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VYZNAMENANIE PRE DOMINIKA SURMU

V OKTÓBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Školenie učiteľov slovenského jazyka v Novej
Belej

Koncom septembra sa konalo v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej ďalšie z cyklu školení učiteľov slovenského jazyka v Poľsku a na Ukrajine, ktoré už niekoľko rokov organizuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci
so Spolkom Slovákov v Poľsku. Tentokrát bolo obohatené o zaujímavú výstavu i ocenenie práce nášho krajana v prospech slovenskej menšiny v Poľsku.

6 Recepcia ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky
v Krakove
7 Návšteva predstaviteľov Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí
8-9 Podvlčianska škola v spomienkach Marie
Papánkovej (1)

Keby som mala dve srdcia, jedno by patrilo Poľsku a druhé Slovensku, – tieto slová mi najviac zarezonovali v ušiach počas konferencie o histórii a dnešných časoch Podvlka. Aj preto som navštívil
bývalú riaditeľku tunajšej Základnej školy č. 2 Mariu Papankovú,
aby som sa viac dozvedel o jej pôsobení na tunajšej škole.

10 Horčičné zrnko
11 Veľká slávnosť v Durštíne
12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave
a severnom Spiši III.
14-15 V Chyžnom
16-18 Ako trávili krajania letný čas?
19 Hornozubrický činiteľ Alojz Bieľ
20-23 Dychová paráda vo Vyšných Lapšoch

Začiatkom septembra sa vo Vyšných Lapšoch uskutočnil už
XXXIV. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb. Po roku sa
tak opätovne Spišom niesli tóny dychovej hudby spišských a oravských orchestrov, ale aj ladné pohyby mažoretiek, či svojrázne tance a spevy spišských tanečníkov. Podujatie navštívilo tiež niekoľko
vzácnych hostí zo Slovenska i Poľska.

4-5

8-9
16-18

19

24-25 Budú sa Slováci sťahovať za prácou
do Poľska?

Kde sa žije ľuďom lepšie? Na Slovensku, či v Poľsku? Pozrite
si naše porovnanie priemernej mzdy v jednotlivých odvetviach
v oboch krajinách za posledné tri roky, ktoré načrtáva odpoveď na
v názve položenú otázku.

26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Sliezska, Spiša a Oravy

Na obálke: Dominik Surma preberá vyznamenanie z rúk poradkyne predsedu ÚSŽZ Vilmy
Prívarovej. Foto: Milica Majeriková-Molitoris. Grafická úprava: E. Koziołová.

20-23

Vyznamenanie pre Dominika Surmu
autor Milica Majeriková-Molitoris
Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku v Krempachoch je jednou z najaktívnejších krajanských skupín, pretože v nej pôsobí viacero agilných spolkových
činiteľov. Medzi nich nepochybne patrí aj krempašský
rodák Dominik Surma, ktorý v tomto roku oslávil okrúhle výročie svojej životnej púte.

D

ominik sa narodil 26. júna 1955 v slovenskej
rodine Jakuba Surmu a Alžbety Surmovej,
rodenej Krištofkovej. Základné vzdelanie
získal v rodnej obci, pričom prvé tri roky absolvoval školu so slovenským vyučovacím jazykom a po
jej zrušení sa učil slovenčinu už iba ako dodatočný predmet. V štúdiu pokračoval na Všeobecnovzdelávacom lýceu s poľským a slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke na hornej Orave. Po
maturite, ktorú zložil v roku 1974, študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil krátky čas, od 1. októbra 1979 do 31. augusta Dominik Surma (v strede) s gratulantmi, zľava: Ľ. Molitoris, K. Čamborová, V. Prívarová a I. Válek
1980, ako inštruktor Ústredného výboru Kultúrnej
spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku a následne, na národného hnutia v Poľsku. Výrazne sa pričinil najmä k pozáklade dohody strán, prestúpil do redakcie krajanského vzneseniu kultúrnych aktivít, keďže je jednou z osôb, ktoré
časopisu Život vo Varšave. Tu sa oženil s Krempašankou zásadným spôsobom prispeli ku zrodu jedného z najobľúMáriou Krištofkovou a z tohto manželstva neskôr vzišli dve benejších krajanských festivalov, ktorý pod názvom Ostatdeti. Staršia Veronika je nádejnou mladou umelkyňou na ki-Fašiangy každoročne usporadúva v Krempachoch SpoAkadémii umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclavi a mladší lok Slovákov v Poľsku pre krajanské umelecké zoskupenia
Jakub študuje na Krakovskej polytechnike Tadeusza Koś- zo Spiša i Oravy. Okrem toho sa Dominik taktiež aktívne
ciuszku v Krakove.
podieľa na príprave Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku
V redakcii jediného krajanského mesačníka pracoval a iných kultúrno-spoločenských, či športových podujatí.
Dominik do 30. marca 1988, kedy sa opäť vrátil do práce
Má za sebou aj úspechy v pedagogickej praxi. Je spolu
v Ústrednom výbore Kultúrno-sociálnej spoločnosti Če- autorom učebníc slovenského jazyka, pracovného zošichov a Slovákov v Poľsku, kde pôsobil ako starší inštruk- ta, či učebných osnov pre školy s vyučovaním slovenského
tor a vedúci oddelenia kultúry. V roku 1990 sa vrátil do jazyka v Poľsku. Podieľa sa tiež na výchovno-vzdelávacej
rodných Krempách a rozšíril rady pedagógov vyučujúcich práci v oblasti osvety, školstva, miestnej a regionálnej kulslovenský jazyk. Nastúpil ako učiteľ v Základnej škole so túry. Spoluorganizuje školy v prírode, lyžiarske kurzy i výleslovenským vyučovacím jazykom v Novej Belej. Svoje ty žiakov učiacich sa slovenský jazyk na Slovensko, pričom
vzdelanie si postupne rozšíril o pedagogické minimum, ich pripravuje tiež na rôzne krajanské súťaže ako Poznaj
telesnú výchovu, riadiaci manažment, či skúšky na futba- Slovensko – vlasť svojich predkov, či Prednes poézie a prólového trénera. V súčasnosti vyučuje slovenský jazyk a te- zy Františka Kolkoviča. Vďaka jeho činnosti získava mladá
lesnú výchovu na základnej škole v Novej Belej a gymnáziu generácia Slovákov na Spiši úctu k svojim predkom, slov Krempachoch. Zároveň je podpredsedom krempašského venskému národu, slovenskej krajine i jej tradíciám.
Ľudového športového klubu a futbalovým trénerom doZa túto svoju dlhoročnú činnosť v prospech slovenrastencov.
skej komunity v Poľsku bol ocenený Pamätnou medailou
Od svojich mladých liet Dominik patril aj medzi popred- predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú
né osobnosti slovenského národného života v Poľsku. Na mu 24. septembra t.r. v Centre slovenskej kultúry v Novej
VII. zjazde Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slová- Belej, pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea,
kov v Poľsku v novembri 1985 bol prvýkrát zvolený za čle- slávnostne odovzdala poradkyňa predsedu spomínaného
na Ústredného výboru. O štyri roky neskôr, 26. novembra úradu Vilma Prívarová. Ku gratulantom sa pridala aj zá1989, sa stal na VIII. zjazde členom predsedníctva a 5. feb- stupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
ruára 1995 bol zvolený za podpredsedu Spolku Slovákov SR Katarína Čamborová i ďalší účastníci slávnosti. My sa
v Poľsku. Túto funkciu vykonáva aj v súčasnosti.
samozrejme taktiež pridávame k celému radu gratulantov
Jeho členstvo v spolkových funkciách pritom nebolo iba a prajeme veľa síl a úspechov v osobnom živote i v ďalšej
formálne, ale aktívne sa zapájal a zapája do slovenského práci na slovenskom národnom poli v Poľsku.
ročník 57

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

3

Školenie učiteľov slovenského jazyka v Novej Belej
autor Milica Majeriková-Molitoris, Peter Luha
foto Milica Majeriková-Molitoris, Peter Luha,
František Paciga, Marija Hekelj
Koncom štvrtého septembrového týždňa sa konalo v Centre
slovenskej kultúry (CSK) v Novej Belej ďalšie z cyklu školení učiteľov slovenského jazyka v Poľsku a na Ukrajine, ktoré už niekoľko
rokov organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (MŠVaVŠ SR) v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP). Ďalšími spoluorganizátormi tohtoročného
seminára boli Slovenský inštitút vo Varšave a Generálny konzulát
Slovenskej republiky v Užhorode.

