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PODVLČANIA V KRAKOVE

V SEPTEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Výstava detských prác v Slovenskom inštitúte
vo Varšave

V druhej polovici augusta sa v Slovenskom inštitúte konala
vernisáž výstavy detských prác, ktoré boli ocenené vo výtvarnej
súťaži Ludwika Korkosza. Ročník 2014/2015 sa niesol v znamení
najkrajšej slovenskej rozprávky, vďaka čomu sa jedna z výstavných
miestností Slovenského inštitútu, ktorý bol spoluorganizátorom
tejto súťaže, premenila na slovenskú rozprávkovú krajinu.

6 Bronek Kowalczyk a jeho koníčky
7 Poľovnícke signály v Jurgove
8 Nádejná hudobníčka

4-5
9

Má len osem rokov a už sa zaskvela na svetových hudobných
pódiách. Reč je o Karolíne Mlynarčíkovej, ktorá má svoje korene
v spišskej obci Čierna Hora. Jej hudobný talent už potešil divákov
vo Viedni, na Malte, či Spojených štátoch amerických.

9 Nová Belá a Spiš slovom i obrazom
10 Horčičné zrnko
11 Barok na Spiši
12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave
a severnom Spiši II.
14 Choreografický kurz na Orave
15 Podvlčania v Krakove
16-17 Slovenská pieseň, tanec a hudba zaujala
18-19 Cestovanie medzi Slovenskom a Poľskom
20 Dni slovenského zahraničia
21 Krajania z Oravy navštívili Litmanovú
i Ľubovniansky hrad

14
15

Krajania sa rozhodli zameniť nedeľné popoludnie vo svojej
rodnej obci za výlet na svoju rodnú zem. Plný autobus výletníkov
navštívil pútnické miesto zasvätené Panne Márii – Horu Zvir neďaleko Litmanovej, hrad Ľubovňa a neďaleký Ľubovniansky skanzen
v podhradí. Na výlete nechýbali deti, mladí i dospelí. Deti očarilo
vystúpenie sokoliarov na Ľubovnianskom hrade. Mladých i dospelých zaujali tradičné ľudové remeslá, ktoré videli v skanzene.

22-23 Letné posily v Spolku Slovákov v Poľsku
24-25 Poviedka na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28 Krajanská spolupráca s odborom Matice
v Trstenej
29-31 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: Podvlčianska dychovka v Krakove.
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, grafická úprava: E. Koziołová.
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA 2015/2016

Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život a Slovenský inštitút vo Varšave
za spoluúčasti spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwi
ka Korkoša 2015/2016 pod názvom

Zaspievaj mi slovenskú pieseň

Bohatosť a pestrosť slovenských ľudových piesní je naozaj veľká. A nielen tých ľudových, ale aj tých moder
nejších. Kedysi pieseň znela hádam z úst každého Slováka. Spievalo sa pri každej práci, na zábavách, svadbách,
krstinách, ale i v tých smutnejších chvíľach, keď brali mládencov do vojska, či pohreboch. Pieseň bola súčasťou
každodenného života, prostredníctvom ktorej ľudia vyjadrovali radosť, ale i smútok.
Aj dnes sa na Orave či na Spiši spieva, síce už pomenej, ale naďalej tá slovenská, uchu ľúbivá pieseň nechýba
na žiadnej zábave či svadbe. A niekedy zaznie aj v rádiu, ak náhodou natrafíte na nejakú slovenskú stanicu, kto
rých je na Spiši i Orave naozaj dosť.
Možno znie téma tohtoročnej súťaže na prvý pohľad náročne, ale na druhej strane otvára možnosti rozvinúť
všestranne fantáziu mladých umelcov, vďaka ktorej budete môcť preniesť svoju obľúbenú melódiu či text zo sveta
počutého do toho viditeľného, materiálneho.
Forma a spracovanie:
Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvár
nenie, grafika, kresba ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s textilom alebo iným materiálom.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú
aspoň jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súčasne čestne prehlási, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlast
ní neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznik
ne vyhlasovateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využitím a verej
ným rozširovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použitím výtvarnej práce na účely propagácie
výtvarnej súťaže a jej uverejnenie v časopise Život.
Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografic
kých záberov v prípade vyzdvihovania odmeny.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA PRÁC:
Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára 2016 na adresu redakcie:
Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje:
NÁZOV PRÁCE, MENO, PRIEZVISKO, VEK A PRESNÚ ADRESU AUTORA,
TRIEDU A ADRESU ŠKOLY, KTORÚ NAVŠTEVUJE.
Práce bez týchto údajov nebudú zohľadnené.
Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ),
2 staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3 tr. gymnázia) a po desať účastníkov v každej kategórii získa tiež pekné slovenské
knihy.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života 2016. Odmenené práce budú prezentované na výsta
ve v Slovenskom inštitúte vo Varšave, v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, ako aj v klubovni v Jablonke na
Orave a vo Vyšných Lapšoch na Spiši. Odmenené práce budú tvoriť ilustrácie ku katalógu s najkrajšími slovenský
mi piesňami, ktorú vydáme po súťaži.
Srdečne Vás pozývame do nového ročníka súťaže!
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Výstava detských prác v Slovenskom inštitúte vo Varšave
autor Marián Smondek
foto Dorota Smondek Siemienkiewicz
Dňa 20. augusta 2015 sa v Slovenskom inštitúte konala posúťažná výstava detských prác ocenených vo výtvarnej súťaži Ludwika Korkosza, ktorú organizovala redakcia Život v spolupráci so
Slovenským inštitútom vo Varšave. Ročník 2014/2015 sa niesol
v znamení najkrajšej slovenskej rozprávky, vďaka čomu sa jedna
z výstavných miestností inštitútu stala slovenskou rozprávkovou
krajinou.

P

ri príležitosti tejto výstavy navštívili Varšavu aj účast
níci súťaže: Klaudia Czerwień z Chyžného, ktorá obsa
dila v kategórii starších žiakov prvé miesto a Mariusz
Kozak, ktorý v kategórii mladších žiakov obsadil štvrté
miesto. Spolu s nimi pricestovala taktiež učiteľka Graży
na Kozak, ktorá vyučuje slovenský jazyk v Združenej škole
v Podvlku a za organizátora výtvarnej súťaže tajomník re
dakcie Život Marián Smondek s manželkou.
– Keďže sme do Varšavy pricestovali už v podvečer
o deň skôr, pretože Slovenský inštitút nám zabezpečil ubytovanie priamo v centre Varšavy, mali sme možnosť popri
povinnostiach navštíviť záhradu Kráľovského zámku, poprechádzať sa uličkami historického centra, prejsť sa okolo
prezidentského paláca či navštíviť pamätník obetí druhej
svetovej vojny. Návšteva Varšavy bolo o to vzácnejšia,
že ani Klaudia a ani Mariusz doposiaľ vo Varšave neboli.
Okrem tých príjemných povinností však obaja výtvarníci
získali aj nové skúsenosti, keďže pomáhali pri inštalácii výstavy detských prác. Zároveň počas obeda, na ktorý nás
pozval riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, sa spoločne spolu s ním pripravili na vernisáž výstavy, počas ktorej mali možnosť prezentovať svoje maľby
a povedať niekoľko slov o sebe, – popisuje priebeh príprav
Marián Smondek
Pekný podvečer a s ním spojená vernisáž výstavy
pritiahli do Slovenského inštitútu viacerých záujem
cov o detské výtvarné umenie. Úvodné slová patrili
riaditeľovi Slovenského inštitútu vo Varšave Milanovi
Novotnému, ktorí privítal všetkých hostí a predovšetkým
tých najdôležitejších, teda autorov detských prác Klaudiu
Czerwieńovú a Mariusza Kozaka spolu s učiteľkou

Hostia

4

Na prechádzke po Varšave

Grażynou Kozakovou a tajomníka redakcie Mariána Smon
deka, ktorému následne odovzdal slovo.
Marián Smondek v krátkosti predstavil históriu i náplň
práce v redakcii krajanského časopisu Život, ktorý bol dlhé
roky spätý s Varšavou, ako aj každoročný kolobeh výtvarnej
súťaže: – Celé sa to začína v septembri a októbri vyhlásením na stránkach časopisu Život, takže najprv sa natrápia
redaktori časopisu s vymyslením témy. Neskôr ťarcha práce
prechádza na plecia učiteľov, aby deťom vysvetlili tému
a následne sa s témou popasujú už samotné deti, aby na
konci prvého polroka všetky práce učitelia stihli zozbierať,
poopisovať a zaslať do redakcie. Redakcia najprv všetky
práce eviduje a následne pripraví na hodnotenie, ktorým sa
už zaoberajú skúsené výtvarníčky. V aprílovom čísle všet-

Prítomných zaujal aj časopis Život
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Výstavu spoločne otvorili Milan Novotný, Grażyna Kozak, Mariusz Kozak,
Klaudia Czerwień a Marián Smondek

Spoločná fotografia pred Slovenským inštitútom

ci žiaci netrpezlivo hľadajú výsledky súťaže a ak sa medzi
výhercami nájdu, môžu sa tešiť na zaujímavé vecné alebo
knižné odmeny. A v tej tohtoročnej súťaži bola konkurencia
naozaj veľká, veď do súťaže bolo zaslaných 499 prác.
V ďalšej časti pripomenul, že súťaž má už dlhoročnú
tradíciu v krajanskom prostredí, pretože je vyhlasovaná
viac ako 40 rokov. V roku 2006 bola Výtvarná súťaž Života
premenovaná na Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša, ktorý
bol významným slovenským zaslúžilým umelcom, akade
mickým sochárom, ktorý pochádzal z Čiernej Hory na Spi
ši. Do posledných dvoch ročníkov súťaže sa aktívne zapojil
aj Slovenský inštitút vo Varšave.
Ako zároveň Marián Smondek podotkol, vďaka tejto
spolupráci sa zvýraznil druhý rozmer tejto výtvarnej súťa
že, teda popri tom súťažnom sa zviditeľnil ešte viac ten
výstavný, vďaka ktorému si vynikajúce detské práce môžu
pozrieť aj záujemcovia spoza krajanského prostredia, pre
tože okrem Galérie slovenského umenia SSP v Krakove
a klubovní v Jablonke a vo Vyšných Lapšoch boli vlani práce
vystavované v Slovenskom a Bulharskom inštitúte vo Var
šave, tento rok by mali ďalej putovať do Verejnej knižnice
v mestskej časti Ursus vo Varšave, kde by sa jej otvorenie
malo uskutočniť 29. septembra spolu s prezentáciou poľ
ského prekladu rozprávkovej knihy Čarovný chlapec, ktorú
vydal Spolok Slovákov v Poľsku. Avšak výstava zostane
vo Varšave až do budúceho roka, kde by mala byť na jar
prezentovaná v Múzeu detskej knihy.
Pre hostí boli prichystané aj viaceré výtlačky časopisu
Život, v ktorých mali možnosť uvidieť, ako vyzerá spomí
naný kolobeh súťaže od vyhlásenia, cez hodnotenie až po
reportáž z odovzdávania vecných odmien na Orave a Spi
ši, kde vidieť radosť víťazov z vyhraných odmien. Zároveň

bol k dispozícii katalóg k výstave vydaný Spolkom Slovákov
v Poľsku, v ktorom sú prezentované všetky víťazné práce,
teda aj tie priestorové, ktoré neboli vystavované.
V následnej diskusii sa vyjadrili aj obaja nádejní výtvar
níci. Podľa slov Klaudie sa do súťaže zapája od piatej triedy
základnej školy, to znamená, že sa do súťaže zapojila vlani
už po štvrtýkrát. Dodáva, že jej prvá práca nebola odme
nená, ale neskôr ďalšie tri už áno a zakaždým lepšie, až na
koniec jej posledná práca zobrazujúca rozprávku O guľkovi
Bombuľkovi získala prvé miesto.
Zato Mariusz bol v súťaži nováčikom. Do súťaže sa zapo
jil vďaka svojej mame a zároveň učiteľke slovenského jazy
ka Grażyne Kozákovej. Sám priznal, že prv, ako nakreslil svoj
obraz o rozprávke Vydatá za draka, pravidelne si celý mesiac
nacvičoval kresbu dračej hlavy. Vďaka tomu po mesiaci do
kázal nakresliť dvanásť rovnakých dračích hláv. A o tom, že
sa mu táto námaha oplatila, svedčí vynikajúce štvrté miesto.
Do diskusie sa následne zapojili aj hostia, ktorých zaují
mala náplň práce v redakcii Život, počet výtlačkov, náklad
vydania i história samotnej slovenskej menšiny. Mnohí
prítomní poznali dobre regióny Spiša a Oravy, k čomu sa
už pri neformálnej diskusii a následnom občerstvení radi
priznávali, a zároveň si zaspomínali na svoj pobyt v týchto
krajanských oblastiach.
A keďže každá rozprávka má svoj koniec, aj naša cesta
do Varšavy sa pomaly chýlila ku koncu. Zostali však na ňu
veľmi dobré spomienky. Chceli by sme preto týmto poďa
kovať riaditeľovi Slovenského inštitútu Milanovi Novotné
mu a jeho spolupracovníčkam v inštitúte v mene všetkých
za zorganizovanie výstavy vo Varšave, na ktorú mohli prísť
aj detskí výtvarníci z Oravy, ako aj za finančnú podporu na
šej cesty do hlavného mesta Poľska.

Na vernisáži nechýbali ani deti

Viacerí prítomní Spiš a Oravu veľmi dobre poznali
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Bronek Kowalczyk a jeho koníčky
autor Marián Smondek
foto Bronek Kowalczyk
Bronislav Kovalčík, alebo radšej Bronek, ako ho poznajú
hádam všetci Veľkolipničania, je celou svojou dušou oddaný tejto
obci. Pochádza však z Kýčor a do Veľkej Lipnice sa priženil, tu vychoval svoje tri deti a tu naplno rozvinul aj svoje mnohé záľuby.

Bronek – Slovák
Jeho úprimnosť v tomto ohľade je naozaj veľká. Pritom
nechodil ani do slovenskej školy, a slovenčinu sa ani ne
učil. Avšak slovenčina a Slovensko ho odjakživa zaujímali.
So záujmom počúval otca, keď k ním domov prichádzali
otcovi známi a spoločne sa rozprávali po slovensky. Keď
bol malým chlapcom, spolu s bratmi si vymysleli takú hru,
že jeden z nich bol Nemec, ďalší bol Rus a Bronek bol Slo
vák. Keď napadol sneh, nakreslili si do snehu mapy Ne
mecka, Ruska a Slovenska a spolu s bratmi sa sánkovali raz
v jednej krajine, inokedy v druhej a tak už vtedy jazdili po
Európe.
So smútkom hľadel ako mladík na sovietske letky, ktoré
ponad Oravu prekračovali hranicu v roku 1968, keď došlo
k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Vra
velo sa vtedy, že na Slovensku bude vojna. Sám rozmýšľal
nad tým, čo len s tým Slovenskom bude.
O to s väčšou radosťou po uvoľnení hranice nadväzoval
priateľské kontakty na Slovensku.

Bronek – muzikant
Spev a hudba mu lahodili odmalička. Aj preto už dlhé
roky hráva vo veľkolipnickej hasičskej dychovke. – V par
tiách pre barytón však toho veľa nie je a ja som chcel hrať
viac, – podotýka Bronek Kovalčík. – Už dávnejšie ma za
ujal akordeón, ale ako šofér som nemal čas cvičiť. Asi pred
piatimi rokmi som sa však rozprával s Jozefom Antalčíkom,
ktorý sa mi posťažoval, že nemá s kým ísť hrať na Pastiersky sviatok. Navrhol som mu, že ak ma podučí, môžem ísť
hrať s ním. Nakoniec som naše duo nazval „Starzy znajomi“. Z patierského sviatku sme šli na „Malolipnické grzybobranie“, neskôr sa k nám pripojil Alojz Pezdek z Jablonky, onedlho na to nás k sebe pozval vynikajúci hudobník
– samouk z Bobrova Ján Maďar, aby sme si spolu zahrali.
Popritom navrhol, že by sme mohli zahrať aj dôchodcom
počas ich sviatku. Takto sme zahrali najskôr v Bobrove,
neskôr v Zubrohlave i Kline a dnes už pravidelne obohacujeme program kultúrnych podujatí v okolitých oravských
obciach na Slovensku i v Poľsku.

Bronek – fotograf a kameraman
S filmom sa Bronkov príbeh začal o čosi skôr, ešte
v 90-tych rokoch počas pobytu v Ríme, kam prišiel ako
šofér s oravskou delegáciou Antoniho Karlaka posvä
tiť pamiatky do kaplnky na Danielkach. Mal so sebou
aj malú kameru a tak natočil svoje prvé filmy o.i. aj Sv.
Otca. K profesionálnemu filmovaniu sa dostal však trošku
okľukou. Kedysi ho švagor poprosil, aby mu opravil kame
6
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ru. To urobil rýchlo, ale me
dzitým tú kameru niekto
uňho videl a poprosil ho,
či by nemohol nafilmovať
svadbu. On s tým súhlasil.
Počas filmovania ho oslovil
na svadbe ďalší pán, či by
nemohol prísť filmovať ďal
šiu svadbu asi za dva týždne.
Medzitým sa však ozval švagor, že kameru potrebuje a tak
si Bronek požičal peniaze a v Krakove si kúpil svoju prvú
profesionálnu kameru. Teraz má už novšiu, modernejšiu,
s ktorou chodí filmovať nielen po okolí, ale naposledy
navštívil aj Čadcu.
V tom čase už mal aj malý fotoaparát. Dr. Emil Kowal
czyk vydával malé lipnické noviny a neustále prosil Bronka
o fotografie. Vďaka tomu začal fotiť viaceré akcie a pojatia
v gmine, postupne kupoval čoraz lepšie fotoaparáty,
neskôr mu kúpila fotoaparát aj gmina a tým ho povýšila
na gminného fotografa. Dodám len, že hlavne vďaka nemu
dodnes nájdeme na stránkach gminy fotografie z každej
akcie, ktorá sa v gmine udeje.

Bronek – hasič
O bezpečnosť Veľkolipničanov sa Bronek stará už
35 rokov. Do radov hasičského zboru vstúpil v roku 1980
a od roku 1991, keď bola založená gmina Veľká Lipnica,
plní funkciu gminného veliteľa DHZ. Okrem tejto funkcie
je šoférom hasičov v Centre. Popritom je však odborníkom
na všetko. Počas nášho rozhovoru pripravoval hasičské
preteky vo Veľkej Lipnici, ktoré zároveň fotil a popritom
stíhal ako veliteľ vydávať rozkazy veľkolipnickým hasičom.
Keď sa pokazila počas pretekov pumpa, vedel, že ho čaká
práca a bude ju treba opraviť. Aj odmeny - vysielačky, ktoré
hasiči dostali za svoj výkon v pretekoch, už prešli jeho ru
kami a boli vyskúšané, pripravené na zásah a nastavené na
okresný hasičský kanál. Popritom všetkom stíha neustále
opravovať a zdokonaľovať hasičské vozidlá i rádiostanice,
aby stopercentne slúžili počas akcií.

Bronek – šofér a automechanik
Za volant sa dostal ako šofér hasičského vozidla a ne
skôr ako šofér gminného autobusu zamestnaný na Úrade
gminy, ktorý dováža deti do gymnázia. Keď treba, tak ten
autobus aj trochu opraví. Okrem autobusu jazdí gminným
minibusom tiež na služobné cesty. A tých je naozaj dosť,
veď aj náš rozhovor sa nakoniec uskutočnil v služobnom
minibuse.
Preto by sa zdalo, že pán Bronek Kovalčík vlastne ani
nemá čas. Keď nešoféruje, niečo opravuje, keď neopra
vuje, niečo hasí alebo pripravuje. A keď nerobí nič z toho,
tak je na nejakej akcii, na ktorej hrá alebo filmuje, poprí
pade fotí. Zdá sa to aj zvláštne, ale vraj vo voľných chví
ľach sadne na bicykel a ide sa odviesť na Slovensko. Taký
je Bronek – duša Veľkej Lipnice. Sme preto veľmi radi,
že si našiel čas aj na rozhovor do Života, za čo mu veľmi
pekne ďakujeme.
9/2015

Poľovnícke signály v Jurgove
text Dorota Moś
foto Dorota Moś, Maciej Górka
Už trinásty ročník Dňa poľovníka sa konal dňa 26. júla v Jurgove. Je to cyklické podujatie, organizované v rámci tzv. „Tatrzanskich wici“. V tomto roku malo ešte slávnostnejší nádych, keďže
detský folklórny súbor „Male Podhalie“ – spišská skupina z Jurgova slávila 60. výročie svojho pôsobenia.

F

olklórny súbor „Male Podhalie“ – jurgovská skupina
vznikla v roku 1955. Zakladateľom bol Walent Plu
ciňský v spolupráci s riaditeľom základnej školy Ada
mom Sawiczom. Na scéne sa deti ukázali prvýkrát v No
vom Targu na prehliadke detských súborov. Veľmi dobre
prezentovali svoje tanečné schopnosti a preto sa porota
rozhodla, že súbor pôjde so svojím programom vystupo
vať na 3 dni do Krakova. V roku 1958 sa spojili štyri sku
piny z rôznych regiónov a tak sa utvoril medziškolský sú
bor piesní a tanca „Malé Podhalie“. Do súboru patrili deti
z Jurgova (Spiš), Jablonky (Orava), Krościenka (Pieniny)
a Chochołówa (Podhalie). Vedúcim celého zoskupenia
bol Andrzej Haniaczyk. Členstvo v súbore dávalo možnosť
vycestovať do iných krajín, spoznávať nových kamarátov
a získavať nové skúsenosti, a preto deti tancovali v súbore
veľmi radi.
Svoje šesťdesiatiny si súbor pripomenul práve počas
trinástych Dní poľovníka, ktoré sa začali už tradične svätou
omšou v amfiteátri. Po nej sa Jurgovom rozozvučali poľov
nícke signály a po privítaní hostí bola už tradične vyhlásená
strelecká súťaž O jurgovskú pušku. Kultúrny program bol bo
hatý a každý návštevník si tu našiel niečo pre seba. Na scéne
sa predstavila miestna dychová hudba s rezkými piesňami
a tento rok nechýbala ani partnerská dychovka zo Spišskej Be
lej, ktorá každoročne pozitívne naladí domácich aj turistov. Za
vynikajúce vystúpenie ich diváci obdarili veľkým potleskom.
Následne na javisku zatancoval folklórny súbor „Wier
chowjanie“ z Tatranskej Bukoviny a tradičné jurgovské
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Dievčatá z Bosny a Hercegoviny

tance predviedol aj starší jurgovský súbor. To, že v Jur
gove je stále veselo, nám ukázali ďalšie jurgovské ľudové
kapely – detská a mládežnícka. Krásu spišského folklóru
predviedol tiež detský folklórny súbor Podhalie – spišská
skupina z Jurgova. Diváci si vypočuli aj kapelu Haniac
zyków z Oravy.
Okrem domácich folklórnych súborov vystúpil na jur
govskej scéne v amfiteátri Kultúrno-umelecký spolok Pe
tar Kardjorjević z Mrkonjić Grad z Bosny a Hercegoviny.
Koncertovala tiež rocková skupina Detox. Na záver progra
mu sa konala tanečná zábava a prihrávala skupina „Nie
ma mocnych“. Počas tohto podujatia si každý mohol nie
len pozrieť spišské tradície a kultúru, ale aj ochutnať napr.
bryndzové halušky či kapustnicu. Tým, čo nestihli ochut
nať, prezradím, že obe boli výborné. Vrelo preto odporú
čam tieto regionálne jedlá, ako aj toto podujatie.
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Na scéne v New Yorku spolu s ostatnými účastníkmi

Nádejná hudobníčka
autor Dorota Moś
foto rodinný archív Mlynarčíkovcov
Karolína Mlynarčiková je mladé talentované
dievča, a svoje hudobné nadanie dostala nepochybne do vienka. Veď svojich predkov má rovno pod
Tatrami, v Čiernej Hore, a podtatranský ľud si veru
vždy s chuťou zaspieval.

