehu podu-
jatia.

Turnaj v stolnom tenise a stolnom futbale v Krempachoch
Vzhľadom na veľký záujem o stolnotenisový turnaj boli 

ďalšie zápasy naplánované na október až november t.r. 
Organizátori už dnes srdečne pozývajú všetkých záujem-
cov, aby sa prihlásili.

Stolnotenisový turnaj – výsledky:

Kategória 13 – 16 rokov:
1. miesto – Michał Galiniak                                               
2. miesto – Mikołaj Bryksy                                                
3. miesto – Michał Husi                                                    

Kategória  17 – 25 rokov:
1. miesto – Piotr Pietraszek
2. miesto – Damian Bizub
3. miesto – Krzysztof Cipta

Kategória nad 25 rokov:
1. miesto – Edward Bizub
2. miesto – Marcin Pietraszek
3. miesto – Jan Bednarczyk

Turnaj v stolnom futbale – výsledky:
1. miesto – Michał Brzyzek, Krystian Łukasz
2. miesto – Kamil Pacyga, Bartłomiej Palonek
3. miesto – Maciej Łukasz, Artur Łukasz
Vyznamenanie – Bartosz Pacyga, Łukasz Zygmund 

 ŠPORT
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Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

MOTO A VARENIE

Kyslá polievka
Celé svinské srdce, 1/4 kg pečene, celý jazyk, 1/4 pľúc, 

1/2 kg kostí, 1 mrkva, 1 petržlen, kúsok zeleru, 4 strúčky 
cesnaku, 4 zemiaky, 1 bobkový list, niekolko zŕn čierneho 
korenia, 1 väčšia cibuľa, 3 lyžice spustenej masti, 2 lyžice 
múky, 1 lyžička mletej červenej papriky, 4 litre vody, 2 dl 
smotany, 2 žĺtky, pol lyžičky cukru, ocot alebo citrónová 
šťava, 3 lyžice ryže.

Pracovný postup: Do vriacej osolenej vody dáme asi na 
hodinu variť pokrájané srdce a pečeň, celý jazyk, pľúca, 
kosti (keď máme aj mäso, pokrájame ho na kúsky), cibuľu 
pokrájanú nadrobno a korenie. Potom pridáme koreňovú 
zeleninu, zeler, na kocky pokrájané zemiaky a bobkový list. 
Keď je všetko uvarené, mäkké, vyberieme jazyk a pľúca, 
necháme ich trochu ochladnúť. Jazyk olúpeme, pokrája-
me na rezance, pľúca zomelieme alebo pokrájame a vlo-
žíme späť do polievky. Osobitne uvaríme v slanej vode 
prebranú a sparenú ryžu. Z masti a múky urobíme jasnú 
zápražku, pridáme nadrobno sekaný cesnak, v nej trochu 
popražíme, nakoniec pridáme papriku a hneď ju aj zaleje-
me studenou vodou a dáme do polievky. Keď začne vrieť, 
podľa chuti ju ocukríme a okyslíme octom. Do polievkovej 
misy dáme smotanu, žĺtky, uvarenú ryžu, spolu zmiešame 
a len potom nalejeme polievku.

Huspenina
1 kg bravčových paprčiek, trochu kožky, 15 dkg koreňo-

vej zeleniny (alebo 3 lyžičky Vegety), soľ, 3 struky cesnaku 
(alebo 1 cibuľa), 6 zŕn celého korenia, citrón.

Pracovný postup: Dobre očistené umyté paprčky a kož-
ky dáme do nádoby, nalejeme studenej vody iba toľko, aby 
voda bola asi na dva prsty nad obsahom. Ak pripravujeme 
huspeninu z nasolených paprčiek, namočíme ich deň pred-
tým do studenej vody. Počas varenia pridáme zeleninu, 
korenie, cesnak (cibuľu so šupkou), soľ a varíme, kým sú 
paprč ky ešte nie celkom mäkké. Ak miesto koreňovej zele-
niny použijeme Vegetu, túto pridáme, keď je všetko mäkké 
a povaríme ešte 5 minút. Huspeninu zbavíme tuku a pre-
cedíme cez mokrý, čistý ručník. Keď je huspenina mútna, 
pridáme rozšľahaný bielok, dobre ho rozmiešame a dáme 
na mierny oheň, aby sa zrazil. Paprčky a kožky vyberieme, 
schladíme, odkostíme, poukladáme na misy, v ktorých mie-
nime podávať huspeninu, potom polievku znovu precedíme 
a nalejeme do mís na paprčky a kožky. Aby misy boli ozdo-
benejšie, pridáme polovičky na tvrdo uvarených vajec po-
medzi paprčky a kožky a povrch posypeme červenou mle-
tou paprikou a sekaným zeleným petržlenom.

