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Letné dobrodružstvá na Slovensku

V augustovom čísle nájdete:
3-5 Letné dobrodružstvá na Slovensku

Prázdninový pobyt na Slovensku sa stal pre krajanské deti neodlučiteľnou súčasťou ich letného programu. A nebolo tomu inak
ani tento rok. Do sýtosti vybláznení sa vracali do svojich domovov,
aby ešte dlho spomínali na to krásne, čo tam prežili. A čo všetko na
Slovensku vlastne prežili? O tom je už náš článok.

6-7 V Durštíne

Táto obec malebne situovaná pod hrebeňom Spišských Pienin
v údolí medzi Honajom a Červenou skalou je pastvou pre oči nejedného turistu, ktorého nadchne krása okolitej prírody i odľahlejších tatranských vrcholov. Prístupová cesta sa vinie od Krempách
pomedzi krempašské lúky, až na chvíľu nám panorámu okolitej
prírody zakryje les, aby sa nám za ním vynorila ešte krajšia, tá durštínska. Aj preto je miesto nádhernou rekreačnou oblasťou, ktorá
ponúka priestor na krásne prechádzky okolitou prírodou.

8-9 Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Lipnici –
Murovanici
10 Horčičné zrnko
11 Ďalší rok kurzu slovenského jazyka za nami
12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave
a severnom Spiši (1)
14-17 Tajomstvá nedeckého kostola

3-5
6-7

14-17

Kostol sv. Bartolomeja v Nedeci skrýva vo svojich útrobách
množstvo zaujímavostí. Počas renovácie podlahy stredoveký
chrám poodhalil aj jedno zo svojich tajomstiev. Aké? Prečítajte si
v našom článku.

18-19 Čo je nové v Podvlku?

Ak by som mal na túto otázku úprimne odpovedať, povedal by
som, že predovšetkým množstvo plánov. Tých do budúcnosti, ale
aj tých zrealizovaných. A to nielen v rámci obce, ale i v rámci krajanskej komunity.

20 Prezentácia knihy Czarodziejski chłopiec
21 Výstava o živote Otca slovenského národa
22-23 Dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry
v Krempachoch

18-19

V nedeľu 12. júla sa v Krempachoch konal dvadsiaty druhý ročník Dní Slovenskej kultúry v Malopoľsku, kde sa predstavili folklórne skupiny, hudobníci a mažoretky. Okrem tradičných účastníkov
zo Spiša a Oravy, sa na tomto podujatí prezentovali aj slovenské
súbory z Michaloviec a Popradu. Podrobnejšie o tejto akcii sa dozviete v článku.

24-25 Poviedka na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy

Na obálke: V tábore na Slovensku
Foto: Klaudia Miškovičová, grafická úprava: Andrzej Błaszczyk

22-23

V rozprávkových Habakukoch

Letné dobrodružstvá na Slovensku
autori Alžbeta Górová, Silvia Dermová,
Klaudia Miškovičová, Milica MajerikováMolitoris
S príchodom prázdnin a nadchádzajúceho leta krajanské deti,
učiace sa slovenský jazyk, každoročne netrpezlivo očakávajú
možnosť zúčastniť sa letných vzdelávaco-oddychových táborov
na Slovensku, kde sa jednak môžu zdokonaliť v jazyku svojich
predkov, ale taktiež si nájsť nových priateľov, niečo nové sa naučiť a priniesť si domov plný batôžtek zážitkov i pekných spomienok. Ináč to veru nebolo ani v tomto roku a žiaci zo základných
škôl a gymnázií v Nižných Lapšoch, Krempachoch, Kacvíne, Nedeci, Jurgove, či Novej Belej sa vybrali so svojimi vedúcimi Alžbetou
Górovou, Patríciou Górovou, Danielou Radeckou, Silviou Dermovou a Klaudiou Miškovičovou na Slovensko, aby aktívne prežili
prvé dni začínajúcich sa prázdnin.

Škola v prírode

Prvým táborom bola Škola v prírode, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. júna až 5. júla, pričom sa jej zúčastnilo
celkovo 78 krajanských detí z Poľska a Chorvátska. Konala
sa v prekrásnom prostredí Vrátnej doliny a hotela Boboty v Terchovej. Spomínaná obec je rázovitou slovenskou
lokalitou, podľa historických údajov rodiskom najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka, ktorého monumentálna - 7,5 metrov vysoká socha, dielo akademickéročník 57

ho sochára Jána Kulicha, nás vítala na zelenom úpätí vrchu
pri ceste do Vrátnej doliny.
Súčasťou turnusu boli poznávacie výlety a exkurzie
na Oravský hrad, Slanický ostrov umenia, do Námestova,
Múzea Juraja Jánošíka v Terchovej, Múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodného domu spisovateľa Martina
Kukučína v Jasenovej. Okrem toho sme mali možnosť vidieť aj Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Do programu
boli zaradené tiež pešie túry do Vrátnej doliny, kde nechýbala atrakcia – lanovka na vrch Chleb, osady Štefanova
a navštívili sme aj známe Jánošíkove diery.
Bohaté náučné programy v múzeách spestrovali i každodenné aktivity v miešaných družstvách. Nechýbala
športová olympiáda, šantenie v bazéne, prezentácie krajín
a spoločenský večer spojený s odovzdávaním účastníckych
diplomov a sladkých darčekov.
Prostredie Malej Fatry pôsobilo ozdravne aj náučne,
pretože jednotlivé družstvá mali za úlohu vyrobiť model
Malej Fatry. Múzeum drotárstva v Žiline predstavilo priamo v hoteli tradičnú kultúru Slovenska tvorivými dielňami
a prezentáciou drotárskeho umenia, ktoré sa účastníkom
naozaj veľmi páčilo. Všetci si vlastnými rukami vyrobené
„umelecké diela“ podľa vlastných predstáv odniesli domov ako táborovú spomienku a pamiatku.
Priamo v areáli hotela sa nachádzal bazén, čo bolo
počas veľkých horúčav príjemným osviežením. Všetky aktivity, ako hry, či súťaže, boli spravidla realizované v príKULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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slovensko
rodnom prostredí v blízkom aj vzdialenejšom okolí hotela.
Pestrý táborový program vo forme zábavných, ale aj vzdelávacích úloh, ktoré vykonávali deti v zmiešaných družstvách s rovesníkmi z Chorvátska, bol pre nich zaujímavý,
a tak sa v priateľskej i tvorivej atmosfére naučili opäť niečo
nové o Slovensku, keď spoločne kreslili, spievali, tancovali a zabávali sa. Výsledkom týchto aktivít bolo vytvorenie
vzácnych priateľstiev, zlepšenie komunikácie detí v slovenskom jazyku a dobrá nálada. Všetci si tak domov doniesli
pekné darčeky i prekrásne dojmy.

Detská krajanská univerzita

Táborové družstvo je pripravené

Ďalším letným táborom bola Detská krajanská univerzita. Konala sa v dňoch 5. až 13. júla v Banskej Bystrici, pričom sa jej zúčastnilo sedem žiakov z Krempách. Program
tábora bol založený v dopoludňajších hodinách na vzdelávacích aktivitách alternatívnymi formami vzdelávania
a v poobedňajších hodinách súťažami v zmiešaných družstvách, ktoré prirodzeným spôsobom viedli zúčastnené
deti ku komunikácii v slovenskom jazyku.
Neodlúčiteľnou súčasťou vzdelávacích podujatí boli
návštevy múzeí, prehliadky, ale aj spoznávanie prírodných
krás Slovenska a historických klenotov starej vlasti. Deti
mali možnosť navštíviť, podobne ako v predchádzajúcom
turnuse, Oravský hrad, Námestovo, Slanický ostrov umenia, Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ale aj
gotické kostolíky v Ponikach, Čeríne a Hronseku. Umenie
Banskej Bystrice si krajanské deti mohli pozrieť v Galérii
Dominika Skuteckého. Krásny bol aj výlet do Banskej Štiavnice a krajanská nedeľa na Podpolianskych folklórnych
slávnostiach v Detve.
Účastníci z Poľska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska si pripravovali svoj vlastný umelecky a tvorivo
zameraný projekt, v ktorom referovali, s pomocou počítačových programov, zážitky z poznávania počas svojho
pobytu na Slovensku. Na záver tento projekt prezentovali
slávnostnou promóciou na banskobystrickej radnici.

Letná škola ľudového tanca a hudby

Nedečanky pred vystúpením

Maľujeme...
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V tom istom čase, ako sa žiaci z Krempách vzdelávali na detskej univerzite, sa šesť Nedečaniek zúčastnilo
Letnej školy ľudového tanca a hudby v osade Biele Vody
pri Hriňovej. Letný tábor sa uskutočnil v dňoch od 5. až
13. júla, pričom bol zameraný na výučbu novej metodiky
ľudového tanca. V tábore sa stretli tanečníci detských folklórnych súborov z Rumunska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Poľska. Od pondelku do piatku bola pre nich
pripravená tanečná náuka pod vedením dvoch tanečných
pedagógov. Okrem tancovania sa deti aj zahrali, pričom
sa naučili rôzne hry od svojich rovesníkov zo zahraničia
a tak mali možnosť zdokonaliť si svoju slovenčinu. Napriek
tomu, že dievčatá z Nedece doteraz netancovali vo folklórnom súbore, zo dňa na deň bolo vidieť, ako sa v tanečnom
umení zdokonaľujú. Ich celotýždenná práca bola nakoniec
prezentovaná na sprievodnom podujatí Podpolianskych
slávností, kde malí tanečníci spoločne vystúpili s krátkou
choreografiou. Zvyšok víkendu sme taktiež strávili na sláv8/2015

slovensko
nostiach v Detve, kde malých tanečníkov prijal aj primátor
mesta. Letná škola bola určite veľkým prínosom pre deti,
ako aj pre vedúcich súborov. Deti sa naučili základné tanečné prvky a kroky, s ktorými sú schopné pracovať aj vo
svojich súboroch doma.

Letný tábor v Martine

Paralelne s detskou univerzitou a školou ľudového tanca sa v dňoch 5. až 13. júla konal ďalší letný tábor v bývalom centre slovenského národného hnutia – v meste
Martin. Zúčastnilo sa ho šestnásť krajanských detí z Jurgova spoločne s ďalšími Slovákmi z Maďarska, Ukrajiny,
Švédska, Rumunska, Srbska a Chorvátska.
Martin v tomto roku privítal účastníkov tábora pekným
počasím. Pri príchode do penziónu Čierna pani, kde boli
deti ubytované, na nich už čakal animačný tím, ktorý pripravil skvelý program, a tak čas pri rôznych hrách plynul
veľmi rýchlo. Počas týždňa sa konala táborová olympiáda,
tvorivé dielne, ale aj výlety. Účastníci tábora sa zviezli na
pltiach pod hradom Strečno, ktorý následne aj navštívili,
boli v kúdeľnej izbe, v skanzene, v Slovenskom národnom
múzeu, v Dome Jozefa Cígera Hronského, v Bojniciach,
na Budatínskom zámku a predovšetkým v rozprávkovom
mestečku Habakuky na Donovaloch, kde zažili množstvo
pekných chvíľ.

Užili sme si množstvo zábavy

Poďakovanie

Na záver sa chceme srdečne poďakovať za možnosť
lepšie spoznať vlasť svojich predkov a odniesť si pekné
spomienky a zážitky zo Slovenska Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, Metodickému centru Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej
Bystrici a Spolku Slovákov v Poľsku.

Kto uhádne čo máme?

Detská krajanská univerzita

Na turistike
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Na tábore veselo...
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	Durštín

V Durštíne
autor Dorota Moś
Prechádzajúc Durštínom doslova bije do očí, že táto obec je
z roka na rok krajšia. Je vidieť, že sa občania snažia nielen o pekný vzhľad svojich domov, ale celkovo dbajú o celú obec, ktorá
vďaka ich snahe výrazne opeknela. O tom, čo sa podarilo v obci
zatiaľ urobiť, som sa porozprávala s richtárkou Durštína, pani
Stanislavou Šoltysovou, ktorá túto funkciu plní už tretie volebné
obdobie. To, že na tento post bola zvolená opäť, znamená len
jedno, je dobrou „gazdinou“ pre obyvateľov Durštína. Ľudia za
ten čas spoznali nielen ju, ale hlavne jej prácu, ktorá má v obci
pozitívne ohlasy. A tento rok v apríli, v obecných voľbách jej do
rúk opäť zverili riadenie obce.

A

ko sama vraví, je pre ňu veľmi potešujúce, že sú ľudia spokojní s jej riešeniami a hlavne to, že všetky
podnety, ktoré vychádzajú priamo od obyvateľov
alebo od obecnej rady, dokáže vyriešiť bez väčších problémov. Sama hovorí, že má výborný kontakt s obyvateľmi
Durštína a s istotou podotýka, že sa jej s nimi výborne spolupracuje.
– Chcem sa naozaj pochváliť, pretože práve od dobrých
vzťahov záleží výsledok prác, ktoré sa každoročne plánujú v obci. Spomeniem veľmi dobrú spoluprácu z miestnym
dobrovoľným požiarnym zborom. Taktiež problémy miestnej školy mi nie sú cudzie a situáciu v nej sledujem systematicky. Pokiaľ niečo potrebujú, snažím sa pomôcť podľa
svojich možností. Poznám tiež situáciu ľudového športového klubu. Veľkým úspechom pre nás je, že sa nám podarilo
udržať základnú školu. Škola je totiž tým spojivom v obci,
kde to jednoducho žije. V tej škole nežijú len deti, ale celá
obec a ďalším takýmto miestom je kostol. Rada by som podotkla, že sa nám výborne všetkým spolupracuje s naším
dp. farárom.
V obci máme taktiež ženské rehole. Na Skalke sú sestry
Nepoškvrneného počatia, ktoré sa starajú o naše najmenšie ratolesti v škôlke. V Durštíne sa nachádza tiež rodinný
dom deti, o ktorý sa starajú sestry „skrytki“. Aktívne sa zapájam do udržania spišského folklóru a osobne pomáham
aj pri nácvikoch FS Honaj. Na záver len dodám, aj keď sa

Detské ihrisko
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Durštínsky kostol

asi opakujem, že to, čo sa nám podarilo doteraz urobiť,
je výsledok dobrej spolupráce s občanmi. Preto by som sa
chcela prostredníctvom časopisu Život poďakovať za pochopenie a ochotu zo strany obyvateľov Durštína niečo
urobiť v prospech obce. Za veľkú oporu, ktorú cítim od nich
na každom kroku a za podporu pri realizovaní plánov. Toto
tretie volebné obdobie je pre mňa výzvou a budem naďalej
čo najlepšie pracovať v prospech obce.
Obec Durštín nie je veľká, preto aj finančné prostriedky, ktorými disponuje richtárka a obecná rada, tiež nie
sú veľké. No napriek tomu sa im od môjho posledného
stretnutia s páni richtárkou predsa podarilo niečo urobiť.
Bol položený asfalt na ul. Zelenej a na ul. Krátkej, urobili sa
chodníky od centra obce smerom na Skalky. Okrem toho

Protipožiarna nádrž

8/2015

	Durštín
sa každoročne upravujú poľné cesty, alebo sa robia nové.
Veľmi dôležité, na čo zvlášť dáva pani richtárka veľký pozor, je čistenie prícestných kanálov a ich prehlbovanie, aby
počas väčších zrážok nedochádzalo k ničeniu týchto ciest.
Lepšie a lacnejšie je zabezpečiť poľné cesty, ako ich potom
nanovo robiť a náklady potom stúpajú.
Každoročne sa opravuje aj hlavná cesta, ak sa po zime
objaví nejaká diera. Pre bezpečné cestovanie sa snažíme
čo najrýchlejšie vyplniť dieru asfaltovou hmotou. Prioritou
richtárky je predovšetkým udržať bezpečnosť obyvateľov
Durštína, preto sa neustále a vytrvalo snaží urobiť v obci
aspoň niekoľko metrov chodníkov. Vykonaná bola nová
vetva vodovodu pri ul. Dluhej. Podarilo sa urobiť protipožiarnu nádrž a ohradiť ju plotom. Finančne pri tom výrazne
pomohla gmina Nowy Targ. Postavená bola nová autobusová zástavka, pre ktorú sa podarilo získať časť pozemku
pri protipožiarnej nádrží a teraz sa nachádza na bezpečnejšom mieste.
Tento rok nás pani richtárka informovala, že je v pláne
výstavba chodníka ku koncu obce smer na Skalky. Financie
hradí novotarský okres a gmina Nowy Targ v pomere pol
na pol a obec sa pripája čiastkou 20000 zlotých. Dúfa, že sa
túto investíciu podarí uskutočniť dokonca.
Ďalej je v pláne vyasfaltovanie ul. Slnečnej a tým pádom by už v Durštíne mali byť
všetky ulice hotové. Zároveň má na zreteli dokončenie ulice až po športové ihrisko,
kde chýba ešte 200 m asfaltu a dokončenie
ulice Pod Skalkou. V obci existuje taktiež
detské ihrisko, na ktorom trávia tí najmladší
svoj voľný čas.
Motto pani richtárky je „urobiť menej,
ale raz a poriadne“. Z obecného rozpočtu
je podporovaný FS Honaj, dobrovoľný hasičský zbor, základná škola, ľudový športový
klub, v takej miere, aby aspoň trošku tie finančné prostriedky im pomohli lepšie fungovať.
S pani richtárkou sme nakoniec prešli na tému turistického ruchu: – Nuž, voľakedy bolo turistov viac. Durštín

Škola v Durštíne

nemá čo ponúknuť mladým, tak sa nemôžeme porovnávať
s typickými turistickými obcami, kde sú dobré rozvinuté
športové strediská či gastronómia a rôzne atrakcie. Môžeme ponúknuť pokoj a ticho v krásnom prostredí. Kto má
rád pešie túry a bicyklovanie, o to viac je vítaný, – pozýva
richtárka. – Máme nádej, že sa vydarí projekt cyklistickej
cesty, ktorý pripravuje zástupca vojta pán Kolasa. Cesta má viesť z Nového Targu cez Novú
Belú, Krempachy, Durštín a má sa napojiť na
Nedecu. To určite uvítajú nielen občania spomínaných obcí, ale aj ostatní cyklisti, ktorých
je z roka na rok viac. Tým sa staneme atraktívnejším regiónom pre turistov.
A aký je recept na to, ako sa stať úspešným richtárom? Na túto otázku durštínska
richtárka Stanislava Šoltysová s úsmevom odpovedala: Aj problematické veci sa dajú riešiť
pokojne. Vysvetľovať ľudom, dať čas na premyslenie, každému dať možnosť vyjadriť sa
a hlavne veľa sa rozprávať... To je všetko.
Ďakujem pani Stanislave Šoltysovej za rozhovor a prajem, nech sa jej podarí naplniť a zrealizovať všetky plány
naplánované na tento rok, ale i na tie budúce.

Pohľad na obec
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Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Lipnici – Murovanici
autor Marián Smondek
foto archív Bronislava Kovalčíka
Dobrovoľné hasičské zbory sa začali rozvíjať na území hornej Oravy obyčajne v prvej polovici 20. storočia. Potreba ich
existencie vyplývala predovšetkým z faktu, že v tom čase boli
domy v drvivej väčšine drevené a tým aj hrozba požiarov a ním
spôsobených škôd bola omnoho vyššia. O tom, aká bola história
veľkolipnických hasičských jednotiek, hlavne tej v Murovanici,
som sa porozprával s predsedom gminného výboru DHZ vo Veľkej
Lipnici Františkom Pindziakom.