K

arolína sa narodila vo Viedni 18. júla 2007
v rodine Andreja Mlynarčika, ktorý pochádza z Čiernej
Hory a jeho manželky Terezy, ktorá pochádza zo Za
kopaného. Andrej, ktorý je synom predsedu Obvodného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku, sa vždy hlásil k svojim
slovenským koreňom, bol členom Spolku Slovákov v Poľ
sku i Matice slovenskej. Obidvaja rodičia odišli do Viedne
za prácou. Karolína mala hudbu rada od útleho detstva,
vďaka čomu sa rozvíjal postupne aj jej talent. Keď mala
päť rokov, začala navštevovať súkromnú hudobnú školu
„Spiellstatt“, kde sa učila hrať na klavíri. Na jej hudobný
rozvoj dohliadala učiteľka Elena Tolstykh, ktorá si rýchlo
všimla Karolínkino hudobné nadanie. Hra na klavíri jej robí
veľkú radosť, takže ju netreba nútiť do toho, aby cvičila.
Karolínke totiž hudba učarovala natoľko, že každú voľnú
chvíľu využíva na precvičovanie si obľúbeného nástroja.
Avšak nielen hra patrí k jej obľúbeným činnostiam, pre
to okrem hudobného talentu rozvíja aj ten tanečný a už
druhý rok navštevuje tanečnú súkromnú školu.
Vráťme sa však ku klavíru. Karolínka totiž po prvýkrát
už ako päťročná vyhrala súťaž „Prima la musica“ v hudob
nom prednese, ktorá sa konala práve vo Viedni. Porota ju
hodnotila a nakoniec aj ocenila prvým miestom v kategó
rii komornej hudby. Tejto súťaže sa zúčastnila opätovne
o rok, a znovu zažiarila. Opäť očarila porotu svojím vystú
pením, ktorá jej udelila prvé miesto s vyznamenaním za
sólovú hru.

S rodičmi

8
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V tom istom roku sa zúčastnila ďalšej súťaže Musik
olympiade Grinzing 2014, odkiaľ si taktiež domov odnies
la prvé miesto. V roku 2014 bola Karolínka ocenená aj
špeciálnou cenou aktívneho účastníka „Letnej viedenskej
školy 2014“.
V novembri roku 2014 sa opäť zaskvela svojou hrou
i svojím talentom a na ďalšej súťaži získala prvé miesto.
Tým si vydobyla možnosť účasti na galakoncerte, pretože
práve toto prvé miesto jej zaručilo účasť na finálnom kon
certe v New Yorku, kde nakoniec vystúpila 25. mája 2015
v duete spolu s kolegom Herbertom Weissenbaeckom
v detskej kategórii od 6 do 10 rokov.
Aj keď má Karolína ešte len osem rokov, svojou šikov
nosťou dosiahla naozaj mnoho. Rodičia a starí rodičia sú
právom na ňu veľmi pyšní. Karolínka je síce ešte malé
dievča, ale na svoj vek sa z nej už stala veľká umelkyňa,
ktorá vystupovala nielen vo Viedni, ale aj na Malte a Spo
jených štátoch amerických. Najbližšie naplánované vystú
penie má v Brne v Česku a bola tiež pozvaná do Anglicka
a do Španielska. Už sa o nej píše, že je začínajúcou umel
kyňou, ktorá má veľkú šancu na to, že bude vystupovať na
každej scéne sveta.
Držme preto Karolínke palce, aby sa jej tento sen po
darilo naplniť a my s radosťou budeme písať o jej úspe
choch.

S učiteľkou
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Nová Belá a Spiš slovom i obrazom

náč to nebolo ani tento rok a novobeľská usadlosť, ale
bo ak chcete súkromné múzeum rodiny Grochowských,
otvorilo počas štátneho sviatku opätovne svoje brány,
aby priblížilo návštevníkom časy minulé. Očakávaní i ne
známi hostia tak mohli znovu vzhliadnuť, ako kedysi vy
zeral roľnícky obytný dom, ale aj ako sa naši predkovia
obliekali, aké náradie používali na poli, pri love zveri, vyko
návaní remesiel i v kováčskej dielni.
Každý ročník je pritom zameraný na prezentáciu určitej
konkrétnej stránky materiálnej alebo duchovnej kultúry
obyvateľov severného Spiša. V predchádzajúcich ročníkoch
tak mohli návštevníci ochutnať jedlá našich starých mám,
vypočuť si tradičné spišské i slovenské ľudové piesne z tohto
regiónu, či zistiť ako fungujú pracovné nástroje našich
prarodičov. Tento, štvrtý ročník, bol zameraný na prezentá
ciu publikácií o Novej Belej a regióne severného Spiša.
Pozvanie do najsevernejšie položenej spišskej obce pri
jal aj Spolok Slovákov v Poľsku (SSP). V jednom zo štyroch
provizórnych stánkov, ktorý mali na starosti pracovníci
miestneho Centra slovenskej kultúry – Jozef Majerčak a
Pavlína Zarembčanová, prezentoval vydavateľskú činnosť

našej organizácie, najmä Almanachy,
publikácie týkajúce sa severného
Spiša, rozprávky, časopisy Život
i záložky a pohľadnice s motívom
Novej Belej. Návštevníci si naše pub
likácie so záujmom prezerali a viaceré z nich nakoniec aj
skončili v ich osobnom vlastníctve. Veľký úspech mal naj
mä štvorjazyčný Turistický sprievodca po Zamagurí, stalo
sa však, že bol dopyt tiež po knihách, ktorých sme doviezli
menej a všetky sa rozpredali.
Okrem stánku Tlačiarne a vydavateľstva SSP sa so svo
jimi publikáciami prezentovali taktiež Gminné kultúrne
stredisko v Lopušnej, pobočka Poľského historického spol
ku v Novom Targu a Spoločnosť rozvoja Spiša a okolia.
Slnečné a teplé počasie lákalo ľudí, aby sa okúpali
v neďalekej Bialke, pričom viacerí z nich sa po ceste, či
už zo zvedavosti alebo cielene, zastavili aj v súkromnom
múzeu rodiny Grochowských, kde ich stopami predkov
sprevádzali buď samotní majitelia zbierky Piotr a Beata
Grochowski alebo krajanka Anna Bendíková, riaditeľka Ve
rejnej gminnej knižnice v Novom Targu Mária Bednarčíko
vá, či predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Novej
Belej Paweł Dlugi. Na štvrtý ročník podujatia zavítali tiež
viacerí vzácni hostia ako napríklad vojt gminy Nový Targ
Jan Smarduch, predseda SSP prof. Jozef Čongva, známy
slovenský historik prof. Jozef Šimončič, gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris, novobeľský kňaz Tadeusz Korczak a iní.
Podvečer, so zachádzajúcim slnkom, sa postupne za
tvárali aj brány novobeľskej usadlosti na Obłazowej uli
ci. Možnosť znovu uvidieť jej interiéry tak budete môcť
v auguste budúceho roku.

Pri stánku Spolku Slovákov v Poľsku

Vzácnych hostí sprevádzala krajanka A. Bendíková

autor Milica Majeriková-Molitoris
foto M. Majeriková-Molitoris, Ľ. Molitoris
Na Obłazowej ulici v Novej Belej stojí neveľká usadlosť, do ktorej útrob môžu nazrieť aj zvedaví okoloidúci. Je to možné však len
raz v roku, presnejšie 15. augusta. Vtedy sa tu totiž koná, možno
povedať, akýsi deň otvorených dverí, počas ktorého sa môžete
preniesť v čase a pripomenúť si, ako žili, mysleli a pracovali naši
predkovia.

I
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HORČIČNÉ ZRNKO
13. 9. 2015
24. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 8, 27-35)

Nejedno obrátenie alebo objavenie Krista bolo spojené
so silným svedectvom nejakého úprimne veriaceho a žijú
ceho kresťana: „Ak ťa vedie a formuje Kristus, chcem mu
patriť, chcem ho nasledovať aj ja!“ Kresťanské svedectvo
býva živou knihou, z ktorej môžu druhí čítať a z ktorej sa
môžu povzbudiť. Život kresťanov dáva mnohým odpoveď,
za koho pokladajú Ježiša. Zároveň ako jeho učeníci nespo
četnekrát a možno denne dostávame otázku: „A za koho ma
pokladáš ty?“ Aké sú tvoje postoje? Aké sú tvoje hodnoty?
Aké sú tvoje myšlienky? Aké sú tvoje rozhodnutia a aké sú
tvoje skutky? Sú zhodné s tým, že patríš Kristovi? Iste, ne
jedna oblasť nášho života je nehodná života kresťana a hod
ná skôr Kristovho pokarhania. Ale i v prísnom slove „choď
mi z cesty, satan“, sa skrýva Ježišova milosrdná láska. Peter
nebol odvrhnutý ani vtedy a ani neskôr, keď Ježiša zaprel.
Boh nechce odvrhnúť nikoho z ľudí.

20. 9. 2015
25. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 9, 30 – 37)

Milióny ľudí si pamätajú televízne zábery z Krížovej cesty
z Ríma, ktorej sa už Ján Pavol II. nemohol zúčastniť kvôli svoj
mu zdravotnému stavu, ako objímal kríž v súkromnej kapln
ke. Podobná udalosť, o ktorej vydali svedectvo jeho blízki
spolupracovníci, sa odohrala v roku 1991 počas vychádzky
v horách. Ján Pavol II. dlho a silno objímal vysoký drevený
kríž, ktorý sa vypínal v alpskej krajine. Ostatní pozorovali
toto nečakané a výrazné gesto bez slova a v hlbokom dojatí.
Počas slávenia jedného Veľkého týždňa ho istý kardinál na
bádal, aby sa toľko nenamáhal, no pápež vtedy odpovedal:
„Ježiš z kríža nezostúpil, prečo by som mal z neho zostúpiť
ja?“ V posledných dňoch často opakoval, že svätého Petra
ukrižovali dole hlavou. Toho Petra, ktorý síce v slabej chvíli
odhováral Ježiša od cesty utrpenia, no napokon sám svojho
Majstra nasledoval i v utrpení.

27. 9. 2015
26. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48)

Ruský spisovateľ a bájkar Ivan Krylov napísal o dvoch
mužoch, ktorí sa dostali do pekla. Jeden za vraždu a druhý
za písanie pohoršujúcich kníh. Na začiatku sa vrah čudoval,
že trpí oveľa viac ako spisovateľ. Časom sa situácia zmenila.
Utrpenie vraha sa zmenšovalo a trápenie spisovateľa bolo
čoraz väčšie, podľa narastajúceho počtu čitateľov jeho kníh.
Bájka charakterizuje zlo pohoršenia. V súčasnosti sa ľudstvo
usiluje, aby sa zákonmi chránili lesy, vzduch a trestajú tých,
ktorí spôsobia zamorenie životného prostredia. Všetko to
robíme kvôli zdraviu nášho tela. Oveľa menej už ale bdie
me pred nástrahami otráviť si dušu. Dokonca sa každý po
10
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kus o upozornenie na túto oblasť vníma a chápe ako úsilie
o obmedzovanie slobody človeka. Chceme slobodne písať,
slobodne čítať, slobodne sa pozerať, slobodne zabávať...
Oveľa menej bdieme a chránime, keď ide o otravu morálnej
atmosféry. Kresťan sa môže uchrániť tak, že bude ignorovať
literatúru, filmy a všetko, z čoho sa šíri nemorálnosť.

4. 10. 2015
27. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 10, 2 – 12)

Mojžiš síce privolil na prepúšťací list, ale Ježiš vysvetlil
prečo: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ (Mk 10, 5). Pre niektorých bol jediným dôvodom vydať
prepúšťací list nevera manželky. Avšak iní to robili z mali
cherných dôvodov: ukázala niekomu odkrytú tvar, postihla
ju nejaká kožná choroba, zle navarila, ba dokonca stačilo,
že sa mužovi nezdala dosť peknou a on stretol krajšiu ženu.
Rozpadnuté manželstvá, život v konkubináte – to sú zna
ky, ktoré charakterizujú i naše časy. Vďaka Ježišovej náuke
o láske a odpustení, vďaka jeho sviatostiam – Eucharistii
a sviatosti zmierenia by sa mala posilňovať stabilita rodín
a manželstiev. I samotné manželstvo Pán povýšil na svia
tosť. Vetu z Matúšovho evanjelia, kde Pán Ježiš povedal:
„Kto prepusti svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží,“ vysvetľujú exegéti, že rozísť sa môžu
iba ľudia žijúci v konkubináte. V ľudských srdciach musí žiť
túžba chrániť dobro rodín a manželstiev, veď ide o dobro
Božieho diela.

11. 10. 2015
28. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 10, 17 – 30)

Po odchode mládenca Ježiš hovoril o ťažkostiach a kom
plikáciách, ktoré majú bohatí vo vzťahu k Božiemu kráľov
stvu. Pochybnosť zopakoval a potvrdil prirovnaním k ťažkos
tiam ťavy prejsť uchom ihly a tým vyjadril svoj jasný postoj.
Pre apoštolov bolo namáhavé, aby porozumeli, bohatstvo
bolo predsa dôkazom Božieho požehnania. Otcovia Cirkvi
neskôr poukazovali na to, že mnohí sa správajú nečestne,
keď sa usilujú zhromaždiť čo najviac majetku. Iní investujú
veľa rokov a síl do zhromažďovania majetku a peňazí, neraz
stane sa to všetko čímsi drahým, čímsi, čo je bôžikom zva
ným mamona. Hmotné dobrá sa stanú tým, k čomu je člo
vek pripútaný celým svojím srdcom, „kde je tvoj poklad, tam
je i tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Boh i blížni idú bokom. Majetní
ľudia často podliehajú pokušeniu pohodlného a neviazané
ho života. Manželské zrady, rozvody sú často znakom života
milionárov a boháčov žijúcich v prepychu. Bohatstvo vedie
k lenivosti a lenivosť je chodiaci hriech. Otázka, kto môže
byť teda spasený, znie naliehavo i v súčasnosti. Spaseným
boháčom bol Zachej, ktorý rozdal chudobným časť majetku.
Kristus od neho nežiadal vzdať sa všetkého. Dobra vlastne
né v správnej miere nie sú prekážkou na ceste do neba. Nie
sú zlé samé o sebe, ako nie je hriechom ani ich vlastnenie.
Spracoval vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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...v Kacvíne

Barok na Spiši
autori Milica Majeriková-Molitoris,
František Paciga
Prekrásne spišské stredoveké kostoly v Kacvíne, Krempachoch, Fridmane, Nedeci a Jurgove sa v druhej polovici augusta
vrátili do obdobia baroka. Košaté tóny barokovej hudby sa vinuli
okolo barokových sôch, obtierali sa o uši zasnených divákov a rozlievali sa v prítmí týchto chrámov. Barok sa vrátil na Spiš už po
štvrtýkrát.

T

ento ročník, pomaly už na Spiši udomácneného
festivalu, bol venovaný geniálnemu hudobníko
vi Johannovi Sebastianovi Bachovi a jeho menej
známym tváram. Okrem samotnej hudby sa mohli diváci
v úvodných príhovoroch dozvedieť aj zaujímavosti z jeho
života, ktoré tematicky nadväzovali konkrétne koncerty.
Ako prví si mohli barokové variácie vychutnať obyvate
lia a návštevníci Kacvína. Podvečer 15. augusta sa miest
ny kostol Všetkých svätých zaplnil takmer do posledného
miesta. Starší, mladší i najmladší, domáci i turisti, sa na
takmer dve hodiny započúvali do tónov hudby J. S. Bacha
a Dietericha Buxtehudeho v podaní Scepus Baroque pod
taktovkou Andrzeja Zawisza.
Na druhý deň podvečer zazneli barokové tóny v kosto
le svätého Martina v Krempachoch. I tu si ani
domáci, ani turisti nenechali ujsť prekrásny
zážitok a svätyňa bola opätovne plná hudby
chtivých divákov. Hudobné variácie J. S. Bacha
a Georga Philippa Telemanna predstavila česká
flautistka Michaela Koudelková a čembalista An
drzej Zawisza.
Baroková hudba znela v spišských kostoloch
aj nasledujúci víkend. V sobotu podvečer, 22.
augusta, bolo počuť barokové tóny v podaní
Scepus Baroque pod taktovkou Andrzeja Mi
kołaja Szadejko v chráme svätého Stanislava
vo Fridmane. Zaujímavosťou je, že hudba hra
ročník 57

la Bachove hudobné fascinácie na kópiách nástrojov od
vodených z obdobia baroka. Violončelo pritom vyrobil, na
objednávku Národnej filharmónie vo Varšave, krempašský
rodák Vojtech Łukasz, ktorý momentálne pôsobí v Národ
nej opere ako konzervátor. Hudobníci, ako aj diváci priví
tali vo Fridmane prítomného majstra veľkým potleskom.
V nedeľu, 23. augusta, chrámová baroková hudba zazne
la taktiež v kostole svätého Bartolomeja v Nedeci. Orgánový
koncert v štýle J. S. Bacha v podaní Tomasza Orłowa prilá
kal do nedeckej svätyne opäť množstvo návštevníkov. Sériu
spišských barokových koncertov ukončil Karpatský baroko
vý orchester pod taktovkou Patrycje Domagalskiej-Kałuża,
ktorý v jurgovskom kostole svätého Sebastiana predstavil
Spišskú večeru pre štyri ruky: Bach verzus Handel.
Súčasne s barokovou hudbou mohli záujemcovia v rám
ci dní otvorených dverí, navštíviť v dňoch 22. a 29. augus
ta prekrásne historické spišské kostoly v Nedeci, Kacvíne,
Fridmane, Krempachoch, Novej
Belej, Tribši, Jurgove, či Nižných
...v Krempachoch
a Vyšných Lapšoch a pokochať
sa nielen barokovými pamiat
kami, ale aj inými historickými
reminiscenciami.

...vo Fridmane
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Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši II.
autor Mgr. Martin Garek, PhD.
foto archív redakcie
Poliaci videli v získaní území Oravy a Spiša, ako nás informuje správa určená Ministerstvu zahraničních věcí v Prahe, viacero
hľadísk. Správa čerpala z článku „Význam Spiša a Oravy pre Poľsko“
uverejnenom v Kurjeri Polskom dňa 7. decembra 1919.

P

rvé stanovisko bolo strategické, keď autor vnímal
pozíciu Podhalia a Nového Targu ako nevýhodnú,
z dôvodu, že ide o klinovité územie, na troch stra
nách susediace s cudzím štátom, „který jak víme chová
se vůči nám nejen nepříznivě, ale přímo nenávistně“.
Toto kritické postavenie by sa zmenilo pripojením Spiša
a Oravy k Poľsku, keď by v tomto prípade Podhalie tvorilo
s novými okresmi súvislý celok. Nasledovným stanovis
kom bolo národohospodárske, pričom Podhalie pokladá
autor za hospodársky nesamostatné, ktoré je odkázané
na dovoz z cudzích okresov, predovšetkým zo samotnej
Oravy a Spiša. Oravu a Spiš pokladá napriek hornaté
mu charakteru za poľnohospodársky lepšie situované
a kým na Podhalí „daří se sotva oves, nebo v nejlepším
případě nějaký velice špatný druh žita, vidíme na příklad
v Oravě překrásné druhy a dokonce i pšenici. Sklízeň bývá
zpravidla tak hojná, že směle lze obilí odtud vyvážeti do
sousedních území. Ještě lépe situována jest v tom ohledu Spiš. Tam zejména v údolí Popradu daří se vše, s čím
setkáváme se v okresích pokladaných za rolnické, takže
místní půda může konkurovati s nejúrodnějšími částmi
Polska.“ Autor vyzdvihuje aj lesné bohatstvo Oravy a Spi
ša, ktoré je možno použiť na vývoz a zásobovanie iných
okresov. Upozorňuje aj na rozvíjajúci sa priemysel, predo
všetkým textilný a drevársky, ktorý začína zasahovať aj do
Podhalia. Posledným stanoviskom, na ktoré autor článku
poukazuje, je zdravotnícke hľadisko. Predkladá predo
všetkým možnosť liečby tuberkulózy, pričom južné svahy
Tatier pokladá za vhodnejšie na túto liečbu, vzhľadom na
poveternostné podmienky.17 Všetky tieto aspekty, plus
ešte národnostný, pokladá autor za životne dôležité pre
Poľsko a apeluje na vládne orgány, aby vyvíjali väčšiu
aktivitu v prospech priaznivého výsledku plebiscitu na
Orave a Spiši. Poukazuje na aktivitu československých
orgánov a domnieva sa, že v súčasnej dobe, teda v de
cembri 1919, by plebiscit dopadol v neprospech poľskej
strany.
Národnostná situácia na sporných územiach nebola
úplne jasná. Poliaci sa odvolávali na sčítanie ľudu z roku
1910. Na Spiši sa malo v tom roku nachádzať v 23 obciach
1 657 inonárodných obyvateľov, kým na Orave až 15 839.18
Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky Praha
(ďalej AMZV Praha), f. Zastupitelské úřady v Polsku 1918-55 (ďalej
ZÚ Polsko), škat. 59, č.j. 2486/508.
18
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava :
Ústredná správa Slovenskej ligy, 1946, s. 89-92.
17
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Nespoľahlivosť týchto výsledkov na hornej Orave dokazuje
československé sčítanie z roku 1919, podľa ktorého v ce
lej Orave žilo 69 480 Slovákov, kým Poliakov len 2 500.19
Pravdepodobné je, že goralské obyvateľstvo týchto území
nemalo v roku 1918 a v prvom polroku 1919 úplne jasnú
predstavu, do ktorého štátu chce patriť. Podliehalo propa
gande vedenej z obidvoch strán, aj keď treba povedať, že
z poľskej strany sa prejavovala väčšia starostlivosť o dané
obce a obyvateľstvo.
V tomto období kolovalo Slovenskom množstvo klamli
vých správ o budúcnosti Tešínska, Oravy a Spiša. V Slovákovi sa už 6. septembra 1919 objavila správa, že otázka
Tešínska sa nevyvíja v prospech Č-SR a že Veľká Británia
je naklonená možnosti odovzdať Tešín Poľsku za to, „že
pomáha Anglicku v boji proti ruským boľševikom“.20 Táto
možnosť bola len hypotézou, a na druhej strane, v tomto
období bojovali proti boľševikom aj československé légie
v Rusku, takže by prípadne aj Praha mohla podobným
spôsobom argumentovať. Napriek tomu, takáto možnosť
sa v Slovákovi objavila aj v neskoršej dobe. Začiatkom janu
ára 1920 noviny informovali, že zástupcovia Dohodových
mocností rokujú v Prahe a vo Varšave „o urovnaní, ktoré
by uspokojilo oba štáty. Tešinsko má byť bez plebiscitu pripojené ku našej republike. Poliaci za to zrieknutie majú byť
odškodnení z Ruska. Dostali by Volynsko, Bielu Rus a časť
územia litevského. Okrem toho dostalo by Poľsko i východnú Halič.“21 Poľsko-ruská vojna teda zohrávala v predsta
vách redakcie Slováka významné miesto, o čom svedčí aj
množstvo článkov, v ktorých sledovali postup poľských
vojsk, respektíve diplomatické konania poľskej vlády. Av
šak možnosť výmeny Tešínska za zisky na východe reálne
nehrala úlohu v plánoch Dohody.
Naproti tomu 3. októbra 1919 prišiel Slovák so sprá
vou, že sa šíria hlasy o neutralizácii Tešínska, čo malo zna
menať, že toto územie nepripadne ani Poľsku ani Č-SR.
Z Tešínska sa malo vytvoriť autonómne územie pod dozo
rom Spoločnosti národov, pričom uhoľné bane na Tešín
sku už mali mať skúpené Spojené štáty americké.22 Priro
dzene, táto správa bola nepravdivá a USA nemali žiadny
záujem angažovať sa v strednej Európe, vzhľadom na
svoju politiku izolacionizmu, ku ktorej sa po prvej svetovej
vojne vrátili. Nakoniec v marci 1920 priniesol Slovák sprá
vu, že na Tešínsku Poliaci opakovane vyvolávajú nepokoje,
so zámerom využiť následne situáciu, „tam urobiť poriadok“ a vojensky obsadiť toto územie. Tieto ich snahy mali
podporovať aj Maďari a Taliansko. „Poliaci sú dohodnutí

Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), f. Spišská župa 1860 1922 (ďalej SŽ), škat. 2844, inv. č. 2920, č. sign. 7934/1919.
20
Slovák, roč. 1, 1919, č. 34, s. 2.
21
Slovák, roč. 2, 1920, č. 4, s. 4.
22
Slovák, roč. 1, 1919, č. 38, s. 2.
19
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s Maďarmi, o tom neni pochybnosti. Ich oči stále gánia na
Slovensko a karpatskú Rus.“23
Proti prípadnému pripojeniu Oravy, Spiša a Tešínska
k Poľsku sa samozrejme konalo množstvo delegácií, pro
testov a demonštrácií. O jednej informoval aj Slovák, keď
písal, že 28. septembra 1919 sa v Trstenej konalo „veľké
shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave za integritu Oravy, Spiša a Tešínska“. Na tomto zhromaždení vystú
pili viacerí rečníci, medzi inými Dr. Ján Kovalík, predseda
Slovenskej ľudovej strany na Orave, katolícky farár v Liesku
Andrej Bážik a František Skyčák. Kovalík informoval o úto
koch zo strany Národných novín, ktoré toto zhromaždenie
už vopred označili, že „sa malo rokovať o odtrhnutí Spiša
a Oravy od československej republiky“. Prirodzene tento
útok Kovalík odmietol, vyslovil sa „aby celá Orava a Spiš
ku Slovensku a Tešínsko k našej republike patrily“, a pou
kazoval na hospodárske, spoločenské a politické dôvody
a zväzky, ktoré Oravu pútajú k Slovensku. V podobnom
duchu mali hovoriť aj ostatní rečníci. Záverom zhromažde
nia bola prijatá, ako nás informuje Slovák, rezolúcia v na
sledujúcom znení: „Veľké shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave, vydržiavané v Trstenej 28. septembra
s najväčším oduševnením žiada integritu československej
republiky, a preto rozhodne protestuje proti odtrhnutiu
Oravy, Spiša a Tešínska; vyslovuje svoju loyálnú oddanosť
pánu prezidentovi Republiky; vyhlasuje, že ako doposaváď neohrožene hájila strana integritu Česko-slovenskej
Republiky, tak aj vtedy bude túto integritu neohrožene
hájiť, keď Slovensko bude mať svoju žiadanú a sľúbenú
samosprávu (autonómiu) obzvlášte v rečovom, zákonodárnom, administratívnom, súdobníckom, hospodárskom,
cirkevnom, školskom ohľade; žiada spravovanie celého štátu na kresťanských zásadách, vychovávanie mládeže v náboženskom duchu a upotrebenie jestvujúcich, roduverných
slovenských síl vo všetkých odboroch štátneho života na
Slovensku.“24 Podobne vyjadrili svoju vôľu aj Spišiaci, keď
zorganizovali delegáciu, 150 spišských Magurčanov, do
Prahy k prezidentovi republiky T. G. Masarykovi, pri príle
žitosti jeho 70-tych narodenín, „aby ukázali svoju vernosť
a prítulnosť k československej republike“.25 Na plebiscit
nom zhromaždení v spišských Matiašovciach a v Reľove
rečnili aj americkí Slováci Jozef Matiašovský a Ján Mar
tančík, rodáci zo Spiša. „I na tých oboch miestach dôrazne
vyjadril ľud svoju žiadosť, že aj naďalej chce prislúchať ku
Slovensku.“26 Podobné plebiscitné zhromaždenia v pro
spech Č-SR, ktorých sa zúčastnili Matiašovský a Martančík,
sa konali aj v Haligovciach, Vyšných Lapšoch, Richvalde27,
či v Lipníku .28 O demonštráciu pre Poľsko sa snažili aj poľ
skí predstavitelia. Dňa 13. júna 1920 prišiel na plebiscitné
23

s. 1.

Nebezpečné zjavy za hranicou. In: Slovák, roč. 2, 1920, č. 50,

24
Veľké shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave za in
tegritu Oravy, Spiša a Tešínska. In: Slovák, roč. 1, 1919, č. 39, s. 1.
25
Slovák, roč. 2, 1920, č. 59, s. 4.
26
Slovenské plebiscitné zhromaždenie. In: Slovák, roč. 2, 1920,
č. 111, s. 3.
27
Dnešná obec Veľká Lesná.
28
Slovák, roč. 2, 1920 č. 105, s. 3; Slovák, roč. 2, 1920, č. 95, s. 3.
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Rodák z Nedece Jozef
Maťašovský organizoval
zhromaždenia v prospech
Československa

územie do Spišskej Starej Vsi poľský generál Latinik, spolu
s Machayom a inými poľskými agitátormi. Ľud ich mal ale
odmietnuť so slovami, „kde boli vtedy Poliaci, keď Maďari
slovenský národ utláčali, Hlinku areštovali. Prečo sa Poliaci
vtedy o nás nestarali?“29
Slovák taktiež informoval o listoch Slovákov z Ameri
ky, ktorí sa jednoznačne vyjadrovali v prospech Slovenska
a teda Č-SR. Dokonca sa objavila správa rodáka z Richvaldu
Jána Bombaru, že „My sme tu už hlasovali 10. decembra,
lebo Slovenská Liga postarala sa u mierovej konferencii
v Paríži, aby aj nám bolo dovolené hlasovať. My sme už vykonali svoju povinnosť za národ náš slovenský. Vykonajte
aj vy, že chcete ostať aj naďalej Slovákmi a nie Poliakmi.“30
Podobne písal aj ďalší richvaldský rodák Michal Mačuga
už 30. novembra 1919. Ten písal v zastúpení viacerých
Slovákov v USA. V liste uznával, že „reč naša je miešaná
následkom stykov s bratmi Poliakmi, ale nie je polskou rečou“. Aj on spomínal hlasovanie medzi americkými Magur
čanmi a Oravcami, „ktoré bude zaslané do Paríža na mierovú konferenciu“. Podľa neho sa títo Slováci v USA vyjadrili,
„že za žiadnych podmienok neprajeme si, aby obce nášho
severného Spiša a severnej Oravy prislúchaly k Poľsku... Že
na žiaden pád nechceme ani nikdy nebudeme prislúchať
ku šľachtickému Poľsku.“31 Popieral teda etnografické sta
novisko, na základe ktorého Poliaci opierali svoje nároky
na slovenské územia, a prezentoval ich len ako dôsledok
stáročných kontaktov. Aj zahraniční Slováci teda prejavo
vali zvýšený záujem o osudy svojich rodných dedín na Slo
vensku.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
29
30
31

Slovák, roč. 2, 1920, č. 123, s. 3.
Slovák, roč. 2, 1920, č. 7, s. 3.
Slovák, roč. 2, 1920, č. 9, s. 4.
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Choreografický kurz na Orave
text Dorota Moś
foto Dorota Moś a archív LŠCHĽT

V Zuberci na Orave sa konala tento rok Letná škola choreografie ľudového tanca (LŠCHĽT) pre vedúcich a členov krajanských
folklórnych súborov. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave zorganizovalo tento kurz, s finančnou
pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, už šiesty rok.

L

etnej školy sa zúčastnili krajania z Chorvátska, Srbska,
Česka, Švajčiarska, Rumunska a Poľska. Z Poľska kurz
absolvovali členovia krajanských folklórnych súborov
Zelený Javor z Krempách, Spiš z Novej Belej a Hajduky
z Vyšných Lápš. Tento rok účastníci mali možnosť spo
znávať mikroregión Oravy a naučili sa oravské a goralské
tance. Výučbu choreografie slovenského ľudového tanca
mal už šiesty rok na starosti docent Janko Blaho – dlho
ročný pedagóg a osobnosť Vysokej školy múzických umení
v Bratislave, ktorý v súčasnosti pôsobí na Katedre tanečnej
tvorby.
Tanečnú školu a choreografiu sme absolvovali pod ve
dením Dr. Martina Urbana a Róberta Vavreka. Počas desia
tich dní, ktoré sme strávili na Orave v Zuberci, sme získali
nielen tanečné zručnosti zo spomínaného regiónu, ale tiež
množstvo informácií o tomto kúte Slovenska. Navštevujúc
skanzen oravskej dediny sme sa dozvedeli zaujímavosti
o histórii a tradícii, pozreli si drevený kostolík v Tvrdošíne,
Art Galériu Schurger a plavili sa loďou po Slanickom jaze
re. Priamo sme mali možnosť obdivovať aj oravskú príro
du na Roháčoch. Neodmysliteľnou súčasťou spoznávania
oravskej kultúry bola návšteva Oravského hradu a Mlynu
v Oblazoch.
Krajania sa stretli s osobnosťami slovenského folklóru,
ktorí folklór – spev, tanec a tradície zachovávajú pre ďal
14
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šie generácie. Účastníci kurzu mali možnosť podiskutovať
aj s Doc. Ing. Viliamom Gruskom – scénografom, pedagó
gom, etnografom, dramaturgom, scenáristom a režisé
rom. Pozreli si tiež pamiatky obce Podbiel, zúčastnili sa
školy ľudového tanca v kultúrnom dome, ako aj ľudovej
veselice, kde si mohli zatancovať s domácimi. Okrem toho
sa zúčastnili skúšok detských folklórnych súborov a súbo
ru Vienok z Bratislavy. To, čo sa krajania naučili, predvied
li v skanzene Oravskej dediny, každý oblečený vo svojom
kroji. Zavŕšením choreografického kurzu bola účasť na
Podroháčskych slávnostiach.
Celkovo mali účastníci kurzu 32 vyučovacích hodín ná
cviku choreografie tancov z oravského regiónu a krátke
prednášky k jednotlivým druhom tancov. V rámci náplne
programu bolo 8 hodín odborných prednášok o sloven
skom folklóre a reáliách. V poobedňajších a večerných

Ťažká práca počas nácviku
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hodinách boli doplňujúce aktivity, teda návštevy spomína
ných kultúrnych pamiatok a múzeí.
Tento kurz je medzi krajanmi veľmi vítaný a teší sa
veľkej popularite. Niet sa čomu čudovať, že je vždy plne
obsadený. Možno tu totiž získať nové tanečné zručnosti,
podiskutovať s odborníkmi, na ktorých sme sa mohli obrá
tiť v každej chvíli s otázkami týkajúcimi sa vedenia folklór
nych súborov. Takýto choreografický kurz je neoceniteľný
a veľmi nápomocný pre vedúcich súborov, ktorí získavajú
nové vedomosti a informácie. Zároveň nastáva tiež výme
na skúseností.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí
podporujú tento kurz a všetkým tým, ktorí ho organizujú.
Poďakovanie patrí riaditeľke Centra ďalšieho vzdelávania
UK v Bratislave PaedDr. Janke Chládeckej, PhD., koordiná
torke projektu, ktorá sa o účastníkov starala počas celého
pobytu Mgr. Ľudmile Ábelovej a samozrejme našim cho
reografom doc. Jankovi Blahovi a Dr. Martinovi Urbanovi
i Róbertovi Vavrekovi, vedúcemu FS Skorušina za ich od
bornú prácu. Veľmi radi sme prelievali pot na nácvikoch

Podvlčania v Krakove

Usmievaví tanečníci

a verte, že spoločné chvíle strávené na nácvikoch i to čo
sme sa naučili a získali tento rok od našich školiteľov, nám
bude určite nápomocné pri práci v našich súboroch a za
ručujeme, že slovenské tance budú šírené aj mimo Sloven
ska.

Ľudová kapela Pavla Czaju

autor Milica Majeriková-Molitoris
foto M. Majeriková-Molitoris, Ľ. Molitoris
Slovenský dom v Podvlku hneď po svojom otvorení začal pulzovať čulým životom. Nacvičuje v ňom, okrem iných, aj podvlčianska dychovka, ktorá funguje pod taktovkou Luciána Bryju, pri
miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku. Pri peknom počasí
majú členovia dychovky nácviky taktiež vonku, čo prilákalo k Slovenskému domu už viacero poslucháčov.

P

o dlhšej odmlke, ktorá bola spôsobená práve rekon
štrukciou Slovenského domu, sa členovia dychovky
predstavili 30. augusta na krakovskom hlavnom ná
mestí. Na úvod krátku históriu telesa predostrel miestny
moderátor a následne divákov pozdravil aj generálny ta
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jomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý všetkých priaznivcov
dychovej hudby pozval taktiež na naše podujatie do Vyš
ných Lápš. Potom už hudby chtivým divákom i okoloidúcim
turistom zahrali Podvlčania slovenské ľudové piesne i iné
dychové skladby, za čo ich početne zhromaždené publi
kum ocenilo veľkým potleskom. Vystúpenie podvlčianskej
dychovky počas výstavných trhov ľudového umenia v Kra
kove, uskutočňovaných pod riaditeľskou taktovkou taktiež
Oravca Jozefa Spišiaka, finančne zabezpečil Spolok Slová
kov v Poľsku.
V rámci spomínaných trhov priniesli návštevníkom
Krakova kúsok slovenskej kultúry z Oravy aj ďalší Podvl
čania. Dňa 14. augusta sa predstavila Ľudová kapela Pav
la Czaju, ktorá zahrala jednak samostatne, ale prihrávala
tiež spojenému oravskému folklórnemu súboru. O týždeň
neskôr tá istá kapela zabávala tanca chtivých návštevníkov
Krakova počas podvečernej ľudovej zábavy. Počas vyše
dvoch týždňov trvajúce podujatia vystúpilo na krakovskom
námestí taktiež niekoľko súborov zo Spiša.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

15

Slovenská pieseň, tanec a hudba zaujala
autor Peter Luha
foto Jarmila Bereščíková, Marián Smondek
Hlavné námestie v Krakove prešlo v čase od 13. do 30. augusta premenou na centrum ľudovej kultúry. Turistov a Krakovčanov
v tomto období lákal a bavil program 39. ročníka Medzinárodných
trhov ľudového umenia. Centrum mesta, zvyčajne obsadené turistami s fotoaparátmi, zažilo premenu na sedemnásť dní. Piatok
21. augusta patrilo pódium slovenským interpretom, tanečníkom
a muzikantom zo Žilinského samosprávneho kraja – bol to Slovenský deň. Priamo v srdci Krakova zazneli írečité slovenské
ľudové piesne okorenené ľudovým tancom s originálnymi choreografiami. Počuť ozvenu slovenských piesní medzi historickými
budovami námestia malo svoje čaro.

Ú

činkujúcich, turistov a hostí v centre Krakova srdeč
ne privítalo slnečné počasie. Otvorenie a zahájenie
Slovenského dňa bolo originálne. Spomedzi stánkov
začal svoju púť had účinkujúcich a hostí, ktorí si kľukatou
cestou medzi lavičkami razil cestu ku hlavnému pódiu. Za
sprievodu píšťal a ľudových nástrojov účinkujúci spievali
ľudové piesne. Jednou z nich bola známa pieseň Červené
jabĺčko, vďaka ktorej sme sa na chvíľku preniesli za hranice
na rodnú zem. Význam podujatia podčiarkli hneď na úvod
štátne hymny oboch krajín, Slovenska a Poľska. Slovenský
deň oficiálne otvárali: Ivan Škorupa - generálny konzul Slo
venskej republiky, Milan Novotný - riaditeľ Slovenského
inštitútu vo Varšave, Zuzana Kmeťová - riaditeľka odboru
kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho
kraja, Helena Šmadlová - referentka marketingu a PR z ús
tredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave a Juraj
Bernaťák - primátor mesta Trstená.
Program otvoril príhovorom generálny konzul: ‒ Milí
Slováci, milí Krakovčania som veľmi hrdý na to, že dnešní
deň uvidíte na Medzinárodných trhoch ľudového umenia
našich muzikantov a hudobníkov zo Slovenska, zo žilinského kraja. On je môjmu srdcu najbližší, lebo som sa sám
v ňom narodil. Okrem hudby a tanca môžete vidieť našich
remeselníkov, ktorí si pre Vás pripravili oblátky, perníky
a výrobky z dreva, a nie len to. V našom informačnom centre nájdete zaujímavé tipy, kde dovolenkovať na Slovensku, informácie o žilinskom kraji a taktiež o celom Sloven16
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sku. Som veľmi rád, že Vám môžeme predstaviť kúsok zo
slovenského tanca, histórie a tradície.
Po ňom prebrala slovo Zuzana Kmeťová, ktorá sa vo
svojom príhovore poďakovala za pozvanie a umožnenú
prezentáciu Žilinského samosprávneho kraja. Odporú
čala návštevníkom vidieť ľudové remeslá v praxi a ume
nie z kraja, ktorý je bohatý svojou históriou, prírodnými
a kultúrnymi pamiatkami. ‒ Sme spolu spätí. Hranica nie
je ďaleko, hranica sa stiera. Veľa Poliakov trávi v našom
kraji svoje dovolenky a naopak veľa Slovákov cestuje do
Poľska a za históriou práve do Krakova. Verím, že každý
z Vás, kto tu dnes je, si nájde to, čo je jeho srdcu blízke a čo
ho bude zaujímať. Možno to bude pre Vás inšpiráciou, aby
ste navštívili žilinský kraj a Slovensko – vyjadrila sa v prího
vore Kmeťová.
K prítomným sa následne prihovorila predstaviteľka
ÚĽUV-u Helena Šmadlová, ktorá poďakovala za možnosť
medzinárodnej prezentácie a zveľaďovaní tradičných
slovenských remesiel i remeselníkov v srdci Krakova. Zá
stupcom samosprávy Žilinského kraja bol primátor mes
ta Trstená Juraj Bernaťák. Vo svojom prejave poukázal na
možnosti slovensko-poľskej spolupráce. Vyzdvihol efektív
nu a ekonomicky výhodnú spoluprácu s gminou Jablonka,
vďaka ktorej bolo uskutočnených niekoľko medzinárod
ných projektov užitočných pre obe strany.
Program otvoril hrou na fujaru „slovenský Jánošík“
Martin Brxa z Turian. Sám na pódiu opísal fujaru ako krá
ľovnú hudobných bačovských nástrojov. Fujara je zapísaná
v zoznamoch Unesco ako nehmotné dedičstvo Slovenska.
Nie nadarmo bolo v programe vedľa jeho mena napísané
– inštrumentalista. To, že tento prívlastok nie je náhodný
potvrdil zahraním a zaspievaním druhej skladby. Zahral na
píšťalke „Hmatovke“, ktorá nemá žiadne prstové dierky
a umelec preberá s prstami iba pri otvore na jej spodne
časti. Ak poznáte, môžete sami doplniť text jeho druhej
piesne: ‒ Ej bol som v meste Žiline i zo Žiliny v Trenčíne,
i ešte som nevidel krajšieho dievčaťa jako moja milá je...
Na začiatku úľak a neskôr údiv vyvolal vstup Detského
folklórneho súboru Kelčovan z Kysúc. Tí najmenší, vybehli
na pódium s výskotom a veľkou energiou. Do mikrofó
nu zaznel nadšený chlapčenský výkrik: ‒ Deti, poďme sa
hrať! V tom vybehli ostatné deti z folklórneho súboru na
9/2015

Deťom sa nechcelo hrať, tak začali tancovať

pódium. No, hrať sa im nechcelo, radšej začali tancovať.
Slovenské ľudové tradície, zvyky a piesne po najmenších
ukázali prítomným starší členovia súboru. Obdiv a potlesk
po vystúpení neprišiel len z hľadiska. Okoloidúci turisti sa
zastavovali a začali vyťahovať svoje fotoaparáty i mobilné
telefóny, aby si zvečnili vystúpenie, ktoré pravdepodobne
ešte nikdy a nikde nevideli. To je medzinárodná reklama
a prezentácia nie len pre žilinský kraj, ale pre celé Sloven
sko, ako sa patrí.
K tradičným bačovským nástrojom patria isto i gajdy.
Priaznivcov tohto nástroja potešil svojím vystúpením Pavol
Kužma, ktorý svoje hranie obohatil piesňami z Kysúc. Práve
on so svojou manželkou založil v roku 1972 detský folklórny
súbor Kelčovan pri ZŠ vo Vysokej nad Kysucou. Dobrý pocit
vyvolalo isto aj vystúpenie otca zo synom, s názvom Helin
gónkari. Ako už je jasné z názvu, ich hlavným nástrojom bola
heligónka, jeden z najobľúbenejších hudobných nástrojov.
Na jej pôvod si nárokujú Rakúšania, Nemci i naši západní
susedia – Česi. Svoje miesto mala okrem tradičnej ľudovej
hudby v programe i populárna slovenská hudba, zastúpená
dvojicou umelcov. Hudobná skupina Alex zaspievala známe
slovenské, ale i zahraničné hity.
Nedá mi nespomenúť súťaž v plieskaní bičom. Už spo
mínaný „slovenský Jánošík“ Martin Brxa ovláda nielen
píšťalové nástroje, ale i prácu s bičmi. Traja dobrovoľníci
spomedzi publika mali možnosť vyhrať dva voľné lístky do

Zaujatí diváci sledovali čo sa deje na pódiu
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Had účinkujúcich a hostí - ich originálny vstup na pódium

Aquacity Poprad. Súťaže sa zúčastnili dvaja Poliaci a jeden
Nemec. Každý z nich si plieskanie vyskúšal najprv s Marti
nom a potom mal tri vlastné pokusy. Prvý súťažiaci, Kra
kovčan Róbert, počas svojho pokusu nechcene trafil bičom
svojho učiteľa Martina, ktorému na tvári ostala jasná čer
vená stopa. Myslel som, že nakoniec určite nevyhrá, lebo
o celkovom víťazovi rozhodoval práve Martin. Nakoniec,
i keď s fľakom na tvári zdvihol Róbertovu ruku na znak ví
ťazstva. Tu sa preukázala slovenská nátura a spravodlivosť.
I keď trafil bičom Martina, aj tak vyhral. Jednoducho preto,
lebo bol najlepší.
Počas Slovenského dňa, v srdci Krakova, si mohli náv
števníci v neďalekých stánkoch zakúpiť remeselné výrobky
od slovenských majstrov. Informačné centrum malo pri
pravené dvojjazyčné letáky o zaujímavých dovolenkových
destináciách na Slovensku. A nielen to. Samozrejmosťou
boli propagačné materiály, ktoré predstavovali kultúru,
tradície, mestá a všetko to, čo je so Slovenskom späté. Člo
vek mal na tom kúsku námestia zvláštny pocit. Na chvíľu
sa vrátil domov na Slovensko prostredníctvom hudby, tan
ca, spevu a slovenčiny i keď bol fyzicky úplne inde. Turisti
s fotoaparátmi a s otázkou: What is that? (z angl.: Čo je
to?) a s ukazovákom namiereným na pódium. Aj to bolo
súčasťou Slovenského dňa. Takýchto Slovenských dní by
sme potrebovali viac, veď naša kultúra, história i tanec má
čo ponúknuť každému návštevníkovi Slovenska.