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

Lexus RC F
Lexus RC F vychádza z  nového kupé RC. Nepochybne poteší 

vyznávačov klasických atmosférických motorov, ktoré sa pomaly 
stávajú raritou s priamym i nepriamym vstrekovaním D-4S. 

Vzduch prúdi do valcov motora pomocou kontinuál-
ne časovaného ventilového rozvodu VVT-iE, ktorý je 
schopný simulovať pri nízkom zaťažení Atkinsonov 

cyklus. Ventily sú titá-
nové, chladené sodí-
kom, kľukový hriadeľ 
je kovaný. Odľahčené 
boli aj piesty a ojnice. 
Nové sú taktiež zapa-
ľovacie sviečky či sa-
cie a výfukové potru-
bie. Vďaka mnohým 
zlepšeniam vzrástol 
výkon o 12 % na ko-
nečných 351 kW, čo 
znamená, že je to 
najvýkonnejší 8-va-
lec v histórii Lexusu 
aj Toyoty. Motor je 
synchronizovaný s 8-stupňovou automatickou prevodov-
kou s piatimi režimami – Eco, Normal, Sport S, Sport S+ a 
režimom M, ktorý uzatvára menič od druhého až do pia-
teho prevodového stupňa. Pohon na zadné klesá prenáša 

diferenciál Torsen LSD, ktorý zaručuje dosiahnutie príslo-
večnej stovky za 4,5 s. Možnosti tohto superšportového 
vozidla sa končia na rýchlosti 270 km/h. Pri takýchto pa-
rametroch sa priemerná spotreba pohybujúca sa mierne 
nad 10 l na 100 km zdá byť priam ideálna.

Prepracovaná bola aj aerodynamika. Kvôli lepšiemu 
zvýšenie prítlaku je RC F vybavené aktívnym zadným kríd-
lom, ktoré sa vysúva pri rýchlosti 80 km/h a zasúva pri 
poklese pod 40 km/h. Vynikajúcej aerodynamike bola pri-

spôsobená konštruk-
cia samotnej karosé-
rie. Ťažisko znižuje 
karbónová strecha,  
tuhosť zvyšujú pra-
hy s dvojnásobným 
prierezom a pod. 
Interiér je prešpiko-
vaný kožou, v anato-
micky tvarovaných  
sedadlách priam ide-
álne. A aby jazda aj 
správne ladila, o to 
sa stará aktívne ovlá-
danie zvuku ASC (Ac-
tive Sound Control), 

ktorý zveľaďuje zvuk výfuku ako aj iných mechanických 
komponentov. Celkový dojem dolaďuje „sympozér“, ktorý 
je  nezávislý od audiosústavy s výkonom 835 W, ktorej špe-
ciálnym dodávateľom je spoločnosť Mark Lewinson. (ms)
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 W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Pielęgnacja ciała – sauna
Jednym z  najstarszych zabiegów pielęgnacyjnych naszego 

ciała, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem i  popu-
larnością, jest sauna. Już starożytni Rzymianie w  swoich łaźniach 
wykorzystywali parę. Rodzaj sauny stosowali i stosują nadal India-
nie – w specjalnie przygotowanym namiocie, na środku rozpala się 
drewno i  polewa wodą. Tzw. banie – wolnostojące sauny, znane 
były Słowianom na północy Europy i  ludom fi ńskim. Budowano 
je zazwyczaj przy jeziorze lub nad brzegiem rzeki, aby po wyjściu 
z  sauny natychmiast ochłodzić się w  zimnej wodzie. Pobyt w  bani 
połączony był z  chłostaniem ciała witkami z  brzozy, pokrzywy lub 
jałowca. Do dziś z  bani można skorzystać w  Rosji – na Syberii, 
w krajach skandynawskich i nawet w Polsce – na Suwalszczyźnie. 

W spółczesne sauny to nowoczesne obiekty usytu-
owane najczęściej w ośrodkach SPA, w ośrodkach 
rehabilitacyjno-wypoczynkowych, parkach wod-

nych, przy krytych basenach i siłowniach, w hotelach. Wiele 
osób projektuje sauny w swoich domach, przeważnie są to 
sauny na podczerwień. Sauna to pomieszczenie, w którym 
panuje zróżnicowana temperatura od 45 do 120°C i wilgot-
ność wahająca się od 10 do 100%, w zależności od rodzaju 
sauny.

Rodzaje sauny
- suche (fi ńskie lub szwedzkie): zbudowane są z drewna, 

a stosunkowo wysoką temperaturę 85-120°C uzyskuje się 
dzięki piecowi z rozgrzanymi kamieniami. Wilgotność po-
wietrza nie jest zbyt wysoka – do 10%. Można z nich korzy-
stać 1 raz w tygodniu, nie dłużej niż 12 minut.