Z

ačiatky boli veľmi skromné. Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ) na území obce Veľká Lipnica vznikol v januári 1928. Jednotka sídlila v centre, ale dlho sa neudržala. O rok neskôr – 7. januára 1929 bola vytvorená
jednotka v Murovanici. Jednotu riadil nasledovný výbor:
predseda Karol Machaj a členovia výboru: Emil Mika, Józefina Machay-Mikowa a Ján Bialoň. Veliteľom hasičskej
jednotky bol Florián Kupczyk a jeho zástupcom Ignac Lach.
Prvým protipožiarnym zariadením bola ručná striekačka, do ktorej bolo potrebné nosiť vodu vedrami. Prvá hasičská zbrojnica DHZ sa nachádzala v budove postavenej
z dosiek vedľa zvonice v Murovanici. Za požičané peniaze
od matky zástupcu veliteľa Ignaca Lacha bola zakúpená
ručná prenosná striekačka. V roku 1930 sa konali opätovné voľby do výboru. Veliteľom sa stal hasič Andrej Janoviak a zástupcom bol naďalej Ignác Lach.
Hasičom veľmi pomáhal vtedajší riaditeľ základnej
školy v Murovanici Władysław Krupa. V roku 1935 sa stal
predsedom Tadeusz Wołoszyn. Počas druhej svetovej vojny funkciu predsedu plnil Ján Štuler a veliteľom bol po celý
čas Andrej Janoviak.
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Druhá svetová vojna, a hlavne obdobie prechodu frontu cez oravské obce začiatkom roka 1945, sa zapísali čiernou farbou do histórie Murovanice i celej Veľkej Lipnice
V tomto bolestnom období bolo spálených 50% budov
v tejto dolnej časti obce.
Po oslobodení sa aktivita hasičského zboru začala znovu rozvíjať, čo výrazne podporovali okresné aj obecné úrady. Približne do roku 1953 bola v obci len jedna jednotka,
v tomto roku sa opätovne vydelili jednotky v centre, Murovanici, Prívarovke a Kýčoroch. Do roku 1972 však všetky
jednotky pôsobili pod jedným výborom. V roku 1972 boli
vytvorené výbory každej jednotky, vďaka čomu každá jednotka získala väčšiu samostatnosť.
V roku 1953 bol pre jednotku v Murovanici veľkým
úspechom, pretože do výbavy získali prvé vodné čerpadlo
so spaľovacím motorom. V roku 1960 sa nám pre potreby
DHZ podarilo od Miestneho národného výboru vo Veľkej
Lipnici získať na účely požiarnej zbrojnice budovu starej
školy. Vďaka snahe členov v roku 1972 dostali zásahové
vozidlo spolu s výbavou „Star 20“. V roku 1965 sa predsedom DHZ stal Izydor Osica. Veliteľom sa stal opäť Andrej
Janoviak.
Ako som už spomínal, v roku 1972 začala hasičská jednotka v Murovanici pôsobiť ako samostatné jednotka. Pri
tejto príležitosti bol zvolený nový výbor, na čele ktorého
stál predseda Andrej Janoviak a na miesto veliteľa bol zvolený František Pindziak.
V roku 1980 hasiči dostali od Okresného veliteľstva DHZ
v Novom Targu zásahové vozidlo „Star-25“, a v roku 1997
vďaka snahe výboru gminy a vojta Franciszka Adamczyka
podarilo pre murovanických hasičov zaobstarať zásahové
vozidlo „Liaz Karosa“.
V rokoch 1991-2006 bol predsedom DHZ v Murovanici
Ján Machaj a v marci 2006 sa stal veliteľom. Predsedom
8/2015

Veľká Lipnica
sa stal veliteľ František Pindziak. V roku 2009 získal DHZ
vo Veľkej Lipnici – Murovanici zástavu pri príležitosti 80.
výročia založenia tunajšej hasičskej jednotky.
Ako ďalej František Pindizak spomína, kedysi hasičské
jednotky neplnili len záchranné a protipožiarne práce, ale
taktiež plnili významnú spoločenskú úlohu v obci. Niektoré z nich, ako čestná stráž pri Kristovom hrobe na Veľkú
noc, plnia doposiaľ, iné sa zasa postupom času vytratili.
Veď kedysi veľmi dobre známe hasičské zábavy sú dnes už
skôr výnimkou. Taktiež organizovanie svadieb v hasičských
zbrojniciach sa pomaly stáva minulosťou, pretože napr.
na Orave vzniklo viacero svadobných domov, ktoré sa vo
svojej činnosti zamerali predovšetkým na organizovanie
svadieb.
Tým pádom sa ich činnosť zamerala predovšetkým na
záchranné a preventívne aktivity. Finančne sú tieto jednotky závislé predovšetkým od gminného rozpočtu, časť
financií dostávajú z okresu alebo kraja, niekedy si pomôžu
nejakou finančnou zbierkou.
Vidieť však, ako sa postupne zdokonaľuje ich výbava,
do radov hasičského zboru sa neustále hlásia mladí dobrovoľníci a záujem takto pomáhať spoluobčanom je neustále
veľký, veď len v radoch veľkolipnických hasičov – v štyroch
jednotkách pôsobí spolu 106 členov.
Už len ako zaujímavosť dodám, že v niekdajšej svadobnej miestnosti v murovanickej zbrojnici je dnes súkromná
materská škôlka. A detí je do nej zapísaných neúrekom.
Ako vidieť, časy sa síce menia, ale najlepší spôsob, ako využiť priestory zbrojnice, sa vždy nájdu.
Prajem murovanickej hasičskej jednotke čo najmenej
zásahov a čo najviac víťazstiev v hasičských pretekoch.
A ak už budú musieť niekoho zachraňovať, aby sa každá
ich akcia končila dobre, s čo najmenšími stratami materiálnymi, ale predovšetkým na ľudských životoch.
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Horčičné zrnko
16. 8. 2015
20. nedeľa v Cezročnom
období
(Jn 6, 51-58)

Ježiš nabúral nejednu zaužívanú predstavu a svojím
zásahom narušil nejednu bariéru, ktorá sa stavala voči
nemu. Neprijal úlohu druhého Mojžiša, ktorý sa postaral o mannu – chlieb z neba. Po zázračnom rozmnožení
chleba ho zástup opäť hľadal. Boli nadchnutí jeho veľkým
činom a Ježiš ich aj usvedčil v tom, že ho hľadajú kvôli podivnému nasýteniu. Keď hovoril o sebe ako o živom
chlebe, jeho popularita klesala a jeho poslucháči sa hádali
medzi sebou. Považovali za nemožné, aby im dal jesť svoje
telo a oni by vďaka tomu nezomreli. Jeho slovo búralo bariéry a Ježiš je aj pre nás živým slovom a živým telom. Jeho
slovo – evanjelium a jeho telo – Eucharistia robí z nášho
života nový život. Jeho slovo búra mnohé naše bariéry,
veď koľko ich objavíme, ak prijímame jeho slovo do svojho vnútra a načúvame mu. Eucharistia – jeho telo dáva
silu povaliť rôzne bariéry, ktoré pre nás stavia svet, ktoré pred nás stavia nepriateľ našej spásy, alebo ktoré sme
si vytvorili my sami. Je v nás túžba vychutnávať si pokrm
slova a pokrm tela, len nech to nikdy nie je pasívna túžba
a kochanie, ktoré nás k ničomu neinšpiruje a k ničomu nepohne.

23. 8. 2015
21. nedeľa v Cezročnom
období
(Jn 6, 60-69)

V každej dobe je ľuďom príjemný pohodlný život, ktorý
neprináša žiadne komplikácie a ťažkosti. Ježišovým súčasníkom spríjemnil život zázrak rozmnoženia chlebov. Tisíce
prítomných natiahlo ruku a bolo nasýtených. Vždy bude
ľahšie stotožniť sa s tými, ktorí natiahnu ruku, ako s tými,
ktorí majú rozdeľovať a sýtiť. Neradi sme rušení z nášho
pokoja a naše zabehnuté koľaje nám často dávajú istotu,
že Boh je poistkou a ochranou pred akoukoľvek nástrahou
a problémom. Stáva sa však, že niektoré udalosti zasiahnu
do života ako tvrdá reč. Narazíme, precitneme, zastonáme, zaplačeme, lebo stratíme, musíme zanechať, oželieť,
vzdať sa niekoho alebo niečoho.... Je tu akási zhoda so
zápletkou v evanjeliu, keď reakciou na Ježišovo slovo je
dialóg: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“... „Aj vy
chcete odísť?“... (Jn 6,60; 67). V bodkách medzi dialógmi
sa skrývajú naše konkrétne menšie i väčšie osobné životné
drámy. Kiežby vždy vyústili do Petrovej odpovede: „Pane,
a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Jn
6,68).

30. 8. 2015
22. nedeľa v Cezročnom
období
(Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Zákonníci a farizeji vyslali inšpekciu, aby preverili Ježiša
a jeho učeníkov, ako sú na tom s plnením záväzku Pánovho dňa a dodržiavaním obradných predpisov. Udreli im do
očí poškvrnené ruky, s ktorými jedli chlieb. Hrozný prečin!
A predsa si nevypočuli slová vďaky za dobre mienené napomenutie, ich slová takým napomenutím ani neboli. Ježiš
ich chcel vyviesť zo spleti stovky príkazov a zákazov a poukázal na podstatný princíp poškvrnenia sa – v ľudskom
vnútri sa rodí všetko, čo poškvrňuje človeka. Má na tom
podiel náš rozum a naša vôľa, z čoho sa potom rodia naše
myšlienky, slová a skutky. Dej filmu Cesta popisuje púť jedného otca do Santiaga de Compostela. Koná ju za svojho
syna, ktorý zahynul a nestihol dôjsť do tohto španielskeho
pútnického mesta. Myšlienky otca sa často vracali k tomu,
ako málo času venoval svojmu synovi. Stále bolo čosi potrebné, spleť povinností, práce a na syna nebol čas. Cesta
do Compostely bola preňho cestou pokánia. V súčasnosti
na otázku: „Ako sa máš?“ čoraz častejšie počuť odpoveď:
„Rýchlo!“ Potrebujeme ostražitosť ducha, aby sme videli
do svojich dní a kriticky ich prehodnocovali, čomu dávam
akú váhu a akú dôležitosť tomu pripisujem a koľko času
čomu venujem.

6. 9. 2015
23. nedeľa v Cezročnom
období
(Mk 7, 31-37)

Po lekárskom vyšetrení sluchu zostal istý mladý a zdravý muž zaskočený. Nikdy neprekonal chorobu uší a ani
nepocítil, že slabšie počuje a predsa vyšetrenie ukázalo
nedoslýchavosť niektorých frekvencií. Nepotreboval síce
liečenie a ani lekársky zákrok, ale bolo to preňho prekvapením, že jeho sluch nie je v úplnom poriadku. Po nedeľnej
kázni venoval manžel svojej manželke jedovatú poznámku:
„Počula si, aká máš byť?!“ Sluch mu síce fungoval, ale fungoval akosi zvláštne. Vyšetrenie u lekára v ambulancii by
iste nepreukázalo nejakú poruchu, ale jeho sluchu chýbalo
prepojenie na vlastné vnútro. Takýto zdravý sluch je potrebný pre náš duchovný rast. Zdravý sluch potrebujeme
kvôli vypočutiu si Božích vnuknutí a na počúvanie Božieho
slova. Zdravý sluch potrebujeme na vypočutie druhých,
keď hovoria o svojich problémoch, trápeniach a krížoch.
Zdravý sluch potrebujeme na vypočutie si usmernení a napomenutí od druhých, keď si všimnú naše pochybenia.
Nikto si nemôže dovoliť pravdivo povedať: „Ja nepotrebujem, aby sa Pán dotkol môjho sluchu. Ja nepotrebujem
jeho slovo effeta!
Spracoval vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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	krakov

Ďalší rok kurzu slovenského jazyka za nami
Dňa 16. júna t.r. úspešne ukončilo kurz slovenského jazyka
17 kurzistov, ktorí sa po celý rok zdokonaľovali v tomto ľubozvučnom jazyku. O tom, ako prebiehal kurz, sme sa na konci školského
roka porozprávali s jeho lektorkou Drahoslavou Skopárovou.
Vedela by si povedať, ktoré slovenské slovo sa tvojim
študentom na lekciách najviac páčilo?
Ich najobľúbenejšie slovo na hodinách slovenčiny bolo
slovo „zaujímavé“. S úsmevom ho používali pri každej
téme nielen začiatočníci, ale aj pokročilí. A pokojne tak
môžem opísať aj ja naše stretnutia.
Ako by si zhodnotila lekcie so skupinou začiatočníkov?
Slovenčina nie je svetovým jazykom, ale s rukou na
srdci môžem povedať, že študenti k nej takto pristupovali. Veľké postupy urobili práve začiatočníci, s ktorými som
od začiatku mohla komunikovať po slovensky, hoci sa to,
samozrejme, neobišlo bez vtipných situácií a malých nedorozumení. Ale smiech je korením života. Aj vďaka nemu
a dobrej atmosfére sme s ľahkosťou prešli desiatimi základnými témami, porovnávali sme slovenské a poľské tradície, pri rozprávaní o slovenských jedlách sme riadne vyhladli. Po 8 mesiacoch sa mnohí tešili, keď konštatovali, že
už nemajú problém s dorozumením sa. Moja radosť bola
ešte väščia, keď som počula, s akým nadšením hovoria
o Slovensku.
S pokročilou skupinou máš za sebou už tretí rok. Ako
sa darilo im?
Nadšenie vydržalo aj mojim „starším“ šudentom.
Ukončili sme spolu už stupeň B1. Naše stretnutia prebiehali v priateľskej atmosfére, často sme rozprávania obohatili o témy z nášho súkromia a pravdupovediac tešili sme
sa na tieto dialógy v slovenčine. Môžem povedať, že sa už
vyjadrujú odvážnejšie a pred časom ma milo prekvapili,
keď bezprostredne odpovedali na otázky novinára zo Slovenska, ktorý nás niekoľkokrát na lekciách navštívil. Ak vyjde všetko podľa našich plánov, chceli by sme od októbra
pokračovať s B2.
Po ukončení kurzu sa ešte stretávate?
Máme takú tradíciu, že po ukončení kurzu si robíme
jednodňový výlet na Slovensko. Po minulé roky sme boli
v Červenom Kláštore, v Starej Ľubovni, v Bardejove, v Kežmarku, na Spišskom hrade a v Levoči. Tentokrát sme sa
vybrali viac na „západ“. Cieľom bol rozprávkový Oravský
hrad, očarujúca dedinka Vlkolínec i súčasný Ružomberok.
Bola to skvelá exkurzia. Slovensko a slovenčina sú krásne
a ja som vďačná, že stále sú Poliaci, ktorí to vedia oceniť.
Ďakujeme za rozhovor, a zároveň pevne veríme, že
budúcoročný kurz bude aspoň natoľko úspešný ako ten
tohoročný.
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čriepky z histórie

Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši (1)
autor Mgr. Martin Garek, PhD.
Po prvej svetovej vojne, v súvislosti so vznikom tzv. nástupníckych štátov, vystala aj potreba určiť presné hranice medzi
týmito subjektami. Tieto spory a požiadavky jednotlivých krajín
mali byť predkladané pred Mierovú konferenciu do Paríža, ktorá
začala svoju činnosť v januári 1919. Jednu z takto problematických hraníc v strednej Európe predstavovala aj hranica medzi
Česko-Slovenskom a Poľskom. Sprvoti Poliaci propagovali svoje
nároky len voči Tešínsku, ale postupne sa ukazoval problém aj
so slovensko-poľskou hranicou na Orave, Kysuciach a Spiši. Tento
konflikt bol teda taktiež súčasťou zložitých rokovaní v Paríži.

P

oľská strana naďalej vyvíjala aktivitu a v poslednej
dekáde marca predložila generálnemu sekretariátu mierovej konferencie memorandum „týkajúce sa
rozhraničenia medzi štátmi Poľska a Česko-Slovenska na
Tešínsku, Orave a Spiši“. Memorandum bolo dielom Commission politique pour le Duché de Cieszyn ľOrawa et Spisz
pod vedením Gustawa Szura. Argumentovala sa v ňom potreba česko-slovensko-poľskej dohody, aby mohli obidva
štáty vytvoriť spoločne bariéru voči Nemecku. Signatári
zastávali rozhraničenie na tzv. etnografickom základe, čím
sa podľa nich mali vyriešiť spory na Tešínsku, potom v okolí Čadce a nakoniec na Spiši a Orave.1
Predstavitelia Dohodových mocností sa na svojich zasadaniach jednomyseľne priklonili k myšlienke nevykonávať žiadne hraničné zmeny na Orave. Na Spiši chceli
modifikovať hranicu v prospech Poľska, priznávajúc mu
„určitý počet obcí obývaných väčšinou poľskou národnosťou“2. Ani jedna sporná strana nebola ochotná ustúpiť zo
svojich požiadaviek, a preto nebolo možné dôjsť k dohode
prostredníctvom ustanovení Mierovej konferencie. Počas
rokovaní v Paríži padla prvýkrát myšlienka na vykonanie
plebiscitu na rozviazanie sporu. Túto myšlienku predniesol
Ignacy Paderewski v rozhovore s francúzskym premiérom
Georgesom Clemenceau dňa 7. mája 1919.3 Noviny Slovák
o tejto požiadavke Varšavy informovali už 19. mája 1919,
teda ešte pred oficiálnym návrhom Paderewského. Podľa autora Poliaci „predniesli svoje nároky na Sliezsko, Spiš,
Oravu a na Čadcu. Dostali odpoveď, že otázka bude riešená dľa pomerov obyvateľstva v samom Sliezsku ale rozhodne plebiscit (samourčenie obyvateľstva). Poliaci čakajú
na isto, že sa im tak stane.“4 Zo správy vyplýva, že Najvyššia rada nereflektovala požiadavky Poľska na prevedenie
plebiscitu aj na Orave, Spiši a Kysuciach. Poľské nároky na
tieto územia neboli zatiaľ oficiálne predložené. Cesta k navrhovanému plebiscitu bola ale ešte dlhá a komplikovaná.
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warszawa
: Neriton, 2004, s. 96. HRONSKÝ, M.: Trianon. Vznik hraníc Slovenska
a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920). Bratislava : Veda, 2011,
s. 318.
2
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski ..., s. 112.
3
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski ..., s. 115.
4
Slovák, 1919, roč. 1, č. 14, s. 4.
1
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Napriek rokovaniam Najvyššej rady v otázke sporu medzi
Česko-Slovenskom a Poľskom nedošlo k riešeniu, a preto
Najvyššia rada odporučila, aby sa zainteresované vlády
dohodli vo vzájomných, bilaterálnych rokovaniach.
Politicky svoje nároky na čiastky Spiša a Oravy Poliaci
prvý raz začali oficiálne uplatňovať počas česko-slovensko-poľských vyjednávaní v Krakove v júli 1919. Z Oravy
žiadali celý okres jablonkovský a námestovský, zo Spiša
celé okresy staroveský, kežmarský, ľubovnianský, polovicu
levočského a popradského, s mestami Kežmarok, Spišská
Belá, Ľubica, okrem toho tiež z Trenčianskej župy čadčiansky okres a polovicu kysuckonovomestského. Poľská strana
už 3. júla 1919 zaslala do Prahy listinu desiatich zástupcov
delegácie. Vedúcim delegácie bol ustanovený Stanisław
Grabski. Praha odpovedala 15. júla ustanovením delegácie
na čele s Bedřichom Štěpánkom. Rokovania sa odohrávali
v Krakove, kam dorazila česko-slovenská delegácia 20. júla.
V delegácii nemali Slováci žiadne zastúpenie a preto sa tieto rokovania niekedy označujú ako česko-poľské.5 Mierová
konferencia žiadala rýchle ukončenie rokovaní a stanovila
ako posledný termín 25. júl 1919. Kým poľská strana mala
mandát na rokovanie ohľadne všetkých sporných území,
zástupcovia Česko-Slovenska mali zmocnenie len na rokovanie ohľadne Tešínska. Poľskí delegáti sa dohodli, že „za
zásadu rokovaní treba uznať jedine plebiscit“.6 Česko-slovenská delegácia sa bránila tejto možnosti a nepristúpila
na to. Z dôvodu, že poľská strana tvrdošijne trvala na tomto riešení, skončili rokovania dňa 29. júla 1919 neúspechom.7 Neskôr poľská delegácia v Paríži upustila od nárokov na trenčianske okresy a žiadala prideliť k Poľsku oba
oravské okresy a celý okres staroveský na Spiši.
Slovák prirodzene taktiež informoval o týchto rokovaniach, pričom ich nazýval “česko-poľské vyjednávania“.
Správu o neúspešnom priebehu rokovaní priniesol až
9. augusta 1919. Konštatoval, že „Poliaci odmršťujú nároky Čechov na Tešín a požadujú, aby hlasovaním ľudu bolo
rozhodnuté v tejto otázke. Čo sa našich slovenských zemí
týka, my Slováci sme rozhodne proti tomu, aby naše Slovensko bolo na čiastky trhané.“8 O týždeň nato už Slovák
informoval, že „v Krakove rozniesly sa chýry, že poľská diplomacia sa dohodla s českými politikmi v otázke Tešínska
a Opavy. Spiš a Orava až po Váh pripadnú vraj Poľsku. Nevieme čo je v tom pravdy. Ale my menom celého Slovenska
zdvihujeme protest oproti deleniu nášho tela. Spolu chceme byť všetcia a nikdy nepripustíme, aby sa niekto dohodol za našu kožu. Slovensko musí byť celé už či sa pripojí
5
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski ..., s. 168. HRONSKÝ,
M.: Rokovania česko-slovenských a poľských zástupcov v júli 1919
v Krakove. In: V. Segeš – B. Šeďová (ed.): Miles Semper Honestus.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, s. 144.
6
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski ..., s. 160-168.
7
KAMIŃSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski ..., s. 168-179.
HRONSKÝ, M.: Rokovania..., s. 144-147.
8
Slovák, 1919, roč. 1, č. 30, s. 3.
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čriepky z histórie
k Česku a Morave alebo Poľsku.“9 Stanoviskom Slovenskej Termín plebiscitu nebol hneď pevne stanovený, čo vyvoľudovej strany (ďalej SĽS) teda bolo jednoznačné zotrvanie lávalo nepokoje a napätie na plebiscitných územiach. Na
Slovenska vcelku, či už pri Prahe alebo pri Varšave. Jedi- Tešínsku, ale aj pre Oravu a Spiš, tlač viackrát informovaná možnosť, ktorú SĽS odmietal, bol návrat pod maďarskú la o termíne plebiscitu, ktorý sa ale neustále posúval, čo
vládu, napriek snahám maďarských politikov o takýto spô- nakoniec viedlo k nepokojom.13 Plebiscitná komisia z toho
dôvodu musela žiadať o vojenské posily, aby udržala posob riešenia.
riadok
na Tešínsku. Dokonca sa v tlači objavila aj informáRozhodnutie o hraniciach medzi Poľskom a Česko-Slovenskom sa opäť vrátilo na stôl Mierovej konferencii cia, že „na niektorých domoch boly vztýčené rudé prápory
a robotníctvo dev Paríži. Beneš
moštrovalo proti
nakoniec dňa 10.
úradníkom“.14 Úraseptembra 1919
dy sa teda obávasúhlasil s uskutočli predovšetkým
nením plebiscitu
možnosti šírenia
vo svojom vystúsocialistických,
pení pred komiresp. boľševických
siou Mierovej konmyšlienok.
Deň
ferencie.
Poľská
plebiscitu bol určestrana predložila
ný nakoniec na 24.
12.
septembra
júl 1920.15
1919 nótu, v ktorej
Poliaci sa ani
žiadala vykonanie
naďalej nevzdávali
plebiscitu na úzenádeje na rozviamiach politických
zanie hraničného
okresov:
Čadca
sporu mimo nav
trenčianskom
riadený plebiscit,
komitáte; Námesprostredníctvom
tovo a Trstená
v oravskom komi- O osude nových hraníc v Európe sa rozhodovalo na mierovej konferencii v Paríži, pričom najvýznamnejšie slovo mali diplomacie. Zaujímavou je sprátáte; Spišská Stará zľava: G. Clemenceau (Francúzsko), W. Wilson (USA), V. Orlando (Taliansko) a D. Lloyd George (Veľká Británia)
va z Tešína, z dňa
Ves, Stará Ľubovňa
a Kežmarok v spišskom komitáte. Okrem týchto okresov 20. septembra 1919, pre ministra zahraničných vecí vo
žiadali, aby sa plebiscit vykonal aj v šarišskom komitáte, Varšave. Uvádza sa v nej, že situácia na sporných územiach
a to v obciach Malý Lipník, Matysová, Sulín, Starina, Údol, a stav agitácie hovorí v neprospech Poľska a navrhuje sa
Hajtovka, Plaveč, Hromoš, Bajerovce, Šambron, Legnava, účinnejšie zapojenie úradov do agitácie, vytvorenie ciest
Orlov, Ruská Voľa nad Popradom, Čirč, Ľubotín, Šarišské a železníc a zásobovanie týchto a okolitých okresov. NajJastrabie, Vislanka, Kyjov.10 Mierová konferencia rozhodla zaujímavejšou časťou správy je pre nás tá, týkajúca sa Slodňa 27. septembra 1919 o vykonaní plebiscitu na sporných venska: „Konečně víme, že v komisi plebiscitové na Oravě
územiach Tešínska, na Orave v okresoch Trstená a Námes- a Spiši jistá idea a jistá naděje, že vůbec k plebiscitu nedojtovo, na Spiši v okrese Spišská Stará Ves a v obciach „tej čas- de, poněvač Slováci prý brzy povstanou proti Čechům, což
ti okresu Kežmarok, ktorá leží na severozápad od rozvodia bude heslem pro válku Maďaru. Polsko musí tenkrát dopomedzi povodím Dunajca a Popradu, vrátane obcí, ktorými moci Maďarům i v rámci státu uherského dosáhnout pro
to povodie prechodí (teda v Javorine – pozn. M.G.)“.11 Ple- Slovensko autonomii zač Maďari prohlási desinteresment
biscitné volebné miesta mali byť zriadené v Spišskej Starej na Spiš, Oravu a Čadce...“16 Nádeje Poľska na protičeské
Vsi, Kacvíne, Krempachoch, Lapšiach, Osturni, Hanušov- povstanie a napadnutie Slovenska Maďarskom sa však
ciach, Fridmane, Lipníku, Jurgove, Javorine, Podvlku, Jab- v tejto dobe nesplnili a tak naďalej pokračovali prípravy
lonke, Hornej Zubrici, Dolnej Lipnici, Trstenej, Chyžnom, na plebiscit.
Vitanovej, Oraviciach, Rabči, Veselom, Novoti, ZákamenPokračovanie v ďalšom čísle.
nom, Erdútke, Lomnej, Lokci, Námestove a v Bobrove.12
Slovák, 1919, roč. 1, č. 31, s. 3.
Archiwum Akt Nowych (ďalej AAN) Varšava, fond (ďalej f.)
Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu (ďalej DPP),
škatuľa (ďalej šk.) 19.
11
AAN Varšava, f. DPP, šk. 19, Aneks 5. TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR,
P.: K problematike plebiscitu na severnej Orave a na Spiši v 20. rokoch 20. storočia. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIV. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 40.
12
VRABCOVÁ, E.: Ústredná komisia pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku. Inventár. Bratislava : Slovenský národný archív,
s. 3.
9
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Hlasovanie v Spiši a Orave. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 116, s. 1.
Kritická situácia na Tešínsku. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 48, s. 1.
15
KAZMEROVÁ, Ľ.: Slovensko-poľské vzťahy a podmienky ich
vývinu v rokoch 1918-1924. In: J. Hvišč (ed.): Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Bratislava : Lufema, 2003, s. 150-151.
MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš, 2007, Krakov : Spolok Slovákov
v Poľsku, s. 34.
16
Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, f. Ústredná
kancelária pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku (ďalej ÚKP),
šk. 5, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 17, č. 5/1920.
13
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Tajomstvá nedeckého kostola
autor Milica Majeriková-Molitoris
foto Milica Majeriková-Molitoris, Jozef
Bednarčík, Emil Zaitz
Kostol svätého Bartolomeja apoštola v Nedeci patrí medzi
najstaršie zachované svätostánky severného Spiša. Každý, kto
tento chrám navštívi, je iste uchvátený gotickými oknami, portálmi, zdobenou krížovou klenbou s originálnymi svorníkmi, či
prekrásnou pompéznou barokovo-rokokovou výzdobou interiéru. Čím je však kostol starší, tým je jeho údržba a prevádzka
náročnejšia. To vedia i Nedečania, a preto sa o svoj svätostánok
príkladne starajú. Pustili sa dokonca aj do jeho skultivovania
a renovácie, počas ktorej poodhalil stredoveký chrám i jedno zo
svojich tajomstiev.