Míľniky v živote Ľudovíta Štúra

Podujatie bolo otvorené 24. septembra, vo výstavnej
sieni CSK, vernisážou výstavy Míľniky v živote Ľudovíta Štúra 1815-1856, ktorá sa konala pod záštitou generálneho
konzula SR v Krakove Ivana Škorupu. Odbornú prednášku
o slovenskom velikánovi Ľudovítovi Štúrovi a jeho druhoch
tzv. štúrovcoch predniesol, publiku zloženému z učiteľov slovenského jazyka, zástupkyne MŠVaVŠ SR Kataríny
Čamborovej, poradkyne predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Vilmy Prívarovej, lektoriek zo Slovenska, ale i z miestnych Novobeľanov, básnik, publicista
a šéfredaktor mesačníka Slovensko Igor Válek.
V nej stručne opísal štúdiá Ľudovíta Štúra a jeho pôsobenie medzi mládežou, uzákonenie spisovného jazyka, politickú činnosť, revolučné roky i predčasný odchod z tohto sveta.
Poukázal pritom na skutočnosť, že mnohé myšlienky štúrovskej generácie dávajú odpovede na viaceré aktuálne otázky
a môžu nám pomôcť preklenúť problémy dnešnej doby.

Otvorenie výstavy

4

Novobeľanky pamätajú ešte slovenskú školu

– Čo by v mnohom sme boli bez velikánov národných
dejín, bez ľudí, ktorí svojimi výnimočnými životmi a činmi
dláždili cestu, po ktorej sa uberali kroky našich predkov, po
ktorej kráčame aj dnes a predznamenáva aj kroky ďalších
generácií? – položil prednášajúci otázku na zamyslenie.
A veru je to tak, bez prirodzených vodcov, ktorí sú ochotní
bojovať za práva svojho národa, je akýkoľvek národ odsúdený na zánik.

Ocenenie Dominika Surmu

Našťastie aj medzi nami, Slovákmi v Poľsku, máme
osobnosti, ktoré udržiavajú našu komunitu a napomáhajú
jej rozvoju. Sú to členovia vedenia a predsedovia miestnych skupín Spolku Slovákov v Poľsku, redaktori a kolportéri časopisu Život na Spiši, Orave a Sliezsku, vedúci slovenských domov i umeleckých zoskupení udržiavajúcich
slovenské tradície a samozrejme učitelia slovenského jazyka, ktorí svojou každodennou prácou udržiavajú slovenského ducha medzi mládežou.

Krajania počúvajú prednášku o Ľ. Štúrovi
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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učebnice. Je to neľahká úloha a učebnice zo Slovenska sú len
čiastočným riešením. Najväčším prínosom pre vyučovanie
slovenčiny v zahraničnom prostredí by bolo vytvorenie vašej
vlastnej učebnice a učebných pomôcok, - vyjadrila sa vo svojom príhovore. Školenia sa so záujmom zúčastnila aj poradkyňa ÚSŽZ Vilma Prívarová a počas prvého dňa taktiež konzul
SR v Krakove Adrián Kromka.
Časť školenia garantovali prednášajúce zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave PaedDr. Anita Halászová
a PaedDr. Renáta Somorová. Svojimi odbornými referátmi
a praktickými radami ukázali učiteľom nové praktické metódy výučby. Samotní učitelia mali počas seminára vytvoriť
niekoľko úloh a praktických cvičení zameraných na rozvoj
čítania textu, gramatiky i štylistiky a literárnej gramotnosti.
Okrem už dvoch spomínaných prednášajúcich, semiPo následných gratuláciách, ku ktorým sa pripojili kranár
obohatila svojimi skúsenosťami a praktickými radami
jania i hostia zo Slovenska a Ukrajiny, si prítomní prezrePaedDr.
Ružena Tomkuliaková PhD. z Katedry elementárli prezentovanú výstavu Míľniky v živote Ľudovíta Štúra
1815-1856, ktorá sprevádza jednotlivými obdobiami živo- nej a predškolskej pedagogiky banskobystrickej Univerzity
ta slovenského velikána. Na záver si všetci pri chutnom po- Mateja Bela. Vo svojom odbornom príspevku vysvetlila
hostení, pripravenom gazdinkami z Nedece a pracovníkmi prítomným učiteľom slovenského jazyka, ako správne zoCSK v Novej Belej, podiskutovali na rôzne témy a osviežili staviť úlohy pre žiakov prvého ročníka. Praktickou ukážkou
boli prinesené učebnice a pracovné zošity zo Slovenska.
večer spevom slovenských piesní.
Práca s obrázkami, čítaním a správnou výslovnosťou je pre
prváčikov totiž najdôležitejšia. Obrázky rozvíjajú ich vnemové schopnosti a žiaci sa ľahšie dokážu naučiť nové sloV piatok ráno 25. septembra si učitelia vymenili úlohu so
vá, výrazy a v neposlednom rade ich diakritiku a správnu
svojimi žiakmi. V priestoroch zasadačky CSK v Novej Belej
výslovnosť. Lektorka pripomenula účastníkom seminára
do sobotňajšieho obeda aktívne plnili praktické úlohy a potaktiež dôležitosť sebahodnotenia. Nové učebnice zo Sločúvali výklady lektorov odborného seminára: Samostatná
venska už obsahujú miesta, kde si žiak sám podľa svojich
príprava učebníc a učebných pomôcok pre deti Slovákov živlastných pocitov dopĺňa úroveň svojich schopností, ako
júcich v zahraničí učiteľmi - I. a II. cyklus, nepovinné vyučoaj ich zlepšovanie. To by nemalo chýbať v novej učebnici,
vanie. Cieľom celého podujatia bolo čo najlepšie pripraviť
ktorú chcú učitelia slovenského jazyka zostaviť a pripraviť
učiteľov slovenského jazyka, z Poľska a Ukrajiny, pre samopre deti učiace sa slovenčinu v krajanskom prostredí.
statný proces tvorenia vlastných učebníc. – Pre nás je dôležitá
Odborný seminár uzavrel svojím príhovorom Generálny
podpora vzdelávania a vyučovania slovenského jazyka v zákkonzul Slovenskej republiky Ivan Škorupa: – Vždy si prácu
ladných školách. Pre nás Slovákov v Poľsku je dôležité, aby
učiteľov budem ceniť a vážiť. Myslím si, že dnes sú učitelia
si naši učitelia vedeli pripraviť samostatne učebnicu, ktorú
nedocenení. Každá práca má nejaké plusy a mínusy. Dúbudú používať. Po reformách totiž nemajú učitelia slovenčifam, že tie už toľko spomínané mínusy sa podarí čo najskôr
ny poľským ministerstvom školstva schválenú
odstrániť. Pevne verím, že nová koncepcia Úraa odsúhlasenú učebnicu slovenského jazyka Lektorka R. Tomkuliaková
du pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s jej
ako didaktickú pomôcku a bez toho sa predsa s učiteľkami z Ukrajiny
novým predsedom prinesie konkrétne riešenia
učiť nedá, - povedal v otváracom príhovoproblémov, ktoré neostanú len na papieri.
re seminára generálny tajomník SSP ĽudoZo seminára si učitelia slovenského jazyka
mír Molitoris. Na seminári malo zastúpenie
v Poľsku a na Ukrajine odniesli drobné pozortaktiež MŠVaVŠ SR, a to prostredníctvom
nosti z tlačiarenskej produkcie SSP, ale najmä
Kataríny Čamborovej, ktorá sa o.i. zaoberá
nové vedomosti i zručnosti a inšpirácie vo vyuaj metodickou podporou pre zahraničných
čovaní i ku tvorbe nových učebníc slovenského
Slovákov. – Verím, že lektori a nadobudnuté
jazyka.
poznatky Vám pomôžu pri zostavovaní novej
Medzi takéto osobnosti slovenského národného života
v Poľsku patrí aj krempašský rodák Dominik Surma, ktorý
v tomto roku oslávil okrúhle životné jubileum. Po odznení
prednášky o Ľudovítovi Štúrovi sme si v krátkom expozé
redaktorky časopisu Život Milice Majerikovej-Molitoris
stručne pripomenuli jeho aktivity v prospech slovenskej
komunity v Poľsku, aby následne poradkyňa predsedu
ÚSŽZ Vilma Prívarová prečítala blahoprajný list predsedu
spomínaného úradu a udelila mu Pamätnú medailu za
výrazné celoživotné tvorivé, výchovné a kultúrne aktivity
v oblasti osvety, školstva, miestnej a regionálnej kultúry
Slovákov žijúcich v Poľsku.