- solne: rodzaj sauny suchej zbudowanej z kamiennych brył 
solnych. Temperatura nie przekracza 80°C, a wilgotność 
powietrza wynosi ok. 40%. Sól wzbogaca powietrze, któ-
rym oddychamy, w jod, brom, wapń i magnez co stanowi 
doskonałą inhalację górnych dróg oddechowych. Z takiej 
sauny korzystać można ok. 15 minut.

- sauny na podczerwień: w miejscu pieca umieszczony 
jest ceramiczny promiennik podczerwieni. Emitowane 
promienie nagrzewają wnętrze do temperatury 50-60°C, 
a wilgotność zazwyczaj nie przekracza 25%. Warunki pa-
nujące w takiej suchej saunie pozwalają na przebywanie 
w niej do 30 minut.

- biosauny: to kolejna odmiana sauny suchej. Zbudowane są 
z drewna, a w sufi cie wbudowane są lampy zapewniające 
światłoterapię, co jest szczególnie przydatne w  pochmur-
ne dni jesienią i zimą kiedy jest najmniejsze nasłonecznie-
nie. Można w nich zastosować również aromaterapię uży-
wając olejków eterycznych. Łagodna temperatura 40-60°C 
i wilgotność w granicach 40% umożliwiają przebywanie 
w takiej saunie każdego dnia od 15 do 30 minut.

- parowe (rzymskie): zbudowane są z płytek ceramicznych, 
tworzyw sztucznych lub z hartowanego szkła. Zamiast pie-
ca, przy podłodze umieszcza się parownik. Temperatura 
nie jest wysoka 45-60%, za to wilgotność powietrza jest 
duża, dochodzi do 100%, dlatego nie zaleca się  pobytu 
dłuższego niż 15 minut.

- ziołowe: to odmiana sauny parowej. Przy parowniku 
umieszcza się pojemnik z ziołami lub olejkami eterycz-

nymi, które nasycają parę i powietrze w pomieszczeniu. 
Oprócz inhalacji, dzięki wysokiej wilgotności, para z olej-
kami przenika przez rozszerzone pory skóry.

- mokre: parę wytwarza się przez polewanie wodą kamieni. 
Wysoka temperatura 75-90°C i wilgotność ok. 40% ograni-
cza przebywanie w saunie do 15 minut. 

Przed wejściem do sauny musimy dokładnie umyć całe 
ciało mydłem i obfi cie spłukać. Skóra  musi być czysta, aby 
mogła oddychać, wchłaniać parę i wydalać toksyny. Należy 
pamiętać, że to bardzo specyfi czne i intymne miejsce, dlate-
go trzeba przestrzegać obowiązującego regulaminu, zacho-
wywać się taktownie i kulturalnie. Czas pobytu w saunie za-
leży nie tylko od rodzaju sauny, ale również od samopoczucia 
i kondycji psychofi zycznej danego dnia. W razie wystąpienia 
jakichkolwiek niepożądanych objawów jak: zawroty głowy, 
nudności, osłabienie itp. należy opuścić pomieszczenie.

Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało zimną wodą. 
Pozytywne efekty sauny to przede wszystkim: relaks i po-
prawa nastroju, utrata zbędnych kilogramów i wydalenie 
nadmiaru wody, hartowanie ciała dzięki dużej różnicy tem-
peratur, podniesienie odporności organizmu na infekcje 
i detoksykacja – przez rozszerzone pory skóry, wraz z po-
tem, wydalane są duże ilości toksyn. Pobyt w saunie działa 
również terapeutycznie przy wielu różnych chorobach: 
- narządu ruchu takich jak reumatyzm, bóle kręgosłupa 

i mięśni, zapalenie korzonków nerwowych;
- układu oddechowego, zwłaszcza przy infekcjach górnych 

dróg oddechowych czy zapaleniu zatok;
- układu pokarmowego, szczególnie przy skurczach jelit, nie-

żytach żołądka, chorobie wrzodowej;
- układu nerwowego, w przypadku kłopotów ze snem lub 

w stanach obniżonego nastroju;
- przy zaburzeniach układu krążenia; 
- schorzeniach skóry jak alergie np. świerzbiączka, neuro-

dermit, pokrzywka, suche egzemy, trądzik młodzieńczy, 
ropne zapalenie skóry, czyraczność, zapalenie mieszków 
włosowych, choroby świądowe czy łojotok. 

Dodatkowym efektem leczniczym i estetycznym jest lep-
sze ukrwienie skóry, dzięki czemu staje się bardziej elastycz-
na, sprężysta i przyjemna w dotyku, poprawia się jej wygląd 
i koloryt. Pobyt w saunie można połączyć z masażem całego 
ciała, co dodatkowo rozluźnia mięśnie likwidując zmęczenie 
i napięcie, poprawia krążenie krwi wpływając na lepszą pra-
cę naszego mózgu oraz wzmacnia i regeneruje skórę. Nie 
wszystkie ośrodki zatrudniają masażystów, ale większość 
oferuje jacuzzi, gdzie można skorzystać z masażu wodnego.

Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z dobrodziejstwa 
sauny. Jest wiele przeciwwskazań, np. nadciśnienie tętnicze, 
wszczepione endoprotezy, epilepsja i inne. Dlatego przed 
udaniem się do sauny należy bezwzględnie skonsultować 
się ze swoim lekarzem.  (AS)

                                                                                                           

                                                                            
Wnętrze sauny
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Co zrobić, gdy autobus nie 
zatrzymał się na przystanku?

Przewóz regularny w komunikacji publicznej związany 
jest z obowiązkowym zatrzymywaniem się autobusu 
na przystankach, zatwierdzonych w rozkładzie jazdy. 

Pominięcia przystanku autobusowego nie uzasadniają ani 
trudne warunki drogowe czy pogodowe ani opóźnienie.
Publiczny transport zbiorowy defi niowany jest jako 
powszechnie dostępny, regularny (wykonywany w określo-
nym czasie i według określonej trasy) przewóz osób. Wy-
maga więc zatrzymywania się autobusu na wyznaczonych 
przystankach.

Pominięcie przystanku autobusowego może zostać 
ukarane fi nansowo przez Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego. Za pominięcie przez kierowcę 
autobusu choćby jednego przystanku, zatwierdzonego 
w rozkładzie jazdy, przedsiębiorstwo komunikacyjne może 
zapłacić karę nawet trzech tysięcy złotych. Sytuacja taka 
określana jest mianem wykonywania przewozu regular-
nego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu 
oraz zaświadczeniu na wykonywanie publicznego trans-
portu zbiorowego. Naruszenie polega wówczas na od-
stąpieniu od ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych 
przystanków. Za takie naruszenie uznawane jest więc po-
minięcie (niezatrzymanie się) przystanku autobusowego.

Zgodnie z art. 92 a. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) 
podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynno-
ści związane z tym przewozem z naruszeniem obowiąz-
ków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze 
pieniężnej w wysokości od pięćdziesięciu złotych do dzie-
sięciu tysięcy złotych za każde naruszenie. Ustawodawca 
ustalił więc maksymalną wysokość kar.

Zdaniem WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny) kara 
w wysokości trzech tysięcy jest adekwatna do popełnione-
go uchybienia. Co możemy więc zrobić, gdy kierowca nie 
zatrzyma się na przystanku autobusowym? Jak skutecznie 
dochodzić swoich praw?

Podstawowym krokiem jest spisanie numeru bocznego 
autobusu (wewnątrz pojazdu, z przodu i z tyłu), numeru 
linii, pełnej nazwy przystanku oraz daty zaistniałego zda-
rzenia. Z tak zgromadzonymi danymi trzeba zgłosić się do 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji (osobiście lub te-
lefonicznie).

Warto podkreślić, że powyższe zasady dotyczą, co do 
zasady sytuacji, gdy autobus nie zatrzyma się na przystan-
ku, który nie jest przystankiem na żądane.

Opracowanie własne oraz na podstawie: 
– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2014 roku (II SA/Ol 159/14).
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-

wym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371).
Ela Góra

Ubezpieczenie kosztów 
leczenia za granicą w karcie 
kredytowej

Dynamiczny rozwój usług bankowych powoduje, że do 
standardowych usług dostajemy różnego rodzaju bo-
nusy. Jednym z takich działań, które mają nas skłonić 