a natierali interiér. – V priebehu troch mesiacov sme tak
odstránili starú, zničenú dlažbu z ružbašského travertínu
a cca 40-50 cm vrstvu zeminy. Získaný priestor sme vyplnili pieskom, betónom, izoláciou a pokryli novou dlažbou
z mramoru, vzhľadovo podobnou predchádzajúcej travertínovej. Taktiež sme zrenovovali elektrické rozvody, urobili
podlahové kúrenie a malú kotolňu, odkiaľ bude možné regulovať teplotu.
Pri týchto slovách mi napadá, že to iste všetci, ktorí
boli na svätej omši v nedeckom kostole v zimných mesiacoch, veľmi ocenia. Dobrou správou je tiež nainštalovanie
výmenníka vzduchu, tzv. rekuperátora. – Ide v podstate
o akýsi ventilátor zachytávajúci tepelnú energiu z odvetrávaného vzduchu, ktorú potom vracia späť do vetraného
priestoru, čím jednak zabezpečí cirkuláciu vzduchu, ale aj
zníži prevádzkové náklady na vykurovanie, – vysvetľuje
ďalej miestny kňaz. Menšej opravy sa dočkal aj chórus, na
ktorom boli vymenené poškodené trámy a ku kostolu bola
pribudovaná tiež nová márnica.

Nová dlažba, kúrenie i vetranie

Renovovanie nedeckého kostola sa uskutočnilo v pomerne krátkom časovom intervale – od polovice mája do
polovice augusta tohto roku, a to najmä vďaka miestnym
farníkom, ktorí opravu zabezpečili nielen po finančnej
stránke, ale sa aj výrazne angažovali pri rôznych prácach.
– Keď to bolo potrebné, tak prišli pomáhať aj dvadsiati,
či tridsiati Nedečania, ktorí odpracovali zadarmo stovky hodín, – hovorí miestny kňaz a iniciátor myšlienky rekonštrukcie chrámu vdp. Jozef Bednarčík. O jeho slovách
som sa mala možnosť presvedčiť aj počas svojej návštevy,
keď terén okolo kostola upravovalo niekoľko nedeckých
chlapov, zatiaľ čo šikovné Nedečanky sa chopili štetcov
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Niekoľko prekvapení

Počas rekonštrukčných prác čakalo na zhotoviteľov
hneď niekoľko prekvapení. Najskôr pri odstraňovaní kostolných lavíc zistili, že tieto neboli položené na travertínovej podlahe, ale priamo v zemi. To malo za následok, že
po vyše storočí ich už začali nahlodávať hnilobné procesy.
V budúcnosti by ich preto radi vymenili za nové, o čom ale
budú ešte jednať s pamiatkarmi.
Omnoho väčšie prekvapenie však všetkých čakalo po
odstránení starej dlážky...

ho pokladu indiánskeho kmeňa Inkov, ukrýval koncom
18. storočia, okrem iného, tiež na nedeckom hrade. Tu ju
však jej prenasledovatelia našli a ubodali na smrť. Miesto
jej posledného odpočinku, a keď je už o tom reč, tak ani
miesto indiánskeho pokladu, nie je dodnes známe. Keďže
Berzeviciovci boli fundátormi a iniciátormi výstavby nedeckého kostola, o čom svedčia i erby na dvoch svorníkoch
v interiéri, mohla by eventuálne v krypte spočívať aj inkská
princezná Umina.
Ale možno je v krypte niekto celkom iný...

Záhadná Slovenka

V jednej z nedeckých matrík sa totiž zachoval odpis
testamentu z roku 1736. Tento dokument je vzácny a zaujímavý, okrem iného, aj tým, že je napísaný v starom slovenskom jazyku, a to niekoľko desaťročí pred uzákonením
bernolákovskej slovenčiny a dokonca i pred vytvorením
slovenskej kamaldulskej Biblie v neďalekom Červenom

Kto spočíva v drevenej truhle?

Tajomná krypta

Počas rekonštrukčných prác na podlahe nedeckého
chrámu totiž robotníci natrafili na schody vedúce, dalo by
sa povedať, nikam, respektíve k zamurovanej stene. Nález
mal samozrejme za následok prerušenie renovácie a v kostole sa objavil archeológ i pamiatkar. Zistilo sa, že schody
vedú do zamurovanej hrobky. Do krypty bola urobená
malá diera, cez ktorú sa nasnímal jej obsah. Po niekoľkých
storočiach tak ľudské oko opäť uvidelo podzemný sakrálny
priestor, z väčšej časti vyplnený vcelku dobre zachovanou
drevenou truhlou, okolo ktorej ležalo niekoľko menších
kamenných kvádrov a drevený úlomok. Po počiatočnom
prieskume sa nakoniec rozhodnutím povolaných obsah
krypty ďalej neskúmal, čo samozrejme vyvolalo množstvo
zvedavých otázok, spojených najmä s tým, kto je v zachovalej drevenej truhle pochovaný.

Princezná Umina

Medzi prvými sa objavili špekulácie, že by mohlo ísť
o hrob inkskej princeznej Uminy, ktorej otec Sebastián
Berzevici ju po úteku z južnej Ameriky, odkiaľ ušli po povstaní proti španielskej nadvláde aj s časťou legendárne-

Testament z roku 1736 v slovenskom jazyku, v ktorom je žiadosť o pochovanie v nedeckom kostole
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Zápis z matriky z roku 1761 o pochovaní v krypte kostola

kláštore. Testament, ktorý do matriky prepísal vtedajší nedecký kňaz Michal Lorencs, spísala istá Mária Keok, pred
svedkami Ivanne Rady a Stephano Ivani. V ňom obdarovala nedecký kostol perlami i pomerne vysokou finančnou
čiastkou na presne určené ciele. Zároveň však žiadala,
aby jej telo „wtim ze swatim kostele Nedeckim pohowane
bilo“. Kto bola táto žena, ktorá spísala testament v slovenčine a či bola skutočne pochovaná v nedeckom chráme?
Nevieme... Môžeme však predpokladať, že jej telo nakoniec spočinulo v tejto svätyni, keďže farnosť iste nechcela
prísť o príjmy uvedené v testamente.

celých päť rokov neskôr, pričom jej bolo dopriate prežiť
na tomto svete len 28 rokov. Dňa 29. marca 1748 zomrela
vo veku 94 rokov Zuzana Ivani, ktorá je podľa matriky pochovaná taktiež v nedeckom kostole. V kaplnke nedeckého
kostola by mal zas spočívať nedecký kňaz Simon Gorilovics, ktorý zomrel 8. novembra 1794 vo veku 70 rokov.
Samotná krypta sa v matikách prvýkrát spomína v roku
1761, kedy zomrel vo veku 69 rokov Ladislav Joannelli. Ako
miesto jeho posledného odpočinku je v matrike uvedené
„in Crypta Ecclesia“ (v krypte kostola). Nie je však jediný...
Rovnaký zápis sa totiž nachádza aj pri poslednom mužskom potomkovi Joannelliovcov – Jánovi, ktorý síce zomrel
v roku 1776 v Nižných Lapšiach, pochovaný však mal byť
práve v krypte nedeckého kostola. V novembri roku 1828
bol do krypty nedeckého chrámu uložený taktiež potomok
ďalšieho šľachtického rodu – Andrej Horvát de Paločaj.

Takto začalo odhaľovanie krypty (druhý sprava archeológ E. Zaitz)

Kostol plný mecenášov

Dôkladnejšie nahliadnutie do nedeckých matrík však
situáciu ešte viac komplikuje. Z najstaršej zachovanej
knihy zomrelých sa totiž dozvedáme, že 15. marca 1694
zomrel páter Ján Pavinski, pričom by mal spočívať práve
v kostole. V roku 1695 bol pochovaný v nedeckom chráme
aj slobodný barón Josephus Andreas De Teluana Joannelli, ktorý zomrel vo veku 27 rokov. V máji 1698 zas našiel
miesto svojho posledného odpočinku v miestnom kostole
nedecký kňaz Andrej Zembovic.
Tradícia pochovávania vo svätostánku pokračuje aj
v nasledujúcom storočí. Dňa 15. septembra 1706 zomrela
vo veku 70 rokov Regina Bryina, ktorá mala byť pochovaná
„in vestibulo templis“ (vo vestibule chrámu). V roku 1735
tu bol pochovaný ďalší z rodu Joannelli – Ladislav. Večný
odpočinok v nedeckom chráme našli aj panie z rodu Dobovai, a to Zuzana, ktorá zomrela 19. júla 1743 vo veku
neuveriteľných 109 rokov a Anna, ktorá tu spočinula o ne-
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Nedecký kňaz J. Bednarčík pri pootvorenej krypte

Čo hovoria dokumenty?

Latinský opis kostola z 18. storočia spomína aj existenciu krypty: „V tomto farskom kostole je krypta, nevie
sa, kto ju postavil. Sú v nej telá rodiny Joaneli. V kostole
sa nepochováva. Podľa informácie tenagranského biskupa a spišského prepošta Františka Barkóciho to musel byť
dobrodinec kostola, ktorým sa zdá byť rodina Berzeviczy,
ktorá kostol postavila. Jej loď bola zaklenutá farárom Michalom Lorencsom.”
Ďalšia zmienka o krypte sa nachádza vo veľmi podrobnej kanonickej vizitácii, ktorú vykonal v Nedeci 28. júna
8/2015
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Nachádza sa krypta aj v kaplnke?

1832 spišský biskup Jozef Bélik. V nej sa môžeme dočítať,
že: „V strede sanktuária pod klenbou kostola v Nedeci je
murovaná krypta rodiny Berzevici, zaklenutá, bez kolumbária o šírke a dĺžke asi poldruha siahy, vchod je zamurovaný, slúži len katolíkom, sú v nej pochovaní viacerí z rodov
Joanelli a Gomboš, predpokladá sa, že je požehnaná, udržiava ju patronát.“
Zo zachovaných dokumentov vyplýva, že krypta musí
byť určite staršia ako dvesto rokov, keďže už v 18. storočí si
nik nespomína na jej stavbu. Ak by sme navyše pripustili,
že ju skutočne vystavili už Berzeviciovci, ako evokujú oba
dokumenty, mohla by mať takmer sedemsto rokov.
Na druhej strane sa v oboch dokumentoch hovorí
o viacerých pochovaných, čo nakoniec potvrdzujú aj matriky. Truhla je však evidentne iba jedna. Kde sú teda pochovaní ostatní spomínaní členovia šľachtických rodov?
Má prípadne krypta niekde ešte pokračovanie? Alebo ide
o inú kryptu, ktorá sa vo vizitácii nespomína? To, že objavená krypta nemusí byť jediná naznačuje matričný zápis
z roku 1799, kedy zomrel istý Bartolomej Bahnyatka, ktorý
má spočívať „In Crypta Sacelli“ (v krypte v kaplnke).

Čo hovorí výskum?

Za účelom objavenia prípadných ďalších podzemných
priestorov v ostatných častiach kostola bol uskutočnený
geofyzikálny prieskum dvoma dopĺňajúcimi sa metódami, a to: metódou elektroodporovej tomografie (electrical resistivity tomography – ERT) a georadarovou metódou (Ground Penetrating Radar – GPR). Tento výskum sa
uskutočnil v hlavnej lodi nedeckého chrámu a v kaplnke.
V hlavnej lodi sa ukázalo hneď niekoľko anomálii, avšak
vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce a nie veľmi vysoký odpor, ich nemožno
považovať za relevantné. Značné
anomálie však vykazovali oblasti
vo vestibule a vchode do kostola.
V kaplnke vystúpilo taktiež niekoľko anomálií, väčšina z nich však
bola pripísaná na vrub prebiehajúcej rekonštrukcie, či elektromagnetickým odrazom práve kladenej elektrickej inštalácie. Jedna
zo spomínaných anomálii v hĺbke
2 metre by však predsa len mohla
zobrazovať nejaký zakopaný predmet.

šieho pokladu hrivien v Krakove Emila Zaitza, ktorý po
objavení krypty urobil v kostole základný prieskum. – Počas rekonštrukčných prác podlahy kostola boli urobené výkopy cca 45-50 cm vo vestibule, chodbe, či kaplnke a cca
60 cm v presbytériu kostola. Pri týchto prácach som bol
permanentne prítomný, keďže sme sa na základe archívnych materiálov domnievali, že sa tu môžu nachádzať
ďalšie krypty, či murované hroby. Jednako sa ukázalo, že
vnútri múrov kostola sa nenachádzajú žiadne výklenky
murovaných hrobiek, ani pozostalosti iných múrov. Taktiež
neboli nájdené žiadne sutiny, ktoré by označovali miesta
už zaniknutých murovaných hrobiek. Ak teda boli v kostole pochované isté osoby, museli byť uložené do zemných
hrobov, bez murovaných konštrukcií. Ľudské kosti, aj to vo
veľmi malom množstve, sa v kostole našli len v okolí presbytéria. Väčšie množstvo ľudských ostatkov sa nachádzalo
v kaplnke, čo však môže súvisieť s tým, že bola vybudovaná
na bývalom chrámovom cintoríne.

Ukryté tajomstvá

Počas rekonštrukčných prác tak nedecký chrám skutočne len jemne poodhalil svoje tajomstvá, ktoré naďalej
ostali ukryté v zemi. Naďalej nevieme, kto je pochovaný
v drevenej truhle podzemnej krypty. Adeptov je niekoľko,
truhla však len jedna. Taktiež sa nenašli pozostatky desiatky mecenášov, o.i. i štedrej Slovensky Márie, ktorých telá
mali spočinúť práve v nedeckom chráme. Nebola objavená ani krypta v kaplnke, hoci o nej matrika jasne hovorí.
Možno je v inej kaplnke... i keď geofyzikálny prieskum
predsa len čosi naznačil. Možno išlo len o odraz práve prebiehajúcich elektroinštalačných prác a možno nie. Kto vie,
kedy vydá nedecká svätyňa ďalšie zo svojich tajomstiev...

Elektroinštalácia

Čo hovorí archeológ?

O názor sme požiadali aj známeho archeológa, rodáka z Dolnej Zubrice a objaviteľa najväčročník 57

Ku kostolu bola pristavaná márnica
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Obnovený Slovenský dom

Čo je nové v Podvlku?
autor Marian Smondek
Ak by som mal na túto otázku úprimne odpovedať, povedal
by som, že predovšetkým plány. Tie do budúcnosti, ale aj tie zrealizované. A to nielen v rámci obce, ale i krajanskej komunity.
Aby som sa však o obci dozvedel viac, porozprával som sa o nej
s richtárom obce Emilom Hollom.