Generálny konzul Slovenskej republiky Ivan
Škorupa počas svojho príhovoru
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Cestovanie medzi Slovenskom a Poľskom
autor Peter Luha
foto Peter Luha, Marián Smondek
Je to už niekoľko rokov, čo Slovensko i Poľsko vstúpili do tzv.
Schengenského priestoru. Otvorili sa hranice i možnosti cestovania
medzi našimi krajinami. Je však ponuka dopravcov dostačujúca?

Z

dá sa, že cestovanie medzi Poľskom a Slovenskom je
dnes viac problémové ako v minulosti. Autobusoví do
pravcovia ponúkajú iba jedno pravidelné spojenie me
dzi našimi krajinami, z Varšavy do Bratislavy. Počas sezóny sa
pridá aj niekoľko sezónnych spojov. V mesiacoch júl až august
premáva autobus na trase Krynica – Tylicz – Bardejov – Bar
dejovské kúpele. Druhým sezónnym spojom je prepojenie
Popradu a Zakopaného. Autobus premáva od polovice júna
do polovice októbra každý pondelok, nedeľu i sviatok. Medzi
sezónne spoje sa dá zaradiť autobus súkromného prepravcu,
ktorý premáva medzi Ružomberkom a Jablonkou jedenkrát v
mesiaci. Dôvodom cesty sú nákupy a trhy v Jablonke.
Významnú úlohu v osobnej preprave majú súkromné
prepravné spoločnosti. Svojim zákazníkom ponúkajú od
voz na letiská do Krakova, Katovíc a Rzeszowa. Ich služby
môžu využiť aj tí, ktorí necestujú iba na letiská. Spoloč
nosti taktiež ponúkajú zastávky v mestách, ako sú naprí
klad Krakov, Vroclav, Lublin, Zakopané a ďalších. Novinkou

v preprave cestujúcich je spoločnosť Tiger Express. Spo
ločnosť spustila prvé linky začiatkom mája tohto roku na
trase Košice – Katovice airport a späť. Minibusy premávajú
na trase počas celého týždňa, dvakrát do dňa, z oboch cie
ľových miest. Odviezť na Slovensko, či do Poľska sa môžete
aj prostredníctvom ponúk na facebooku, kde si však nemô
žete byť istý, na koho natrafíte. Poslednou možnosťou na
štyroch kolesách je taxi. Cestovať do prihraničných miest
a odtiaľ sa nechať previesť taxíkom cez hranicu. Najzdravší
a najlacnejší prechod cez hranicu je po vlastných, teda ak
nemáte veľa batožiny a bývate v prihraničných obciach.
Jediný aktívny železničný prechod pre osobnú prepra
vu je v súčasnosti na trase Čadca – Zwardoń. Otvorenie
trate ako aj jej výstavba prebehli v ešte Uhorsku, začiatok
prevádzky sa datuje k 3. novembru 1884. Zaujímavý úsek
sa nachádza medzi obcou Skalité na sedlo Zwardoń vo
výške 600 m.n.m., kde je stúpanie trate až 28%. Spojenie
prihraničnej obce Plaveč a mesta Muszyna je v súčasnosti
nefunkčné, ako aj trať Michaľany – Łupków. Z Poľska cez
Slovensko prechádza ešte nočný miestenkový vlak Silesia.
Je to názov rýchlika, ktorý spája Budapešť s Krakovom a
využíva taktiež slovenské koľajnice, pričom prechádza cez
Bratislavu a celkovo má na Slovensku štyri zastávky. Ako
vyplýva z našej malej ankety, táto situácia nie je uspoko
jujúca.

ANKETA

Názory na cestovanie medzi Slovenskom a Poľskom sú rôzne...

V

nasledujúcej ankete sme sa pýtali ľudí, ktorí
pravidelne cestujú medzi Slovenskom a Poľskom
na možnosti osobnej prepravy medzi týmito kra
jinami. Opýtaní odpovedali na základe svojich osob
ných skúseností. Položili sme im tri otázky:
1. Je podľa Vás preprava a cestovanie medzi Poľskom
a Slovenskom bezproblémové? Ak nie v čom vidíte
najväčšie nedostatky?
2. Ako cestujete Vy osobne medzi týmito krajinami?
3. Čo by podľa Vás mohlo napomôcť lepšiemu doprav
nému spojeniu krajín?
1. Osobne vidím dva veľké nedostatky.
Prvým je chýbajúce spojenie oboch
krajín diaľnicou alebo rýchlostnou
cestou, aby sa obišli niektoré mestá a
dedinky. Druhým je chýbajúce vlakové
spojenie smer Chyžné.
Peter
2. Cestujem svojím autom, bez neho si
z Dolnej Lehoty
nechcem cestovanie ani predstaviť.
(zamestnanec
3. Poľská a slovenská strana by sa mali
medzinárodnej
spoločne dohodnúť, ako by sa dala si spoločnosti sídliatuácia čo najlepšie vyriešiť. Môj názor
cej v Krakove)
je vybudovanie železničného prepo
jenia Trstená – Chyžné alebo vybudovanie rýchloko
munikácie, či diaľnice. Lepšiemu cestovaniu by určite
napomohlo aj viac priamych autobusových spojení.
___
1. Cestovanie je náročné, je ťažké nájsť priame vlako
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ
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venskom. Niekedy som musela trikrát
prestupovať kým som sa dostala do
mov.
2. Teraz cestujem súkromným mikrobu
som, ktorý jazdí niekoľko mesiacov. Je
to praktickejšie a rýchlejšie než pred
Ivana z Prešova
tým, keď som musela stále písať ale
(študentka
bo telefonovať súkromnej preprave.
Jagelovskej
Tá ma previezla cez hranice do Popra
univerzity
du. Odtiaľ som už cestovala domov
v Krakove)
vlakom.
3. Možno by pomohlo zrekonštruovanie koľajníc a ob
novenie vlakových spojení, ktoré fungovali medzi
krajinami v minulosti. Väčšina Poliakov síce cestuje
autobusom, ale vlakové spojenie by obom krajinám
viac pomohlo ako uškodilo.
___
1. Cestovanie nie je určite bezproblémové,
bez vlastného auta sa cestuje cez hrani
ce len veľmi ťažko. Napríklad cez hrani
cu v Spišskej Starej Vsi, ktorá je pre mňa
najbližšia, nepremáva žiaden autobus.
2. Medzi Poľskom a Slovenskom cestujem
pravidelne osobným autom.
Michal
3. Podľa môjho názoru by sa situácia zlep
z Kacvína
(študent
šila, ak by medzi krajinami premávalo
hudobného
nejaké pravidelné autobusové spojenie.
Nemuseli by to byť diaľkové linky, ale konzervatória
v Žiline)
prihraničné autobusové spojenia.
9/2015

O problémoch a ich možných riešeniach
sme sa porozprávali s gen. konzulom SR
Ivanom Škorupom

Čo je dôvodom, že ne
premávajú pravidelné vla
kové alebo autobusové
spojenia medzi našimi kra
jinami?
– Osobne si myslím, že
dôvodov je viac. Na pr
vom mieste to je neexis
tencia diaľničného prepo
jenia Poľska a Slovenska,
ďalej je to horšia kvalita
cesty (za posledné roky
sa kvalita ciest bohužiaľ
zhoršila na pohraničnom Genrálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa
území Slovenska viac ako
v Poľsku) a snaha cestujúcich – turistov byť čo najﬂexibil
nejšími t.j. nezávislými na verejnom prepravcovi. Dôležitou
skutočnosťou je aj to, že za prácou alebo štúdiom, nedo
chádza z jednej krajiny do druhej pravidelne veľa osôb.
Na prepravu medzi krajinami sa zväčša sústredili pod
nikatelia a súkromní prepravcovia. Prečo nie je, podľa
Vás, preprava osôb medzi krajinami atraktívna pre slo
venské autobusy a vlaky?
– V súčasnosti je pre podnikateľský sektor najdôleži
tejšia rentabilita nákladov. V minulosti boli zriadené napr.
vlakové spojenia z Poľska do Košíc, ktoré využívalo len pár
osôb, tak prepravca pochopiteľne prepravu zrušil, pretože
bola vysoko stratová.
Môže byť problémom nedostatočne vybudovaná in
fraštruktúra medzi krajinami?
– Áno aj. Veľmi aktívne sa snaží o rozširovanie akýchkoľ
vek dopravných spojení aj pán J. Bosnovič, zástupca SACR
v Poľsku. On má osobnú skúsenosť, že poľskí prepravcovia
nemajú záujem napr. o zriadenie sezónnej linky do Jasnej
práve z dôvodu, že preprava po nie najlepších cestách by
trvala skoro 5 hodín.
Nepociťuje konzulát záujem obyvateľov z pohraničia
Slovenska, pracujúcich Slovákov v Poľsku o zriadenie pre
pravných liniek medzi SR a PR (vlaky alebo autobusy)?
– Pár záujemcov sa o problematiku prepravy zaujímalo,
no za posledný rok a pol, od môjho príchodu do Krakova,
som nezaznamenal ani jednu oficiálnu žiadosť o zriadenie
prepravnej linky.
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Ako by sa, podľa Vás, dala vyriešiť situácia v doprave
medzi oboma krajinami?
– Samozrejme vybudovaním kvalitnejších ciest. Na vý
chodnej hranici v poslednom období silnie záujem o za
čatie výstavby „Via Carpathia“, z ktorej pre nás bude naj
významnejší úsek z Rzeszowa do Prešova. Z Krakova tiež
dôjde ku zlepšeniu cestného spojenia so SR cez Oravu po
dostavbe rýchlocesty z Lubiena do Rabky, ktorá je už v pro
cese verejného obstarávania. Najnádejnejšie vyzerá spoje
nie cez Kysuce, kde by malo byť vybudované prvé diaľničné
spojenie severjuh, ktoré pôjde z Poľska na Slovensko.
Čo by podľa Vás najviac pomohlo k navýšeniu počtu
prepravcov medzi oboma krajinami?
– Nemyslím si, že súčasná situácia v oblasti verejnej
prepravy sa v najbližších rokoch zmení. Veľa turistov,
hlavne starších, využíva organizované zájazdy so zabez
pečenou prepravou, pre lyžiarov je zas nepohodlné pre
kladanie a nosenie lyží na väčšie vzdialenosti a čo sa týka
podnikateľov, tí určite budú naďalej sledovať možnosti
v preprave, ktorá by bola prospešná aj pre nich. Nemám
informáciu ani o pripravovanej významnejšej investícii
v pohraničí, ktorá by dala príležitosť pre prácu osobám
z jednej, či druhej krajiny. Asi jedinou výnimkou je výstav
ba logistického centra pri Rzeszowe a tam je zo strany
maršálka W. Ortyla badateľný silnejúci nátlak na zodpo
vedných, aby hľadali finančné zdroje na výstavbu cesty zo
severu na juh.
Cestujem na linke Košice – Krakov. Môžem vystúpiť aj
v Poprade a využiť tak medzinárodnú prepravu ako vnút
roštátnu? Existuje nejaká legislatíva upravujúca pod
mienky medzinárodnej prepravy, ktorá by zastavovanie
v Poprade prepravcovi zakazovala?
– Medzinárodná preprava sa samozrejme riadi pred
pismi, napr. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č.1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na
medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
a o zmene a doplnení nariadenia (ES). Zriadenie autobu
sovej zastávky zase podlieha súhlasu obce (§44 Zákona
č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave). Takže záujemca o pre
pravu musí najprv požiadať o udelenie povolení a až po
súhlasoch od kompetentných inštitúcií môže vykonávať
prepravu po schválenej trase a zastavovať na schvále
ných miestach a o zmenu je samozrejme možné požiadať
kedykoľvek.
Čas ukáže, ako dopadnú tieto plány a nakoľko budú
mať vplyv na rozvoj verejnej dopravy. Dovtedy si pravde
podobne budeme musieť vystačiť s tým málom, čo máme,
prípadne môžeme založiť vlastnú dopravnú firmu.
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Pred Slovenským
domom v Prahe

Dni slovenského zahraničia
autor Milica Majeriková-Molitoris
Slovenský národ už stáročia obýva neveľké územie v srdci
Európy, ako sa zvykne hovoriť „medzi Dunajom a Tatrami“, kde
v súčasnosti leží aj náš materinský štát – Slovenská republika.
Slováci sa však odtiaľ časom rozpŕchli po celej Európe, ba aj do
celého sveta alebo boli, tak ako veľká časť slovenskej menšiny v
Poľsku, od svojej rodnej krajiny oddelení rozhodnutím veľmocí.
Dnes tak až jedna tretina takmer sedem a pol miliónového slovenského národa žije v zahraničí.

V

o viacerých svojich nových domovských krajinách sa
Slováci začali združovať do najrôznejších záujmových
zoskupení, ktoré im mali napomôcť riešiť ich problé
my, ale dávali aj možnosť komunikovať v rodnom jazyku.
Veľkú časť týchto spolkov dnes združuje Svetové združenie
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré každoročne s finančnou
pomocou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ),
organizuje niekoľkodňové stretnutie – tzv. Dni slovenské
ho zahraničia. Tieto dni sa konajú vždy v inej krajine, aby
sa Slováci z rôznych štátov mohli inšpirovať úspechmi, ale
aj vyvarovať sa chýb iných krajanov.
V tomto roku bola hostiteľom krajanského sveta sloven
ská menšina v Čechách. V dňoch od 8. do 11. augusta sa
teda v českých krajinách stretlo viac ako 20 čelných pred
staviteľov slovenských spolkov z Poľska, Maďarska, Srbska,
Švédska, Francúzka, Malty a samozrejme z Česka. Na akcii
sa zúčastnil aj podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka. Spolok
Slovákov Poľsku zastupoval gen. tajomník Ľudomír Molitoris
a redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris.
Počas prvého dňa mali krajania možnosť vzhliadnuť
slovenský folklór a zabaviť sa na Medzinárodnom festivale
slovenského folklóru Jánošíkov dukát, ktorý sa v staroby
lom moravskom mestečku Rožnov pod Radhoštěm konal
už po sedemnásty krát. V priebehu dňa mohli navštíviť tiež
neďaleké Pustevny s nádherným staviteľským umením
vynikajúceho slovenského architekta Dušana Jurkoviča.
Na druhý deň sa účastníci presunuli do hlavného mesta
Českej republiky – do Prahy. Tu ich najskôr čakalo typické
slovenské pohostenie vo forme bryndzových halušiek v Slo
venskej reštaurácii Panónia a poobede možnosť prehliadky
mesta s poukázaním na významné slovenské pamätihod
nosti. V rámci tejto prehliadky sme navštívili o.i. aj sloven
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ské evanjelické a katolícke
farnosti. Dobrým sprievod
com bola mapa Slovenská
Praha, ktorú vydal Sloven
sko-český klub a ktorá nás
previedla po pamätných
pražských miestach spoje
ných so Slovenskom či Slo
vákmi. Večer potom patril
šansónom
slovenského
umelca, vystupujúceho pod
rôznymi umeleckými mena
mi, tento krát pod pseudo
nymom Gaco Novomesský
a spoločenskému stretnutiu
s krajanmi. Toto podujatie
sa konalo v priestoroch no
vootvoreného Slovenského
domu, ktorý sa podarilo na
dobudnúť krajanom v Česku Ľ. Molitoris v rozhovore so slovenským
s finančnou pomocou ÚSŽZ veľvyslancom P. Weissom
a pomaličky sa už stáva jedným z centier slovenského života
v Prahe.
Nasledujúci deň prijala delegáciu zahraničných Slová
kov v historických priestoroch Staromestskej radnice pri
mátorka hlavného mesta Prahy, rodená Slovenka, Adriana
Krnáčová. Počas následnej prehliadky sme mali možnosť
vidieť prekrásne priestory spomínanej budovy, slávny
orloj, nie však zdola z námestia ako väčšina turistov, ale
zvnútra a pokochať sa pohľadom z vyhliadkovej veže na
stovežatú Prahu. Poobede prijal delegáciu v priestoroch
zastupiteľského úradu aj slovenský veľvyslanec v Prahe Pe
ter Weiss a večer patril opätovne podujatiu v Slovenskom
dome, kde sa konala vernisáž obrazov kovačického in
sitného umenia zo zbierok Dušana Ščevíka s hudobným
programom a projekciou dokumentu o cestách M. R.
Štefánika.
Dni slovenského zahraničia vyvrcholili spoločenským
stretnutím s krajanmi, kde pri pohostení a čaši vína deba
tovali do neskorých ranných hodín o bežných radostiach
i starostiach Slovákov žijúcich v zahraničí, o problémoch
a ich možných riešeniach. A hoci má každá komunita svoje
vlastné starosti, všetci majú na zreteli jeden podstatný cieľ
– zachovanie slovenskosti, tradícií, jazyka a hrdosti náro
da, ku ktorému patria.
9/2015

Krajania z Oravy navštívili Litmanovú i Ľubovniansky hrad
autor Peter Luha
foto Božena Bryjová
Nedeľa je vhodným dňom na výlety či stretnutie s rodinnou.
Tento deň, vyhradený na oddych a relaxáciu, využili aktívne krajania z prihraničných obcí: Orávky, Pekelníka a Podsrnia. Predposlednú augustovú nedeľu, tj. 23. augusta t.r., navštívili pútnické
miesto v Litmanovej (Hora Zvir) i Ľubovniansky hrad, ktorý majestátne dopĺňa panorámu mesta Stará Ľubovňa.

V

ýletu sa zúčastnil plný autobus cestujúcich a zvedav
cov, ktorí chceli vidieť na vlastné oči krásy severného
Slovenska. A tak ich spolu so šoférom vycestovalo
na Slovensko presne 52. Medzi výletníkmi nechýbali deti
a mladí. Prvou zástavkou bola hora Zvir, kde sa krajania
zúčastnili sv. omše so začiatkom o 10.30.
– Na tomto pútnickom mieste ma zaujala kaplnka. Oltár v nej bol prekrásny, – povedala Žofia Fifanská z Oráv
ky. Pútnické miesto je zasvätené Panne Márii, ktorá sa od
5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala dvom diev
čatám: Ivete Korčákovej a Kataríne Češelkovej. Prvej me
novanej zverovala Panna Mária svoje posolstvá, Katarína
bola iba svedkom týchto posolstiev. Zjavenia prebiehali
v majdane pre pastierov a koscov, ktorý stojí v pútnickom
areáli dodnes. Posvätné miesto je duchovne spojené s Ba
zilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. V pútnickom are
áli si všetci účastníci výletu nabrali vodu z prameňa, kto
rý posvätila Panna Mária. Súkromná modlitba, duchovný
rozhovor či prijatie sviatosti zmierenia sú na tomto mieste
samozrejmosťou.
Odtiaľto ďalej pokračovali do Starej Ľubovne, kde sa
nachádza hrad a skanzen. Autentické ukážky sokoliarske
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ho umenia na hrade oslovili najmä deti a mládež výletu.
– Museli sme na hrade ostať dlhšie, lebo moje deti ešte sokoliarov naživo nevideli. Veľmi sa im tam páčilo, – vyjadrila
sa Božena Bryjová z Podvlku. Po hrade návštevníkov spre
vádzal sprievodca, ktorý opisoval podstatné a významné
udalosti z jeho histórie. Hrad Ľubovňa postavili začiatkom
14. storočia. Najvýznamnejšiu udalosť v dejinách hradu
priniesol rok 1412, keď v ňom panovníci Uhorska (Žigmund
Luxemberský) a Poľska (Vladislav II. Jagellovský) podpísali
dohodu o mieri. Po roku 1772, za vlády Márie Terézie hrad
strácal svoje významné postavenie. Najcennejším objek
tom hradu je zrekonštruovaná hlavná veža sprístupnená
verejnosti od roku 2003.
Predposledná augustová nedeľa patrila v ľubovnian
skom podhradí programu s názvom: Návšteva susedov zo
Sandecka v Starej Ľubovni. Miesto programu bol neďaleký
skanzen pri hrade. Podujatím si skanzeny v Starej Ľubovni
a Novom Sączi spoločne pripomínajú svoje výročie – Spolu
máme 70. V programe Piesne a tance nás spájajú vystúpili
folklórne súbory Msalniczanie, Dolina Slomki a Vrchovina.
Svoje zastúpenie mala i energická rómska kultúra, ktorú
prezentoval súbor z Podsadku pri Starej Ľubovni. Krajania
si v skanzene mohli vyskúšať tvorivé dielne i ľudový odev
zo Sandecka. Vidieť na vlastné oči pri práci obuvníka, ková
ča či šičku je dnes už skôr raritou.
Výletníci si odniesli z oboch menovaných miest pek
né zážitly, na ktoré môžu spomínať. Mierne unavení, no
obohatení o nové poznatky opúšťali podvečer okres Stará
Ľubovňa. Slovensko privítalo krajanov príjemným letným
počasím bez dažďa. Už teraz sa niektorí z nich tešia na bu
dúci rok, na ďalšiu návštevu zeme svojich predkov.
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Letné posily v Spolku Slovákov v Poľsku
autor Milica Majeriková-Molitoris
V lete bolo v ústredí Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) v Krakove
i v redakcii časopisu Život pomerne rušno. Dôvodom nebol len
fakt, že sme v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku organizovali viacero podujatí, ale aj skutočnosť, že v letných mesiacoch
nám do SSP pribudlo niekoľko posíl.