Prezentácia výstavy

Vzdelávací seminár

Slávnostné otvorenie seminára
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Recepcia ku Dňu Ústavy
Slovenskej republiky v Krakove
autor Marija Hekelj,
Milica Majeriková-Molitoris
foto Peter Luha

Príhovor generálného konzula I.Škorupu v spoločnosti mánželky Jozefíny

Prvého septembra Slovensko slávi Deň Ústavy Slovenskej
republiky. Je to významný štátny sviatok, ktorým si Slováci pri- všetkým prítomným, že prijali jeho i manželkine pozvanie
pomínajú prijatie najvyššieho zákona, schváleného Slovenskou na túto slávnosť.
Následne stručne zhodnotil, čo sa podarilo urobiť a čo
národnou radou na svojom piatom zasadnutí v roku 1992.

T

ento deň si uctil taktiež generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa, keď pri príležitosti spomínaného
štátneho sviatku zorganizoval 7. septembra o 18. hodine, v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove, slávnostnú recepciu pre diplomatov i významné osobnosti
hospodárskeho a spoločenského života v Malopoľsku. Vo
foyer vítali prichádzajúcich hostí a prijímali od nich gratulácie gen. konzul I. Škorupa s manželkou Jozefínou a novovymenovaný konzul Adrián Kromka s manželkou Monikou.
Tohto podujatia sa zúčastnili mnohopočetní hostia
jednak z Poľska, ako aj zo Slovenska, predstavitelia diplomatických misií pôsobiaci v Krakove, zástupcovia rôznych
inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rozvojom slovensko-poľskej
spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, podnikateľskej
činnosti, či turizmu. Ako každoročne, nechýbali ani naši
krajania zo Spiša a Oravy a zástupcovia Spolku Slovákov
v Poľsku v Krakove i redakcie Život.
Pred slávnostným príhovorom zazneli hymny oboch
štátov, teda Slovenskej i Poľskej republiky, ako aj Európskej únie, v podaní ľudovej hudby bratov Jendrišekovcov
z Novej Ľubovne. Potom sa už k vzácnym hosťom prihovoril gen. konzul I. Škorupa, ktorý v úvode vyjadril slová
vďaky, že aj tento rok sa mohol osobne stretávať a spolupracovať s ľuďmi blízkymi jeho srdcu a súčasne mal tú
česť spoznať nových zaujímavých ľudí. Poďakoval tiež

sa zmenilo od posledného stretnutia. Spomenul napr. výstavu venovanú vojenským cintorínom slovenského architekta Dušana Jurkoviča v Archeologickom múzeu v Krakove, zrekonštruovanie objektov tohto umelca v Poľsku,
niekoľko podujatí spojených s historickými výročiami slovensko-poľských dejín, podporu súťaží o Slovensku, podporu Slovenského dňa v Krakove i iných poľských mestách
a ďalšie zaujímavé podujatia. Pri tejto príležitosti menovite poďakoval osobnostiam, ktoré túto pozitívnu slovensko-poľskú spoluprácu rozvíjajú. Ocenil tiež dlhoročnú cez
hraničnú spoluprácu v rámci Euroregiónu.
Neopomenul samozrejme ani krajanov a Spolok Slovákov
v Poľsku, ktorému poďakoval za vydanie poľského prekladu
rozprávkovej knihy Jána Uličianského Čarovný chlapec. Podotkol taktiež, že sa veľmi rád zúčastňuje krajanských akcií.
– Je pre mňa veľkou radosťou prebývať v spoločnosti takých
milých, úprimných a čestných ľudí. Vždy ma napĺňa veľkou
nádejou pohľad na tancujúcu a spievajúcu mládež, a verím
tak, že slovenské korene a slovenský jazyk tu budú živé ešte
dlhé obdobie, za čo ďakujem taktiež učiteľom slovenského
jazyka na Spiši a Orave.
Na záver poprial gen. konzul všetkým zúčastneným prijemný večer. A ten skutočne príjemný bol. Pozvaní hostia
diskutovali pri chutnom pohostení a za zvukov už spomínanej slovenskej ľudovej hudby, aby si nakoniec na slovenskú nôtu zaspievali a zatancovali.

Krajania s konzulom v dobrej nálade
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Návšteva predstaviteľov Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí

autor Milica Majeriková-Molitoris

Počas prvého septembrového víkendu zavítal medzi krajanov
v Poľsku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ)
Igor Furdík v sprievode pracovníčky odboru politického a teritoriálneho ÚSŽZ Milini Sklabinskej. Medzi Slovákmi na poľskej časti
Spiša a Oravy strávili dva dni.

Na Spiši

Prvý deň, v nedeľu 6. septembra, sa delegácia zdržiavala
na Spiši. V poobedňajších hodinách najskôr navštívili barokový kostol sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch s dodnes
zachovanými slovenskými nápismi na krížovej ceste, kde
bola odslúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Následne
sa v sprievode generálneho tajomníka Spolku Slovákov
v Poľsku (SSP) Ľudomíra Molitorisa, generálneho konzula
Slovenskej republiky v Krakove Ivana Škorupu, malopoľského vojvodu Jerzyho Millera, splnomocnenkyne vojvodu
pre národnostné a etnické menšiny Marty Kowalczykovej,
predstaviteľov krajanského hnutia a necelej desiatky dychových hudieb, ktoré prešli cez obec ako živá pozvánka
na podujatie, spoločne zúčastnili XXXIV. ročníka Prehliadky krajanských dychových hudieb v priestoroch miestneho
amfiteátra. Tu sa predseda ÚSŽZ I. Furdík prihovoril ku krajanom, ktorým poďakoval za udržiavanie tradícií a poprial
veľa síl i úspechov v ďalšej práci.
Večer i noc strávili delegáti v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej, ktoré bolo vybudované o.i. aj s finančnou
podporou ÚSŽZ, pričom ešte v spolkovej kaviarni viedli do
neskorých hodín neformálne rozhovory s gen. tajomníkom
SSP Ľ. Molitorisom i podpredsedom SSP a zároveň vedúcim spomínaného slovenského centra Jozefom Majerčakom.

Na Orave

Na druhý deň, 7. septembra, pokračovali predstavitelia
ÚSŽZ v sprievode gen. tajomníka Ľ. Molitorisa a redaktorky
časopisu Život M. Majerikovej-Molitoris na Oravu, kon-

S vedúcou Slovenského domu v Podvlku Boženou Bryjovou

ročník 57

Na priedomí Slovenského domu v Podvlku

krétne do obce Podvlk, kde bol objektom ich záujmu Slovenský dom, zrekonštruovaný taktiež s finančnou pomocou ÚSŽZ. Vo vynovenom dome privítali hostí zo Slovenska
predstavitelia Slovákov žijúcich na poľskej časti Oravy –
podpredseda SSP a predseda miestnej skupiny v Jablonke
Ján Bašisty, predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave
Genovéva Prilinská a vedúca Slovenského domu v Podvlku
Božena Bryjová. Predstavitelia ÚSŽZ si so záujmom obzreli celý objekt, pričom sa zaujímali o početnosť krajanskej
komunity v obci i činnosť krajanskej klubovne. S uznaním
ocenili precízne prevedenie rekonštrukcie, zachovanie slovenských artefaktov ako trámu so slovenským nápisom, či
štyristoročnej listiny s vymedzením chotára v slovenskom
jazyku, ako aj ekologický prístup pri zachovaní hniezda
pre bociany, ktoré sa už stali symbolom slovenskej podvlčianskej klubovne. Krajania sa zas zaujímali predovšetkým
o možnosť podpory ÚSŽZ pri výstavbe pre Slovákov z Oravy potrebného slovenského kultúrneho stánku v Jablonke.
Na záver predstavitelia ÚSŽZ napísali niekoľko slov aj
do pamätnej knihy Slovenského domu. Predseda I. Furdík Podvlčanom poprial „Nech tento dom dobre slúži tunajším ľuďom a nech je pre nich povzbudením pri
udržiavaní ich slovenskosti.“ K jeho želaniu sa pridala aj
M. Sklabinská: „Podvlčanom, ako aj všetkým Slovákom v Poľsku, patrí náš veľký obdiv za to, ako chránia a rozvíjajú slovenskú kultúru. Nech sa Vám v tom darí aj v budúcnosti!“
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Podvlčianska škola v spomienkach
Marie Papánkovej (1)
autor Marián Smondek
foto J. Bereščíková, archív rodiny Papánkovej
Keby som mala dve srdcia, jedno by patrilo Poľsku a druhé Slovensku, – tieto slová zazneli z úst niekdajšej riaditeľky tunajšej
Základnej školy č. 2 Marie Papánkovej pred otvorením Slovenského domu v Podvlku, ktorý bol zriadený v tej istej budove ako
kedysi škola. Tá škola bola jej osudom, jediným, celoživotným
pracoviskom a zároveň miestom, v ktorom si našla partnera na
celý život a v ktorom sa spolu s ním snažila urobiť čo najviac
v prospech mladých i starších žiakov, ktorých tu učila.