Na slovíčko s richtárom

O kanalizácii v Podvlku sme na našich stránkach písali
už viackrát, veď je to jedna z najväčších investícií v obci,
ktorej realizácia trvá už niekoľko rokov. Ako však podotkol
richtár, táto investícia je v podstate ukončená a ku kanalizačnej sieti je potrebné pripojiť už len 20 domov.
– Mojím snom je pekná hasičská zbrojnica, ktorá by sa
nachádzala oproti kostolu a zodpovedala požiadavkám
21. storočia, aby sa našli tiež vhodné priestory pre Krúžok
vidieckych gazdiniek aj pre dychovku, pretože doteraz bol
s tým problém. Ide o to, aby takáto sála pre budúcnosť
bola, pretože sa vždy môže zísť. Podľa môjho názoru hasičská zbrojnica je teraz pre Podvlčanov priorita. Bola by
to však budova, ktorá by neslúžila len hasičskej jednotke,
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ale zároveň aj celej obci. Podvlk má totiž podľa mňa veľký potenciál. Máme tu vynikajúcich hudobníkov, spevákov
či inštrumentalistov, ktorí vedia nadchnúť nielen domáce publikum, ale sa prezentujú aj mimo obce, dokonca
aj v zahraničí. Okrem toho tu pôsobí viacero kultúrnych
zoskupení, máme ľudovú kapelu, talentovaných mladých
hudobníkov, ktorí hrávajú v ľudových kapelách, taktiež
tu máme dychovku a mažoretky, takže Podvlk má v sebe
naozaj veľký potenciál. Mojím snom zároveň je, aby mal
Podvlk aj svoj folklórny súbor. Sám som kedysi totiž pôsobil
v takomto súbore ešte v Malej Lipnici, ktorý viedla Viktória
Smrečáková a dodnes si rád zaspomínam na tie časy. – podotýka richtár. Toľkí umelci by sa mali hneď aj kde predstaviť, pretože za posledné tri roky sa Dni slovenskej kultúry
na Orave preniesli práve do Podvlka, na ktoré sú Podvčania každoročne srdečne pozývaní.
K ďalším dôležitým investíciám a plánom patrí infraštruktúra. Ako vraví richtár, dôležité je dokončenie osvetlenia smerom dole popri hlavnej ceste na Drobny Wierch
i v dolnej časti Psiarni. V Psiarni bol zároveň problém s bezpečnosťou premávky a s rýchlostnými limitmi, pretože
otvorením gminnej cesty Furmanec, ktorá spája Podvlk zo
Zubricou, sa výrazne zvýšila premávka, preto boli pri vjazde do tejto časti Podvlka postavené značky obmedzujúce
povolenú rýchlosť na 40 km/h.

máj 2008
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Podvlčianské mažoretky počas tohoročných Dní slovenskej kultúty v Podvlku

Síce v aktuálnej situácii nie je vylúčené, že by boli potrebné aj spomaľovače, pred ktorými by museli vozidlá
pribrzdiť, ich inštalácia do cestného telesa by si vyžadovala
stavebné povolenie. Preto inštalácia dopravných značiek
bola v tomto momente rýchlejším riešením, ktorá sa nespájalo so stavebnými úpravami vo vozovke a stačilo, aby
boli novopostavené značky len nahlásené.
Okrem toho prechádzajú cez Podvlk ešte dve okresné
cesty, jedna vedie smerom na Harkabúz, s ktorou sa viaže
plán výstavby chodníka popri ceste, druhou je cesta cez
časť Zemianstvo, spájajúca Podvlk s Podsklím, ktoré pred
niekoľkými rokmi bola opätovne prevzatá pod správu okresu a nutne potrebuje generálnu opravu, ktorá by sa mala
začať v roku 2016, eventuálne o rok neskôr. Táto cestná
komunikácia je zatiaľ v etape projektovania a vykupovania
pozemkov. Dĺžka opravovanej komunikácie dosiahne 7 km,
keďže sa jedná o úsek od hlavnej cesty č. 7 v Podvlku až po
kostol v Podsklí. Znamená to, že časť úseku prejde generálnou úpravou, časť bude skôr novostavbou. Popri ceste
by mali byť tiež chodníky a vykonané osvetlenie, keďže sa
dá predpokladať, že táto cesta sa stane dojazdom do obce
Podsklie, a s tým aj premávka na nej sa výrazne zvýši.
Podvlk ako obec má aj svoje cyklistické tradície a preto sa o.i. nasúva otázka, či v neďalekej budúcnosť môžu
vzniknúť aj nejaké pekné cyklistické trasy. Smerov vhodných na ich vytýčenie je viacero, či už smerom na Babiu
horu alebo smerom na juh k Suchej Hore na Slovensku.
Nádhernú scenériu a podmienky na cyklistiku ponúka taktiež osada Danielky, ktorá patrí k Podvlku.

ročník 57

Krajanské otázky v Podvlku

Emil Holla zároveň podotýka, že sa veľmi teší z toho, že
sa podarilo dokončiť opravu starej školy na Psiarni. Bola to
totiž prvá otázka, ktorá bola riešená na obecnom stretnutí
po jeho prvom zvolení na post richtára obce. Vtedy obyvatelia obce zahlasovali za to, aby túto budovu Spolok Slovákov v Poľsku dostal. Odvtedy však uplynulo niekoľko rokov,
uskutočnili sa aj ďalšie richtárske voľby, niektorí Podvlčania už aj šomrali, či to bol najlepší nápad, ale výsledok práce je v tomto momente viac než uspokojivý a vidieť, že
ten nápad bol dobrý. Stará škola sa zmenila na modernú
budovu a pritom nestratila ráz historickej budovy. Na svoje
miesto prileteli už aj bociany a pomalinky sa udomácňujú
v novom hniezde, ktoré sa nachádza na špeciálnom stĺpe
hneď vedľa budovy.
Na svoje si v novej škole príde nielen detská kapela,
ale i mažoretky a dychovka. A predovšetkým tí najmladší,
pre ktorých istotne začne vedúca tunajšieho Slovenského
domu organizovať pravidelne umelecké pracovné dielne.
A čo sa deje na združenej škole? Nuž tá si veselo spolupracuje so školami na Slovensku, spolu s ktorými organizujú výlety, kde žiaci nadväzujú nové priateľstvá a tak popri
jednej skupinke slovenského jazyka na základnej škole by
mala vzniknúť od septembra aj nová skupinka žiakov, ktorí
sa budú učiť slovenčinu v gymnáziu. Verím, že sa im slovenčina bude páčiť, a že znalosť tohto jazyka ešte nejeden
krát využijú nielen teraz, ale i v budúcnosti.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Prezentácia knihy
Czarodziejski chłopiec
autor Zuzana Smoradová
V piatok 17. júla sa v redakcii časopisu Život uskutočnilo stretnutie, ktoré bolo venované prekladu knihy Čarovný chlapec od
Jána Uličianského. Prezentácia patrila do cyklu podujatí v rámci
XXII. dní slovenskej kultúry.

S

tretnutie uviedol generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris a poďakoval generálnemu konzulovi
SR v Krakove Ivanovi Škorupovi, ktorý sa zúčastnil na
tomto stretnutí, za pomoc pri získaní finančnej podpory
na jej vydanie. Ďalej sa za finančnú podporu poďakoval
Komisii SLOLIA – literárnemu informačnému centru v Bratislave, Ambasáde Slovenskej republiky v Poľsku a honorárnym konzulom SR vo Vroclave, Poznani, v Rzeszove,
v Gliwiciach a v Zakopanom.
V rámci prezentácie zazneli úryvky spomínanej detskej
publikácie v slovenskom aj v poľskom jazyku. Najprv sa čítal úryvok v slovenčine, ktorý prečítala Zuzana Smoradová
a následne ten istý úryvok v poľštine, ktorý prečítal Michał Dziedzic. Prečítaný úryvok bol z prvej úvodnej strany,
kde chlapec hovorí o svojom detstve, kedy ešte túžil po
tom, aby mal čarodejnícke schopnosti. S radosťou spomína na tie časy a hovorí, prečo začal písať príbehy o čarovných chlapcoch. Kniha obsahuje tri rozprávky o čarovných
chlapcoch. Tik Tak vystupuje v rozprávke o čase, Peter
Kľúčik v Rozprávke o kľúčoch a Fuk v rozprávke Čarovná
chvíľa.
Kniha mala byť pôvodné vydaná už skôr, no poľské vydavateľstvo ju nevydalo. Vydavateľom knihy Czarodziejski
chłopiec sa nakoniec stal Spolok Slovákov v Poľsku. Do
poľského jazyka spomínanú knihu preložili Hanna a Štefan
Adamikovci a autorom ilustrácií je Peter Čisárik. Nové poľské vydanie je plnofarebné a v porovnaní so slovenským
originálom vyzerá pestrejšie, čomu sa samozrejme potešia
hlavne malí čitatelia.
Po prezentovaní knihy nasledovala krátka diskusia zúčastnených. Odozvy boli pozitívne a vyzdvihnutá bola aj
pestrofarebnosť knihy. Diskutovalo sa zároveň o tom, že
takýchto prekladov sa vydáva málo, čo je škoda, lebo sa

Úvodné slová generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa
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tým len v minimálnom rozsahu približuje slovenská kultúra a literatúra poľským čitateľom.
Počas diskusie bol prečítaný ešte jeden úryvok v slovenskom jazyku z Rozprávky o čase, v ktorej vystupuje čarovný chlapec z orloja Tik Tak.
Ako následne podotkol vydavateľ, v septembri sa uskutoční ďalšia prezentácia knihy Czarodziejski chłopiec vo
Varšave a neskôr aj počas knižných trhov v Krakove, ktorých by sa mal zúčastniť tiež autor knihy Ján Uličianský.
Ako na záver Ľ. Molitoris povedal, vydaniu knihy Czarodziejski chłopiec sa potešili nielen malí, ale aj veľkí čitatelia
a samozrejme aj Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý ju vydal,
pretože takýmto spôsobom sa viac prezentuje slovenská
literatúra v Poľsku. A dodal: – Snáď to nie je posledná kniha slovenskej literatúry preložená a vydaná Spolkom Slovákov v Poľsku, preto dúfame, že v budúcnosti sa uskutočnia ďalšie stretnutia pri takejto príležitosti.

Prítomní hostia na prezentácii knihy
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	krakov

Výstava o živote Otca slovenského národa
autor Jaroslava Bereščíková
V priestoroch Galérie slovenského umenia Spolku Slovákov
v Poľsku sa 17. júla 2015 o 18. hodine uskutočnila vernisáž
výstavy s názvom „ Boj kňaza Andreja Hlinku o národné práva
Slovákov.“ Vernisáž patrila do cyklu podujatí v rámci XXII. dní
slovenskej kultúry.

P

ri tejto príležitosti privítal všetkých návštevníkov generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír
Molitoris a generálny konzul Slovenskej republiky
Ivan Škorupa. Ľ. Molitoris v úvodných slovách niektorých
oboznámil, iným len pripomenul neľahkú situáciu, v akej
sa ocitli Slováci v minulosti, keď 1,7 miliónové obyvateľstvo podliehalo silnej maďarizácii a utláčaniu. Po zrušení
Matice Slovenskej zanikli 3 gymnáziá, slovenčina sa učila
už len na základných školách a po roku 1907 boli školy už
dvojjazyčné s výučbou štyroch hodín slovenčiny týždenne.
Andrej Hlinka, rodák z Černovej, bol kňazom a podporovateľom Vavra Šrobára, za čo bol aj neskôr trestaný a uväznený pre poburovanie ľudu proti maďarskej národnosti
v Segedíne.

v záujme autonómie Slovenska. Otec slovenského národa,
ako ho zaslúžene prezývajú dnešné generácie, zomrel 16.
augusta 1938 v Ružomberku, kde sa s ním prišlo rozlúčiť
cca 70000 Slovákov.
Následne Ľudomír Molitoris odovzdal slovo generálnemu konzulovi Ivanovi Škorupovi, ktorý sa poďakoval za to,
že sa tejto výstavy mohol zúčastniť a vyjadril úctu tomuto
významnému slovenskému dejateľovi.
Po úvodných slovách mali návštevníci čas na obzretie
si výstavy. Spolok Slovákov pre nich s radosťou pripravil aj
pohostenie a tak vznikol dokonalý priestor pre ocenenie
tohto veľkého človeka v spoločnosti milovníkov Slovákov
a slovenskej histórie.

Počas úvodného príhovoru

Otvorenie výstavy, sprava: Ľ. Molitoris, I. Škorupa, J. Čongva

Neskôr sa stal predsedom Slovenskej ľudovej strany,
ktorá vznikla v roku 1913. Od januára 1919 začal vydávať
tlačový orgán Slovenskej ľudovej strany „Slovák“, ktorý sa
stal tlmočníkom národne uvedomelých Slovákov. Vychádzal až do roku 1945. V otvorenom liste z 22. augusta 1919
ministerskému predsedovi V. Tusarovi poukazuje na neprijateľné koloniálne spôsoby českej vlády na Slovensku.
Dňa 28. augusta 1919 odišiel do Paríža, aby predložil na
mierovej konferencii sťažnosti Slovákov na následky začlenenia Slovenska do česko-slovenského štátu bez autonómie, ktorá mu bola zaručená dohodou v Pittsburgu. V roku
1925 sa SĽS premenovala na Hlinkovu slovenskú ľudovú
stranu (HSĽS). V novembri 1927 poslanci SĽS vystúpili zo
spoločného parlamentného klubu s Čs. stranou lidovou.
A. Hlinka to odôvodnil vernosťou programu autonómie
Slovenska, ako aj nesplnením dohody o zriadení troch slovenských katolíckych gymnázií. 16. októbra 1932 vo Zvolene A. Hlinka a M. Rázus vytvorili autonomistický blok
ročník 57

Návštevníci výstavy

Pohostenie pre všetkých zúčastnených
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Úvodný príhovor Ľ. Molitorisa a I. Škorupu

Odovzdávanie spomienkových plakiet

Dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry v Krempachoch
autor Marija Hekelj
foto M. Smondek, M. Hekelj, J. Bereščíková
Druhá júlová nedeľa sa niesla na Spiši v Krempachoch v znamení spevu a tanca. Ako je každoročne zvykom, konali sa tu
dvadsiate druhé Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré boli
podporené o.i. z prostriedkov Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PR. V programe sa predstavili viacerí vystupujúci: folklórne súbory zo Spiša z obidvoch strán hranice doplnili svojím vystúpením Mihaľovské nevesti i beťare, spevavé slovenské piesne
zazneli v podaní miestnej krempašskej dychovky a zmenu žánru
vnieslo vystúpenie sympatických mažoretiek z Oravy.

T

esne pred štrnástou hodinou sa pri krempaskom amfiteátri začali schádzať diváci, ktorí potleskom privítali spojenú dychovú hudbu z Krempách a Fridmana
pod vedením Františka Pacigu. Po úvodnom vystúpení
dychovky sa slova ujala moderátorka Jaroslava Berešíková, ktorá pozdravila všetkých divákov a ctených hostí, o.i.
generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Ivana
Škorupu, podpredsedov Spolku Slovákov v Poľsku Jozefa
Majerčaka a Jána Bašistyho, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa s manželkou,
predsedu Obvodného výboru SSP na Spiši Františka Mlynarčíka a predsedníčku Obvodného výboru SSP na Orave
Genovévu Prilinskú, predsedníčku tunajšej miestnej skupiny SSP Moniku Pacigovú, ako aj predsedníčku MS SSP
v susednej Novej Belej Moniku Bednarčikovú.
Ako prvý sa ujal slova a srdečne pozdravil všetkých prítomných generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.
Povedal, že do Krempách sa na jednej strane tešil, na
druhej strane tu však prichádzal so smútkom, pretože deň
predtým bol pohreb jedného z najstarších krempašských
krajanov Jozefa Griguša, ktorý patril k zakladateľom SSP,

Na úvod zahrala dychovka z Krempách
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a dlhé roky vyvíjal snahu za zachovanie slovenskej kultúry. Avšak práve vďaka snahám našich predkov sa môžeme
dnes stretávať na takých krásnych podujatiach, k akým
patria o.i. Dni slovenskej kultúry. Všetkým účastníkom
tých tohtoročných poprial milú zábavu, aby pekne strávili
toto nedeľné popoludnie. Zároveň podotkol, že je to už
tretie podujatie v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. Prvým bola konferencia Podvlk v toku dejín, následne
bol otvorený zrekonštruovaný Slovenský dom v Podvlku
a v nedeľu 5. júla sa konali Dni slovenskej kultúry v Podvlku.
Po ňom sa slova ujal generálny konzul Ivan Škorupa,
ktorý pozdravil všetkých prítomných a s nadšením pripomenul slávnosť otvorenia Slovenského domu v Podvlku.
Pozdvihol nadšenie krajanov pestovať slovenské povedomie a zachovávať slovenskú kultúru a tradície a na záver
svojho príhovoru poprial všetkým účinkujúcim i divákom,
aby sa im dnešný program, ktorí si jednotlivé súbory a skupiny pripravili, páčil.
Po týchto slovách pozvala konferencierka na scénu folklórny súbor Spiš z Novej Belej, pod vedením Jozefa Majerčaka, ktorý sa predviedol v tradičných spišských krojoch
a zatancoval zaujímavú choreografiu. Z Podvlka na toto
podujatie pricestovali mažoretky Magnesik a Magnes pod
vedením Anny Zborekovej, ktoré obecenstvo potešili svojím vystúpením.
Zo Slovenska priniesol pozdrav detský folklórny súbor
Venček z Popradu, ktorý vznikol v roku 1989, pod vedením pani Márie Baranovej. Tento folklórny súbor zachováva ľudové tradície z oblasti východoslovenského regiónu,
pravidelne sa zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych
slávností a postupových súťaží, kde už získal nejedno pekné ocenenie za nápaditosť a zaujímavé spracovanie detských hier. Svoje umenie už predviedli na Zamagurských

Podujatie osviežili aj mažoretky Magnes z Podvlku
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Zahrala ĽH FS Spiš z Novej Belej

folklórnych slávnostiach v Červenom Kláštore, folklórnych
slávnostiach v Heľpe i vo Východnej. Účinkovali tiež vo
viacerých európskych krajinách, o.i. v Poľsku, Maďarsku,
Rumunsku a Bulharsku.
Na tohtoročnú slávnosť do Krempách pricestovali aj
ďalší hostia zo Slovenska – folklórna skupina Mihaľovské
nevesti i beťare z Michaloviec, ktorá pôsobí v tomto meste
už niekoľko rokov. Prezentuje sa spevom, ľudovým rozprávaním a tradíciami z regiónu Zemplína. Každoročne účinkujú na rôznych folklórnych festivaloch doma i v zahraničí.
Vedúcou súboru je Valéria Mitrová.
Program tohtoročných Dní slovenskej kultúry v Krempachoch uzavreli svojím vystúpením mažoretky Magnes
z Podvlka, ktoré potešili prítomných dvomi zaujímavými
choreografiami.
Publikum na záver odmenilo všetkých vystupujúcich
veľkým potleskom a zo scény sa k prítomným opäť prihovoril gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý sa poďakoval všetkým aktérom za ich vystúpenia. Poďakoval taktiež
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročného podujatia. Na záver Ľ. Molitoris pozval na scénu vedúcich súborov a odovzdal im pamätnú sklenenú plaketu s logom
podujatia a diplom.
Dni slovenskej kultúry na Spiši sa skončili tradične
s hudbou a spevom na perách, kde svoje sily spojili slovenskí hudobníci s hlasmi krempašských spevákov.