P

rvou bolo nové auto Peugeot Partner Tepee, ktoré
svojím rozsiahlym batožinovým priestorom umožní
previezť omnoho väčší náklad, ako sme doteraz vozili
svojimi súkromnými autami. Jeho kvality sme už odskúšali
pri rozvoze časopisu Život, prevoze techniky a ďalších po
trebných vecí na podujatia SSP na Spiši a Orave, či dovo
ze kníh na Slovensko, keďže Vydavateľstvo a tlačiareň SSP
v posledných rokoch úspešne expanduje aj na slovenský
trh. Touto kúpou zároveň spolok ušetrí na pohonných
hmotách, keďže nová dodávka jazdí na lacnejšiu naftu
a pritom uvezie viac nákladu. V neposlednom rade nové
a elegantné auto iste svojím vzhľadom pozitívne ovplyvní
preferencie pri rozhodovaní zákazníkov.
Ďalšie letné posily boli ešte viac elegantnejšie a môže
me smelo povedať, že aj živšie. Išlo totiž o študentov slo
venských univerzít, ktorí sa rozhodli stráviť praktickú stáž
práve v SSP. Všetci k nám prišli v rámci programu Európskej
únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamerané
ho na mobility a spoluprácu, známeho pod hlavičkou Eras
mus. S niektorými ste sa už mali možnosť stretnúť priamo
počas krajanských akcií, ale aj nepriamo prostredníctvom
článkov v časopise Život. Kto sú títo mladí ľudia?
Mgr. Marija Hekelj je Slovenka pochádzajúca z Kovači
ce zo Srbska. Vyštudovala žurnalistiku na Katolíckej uni
verzite v Ružomberku, pričom stáž v redakcii Život absol
vuje už druhý krát. V rámci absolventskej praxe pracuje
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v Živote od 1. júla 2015
do 31. marca 2016.
– V redakcii sa venujem archivácii starších
ročeniek a písaniu článkov na rôzne témy, najmä
z krajanského prostredia.
Zároveň pomáham pri
organizovaní mnohých
akcií, ktoré Spolok Slovákov v Poľsku usporadúva.
Vyskúšala som si aj prácu v teréne, fotila som
a písala články o Dňoch
slovenskej kultúry v Malopoľsku v Krempachoch
a Podvlku. V Krakove som
sa zúčastnila prezentácie
knihy Čarodejský chlapec a otvárania výstavy „Boj kňaza
Andreja Hlinku o národné práva Slovákov“. Stáž v redakcii Život mi dala mnoho, hlavne keď ide o prax, ktorú si
práve ako absolventka žurnalistiky budujem. Pre túto stáž
som sa rozhodla preto, lebo som si chcela vyskúšať, ako
funguje krajanská tlač. Už minulom roku sa mi táto práca
zapáčila, a tak som sa rozhodla absolvovať aj absolventskú stáž opätovne v redakcii Život.
Bc. Jaroslava Bereščíková ukončila bakalárske štúdium
na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove,
odbor stredoeurópske štúdiá. V redakcii Život praxuje
v rámci absolventskej stáže od 1. júla do 1. septembra
2015.
– Odbor stredoeurópske štúdiá je zameraný na štúdium jazykov a problematiku stredoeurópskeho priestoru.
9/2015

Keďže je takto široko zameraný, človek v ňom nadobudne
poznatky z viacerých smerov
ako napríklad kultúra, umenie, jazyky, história, literatúra, geopolitika, marketing, či
prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Získava tak všeobecný prehľad
a môže sa vybrať rôznymi
smermi. Mne osobne sa páčil
predmet Analýza mediálnych
textov v printových a elektronických médiách, a aj preto
som si vybrala stáž v redakcii časopisu Život. Nadobudla
som tu nové skúsenosti ako písanie článkov, korektúry textov, oboznámenie sa s prácou v redakcii, pomoc pri príprave kultúrnych podujatí, fotenie a konferovanie spolkových
akcií. Pre mňa osobne sú skúsenosti nadovšetko a na tejto
stáži o nich nebola v žiadnom smere núdza. Skvelý kolektív so zaujímavou prácou v kancelárii a víkendy strávené
v teréne na kultúrnych podujatiach, nehovoriac o krásnom
historickom meste Krakov, v ktorom som mohla stráviť celé
dva mesiace.
Bc. Daniela Pačanská
ukončila bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity
v Prešove, odbor stredoeurópske štúdiá. Praxuje
v kancelárii ÚV SSP v rámci absolventskej stáže od
6. júla do 6. septembra 2015.
– Medzi moje záľuby
patrí divadlo, pôsobila som
v študentskom divadle v Prešove a som taktiež členkou
Divadla hudby v Košiciach.
K Poľsku som sa dostala
práve cez túto záľubu a aj moja bakalárska práca Metamorfózy postmodernej poetiky v drámach Viliama Klimáčka a Doroty Masłowskej sa uberala práve týmto smerom.
Na stáži v Poľsku trávim už druhé leto. Minulý rok som
pracovala v múzeu rozprávok Dobranocek v Rzeszowe, kde
som po nejakom čase začala aj sprevádzať. Neskôr som
spolupracovala s Regionalnym ośrodkiem debaty mię
dzynarodowej w Rzeszowie, kde sme deťom vysvetľovali,
čo je Európska Únia a kto do nej patrí. Najviac pre mňa
znamenalo to, keď deti potom dvíhali ruky a vypytovali sa
ma na Slovensko. Po sedení chodili za mnou sa poďakovať,
že sa niečo nové naučili. Toto leto trávim v Krakove. Pracujem v Spolku Slovákov v Poľsku, robím korektúry, prekladám a zastupujem sekretárku riaditeľa Vydavateľstva
a tlačiarne SSP Ľ. Molitorisa. Týmto spôsobom sa tiež zdokonaľujem v poľskom jazyku. Spoločne s ostanými stážistami chodíme na rôzne podujatia, napríklad Dni Slovenskej
kultúry v Krempachoch. Takto získavam nové skúsenosti
do života, veľa som sa toho naučila. Podľa môjho názoru,
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nikdy netreba premeškať možnosť niekde vycestovať. Ďakujem každému, kto mi takúto možnosť ponúkol a mohla
som stráviť pracovné leto v Rzeszowe a v Krakove. Nikdy
nezabudnem na stáže, ktoré som absolvovala v Poľsku.
Bc. Zuzana Smoradová
ukončila bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity
v Prešove, odbor stredo
európske štúdiá. V redakcii
Život praxuje v rámci absolventskej stáže od 1. júla do
1. septembra 2015.
– V redakcii časopisu
Život som sa naučila nové
veci, ako napríklad písanie
článkov do časopisu alebo
korektúry textov. Je to pre
mňa dobrá skúsenosť a som veľmi spokojná i vďačná
za túto možnosť. Som rada, že sme mohli byť pri zrode
Slovenského domu v Podvlku a tiež sa zúčastniť na krásnych
kultúrnych podujatiach. Pracovalo sa mi tu dobre, aj vďaka
super kolektívu, keďže sme tu viacerí stážisti. Plusom je
samozrejme tiež nádherné mesto Krakov.
Bc. Peter Luha je
študentom žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Stáž v redakcii Život
absolvuje od 10. augusta 2015 do 15. januára 2016.
– V Krakove nie som
po prvýkrát. Posledný
semester som bol erasmus študentom na Pápežskej univerzite Jána
Pavla II., ktorá sa nachádza neďaleko centra mesta. Krakov na mňa príjemne
zapôsobil svojou atmosférou, históriou a „dušou“. Počas
svojho pobytu som oslovil pána Molitorisa s otázkou, či môžem absolvovať stáž v redakcii krajanského časopisu Život.
Dostal som súhlasnú odpoveď. Oficiálne som teda najbližší polrok členom redakcie Život, kde momentálne pripravujem svoje prvé články. Mojou veľkou vášňou je, okrem
skákania do reči a nekonečných otázok, šport. Vo svojom
voľnom čase sa snažím byť rekreačným bežcom. Pravidelne chodím na stolnotenisové turnaje do Podwawelského
klubu v Krakove. Zatiaľ som ani jeden nevyhral, ale dvakrát som skončil na druhom mieste. Teším sa už teraz na
spoločné krajanské akcie, kde spoznám nových ľudí. Každý
deň ma v mojej práci motivuje výrok: „S plačom si sa narodil, s úsmevom ži!“
To sú teda naše tohtoročné letné posily. S novým autom sa budete stretávať hádam aj každý mesiac pri doručovaní Života a s našimi stážistami sporadicky počas krajanských akcií alebo na stránkach časopisu Život.
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
Jana Plauchová

Cintorín živých

V

tie prázdniny nič neprekvapilo Maxa viac, ako keď
sa starý otec rozhodol položiť kvety na hrob starej
mamy.
Stará mama umrela pred piatimi rokmi, ale dedko zatiaľ
nepriniesol veniec na jej náhrobok ani raz. Ani Maxov otec
sa v tomto smere nemal veľmi k činu. Boli s ňou rozhádaní.
Dôvody Max vo svojom veku ešte nemal šancu pochopiť.
Spomínala sa nevera... oddelené spolužitie... odsťahovala
sa k milencovi... nič stráviteľné rozumom malého chlapca.
Rovnako netušil, prečo dedko teraz zmenil názor. Od
pustil jej? Tak zrazu? Keď teda navrhol, že si zájdu na cin
torín, Max vyťahoval svoj bicykel z kôlne s nádejou a zve
davosťou.
Na krajnici, kde Max usilovne šliapal do pedálov v tes
nom závese za bicyklom starého otca, ako toto leto už
mnohokrát, však prišlo druhé prekvapenie. Starý otec ne
pokračoval po hlavnej ceste, ceste s dvoma radmi domov
po bokoch a s kostolnou vežou týčiacou sa v diaľke. Odbo
čil na neudržiavanú jednopruhovú asfaltku.
„Dedko,“ zvolal Max zozadu, „ale veď cintorín je tam!“
„Ideme na iný cintorín,“ odvetil starý otec bez toho,
aby otočil hlavu.
Aký iný cintorín? Max nevedel o žiadnom. Pripadalo
mu to o to zvláštnejšie, že domy čoskoro nechali za se
bou a úzku cestu obklopila lúka s lesom na dohľad. Vzduch
bol ťažký arómou tráv, medovky a ďalších kvetín – rást
li po oboch stranách cesty takmer zarovno s chlapcovou
hlavou. Do toho ospanlivé hučanie hmyzu. Max sa cítil
zababušený do slnečných lúčov a vôní. Ešteže mu vánok
vznikajúci pohybom ovlažoval čelo.
Išli tak dlho, až sa Max chystal namietnuť, že tu určite
žiadny cintorín nie je, keď vtom starý otec zastal a zosadol
z bicykla. Max spravil to isté. Dedko mu ukázal pešinku ús
tiacu z cesty k neďalekým stromom.
„To je čudné,“ povedal Max. „Už sme párkrát išli touto
cestou, ale nikdy som si túto cestičku nevšimol.“
„Nenájdeš ju ľahko,“ vysvetlil dedko. „Musíš na ňu po
zerať priamo spredu, inak ju nezbadáš.“
Naozaj, stačilo urobiť len krok naľavo či napravo,
a husté steblá chodníček skryli pred ľudskými očami.
Starý otec zdvihol svoj bicykel.
„Poď, dáme ich ďalej od cesty.“
Max ho, ako vždy, nasledoval. Pešinka bola taká úzka,
že vysoké trávy sa obtierali o oba pedále, nehovoriac
o Maxových chudých, komármi doštípaných lýtkach.
Ukryli bicykle, aby ich z asfaltky nebolo vidieť, a pokra
čovali ďalej. Cesta sa im vďaka hustému porastu stratila
z dohľadu a rovnako nevideli, čo je pred nimi. Len hmyz
hučal celkom blízko a nad kvetmi a klasmi Max hľadel na
pomaly sa približujúce vrcholky listnáčov.
Nekosená tráva náhle ustúpila. Pred Maxovými očami
sa vynoril plot s bráničkou. Lemovali ho topole. To boli tie
stromy, ktoré zbadal už z diaľky. A za bráničkou...
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„Vau!“ vyhŕkol. Húština tak ďaleko od obydlí bola tým
posledným miestom, kde by hľadal ukrytý pekne udržia
vaný cintorín.
Prešli cez vŕzgajúcu bráničku, no v lese náhrobkov ne
videl Max prechádzať sa nikoho. Boli tu so starým otcom
sami. Maxovi sa náhle rozochveli útroby. Uvedomil si, že
je trošičku tmavšie a chladnejšie. Nikde nepozoroval ostré
tiene. Zašlo slnko za mrak, alebo za tie vysokánske topole?
Max sa neodvážil zdvihnúť zrak k oblohe. Teta mu pred pár
mesiacmi povedala, že sa nikdy nesmie pozrieť na slnko,
lebo oslepne – a odvtedy sa zo strachu pred náhodným
pohľadom na slnko pohľadu nahor vyhýbal.
Starý otec vykročil pomedzi pomníky a jeho vnuk
našľapoval za ním. Zdalo sa mu, že aj hukot hmyzu utíchol
– len topole si vo vánku smutne šepkali. Obracal hlavy
k náhrobným kameňom ozdobeným čerstvo vyzerajúcimi
kvetinami. Niekto ich sem musel nosiť napriek tomu, že
teraz na cintoríne nebolo ani živáčika. Skoro každý pomník
mal na sebe podobizeň zosnulého. A Max si so vzrastajú
cim nepokojom uvedomil, že medzi nimi takmer chýbajú
starí ľudia. Začal sa zhýbať k náhrobkom a lúštiť dátumy na
nich. Umierali takí mladí, neraz len v dvadsiatich, v tridsia
tich rokoch... a najviac zosnulých tvorili deti v jedenástom
až dvanástom roku života. Maxa obostrela hrôza. Toľko ro
kov bude mať o chvíľu aj on!
Chcel zavolať na dedka, ktorý bez slova postupoval
vpred, spýtať sa ho, čo je toto za strašné miesto. No ne
odvážil sa vydať hláska, tak, ako sa ho neodvážili vydať ani
cvrčky – len stuhnutý kráčal ďalej a pohľadom prechádzal
ďalšie kamene. Zrazu mu však nedalo nezastať. Na mra
more uvidel známu tvár.
„Dedko!“ skríkol priškrtene.
Starý otec sa obrátil.
„To nie je možné!“ pišťal chlapec. „Veď to je Alex!“
„Kto?“
„Bitkár Alex.“ Max ledva zadržiaval slzy. „Chodí do našej
školy, ale do vyššieho ročníka.“
„Kamarátil si sa s ním?“
Max so smrknutím pokrútil hlavou.
„On... mlátil menšie deti. Ale nemohol umrieť. Tu je
napísané, že keď zomrel, mal dvanásť rokov. No on už má
trinásť, tiahne mu na štrnásty.“
Chlapec na fotografii zodpovedal uvedenému veku
svojho skonu. Vyzeral mladšie. A nejako... príjemnejšie.
Jeho črty neboli kruté, úsmev šťastný, pohľad bez stopy
zlomyseľnosti.
Starý otec položil Maxovi ruku na plece. „Toto nie je ten
Alex, ktorého poznáš.“
„Ale je! Tá fotka... aj to priezvisko...“
„Nie, Max,“ trval na svojom dedko. „Toto nie je hocijaký
cintorín. Ľudia, ktorí tu majú pomníky...“
„Nikdy nezomreli?“ rozjasnilo sa chlapcovi v hlave. Ne
tušil, na čo by bol komu taký cintorín, ale vysvetľovalo by
to mnohé – napríklad to, že v posledný júnový deň ešte
videl Alexa v škole.
„Nie. Nikdy nežili.“
Max na neho pozrel, neschopný slova ohromením.
Starý otec prešiel o pár pomníkov ďalej a jeho vnuk ho
zdráhavo nasledoval.
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„Pozri,“ ukázal dedko na náhrobný kameň s fot
kou usmievajúceho sa, asi štrnásťročného diev
čaťa. „Toto je tvoja sesternica z druhého kolena,
Eliza. Bola milá, slušná, vždy ochotná pomôcť. Ale
potom...“
„Čo potom?“
„Vieš, čo sú drogy?“
Max zachmúrene prikývol.
Starý otec sklonil hlavu. „Stále ich berie. A ako
pätnásťročná išla na potrat.“
Čo je potrat, to už chlapec nevedel, no z výrazu
starého otca pochopil, že nič dobré. Ani trochu.
„V puberte umierajú často,“ povzdychol si starý
otec.
„Ona neumrela,“ pokúsil sa protestovať Max.
„Len sa zmenila. Pokazila sa.“
„Pokazí sa jogurt, keď ho necháš na slnku,“
usmial sa smutne dedko. „Ale nikdy nie človek. Ak
začne konať zlo, bol zlý už v jadre. Odjakživa. Tam,“
ukázal na pomník z druhej strany, „má kameň môj brat Pe
ter. Pripravil nás o dom.“
Max prišiel k hrobu – z pomníka sa na neho usmieval
asi štyridsaťročný muž. Stále ničomu nerozumel. Alex,
Eliza, ujo Peter...
„Všetci ešte žijú.“
„Žijú osoby s ich menami,“ opravil ho starý otec.
„Kto je teda pochovaný tu?“ pozrel na dedka.
„Ilúzie.“
„Čo sú to ilúzie?“
Starký zase vzdychol. „To je niečo..., keď si myslíš, že
niekoho poznáš. A potom sa jedného dňa ukáže, aký je na
ozaj. Že je iný, ako si si ho vysníval, aký si dúfal, že je. Horší.
A v ten deň pre teba umrie.“ Odmlčal sa. „Asi som ťa sem
nemal vodiť,“ prehovoril napokon. „Nemôžeš tomu poro
zumieť. Si príliš malý...“
„Nie som až taký malý,“ nafúkol sa Max. Znova sa roz
hliadol po cintoríne plnom – pokiaľ vedel – samých žijúcich
ľudí. „Tie hroby tu zostanú aj potom, ako naozaj umrú?“
Starý otec prikývol. „Väčšinou.“
„Dokedy?“
„Kým ich má kto udržiavať. Kým si má kto pamätať na
to, za akých svojich priateľov či príbuzných pokladal. Kým
im má kto na hrob nosiť kvety.“
„Kde je babka?“ opýtal sa Max ticho.
Starý otec ho doviedol k jej pomníku.
Nebola taká mladá ako väčšina, ale nevyzerala ani ako
čerstvá päťdesiatnička, čo bol vek jej smrti na tomto zvlášt
nom mieste. Tu umrela viac ako desať rokov predtým, než
boli Maxovi rodičia s ním, vtedy drobným chlapčekom, na
jej skutočnom pohrebe. Usmievala sa na Maxa z fotky, taká
prívetivá, taká čistá vo svojom zmýšľaní. Max nevdojak na
tiahol ruku a z náhleho popudu pohladil okrúhly rámik.
Starý otec kládol kyticu pred pomník veľmi ticho a veľ
mi, veľmi pomaly. Akoby sa bál, že keď sa lupene dotknú
podkladu, babkina smrť do seba vezme niečo definitívne.
„Takto si ju pamätám,“ povedal hlasom, ktorý jeho vnuk
nespoznával. „Toto je žena, ktorú som si bral. Vlastne,
o ktorej som dúfal, že si ju beriem.“
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Max si spomenul na opustený hrob pri kostole, na ten,
kde si najprv myslel, že pôjdu. „Neodpustil si jej?“
Starký si utrel slzu z kútika oka. „Odpustil som žene,
ktorá niesla jej meno. Ale radšej spomínam na túto ako na
tú druhú. Nehnevajte sa za to na mňa.“
„Nikto sa na teba nehnevá, starý otec,“ vyhŕkol Max.
Dedko zdvihol zrak. „Ale aj tak bude tento výlet naším
malým tajomstvom, dobre?“
Starý otec sa o cintoríne ilúzií už nikdy nezmienil. Na
sledujúce leto, keď už bol Max väčší a povolili mu bicyk
lovať sa samému, zámerne niekoľkokrát prešiel po jed
nosmernej asfaltke, no nikdy nezbadal tú uzučkú cestičku.
Pomyslel si, že by asi mal celú asfaltku prejsť pomaličky,
krok po kroku a dávať pozor, kedy sa z priameho pohľadu
ukáže chodníček cez nekosenú lúku... lenže to sa mu v let
ných páľavách nechcelo. Napokon začal na čudný cintorín
zabúdať.
Jedného dňa, podvečer, no so slnkom stále na oblohe,
uháňala po jednosmerke hlučná motorka. Naraz jazdec
niečo zbadal. Oblúkom zabrzdil, zastal a zložil si prilbu.
Hľadel priamo na pešinku, takú uzučkú, že stačilo sklo
niť hlavu naľavo či napravo a stratila sa.
Ako vo sne položil prilbu na sedadlo motocykla a ďalej
sa oň nestaral. Vykročil medzi vysoké steblá. Leto ho zaba
bušilo do svojich známych vôní. Medovka, ďatelina a zla
tobyľ sa mu pri každom kroku obtierali o koženú bundu.
Mechanicky ich trhal a kým došiel k bráničke, mal v ruke
skromnú kytičku.
Ubehlo už deväť rokov, ale mladíkovi sa zdalo, akoby so
starým otcom navštívili cintorín len včera.
Všetko mu pripadalo navlas rovnaké. Slnko, hoci pred
chvíľou ešte svietilo, teraz nevidel – nič nevrhalo tiene.
Trilkovanie hmyzu ostalo za plotom, jeho uši zachytávali
iba šumenie topoľov a vlastné kroky.
Max, vedený neznámym poznaním, kráčal vpred, až
napokon pokľakol, aby položil kvety na vlastný hrob.
In: Mladá slovenská poviedka 2014- zborník literárnych prác
z celoštátnej súťaže mladých autorov.
Zost.: M. Žabenský – M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 70.
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Slovensko potvrdzuje pozíciu
automobilovej veľmoci v EÚ

Začiatkom augusta potvrdil premiér Robert Fico prí
chod britskej automobilky Land Rover na Slovensko. Auto
mobilka sa tak zaradí medzi spoločnosti Volkswagen, PSA
Peugeuot Citroen, KIA Motors, ktoré už úspešne na Sloven
sku pôsobia. Výška investície je 1,5 miliardy eur. Bude to
prvá fabrika tejto automobilky v Európe mimo územia Veľ
kej Británie. Zamestnať by mala 6-tisíc ľudí. Fabrika bude
situovaná na západnom Slovensku blízko krajského mesta
Nitra. O túto mega investíciu súperilo okrem Slovenska aj
Turecko, Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Do užšieho

ta v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystri
ci a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko
šiciach môžu prísť o svoj status univerzity. Akreditačná
komisia upozornila tieto inštitúcie, že ak do roka od doru
čenia hodnotenia nesplnia kritériá, ktoré im táto komisia
vytkla, tak ministerstvo školstva dá návrh na odňatie titu
lu. Komisia skúmala šesť rokov práce dvadsiatich dvoch
univerzít, a to od roku 2008 až do roku 2013. (mh)

Most medzi Slovenskom a Poľskom
je vybudovaný

výberu sa prebojovali dve krajiny, Slovensko a Poľsko. Ja
zýčkom na váhach, ktorý rozhodol pre Slovensko bola výš
ka štátnej dotácie pre automobilku, dobrá poloha našej
krajiny v Európe a vybudovaná logistická sieť. Slovensko
je stále na špici krajín najväčších výrobcov automobilov
v prepočte na jedného obyvateľa. V súčasnosti je produk
cia automobilov na hranici 971 000 vozidiel za jeden rok.
Rekordom bol rok 2009, kedy automobilový priemysel na
Slovensku vyprodukoval 987 000 vozidiel. (pl)

Ďalšia lávka, ktorá bude spájať Slovensko s Poľskom
bola vybudovaná ponad rieku Poprad, pričom umožní pre
chod zo slovenskej obce Sulín do poľského Žegiestówa.
Lávka je moderná a urobená tak, aby obstála aj tie najväč
šie záplavy. Určená je pre chodcov a očakáva sa, že bude
mať veľký význam pre turistiku i samotné prihraničné

Zvýšenie dávok na starostlivosť
o dieťa do troch rokov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo
a vláda Slovenskej republiky rozhodla o zvýšení dávok na
starostlivosť o dieťa. Od budúceho
roka sa materská dávka zvýši v prie
mere o vyše 33 eur mesačne. Napo
sledy bol tento príplatok na starost
livosť o dieťa upravovaný v roku
2011 a podľa údajov Štatistického
úradu SR sa ceny sociálnych služieb
do decembra 2014 zvýšili o približ
ne 21 percent, a teda aj materské
príplatky by mali byť väčšie. Tento
návrh by mal byť platný od januára budúceho roku. (mh)

obce. Lávku začali stavať v januári t.r. a dnes je už na po
hľad hotová a dá sa cez ňu prejsť. (mh)