Z

ákladná škola so slovenským vyučovacím jazykom
bola v Podvlku otvorená v polovici školského roka
1947/1948. Maria Papánek dostala pracovné miesto
v tejto škole hneď po ukončení pedagogického lýcea
v Zakopanom v roku 1952 aj spolu so svojou kamarátkou
a spolužiačkou Wandou Banaśovou. Obidve pochádzali
z neďalekých Spytkowic. Tretím učiteľom miestneho učiteľského kolektívu bol slovenský učiteľ Antonín Papánek.
Ako spomína Mária, v tomto lýceu ich počas štvorročného štúdia pripravovali na prácu v slovenských školách.
V lýceu ich slovenský jazyk vyučoval profesor Oleksy, vďaka čomu boli aspoň čiastočne pripravené nastúpiť do práce do týchto škôl.
– V roku 1952 sme dostali pracovný príkaz, pretože na
vysokú školu sa dostať nedalo a bolo potrebné odpracovať
aspoň tri roky. Taký istý pracovný príkaz do Podvlka dostala aj moja spolužiačka a tak sme začali pracovať v Podvlku. V práci sme to nemali ľahké, keďže ľudia neboli príliš
pozitívne nastavení voči nám, novým učiteľkám. Ale tak to
muselo byť, pretože to tak bolo naplánované.
V tom istom roku, ale trochu neskôr, asi koncom septembra, nastúpil do práce aj môj budúci manžel. V tom
čase bol slovenský učiteľ pridelený do každej obce, v ktorej bola základná škola so slovenským vyučovacím jazykom. Snažil sa nám pomáhať, pretože sme celé učivo
museli učiť po slovensky – biológiu, históriu, fyziku, matematiku. Bolo to niekedy náročné, pretože sme sa museli
veľa učiť, pretože sme ešte tak dobre a precízne nevedeli
po slovensky. No ale môj budúci manžel nám pomáhal
s tým učivom, s tým že mojej kamarátke bolo o čosi ľahšie, keďže učila poľský jazyk, takže nemala všetko po slovensky. Ja som po slovensky učila všetko. V Podvlku vtedy
bola osemtriedna škola, a my sme boli len traja učitelia.
Vyučovanie trvalo veľmi dlho, niekedy aj do štvrtej poobede alebo dlhšie, takže už na prelome jesene a zimy
a v zime už bola vonku tma, lámp toľko nebolo a tak deti
už nemohli nič písať. Vyučovanie malo skôr formu rozhovoru alebo prednášky. Táto moja kamarátka bola prvé
tri roky riaditeľkou, keďže bola odo mňa trochu staršia,
ale akosi sme nepomysleli na to, že by bolo potrebné zabezpečiť toľko lámp, aby žiaci aj po zotmení mohli písať.
8
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Najhorší bol december a prvá polovica januára, potom
už bolo lepšie.
Z môjho pohľadu ako učiteľky a neskôr riaditeľky školy
sme museli riešiť naozaj veľa problémov. Okrem toho, že
bolo potrebné všetko učiť po slovensky, ľahké sme to nemali ani kvôli postoju samotných Podvlčanov. Nejde tu však
o postoj všetkých Podvlčanov, časť z nich bola umiernenejšia, jednak boli aj rodiny, ktoré tvrdo bránili slovenské školstvo. Keď sa im niečo nepozdávalo, písali sťažnosti, žiadali
o kontrolu alebo vizitáciu. Nakoľko si spomínam, len do roku
1970 som mala v Podvlku tri vizitácie z ministerstva a dve
vizitácie z kuratória, najpravdepodobnejšie z toho dôvodu,
že neučím po slovensky, a predsa len to bolo inak. Jedného vizitátora, ktorý prišiel z Varšavy, som mala akurát na
biológii, práve sme preberali tému „Črievička“. Presvedčil sa
však, že hodina je vedená po slovensky natoľko, nakoľko to
bolo možné, vyučovanie prebiehalo v slovenčine. Neskôr podobne zavítala kontrola z kuratória.
Bolo nám ako učiteľom však veľmi ľúto z toho dôvodu,
že naše deti, ktoré sme učili v Podvlku, sa nemohli dostávať ďalej do škôl. Napríklad jedným z veľmi dobrých žiakov bol Pieronek a chcel sa dostať na strednú strojársku
priemyselnú školu do Nového Targu. Išiel na skúšku a tam
sa ukázalo, že niektoré otázky nerozumie. To bola skúška
z matematiky a fyziky a on sa predsa tieto predmety neučil po poľsky a musel robiť skúšku spolu s ostanými deťmi.
Manžel si za ten čas, čo už pôsobil v Podvlku, získal medzi
Podvlčanmi istú autoritu. Videli, že neprovokuje k tomu,
aby sa konflikty čoraz viac rozširovali a prehlbovali, ale
snažil sa ich lahodiť a zmierňovať. Vybral sa na okresné ve10/2015