Milovníci folklórnych slávností

Nové kreácie predviedol FS Spiš z Novej Belej

Mažoretky Magnesik v akcii

Folklór z východu Slovenska priniesli Mihaľovske nevesti i beťare

Ľudové tance v podaní FS Venček

Ľudové spevy v podaní FS Venček
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	poviedkA na voľnú chvíľu
Katarína Marinová

Na brehu rieky

L

esklý obal od čokoládovej tyčinky sa posúval po ohýbaných hrotoch trávy niekam preč. Zdvíhal sa vietor. Pri
nohách sa mi chveli drobné stonky neznámych kvetov,
vydané na milosť a nemilosť vydratým podrážkam. Kým
vietor nadobro odniesol mastný obal, lačne som do seba
vťahovala príjemnú sladkastú vôňu, schúlená a pozorná
ako na poľovačke. O chvíľu sa aj s mikroténovými sáčkami
vzniesol do výšky a vzduch som začala opäť dýchať ľahko
a letargicky. Sedela som na ostrých kameňoch pri rieke,
mieste tak nepohodlnom, že prípadným okoloidúcim bolo
ťažké pochopiť, ako som sa tam vôbec ocitla. Pozorovala
som tečúcu vodu. V takomto žiarivo slnečnom dni pôsobila husto, akoby ani nebola kvapalinou, ale vrstvami tenkých priesvitných plátov svetla. Vnárala som do nej nohy
opatrne, ako keď si obúvam o číslo menšie topánky. A zatiaľ čo slnko mi neprestajne pľuvalo do tváre tak, že pod
jedovatými slinami napúchala, nohy mi mrzli na kus ľadu.
O pár minút samé vyskočili, skrehnuté, až som sa zľakla, či
sa nerozmrvia na márne kúsky. Len čo prestali štípať a bolesť ustúpila, zašliapla som drobné, chvejúce sa kvety. Čo
sa dialo okolo mňa najbližšiu pol hodinu neviem, lebo som
sa posunula trochu vyššie do trávy a takmer zaspala. Telo
som mala od únavy celkom meravé a pod chvíľou sa mi
zdalo, že ma ako brvno odplavuje rieka a ja sa ani nepokúšam uniknúť, nechávam sa niesť, vlny ma kolíšu a preskakujú, prúd rýchlo zanáša, kam chce a na moment brzdia
kamenisté brehy. Sadal na mňa spánok. Strnula som, nech
ho neodoženiem, lebo ešte mi sedel na viečkach ako vták,
ktorý môže každú chvíľu ufrnknúť. Okolo sa rozprestieralo
také ticho, keď ešte zvuky slabo počuť, ale už znejú, ako by
prichádzali z diaľky. Prežívala som najkrajšie chvíle medzi
spánkom a bdením, keď sa všetky veci odrazu odsunú niekam na okraj a nechajú okolo mňa viac prázdneho priestoru.
Keď som konečne mala pocit, že som jediný tvor na
zemeguli, niekto sa ku mne priblížil a uprene na mňa hľadel. Stál nado mnou ako nad hríbom, ktorý chce zdvihnúť
a obáva sa, či nie je jedovatý. Zdola som videla, že ide
o mužskú tvár, ktorá sa tu ocitla celkom náhodou ako zakotúľaná lopta. Hneď by som ju odhodila. Pohľad zo zeme
oproti slnku bol nepríjemný, pretože som nerozoznávala
črty, ktoré na širokej tvári vyjadrovali úmysel. Videla som
mrak a netušila, či sa z neho zablýska a zaprší. Neznámy
si sadol vedľa mňa a následne sa spýtal, či si smie sadnúť.
Prišlo mi zle z toho, že tu nečakane hostím cudzieho človeka, pochytila ma úzkosť. Zmeravela som ako za ochranným
pancierom, z ktorého sa nemôžem ani o milimeter vychýliť. Zároveň som vynaložila všetko úsilie na to, aby som nepočula, o čom hovorí a ak by som mohla, zasunula by som
hlavu aj s ušami hlboko do hrudného koša.
Časom som sa trochu uvoľnila. Tón jeho hlasu sa mi
zapáčil a nechtiac som rozumela zmyslu niekoľkých slov
a viet. Pootočila som sa a nechala zmysly, nech preskúma-
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jú terén – všetky výčnelky na tele, farby a drobné krivky,
pod ktorými sa hemžil tento človek ako strom v lese, čo
vyrastá z neviditeľného života v pôde. Na opálenej širokej dlani vystupovali z jemného povrchu pokožky drobné
rany a pľuzgiere, zdureniny, ktoré sa ponášali na miesta,
z akých vyrastá klíček. Rada by som ho pozorovala spoza vysokej hustej rastliny, opatrne odhŕňala svetlozelené
lístie a cez tieto drobné opony postupne odkrývala tvár,
padala by ako dážď. Snažila som sa ho nezbadať hneď celého, ale po kúskoch, bez získania okamžitého a uceleného
dojmu. Nevychádzalo mi to – tisla sa predo mňa celá tvár
a ešte k tomu aj úsmev, hlas, postava. Najradšej by som
si zakryla oči, ale na to som bola príliš zbabelá a nechcela
som vzbudiť zbytočnú pozornosť. V každom prípade som
chcela zabrániť dlhšej komunikácii. Moja opatrnosť bola aj
tak zbytočná, pretože sa vôbec nestaral o to, čo si myslím,
nenútene sa natiahol vedľa mňa a do úst si strčil steblo
trávy. Rozprával o lodiach, ktoré ho niesli riekou. Raz sa
topil. Chytil sa rozmočeného mazľavého brvna, ktoré ho
rýchlo ťahalo so sebou. Strašne sa bál a v strachu sa mu
zdalo, že ho pred sebou tlačí obrovský jazyk neviditeľného vetra, čo dopísal list a práve zalepuje poštovú obálku.
V zúfalstve čiahal po vode, pomýlený, že je to niečo pevné
a vždy, keď ho stiahlo pod hladinu, ocitol sa vnútri listu,
do ktorého sa začítal, až strácal dych, preto sa snažil ignorovať krásu a hĺbku slov, nasilu si odoprel rozuzlenie o tej
intímnej a závažnej veci a zvyšnými silami sa driapal nahor – hlavou vytláčal naslinenú, už skoro zlepenú poštovú
obálku. Vyhodilo ho potom na breh ako stroskotanca.
„Presne tu, kde teraz sedíš,“ povedal a nepresvedčivo
sa poškrabal na ramene.
Neverila som, že by sa nejaká loď potápala v blízkosti
nášho mesta. Povedala som mu to a ostro pozrela do očí,
aby vedel, že mu naozaj neverím. Až teraz som si všimla
lepšie tvár, ktorá črtami pripomínala jeho vlastný príbeh
o náhode, sile a roztopašnosti prírody. Okrem iných zvláštností z nej vyčnieval veľmi široký nos, pod ktorý sa dalo
schovať, takže slúžil ako úkryt pred pohľadom z dosť jasných šikmých očí. Rozprával dlho a slnko sa pomaly kotúľalo dolu, do okien turistickej lode, kde pracoval. Červená
žiara klesala do postelí hosťom, ktorí sa pripravovali na
večeru. Usmial sa.
„Idem.“
Bola som rada. Zahľadela som sa do rieky. Celá sa vliala
do jedného bodu, ktorý som práve pozorovala. Neodpovedala som, len ponorila špičku nohy do chladnej vody
a prstami vyhodila pár kvapiek nad hladinu.
Na druhý deň prišiel znovu. Na zablatených členkoch
mal uviazané sandále a spoza kožených remienkov mu
trčali prsty s nechtami, ktoré pripomínali popraskanú dubovú kôru. Bolo veľmi nepríjemné predstaviť si ich drapľavosť – striasla som sa.
„Choď preč, nájdi si na táranie iné miesto. Zakotvi niekde inde, dobre? Budem rada, ak ma necháš na pokoji.“
Neviem, prečo som to povedala toľkými vetami, stačilo by
raz. Ale do hrdla sa mi natlačila úzkosť a hnev, tak to šlo
takto, zbytočne zoširoka. Pozerala som sa mu len na nohy,
ktoré vyjavene prešľapovali na mieste a zvlášť ma tešilo,
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že drapľavé nechty sa chúlili a snažili poskladať pod články
prstov. Neviem, aký výraz mal v tvári. Isté je, že veľké riečne kamene hranami narážali o seba a pod váhou pomalej
chôdze vydávali zvuky, ktoré ma prekvapovali vysokým
škrípavým tónom. Schúlila som sa a potom zas vystrela
ťarbavo a bolestne ako kvet, ktorý sa musí otvoriť.
Popoludní som sa zdvihla a vybrala sa do mesta, hoci
som nevedela, kvôli čomu tam idem. Čo sa tam dá vlastne
robiť? Neznášala som mesto s jeho ponukami, produktívnym nadšením a uhrančivo vysokými budovami, ktoré mi
naznačujú, že mám mieriť vysoko, inak tu pre mňa nie je
miesta. Pre mňa nie je ani brlohom a úkrytom a už vôbec
nič mi neohovoria reči o tom, že sa v ňom mám realizovať.
Som stále ospalá a ono je ako matka, čo ma budí a pripomína mi, „preber sa, rob niečo.“ Aj dnes ma len znepokojovalo, takže som sa vliekla z nohy na nohu a v stojatom
ovzduší počúvala zrýchlený pulz dopravných tepien, sliedivým pohľadom čosi vyčítala ľuďom a nechávala prejsť
škrípavý zvuk električiek koľajami v svojom mozgu. Nado
mnou sa dotýkala modrej oblohy sklesnutá zástava. Ktosi,
kto niesol párok v rožku, si stal na prechode tesne vedľa mňa a telefonoval. Zasvietila zelená a všetci traja, ten
rožok s horčicou aj tučným pánom v obleku, vyštartovali.
Keď sme už skoro boli na opačnej strane cesty, videla som,
ako pochúťka neočakávane padá k zemi, pán s telefónom
sa ju snaží zachytiť, ale mu pritom vykĺzne telefón z ruky
a celý sa roztrieska. Rozosmiala som sa tak srdečne ako už
dávno nie, ale čert to vzal, narazila som pritom do lampy
a ostala ležať na zemi. Nikto mi nepriskočil na pomoc. Musela som sa zdvihnúť sama a pohľadať miesto, kde by sa
všetko tak nekývalo a nekrútilo bokmi ako brušná tanečnica. Hneď, keď som sa spamätala, zamierila som k rieke,
uložila sa tesne k nej a zaspala.
Zobudila som sa až na škrípavý zvuk kameňov, ktoré stíchli pod tureckým sedom známeho hosťa. Ostal
celkom ticho, aby ma nevyrušil zo spánku. Ešte chvíľu
som len tak ležala a potom sa pozviechala, aby som mu
porozprávala o dnešnom páde. Smial
sa. Rozprával mi svoje príhody z ciest
plné dobrodružstiev, nehôd, len taktak prevrátených lodí. Spýtala som sa
ho, či si nevymýšľa, ale ukázal smerom
k stromom, ktorých koruny sa nakláňali v silnom vetre a poznamenal, že
na vrchol sa dá vyliezť po rôznych konároch a pravda je rozkošatená.
Sľúbil priniesť večeru, a tak som
ešte vydržala. Kým som jedla, opatrne mi zdvihol z členka zeleného chrobáka a preložil ho inde. Prestalo mi
chutiť. Hneď som sa zdvihla a odišla
na miesto, ktoré je ľudnatejšie a vzdialenosti medzi ľuďmi sú napriek tomu
väčšie.
Na druhý deň ráno som s prekvapením zistila, že sa ponáhľam k brehu
len kvôli stretnutiu s ním. Bolo to zistenie nanajvýš nepríjemné a poburujúce
ročník 57

a vo vlastných očiach som stúpla na životne únosnú hranicu len preto, že ma ihneď zaplavila vlna pohŕdania. Len čo
som sa z nej pri raňajkách dostala a začala si na krajci chleba rozotierať maslo, pristihla som sa pri predstave, ako
môj známy medzi robustnými prstami drží zeleného chrobáka a opatrne ho prekladá na okrúhly kameň. Zvlášť dbal,
aby nepoškodil dlhú zelenú nohu, ktorá vyzerala oproti
širokému palcu dosť krehko a blankytné krídlo, ktoré sa
dokonca odvážil pohladiť, starostlivo kontroloval. Náhle
prišlo k neobvyklej premene. Chrobák sa začal premieňať
na mňa, zelená noha, tenká ako steblo trávy, nabrala tvar
môjho členka a lýtka, oblé krídlo sa podobalo čoraz viac
na moje rameno. Rýchlo som sa spamätala, chytila do ruky
tašku a s hnevom bežala k brehu. Zastala som až na obrubníku, ktorý oddeľuje ulicu od svahu s pontónmi. Môjho
známeho som zbadala, ako pláva, ponára hlavu do vody
a veselo ňou otriasa, takže mu kvapky striekajú z vlasov
na všetky strany ako z fontány. Hneď ma uvidel a zamával
mi, nech prídem za ním. Dala som mu signál, aby chvíľu
počkal a potom som rýchlo zdvihla zo zeme fľašu, čo sa mi
zhodou okolností povaľovala pri nohách. Na kus papiera
som načmárala trasľavou rukou odkaz. Strčila som ho do
vnútra, ako to robia námorníci, čo potrebujú na mori súrnu pomoc a hodila do rieky. Ešte som sa uistila, že čľupla
tesne vedľa jeho hlavy a obrátila sa opačným smerom na
cestu preč.
Keď vytiahol zvitok papiera, prečítal si odkaz: „Odíď
a nevracaj sa sem. Nechaj ma samú na pustom ostrove.“
Cesta domov mi trvala nekonečne dlho. Celý čas som
cítila, ako prechádza prstami po papieri a ja sa premieňam
na jeho povrch. Linajky sú vypuklé ako letokruhy stromu
a na povrchu pohyb prstov spomaľuje pod drsnou štruktúrou surového dreva.
Marinová K.: Na brehu riek. In: Mladá slovenská poviedka
2014 – zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže mladých autorov.
Zost.: M. Žabenský - M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 86.
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Z diania na Slovensku
Sucho ovplyvní ceny potravín

Posledný mesiac sucho poriadne potrápilo celé Slovensko. Deficit zrážok sa prejavil najmä na západe Slovenska.
Štatistika ukázala, že zrážky boli najnižšie za posledných
115 rokov. Slovenský hydrometeorologický ústav konštatoval, že tieto problémy nedostatku zrážok a vysokých
teplôt nemajú len regionálny charakter. Nemecko má najväčšie sucho za posledných 40 rokov. Extrémny dopad to
má hlavne na poľnohospodárstvo a vodohospodárstvo.
Slovensko očakáva nižšiu úrodu obilnín. Úroda pšenice,
repky olejnej a jačmeňa, ktorý je potrebný na výrobu piva,
klesol tento rok až o 23 percent. Ak v najbližšom období
nespadne aspoň menšie množstvo zrážok, Slovensko sa
bude musieť pripraviť na zvýšenie cien vo viacerých oblastiach. (bj)

Téma utečencov stále živá

Začiatkom augusta na Slovensku opätovne rezonovala
téma utečencov. Najskôr obyvatelia Gabčíkova v referende odmietli umiestnenie 500 migrantov z rakúskeho tábora vo svojej obci a následne došlo v utečeneckom tábore
v Sečovciach k nepokojom, keď utečenci prestali rešpektovať pokyny strážnikov, rozbíjali nábytok a snažili sa poškodiť mreže na oknách. Situáciu upokojil až príchod polície.
Hoci sa v Gabčíkove jednoznačne vyjadrili proti zriadeniu
tábora, migranti z Rakúska tu umiestnení budú, ministerstvo vnútra však sľúbilo zavedenie viacerých bezpečnostných opatrení, ktoré by zohľadnili aj obavy miestnych obyvateľov. (mm-m)

Prišli sme o slávnu bustu od Berniniho
Odvážny čin skončil nešťastím

Štyria záchranári sa vydali zachrániť chlapca, ktorý spadol do rokliny pri prielome Hornádu. Boli už blízko zraneného chlapca, keď sa helikoptéra pravdepodobne zachytila o elektrické drôty. Nasledoval pád do rokliny, pri ktorom
posádka s lekárom, pilotom, leteckým aj horským záchranárom prišla o život. Podľa šéfa Horskej záchrannej služby
bola situácia na vyslanie do terénu vrtuľníka vyhodnotená
správne. Záchranárom, ktorí prišli pomôcť vrtuľníku, sa
naskytol hrozný pohľad. Vyšetrovatelia skonštatovali, že
pilot mohol byť oslepený slnkom a kvôli tomu mohol prehliadnuť drôty elektrického napätia. Slovensko tak prišlo
o štyroch ľudí, ktorí pri záchrane iného života prišli o ten
svoj. (bj)

V letných mesiacoch otriasol slovenským umeleckým
svetom škandál s predajom originálu busty pápeža Pavla V.,
ktorú vytvoril v roku 1621 svetoznámy sochár a architekt
Gian Lorenzo Bernini. Busta bola predaná počas dražby za
24 tisíc eur a s povolením príslušných
orgánov vyvezená z územia Slovenska
do zahraničia, kde ju za 30 miliónov
eur odkúpilo Gettyho múzeum v Los
Angeles. Na podnet ministra kultúry
SR Mareka Maďariča sa vecou už začala zaoberať polícia, ktorá preveruje
konanie osôb posudzujúcich pamiatkovú hodnotu diela. (mm-m)

Mierumilovné medvede v Tatrách

Návštevníkov Vysokých Tatier každý deň víta medveď
Kubo. Tohto 2,4 metrového oceľového medveďa môžete
vidieť na Hrebienku pri stanici lanovky. Vytvoril ho Vladimír Eperješi, ktorý na ňom pracoval celé 4 týždne vo dne
i v noci. K výrobe použil predovšetkým oceľ, kované klince,
železo a dokonca aj polodrahokamy. Nevyžaduje žiadnu
údržbu a odolá všetkým vplyvom počasia. Ľudia sa s ním
budú môcť odfotiť v každom ročnom období. Svoje meno
dostal po postavičke zo známeho projektu Tatranskej divočiny, ktorý trvá už celých šesť rokov. Rovnako v tejto oblasti pribudla aj relaxačná zóna, v ktorej sa nachádzajú sochy
ďalších medveďov od troch slovenských, jedného českého
a poľského umelca. V budúcnosti by tvorcovia chceli vybudovať tzv. medvediu cestu, od Hrebienka až do Smokov26
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ca. Toto miesto je
pre turistov väčšinou len malou zastávkou a aj preto bolo hlavným
cieľom tvorcov
vytvoriť niečo, čo
by návštevníkov
zaujalo. (bj)

Hereckú scénu opustili ďalšie legendy

V júli smútilo Slovensko za
dvoma hereckými legendami.
Najskôr tretieho dňa v mesiaci
navždy odišiel z nášho sveta vo
veku 75 rokov slovenský herec
Ivan Palúch, ktorý je známy najmä ako Adam Šangala z trojdielneho historického filmu, či princ
Bajaja z legendárnej rozprávky.
Koncom júla odišla do hereckého
neba vo veku 84 rokov slovenská
herečka Magda Paveleková, ktorá
stvárňovala väčšinou komediálne
postavy, bližšie jej povahe. Patrila medzi obľúbené herečky a preto ju vždy obsadzovali do filmov, rozhlasových
aj televíznych zábavných inscenácií. Hrala v divadelných
predstaveniach ako Donaha!, Klietka
bláznov, či Muzikálový večer. V roku
1982 získala ocenenie Zaslúžilá umelkyňa a v roku 2007 ocenenie Kvet Tálie. Pred dvoma rokmi jej prezident SR
udelil Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry a v tom
istom roku bola herečka uvedená do
siene slávy cien OTO. (bj)

Spomienková slávnosť v Malej Frankovej

V sobotu 27. júna 2015 sa uskutočnilo v Malej Frankovej stretnutie pri príležitosti výročia smrti kňaza Jána
Čarnogurského. Stretnutie sa začalo svätou omšou v kostole sv. Jozefa. Hlavným celebrantom bol Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS a homíliu povedal Dušan Škrábek z Rektorátu Katolíckej univerzity. Zastúpené boli tri
susedné dekanáty (Spišskostaroveský, Staroľuboviansky
a Popradský), prítomných bolo 19 kňazov. Po svätej omši
a modlitbách pri hrobe kňaza Jána Čarnogurského, ktorý
je pochovaný na miestnom cintoríne na Malej Frankovej,
sa uskutočnila výstava fotografií a jeho podobizní v budove bývalej školy. Druhým sprievodným podujatím bola prezentácia jeho dizertačnej práce z katolíckej teológie pod
názvom Privtelenie všetkých veriacich do Krista. Idea matka teológie sv. Pavla., ktorú obhájil na Urbanovom kolégiu
(dnes Pápežská Urbanova univerzita) v Ríme v júni 1929.
Prezentáciu vykonal Mons. prof. Dr. Ján Duda, PhD., súdny vikár spišskej diecézy. V závere vystúpil bývalý premiér
JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý sa poďakoval v mene rodiročník 57

ny špirituála. Za OZ vystúpila PhDr. Anna Dudová, autorka
knihy Heroické čnosti Jána Čarnogurského a starosta obce
Malá Franková Jozef Kromka, ktorý vyzdvihol osobnosť
svojho rodáka, poďakoval sa všetkým prítomným a vyjadril nádej, že raz dôjde k procesu blahorečenia Janka Čarnogurského. (jk)

Poľské korunovačné klenoty na hrade
v Starej Ľubovni

Z krakovského Wawelu putovali koncom júla kópie poľských korunovačných klenotov na hrad v Starej Ľubovni,
kde budú tvoriť súčasť novej expozície. Rytieri v stredovekých brneniach dorazili 24. júla a pred zrakmi zvedavých
návštevníkov počas tzv. hradných dní priniesli na jeden
z najnavštevovanejších slovenských hradov truhlicu s korunou, jablkom a žezlom. Podujatím si organizátori pripomenuli 360. výročie dovezenia a ukrytia korunovačných
klenotov a kráľovského pokladu na hrade po napadnutí
Poľska Švédmi. (mm-m)

Výmena kňazov vo farnosti Veľká Franková

Po deviatich rokoch pôsobenia vo farnosti Veľká Franková dekrétom otca biskupa Mons. Štefana Sečku došlo
k výmene duchovných otcov v tejto farnosti. Doterajší
duchovný otec Mgr. Roman Šemrák, na ktorého pozitívne
spomínajú aj naši krajania, bol preložený do farnosti Važec
a na jeho miesto bol dňom 8. júla 2015 do funkcie farára
ustanovený Mgr. Štefan Holubkovič z farnosti Uloža a Vyšné Repaše. Veriaci sa poďakovali doterajšiemu kňazovi za
službu, ktorú pre nich vykonal a zároveň privítali nového
farára v nádeji dobrej spolupráce na ceste spásy. Do funkcie
nového farára uviedol
na slávnostnej
svätej
omši dekan
Spišskostaroveského dekanátu PhDr.
Andrej Želonka. (jk)
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Odpust v Kacvíne

Dňa 26. júla, teda na sviatok svätej Anny, bol už tradične v Kacvíne odpustový deň. Krajania sa počas tejto slávnosti zišli na slovenskej svätej omši, ktorú celebroval rodák
z Novej Belej, františkánsky páter Valentín Gnida, pôsobiaci dlhé roky v Nemecku, kde však nezabudol na svoje
korene. Počas svojej kázne pripomenul pamiatku matky
sv. Márie sv. Annu, ale aj dôležitosť zachovávania Božích
prikázaní. Počas sv. omše i po nej zahrala pred kostolom
omladená kacvínska dychovka, ktorá si napriek tomu, že
v nej kvôli prázdninám chýbali viacerí starší členovia i kapelník, počínala veľmi dobre. Krajania teda ešte hodnú
chvíľu postáli pred kostolom, aby popočúvali rezké tóny
našej dychovky, porozprávali o rôznych témach, či nakúpili
rôzne sladkosti. (mm-m)