Ďalšia letecká tragédia na Slovensku

Letecké katastrofy sa Slovensku toto leto nevyhýbajú.
Predposledný augustový piatok sa pri nácviku parašutistov
zrazili vo vzduchu dve športové lietadlá. Tragédia sa stala

Niektorým univerzitám na Slovensku
hrozí, že prídu o akreditáciu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzi
26
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pri Červenom Kameni v obci Ilava. Nanešťastie túto tragé
diu neprežilo sedem ľudí, štyria skúsení piloti a traja para
šutisti. Ostatní pasažieri stihli vyskočiť padákom z lietadla,
a tak sa im podarilo prežiť. Polícia vyšetruje, prečo ku zráž
ke došlo a čo ju spôsobilo. Posledná rozlúčka s obeťami
leteckého nešťastia sa konala na letisku v Slávnici. (mh)

Blesk na Staroľubovnianskom hrade

Strechu druhej najvyššej hrad
nej veže na Staroľubovnianskom
hrade zasiahol koncom augusta
blesk. Aj keď je tento hrad zabez
pečený ôsmimi bleskozvodmi,
táto nešťastná náhoda sa stala
a šindľová strecha bola zničená.
Domáci na hrade museli okamži
te konať a začať s opravou. Opra
va strechy trvala päť dní a dnes si
už návštevníci ani len nevšimnú,
že sa na hrade niečo stalo. (mh)

Obrázky na škatuliach cigariet
budú odrádzať fajčiarov

Označovanie, výroba a predaj tabakových výrobkov bol
témou na zasadnutí vlády Slovenskej republiky. Minister
stvo zdravotníctva predložilo návrh, na základe ktorého
budú na cigaretových škatuľkách znázornené dehones

tujúce obrázky poukazujúce na to, čo môže fajčenie spô
sobovať, presný počet cigariet v krabičke a ich zloženie.
Okrem toho sa bude na škatuľke nachádzať telefónne čís
lo, na ktoré môžu prípadní záujemcovia zavolať a bude im
poskytnutá pomoc ohľadom zbavenia sa tohto škaredého
zlozvyku. Cieľom návrhu je zosúladiť slovenskú legislatívu
s európskymi normami a hlavne odradiť potenciálnych faj
čiarov na Slovensku. (mh)

Solárny strom v Banskej Bystrici
V Banskej Bystrici majú
novú atrakciu – solárny
strom. Ide o solárnu na
bíjačku mobilných telefó
nov, ktorá sa prostredníc
tvom solárnych panelov
nabíja do zásoby a ná
sledne dodáva potrebnú
energiu do akumulátorov.
Nabíjačka, ktorú vymysleli
v Srbsku, môže fungovať
aj v nepriaznivom počasí
aj dvadsať dní, pričom na
raz nabije až štrnásť mobilov. (mm-m)

Goralský folklór ožil na festivale Zogrod

Prvú augustovú nedeľu sa v Malej Frankovej konal
X. ročník najstaršieho kultúrneho festivalu v Zamagurí po
roku 1989 pod názvom Zogrod. Podujatie otvoril príhovo
rom starosta obce Jozef Kromka. V ňom úprimne poďa
koval zakladateľovi podujatia Ivanovi Čarnogurskému ml.,
ktorý festival založil v roku 2004. Počas príhovoru neza
budol tiež zrekapitulovať významné osobnosti, ktoré sa
predstavili na doskách miestneho amfiteátra. Patrili medzi
nich herci Adela Gáborová a Jožko Doczy, džezmen Dodo
Šošoka, mím Miroslav Kasprzik, operný sólista Martin Bab
jak, či slovenské herečky Zuzka Krónerová a Milka Zimko
vá. Svoje miesto na tomto kultúrnom podujatí mali v mi
nulosti aj maliari z galérie Štefana Prokopa v Pezinku pod
vedením Natálie Prokopovej. Cieľom festivalu je zachova
nie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Tento ročník sa niesol v duchu goralského folklóru a ľudo
vých tradícií. V programe vystúpili zamagurské súbory, kto
ré svojím umom a čarom sprevádzali priaznivcov folklóru
celé nedeľné popoludnie. Záver podujatia patril divadlu
Ramagu zo Spišskej Starej Vsi. Starosta obce po divadel
nom predstavení ocenil všetky vystupujúce súbory a ich
členom odovzdal pamätné listy, ako poďakovanie za rozvoj
kultúry v Zamagurí. Ďakovný list odovzdal taktiež zaklada
teľovi festivalu p. Čarnogurskému ml. Účastníci festivalu si
následne pripomenuli časy minulé vo videotripe Návraty
od televízie Patriot. Záverečnou bodkou programu bolo
premietanie rozprávky Sedem zhavranelých bratov od
Pavla Dobšinského. (jk)

Lacnejší benzín i nafta

V septembri zaplatíte za benzín i naftu na Slovensku
menej ako doteraz. Ceny benzínu sa budú pohybovať oko
lo 1,20 eura za liter a nafty 1,10 eura za liter. Zníženie cien
je následkom rapídneho poklesu cien ropy a pohonných
látok, ktorý bol spôsobený veľkými zásobami ropy, novými
nájdenými ložiskami v USA, zrušenými sankciami pre Irán,
či problémami v organizácií OPEC. (mm-m)
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V Meduriči

Posedenie v Trstenej

Krajanská spolupráca s odborom Matice v Trstenej
autor Zuzana Záhradníková, Marián Smondek
Základ tejto spolupráce sa tvoril niekoľko rokov, keď ku krajanom do Jablonky zavítal podpredseda miestneho odboru Matice
slovenskej v Trstenej Kamil Bednár. Nadviazal kontakt s krajanmi, predplatil si časopis Život a dokázal do Jablonky pomaličky
pritiahnuť aj ďalších členov miestneho odboru. Takto sa neskôr
medzi krajanov na viaceré podujatia dostali predseda miestneho
odboru Matice slovenskej v Trstenej Ľubo Lucký, či jeho zástupkyňa Zuzana Záhradníková. Vzájomné pozvania na rôzne akcie
pomaly prehlbovali spoluprácu, ktorá tento rok prerástla do spoločného zájazdu, ktorý organizoval odbor Matice, avšak na cestu
pozval aj krajanov z Poľska.

Ako bolo Oravcom v Chorvátsku?

Dňa 26. júna 2015 o 20.00 hod. sa z Trstenej dole Oravou rozbehol veľký biely autobus s 54 cestujúcimi rôznych
vekových kategórií, ktorých cieľom bol chorvátsky ostrov
Vir pri meste Zadar. Účastníci zájazdu – členovia Miestneho
odboru Matice slovenskej v Trstenej, Jednoty dôchodcov
v Trstenej, Spolku Slovákov v Poľsku i speváckeho zboru
„Echo“ z Nového Targu, ako aj ich rodinní príslušníci a ďalší
sa počas 15 hodinovej cesty osmelili a vzájomne spoznávali. Spoznávanie šlo veľmi dobre a ku koncu cesty začali
spoločne spievať rôzne piesne.
A to bol výborný základ k tomu, aby všetci spolu strávili príjemných 7 dní a 6 nocí v prakticky zariadených
apartmánoch na ostrove Vir. Tam si spoločne užili horúce
chorvátske slnko, príjemnú morskú vodu, pohodovú hudbu, výbornú zmrzlinu i chladené pivo.
V piatok 3. júla 2015 sa všetci spoločne rozlúčili s milými
a ústretovými obyvateľmi ostrova Vir a po krátkej zastávke
v hlavnom meste Chorvátska – v Záhrebe, prišli do dediny
Medurič pri meste Kutina, kde už čakali členovia Matice
slovenskej v Chorvátsku, aby si spoločne počas slávnostnej
akadémie pripomenuli 20. výročie nadviazania spolupráce
medzi slovenskou Trstenou a chorvátskym Meduričom.
Domáci predviedli nádherný folklórny program počnúc spevom a tancom malých detí, až po mužské a ženské spevokoly, a to všetko spievané v češtine i slovenčine. Ich program doplnili viaceré príhovory prítomných
osobností, Trstenčania odovzdali pozdrav od primátora
mesta a jej občanov, všetci sa navzájom obdarúvali, absolvovali goralský program, vypočuli si pár pekných piesní
v podaní účastníkov zájazdu z Trstenej – členiek zo spevokolu „Echo“, a spoločne si zaspievali slovenské pesničky.
A medzitým si pochutnávali na výbornom jedle - pečených
kaproch, na ražni pripravenej baranine a bravčovine, výborných zeleninových šalátoch, sladkom domácom závine
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a pre lepšie trávenie to dopĺňali vychladenou rakiou či pivom. K tomu vyhrávala hudobná skupina mladých chorvátskych chlapcov, ktorí prítomných vyťahovali na parket až
do tretej hodiny ráno, vďaka čomu si prítomní poriadne
zakrepčili a zaspievali.
Ale čas letí najrýchlejšie vtedy, keď je dobre. A všetkému – aj tomu dobrému, je raz koniec. Nastal čas lúčenia
a hostia z Trstenej sa takto príjemne unavení pobrali smerom domov na Slovensko. Meduričania, ktorých predkovia prišli aj z oravských dedín, dali znovu najavo, že štátna
príslušnosť, národnosť, či jazyk nie sú problémom, ak sa
ľudia chcú poznať a porozumieť si.
Dňa 8. júla 2015 sme sa ako účastníci zájazdu stretli,
pričom sme oficiálne ukončili náš zájazd a sľúbili sme
si, že v podobnom medzinárodnom zložení sa môžeme
takýchto aktivít zúčastňovať aj do budúcna. – Ďakujeme
všetkým – vodičom, organizátorom i sponzorom zájazdu,
ako aj všetkým výletníkom, že sme vytvorili rodinnú pohodu, ktorá sa po ceste domov prejavila v plnej sile. Tešíme
sa zároveň na to, že v mesiaci január 2016 privítame našich chorvátskych priateľov z Meduriča u nás v Trstenej,
– dodáva na záver Zuzana Záhradníková.

Gulášová rekapitulácia prázdnin

V posledný víkend prázdnin pozvali matičiari z Trstenej
krajanov z Oravy posedenie pri guláši, pri ktorom si spoločne zaspomínali na spoločne prežité chvíle a porozprávali sa
o plánoch do budúcna. Bola to zároveň vhodná príležitosť
porozprávať sa s predsedom odboru Matice slovenskej
v Trstenej Ľubom Luckým o spolupráci
s krajanmi: – O Slovákoch v Poľsku som
sa dozvedel od Kamila Bednára, on stál
pri zrode našej spolupráce. Spolupráca
so zahraničnými Slovákmi je jedným zo
základných bodov práce matičiarov. Na
tomto základe bola pred dvadsiatimi
rokmi nadviazaná spolupráca so Slovákmi v Meduriči. Kamil Bednár ma zobral
na stretnutia do Jablonky a ja som bol
doslova dojatý, aké pekné akcie dokážu
Slováci v Poľsku organizovať. Zúčastnil Ľubo Lucký
som odovzdávania odmien z výtvarnej
súťaže i Dní slovenskej kultúry, videl som
nový dom v Podvlku a som hrdý na to, že také niečo dokážu Slováci v Poľsku zorganizovať či postaviť. Aj preto, keďže
sme mali voľné miesta v autobuse, sme ich pozvali s nami
na zájazd, aby sa naša spolupráca ešte viac prehĺbila a takto
sa vytvoril základ pre ďalšiu spoluprácu do budúcna.
9/2015

KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
Klubovňa v Novej Belej otvorená aj počas leta

Počas letných mesiacov sa deti iste najviac tešia na to,
že si môžu trošku oddýchnuť od školy a venovať sa rôznym
hrám s rovesníkmi, či iným kreatívnym činnostiam. No
vobeľské deti trávili svoj voľný čas, okrem iného, aj klubov
ni miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, kde si spolu
Foto: P. Zarembčanová

darom aj podeliť s tými, ktorí trpia nedostatkom chleba
z rozličných dôvodov. Pochválil mladých, že javia záujem
o prácu na poli a ďakujú za cenný dar tohtoročnej úrody,
ktorú priniesli pred oltár ako znak vďaky vzdávania. Krásny
dožinkový veniec vyhotovený v tvare loďky s vypísaným
heslom „Buďte pevní vo viere“ bol pripravený z plodov
zeme a práce ľudských rúk. Heslo nadväzuje na rok viery,
ktorý bol vyhlásený v katolíckej cirkvi. Nechýbal ani chlieb
upečený z tohtoročného obilia a ovocie i zelenina. Dožin
kovými starejšími boli Danka Lojeková, Paulína Solusová,
Dominik Kalata a Jacek Klukošovský. Poďakovanie za pre
cízne pripravený dožinkový veniec patrí Dorote a Mare
kovi Mošovým, ktorí venovali tomu nielen veľa času, ale
i srdca.(aj)

Krempašské dožinky
s vedúcou Pavlínou Zarembčanovou čítali z kníh, vypĺňali
súťaže zo Života a vyrábali všakovaké pekné veci. (mm-m)

Duchovia na nedeckom hrade

V letných mesiacoch, počas
víkendov, mohli domáci i tu
risti vzhliadnuť na hrade v Ne
deci duchov. Do strašidelnej
nálady návštevníkov uviedlo
letné kino, v ktorom boli pre
mietané jednotlivé časti te
levízneho seriálu „Prázdniny
z duchmi“, natáčaného o.i. aj
na nedeckom hrade. Okrem
toho bola možnosť zúčastniť
sa mestskej hry s rovnakým
názvom, stretnúť sa s hercami seriálu, zatancovať na tóny
hudby 70. a 80. rokov, či zapojiť sa do rôznych iných súťa
ží, kvízov a umeleckých dielní. V sobotné noci sa po hra
de prechádzali duchovia, ktorí vydávali strašidelné zvuky
a svoje vyčíňanie zakončili ohňostrojom. (mm-m)

Poďakovanie za úrodu

Posledná augustová nedeľa patrila vo väčšine spišských
obcí slávnostiam spojeným s poďakovaným za tohtoroč
nú úrodu. Slávnostné sväté omše sa konali s ďakovným
úmyslom za dar úrody, ktorú budeme využívať v priebe
hu najbližšieho obdobia. Novobeľania ďakovali za úrodu
počas slávnostnej slovenskej sv. omše o 11.00 hod., ktorú
celebroval miestny farár Tadeusz Korczak. V homílii zdô
raznil, že úroda je darom od Boha a treba si ju vážiť najmä
v období sucha. Dôležité je to, aby sme sa vedeli týmto
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Slávnostná omša spojená s poďakovaným za tohtoroč
nú úrodu sa uskutočnila v nedeľu 30. augusta aj v Krem
pachoch. Na úvod farníci privítali kaplána Piotra Płaszcza,
ktorý tu bol poslaný kardinálom na ročnú prax. Dožinkový
veniec vo forme kríža pripravili vybrané roľnícke rodiny
a o hudobný doprovod sa postarala miestna dychovka. Ve
niec bol umiestnený pred bočným oltárom. (fp)

Fire Fly v Jurgove

Skupina cirkevnej hudby Fire Fly z Bernolákova so Slo
venska navštívila na prelome júla a augusta Jurgov. Fire
Fly je gospelová skupina spevákov a hudobníkov. Integ
rácia s jurgovskou mládežou z kresťanského spoločenstva
sa uskutočnila pri spoločnom posedení pri vatre. V piatok
spoločne po sv. omši velebili Najsvätejšiu sviatosť oltárnu
a v sobotu sa vybrali na výlet na Rusinovu Poľanu, pri
čom večer sa uskutočnil krásny koncert skupiny Fire Fly.
Farníci a hostia mali
možnosť vypočuť si Foto: S. Pluciňská
krásny spev ešte aj
na sv. omši v nedeľu.
Hovoria: „Našou túžbou je prinášať svetlo druhým. Cez našu
hudbu by sme chceli
vyčariť úsmev na tvárach a nádej v srdciach všetkých, ktorí
nás počúvajú.” (dm)
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KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
Obecná slávnosť „Malolipnické zbieranie húb”

trum kultúry v Jablonke, Oravská verejná knižnica v Jab
lonke, obec Horná Zubrica, hasiči z Hornej Zubrice a mú
Dňa 9. augusta 2015 sa na poľane „Palenico” v Malej zeum Oravský etnografický park. (Zdroj: www.jablonka.pl)
Lipnici uskutočnil deviaty v poradí ročník tradičnej sláv
nosti „Malolipnické zbieranie húb”. V rámci programu sa
predstavila domáca dychovka a súbor „Malolipnicanie”
V auguste sa v Orávke uskutočnili cyklistické preteky
s pásmom pod názvom „Kázala mi mať”. Zahrala tiež ľudo
o
Pohár
soľnej cesty v horskej cyklistike. Bol to v poradí
vá kapela „Mlodzi Tolofi” a kapela akordeónistov „Dobrí
štvrtý
ročník
týchto pretekov a pohár do súťaže venoval
známi”. Záver podujatia patril kabaretu Rak, ktorý vedel
vojt
gminy
Jablonka.
Počasie bolo výborné, ale horúčavy
výborne zabávať zhromaždených divákov.
pre pretekárov boli náročné, čo aj viacerí pocítili na vlast
nej koži. Na štart sa postavilo vyše 200 účastníkov. V rámci

Cyklistické preteky v Orávke

Medzi hosťami podujatia boli vojt gminy Jablonka
A. Karlak, zástupca vojta B. Wójcik, predseda gminej rady
E. Moniak, primátor Trstenej J. Bernaťák, farár A. Leśniak,
dp. prof. J. Morawa, richtár Malej Lipnice L. Łuka a ďalší.
(zdroj: www.jablonka.pl)

XXIII. gminné dožinkové slávnosti
v Hornej Zubrici

záverečného hodnotenia v kategórii chlapci do 7 rokov vy
hral Mateusz Chlebek zo športového klubu Podvlk. (Zdroj:
www.jablonka.pl)

Delegácia z Veľkej Lipnice na Slovensku

Dňa 30. augusta sa v Hornej Zubrici uskutočnili XXIII.
Gminé dožinkové slávnosti. Na podujatie prišli delegácie
zo všetkých oravských obcí patriacich do Gminy Jablonka.
Tradične sa uskutočnila súťaž o najkrajší konský záprah.
Všetci prítomní sa modlili počas slávnostnej ďakovnej
sv. omše za dopriatu tohtoročnú úrodu.

V dňoch 15.-16. augusta bola delegácia z Veľkej Lipni
ce na čele s vojtom Bogusławom Jazowským na pozvanie
starostu Jána Lichanca v Orávke na Slovensku, s ktorou
Veľká Lipnica udržiava partnerskú družbu. V Orávke sa
uskutočnili obecné slávnosti spojené so založením obce,
ktorej obyvatelia prišli aj z územia hornej Oravy.

V rámci kultúrneho programu, ktorý sa konal v Orav
skom etnografickom parku, sa predstavila divákom domá
ca dychovka a folklórny súbor „Skalniok“. Jednotlivé obce
prezentovali svoje dožinkové vence, ktoré boli pripravené
z bohatej úrody oravských lúk, polí a záhrad. Poobedie
spestrili aj oravské ľudové kapely „Hajduki“, „Babiogorza
nie“, „Iskierecki“ a „Oravska muzyka“. Večer sa všetci za
bávali pri kapele „Hanka Rybka a skupina“. Celé podujatie
ukončila ľudová veselica. Podujatie pripravilo Oravské cen

Spolu s delegáciou išla ľudová huba z Podvlka a Oráv
ky: Krištof a Jonáš Pieronek, ako aj Andrzej Dziubek. Na
akordeóne hral Bronisław Kowalczyk. Starosta Orávky bol
v predchádzajúcom roku na Pastierskom sviatku vo Veľ
kej Lipnici a pozval na Slovensko svojich partnerov. Táto
návšteva bude základom pre ďalšiu prospešnú spoluprácu
obidvoch obcí. (www.lipnicawielka.com.pl)
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Hasičské preteky vo Veľkej Lipnici

Dňa 30. augusta t.r. sa vo Veľkej Lipnici uskutočnili ha
sičské preteky, ktoré zorganizoval gminný výbor DHZ vo
Veľkej Lipnici v spolupráci s Úradom gminy Veľka Lipnica.
Zúčastnili sa ich všetky štyri veľkolipnické jednotky, ktoré
mali zastúpenie v skupine seniorov i juniorov a taktiež od
diel dievčat a oddiel žiakov. V pripravených disciplínach si
najlepšie počínali spomedzi seniorov hasiči z Veľkej Lipni
ce – Murovanice, spomedzi juniorov mládež z Kýčor, a ne
dala sa zahanbiť ani skupina žiakov, ktorá bola vytvorená
pri hasičskom zbore vo Veľkej Lipnici – Centre a svoje vy
nikajúce schopnosti predviedla aj skupina dievčat. Víťaz
né kolektívy spolu so žiakmi a dievčatami sa 6. septembra
zúčastnia medzinárodných hasičských pretekov, ktoré sa
uskutočnia v Bobrove na Slovensku. (ms)

Slovenský dom v Podlvlku naplno ožíva

Po otvorení Slovenského domu v Podvlku sa podvlčian
ska dychovka, ktorá pôsobí pri slovenskom dome, v kto
rom boli pre ňu vytvorené vynikajúce podmienky na cviče
nie i uskladnenie nástrojov, pustila naplno do práce. V jej
radoch pribudlo niekoľko nových posíl a tak sa tvrdo a pra

videlne pripravovali na svoje vystúpenie. Keďže dychovka
obyčajne vystupuje vonku, na jeden z posledných nácvi
kov vyšli hudobníci von, čím vzbudili pozornosť viacerých
Podvlčanov, ktorí si ich so záujmom fotili a nahrávali. (ms)

Rodinný piknik v Pekelníku

Už tradične v auguste sa v Pekelníku uskutočnila obec
ná slávnosť venovaná všetkým obyvateľom, ako aj prichá
dzajúcim hosťom, turistom na futbalovom ihrisku. Išlo
o dobrú spoločnú zábavu a veselé športové súťaže.