do korzystania z usług danego banku, są dodawane bezpłat-
nie lub na bardzo atrakcyjnych warunkach różnego rodzaju 
ubezpieczenia np. kosztów leczenia za granicą. Jest to po-
pularny dodatek do kart kredytowych, szczególnie do tych 
o podwyższonym standardzie - złotych lub platynowych.
W zasadzie byłoby to bardzo dobre rozwiązanie dla osób 
podróżujących, gdyby nie ograniczenia w zakresie „urucho-
mienia” ochrony, które mogą być szczególnie uciążliwe lub 
wręcz niemożliwe do spełnienia. Główną zasadą jest, że im 
wyższy standard karty tym większa ochrona i łatwiejsze wa-
runki uaktywniające tą ochronę. W przypadku zwykłych kart 
można stwierdzić, że zakres ich działania jest minimalny, a po-
zostawiając nas w nieświadomości co do zakresu i warunków 
ubezpieczenia, i w związku z tym mogą doprowadzić nas do 
przykrego rozczarowania i to w momencie najmniej do tego 
odpowiednim. Pierwszym ograniczeniem jest wysokość sumy 
ubezpieczenia. Na niektórych kartach suma ubezpieczenia 
wynosi nawet mniej niż 10 000 złotych. W większości krajów 
zachodnich kwota ta wystarczy na niewielkie zabiegi, ale 
niestety nie pozwoli nam czuć się w pełni bezpiecznie. W pr-
zypadku kart z „wyższej półki” sumy ubezpieczenia mogą być 
o wiele wyższe i sięgać nawet kilku milionów euro, jednak jest 
to związane z opłatami rocznymi w wysokości kilkuset złotych.
W wielu bankach rozpoczęcie działania polisy ubezpiecze-
niowej obłożone jest wykonaniem przez właściciela karty 
określonego w umowie działania. Przykładem takiego działa-
nia może być obowiązek wykupienia kartą np. biletu na 
podróż, opłacenie hotelu, zakup paliwa za granicą lub nawet 
batonika w sklepie. Problem powstaje zazwyczaj wtedy gdy 
chcemy się wybrać na wycieczkę z biurem podróży. Wykupu-
jemy wtedy kompleksową usługę i nie jest możliwe spełnie-
nie warunku zakupu biletu lotniczego czy opłacenia hotelu 
naszą kartą. W przypadku, by do aktywacji polisy ubezpiecze-
niowej niezbędny był zakup biletu autobusowego na wyjazd, 
a my udawaliśmy się w podróż własnym pojazdem, waru-
nek niezbędny nie został spełniony, czyli polisa nie działa.
Tak więc, jeżeli planujemy wyjazd za granicę posiadając 
ubezpieczenie w karcie kredytowej, najlepszym sposobem 
na uniknięcie nieprzyjemności jest sprawdzenie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia i zasad aktywacji tego typu usługi. 
Pozwoli nam to na uniknięcie problemów i rozczarowań w pr-
zypadku dochodzenia odszkodowania. 

Najlepszym wyjściem jest wcześniejsze sprawdzenie wa-
runków ochrony i aktywacji ubezpieczenia, przed podjęciem 
decyzji o dołączeniu takiej usługi do naszej karty, co pozwoli 
nam oszczędzić opłat za tę być może zbędną dla nas usługę.
Opracowanie własne oraz na podstawie: prawodlakazdego.pl 

Ela Góra
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HVIEZDY O NÁS
 ZÁBAVA A HUMOR

NÁŠ TEST
Podarí sa vám 
schudnúť?
1. Koľkokrát ste sa už snažili schud-

núť? 
a) Viac než päťkrát; b) dvakrát až 

päťkrát; c) raz.
2. Kamarát/ka vám odporučí údaj-

ne skvelú diétu pozostávajúci zo 
špeciálneho jedálnička, ktorý za-
hrňuje len jeden druh potravín: 

a) Odmietnete, takéto nezmysly vás 
nezaujímajú; b) s nadšením sa na 
ňu vrhnete, ale moti vácia vám 
dlho nevydrží, takže odpadnete 
v polovici; c) vyskúšate ju a dodr-
žíte ju až do konca.

3. Keď ste potrebovali schudnúť: 
a) Znížili ste príjem jedla a zvýšili po-

hyb; b) pár dní ste sa držali s jed-
lom, ale postupne ste sa vráti li 
späť k svojim pôvodným stravo-
vacím návykom; c) vrhli ste sa na 
nejakú vyskúšanú diétu.

4. Vaša váha je v posledných ro-
koch: 

a) Ako na hojdačke, striedajú sa 
u vás chudé a tlsté obdobia; b) sa 
pomaly zväčšuje; c) je približne 
rovnaká.

5. Ako často sa pohybujete, respek-
tí ve športujete? 

a) Maximálne raz do týždňa; b) je-
denkrát až dvakrát do týždňa; 
c) trikrát do týždňa a viac.

6. Koľkokrát denne jete? 
a) Väčšinou päťkrát. Tri hlavné jedlá 

a dve menšie desiate; b) dvakrát 
až trikrát denne; c) záleží na mo-
mentálnych okolnosti ach. Cez 
týždeň nemáte na jedlo príliš čas, 
takže je to menej krát. Cez víkend 
si to ale vynahradzujete.

7. Kedy si doprajete posledné jedlo? 
a) O piatej hodine popoludní, nech 

idete spať kedykoľvek; b) kedy sa 
vám zachce, keď máte hlad o pol-
noci, jednoducho sa najete o pol-
noci; c) aspoň dve hodiny pred-
tým, než idete spať.