denie, aby tohto nášho žiaka do tejto školy prijali. Povedal
tam, že síce sa neučil tie všetky termíny po poľsky, ale myslí
si, že je natoľko nadaný, že to zvládne. Aj napriek tomu,
že bola snaha o to, aby ho prijali, niektorá z tam prítomných osôb prehlásila, že „oni z jednym Słowakiem nie będą
się użerać”. A tento žiak sa do tej strednej školy nedostal.
Takáto situácia trvala niekoľko rokov. Tieto deti šli len do
lýcea do Jablonky, pretože len tu prebiehala výučba ďalej
v slovenskom jazyku.
Ja som sa snažila niekoľkokrát premenovať školu, keďže u nás v našej škole sa po slovensky vyučovali predmety najdlhšie a už iné školy na Orave, napr. v Zubrici alebo v Lipnici, boli školy premenované a slovenčina sa tam
vyučovala ako samostatný predmet. Nepodarilo sa mi to
však, a to aj napriek tomu, že matky podpisovali zoznam,
aby sa slovenčina učila len ako dodatočný jazyk a aby sa Podvlčianski žiaci na hodine so svojím učiteľom A. Papánkom
hlavné predmety učili po poľsky. Proti tomu zasa protestovali otcovia z tých rodín, v ktorých to nepodpísali, že oni ženy, prečo chcú svoje deti dusiť, aby sa nemohli ďalej učiť
také niečo nechcú. Čo som mala robiť? Nakoniec som túto a pod. Jednoducho sa rozohnila jedna obrovská hádka.
prosbu nepodala na oddelenie osvety v Novom Targu. Po- Manželovi sa prítomných podarilo upokojiť, povedal im,
vedala som si, keď nechcete, nech je teda tak, ako je. Po aby sa nehádali, a dal im ešte raz ten zoznam, že kto chce,
niekoľkých rokoch, keď už manžel tam dlhší čas robil, prišli nech sa podpíše a kto nechce, no to nechce. Uvidíme, koľza mnou a vlastne radšej za ním ľudia z obce a prosili ho: ko sa nazbiera podpisov. Ak bude väčšina podpisov, vtedy
Pán Papánek, robte niečo v tej veci, aby sme tú našu ško- podáme žiadosť na oddelení osvety v Novom Targu.
Ľudí bolo naozaj na tej schôdzi veľmi veľa, nakoniec nelu premenovali! V tom čase prakticky už všetky školy boli
podpísali
ten zoznam len tie tri ženy a všetci ostatní sa na
premenované.
zozname
podpísali
s tým, aby bola škola premenovaná, ale
Vtedy môj manžel s tým súhlasil. Zvolali sme rodičov
zároveň
si
prajú,
aby
každá trieda, okrem prvej a druhej
na schôdzu, keď boli deti posledný deň v júni v škole, keďže
triedy,
mala
každý
deň
hodinu slovenského jazyka. A tak
takto sme to stretnutie vopred naplánovali. Na stretnutie
sa
aj
stalo.
prišlo veľmi veľa rodičov. Ja som sa počas schôdze neo(Takýto dopad na slovenské školstvo mal dlhodobý
zývala, keďže raz som celým týmto procesom už prešla,
postoj
školských úradov voči školám so slovenským vynechcela som sa preto do toho angažovať. Manžel im vysvetlil, že vie, ako to je, a uviedol príklady, ako sa niektorí učovacím jazykom. Neochota prijímať deti, ktoré sa učili
žiaci nedostali ďalej do škôl. Povedal im, že on je tiež Slo- slovenčinu, mala byť potvrdením toho, že deti, ktoré sa
vákom, ale nemá žiaden význam, aby tie deti takto strácali učia slovenčinu, nemajú pred sebou perspektívnu budúcmožnosť ísť ďalej do školy a zároveň nie je taká možnosť, nosť, pretože nepoznajú dobre poľštinu. Ich neprijímanie
na stredné školy bolo zámerom školských úradov, aby doaby sa mohli ísť učiť na Slovensko na stredné školy.
Keď sa schôdza končila, manžel pustil medzi prítom- kázali, že ani nadané slovenské deti ďaleko nezájdu. A to aj
ných zoznam a povedal im, že tí, čo chcú, nech sa na zozna- napriek tomu, ak sa za ne zaručili ich učitelia, že by školu
me podpíšu, čo bude zároveň znamenať, že sú za tým, aby zvládli, ako to urobil v opísanom prípade A. Papánek. Nebola škola premenovaná. Vtedy sa začala strašná hádka, ústupčivosť úradov nakoniec donútila rodičov jednať v nepretože sa ľudia začali medzi sebou hádať. Muži kričali na prospech slovenského školstva, ktoré sa prejavilo likvidácii základných škôl so slovenským vyučovacím jazykom.
– pozn. redakcie)
Aj preto mal Antonín Papánek po tejto zmene veľmi
veľa práce, keďže až v šiestich triedach musel dennodenne odučiť jednu hodinu po slovensky. Vtedy bol však
učiteľský úväzok v počte hodín vyšší, ako je ten dnešný
a učiteľ musel v priebehu týždňa odučiť 26 hodín. Až neskôr sa tento počet hodín pomaly znižoval. Slovenský jazyk sa stal nepovinným predmetom a prihlasovali sa naň
len tí žiaci, ktorí sa ho chceli učiť. Zo začiatku sa podľa slov
Marie Papánkovej zapisovali na slovenčinu práve všetci
žiaci, avšak po istom čase sa ich počet zmenšoval. Keďže
vedeli, že tento predmet je nepovinný, zanechávali tento
jazyk. V polovici 80-tych rokov minulého storočia sa učilo
slovenčinu v Podvlku na základnej škole č. 2 ešte viac ako
dvadsať detí. Bolo to obdobie, keď Maria Papánek odchádzala do dôchodku.
Wanda Banaś, Antonín Papánek a Maria Papánek
Pokračovanie nabudúce
ročník 57
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Horčičné zrnko
18. 10. 2015
29. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 10, 35-45)

Žiadosť apoštolov ostala nevypočutá. Nedostali miesta, o ktorých snívali a prísľub budúcnosti nebol príjemný.
Na miesto, o ktoré požiadali, nemá nárok nikto z ľudí, je
to milosť. Svätý otec František v jednom príhovore hovoril
o tom, že bázeň pred Bohom nám dáva vedomie, že všetko
pochádza z Božej milosti a že naša skutočná sila spočíva
jedine v nasledovaní Pána Ježiša a v otvorení sa Otcovi,
aby nás zahrnul svojou dobrotou a milosrdenstvom. Otvoriť srdce, aby k nám prišla Božia dobrota a milosrdenstvo.
Toto koná Duch Svätý s darom bázne voči Bohu, otvára
srdcia. Otvorené srdce potrebujeme preto, aby k nám prišlo Otcovo odpustenie, milosrdenstvo, dobrota a nežnosť,
pretože sme nekonečne milované deti. Vtedy, keď sme
preniknutí bázňou pred Bohom, sme vedení k tomu, aby
sme nasledovali Pána s pokorou, poddajnosťou a poslušnosťou. To sa však nemá diať v rezignovanom, pasívnom
či dokonca uplakanom postoji, ale s úžasom a radosťou
dieťaťa, ktoré si uvedomuje lásku a starostlivosť Otca. Bázeň pred Bohom z nás nerobí kresťanov, ktorí sú bojazliví
a nedokážu vzdorovať, ale vzbudzuje v nás odvahu a silu!
Spomínaní apoštoli dar Božej bázne mali. Možno to necítiť
v situácii, keď žiadali o prvé miesta, ale je to zreteľné z ich
apoštolskej práce.

25. 10. 2015
30. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 10, 46-52)

Uzdravenie slepého Bartimeja sa stalo v blízkosti mesta Jericho. Po morálnej stránke mesto nevynikalo, nemalo
dobrú povesť u Židov a nespomína sa, žeby tam bol Pán
Ježiš vošiel. Chorí a biedni sa zhromažďovali okolo cesty
do mesta, pretože do mesta vstupovali bohatí ľudia a oni
mohli od nich dostať aspoň niečo. Slepý Bartimej mal vážny zdravotný postih, ale stáva sa, že i človek so zdravým
zrakom môže mať problém s videním. Problém s videním
sa prejaví, o veľkej tme a aj naopak pri prudkom osvetlení
silným svetlom. Mnohých oslepil zvrátený spôsob života
v Jerichu a takto oslepení ľudia boli zameraní iba na pôžitkárstvo. Keď oslepí silné svetlo, vtedy je problém vidieť iné
predmety, ktoré sú menej osvetlené. Stáva sa to ľuďom,
ktorí si nezakryjú zrak, ktorí neodvrátia pozornosť. Svetlo
viery – týmto výrazom cirkevná tradícia označovala veľký
dar, ktorý nám priniesol Ježiš a ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto: „Ja som prišiel na svet ako svetlo,
aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“ (Jn 12, 46). Aj
svätý Pavol sa vyjadruje týmito slovami: „Lebo Boh, ktorý
povedal: ,Nech z temnôt zažiari svetlo‘, zažiaril aj v našich
srdciach“ (2 Kor, 4, 6).

1. 11. 2015
31. nedeľa v Cezročnom období
Všetkých svätých
(Mk 5, 1-12)

Na hodine náboženstva sa kňaz opýtal detí na názor, kto
je podľa nich svätec. Pán farár si vypočul rôzne odpovede.
Jeden chlapec mu povedal, že svätec je ten, ktorý farebne
žiari. Nerozumel odpovedi, preto poprosil o vysvetlenie.
A chlapec vysvetľoval, že na dedine u starej mamy majú na
oknách v kostole farebné sklíčka, kde sú vyobrazené postavy svätcov. Keď pri nedeľnej omši svieti do kostola slniečko,
jeho svetlo prechádza farebnými sklíčkami a obrazy svätých
žiaria farbami. M. Kašparu v knihe O radostiach ľudskej duše
napísal, že takéto predstavy musia nebo napĺňať smiechom.
Ak sa svätí v nebi na niečom bavia, tak určite na skreslených predstavách o živote svätých. Život svätcov je skutočne farebný a to dieťa na hodine náboženstva malo svojím
spôsobom pravdu. Sv. Ján Pavol II. ľuďom priblížil predstavu
o svätosti. Pridal do zoznamu svätých 482 ľudí a do zoznamu
blahoslavených, čo je akýsi predstupeň svätorečenia, 1338
ľudí. Časté konanie slávností blahorečenia a svätorečenia
malo pripomínať ľuďom myšlienku, že svätosť nie je privilégium rezervované iba pre niekoľkých jednotlivcov, ale že
je k nej povolaný každý kresťan. Jednoduchým receptom na
svätosť je byť kresťansky poctivý na mieste, kde nás Boh povolal a žiť svoje poslanie radostne.