XII. krempašská veselica

Dňa 19. júla t.r. sa v Krempachoch konala už v poradí
12. veselica. Krempašania opäť ukázali, že sa dokážu výborne zabávať. Toto podujatie zorganizovala obecná rada
spolu s richtárom obce Jozefom Petraškom, miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku, Dobrovoľný požiarny zbor
a Obecný kultúrny dom. Počasie bolo výborné a bohato
pripravený kultúrny program prilákal množstvo divákov aj
z okolia. Na javisku sme mohli vidieť krempašskú dychovku, FS Zelený javor, ktorý to poriadne roztočil a tanečnú
skupinu Karmelky. Špeciálne na toto podujatie pripravili
krempašské gazdinky nielen chutné regionálne jedlo a koláčiky, ale prezentovali sa aj kreatívnou piesňou, ktorú špeciálne pripravili na toto podujatie.
Okrem kultúrneho programu boli pripravené športové
súťaže (navliekanie makarónu na nitku na čas, beh s pingpongovou loptičkou, skákanie vo vreci, jazda na bicykli čo
najpomalšie, jedenie vajec uvarených natvrdo na čas, dojenie kravy na čas a rezanie dreva), v ktorých si zasúťažili
deti, mládež aj dospelí. V posledných dvoch uvedených
disciplínach sa súťažilo vo dvojiciach. Overovala sa taktiež znalosť nárečia medzi mládežou a pod. Okrem toho
na neďalekom ihrisku prebiehal futbalový turnaj o Pohár
vojta gminy Nowy Targ. Krempašských osláv sa zúčastnili
o.i. vojt gminy Nowy Targ Ján Smarduch a vojt gminy Nižné
Lapše Jakub Jamróz. (dm)

Odpust sv. Márie Magdaleny

Dňa 22. júla 2015 si farníci z Novej Belej uctili svoju
patrónku sv. Magdalénu. Počas slávnostnej sv. omše bol
posvätený nový múr okolo kaplnky a kameň venovaný
zosnulým osobám, ktoré zomreli na týfus a mor v rokoch
1873 a 1887 a ktoré sú pochované pri kostolíku sv. Márie
Magdalény. (dm)

XIII. deň poľovníka v Jurgove

Dňa 26. júla t.r. sa konal v Jurgove XIII. deň poľovníka.
Je to cyklické podujatie v rámci „Tatrzańskich Wici“. Diváci
si mohli pozrieť bohatý kultúrny program. Zároveň práve
v tento rok FS „Malé Podhale“ – spišská skupina z Jurgova
oslavovala počas podujatia 60. výročie svojho pôsobenia.
Viac informácii o tomto podujatí sa dozviete v nasledujúcom čísle. (dm)
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Veľké hranie na Spiši

V dňoch 25. a 26. júla 2015 sa konalo dvojdňové podujatie na Spiši v Nižných Lapšoch s názvom Veľké spišské
hranie. V sobotu sa o zábavu postaral DJ a koncertovali
skupiny Nocna Taryfa a Iskariota. Nedeľňajšie popoludnie otvoril podujatie FS Hajduky, ktorý prezentoval spišské tance. Potom prišiel čas pre najmenších a spolu s ním
hudobný program „Šerif Glonson na divokom západe,
teda – každý kowboy má sto koní“. Energickému koncertu Lukasza Buksu OFM sa potešila najmä mládež. Miestna
dychovka zahrala známe moderné pesničky. Zasa skupina
Vernyhora vo svojom repertoári predstavila piesne Karpát, melódie slovenské, maďarské, ukrajinské a rusinske.
Následne folkové tóny skupiny Ino Ros pozvali divákov do
tanca. Tých na scéne vystriedala nemecká skupina Drink&
Friends. Perličkou podujatia bola skupina Piersi, ktorá pritiahla na podujatie tisícky divákov. (dm)
8/2015

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Veselo v Klíne

Kapelu „Starzy Znajomi“ tvoria dvaja páni muzikanti
z Lipnice: Jozef Antalčík a Bronislav Kovalčík, ďalší členovia
kapely sú zo Slovenska. Dňa 12. júla 2015 vystúpili spoločne na festivale Kliňanská heligónka v Kline pred pizzeriou
Koliba. Kapela sa všetkým páčila a potom sa na scéne spojila s inými skupinami a všetci spolu hrali a zabávali sa. (zs,
zdroj: wielkalipnica.pl)

41. pastiersky sviatok

Dňa 5. júla t.r. sa priamo pod Babiou horou sa uskutočnil
tradičný, už 41. pastiersky sviatok. Domáci hostia i turisti vytvorili spolu s vystupujúcimi úžasnú atmosféru. A dôvodov
na oslavu bolo viac, pretože práve tento rok oslavuje 40.
výročie svojho založenia súbor Orawianie. Podujatie slávnostne otvoril vojt gminy Veľká Lipnica Bogusław Jazowski
spolu s predsedom gminnej rady Veľkej Lipnice.
Hostia mohli na scéne vidieť a počúvať skvelých vystupujúcich: dychovú hudbu, súbory Orawskie Dzieci
a Orawianie. Predstavil sa aj súbor zo Sanoka pod názvom
Kapela Kamraty, súbor karpatských tancov Tabor Dance
Ensamble a nakoniec súbor Jazgot.
Počas slávnosti odovzdal prednosta okresného úradu
Krysztof Faber medailu ministra kultúry a národného dedičstva PR za zásluhy pre poľskú kultúru pre súbor Orawianie. (zs, zdroj: wielkalipnica.pl)

nia. Na scéne vystúpila aj rodina Haniaczykovcov a ich
Trombity.
Vystúpili aj regionálne folklórne súbory: Małe Podhale, Rombań, Skalniok, Koliba a Malolipnicanie, či hviezda
tohtoročného Oravského leta Kasia Kowalska. (zs, zdroj:
jablonka.pl)

Nová cestná infraštruktúra na Orave

Dňa 18. júla 2015 bol slávnostne odovzdaný nový most
do časti Żurka na rieke Syhlec v Malej Lipnici a tiež cesta
na Zakamionek v Hornej Zubrici, do ktorého sa však dostaneme z Malej Lipnice. Ako prvý bol otvorený most, kde
všetkých prítomným privítal privítal Artur Górka. Následne dp. Szymon Wierzbiak posvätil novopostavený objekt,
aby dobre slúžil obyvateľom. Zúčastneným sa prihovoril
taktiež vojt gminy Jablonka Antoni Karlak a predstavitelia organizačného výboru. Následne sa zástupcovia gminy
i obce presunuli pod Babiu horu, odkiaľ vychádza cesta
na Zakamionek. Tunajšiu novú komunikáciu posvätili spoločne dp. Adam Leśniak s dp. Szymonom Wierzbiakom.
Vojt gminy Jablonka poďakoval obyvateľom za láskavosť
a prial, aby cesta zjednotila všetkých jeho užívateľov, keďže vychádza z jednej obce do osady, ktorá patrí obci susednej. Nový asfaltový úsek cesty má dĺžku 755 metrov so
šírkou 3 metre. (zs, zdroj: jablonka.pl)

Bociany pri Slovenskom dome v Podvlku
XXIV. oravské leto

19. júla privítalo obyvateľov Oravy, ako aj delegácie
partnerských miest a početných turistov, krásne slnečné
počasie. Dva dni osláv XXIV. oravského leta boli plné veľkých udalostí.
Druhý deň popoludní mohli hostia na športovom štadióne počúvať koncert Hasičskej dychovky OSP z Jablonky
alebo pozerať stánky IV. Oravských trhov ľudového ume-

ročník 57

Dlhoročný symbol podvlčianskej starej školy – bociany,
ktoré mali svoje hniezdo na komíne starej budovy, opäť
našli svoje miesto. Nie však priamo na budove školy, ale
hneď vedľa nej, kde bol pre tento účel ešte pred otvorením postavený stĺp, na ktorom bola umiestnená konštrukcia, aby bocianie hniezdo mohlo vzniknúť. Pomocnú ruku
podal Florián Lopúch, ktorý na túto konštrukciu uplietol
akýsi základ hniezda, ktorý by si mohli prípadní bocianí
záujemcovia upraviť po svojom. Táto snaha mala pravdepodobne úspech, pretože bociany už do hniezda prileteli.
(ms)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

29

	Čitatelia – Redakcia

Blahoželáme
Všetko dobré priať sme chceli,
nech vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí –
váž si svojich rodičov.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcér, zaťov,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.
Srdečnú gratuláciu k 30. výročiu sobáša, ktoré oslávili 25. júla t.r., zasielajú Anne a Jozefovi Domijanovcom
z Jaworzna deti s rodinami, vnučky a ostatná rodina.
***
Zvonky šťastia pieseň hrajú,
vtáčkovia Vám zaspievajú,
pre nevestu a ženícha,
nech Vám láska neutícha,
nech Vám kvitne samé šťastie,
pre to šťastie držíme päste.

Dňa 25. júla 2015 sa na spoločnú cestu životom vydali Paulina a Jakub Zavadzkí z Jaworzna, ktorým pri tejto
príležitosti všetko dobre prajú rodičia, sestry s rodinami
a ostatná rodina.
***
Je nám veľkým potešením,
želať Ti v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
Krásne 18. narodeniny oslávil 18. augusta t.r. krajan
Pavol Klukošovský z Novej Belej. Pri tejto príležitosti mu
všetko najlepšie prajú rodičia, sestry s rodinami, kamarátky a kamaráti, krstní rodičia a ostatná rodina.
30
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***
Dňa 20. júla 2015 oslávila krásne jubileum 18 rokov Katarína Braviaková z Novej Belej, ktorá v tento deň vstúpila
do sveta dospelých. Pri tejto príležitosti jej najbližšia rodina
spolu s kamarátkami a kamarátmi
praje všetko najlepšie a zasiela jej
krátky narodeninový recept:
1 veľkú hrsť lásky,
2 veľké lyžice priateľstva,
zasypať pozitívnym myslením,
pridať 10 kvapiek humoru
a 250g šťastia,
radosti doliať podľa chuti
– dobre premiešať
a podávať ihneď.
***
Manželstvo je vtedy krásne,
keď sa dvaja zhodnú v láske.
Preto sa vždy radi majte
a po iných nežmurkajte!
Nepripusťte v dome hádky,
budete mať život sladký.
Nech vám hviezda lásky svieti,
nech vám šťastie v náruč letí.
Nech vám vašu lásku splatí zlatý hlások vašich detí.

Táto gratulácia patri mladomanželom Veronike
a Adrianovi Kolodzejovcom z Vyšných Lápš.
Veľa lásky a ešte raz lásky praje FS Hajduky.
***
Nech Vaše pery vždy úsmev zdobí,
nech iskra v očiach Vám je po všetky doby,
nech zdravie, šťastie a láska
sú Váš každodenný hosť,
aby ste mali seba navzájom vždy pre radosť.

Blahoželanie k 1. výročiu sobáša Izabely a Krzysztofa
Rychtarčíkových z Novej Belej, ktoré oslávia 31. augusta
2015, zasiela celá rodina.
8/2015
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***
Prišla veľká chvíľa,
päťdesiatka Tvoj prah prekročila.
Roky plynú ako voda,
spomínať sa na ne oddá.
Čas, ten pútnik na ceste,
nepostojí na mieste.
Triešti sa v nás na črepiny,
rozdeľuje nám šediny.
A na druhú misku váh nám prihodí
občas zopár slnečných a dobrých dní.
My v tie Tvoje spolu s Tebou dúfame,
všetko najlepšie Ti do nich želáme.
Vďačnosť detí, lásku muža, splnené sny,
priania, túžby, tajné plány,
nech vždy správnou cestou vedú Tvoje kroky
a napokon zdravia, šťastia dlhé roky.
Čo sama chceš, kiežby sa Ti splnilo.
Toto blahoželanie zasiela Marte Bednarčíkovej z Novej
Belej pri príležitosti 50-tych narodenín, ktoré oslávi 15. augusta t.r., manžel Sylwester, dcéra Dominika, syn Roman,
mamka Helena, súrodenci s rodinami a celá ostatná rodina.
***
Keby Ti každý dal štyridsať bozkov,
asi to nezvládneš a padneš pod stôl.
Dáme Ti po jednom, no budú sladké.
Budú aj vrúcne, ale nie krátke.
Veď štyridsať rokov máš práve teraz,
a na tento veľký deň myslel si neraz.
Nuž a práve na tento deň, 7. august
2015, posielajú Luciánovi Bryjovi narodeninový pozdrav s prianím len toho najlepšieho manželka Božena spolu s deťmi. K blahoprianiu sa
pripája taktiež redakcia Život a ÚV SSP.

Nový slovenský konzul v Krakove
V júni t.r. zakončil svoju diplomatickú misiu v Krakove konzul denta SR vykonáva v súTomáš Kašaj a od 1. júla 2015 bol na jeho miesto menovaný nový časnosti funkciu člena
konzul JUDr. Adrián Kromka.
Správnej rady SlovenVyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2000 vykonal advokátsku skúšku.
Rigoróznu skúšku v oblasti trestného práva absolvoval
v roku 2005 na právnickej fakulte UPJŠ. Venoval sa publikačnej činnosti v oblasti občianskeho, pracovného a rodinného práva, počas advokácie sa okrem praxe venoval aj výchove advokátskych koncipientov. V roku 2006 bol zvolený
za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a následne v roku 2007 bol na návrh primátora mesta Poprad
zvolený za viceprimátora mesta Poprad. Funkciu viceprimátora mesta Poprad vykonával počas dvoch volebných
období až do decembra 2014.
V minulosti pôsobil ako externý poradca a člen Zboru
poradcov Ministra spravodlivosti SR ako aj externý poradca Kancelárie prezidenta SR. Na základe menovania preziročník 57

ského národného strediska pre ľudské práva.
Angažoval sa aj v oblasti
prehlbovania a rozvíjania cezhraničnej spolupráce so zameraním na
slovenských podnikateľov na poľskom trhu.
Spoločne veľvyslancom
Poľska v SR Tomaszom Chloňom otváral a organizačne
podporoval, ako zástupca mesta Poprad, Slovensko-poľskú
hospodársku konferenciu pod názvom Poľsko – obchodný
a investičný partner.
Prajeme mu veľa šťastia a úspechov v jeho diplomatickej misii v Krakove.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Vyhodnotenie XIX. ročníka literárnej prekladateľskej súťaže
Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Varšavskou
univerzitou zorganizoval slávnostné vyhodnotenie XIX.
ročníka literárnej prekladateľskej súťaže zo slovenského
jazyka pre študentov slovakistiky a slavistiky v Poľsku. Zaslané práce vyhodnotila odborná komisia zložená z vedeckých pracovníkov Varšavskej univerzity pod vedením profesorky Joanny Goszczyńskej.
Do súťaže, ktorú každoročne organizuje Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s jedným z troch stredísk
slovakistiky v Poľskej republike, sa pravidelne zapájajú študenti Varšavskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove a Sliezskej univerzity v Katoviciach. Ceny pre najúspešnejších účastníkov tohto ročníka prekladateľskej súťaže
zabezpečil Slovenský inštitút vo Varšave vďaka ústretovosti Ministerstva školstva SR, Honorárneho konzulátu SR
v Sopotoch, vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a spoločnosti I.D.C. Polonia.
Ludmila Miller

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.
• august – 25.08.2015
• september – 29.09.2015
• október – 27.10.2015
• november – 24.11.2015
• december – 29.12.2015

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 filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod.
a 9.30 hod., filiálka Tatranská Javorina – kostolík
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 19. júla 2015 zomrel vo Fridmane vo veku 77 rokov krajan

JÁN GURČAK

Zosnulý bol verným čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý krajan,
manžel, otec, dedo, pradedo a brat.
Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

Dňa 12. júla 2015 zomrela v Jurgove
vo veku 84 rokov krajanka

ANNA HANIAČIKOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá krajanka
starostlivá mama a stará mama, svokra
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Dňa 26. júla 2015 zomrela v Jurgove vo veku 90 rokov krajanka

KRISTÍNA VOJTASOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá krajanka starostlivá mama, babička a prababička.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove
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ODIŠLI OD NÁS

Klesli ruky pracovité,
stíchlo srdce dobré - unavené.
Pán zavolal, nám zostáva
spomienka - smútok a žiaľ.

Odchod sa nám vždy spája so smútkom a pre rodinu
je to strata blízkej osoby, ktorá jej chýba. Dňa 8. júla 2015
zomrel v Krempachoch vo veku 93 rokov krajan odbojár Jozef Griguš. Zosnulý bol jedným z najstarších členov Miestnej skupiny Spolku a verný svojím slovenským koreňom.
Jozef sa narodil 27. marca 1922 v slovenskej roľníckej
rodine Alžbety (rod. Brížekovej) a Pavla Grigušovcov. Mal
jednu sestru Máriu a dvoch nevlastných bratov Andreja
a Pavla z otcovho predchádzajúceho manželstva. Bol nadaným žiakom, ale rodičia nemali prostriedky na to, aby
ho mohli dať vyučiť. Ostal na gazdovstve a príležitostne si
privyrábal v kameňolome a pri vytvrdzovaní ciest. Jeho pokojný život sa skončil, keď ako dvadsaťročný dostal povolávací rozkaz do slovenskej armády v Spišskej Starej Vsi, kde
aj narukoval na vojenčinu. Práve koncom roka 1942 povolali do slovenskej armády až dva ročníky brancov 1921
a 1922. Takýto postup bol nutný, aby kasárne po odchode
na front predchádzajúcich brancov neostali prázdne. Jozef
bol najskôr na krátkom zaškolení v Liptovskom Mikuláši,
odkiaľ ho preradili na školenie ženistov do Michaloviec,
ktoré trvalo deväť mesiacov. Po absolvovaní ženijného
výcviku všetkých vojakov vyzbrojili. Neskôr bola Jozefova
jednotka sústredená do Dolného Kubína, kde sa schádzali
viaceré roty z okolitých kasární a pripravovali sa na odchod
na front. V dolnokubínskych kasárňach strávil tri mesiace.
Napokon 29. júna 1943 sa jeho jednotka pohla z Dolného
Kubína na front. Celý prápor vojska nasadol do vlaku a cestovali sedem dní. V meste Dnepropetrovsk vystúpili z vlaku a ďalej išli autami. Ako postupovali k Čiernemu moru,
cestou videli už hrôzu vojnových ničení. Úlohou ženistov
bolo opravovať mosty, ktoré ruská armada vyhadzovala do vzduchu. Takto sa po dlhom pochode a namáhavej
práci dostali až na Kaukaz, kde strávili pár mesiacov. Podľa
slov nebohého Jozefa Griguša, bolo to najťažšie obdobie
v jeho sotva dvadsaťjedenročnom živote. Bolo to vraj hotové peklo, bojovalo sa takmer bez prestávky. Veľa práce
mali najmä ženisti, ktorí museli jednak odmínovávať každý
kúsok dobytého terénu alebo mínovať svoje pozície v obrane pred protiútokmi. Bolo to veľmi nebezpečné, keďže
všetky tieto práce robili za neustáleho ostreľovania. Počas
týchto bojov sa jednotka dostala do obkľúčenia, z ktorého sa jej podarilo dostať len s veľkou námahou. Cena však
bola veľmi vysoká. Takmer polovica jednotky padla alebo
bola ranená. Po pár mesiacoch nastal zvrat vo vojne a pre
nich sa začala dlhá ústupová cesta, ktorá z Kaukazu viedla
na západ. Šli pešo, niekedy sa presúvali s pomocou konských záprahov, ak sa im nejaké podarilo získať. Konečne
sa dostali na Krym, kde si mohli krátko oddýchnuť. Tam sa
ročník 57

Agáta Jendžejčíková

foto: archív rod. Grigušovej

Spomienka
na Jozefa Griguša

nebohý Jozef stretol s rodákmi - Jánom Blachutom a Jozefom Tomáškovičom z Fridmana, Vojtechom Grigušom,
Andrejom Krišíkom a Vojtechom Surmom z Krempách.
Dozvedel sa od nich, že na fronte zahynul jeho kamarát Ján
Galuš. Potom cez Odesu pokračovali v ústupe do Rumunska, odtiaľ do Maďarska, až sa napokon ocitli na Slovensku.
Ženisti po celý ten čas pripravovali cestu vojakom, ktorí išli
za nimi. Posledné opevnenia robili v Maďarsku. Tam bol
Jozef ranený, ale mal aj veľa šťastia. Guľka prešla síce cez
hlavu, ale ostali mu po nej len mierne zranenia. Práve preto bol Jozef odvelený do nemocnice na zotavenie. A už na
Veľkonočné sviatky prechádzal hranicu medzi Maďarskom
a Slovenskom. Z Miškolca pricestoval do Košíc a odtiaľ mal
už blízko ku svojej materinskej kasárni. Ponáhľal sa prihlásiť sa v kasárni a tam kvôli utrpenému zraneniu ho poslali
na dvojmesačnú zdravotnú dovolenku. Po zotavení ho prepustili domov. Išiel peši cez hranicu, a keďže bol veľmi vysilený, noc strávil v istej domácnosti v Nedeci-Zámku a až
skoro ráno sa pobral domov. Na dvere rodného domu zaklopal 7. apríla 1945. Bol to najšťastnejší deň v jeho živote.
Za vojnové útrapy bol viackrát významenaný.
Po skončení vojny 16. septembra 1945 sa oženil s krajankou Máriou Bizubovou. Spoločne prežili vyše päťdesiat
rokov a vychovali päť detí: Jána, Blažeja, Emíliu, Annu a Jozefa. Každý z nich si založil vlastnú rodinu. Deťom odovzdal
slovenské povedomie. Aj jeho deti sa aktívne zapájajú do
činnosti MS SSP v Krempachoch. Jeho vnučka je predsedníčkou miestnej skupiny. Vždy so záujmom sledoval dianie
v krajanskom hnutí a čítal časopis Život.
Jozef bol vždy usmiaty a ochotný porozprávať sa s každým, kto za ním prišiel. Tešil sa zo svojej rodiny. Celý život
gazdoval a okrem toho ešte pracoval v Roľníckom družstve
v Krempachoch, kde bol 25 rokov predsedom. V roku 1982
prešiel do dôchodku. Veľmi rád čítal knihy a časopisy. Rád
majstroval a pracoval popri dome. Stretával sa s kamarátmi a známymi. Jozef veľmi často rozprával svojim vnukom
o vojne a prial im, aby sa nikdy nedožili takýchto trpkých
skúsenosti.
Peknú spomienku o zosnulom Jozefovi a jeho životnej
ceste prednesol jeho vrstovník, spolubojovník na fronte
a kamarát otec Paschalis. Na poslednej ceste ho sprevádzala rodina, známi a za Spolok Slovákov sa s ním oficiálne rozlúčil generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.
Spočinul vedľa svojej manželky na krempašskom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji!
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Milé deti,

všimli ste si ako v tomto ročnom období včeličky usilovne zbierajú na lúkach nektár? Pomôžte
im dostať sa k správnemu kvietku, ktorý potom vyfarbite podľa toho, akú majú včeličky nádobu.
Skúste tiež doplniť, na základe obrázku, správne slová do tajničky a naučíte sa peknú básničku.
Správne odpovede nám pošlite do redakcie Život a my vás odmeníme peknými slovenskými knihami. V júli sme odmenili: Olíviu Lojekovú a Patrika Hornika z Novej Belej.
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texty a ilustrácie Renáta Milčáková