8. Vo vašom jedálničku prevažuje: 
a) Pečivo a prílohy; b) zelenina; 

c) ovocie.
9. Sladké, tučné, majonézové vý-

robky a ďalšie diétne prehrešky 
si doprajete: 

BARAN (21.3.-20.4.)
Budete viac náchylní 

k depresiám a viac sa bude-
te riadiť emóciami než rozu-
mom. Zdravie i energia budú 
však výborné. Vyvarujte sa 
drasti ckým diétam či zme-

nám v životospráve. Odpusti te nepraj-
níkom a vykročte vpred.

BÝK (21.4.-20.5.)
Stále môžete očaká-

vať príjemné prekvapenia 
v práci. Musíte síce tvrdo 
pracovať, ale snaha sa vy-
platí . Buďte trochu citlivej-

ší a vyvarujete sa hádkam. S peniazmi 
zaobchádzajte opatrne, zato v láske sa 
vám bude dariť.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Budete úspešní, len ako-

si neviete nájsť tú správnu 
cestu. Je čas na určenie 
si nových cieľov a plánov. 
V práci budete musieť vy-

naložiť viac úsilia, ale vyplatí  sa to. 
Pozor však na zdravotné problémy 
a správnu životosprávu.

RAK (22.6.-22.7.)
Čaká vás kariérny vrchol. 

Svoju pozornosť a ener-
giu venujte práci. Čaká vás 
úspech, povýšenie, zvýše-
nie platu. S prepracovanos-

ťou sa však spájajú zdravotné prob-
lémy. Koncom mesiaca si oddýchnite 
a hlavne relaxujte.

LEV (23.7.-23.8.)
Buďte ohľaduplnejší 

a zbytočne netrúste hlúpe 
vti py. Nerobte uponáhľané 
rozhodnuti a vo fi nančnej 
sfére a všetko si dôkladne 

premyslite. Zdravie i vitalita budú výbor-
né. Budete mať silu i chuť na všetko, čo 
si zaumienite.

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

v pracovnej oblasti  do-
siahnuť. Mali by ste sa 
spoločensky angažovať so 
správnymi ľuďmi. Len to 

neprežeňte. V rodine ste prešli streso-

vým obdobím, nezabúdajte popri po-
vinnosti ach na svojich blízkych.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Potrebujete prehodno-

ti ť rodinnú situáciu. Dajte 
si čas, aby sa situácia vyjas-
nila, nie všetko je tak, ako 
to vyzerá. Koncom mesiaca 

príde opti málny čas uskutočniť svoje 
sny a plány. V láske prichádza nestabil-
né obdobie.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Po toľkých spoločenských 

dojmoch sa budete tešiť do 
práce. Prichádza romanti c-
ké obdobie. Financie budú 

v poriadku, len sa narobíte viac ako ino-
kedy. Nesnažte sa mať navrch, občas je 
dobré prispôsobiť sa ostatným.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Dávajte si pozor na jazyk, 
svojou prostorekosťou mô-
žete vyvolať veľké hádky 
s najbližšími. Radšej sa sú-

streďte na profesionálne sny. 
S peniazmi to vyzerá výborne. Ak by ste 
chceli investovať, robte to s rozvahou.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Prichádza dobrý čas na 

prezentovanie svojich nápa-
dov, projektov. Síce oby-
čajne konáte racionálne 

a logicky, zohľadnite aj city iných. 
Zdravie bude v poriadku, ale ku koncu 
mesiaca viac oddychujte, a nestratí te 
energiu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Ideálne dni pre realizá-

ciu projektov. Snažte sa 
byť empati cký voči iným 
ľuďom. V láske sú naďalej 

šťastné a spokojné dni. Na 
konci mesiaca príde osu-

dové stretnuti e. Doprajte svojmu telu 
i duši trochu pokoja.

RYBY (19.2.-20.3.)
Svoje sily využite konštruk-
tí vne, vtedy vaše sny a mod-
litby môžu byť rýchlo splne-
né. Všetko záleží len na Vás. 

Zdravie bude vynikajúce. In-
vestujte do seba. Váš zovňajšok zohrá 
dôležitú úlohu pri očakávanom úspe-
chu. (ms)
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V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
żyła czcza dolna dolna dutá žila
tętnica kręgowa vertebrálna tepna
leukocyty biele krvinky
erytrocyty červené krvinky
płytki krwi krvné doštičky
tomografia komputerowa počítačová tomografia

zastawka mitralna mitrálna chlopňa
zastawka aortalna aortálna chlopňa
zastawka trójdzielna trojcípa chlopňa
zastawka płucna pľucná chlopňa

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

hospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

***
Vieš prečo sú záhorácke karbanát-

ky (fašírky) také tvrdé? 
Lebo melú psa aj s búdou.

***
- Pani učiteľka, cestou do školy ma 

prepadli zlodeji. 
- A čo ti ukradli? 
- Domácu úlohu!

***
- Aký je rozdiel medzi svedkom, 

súdnym znalcom a ústavným sud-
com? 