8. 11. 2015
32. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 12, 38-42)

V čase rozdávania polievky sa k bráne františkánskeho
kláštora priblížil statný a slušne oblečený roľník. Prišiel poprosiť o pokrm. Rehoľník sa zadivil, veď videl pred sebou
slušne oblečeného muža a preto sa ho s údivom pýtal, či je
naozaj chudobným a či ho núdza priviedla k tomu, aby chodil po žobraní. Roľník pokorne odpovedal: „Nie som chudobný, práve naopak. Mám sa dobre a aj moje hospodárstvo prekvitá. Konám si však púť do Mariazell a zaumienil
som si, že po ceste si budem všetko pýtať od dobrých ľudí,
aby som sa vlastnej koži poznal osud chudobného a stal sa
pohotovejším a srdečnejším v dávaní almužny núdznym.“
Roľník chcel zažiť chudobu a núdzu na vlastnej koži. Iste
ho v nejednom prípade potešila láska druhých. Dar vdovy
v evanjeliu spĺňal vlastnosti almužny. Dávala ho z úprimného srdca a bolo to spojené s obetou. Kto koná takúto
formu dobra kvôli sebauspokojeniu alebo sláve, nemôže
čakať prijatie svojho skutku z Božej strany. Podobné je to
aj v prípadoch, keď sa zbavíme prosebníka malým darom,
ktorý nestojí za reč. Takémuto daru chýba dobrota a preto pred Bohom nemá cenu. Jednoduchí a nemajetní ľudia
majú neraz väčšieho ducha lásky a obety pre druhých ako
významní, mocní a bohatí ľudia. Samozrejme, že to neplatí
všeobecne. Schopnosť dávať pravú almužnu rastie tak ako
rastie naša láska k Bohu a ľuďom. Potrebuje však určitý
cvik. Dávanie pravej almužny závisí totiž od toho, či sa dokážeme vcítiť do postavenia toho, kto ju potrebuje.

Spracoval Viktor Pardeľ
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Slávnostný pochod

Krištof Blachut, Andrej Kaczmarczyk, Stanislav Bigos, Andrej Sowa, Stanislava Soltys
a Andrej Soltys. Striebornú
medailu obdržali: Bohdan Pierchala, Grzegorz Hornik, Janusz
Soltys, Zdzislav Sowa, Krištof
Jeleň, Leszek Soltys a Michal
Hornik. Bronzovú medailu
dostali: Dariusz Jeleň, Andrej
Bizub, Daniel Kaczmarczyk
a Krištof Bigos. Titulom „Vzorný
Ocenenie Valenta Kaczmarczyka za 55 rokov služby v DHZ
požiarnik“ boli vyznamenaní:
Mariusz Hornik, Adrian Kaczmarczyk, Artur Waniczek, Rafal
Sowa, Severín Jeleň, Miroslav Bigos, Miroslav Kaczmarczyk, Ilona Babiak, Veronika Pawlik, Karolina Bizub a Paulína
Bizub. Strieborné vyznamenanie „Mládežnícka Požiarna
jednotka“ získali: Dawid Waniczek, Marcelina Zygmund,
Katarína Tomaszkowicz a Edita Knurowska. Medzi ďalší-

Veľká slávnosť v Durštíne
autor Dorota Moś
Foto Wioletta Waniczek

Dobrovoľný hasičský zbor v Durštíne oslavoval 20. septembra
110. výročie svojej pôsobnosti. Pri príležitosti tohto jubilea, ako
to už býva zvykom, si uctili toto významné výročie durštínskej
požiarnej jednotky aj kolegovia požiarnici zo susedných obcí so
zástavami. Svoju úctu vyjadrili svojou prítomnosťou aj predstavitelia samosprávnych orgánov: vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch, poslanec snemu PR Edward Siarka, poslanci Vojvodského
snemu: Stanislav Barnaś a Ján Hamerski, zástupca novotarského
okresu Vladislav Tylka a člen výboru novotarskeho okresu Bohuslav Waksmundzki. Úlohu „hostiteľov“ vzali na svoje plecia
požiarnici DHZ z Durštína na čele s veliteľom Michalom Hornikom.
Pri tom im pomáhali Stanislava Soltys a vdp. farár Jerzy Kulpa.

P

redstavitelia požiarnych jednotiek sa tradične zišli
pri požiarnej zbrojnici a pochodom prešli do kostola. Slávnosť sa začala ďakovnou sv. omšou, na ktorej
bola posvätená nová zástava DHZ Durštín. Na túto slávnosť
pozvanie prijal a sv. omšu koncelebroval provinciál Rádu
minoritov Anjelskej Panny Márie otec Rufin Maryjka. Po
sv. omši sa predstavitelia hasičských jednotiek, spolu so
svojimi veliteľmi, presunuli k požiarnej zbrojnici, kde slávnosť pokračovala posvätením novej zástavy, po tom ako
ju uviedli slávnostným pochodom pred ostatnými predstaviteľmi požiarnych jednotiek. Zástavu pri tejto príležitosti
daroval vdp. Jerzy Kulpa, preto ju práve farár odovzdal do
rúk veliteľa Michala Hornika.
Neodlučiteľnou súčasťou takýchto osláv sú aj vyznamenania zaslúžilých požiarnikov, ktorí nechýbajú ani v durštinskej požiarnej jednotke. Zlatou medailou boli ocenení:

Čestní hostia

ročník 57

Počas sv. omše

mi ocenenými boli: za 60 rokov služby v požiarnictve Jozef
Pierchala, za 55 rokov Andrej Kaczmarczyk, Valent Kaczmarczyk, Valent Pitek a Andrej Sowa, za 45 rokov Bronislav Soltys a Kazimír Hornik, za 40 rokov Albín Kubaszek, František
Kaczmarczyk a Severín Jeleň, za 35 rokov František Bizub, za
30 rokov Stanislav Waniczek, za 25 rokov Kazimír Bratkowski
a za 20 rokov Florián Kaczmarczyk.
Pri príležitosti významného jubilea sa slova ujali: poslanec snemu Edward Siarka, vojt Jan Smarduch, richtár
obce Stanislava Soltys a predseda DHZ v Durštíne Valent
Kaczmarczyk. Okrem individuálnych vyznamenaní sa DHZ
v Durštíne dočkal aj všeobecných vyznamenaní, a to: Pamätnej medaily Podhala okresu Nový Targ, medaily „Polonia Minor“ od Stanislava Barnasia a pamätnej tabule od
gminy Nowy Targ.
Požiarnici nezabudli aj na svojich sponzorov a priateľov,
ktorí ich podporujú buď finančne alebo iným spôsobom.
Pri tejto príležitosti sa im poďakovali a udelili vyznamenania: vojtovi Janovi Smarduchovi, richtárke Stanislave Soltysovej, farárovi Jerzemu Kulpovi, Petrovi Surmovi, Jozefovi
Pierchalovi, Kinge Polakovej, Vojtechovi Soltysovi a gminnému poslancovi gminy Nowy Targ Krištofovi Waniczekovi.
Oficiálnu časť programu zakončili požiarnické jednotky,
spolu s jubilujúcou DHZ, slávnostným pochodom a na záver boli všetci hostia pozvaní na slávnostný obed.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši III.
autor Mgr. Martin Garek, PhD.