V rámci programu sa predstavili divákom folklórne sú
bory – detské i dospelé, ktoré prezentovali regionálny fol
klór. Zo spišskými melódiami, a nielen, sa predstavila dy
chovka z Nižných Lápš, ktorá vie zabávať publikum.
Zaujímavosťou bola inscenovaná miestnymi hasičmi
záchranná akcia počas autonehody, ktorá pritiahla viace
rých záujemcov. Záver podujatia patril veselici pri hudbe
skupiny „Góral Power“. (Zdroj: www.czarny-dunajec.pl)

Program likvidácie boľševníka
Sosnowského na území Malopoľska

V priebehu prázdnin mali obyvatelia spišských a orav
ských obcí možnosť nahlásiť na gminné úrady oblasti, kde
sa vyskytuje invazná rastlina boľševník Sosnowského (poľ.
Barszcz Sosnowskiego, lat. Heracleum sosnowskyi Man
den). V našich obciach v priebehu leta boli vyvesené plagáty
informujúce o tejto akcii.
Upozorňujeme, že je to nebezpečná rastlina, ktorá
môže spôsobiť podráždenie a poleptanie pokožky vzhľa
dom na to, že všetky časti rastliny obsahujú látky, ktoré
výrazne zvyšujú citlivosť organizmu
na ultrafialové žiarenie. Ako uvádzajú
odborné príručky, najväčšie polep
tanie boľševník spôsobuje počas
jasných slnečných dní. Ale k polepta
niu môže dôjsť nielen na slnku, ale aj
pri krátkom kontakte rastlinnej šťavy s
nechránenou pokožkou. Jednorazový
dotyk s boľševníkom spôsobuje po
leptanie 1-3 stupňa. Príznaky, najmä
v prvých momentoch kontaminácie sa
prejavujú zvýšenou teplotou, pričom
postihnuté miesta sa veľmi ťažko lie
čia, objavujú sa príznaky ďalších kožných ochorení.
Najviac obetí tejto rastliny je v letných mesiacoch. Často
si ani neuvedomíme, že sme boli popálení, pretože v prvých
fázach rastlina ani nezanechá vážne problémy. Keď sa po
pálime touto rastlinou, mali by sme hneď miesta zasiah
nuté šťavou omyť silným dlhotrvajúcim prúdom vody a po
opláchnutí zabrániť prístupu svetla vhodným zakrytím. Pri
poleptaní a druhotných príznakoch (bolesti hlavy, tras) je
nutné po predchádzajúcom ošetrení vyhľadať lekára.
Boľševník Sosnowského možno vidieť už z diaľky. Má
veľké žlto-zelené alebo zeleno-biele dáždniky kvetov na dl
hých (5 m) silných stonkách. Je považovaný za agresívny vo
všetkých ohľadoch vďaka svojej vysokej vitalite, samoope
ľovaniu, neuveriteľnému množstvu uvoľňovaných semien,
pomocou ktorých sa rozmnožuje a zaberá čoraz väčšie úze
mie. Má rád vlhko a tieň, opustené pasienky a polia, ktorých
sa v poslednej dobe objavuje čoraz viac. Zároveň aj okolie
riek, nad ktorými v letných mesiacoch oddychuje viac ľudí
a tým sa zvyšuje aj riziko popálenia touto rastlinou. Boľšev
ník Sosnowského je invazný a dokáže vytlačiť aj rastliny zo
svojich pôvodných prostredí, a popáliť taktiež zvieratá.
V rámci programu sú vytvárané zoznamy miest na úze
mí Malopoľského kraja, kde sa vyskytuje táto nebezpečná
rastlina. Viac informácií o tejto akcii na území Malopoľska
nájdete na www.malopolska.uv.gov.pl.
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ČITATELIA – REDAKCIA

Blahoželáme
Do roka je veľa dní,
do týždňa len sedem,
ale takých ako dnes,
taký je len jeden.
Nech Ti tento krásny deň
nezacloní žiadny tieň.
Prajeme Ti šťastie,
pretože je krásne,
prajeme Ti zdravie,
pretože je vzácne,
prajeme Ti lásku,
lebo jej je málo
a všetko dobré,
čo by za to stálo.

Hokejbalový turnaj

V Spišskej Starej Vsi sa uskutočnil II. ročník hokejba
lového turnaja o Pohár primátora mesta. Víťaznú trofej si
z vydareného podujatia v športe, ktorý si na Zamagurí zís
Srdečný narodeninový vinš zasielajú Eve Chalupkovej kava čoraz väčšiu popularitu, odnieslo družstvo RAMAGU/
z Novej Belej pri príležitosti 18. narodenín, ktoré oslávi NOMADUKA, ktoré zvíťazilo pred celkami AMIGO BOYS
23. septembra t.r., rodičia a krstní rodičia s rodinami, súro a MODERN FAMILY. Za najužitočnejšieho hráča turnaja bol
vyhlásený Dominik Duda, najlepším strelcom bol Jakub No
denci, kamarátky a kamaráti, ako aj ďalšia rodina.
votný a najlepším brankárom Anton Kanda. (Milan Novotný)
***
Človek je spisovateľom
vlastnej knihy,
ktorá sa volá život
a záleží len od fantázie pisateľa,
aký bude jej príbeh.
Prajeme, aby bol ten Váš príbeh
ešte dlhý, pekný a šťastný.

Koncert pri príležitosti
ukončenia slovenského
predsedníctva vo V4

V

Slovenskom inštitúte vo Varšave sa pod záštitou
veľvyslanca SR v Poľsku Vasila Grivnu uskutočnil
slávnostný koncert pri príležitosti ukončenia pred
Toto narodeninové prianie zasiela redakcia Život a ÚV
sedníctva
Slovenskej republiky vo Vyšehradskej štvorke.
SSP publicistovi a spisovateľovi Emilovi Vontorčíkovi, ro
V
pestrom
programe slovensko-poľského umeleckého zo
dákovi z Malej Lipnice, ktorý 6. augusta t.r. oslávil okrúhle
skupenia
Slavicada
Quartet zazneli skladby tvorivo nadvä
80. narodeniny.
zujúce na bohaté hudobné tradície národov združených vo
V4. Na slávnostnom koncerte, ktorý zorganizovali Sloven
***
ský inštitút vo Varšave a Zastupiteľský úrad SR vo Varšave,
sa zúčastnili predstavitelia diplomatického zboru, akade
mickej obce, viacerých štátnych inštitúcií, médií a ďalší po
K narodeninám
zvaní hostia. (Patrycja Grabinska)
sa všeličo želá,
dobré, pekné, ba i veľa.
No my Ti chceme
zo srdca priať,
aby si sa mohla vždy
v živote smiať.
Zdravie, šťastie,
lásku a usmiatu tvár,
to je ten najkrajší dar.
Táto gratulácia patrí Monike Waliczek, rod. Nemco
vej z Novej Belej, ktorá 25. septembra oslávi krásne 40.
narodeniny. Želanie zasielajú rodičia, sestry a bratia s ro
dinami.
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ODIŠLI OD NÁS

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 17. augusta 2015 zomrel v Čier
nej Hore vo veku 83 rokov krajan

JOZEF VACLAV

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
časopisu Život a členom dobrovoľného
požiarneho zboru. Odišiel od nás dobrý
krajan manžel, otec a dedo. Nech odpo
číva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
MS SSP v Čiernej Hore

Dňa 24. augusta 2015 zomrela vo
Fridmane vo veku 91 rokov krajanka

KATARÍNA
RICHTARIKOVÁ
rod. Pastušeková

Zosnulá bol dlhoročnou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás dobrá
krajanka, matka, babička, prababička a sestra. Nech od
počíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
MS SSP v Čiernej Hore

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.
• september – 29.09.2015 • november – 24.11.2015
• október – 27.10.2015
• 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 fili
álka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod.
a 9.30 hod., filiálka Tatranská Javorina – kostolík sv.
Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
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Dňa 4. augusta 2015 zomrel v Niž
ných Lapšoch vo veku 76 rokov krajan

VINCENT GALOVIČ

Zosnulý bol dlhoročným a verným
čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec
a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Celej smútiacej rodine vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa 4. júla 2015 zomrela v Hornej
Zubrici vo veku 86 rokov krajanka

MARGITA
KUBACKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás verná kra
janka, dobrá mama, babka, prababka
a svokra. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 2. augusta 2015 zomrel v Hor
nej Zubrici vo veku 87 rokov krajan

EUGEN GRÓBARCZYK

Odišiel od nás dobrý krajan, otec
a dedo a pradedko. Nech odpočíva
v pokoji!

Dňa 5. augusta 2015 zomrela v Hor
nej Zubrici vo veku 94 rokov krajanka

ROZÁLIA KOTTOVÁ

Odišla od nás verná krajanka, dobrá
mama, babka, prababka a svokra. Nech
odpočíva v pokoji!

Dňa 16. júla 2015 zomrel v Malej
Lipnici vo veku 24 rokov krajan

PIOTR KUBALA
Odišiel od nás dobrý krajan man
žel, brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť!
MS SSP v Hornej Zubrici
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Milé deti,

34

viete ako sa volá modrý klobúk, čo prikryje celý svet? A viete, čo padá do vody a nezamúti
ju? Vylúštite tajničky a dozviete sa správne odpovede. Tie nám potom pošlite do redakcie Ži
vot a my vás odmeníme peknými slovenskými knihami. V júli sme odmenili: Annu Špernogovú
z Kacvína a Matúša Miškoviča z Novej Belej.
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texty a ilustrácie Renáta Milčáková

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Dokončenie z predchádzajúceho čísla

N

a druhý deň Tiko čakal pri plote. Prileteli vtáci a rozdelili
si čokoládovú roládu. Potom sa šli pohojdať na koná
re slivky, aby susede z tretieho domu naplnili kôš na
popoludňajší slivkový závin. A nad plotom sa objavil človek.
Mal oranžové vlasy a bodkované nohavice. Vzápätí zmizol
a opäť sa objavil. Keď zmizol druhýkrát, už sa neobjavil on,
ale iný človek v pruhovaných nohaviciach so zelenými vlasmi.
Potom sa ukazovali obidvaja naraz, ale prevrátene – nohami
nahor. Tiko volal všetkých, aby sa prišli pozrieť. Prvé pribehli
deti, suseda nechala kôš pod slivkou, pán Uchnár domaľo
val poslednú latku plota, babička vykukla z okna, susedia
povyliezali von a tiež chceli zistiť, čo zaujímavé Tiko objavil.
Dívali sa na oblohu nad plotom, kde sa krútili a vrteli
smiešne rôznofarebné postavičky a vždy sa strácali za plo
tom a znovu sa objavovali. Chvíľu sa ešte všetci pozerali
a potom pán Uchnár vyslovil to čarovné slovo: trampolí
na. Zodvihol Tika a posadil si ho na plecia. Za plotom stála
trampolína a na nej skákali do výšky akrobati. Vznášali sa
vo vzduchu, padali dole, odrážali sa z pružného kruhu na
ôsmich nôžkach. Babička mala pravdu, za plotom nikto ne
býval a pravdu mal aj pán Uchnár. Za plotom bola široká
lúka, na ktorej teraz ešte stáli domčeky na kolieskach a je
den veľký, podobný nafúknutému balónu.
Akrobati s červenými guľatými nosmi zbadali Tika, ako
vytŕča hlavu. Aj on mal červený nos, od farby. Pán Uchnár
ho zložil dole, lebo pocítil bolesť v krížoch a povedal, že by
mali konečne urobiť v plote dieru. Ale to sa iba pomýlil,
chcel povedať dvere. A tak sa dali do práce. Odobrali päť
latiek, spojili ich najsilnejším lepidlom, priskrutkovali kľuč
ku, vsadili do plota, dobre pomastili maslom, aby sa dvere
otvárali ako po masle. A potom všetci prešli na druhú stra
nu plota, tam, kde nikdy predtým neboli, na širokú zelenú
lúku, po ktorej sa prechádzali slony a na nich krasojazdkyne,
chlapíci s potetovanými rukami, ktorým z úst šľahali ohnivé
plamene, klauni vyhadzujúci jednou rukou súčasne tri oran
žové loptičky ako pomaranče, bol tam aj muž s najdlhšou
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bradou na svete, ktorú prečesávali malé cvičené opice, ča
rovné skrine, do ktorých vchádzali mačky a vylietali z nich
holubice, rebríky, laná, stoličky, tanečnice a trampolína.
Akrobati teraz sedeli v tráve a oddychovali. Mohutné
ruky chytili Tika, nadvihli ho a položili na trampolínu. Tiko
sa ocitol uprostred bielej plochy, odrazil sa a trocha vysko
čil. Dopadol a ani sa nemusel veľmi namáhať, trampolína
akoby ho sama vyhodila opäť do výšky. Skákal čoraz vyššie
a vyššie, až bol celkom blízko oblohy. Ruky dvihol nad hlavu
a chcel sa jej dlaňami dotknúť. Prsty sa mu zaborili do nie
čoho mäkkého a príjemne teplého. Vtom sa začali zbiehať
vtáky na plotovanie a uvideli Tika zaveseného na oblohe.
Od radosti trepotal nohami ako ony krídlami. Sojka, čo rada
každému všetko vyškrieka, potiahla Tika za nohu a ten spa
dol opäť na trampolínu.
Akrobati Tikovi zatlieskali, lebo aj im aspoň raz niekto
pripravil predstavenie.
Na druhý deň sa domčeky na kolieskach pobrali ďalej
do sveta. Lúka za plotom neostala prázdna, chodili sa na ňu
hrať obyvatelia dvanástich domov Svätojánskej ulice a Tiko
mal navždy modré za nechtami.
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ŠPORT

Memoriál Františka Tomaškoviča
autor František Paciga
V sobotu 15. augusta sa v Krempachoch uskutočnil piaty
ročník Memoriálu Františka Tomaškoviča. Podujatie otvorila
o deviatej hodine slávnostná svätá omša, ktorá bola obetovaná
za zomrelého Františka, športovca a funkcionára miestnej samosprávy. Po nej si prítomní uctili hrob zosnulého kvetmi, za- cieľovú čiaru ako posledná. – Som rada, že som preteky
dokončila. Najviacej sa teším z pamätnej medaile, poveda
pálením sviec a minútou ticha.

Š

portové podujatie začalo o pol dvanástej na obed
v areáli gymnázia Jána Pavla II. Zúčastnených špor
tovcov i divákov privítal starosta obce Jozef Petra
šek, manželka zosnulého Františka Mária Tomaškovičová
a predseda Ľudového športového klubu (LKS) Spiš Krem
pachy Walenty Petrašek. Minúta ticha, pochod a slávnost
ný tuš v podaní miestneho hasičského orchestra otvorili
športový turnaj.
Tropické horúčavy odradili z účasti na turnaji hádam
polovicu pozvaných tímov. Organizátori boli preto nútení
narýchlo vyskladať svoje vlastné tímy juniorov i mláde
že. Volejbalový turnaj, ktorý sa prvýkrát konal na umelej
tráve, priniesol divákom nefalšovaný športový náboj. Ško
da len, že sa turnaja zúčastnili iba dve družstvá. LKS Spiš
Krempachy privítal na svojej pôde hostí zo Slavoja Spišská
Belá zo Slovenska, pričom domáci presvedčivo vyhrali 3:0.
Za najlepšieho hráča zápasu bol vyhlásený Vojtech Surma.
Futbalového turnaja sa zúčastnili tri tímy. Domáci se
niori i juniori z Krempách a Wicher Dursztyn. Turnaj sa
hral systémom každý s každým. Víťazstvo si uzurpovali po
dramatickom penaltovom rozstrele domáci seniori. Druhí
skončili juniori a tretí Wicher Dursztyn. Najlepším bran
károm turnaja bol Andrej Kowalczyk, kanonierom Tomek
Gryguš, juniorom Mateusz Łukasz a obrancom Zenon Bier
nata. Najpresnejšiu mušku v pokutových kopoch mal Jacek
Kaczmarczyk.
Premiéru si v memoriáli odbil „Beh zdravia“. Trať
behu bola dlhá 5 km. Celkovo štartovalo sedem bežcov
– štyri ženy a traja muži. Preteky vyhral Janusz Haniaczyk
z Brzegów v čase 18 min. a 45 s. Maria Wnęková prebehla
36
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la pani Mária. Behu sa zúčastnil taktiež radný i popredseda
rady gminy Nowy Targ Jozef Lorenc.
Najlepším účastníkom športových súťaží boli udelené
poháre, diplomy, sošky, medaily a vecné ceny. Tie venova
li súťažiacim sponzori: richtárska rada, Úrad gminy Nowy
Targ a miestni podnikatelia. Memoriál sa už zaradil medzi
tradičné športové udalosti Krempách i gminy Nowy Targ.
Turnaj sa niesol nielen v športovom, ale i priateľskom du
chu a miestni obyvatelia i fanúšikovia povzbudzovali rov
nako všetky tímy.
Hostiteľ turnaja Vojtech Sołtys, riaditeľ krempašského
gymnázia, bol rád, že sa športové podujatie uskutočnilo
v areáli gymnázia. Vyjadril svoje presvedčenie, že areál
školy bude slúžiť aj v budúcnosti pre športové poduja
tia každého druhu. Samotný športový areál je vybavený
ihriskom s umelou trávou. Ďalej je pre športovcov k dispo
zícii ihrisko pre volejbal, basketbal a hádzanú. Atraktivitu
areálu zvyšuje bežecká dráha dlhá 60 m a nová posilňovňa
v interiéri.
Memoriál a športové podujatie sledovali celé rodi
ny s deťmi od jeho začiatku až do večerných hodín. Pre
detských divákov bolo pripravené „veselé“ mestečko, po
silňovňa i pieskovisko. O pohodlie všetkých návštevníkov
sa postaral gril a dobre zásobený bufet, ktorý obsluhovali
dievčatá z volejbalového tímu.
O bezpečnosť podujatia i športovcov, polievanie roz
páleného ihriska vodou sa vzorne starali: Dominik Surma,
Pavol Pacyga, Mieczysław Kaczmarczyk, Kazimierz Krišto
fek. Podujatie uvádzali: starosta Jozef Petrašek, Dominik
Surma a Jozef Lorenc. Zvukárom podujatia bol Peter Długi.
Fotografie a text pripravil František Paciga.
9/2015

MOTO A VARENIE

Najrýchlejšie české a vlastne ešte československé auto
Príbeh Tatry Grafit sa začal už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Československu. Vízia Ivana Labašku čakala dlho
na svoje zrealizovanie. Autor sa vyučil ako opravár hospodárskych
strojov a v čase svojej dvojročnej vojenskej služby navrhol auto,
ktoré na českých i slovenských cestách nemá konkurenta.

N

a jednotlivé časti ako podvozok a prvý motor, pou
žil vtedy Tatru 613, ktorú v tom období
vlastnila len vláda. Tento motor sa nachá
dza za zadnou nápravou, je chladený vzduchom
a silu svojich 167 koní posiela vpred cez svoju
štvorstupňovú manuálnu prevodovku. Unikát
na bola laminátová karoséria, ktorej Ivan odlial
formu z betónu, čo je pre formy veľmi neob
vyklé. Dizajn bol vytvorený „od oka“ s cieľom
vytvoriť čo najlepšiu dynamiku. Labaška musel
auto homologizovať predtým, ako s ním mohol
vyjsť na cesty, čo nebolo kvôli vtedajšej vláde
vôbec jednoduché. Umožnené mu to bolo až
po revolúcii. Toto auto potom jazdilo po ces
tách bez akýchkoľvek obmedzení. Po mnohých
prerábaniach získalo karbónovú karosériu, čím
sa jeho hmotnosť zmenšila o 50 kg z pôvodnej hmotnos
ti 1,5 tony. Medzi ďalšie vynovenia patrili nové, pevnej
šie svetlá a dokonca aj nárazník v odlišnej farbe. Zadné
blatníky museli byť kvôli kolesám o veľkosti 17 s pneu
matikami 335/35 ZR17 rozšírené. V 90-tych rokoch pô
vodný motor z Tatry 613 vystriedal Tatry 700 GT. Majú
rovnaký základ, no líšia sa v objeme (4.5 litra pre Tatru

700 GT). Maximálny výkon je 294 kW pri 500 ot./min,
točivý moment má najvyššiu hodnotu 450 Nm pri
6 000 ot./min. Maximálna rýchlosť podľa jednotlivých
zdrojov je 341 km/h. To z neho bezkonkurenčne robí naj
rýchlejšie auto českých ciest. Za najrýchlejšiu bola pova
žovaná taktiež MTX Tatra V8, ktorá však aj napriek sna

ženiu nedokáže nabrať podobnú rýchlosť. Ivan Labaška
sa v dnešnej dobe so svojím autom s rozšírenou, karbó
novou karosériou a novým motorom zúčastňuje okruhov
a rôznych zrazov. Rok výroby je písaný na 1991 aj napriek
tomu, že bol vyrobený už dávno predtým. Za týmto jedi
nečným unikátom stojí veľký príbeh sna, ktorý sa po tvrdej
práci stal nakoniec skutočnosťou. (bj)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Polievka zo suchej fazule

1/2 litra suchej fazule, 2 cibule, 4 litre vody, koreňová
zelenina, 1 zelená paprika, 1 paradajka, 4 zemiaky, 4 struky
cesnaku, 2 lyžice spustenej masti, 2 lyžice múky, mletá červená paprika, 1 kg údeného mäsa a klobásy alebo 1 kg hovädzieho mäsa, trochu cukru, zelený petržlen a zeler.
Pracovný postup: Do horúcej vody vložíme vymoče
né údené mäso, klobásu alebo čerstvé hovädzie mäso,
drobno pokrájanú jednu cibuľu, na drobné kocky pokrá
jané zemiaky, zelenú papriku, paradajku (alebo paradaj
kový pretlak), očistenú koreňovú zeleninu a varíme, kým
je mäso mäkké. Zatiaľ prebratú a umytú suchú fazuľu za
lejeme vriacou vodou a necháme 15 minút v nej. Potom
vodu zlejeme a znovu zalejeme vriacou vodou a necháme
v nej 15 minút. Potom ju dáme do osobitnej nádoby variť,
s cibuľou do vriacej vody. Na tento spôsob sa fazuľa uvarí
za 1/2 h., potom ju pridáme k mäsu a povaríme. Zatiaľ si
z masti a múky urobíme ružovú zápražku, pridáme drob
no sekaný cesnak, popražíme, primiešame mletú červe
nú papriku, zalejeme studenou vodou, necháme prevrieť
a potom vylejeme do polievky. Polievku so zápražkou
dáme prevrieť, dosolíme, pridáme cukor a ak máme radi,
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okyslíme octom alebo citrónom. Nakoniec pridáme drob
no sekaný zelený petržlen a zeler.

Pampúšiky s vodou

50 dkg múky, 3 celé vajcia, 1 dkg soli, 10 dkg margarínu,
10 dkg cukru, citrónová kôra, 2 1/2 dl vlažnej vody, 3 dkg
droždie, masť (olej), vanilkový a práškový cukor.
Pracovný postup: Do trochu vlažnej ocukrenej vody dať
vykysnúť droždie. Zatiaľ do hlbšej nádoby dať celé vajcia,
soľ, cukor, citrónovú kôru, spustený margarín a spolu roz
šľahať. Potom pridať ostatnú vodu a múku, dobre vypra
covať cesto pomocou drevenej varechy, prikryté nechať
na teplom mieste vykysnúť. Vykysnuté cesto dáme na
pomúčenú dosku, rozvaľkáme na 2 cm hrúbku, vykrajovať
okrúhlou formičkou kolieska, ktoré necháme znovu kys
núť 15-20 min. Konečne v horúcej masti (oleji) vypráža
me pampúšiky prikryté pokrývkou na jednu stranu a na
druhú odkryté. Upražené pampúšiky vyberáme na plech
dierkavou lopatkou, potom ich poukladáme na misu, po
sypeme vanilkovým a práškovým cukrom. K nim podáva
me ľubovoľný lekvár.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012
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W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Ochrona i pielęgnacja stóp cz. 1

S

topy to bardzo ważna i najczęściej niedoceniana część
naszego ciała. Dzięki stopom możemy stać i utrzy
mywać pozycję pionową, chodzić, biegać i uprawiać
sporty. To właśnie na stopach spoczywa ciężar naszego
ciała przez kilkadziesiąt lat życia. Szczególnie obciążone
są stopy, staw skokowy, ścięgna i skóra u osób z nadwagą.
Im więcej kilogramów, tym większe obciążenia i ból przy
chodzeniu. Każdy kto chce cieszyć się z pionowej postawy
długie lata powinien chronić i pielęgnować swoje stopy.