- Svedok je osoba, ktorá udalosť vi-
dela, ale nerozumie jej. Znalec nič ne-
videl, ale rozumie tomu. Ústavný sud-
ca je človek, ktorý nič nevidel, ničomu 
nerozumie, ale o všetkom rozhoduje.

***
Syn advokáta sa vráti zo školy 

a sťažuje sa otcovi: 
- Oci, deti v škole sa mi vysmievajú, 

že som mafián. 
- Neboj sa, synček. Zajtra to vyba-

vím. 
- Dobre, oci, ale snaž sa, aby to vy-

zeralo ako nehoda.
***

- Pán doktor, na určitých miestach 
stále priberám. 

- Tak na tie miesta nechoďte.

a) Kedykoľvek na ne máte chuť;  
b) takmer nikdy. Úzkostlivo sa im 
snažíte vyhýbať; c) v primeranom 
množstve.

10. Držali ste niekedy hladovku? 
a) Áno, niekoľkokrát; b) nie, to by ste 

nevydržali; c) nie, považujete to za 
absolútny nezmysel.

11. Kedy obyčajne chcete schud-
núť? 

a) Pred letom, plesom, alebo ne-
jakou ďalšou príležitosťou, kedy 
budete musieť odhaliť svoju po-
stavu; b) nemáte obyčajne žiadne 
špeciálne spúšťače, snažíte si udr-
žiavať váhu stále; c) chudnutie je 
vašou celoživotnou snahou.

VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí „a“: Zaujímajú vás 
senzačné a drastické diéty, ktoré síce 
spôsobia razantný váhový úbytok, 
ale zhodené kilá idú potom rovna-
ko rýchlo nahor. Hľadáte zázračné 
diéty a návody, ktoré sú zamerané 
jednostranne. Vaša motivácia je len 
záležitosťou okamihu, nemáte se-
badisciplínu, preto nedokážete ísť 
za svojím cieľom dlhú dobu a sys-
tematicky. Jediným efektom bude 
nezvládnuteľná chuť a následné 
prepchanie sa po tom, čo budete 
svojmu telu dlho odopierať. 
Najviac odpovedí „b“: Pokiaľ vôbec 
potrebujete schudnúť (a pokiaľ ste 
odpovedali pravdivo), potom bude-
te určite úspešní. Poznáte svoje telo 
a dokážete ho počúvať. Už dávno ste 
pochopili základné pravidlo, že na to, 
aby človek schudol, musí nutne zní-
žiť energetický príjem a zvýšiť výdaj. 
Nerobí vám tiež problémy toto pra-
vidlo dodržiavať.
Najviac odpovedí „c“: Vaše výsledky, 
bohužiaľ, jednoznačne potvrdzujú, že 
patríte do kategórie ľudí, ktorí majú 
problémy s takzvaným jojo efektom. 
Je pravdepodobné, že sa stretávate 
s veľkými váhovými výkyvmi a strie-
dajú sa u vás štíhlejšie a silnejšie 
obdobia. Vaša kĺzavá váha je pritom 
zapríčinená takmer výhradne vašimi 
neustálymi experimentmi s chud-
nutím a diétami. Dôležité je predísť 
návalom hladu a naučiť svoje telo 
rovnovážnym reakciám. (zdroj: www.
wanda.atlas.sk) 

- Ako mohol utiecť odsúdený z cely 
č. 213? - pýta sa riaditeľ väznice. 

- Mal kľúč, pán riaditeľ, - odpovie 
dozorca. 

- Kde ho ukradol? 
- Neukradol, ale poctivo vyhral 

v kartách.
***

Zobudí sa chlapík po brutálnej 
ožranpárty. V hlave včelín a nejdú mu 
hodinky. Zdvihne telefón a zavolá na 
presný čas. Počítačový hlas mu hlási: 

- Je 11 hodín, 35 minút, 17 se-
kúnd... 

- A mesiac, kurnik, mesiac je aký?
***

Dvaja lovci kráčajú lesom a na-
raz jeden z nich skolabuje a nejaví 
známky života. Druhý poľovník nelení 
a mobilom volá pohotovosť: 

- Môj priateľ nežije! Čo mám robiť? 
- Len pokoj, odpovedá hlas na dru-

hom konci, pomôžem vám. Najprv sa 
musíte uistiť, že je naozaj mŕtvy. 

V slúchadle je chvíľu ticho a naraz 
sa ozve výstrel. Potom opäť zaznie po-
ľovníkov hlas. 