S

porné územie sa až do doby plebiscitu dostalo pod
správu Medzinárodnej plebiscitnej komisie, ktorá
sídlila v Tešíne. Skladala sa zo zástupcov spojených
i združených mocností a pôsobili pri nej aj zástupcovia obidvoch sporných štátov. Československú vládu zastupoval
Rudolf Matouš.32 Táto dohodová plebiscitná komisia mala
prísť na územie Tešína koncom januára 1920, pričom Tešínsko malo byť obsadené dohodovým vojskom.33 Tešín
sa tak stal jej hlavným sídlom. Následne sa mala vytvoriť
subkomisia pre Oravu a Spiš, ktorá ako o tom informoval
Slovák 12. februára 1920 „v týchto dňoch ... odíde do Spiša
a Oravy“.34 Táto subkomisia podliehala priamo pod Tešín,
a nemohla teda rozhodovať bez vedomia medzinárodnej
plebiscitnej komisie. Už 8. februára prišli predstavitelia
subkomisie, spolu so zástupcom poľskej vlády dr. Józefom
Diehlom a zástupcom československej vlády Mariánom
Blahom, do Spišskej Starej Vsi. Na Spiši sa zdržali dva dni
pričom navštívili viacero dedín a následne odcestovali
na územie hornej Oravy. Subkomisia oznámila obyvateľstvu, že do dvoch týždňov prevezme správu plebiscitných
území a československé vojsko bude vystriedané talianskym.35 Následne však 12. marca Slovák informoval, že
československé vojsko na Orave a Spiši dostalo pokyn vyprázdniť plebiscitné územie do štyroch dní, keď príde telegram s rozkazom na evakuáciu, pričom ich miesta mala
nakoniec zaujať francúzska jednotka.36 Tá prišla v počte
50 mužov na plebiscitné územie do Jablonky až 27. marca 1920 a československé oddiely sa stiahli následne až
29. marca 1920. Naďalej však zotrvávali niektoré československé jednotky na plebiscitnom území v civilnom prestrojení.37
Medzinárodná plebiscitná komisia vydala svoje rozhodnutie až dňa 6. mája 1920, ktorá štyrom svojim členom
udelila plnú moc na vykonávanie správy a organizovanie
plebiscitu na Orave a Spiši. Táto medzinárodná subkomisia
sídlila v Jablonke na Orave. Tvorili ju bývalý britský koloniálny úradník John Maurice Pearson, dôstojník gen. štábu francúzskej armády kpt. de La Forest-Divonne, bývalý
úradník talianskeho konzulátu v Budapešti gróf C. Tornielli
a tajomník japonského vyslanectva v Paríži Kurihara.38
TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 45.
Slovák, roč. 2, 1920, č. 9, s. 3.
34
Slovák, roč. 2, 1920, č. 20, s. 3.
35
Slovák, roč. 2, 1920, č. 38, s. 3.
36
Slovák, roč. 2, 1920, č. 45, s. 4.
37
TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 46.
38
Charakteristika týchto úradníkov o ich postoji k plebiscitu hovorí: „Pearson - ... namáha sa byť nestranný a vecný. De La Forest
Divonne – ... rodinu má v Krakove. Pravdepodobne podľa z Tešína
obdržených direktiv v prvom rade mu záleží na tom, aby poľské
záujmy boli chránené následkom terajšej fran. zahr. politiky, ktorá
sa dúfa, že polský štát poskytne dostatočnej garancii k tomu, aby
nem. štát paralyzovalo z východu... Grof Tornielli - ... Je úplne pod
32
33
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Hlasovacie právo mali len tie osoby, ktoré boli staršie ako 20 rokov a mali pred 1. augustom 1914 domovské právo v tých obciach, v ktorých sa malo hlasovať.39
Z hlasovania mali byť vylúčené všetky osoby s nestálym
bydliskom a právne nespôsobilé. Do 30. apríla 1920 mali
byť vyhotovené zoznamy voličov.40 Na základe tohto práva nemal žiadny Poliak, ktorý sa prisťahoval na plebiscitné
územie a oženil sa tam, domovské právo samotným pobytom a platením daní, ale naopak, jeho manželka stratila
domovské právo a stala sa poľskou príslušníčkou.41 Dokonca aj z Ameriky došlo približne 1500 hlasovacích lístkov od amerických Slovákov pochádzajúcich z oravského
plebiscitného územia, na ktorých vyjadrovali svoje prianie,
aby toto územie ostalo pri Česko-Slovensku. Ich hlasovacie lístky boli platné, keďže pred určeným dátumom, ktorým bol 1. august 1914, nemali ešte americké občianstvo
a boli príslušní podľa domovského práva na plebiscitné
územie.42
Poliaci sa ani naďalej nevzdávali nádeje na rozviazanie
hraničného sporu mimo nariadený plebiscit, prostredníctvom diplomacie. V tejto dobe sa objavil návrh, aby sa
o hraniciach rozhodlo arbitrážou a oba zainteresované
štáty mali o arbitráž požiadať belgického kráľa. ČeskoSlovensko tento návrh odmietlo.43
Na samotnom plebiscitnom území priamo pôsobili orgány zriadené pre túto príležitosť: v Ružomberku bola zriadená Ústredná kancelária pre plebiscit na Orave a Spiši na
čele s poslancom Národného zhromaždenia Janom Burjanom. Sídlom Plebiscitnej komisie pre Oravu bola Trstená,
neskôr Tvrdošín, na čele s poslancom Jánom Jančekom
mladším a sídlom Plebiscitnej komisie pre Spiš bola Spišská Belá na čele s Msgr. Mariánom Blahom.44 Pri prezídiu
Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska bol pre
rýchlejšie vybavovanie plebiscitných záležitostí menovaný
spojovací úradník medzi ministrom, plebiscitnými komipoľským vplyvom, čo sa z poľsko-maďarsko italsk. sympatii ľahko dá
vysvetliť. Š. Kurihara - ... je úplne za RČS. S poľskou politikou vôbec
nesympatizuje... Pri pojednávaní hľadí byť vecným a následkom
toho vždy podporuje českoslov. záujmy.“ SNA Bratislava, f. Minister
ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska 1918-1927 (ďalej MPS),
č. 140/306, šk. 306. DULOVIČ, E.: Agrárny politik, Orava a Spiš
1919-1922. In: S. Michálek a kol. (ed.): Juraj Slávik Neresnický – od
politiky cez diplomaciu po exil. Bratislava : Veda, 2006, s. 122.
39
TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 41.
40
Plebiscit na Tešínsku, v Orave a Spiši. In: Slovák, roč. 2, 1920,
č. 76, s. 3.
41
SNA Bratislava, f. ÚKP, inv. č. 1, č. 19/1919, šk. 1. V tomto
fonde nachádzame informáciu, že voliť mohli všetci, ktorí mali na
plebiscitných územiach domovské právo pred 1. septembrom 1914,
rozdiel tvorí teda jeden mesiac.
42
TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 42.
43
HOUDEK, F.: Vznik hraníc Slovenska. Bratislava 1931, s. 314.
44
SNA Bratislava, f. MPS, inv. č. 450, č. 5501 šk. 259.
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siami a ministerstvom vnútra ČSR. Stal sa ním dekrétom
z 22. septembra 1919 úradník Anton Pudláč.45 Pri medzinárodnej subkomisii sídliacej v Tešíne bol za delegáta čs.
vlády menovaný Msgr. Blaha. Z dôvodu veľkého vyťaženia
a na požiadanie samotného Blahu a plebiscitných pracovníkov Jančeka a Burjana bol za zástupcu čs. delegáta menovaný poslanec Juraj Slávik.46
Na poľskej strane pôsobili v rámci plebiscitu Komitet
Obrony Spisza i Orawy na čele s Dr. Janom Bednarskim
a v Novom Targu vytvorený Głowny Komitet Plebiscytowy
na čele s Walerym Goetlom.47 Zároveň pôsobila priamo
vo Varšave „zvláštní plebiscitní komise pro Horní Slezsko“.
Machay sa snažil, aby bola vo Varšave vytvorená podobná plebiscitná komisia aj pre Spiš a Oravu, aby sa medzi
varšavským obyvateľstvom rozšírilo vedomie o „slovenskej
otázke“.48
Všetky vytvorené úrady pre správu plebiscitného územia sa snažili zapôsobiť na obyvateľstvo týchto území rozličnými prostriedkami. Rozvinula sa značná propaganda,
ktorá mala napomôcť priaznivému výsledku plebiscitu
pre jednu, či druhú stranu. Poliaci sa odvolávali o.i. na náboženské cítenie obyvateľstva, ktoré bolo hlboko veriace
a argumentovali českým husitstvom a ateizmom.49 Vzhľadom na excesy, ku ktorým dochádzalo zo strany českého
vojska, mali aj tieto argumenty svoju hodnotu a ovplyvňovali myslenie obyvateľstva. Ako poukazuje Slovák, náboženskú mienku oravského obyvateľstva poburoval samotný plebiscitný komisár Janček, ktorý v snahe vylepšiť
svoje postavenie v agrárno-roľníckej strane za ňu horlivo
agitoval, pričom sa „neštíti... urážať náboženský cit tunajšieho ľudu, podkopávať u ľudu úctu ku svätej spovedi a ku
chrámovej kazateľnici, nad čím sa ľud hlboko pohoršuje
a znepokojuje.“50 Janček však aj naďalej ostal plebiscitným
komisárom pre Oravu až do ukončenia jeho úradu.51
Československá strana sa snažila postarať o lepšiu
administráciu plebiscitných území, ale toto jej úsilie sa nie
vždy stretávalo s pochopením. Bolo to spôsobené tým, že
vláda sa snažila posielať na toto územie katolíckych úradníkov. Ako ale vyplynulo, úradníkom, ktorí boli evanjelikmi
a pôsobili na tomto území, prikazovala, aby sa zúčastňoSNA Bratislava, f. ÚKP, inv. č. 14, č. 1/pleb/1919 šk. 3.
DULOVIČ, E.: Agrárny politik..., s. 121.
47
ORLOF, E.: Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 1919-1937. Rzeszów : Wydawnictwo
Uczelniane WSP w Rzeszowie, 1984, s. 46.
48
AMZV Praha, f. ZÚP, č. 681.P, šk. 60.
49
Slovák, roč. 2, 1920, č. 17, s. 2-3.
50
Ako pripravuje Ján Janček ml. plebiscit v Orave. In: Slovák,
roč. 2, 1920, č. 17, s. 2-3.
51
Jančeka ako plebiscitného komisára skritizoval aj Karol
Štiasny, redaktor bývalých „Oravských novín“, ktorý sa po ukončení hraničného sporu vrátil domov do USA. Vyhlasoval, že Janček sa
venoval prevažne svojej poslaneckej kariére, respektíve rodinnému
podniku – továrni na zápalky v Ružomberku, a svojim postojom
proti Hlinkovi a katolíkom popudzoval tamojší ľud. Doslova napísal, „že Jančeka ani najmenej nehryzie svedomie nad tým hrozným
tragikumom, že 15 slovenských obcí Oravy dané bolo Poľskej rzeczi
pospolitej“. Jano Janček ml. na plebiscitnom území. In: Slovák, roč.
2, 1920, č. 244, s. 2.
45
46
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Msgr. Marián Blaha