T

iko býval v dome, s ktorým susedili ďalšie dva domy
a tie mali tiež spoločné múry so susednými domami
a dá sa povedať, že všetky domy boli k sebe prilepené
a tvorili jednu stranu Svätojánskej ulice. Keď sa ochladilo
a ostrý vietor odfúkol všetky čiapky, Tiko sedával za oknom
a pozeral na prechádzajúcich ľudí. Okná z kuchyne však
viedli do záhrady, ktorá sa končila vysokým plotom. Bol
taký vysoký, až podopieral oblohu. Tiko dosiaľ nezistil, či sa
za ním začína nová krajina alebo celkom nič.
Čo je za plotom? Pýtal sa neraz babičky a tá mu zakaždým vysvetľovala, že bývajú na konci mesta a za plotom už
nebýva nikto. Pán Uchnár mu povedal, že za plotom je iba
veľká lúka a za ňou už nič nie je.
V plote nebola ani jedna diera. Aj keby sa časom plot
prederavil, pán Uchnár by ho okamžite zaplátal. Každý rok
prichádzal natrieť plot novou farbou. Práca mu trvala celý
týždeň.
Plot bol nielen vysoký, ale aj dlhý. Začínal sa pri prvom
dome a končil sa pri poslednom, dvanástom. Pán Uchnár
sa rád zarozprával a tiež sa rád nechával pozývať na obed.
Vyberal si z dvanástich menu. Prebehol sa dva razy záhradou a ovoniaval. Postál chvíľu pod oknami štvrtého domu,
alebo sa vrátil k ôsmemu a rozhodoval, či si dá obalený
baklažán alebo žabie stehienka. Potom si rozložil farby pri
tej časti plota podľa toho, na čo mal chuť. Tiko mu pri natieraní robil spoločnosť. Myslel si, že objaví aspoň jednu
úzku škáru, takú úzku, že ju pán Uchnár bez okuliarov nezbadá a on by sa cez ňu pozrel jedným okom. Tiko hľadal
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márne. Dotýkal sa nosom plota a mokrá farba mu urobila
odtlačok.
Tiko rád chodieval do záhrady, lebo sa tam hrali deti zo
susedných domov.
K plotu často prilietali vtáci, posadali si naň vedľa seba
a spoločne plotovali. Okolo nich sa vznášali tanieriky a šálky naplnené piškótami, orieškami, slivkami a višňovou šťavou. Pán Uchnár sa veľmi tešil na vtáčie plotovanie, lebo
keď pri práci zaklonil hlavu a pozrel sa hore, do úst mu
padla piškóta. Keď vtáci dojedli, chvíľu ostali na plote oddychovať, potom zatrepotali krídlami a odleteli preč. Tiko
by odletel s nimi, keby vedel lietať. Dostal by sa za plot
a konečne by uvidel, čo sa za ním skrýva. Aj sa ich pýtal, čo
sa skrýva za plotom, vtáci štebotali, trilkovali, spievali, no
nič neprezradili.
Keby mal niekto rebrík....
Rebrík však žiaden zo susedov nepotreboval. V záhrade
rástli hrušky, čerešne, jablone i orechy, ale keď ich bolo
treba oberať, na konáre si posadali vtáci a rozhojdali sa
na nich ako na hojdačke. Stačilo, aby obyvatelia podržali
košíky pod stromami a plody padali pekne dole.
Raz, keď Tiko čakal na vtáčie plotovanie, na oblohe zbadal človeka. Objavil sa na okamih a vzápätí sa stratil. To sa
zopakovalo trikrát.
Či si ty nevidel papagája... Rozmýšľala babička, keď jej
Tiko pribehol porozprávať, čo sa udialo. O lietajúcich ľuďoch nepočula, iba o nich čítala. Nevyzerali tak farebne,
ako Tiko opísal svojho lietajúceho človeka.
Pokračovanie
v ďalšom čísle
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Šport

LKŠ Wicher Durštín
autor Dorota Moś
foto archív futbalového družstva
Prvá zmienka o ľudovom športovom klube Wicher
v Durštíne sa datuje na rok 1949. Organizačnú štuktúru
nadobudol športový klub o rok neskôr, teda v roku 1950,
ktorý sa zároveň uvádza ako vznik ĽKŠ Wicher. Iniciátorom
bol Jan Gabryś, vtedajší riaditeľ základnej školy.
Klub pôsobil pod patronátom Okresného zväzu Gminných družstiev „Samopomoc Chłopska“. Za svoje farby si
klub vybral modro-červenú. Futbalové ihrisko sa nachádza
za obcou smerom k Vyšným Lapšom.
Keď vznikal športový klub, spomínané ihrisko bolo
menšie a bolo prispôsobené pre volejbalové zápasy. Športové ihrisko si upravili sami záujemcovia, teda športovci.
Pred pol storočím sa začalo intenzívne trénovať, ale nie
vo futbale, ten prišiel na rad až neskôr, ale vo volejbale.
Nebolo potrebné dlho čakať na prvé úspechy. Volejbalisti
z Durštína získavali na turnajoch slušné popredné miesta.
Niekoľko rokov pôsobenia volejbalového družstva
vzbudil záujem a podnietil v chlapcoch myšlienku o založení futbalového družstva. Táto myšlienka sa veľmi rýchlo
prerodila v čin a po tom, ako sa zozbieral požadovaný počet futbalistov, začali trénovať. Predsedom miestneho futbalového klubu sa stal istý Chovanec. Po vytvorení futbalového družstva museli však športovci trénovať na malom
ihrisku, alebo prenajímali športové ihrisko v Novej Belej.
Ihrisko si museli prenajímať aj vtedy, keď museli odohrať
zápasy na domácej pôde. V Durštíne ho v tom čase jednoducho nemali.
Dôležité bolo, že chlapci mali obrovský záujem o futbal
a nebolo potrebné nikoho nahovárať na tréningy či člen-
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stvo v klube. Preto bolo pôvodné športové ihrisko neskôr
zväčšené do požadovaných rozmerov. Aktuálne sa pri futbalovom ihrisku nachádzajú taktiež sociálne zariadenia,
ihrisko však nie je osvetlené.
Každý športovec sa čo najviac snažil o svoj osobný rast,
aby postupne spoločnými silami dosiahli čoraz lepšie výsledky. A aj keď podmienky neboli najlepšie, chlapci systematicky trénovali a tieto výsledky bolo vidieť, keď sa
v sezóne 2004/2005 postupne dostali z C triedy do B. Takýto výsledok si celkom slušne udržiavali niekoľko rokov.
V sezóne 2008/2009 klesli späť do C triedy a tento stav sa
udržuje dodnes. Súčasným predsedom futbalového klubu
je Krištof Waniczek, ktorý je zároveň aj trénerom.
Predseda neskrýva, že záujem o šport značne klesol.
V dnešnej dobe je skôr nezáujem o aktívne trávenie voľného času. Mladí sa radšej hrajú na počítači. Aj preto má ĽKŠ
v Durštíne teraz problém s nedostatkom športovcov. Je to
ťažké, lebo obec je malá a s tým súvisí aj menší počet detí
a mládeže. Predseda nás zároveň poinformoval, že sa aktuálne rozhoduje o tom, či neprerušiť na určitú dobu napr.
na sezónu, pôsobnosť futbalového družstva. Čas ukáže, čo
ďalej. Členovia durštínskeho klubu si neustále lámu hlavu
nad tým, ako tento stav zmeniť.
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moto a varenie

Volkswagen CC

S

poločnosť Volkswagen zmodernizovala a predstavila
nový model Passata, ktorý nazvali jednoducho CC.
Približuje sa viac luxusnejšej vízii ako tej konzervatívnej. So svojou maskou
a diódovými svetlami ho
mnohí radia k štýlovému
Phaetonu. Všetky zmeny,
ktoré sa na tomto aute vykonali, dizajnu výnimočne prospeli. Auto sa môže pochváliť dverami bez okenného
rámu, športovejšie tvarovanými sedadlami s dostatočne štedrým priestorom pre
pasažierov. V ponuke je aj
model s dvoma zadnými sedadlami, ktorých jedinou
nevýhodou je, že sa nedajú
sklopiť, avšak päťmiestnej
verzii tento problém nehrozí.
Zadný batožinový priestor je
o niečo menší ako u pôvodného Passata, no jeho rozmery to až tak neovplyvnilo.
Odkladacie priestory nemožno však považovať za tie najprívetivejšie.
Auto je športovo ladené a tak v zákrutách dokonale prilieha k vozovke a za veľké plus mu možno priradiť aj pohon
všetkých štyroch kolies. Spotreba sa pri normálnej jazde
približuje k 7 l/100km, avšak pri rýchlejšej jazde spotreba klesá na 4,8 l/100km. Pohonný systém je výkonný aj

pre rýchlu jazdu, prevodovka radí skvelo vo všetkých režimoch. Maximálna rýchlosť je pre CC 220km/h. Cena, pre
túto značku automobilu je viac než zaujímavá, aj keď vo
verzii kupé - sedan je nutnosťou priplatiť si za niektoré
prvky. Auto má vo vyššej verzii zabudovaný rádio navigač-

ný systém, osempalcové disky kolies, parkovaciu kameru
a alarm. Na prvý dojem pôsobí drahšie ako Passat, no pri
preskúmaní príplatku, zistíme, že nie je taký vysoký. Toto
štvordverové kupé urobilo mnoho ústupkov v praktickosti,
no nemožno mu odoprieť imidž. Avšak sympatie k tomuto
autu sú už vecou priorít každého záujemcu. (bj)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Rizoto z teľacieho mäsa

25 dkg ryže, 4 lyžice spustenej masti, 50 dkg teľacieho
mäsa z krku alebo lopatky, 15 dkg koreňovej zeleniny, čierne korenie, soľ, voda, Vegeta a sekaný zelený petržlen.
Pracovný postup: Mäso v celosti umyjeme a pokrájame
na kocky. Na masti opražíme pokrájanú alebo postrúhanú
cibuľu, pridáme mäso, očistenú pokrájanú zeleninu, soľ,
čierne korenie, Vegetu a podlejeme to vodou a dusíme
do polomäkka. Potom pridáme prebratú, sparenú umytú
ryžu, sekaný zelený petržlen, podlejeme teplou vodou,
prikryjeme a dáme do rúry dusiť.

Piškótový koláč

3 vajcia, 15 dkg práškového cukru, 6 lyžíc vriacej vody,
15 dkg krupicovej múky, 1 balík pečivového prášku, lekvár.
ročník 57

Pracovný postup: Do nádoby dáme žĺtky a cukor, vymiešame na penu a za stáleho šľahania prilievame vriacu
vodu. Šľaháme asi 20 minút do zhustnutia. Potom pridáme
múku, preosiatu s pečivovým práškom a naostatok ušľahaný tuhý sneh. Cesto vylejeme na vymastený a múkou
posypaný menší plech. Pečieme veľmi pomaly a upečený
koláč natrieme lekvárom.

Citrónová zmrzlina

1/2 l vody, 20 dkg cukru, šťava a kôra z 2 citrónov.
Pracovný postup: Do 1/4 litra vody dáme cukor, pridáme citrónovú kôru a dobre povaríme. Uvarenú masu
necháme vychladnúť, potom pridáme citrónovú šťavu,
1/4 litra studenej vody, precedíme a dáme zmraziť.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
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W zdrowym ciele, zdrowy duch

Pielęgnacja skóry
po natrysku i kąpieli

C

hlorowana i twarda woda może powodować przesuszenie lub podrażnienie skóry, zwłaszcza suchej i wrażliwej. Dlatego po natrysku lub po kąpieli bez żadnych
dodatków, korzystnie jest zastosować odpowiedni kosmetyk
do pielęgnacji ciała. Powinien on być dobrany indywidualnie,
w zależności od potrzeb i rodzaju skóry. Na rynku dostępna
jest szeroka gama balsamów, kremów, toników, kremów etc.
Można też zrobić coś własnoręcznie, wtedy mamy pewność,
że preparat nie zwiera związków chemicznych – konserwantów i barwników. Część przygotowanych domową metodą
specyfików nie nadaje się do przechowywania, z wyjątkiem
tych, które zawierają alkohol, ocet lub oliwę (olej) oraz mieszanek z suchych produktów. Do odpowiedniego przechowywania należy używać wyparzonej ciemnej szklanej butelki,
szczelnie zamkniętej. Przechowywać najlepiej w lodówce.
Trzeba pamiętać, iż substancja, która zmieniła zapach, kolor
lub konsystencję nie nadaje się do użytku. Każdy kosmetyk,
również ten zrobiony samodzielnie, powinien być przetestowany na ciele przed pierwszym użyciem.
Toniki służą do przemywania, odświeżania i oczyszczania skóry nasączonym wacikiem:
1) Wody ziołowe. Przygotować napar lub wywar z ziół, dobranych stosownie do rodzaju skóry w proporcji 1-2 łyżki
na szklankę wody:
- zioła do skóry suchej i wrażliwej: nasiona kozieradki, siemię
lniane, kwiat lipy, podbiał, prawoślaz lekarski
- zioła do skóry tłustej: oczar wirginijski, tymianek, fiołek trójbarwny, kwiat nagietka, kwiat rumianku, mięta pieprzowa,
pokrzywa. W przypadku skóry bardzo tłustej, zwłaszcza ze
skłonnością do łojotoku, można do roztworu z ziół dodać
łyżeczkę 40% czystego alkoholu
- zioła do skóry naczynkowej: kwiat arniki górskiej, bluszcz
pospolity, kasztanowiec zwyczajny, skrzyp polny, kwiat lipy
2) Inne wody na bazie produktów spożywczych
- napar z zielonej natki pietruszki, zielonej herbaty, świeżych
liści bzu
- wyszorowaną skórkę z grejpfruta zalać szklanką wrzątku
z rozpuszczoną wit. C
- do przegotowanej, letniej wody wcisnąć sok z ½ umytej cytryny
- do soku ze świeżego ogórka dodać kilka łyżek wody źródlanej i łyżkę czystego alkoholu
- rozgnieść owoc kiwi bez skórki, zalać szklanką wrzątku, po
wystygnięciu dokładnie przecedzić i dodać łyżkę czystego
alkoholu
3) Ocet jabłkowy
- bezpośrednio do przemywania skóry
- rozcieńczony z przegotowaną wodą w proporcji 1:1 przy
skórze tłustej, lub z mniejszą ilością octu przy skórach wrażliwych
- do szklanki wody ziołowej dodać 1-2 łyżki octu
4) wody z olejkami eterycznymi: do przegotowanej i ostudzonej wody – ½ szklanki dodać 5-8 kropli olejku eterycznego lub ich mieszanki, w zależności od rodzaju skóry i preferencji zapachowych
- skóra sucha, wrażliwa i dojrzała – olejek geraniowy, jaśminowy, lawendowy, różany, z melisy
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- skóra tłusta z tendencją do przetłuszczania się – olejek cytrynowy, pomarańczowy, z drzewa herbacianego, migdałowy,
z rumianku rzymskiego.
Oliwki i olejki służą do wcierania i masowania; odżywiają i pielęgnują skórę:
- przy skórze mocno przesuszonej, szorstkiej, pękającej i łuszczącej się można zastosować oliwę z oliwek, olej migdałowy lub olej z pestek winogron
- na bazie któregoś z w/w wymienionych olejów przygotować oliwkę z dodatkiem olejków aromaterapeutycznych.
Dobór olejków zależy od rodzaju skóry, aktualnych potrzeb
i oczywiście gustów zapachowych, podobnie jak przy wodach z olejkami, w proporcji: 100 ml oleju i 10-15 kropli
olejku lub kompozycji olejków
- olejek pielęgnacyjny: łyżeczka suszonej bazylii, łyżeczka
suszonego rozmarynu, łyżka startej skórki z grejpfruta,
½ szklanki oleju z orzechów włoskich; wszystkie składniki
wymieszać w żaroodpornym naczyniu i podgrzać nie gotując, po wystygnięciu przelać do buteleczki
- olejek uspakajający: napar z kwiatów rumianku (1 łyżka na
¼ szklankę wody) wlać do naczynia, dodać ½ szklanki oleju
migdałowego, podgrzać (nie gotować), dodać 5 kropli olejku lawendowego
- olejek do masażu: wlać do naczynia 4 łyżki oleju migdałowego, dodać 5 ziarenek czarnego pieprzu i łyżeczkę suszonego
rozmarynu, lekko podgrzać (nie gotować), wystudzić, przecedzić, dodać 3 krople olejku z kadzidłowca
- olejek działający jak afrodyzjak: wymieszać ½ szklanki oleju
migdałowego, ½ łyżeczki zmielonego cynamonu i ½ łyżeczki
eterycznego olejku waniliowego; odstawić na kilka godzin
i przecedzić przez gazę.
Na kolanach i łokciach skóra jest grubsza dla ochrony stawów przed uszkodzeniami. Często staje się szorstka i twarda,
może pękać i powodować ranki. W celu zregenerowania naskórka w takich miejscach można:
- wmasować kilka kropli oliwy z oliwek lub innego dobrego
oleju,
- natrzeć sokiem z cytryny lub z ziemniaka,
- wetrzeć odrobinę wazeliny kosmetycznej,
- przygotować do masowania oliwkę ze 100 ml oliwy i kilku
kropli olejku cytrynowego,
- zastosować krem: podgrzać 4 łyżki wazeliny (prawie stopić),
dodać ½ łyżki wit. E i mieszać do ostygnięcia.
Przy podrażnieniach, otarciach i odparzeniach skóry, na
które narażone są zwłaszcza osoby leżące, z nadwagą i przy
nadmiernej potliwości można:
- miejsca podrażnione zasypać mąką kartoflaną lub talkiem
kosmetycznym
- przygotować zasypkę: ½ szklanki mąki kukurydzianej wymieszać z łyżką sproszkowanego cynamonu.
Przeciwodleżynowo, dla osób leżących, działa maść chłodząca (do zrobienia w aptece): wazelina żółta, lanolina bezwodna i woda w proporcji 1:1:3. AS

Wady wykonawcze kto za nie odpowiada?

Timesharing: czy to dobry
pomysł na urlop?

Gdy po powrocie z udanego urlopu stwierdzisz, że w takie
miejsce chciałbyś jeździć co roku, to zastanów się nad timesharingiem.

U

mowa timesharingu jest zawierana pomiędzy osobą fizyczną oraz przedsiębiorcą i polega na tym,
że przedsiębiorca udostępnia na określony okres
w oznaczonej części roku budynek lub lokal mieszkalny,
w zamian za co osoba fizyczna płaci zryczałtowane wynagrodzenie.
I nie chodzi tutaj tylko o domek w górach, czy pokój hotelowy nad Bałtykiem, lecz przede wszystkim
o Lazurowe Wybrzeże, Barcelonę, czy np. Adriatyk.
Obecne regulacje dotyczące timesharingu (czyli umowy
o czasowe korzystanie z nieruchomości) wynikają z przepisów unijnych, które wymagają zbieżności regulacji we
wszystkich krajach UE. Celem jest umożliwienie korzystania z tej formy wakacji poprzez przełamanie bariery językowej, czy prawnej. Dlatego też regulacje dotyczące umowy
timesharingu mogą różnić się w poszczególnych krajach,
ale kwestie podstawowe, jak obowiązek sporządzenia
w języku konsumenta, czy prawo odstąpienia znajdą się
tak w prawie włoskim, hiszpańskim, czy polskim. Zgodnie
z przepisami unijnej dyrektywy umowy timesharingu we
wszystkich krajach UE powinny być sporządzane w języku
konsumenta. Nawet jeżeli przedsiębiorca jest z Portugalii
to umowę do podpisania przedstawi nam w języku polskim.
Timesharing to jeden z nowszych trendów w turystyce,
w Polsce jednak jest to jeszcze mało popularna forma spędzania wakacji. Chodzi przede wszystkim o koszty takiego
przedsięwzięcia, konieczność często osobistego zaangażowania i wreszcie obawy przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Dlatego zanim zdecydujemy się na zawarcie umowy
timesharingu najlepiej najpierw dowiedzieć się czegoś
o przedsiębiorcy (z Internetu czy w Europejskim Centrum
Konsumenckim).
Należy pamiętać, że obietnice przedsiębiorcy powinny znaleźć się także w prospekcie, który musisz otrzymać
przed zawarciem umowy oraz w treści umowy.
Zawierając umowę musimy również pamiętać, że nie
ma ona charakteru jednorazowego, jak wycieczka. Zgodnie z ustawą o ochronie nabywców posiadamy prawo do
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego
w oznaczonym czasie w każdym roku, umowa timesharingu musi być zawarta co najmniej na trzy lata.