Ochrona stóp

1. Najważniejszą rolę w ochronie stóp spełnia obuwie:
• odpowiedni rozmiar butów zapobiega otarciom skóry
stóp, powstawaniu odgniotów i odcisków oraz wrastaniu
paznokci
• wygodne i dobrze wyprofilowane buty zapewniają kom
fort chodzenia, nawet przez wiele godzin, bez bólu krę
gosłupa i stawów. Szczególnie u kobiet, które noszą buty
na wysokich obcasach, stopa przez większą część dnia
jest wygięta w nienaturalny sposób, a cały ciężar ciała
opiera się głównie na palcach; pomocne mogą być podu
szeczki pod przododstopie
• dobrane z odpowiednich materiałów, stosownie do pory
roku. Zimą powinno zabezpieczać przed niskimi tempe
raturami i chronić skórę przed odmrożeniami nie powo
dując jednocześnie pocenia się skóry. Latem natomiast
powinno być lekkie i przewiewne, aby skóra mogła oddy
chać, nie była nadmiernie spocona i przegrzana, co może
powodować odparzenia i rany
• zarówno buty jak i skarpety z tworzyw sztucznych mogą
przyczyniać się do powstawania grzybic skóry i paznokci
• jeśli z jakiegoś powodu musimy nosić niezdrowe buty
gumowe lub z innych sztucznych tworzyw należy je ścią
gnąć zaraz po zakończeniu pracy, wymyć stopy, najlepiej
szarym mydłem, osuszyć i pochodzić boso lub w baweł
nianych skarpetkach
• osoby uprawiające aktywnie sport powinny zaopatrzyć
się w odpowiednie obuwie stosownie do dyscypliny
• często w czasie wolnym od pracy i obowiązków wiele osób
uprawia sport rekreacyjnie. Nie zawsze możemy pozwolić
sobie na profesjonalne obuwie, jednak zawsze możemy
dobrać obuwie odpowiednio do rodzaju aktywności (nie
jeździmy w klapkach na rowerze i nie wchodzimy w szpil
kach na Giewont). Zapewni to ochronę stóp, kostek i ścię
gien przed nieprzyjemnymi kontuzjami. Zwłaszcza w gó
rach należy pamiętać o ochronie stawów skokowych
• obuwie kąpielowe jest konieczne w przypadku korzy
stania ze wspólnych łaźni, łazienek, basenów czy sauny.
Plastikowe klapki, które można łatwo wymyć po każdym
użyciu, zapewniają podstawową ochronę przed infekcja
mi bakteryjnymi i grzybicami
• nie pożyczamy swoich butów, nie chodzimy też w butach
innych osób, nawet bliskich. Każdy członek rodziny po
winien mieć swoje buty, zwłaszcza tzw. kapcie domowe,
które najczęściej nakłada się na gołe stopy
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• w przypadku stwierdzonego przez lekarza płaskostopia,
konieczne jest noszenie specjalnych wkładek ortope
dycznych do butów, które korygują wadę i ułatwiają
chodzenie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których od
powiednie wkładki noszone regularnie zapobiegają wa
dom postawy i mogą całkowicie skorygować wadę.
2. W przypadku uszkodzenia skóry – otwartych ran, skale
czeń, otarć, bąbli, ukąszeń owadów – przed włożeniem
skarpet naklejamy suchy opatrunek (np. Viscoplast),
można wcześniej przemyć miejscowo szarym mydłem.
Taki opatrunek zapewni ochronę rany przed zabrudze
niem i infekcją wtórną.
3. Krzywe paluchy – haluksy utrudniają chodzenie i do
bór obuwia, mogą powodować bolesne odparzenia.
W sklepach rehabilitacyjnych dostępne są specjalne
aparaty na koślawe paluchy, które korygują wadę i pal
ce układają się w prawidłowej pozycji – na dzień kliny
międzypalcowe a na noc peloty.
4. Szczególną uwagę na pielęgnację i ochronę stóp po
winny zwrócić osoby chore na cukrzycę. Każda rana, in
fekcja czy nawet zadrapanie może stanowić duże zagro
żenie dla zdrowia i życia. Podstawą jest odpowiednio
dobrane obuwie i zapobieganie uszkodzeniom skóry.
5. Opuchnięte stopy mogą wskazywać na:
• niewydolność krążenia żylnego i zastoje limfy. Jeśli opu
chlizna utrzymuje się przez dłuższy czas, nawet rano po
wypoczynku, należy skonsultować się z lekarzem. Do
raźna pomoc polega na trzymaniu nóg lekko uniesio
nych w pozycji leżącej – 20 cm powyżej bioder
• zatrzymanie wody w organizmie. Przyczyn może być
wiele – chora tarczyca, zaburzenia pracy nerek, cukrzy
ca. Jedynie lekarz, na podstawie analiz medycznych
może stwierdzić jaki jest powód. Herbatka z liści lesz
czyny pospolitej, fiołka trójbarwnego, przylaszczki po
spolitej, brzozy lub pokrzywy zadziała moczopędnie,
co może zmniejszyć opuchliznę, nie zlikwiduje jednak
przyczyny
• obrzęk w okolicy kostek może wystąpić po urazie me
chanicznym – skręceniu lub naciągnięciu ścięgna Achil
lesa. Pomocą będzie wymoczenie stopy w szarym my
dle i okład z kwaśnej wody. Jeśli obrzęk utrzymuje się
bez wyraźnej przyczyny, powodem może być zwyrod
nienie bioder (prawa kostka – prawe biodro, lewa kost
ka – lewe biodro).
Przy opuchliznach należy zakładać luźne skarpety
bezuciskowe i wygodne buty, które nie mogą być ciasne
i ściskać stóp. Jedynym wyjątkiem są zalecone przez le
karza skarpety lub pończochy uciskowe przy żylakach.
AS

Nie udały się wakacje?
Sprawdź czego możesz
dochodzić od organizatora!
W dzisiejszych czasach znaczną popularność zyskało zawieranie tzw. umów o usługi turystyczne. Ich realizacja polega na
organizowaniu wyjazdu turystycznego przez odpowiedniego
(profesjonalnego) organizatora. W związku z tym coraz częściej
pojawia się problem uzyskania odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z takich
umów.

K

lient biura podróży bardzo często nie zdaje sobie
sprawy z jakimi roszczeniami ma prawo wystąpić
względem organizatora, który nie dochował obie
cywanych warunków – czyli nie zachował należytej staran
ności przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających
z umowy, np. nie zadbał o odpowiednie zakwaterowanie,
naraził nas na dodatkowe koszty czy nerwy.
Co do zasady, do uzyskania naprawienia szkody mająt
kowej, która powstała w związku z niewykonaniem lub nie
należytym wykonaniem zobowiązania przez organizatora
wyjazdu należy wystąpić na podstawie art. 471 kodeksu
cywilnego, który mówi, że: „Dłużnik obowiązany jest do
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub niena
leżytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”
Właśnie brak spełnienia świadczenia oznacza niewy
konanie zobowiązania – będzie to w przypadku gdy np.
wyjazd się nie odbył. Przy nienależytym wykonaniu zo
bowiązania świadczenie jest wprawdzie spełnione, ale
jest ono spełnione nieprawidłowo, gdyż odbiega w jakimś
stopniu od świadczenia, które zaspokoiłoby interes klien
ta – w tym przypadku – wyjazd co prawda się odbył, ale
został źle zorganizowany np. nie dochowano niektórych
postanowień umowy, a to naraziło nas na dodatkowe, nie
przewidziane koszty.
W obu przypadkach można dochodzić naprawienia
szkody majątkowej, obejmuje to szkodę na mieniu oraz
szkodę na osobie. Szkoda na mieniu – to bezpośredni
uszczerbek na składniku majątkowym poszkodowanego.
Natomiast szkoda na osobie polega co do zasady na naru
szeniu dóbr osobistych określonej osoby w związku z czym
dochodzi w sposób pośredni do negatywnych następstw
w majątku tej osoby.
Jednak wszelkie negatywne odczucia psychiczne na ja
kie naraził nas organizator wakacyjnego wyjazdu są szkodą
niematerialną. W związku z powyższym w majątku osobis
tym nie dochodzi do żadnych uszczupleń materialnych.
Dlatego też w tej sytuacji nie można dochodzić odszko
dowania na podstawie cytowanego wcześniej art. 471 kc.
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Jak więc uzyskać rekompensatę gdy organizator np.
umieścił nas niespodziewanie w pokoju o niższym stan
dardzie lub gdy zaistniała sytuacja, że musieliśmy dzielić
pokój z innymi wczasowiczami z powodu braku miejsca
w hotelu?
Odpowiedź na te pytania kryje treść art. 11a ustęp 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz
nych: „Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wy
konanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie
uczestniczących w wykonywaniu
usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.”
W związku z powyższym, właściwą podstawą do do
chodzenia zadośćuczynienia za negatywne odczucia psy
chiczne podczas wyjazdu wakacyjnego, które wynikły
z niewykonania lub nienależytego wykonania tzw. umowy
o usługi turystyczne jest art. 11a ust. 1 ustawy o usługach
turystycznych. Natomiast podstawą do dochodzenia rosz
czeń za wszelkie szkody majątkowe, przez które z winy
organizatora musieliśmy ponieść nieprzewidziane, dodat
kowe koszty, nieobjęte treścią umowy jest art. 471 kc.
Opracowanie własne oraz na podstawie:
prawodlakazdego.pl

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

39

ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
VÁHY (24.9.-23.10.)
Bude to síce pokojný
mesiac, ale aj tak plný zá
žitkov. Plánovanú cestu ti
sťažia neočakávané kom
plikácie, aj keď nie z tvojej viny. Všetko
však môže dopadnúť dobre, pretože ťa
zanedlho čaká zaujímavejšia situácia.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Z viacerých prameňov
sa všeličo dozvieš o svojich
blízkych a dobrých známych.
Môžeš si vybrať: buď nepo
čúvať alebo sa ich zastať. Poobzeraj sa
okolo a všimni si niekoho, kto čaká od
teba dobré slovo.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Bude to pre teba zdarný me
siac. Podarí sa ti vybaviť rad
záležitostí, ktoré majú pre
teba veľký význam. Čaká ťa
stretnutie v milej spoločnosti,
ktoré ti poskytne veľa spokojnosti. Nie
kto z blízkych ti dá dôvod k radosti.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Nadchádza
obdobie
zmien, ktoré značne ovplyv
nia tvoje životné plány. Za
žiješ trochu trémy, ba do
konca nedôvery vo vlastné sily.
Našťastie to bude trvať krátko a opäť
sa s novou energiou pustíš do práce.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Stretneš sa s osobami, kto
ré sú ti naklonené. Môžeš
očakávať príjemné prekva
penie. Niekoľko rozhovorov
ti dá veľa námetov na rozmýš
ľanie. Jeden z nich prebudí tvoje nádeje
a plány, ktorých si sa vzdal už dávno.

RYBY (19.2.-20.3.)
Iste sa nebudeš nudiť, najmä
v prvej polovici mesiaca, keď
že sa ti nakopí množstvo zá
ležitostí, ktoré mali byť dáv
no vyriešené. Máš však pred
sebou pekné perspektívy. Dobrá rada
niekoho ti bude veľmi nápomocná.
40

NÁŠ TEST
BARAN (21.3.-20.4.)
Tvoja energia a aktivita
vzbudí obdiv. Niekto z blíz
kych, koho si v poslednom
čase zanedbával, sa však na
teba a tvoje konanie bude
pozerať bez nadšenia. Mal by si veno
vať viac pozornosti tým, ktorí ti preja
vujú srdečnosť.

BÝK (21.4.-20.5.)
Mal by si byť energickej
ší a rozhodnejší. Ak by si
mal v niečom ustúpiť, naj
prv si všetko dobre premys
li. Neočakávané stretnutie
s niekým po viacerých rokoch ti prine
sie veľa zaujímavých dojmov.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V práci ostré tempo, na
vyše veľa rodinných a spo
ločenských povinností ti
nedovolí nudiť sa. Náladu
ti zlepší neočakávaná prí
jemná správa a na dôvažok aj zlepšenie
tvojej finančnej situácie.

RAK (22.6.-22.7.)
Mesiac podobný ako pre
došlé a bez väčších zmien.
Doma vládne teplé a milé
ovzdušie. Vydarí sa ti aj plá
novaný výlet vo väčšej spo
ločnosti, kde si oddýchneš. Nezabudni
však na istú úradnú záležitosť.

LEV (23.7.-23.8.)
Situácia okolo teba sa
bude vyvíjať veľmi zau
jímavo, aj keď si od teba
vyžiada zvýšenú pozornosť
a sústredenosť. Ak má byť
tento mesiac úspešný, musíš byť trpez
livý a držať sa intuície.

PANNA (24.8.-23.9.)
Mesiac v podstate zau
jímavý a rozmanitý. To však
neznamená, že všetko bude
príjemné, ale problémy,
s ktorými sa stretneš, budú
pre teba zaujímavé. Všetko sa ti poda
rí vyriešiť bez akýchkoľvek komplikácií.
(zs)
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Ste vo vzťahu
kontrolórkou?
Ako ste na tom s dôverou vo
vzťahu? Ste kontrolórkou, kto
rá musí o všetkom vedieť a všet
ko ovládať alebo plne dôverujete
všetkému, čo vám váš miláčik zave
sí na nos? Otestujte sa a zistite na
ktorom konci barikády stojíte...
1. Myslíte si, že dôvera je vo vzťa
hu nevyhnutná?
a) Dôvera je len pocit, je lepšie mať
vo vzťahu jasno; b) hmm... dôve
ruj, ale preveruj; c) určite.
2. Myslíte si, že vám hovorí vždy
pravdu?
a) Z času na čas si vymýšľa, ale je
to v norme; b) ako kedy; c) áno.
3. Ako sa dá zaistiť absolútna dô
vera?
a) Dôslednosťou; b) neustálym roz
pitvávaním všetkých vecí; c) otvo
renosťou.
4. Partner vám rozpráva o tom,
ako trávil včerajší večer. Ale už
pred tým ste počuli celkom inú
verziu od jeho priateľa. Komu
z nich budete veriť?
a) Jednoducho ich skonfrontujem;
b) jeho priateľovi; c) partnerovi.
5. Kontrolovali ste niekedy part
nerovu poštu, emaily, smsky
a pod.?
a) Áno, ale len z čírej ženskej zve
davosti; b) nie som na to hrdá,
ale sem tam som podozrenie rie
šila týmto spôsobom; c) nemám
na to dôvod.
6. Dávate prať bielizeň. Pri pre
zeraní vreciek objavíte v jeho
nohaviciach poskladaný lístok
papiera. Pozriete si obsah?
a) Závisí od momentálneho roz
položenia; b) áno; c) nie.
7. Ste obaja doma, zvoní telefón.
Kto ho dvihne?
a) Podľa toho, kto je bližšie; b) vždy
ja; c) on.
8. Viete jeho heslo do počítača?
a) Nie; b) áno; c) nepotrebujem ho.
9. Spoznáte na ňom, ak vám neho
vorí pravdu?
a) Áno; b) ešte som k tomu nemala
príležitosť; c) nie.
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10. Rozprávate sa o dôverných veciach? Vnímate, čo vám vtedy
hovorí?
a) Áno, ale väčšinou si to potom ani
nepamätám; b) áno a potom nad
tým rozmýšľam; c) väčšinou ani
nie.
VYHODNOTENIE TESTU
Najviac A

Vaše receptory dôvery sú nasta
vené absolútne správne. Netrpíte
ani stihomamom, ani nie ste pre
hnane naivná. Uznávate jeho právo
na slobodu a istú mieru tajomstva,
no je vám nad slnko jasnejšie, že
sem tam treba zbystriť pozornosť.
Zachovajte si tejto zdravý postoj
a ste na najlepšej ceste, udržať si
svoj vzťah po dlhé roky a v krásnom
súlade.
Najviac B

Musíte vedieť o všetkom - kde
bol a s kým, čo tam robil, prečo... Ak
vám spoveď neponúkne iniciatívne
sám, potom si „pravdu“ zistíte sama
a neváhate použiť všetky dostupné
prostriedky – od vypočúvania vašej
polovičky, cez špionážne metódy, za
ktoré by sa nemuseli ani tajní agenti
hanbiť, cez vyzvedanie u jeho rodi
ny, priateľoch a známych. Neprehá
ňajte to! Svojím nedôverčivým po
stojom ste na najlepšej ceste všetko
dokonale pohnojiť. Nikto sa necíti
rád ako vo väzení, chlap už vonkon
com nie. Dajte mu trochu slobo
dy, inak vám onedlho ujde s prvou
vhodnou protikandidátkou.
Najviac C

Nič nevidíte, myslíte si, že je
všetko v poriadku. A vlastne vás to
ani nezaujíma. Žijete v naivnom sve
te rozprávky, že keď už princ prišiel,
nikdy viac už neodíde. Na jednej
strane síce partnerovi dávate slo
bodu, na druhej sa však oňho vôbec
nezaujímate. Skúste sa o trochu viac
zaujímať o jeho potreby, aby ste sa
raz neocitli vo svojom dome úplne
sama. (zdroj: wanda.atlas.sk)
V škole na poslednej hodine:
- Kto odpovie prvý na moju otázku,
môže ísť domov!
Jožko vyhodí tašku z okna.
- Kto to bol?!
- Ja, dovi...
***
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SLOVNÍK A HUMOR

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

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

otwarty fundusz emerytalny
obligacja
obligacja na okaziciela
obligacja o stałym oprocentowaniu
obligacja o zmiennym oprocentowa
niu
umarzanie obligacji
papiery wartościowe
usługobiorca
usługodawca
zaszeregować do wyższej grupy upo
sażenia

dôchodkový fond
dlhopis, obligácia
obligácia/dlhopis na doručiteľa
pevne úročená obligácia/dlhopis
obligácia/dlhopis s variabilným úro
čením
stiahnutie obligácie/dlhopisu
cenné papiere
príjemca služieb
poskytovateľ služieb
zaradiť do vyššej platovej triedy

Arabský synček sa pýta svojho
otca:
- Oci, prečo nosíš stále na hlave tú
šatku?
- Ten šatka je veľmi praktická vec,
synu. Chráni moju hlavu a moje oči
pred slnkom, pred púštnym pieskom
a pred ostrým vetrom.
- Chvíľa ticha. Potom sa spýta opäť:
- Oci, a prečo stále nosíš ten dlhý
úbor, ktorý vyzerá ako nočná košeľa?
- Synu, tá gallábia je veľmi prak
tický odev, pretože chráni moje telo
pred púštnym slnkom, a pritom je veľ
mi vzdušná.
- Oci, a prečo stále nosíš sandále?
- Sandále sú veľmi užitočné, synu.
Chránia moje nohy pred ostrými ka
meňmi a piesok z púšte sa z nich sám
vysype.
- Oco?
- Áno, synu?
- A oci, nemyslíš, že tu v Bratislave
je ti toto všetko na nič???
***
Janko po prvý raz vidí páva:
- Ocko, pozri, tá sliepka práve kvitne!
***
- Martin, prečo si včera odišiel, keď
ma Mišo bil?
- Nemohol som sa prizerať, ako
bijú môjho najlepšieho kamaráta.
***

Príde chlapík na políciu.
- Dobrý deň, čo si prajete?
- Chcel by som ohlásiť trestný čin.
Môj sused má na dvore obrovskú hro
madu dreva.
- No, ale to nie je trestné.
- Ale on sa s tým drevom chystá
vycestovať.
- Ale ani to nie je trestné, v prípa
de, že má potrebné povolenia.
- Ale on v tom dreve pašuje drogy,
zašepká chlapík.
Policajt si zapíše o susedovi všet
ko potrebné a s poďakovaním sa roz
lúčia. Chlapík vyjde pred budovu PZ
zoberie mobil a volá susedovi: Pišta
zohnal som ti chlapov, čo ti zadarmo
narúbu drevo a inak, budú to tí istí, čo
ti na jar pokopali celú záhradu!
***
V zelovoci:
- Dobrý deň! Prosím si kilo poma
rančov.
- Budete si ich želať aj zabaliť?
- Nie... budem si ich kotúľať až do
mov!
***
Pýta sa Árpi Deža:
- Odkiaľ máš také pekné hodinky?
- Od sestry. - informuje Dežo.
- Od akej sestry? Veď ty žiadnu ne
máš!
- Nemám! Ale je to na nich napí
sané...
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ZAUJÍMAVOSTI
Americkému vojakovi
vrátili peňaženku
po 70-tich rokoch

Americký vojak bol v šoku,
keď sa ako 91-ročný dožil vrá
tenia starej peňaženky, o ktorú
prišiel pred 70 rokmi v rakúskom
meste Salzburg. O tomto ne
obyčajnom prípade informoval
rakúsky verejnoprávny rozhlas
ORF aj tlačová agentúra APA.
Eligio Ramos z Madera County
v Kalifornii počas druhej svetovej voj
ny pôsobil na území dnešného Ra
kúska. Na jednom z miestnych statkov
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formáciu v histórii tohto adrenalíno
vého športu.
Doterajšie maximum prekonali
o dvadsaťšesť odvážlivcov. Formá
cia počas voľného letu v rýchlosti do
386 km/h pripomínala tvar kvetiny.
Po tejto formácii parašutisti následne
vypustili svoje padáky a pristáli v dave
nadšených divákov.
Je to dôkazom toho, že kombiná
ciou správnych ľudí, adekvátnej pod
pory a vhodných podmienok sa dá
dosiahnuť čokoľvek.

Najstaršia panda žijúca
v zoo oslávila narodeniny
vtedy strávil niekoľko dní, a tam sa mu
podarilo stratiť peňaženku. Ramos už
samozrejme dávno zabudol na stratu.
Pripomenul si ju až listom, ktorý
mu prišiel 18. júna t.r. zo Salzburgu.
Odosielateľom listu bol lekár Josef
Ruckhofer, ktorý peňaženku našiel pri
rekonštrukcii objektu svojho starého
otca, a majiteľa peňaženky vypátral
vďaka preukazu, ktorý našiel v peňa
ženke. Z Kalifornie prišla odpoveď,
z ktorej vyplývalo, že hľadaný majiteľ
je nažive. Stratenú peňaženku, v kto
rej boli aj rodinné fotografie, následne
poslali do zámoria.

Parašutisti zdolali rekord

Vek tejto samice pandy, ktorá trpí
artritídou a tiež vysokým krvným tla
kom, je približne 110 ľudských rokov.
Najstaršia panda veľká oslávila svoje
37. narodeniny. Samica Jia Jia, ktorá
žije v hongkonskom Ocean Parku, sa
stala držiteľkou dvoch Guinnessových
svetových rekordov ako historicky
najstaršia panda a najstaršia panda
žijúca v zajatí. Jia Jia je v spomína
nom parku od r. 1999, porodila šesť
potomkov, no z nich sú nažive už len
štyria. Veterinár Ocean Parku uviedol,
že tieto zvieratá sa dožívajú okolo 20
rokov. Zo súčasných približne 400 je
dincov, ktorí žijú v zajatí, má viac ako
30 rokov len osem z nich.

Parašutisti zdolali rekord a na
oblohe vytvorili kvetinu.
Medzinárodnému zoskupe
niu sa podarilo zlomiť rekord
z roku 2012 v najpočetnejšej
formácii až na trinásty pokus.
Stošesťdesiatštyri parašutistov
v piatok, 31. júla, nad americkou
Ottawou v štáte Illinois zname
nalo doposiaľ najpočetnejšiu
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Choreografický kurz na Orave

KRAJANSKÉ PRÁZDNINY

Stánok SSP v Novej Belej

Foto: archív redakcie Život

ĽH P. Czaju v Krakove

Oravci v Starej Ľubovni

Barok v Kacvíne

Dychovka z Podvlka v Krakove

Memorial F. Tomaškoviča 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