- Hotovo. Čo ďalej?
***

Koľko záhorákov prenáša skriňu? 
Traja. 
Dvaja ju nesú a tretí v skrini drží 

vešiaky.
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Ľudová kapela Griglakovcov z Vyšných Lápš
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Antimočový náter 
v Hamburgu

Obyvatelia známej štvrte St. Pauli 
v Hamburgu sa dlho trápili so znečis-
ťovaním svojho okolia. Nachádza sa tu 
toti ž viacero nočných klubov, ktorých 
návštevníci po ich opustení nekontro-
lovane močia na steny verejných bu-
dov. Uvedený problém by mal vyrie-
šiť technologicky vyspelý náter, ktorý 
odráža moč na osobu, ktorá močí. Po-
dobný vodovzdorný náter sa používa 
aj pri stavbe lodí. Rozhorčení obyva-
telia tejto mestskej časti  natreli týmto 

zarobil 6,5 milióna eur. Na základe 
toho fí nska polícia následne milioná-
rovi doručila poriadne mastnú pokutu 

Spomínaný podnikateľ však ne-
zaplati l najvyššiu pokutu v krajine. 
Rekordérom je výkonný riaditeľ spo-
ločnosti  Nokia Anssi Vanjok, ktorý 
v roku 2002 zaplati l pokutu 116-ti síc 
eur po tom, ako prekročil rýchlosť 
na motorke Harley Davidson. Pokuta 
bola vypočítaná z jeho ročného príj-
mu v hodnote 14 miliónov eur.

Nevesta sa vydala 
za svadobného hosťa

Istá indická nevesta nemienila ča-
kať na svojho ženícha, ktorý bol v deň 
svadby hospitalizovaný v nemocnici. 
Namiesto neho sa vydala za svadob-
ného hosťa. Celá situácia vyvrcholila 
hádkou. Jej nastávajúci  Jugal Kishore 
v deň svadby v indickom meste Ram-
pur dostal ťažký epilepti cký záchvat 
a tak ho rodina urýchlene previez-
la do nemocnice. Aj napriek tomu, 
že sa ešte v ten deň vráti l na miesto 
hinduisti ckého svadobného obradu, 
zisti l, že jeho manželka Indira sa sti hla 
vydať za iného muža.

Ako neskôr uviedla novopečená 
manželka, nahnevalo ju, že jej nikto 
pred svadbou o jeho epilepsii nepove-
dal. V hneve povedala, že sa na svad-
be vydá za niekoho iného. Voľba pad-
la na sestrinho švagra Harpera Singha, 
ktorý súhlasil a tak už o chvíľu stál 
pred oltárom. Od tohto rozhodnuti a 
sa nevestu snažila odhovoriť rodina 
chorého ženícha. Keď však odmietla 
ustúpiť, hádka sa zmenila na bitku, 
ktorú nakoniec musela riešiť miestna 
polícia. Nakoniec sa však obidve rodi-
ny pomerili. (zdroj: indiati mes.com)

náterom už niekoľko domov, aby od-
radili „wildpinklerov”, ako Nemci slan-
govo označujú nedisciplinovaných 
ľudí, močiacich na verejnosti .

Nápad je síce vynikajúci, ale má 
jeden háčik – náter je veľmi dra-
hý. Jeden meter štvorcový náteru 
stojí necelých 100 eur. Zdá sa však, 
že cena nie je dôležitá v porovnaní 
s každodenným odstraňovaním špi-
ny a výkalov, spojených s p ríšerným 
zápachom. V takomto ponímaní to 
rozhodne stojí za to. (zdroj: teraz.sk)

Ako prísť k pokute 
54-tisíc eur?

Za rýchlu jazdu môže vo Fínsku 
šofér zaplati ť viac než dosť. Napo-
sledy účet s astronomickou sumou 
za rýchlu jazdu dostal fí nsky podni-
kateľ Reima Kuisla, ktorý sa po ces-
te s povolenou rýchlosťou 80 km/h 
„rúti l“ rýchlosťou 103 km/h. Prečo 
až toľko? Vo Fínsku sa toti ž poku-
ty za rýchlosť odvíjajú od denného 
príjmu – čím viac človek zarába, 
tým viac ho náhlenie sa za volan-
tom stojí. Na základe daňového 
priznania za rok 2013 podnikateľ 
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Ocenenie FS Zelený javor pri príležitosti 25. výročia založenia súboru  Novobeľská svadba v podaní FS Spiš z Novej Belej

Ľudová kapela Griglakovcov z Vyšných Lápš

FS Zelený javor z Krempách
Hosťujúci FS Vrchovina zo Starej Ľubovne

 „Varenie halušiek na svätú Luciu“ v podaní FS Hajduky z Vyšných Lápš DFS Mali Toniecnici ml. z Krempách

DFS Javorinky z Krempách
Ľudová kapela z Jurgova ml.

Ľudová kapela K. Pieronka z Podvlka„Liatie olova“ v podaní DFS Male Jedlicky z Vyšných Lápš
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV,  XV, 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