M

amy następującą sytuację: mieszkanie w standardzie deweloperskim wykańczała jedna ekipa. Po
paru miesiącach sufit w salonie zaczyna pękać
w skutek czego powstaje odparzony płat. Półtora miesiąca
temu zgłosiłam telefonicznie usterkę ekipie wykonawczej.
Pracownicy firmy wykonawczej - bez wcześniejszego zobaczenia odparzonego sufitu twierdzą, że to na pewno wina
dewelopera, który źle położył tynk i materiały się nie utrzymały. Robotnicy mówią, że mogą wziąć odpowiedzialność
tylko w przypadku osypywania się szpachli.
Czy nie jest jednak tak, że to ekipa wykańczająca mieszkanie, przyjmując sufit do zrobienia, bierze za prace pełną
odpowiedzialność? Czy nie powinna tak oczyścić podłoża,
żeby materiały się utrzymały?
Otóż, wszelkie konsekwencje prawne za wady w wykonaniu tynków ponosi podmiot odpowiedzialny za ich
wykonanie (deweloper). Jeżeli wykonanie tynków nie stanowiło przedmiotu umowy zawartej z ekipą wykończeniową, to wykonawca ma rację, twierdząc, że nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie prac, stanowiące
zakres robót leżących w gestii dewelopera.
W takim przypadku nie ma podstaw, aby pociągnąć do
odpowiedzialności wykonawcę za niewykrycie wadliwego
sposobu wykonania tynków przez dewelopera.
Nie będzie mieć to jednak zastosowania, gdy pojawiające się pęknięcia i odparzenia nie dotyczą w rzeczywistości tynków, lecz np. szpachli i farby położonej na tynku
przez wykonawcę i pojawiły się one na skutek wadliwego
przygotowania powierzchni przed nałożeniem materiałów
wykończeniowych, np. nieodpowiedniego zagruntowania
powierzchni.
W takim wypadku odpowiedzialność wykonawcy jest
bezsporna. Jeżeli jednak pojawiające się pęknięcia i odparzenia stanowią następstwo wadliwie wykonanych tynków, to wszelkie roszczenia i żądania z tego tytułu należy
zgłosić bezpośrednio deweloperowi w terminie miesiąca
od dnia wykrycia wad.
Ze względów dowodowych korzystne jest, by zgłoszenie to dokonane zostało w formie pisemnej i zawierało
żądanie usunięcia wad, to znaczy – wymiany wadliwych
tynków oraz wykonania prac wykończeniowych, które na
skutek odpadania tynków uległy zniszczeniu, np. uzupełnienie szpachli i pomalowanie sufitu.
Opracowanie własne oraz na podstawie:
prawodlakazdego.pl

Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl
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HVIEZDY O NÁS
PANNA (24.8.-23.9.)

Budeš žiť v očakávaní na
ďalší vývin udalostí, ktorými
sa zapodievaš už dlhší čas.
Čoskoro sa dočkáš ich definitívneho vyriešenia, čo ti
prinesie veľa spokojnosti. Drobné každodenné starosti ti nepokazia náladu.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Ľudia, ktorých mienku si
vážiš, ti prejavia svoje uznanie a sympatiu. Už zakrátko
budeš mať možnosť zlepšiť
si rozpočet. Priprav sa na
dosť nepríjemný rozhovor s niekým blízkym, čomu sa zatiaľ nemôžeš vyhnúť.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Budeš plný energie a chuti do práce. V zamestnaní
dostaneš ponuku, ktorá ťa
prekvapí, ale aj poteší. Neber
na seba viac povinností, než ti stačí síl.
Drobné finančné problémy ti neurobia
ťažkosti, ale vyhýbaj sa väčším výdavkom.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Budeš potrebovať veľa energie. V práci máš pevné postavenie, ale čoskoro ti pribudne veľa súrnych záležitostí.
Tvoja pomoc a rada bude
teraz potrebná doma, najmä
vo finančných otázkach, preto si všetko
dobre premysli.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Dbaj o svoje záujmy v práci a sleduj situáciu. „Dobrí
priatelia“ dávajú pozor, aby
si príliš nevynikol. Koncom
mesiaca ťa čakajú príjemné zážitky v milej spoločnosti. Lepšie financie
i zdravie ti umožnia pár dní odpočinku.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Počuješ pochvaly, ktoré sa
ti nebudú zdať príliš úprimné. Nelám si tým hlavu.
Ten, koho si najviac ceníš,
ti povie pravdu, len mu daj
príležitosť. Stretnutie, na
ktoré si pozvaný, bude vydarené a pre
teba veľmi prospešné.
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RYBY (19.2. -20.3.)

NÁŠ TEST
Konáte unáhlene
či rozvážne?

Stretneš ľudí, ktorých si už
dávno nevidel, a dozvieš sa od
nich veľa zaujímavého. Nezaobíde sa bez komplikácií, ale
nebude to nič, čo by ťa prekva- 1. Ráno vstávam...
pilo. Objaví sa však problém, ktorý si a) skôr, aby som mal čas na prípravyžiada rýchle rozhodnutie a riešenie.
vu – 1; b) vyskočím z postele a už
bežím
– 3; c) nechávam si polhoBARAN (21.3.-20.4.)
dinku
na
raňajky a kávu – 2.
Mesiac sa začne drobnými
2.
Hovorím...
ťažkosťami, ale problémy sa
vyriešia k tvojej plnej spokoj- a) rýchlo, že mi niekedy nerozumejú – 3; b) ešte nikto nemal
nosti, najmä v rodine. V práci
výhrady voči môjmu slovnému
to bude horšie, nevyhneš sa
prejavu – 2; c) v detstve som sa
konfliktom. Keď si presvedčezajakával a aj teraz hovorím ťažný, že máš pravdu, neustupuj a obháj
ko a pomaly – 0.
svoje stanovisko.
3. Rád jedávam...
a) posediačky a pokojne – 2;
BÝK (21.4.-20.5.)
b) pomaly, jedlo vychutnávam – 0;
V práci sa vráti pokoj
c) postojačky a rýchlo – 3.
a normálny beh vecí. Budeš
4.
Na
stretnutia chodím...
si môcť premyslieť mnoho
a)
oveľa
skôr, než som dohodnuvecí. S drobnými starosťatý(á)
–
1; b) viac–menej presne
mi v osobnom živote si iste
–
2;
c)
v
poslednej chvíli, neznáporadíš. Rozhovor s osobou, ku ktorej
šam čakanie – 3.
cítiš sympatiu a uznanie, ti pomôže
5. Pracujem...
veľa pochopiť.
a) dôsledne, čo niektorí považujú
za pomalosť – 0; b) rýchlo, lenže
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
začínam v poslednej chvíli – 3;
Nedávne
stretnutia
c) systematicky, postupne, v nora rozhovory prinesú konmálnom tempe – 2.
krétne výsledky. Niektoré
budú prekvapivé a poskyt- 6. Upratujem...
nú nové podnety. Všetko a) narýchlo a ledabolo – 3; b) dôsledne, poriadne – 0; c) mám rád
pôjde dobre, ak budeš konať premysleporiadok, ale nie som otrok – 2.
ne. Síce improvizácia je tvojím živlom,
7. Cestujem do práce...
ale nesmieš s tým preháňať.
a) prostriedkami hromadnej doRAK (22.6.-22.7.)
pravy, aj keď sú pomalé – 2;
Mesiac bude pokojb) bežím, ak na zastávke vidím
ný, bez väčších problémov
autobus – 3; c) nebežím, veď pría starostí v práci. Na prvom
de aj druhý spoj – 1.
mieste bude rodinný život, 8. Na prechádzke...
ktorý ti prinesie veľa ra- a) rád sa obzerám po uliciach – 1;
dosti. Neočakávané peniaze ti pomôžu
b) chodím normálne, ani rýchlo,
splniť dávne plány, na ktoré si doteraz
ani pomaly – 2; c) vždy sa ponánemal prostriedky.
hľam – 3.
9. Ako ma vnímajú moji blízki?
LEV (23.7.~23.8.)
a) môj krvný tlak považujú za norNiektoré udalosti ťa
málny – 2; b) okolie ma považuje
prekvapia, zvlášť postoj isza nervózneho – 3; c) považujú
tej osoby, o ktorej si mysma za pokojného – 1.
lel, že ju poznáš. S tým sa 10. Najradšej mám...
však nebudeš dlho zaobe- a) citové a ľúbostné filmy– 1; b) filrať. Pamätaj, že ktosi čaká na správu od
my z rodinného prostredia – 2;
teba. Ak splníš toto očakávanie, získaš
c) dobrodružné, akčné filmy – 3.
vzácneho priateľa. (ms)
11. Z prísloví sa ku mne najviac
hodí...
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Slovník a humor
a) čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj
na zajtra – 3; b) tichá voda brehy
podmýva – 2; c) pomaly ďalej zájdeš – 0.
VYHODNOTENIE
33–23 bodov:
Možno o vás povedať, že ste
takmer vo všetkom veľmi rýchly. Ak
sa to vzťahuje na vašu prácu a zmýšľanie, potom vás treba len obdivovať. Lenže pozor! Rýchlosť nie vždy
a vo všetkom vedie k cieľu! Často sa
zmení na chvat, môže viesť k povrchnosti, ba aj nespoľahlivosti. Pokúste
sa zmierniť svoje tempo už aj v záujme vášho zdravia.
22–12 bodov:
Predstavujete zlatú strednú cestu, nie ste pojašený, ani príliš pomalý. Blahoželáme! Máte zdravý pohľad
na život i životný štýl. Ste vyrovnaný
a spoľahlivý, takže z vás majú vaši zamestnávatelia len a len radosť.
12 a menej bodov:
Povedzte si úprimne: nesťažujú
sa nadriadení na vašu prácu? Dokážete držať termíny pri takomto pracovnom tempe? Vaša dôslednosť si
zasluhuje úctu, no je neúnosné, že
zachádza až do krajnosti. Treba však
povedať, že svedomitosť nemožno
dávať na roveň pomalosti. No, aby
sme vás len nekritizovali: dá sa predpokladať, že svojím pokojom a sklonom k pozorovaniu dokážete viac vidieť a pochopiť z okolitého sveta ako
tí, čo sú v ustavičnom zhone. Navyše
je pravdepodobné, že na svoje okolie pôsobíte upokojujúco. (jš)
Aký je rozdiel medzi koňom a klincom?
Na koňa vyskočíš a sadneš, na klinec sadneš a vyskočíš.
***
Fero, oblečený v dlhom kabáte,
v chladnom jesennom počasí, vchádza do rybníka a začína plávať. Z brehu ho pozoruje Mišo a kričí na neho:
- Čo to vyvádzaš?
- Čo by som vyvádzal? - odpovie
Fero - Periem kabát.
- A to nemáte doma práčku?
- Máme, ale v tej sa mi veľmi krúti
hlava.
***
ročník 57

AKO JE TO SPRÁVNE?

M

ilí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli,
že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy
a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a taktiež zradné
slová.

V poľštine:

v slovenčine:

odbyt

análny otvor

zbyt

odbyt

czerstwy

starý

świeży

čerstvý

koniecznie
nareszcie

nutne, bezpodmienečne
konečne

kapłan

kňaz

wikary

kaplán

opona

pneumatika

kurtyna
sopel
smarki

opona
cencúľ
sopel

Dcérenka sa pýta mamičky:
- Maminka aj ty si si želala princa
na koni?
Maminka odpovedá:
- Áno, dcérenka, ale žiaľ prišiel len
ten kôň.
***
Vracia sa Fero z poľovačky a telefonuje žene z autobusového nádražia:
- Marka, to som ja. Už idem domov.
- A aká bola poľovačka, Ferko? pýta sa Mara
- Všetko v norme! Mesiac nebudeme kupovať mäso.
- Vari si len nezastrelil jeleňa?
- To nie, ale prepil som výplatu.
***
Väčšina pekných romantických filmov je na konci pokazená svadbou.
***
Manželka pobúrene hovorí svojmu
manželovi:
- Naša dcéra sedí svojmu priateľovi na kolenách a ešte k tomu v tmavej
izbe!
- Ten mladík sa mi páči, - hovorí otec. – Používa len jednu stoličku
a šetrí aj drahý prúd!

***
- V sobotu by som rád požiadal rodičov o tvoju ruku. Čo by som si mal
obliecť?
- Ako poznám otca, tak nepriestrelnú vestu.
***
Mladík objíma dievča v parku
a nežne jej šepká do uška:
- Miláčik, povedz mi aspoň dve slová, ktoré nás navždy spoja.
- Som tehotná!
***
- Mami, myslím, že sa s Jožom rozídem. Včera sme boli v kine a on sa
díval stále len na film!
***
Šepká snúbenec svojej nastáva
júcej:
- Drahá, zarábam 50000 korún mesačne. Dokážeš z toho vyžiť?
- Ja áno. Ale z čoho budeš žiť ty?
***
Láska hory prenáša, ale hlúposťou
ani nehne.
***
- Drahá, kedy sa vezmeme?
- A hovoril si už s mojou mamou?
- Áno, ale aj tak ťa chcem.
***
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Zaujímavosti
Najrýchlejší vrtuľník na svete

Vrtuľník Eurocopter X3 dosiahol
vo vodorovnom lete rýchlosť 472 kilometrov za hodinu a tak sa stal svetovým rekordérom. Cestná rýchlosť
vrtuľníkov nepresahuje 300 kilometrov za hodinu a tak má Eurocopter X3
bližšie k turbovrtuľovým dopravným
lietadlám, ktoré lietajú rýchlosťou
500 až 700 kilometrov za hodinu. Je
to originálny kúsok konštruktérov
spoločnosti Eurocopter, pretože maximálnu rýchlosť vrtuľníkov limitujú
otáčky nosného rotora, ktoré sa nedajú zvyšovať donekonečna. Pri veľ-
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neho, potom trochu ustúpil. Rizzuto
vošiel do domu a medveď šiel ďalej
svojou cestou. Všetko sa našťastie
skončilo bez zranenia. Podľa organizácie starajúcej sa o národné parky
je táto udalosť vážna, pretože sa to
mohlo skončiť horšie. Správcovia národného parku sa na pozemku Rizzuta rozhodli umiestniť pascu, no on
to odmietol, pretože sa obáva, že by
pasca chytila iného medveďa. (zdroj:
webnoviny.sk)

Kengura by bola bez chvosta
ako opitá
mi vysokých otáčkach by špičky rotora dosahovali nadzvukovú rýchlosť
a to by viedlo k nepríjemným javom.
Eurocopter X3 je hybrid, ktorý je vystrojený aj malými krídlami, na ktorých sa nachádzajú hnacie vrtule. Dva
turbohriadeľové motory Rolls-Royce
Turbomeca RTM 322 poháňa hlavný
nosný rotor a dve už spomenuté hnacie vrtule. Model X3 je vyvinutý len
na overenie tejto jedinečnej hybridnej hnacej koncepcie a tak sa so sériovou výrobou tohto vrtuľníka neráta.
(zdroj: www.pluska.sk/zazracnysvet

Muž si pomýlil medveďa
so psom

Táto kuriózna udalosť sa stala
na usadlosti Lazy Glen pri mestečku
Snowmass. 77 ročný muž s menom
Peter Rizzuto ležal v polospánku na
terase, keď na ňu vošiel medveď čierny. Muž si ho pomýlil so susedovým
psom a pohladkal ho. Medveď vzal
do papule jeho členok, ale nepoškodil kožu. Rizzuto následne otvoril oči
a pozrel dole na zvieracie nohy a uvidel veľké laby s pazúrmi. Až vtedy si
uvedomil, že je to medveď. Medveď
následne uvoľnil členok a pozrel na
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Kengura je zvláštne zviera a svoj
mohutný chvost používa ako stabilizátor. Kengure chvost pomáha pri
udržiavaní rovnováhy tela. Bez chvosta by kengura nemohla ani skákať,
pretože ten plní úlohu akéhosi smerového kormidla. Kengura červená
je najväčším druhom spomedzi všetkých kengúr, ktorá je schopná doskočiť do vzdialenosti až dvanástich
metrov. Táto kengura používa chvost
pri chôdzi ako ďalšiu končatinu, ktorou sa odráža od zeme, aby sa mohla pohnúť vpred. Chvost používa aj
pri jedení, keď sa skloní k jedlu. Má
ho vtedy položený na zemi pre lepšiu
stabilitu. Dĺžka a hrúbka chvosta závisia od druhu kengury a samozrejme
aj od veľkosti daného jedinca. (zdroj:
www.pluska.sk/zazracnysvet)
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Dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry v Krempachoch

CENTRUM SLOVENSKEJ KULTÚRY
Centrum Kultury Słowackiej

V NOVEJ BELEJ NA SPIŠI
	w Nowej Białej na Spiszu

Penzión

Pensjonat

Bumerang
Centrum slovenskej kultúry v Novej
Belej je modernou budovou s prvkami tradičnej kultúry, skolaudovanou v roku 2014.
Nachádza sa tu:
• 17 izieb, 2 až 3 posteľových,
s kúpeľňami, WC, televíziou a wi-fi
• kaviareň s televíziou a wi-fi
• konferenčná miestnosť s plným
audiovizuálnym vybavením
(dataprojektor, plátno, TV, wi-fi)
• veľká sála s pódiom, s rozlohou 220 m2,
vhodná na svadby, krstiny, plesy a iné
spoločenské podujatia
• slovenská knižnica s cca 4000 titulmi
• 7 počítačov s pripojením na internet
• výstavná sála s artefaktmi regionálnej
kultúry
• možnosť stravovania
• parkovisko

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej
Białej jest nowoczesnym budynkiem nawiązującym do kultury tradycyjnej, oddany
do użytku w 2014 roku. Znajduje się tutaj:
• 17 pokoi 2 i 3 osobowych,
z łazienkami, WC, TV oraz wi-fi
• kawiarnia z TV oraz wi-fi
• sala konferencyjna z pełnym
wyposażeniem audiowizualnym
(rzutnik, ekran, TV, wi-fi)
• sala widowiskowa ze sceną o pow. 220 m2,
nadaje się do organizacji większych imprez
okolicznościowych, wesel, chrzcin, itp.
• biblioteka słowacka (zbiór ok. 4000 pozycji)
• 7 stanowisk komputerowych z wi-fi
• sala wystawowa z eksponatami kultury
tradycyjnej
• możliwość wyżywienia
• parking

V Novej Belej môžete obdivovať:

W Nowej Białej można podziwiać:

•
•
•
•

barokový kostol sv. Kataríny z 18. st.
6 prícestných kaplniek
súkromné múzeum rodiny Grochovských
jaskyňu Oblazova – nálezisko
najstaršieho bumerangu na svete
• prírodnú rezerváciu Prielom Bialky

•
•
•
•

V okolí sa nachádzajú:

W okolicy znajdują się:

• kúpele, termálne bazény
• Pieninský národný Park a Tatranský
národný park
• lyžiarske strediská
• priehrada s možnosťou vyhliadkových
plavieb
• konské jazdecké areály
• prístaviská pltí
• pešie turistické a cyklistické chodníky
• historické a etnografické pamiatky
(napr. Nedecký hrad, Červený Kláštor,
tradičné usadlosti a pod.)
• možnosti na horolezectvo, splav na divokej
vode, rybolov, paraglajding, aguazorbing,
paintball, nordic walking a iné aktivity

• sanatorium, baseny termalne
• Pieniński Park Narodowy
i Tatrzański Park Narodowy
• ośrodki narciarskie
• zapora wodna z możliwością rejsów
turystycznych
• ośrodki jazdy konnej
• przystań flisacka
• piesze i rowerowe szlaki turystyczne
• historyczne i etnograficzne zabytki
(np. Zamek w Niedzicy, Czerwony
Klasztor, tradycyjne zagrody, itp.)
• możliwość wspinaczki górskiej, raftingu,
rybołówstwa, paralotni, aguazorbingu,
paintballa, nordic walking i innych.

kościół barokowy pw. św. Katarzyny z XVIII w.
6 przydrożnych kapliczek
prywatne muzeum rodziny Grochowskich
Jaskinię Obłazową – miejsce, gdzie znaleziono najstarszy bumerang na świecie
• Rezerwat Przyrody Przełom Białki

ul. św. Katarzyny 2, 34-433 Nowa Biała
tel.: +48 18 28 512 34; +48 18 26 272 49
tel. kom./mob.: +48 695 897 247

e-mail: cks.nowabiala@gmail.com
www.tsp.org.pl/pensjonat-bumerang,167.html