vali katolíckych obradov, procesií a pod. Takýto nátlak na
úradníkov sa nie všetkým páčil, a odkazovali preto skrz
Slováka vláde, „že my si vieme uctiť aj evanjelika, kto je
poriadny, poctivý Slovák. Ale vy čachrujete s vierou, chcete
takýmto podvodom ukázať že aj katolík môže byť zeleným
agrárnikom.“52 Slovák sa snažil otupiť hrany poľskej katolíckej propagandy, keď na adresu poľského katolicizmu
napísal nasledujúce stanovisko: „Ani to náboženstvo neni
tu už také, ako to vám poľskí agitátori predkladajú... Ten
príkladne zbožný národ keď už začne s prúdom času, môže
sa hlboko spustiť. Za kňazov, za rehoľníkov, za mníšky tu už
zhola nikto nejde, a pred pár rokmi bol nátisk, mnohých
odpúdzali a vyberali v silách. Kláštorné noviciáty sú úplne
prázdne a celá teológia má 1 – 2 klerikov, už aj pátrov chybuje.“53 Toto stanovisko ale uverejnil Slovák v dobe, keď už
rozhodnutie nebolo v rukách obyvateľstva.
V dôsledku propagandy a agitácie, ktorá prebiehala na
sporných územiach, vzrástlo napätie medzi Česko-Slovenskom a Poľskom. Obyvatelia Oravy a Spiša taktiež neostali pasívni. Z tohto obdobia sa zachovalo množstvo petícií
a žiadostí, s ktorými sa obracali na plebiscitných komisárov. Obyvatelia organizovali aj delegácie k prezidentovi
Masarykovi a ministrovi zahraničných vecí Benešovi. Títo
sľúbili obyvateľom sporného územia pomoc a utvrdzovali
ich, že vec sa vyrieši v ich prospech.54
Pokračovanie v ďalšom čísle.
List z Oravy. In: Slovák, roč. 2, 1920, č. 42, s. 3.
Oravci a Spišiaci neverte Poliakom! In: Slovák, roč. 2, 1920,
č. 122, s. 3. V tomto článku upozorňoval pisateľ aj na zlú hospodársku
situáciu v Poľsku, židovský problém, poľský šovinizmus a pod.
Pokračovanie článku vyšlo aj v nasledujúcom čísle. Slovák, roč. 2,
1920, č. 123, s. 1-2.
54
KLIMKO, J.: Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej
republiky (1918-1938). Bratislava : Veda, 1986, s. 59.
52
53
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V Chyžnom
autor Marián Smondek
Za posledné tri roky, pred ktorými som o obci Chyžné písal
naposledy, sa toho v obci zmenilo naozaj veľa. Síce nie všetko je
viditeľné hneď na prvý pohľad, ako napríklad kanalizácia, obec
sa však viditeľne rozvíja. O tom, čo sa tu udialo za ten čas a aké
sú ďalšie plány rozvoja obce, som sa porozprával s dlhoročným
chyžnianskym richtárom Janom Budzińským.

Novinky v obci

P

odľa slov richtára najdôležitejšou investíciou, ktorá
bola vykonaná za toto obdobie, bola výstavba kanalizácie a napojenie jednotlivých domácnosti na ňu.
Pred troma rokmi bola čistička odpadových vôd vo výstavbe a kanalizačná sieť ešte len projektovaná. Dnes je už celá
obec napojená na kanalizačnú sieť, ktorá bola pred rokom
v septembri spustená do prevádzky. Čistička odpadových
vôd bola slávnostne kolaudovaná už skôr, v novembri
2013, ale všetky práce spojené s kanalizáciou boli ukončené až vlani v septembri. Podľa slov richtára si ju ľudia
veľmi pochvaľujú, pretože sa skončili problémy s vývozom
splaškov a taktiež so znečisťovaním obce v prípade, ak niekomu septik „pretekal“.
Okrem toho bolo za posledné tri roky vykonaných niekoľko ďalších gminných investícií. Tie najväčšie sa týkali
budovy Združenej školy. Pred dvoma rokmi bola budova
zrekonštruovaná a tento rok boli na nej opravované komíny. Okrem toho vzniklo v areáli školy malé detské ihrisko,
tento rok bol vykonaný projekt na nové športové ihrisko
a taktiež by mali byť vykúpené pozemky, na ktorých sa nachádza prístupová cesta k škole v smere od zastávky, aby
ju mohla gmina opraviť. Cesta už síce existuje dlhé roky,
avšak pozemky, cez ktoré prechádza, boli zatiaľ v súkromnom vlastníctve.
K ďalším dôležitým investíciám v obci patrí asfaltovanie a oprava ciest. Každoročne je vyasfaltovaných niekoľko
úsekov, obyčajne sú to príjazdové cesty k domom, eventuálne cesty, ktoré sa tiahnu medzi domy k poliam. Jednou
z takých opráv bolo položenie asfaltu na cesty pri kaplnke v dolnej časti obce. Vybudovaná bola taktiež prístupo-
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Pohľad na centrum obce

vá komunikácia k čističke odpadových vôd. Keďže nie je
dostatočne široká na to, aby sa na nej obišli dve nákladné
vozidlá, tento rok by ju mali v dvoch miestach rozšíriť tak,
aby sa tu dokázali obísť. Zároveň by mala byť vyasfaltovaná taktiež Tokárska cesta a Osadzka cesta. Pred dvoma
rokmi bol spevnený most smerom na časť Bugaj.
Obec sa v najbližšej budúcnosti bude snažiť získať peniaze na opravu gminnej cesty, ktorá prechádza cez Chyžné, keďže bola počas kanalizačných prác zničená. Jednak
ešte naliehavejším problémom je vykonanie v niektorých
úsekoch, predovšetkým na hornom konci obce, priepustov pod cestou a prekrytých kanálov popri ceste, ktoré by
odvádzali dažďovú vodu, aby nezaplavovala domy, ktoré
sa nachádzajú pod úrovňou cesty.
Ďalšou z plánovaných investícií je výstavba chodníka
v hornej časti obce od budovy hasičskej zbrojnice až po
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Nové parkovisko pri starej fare

farský dvor. Popri farskom dvore by malo byť vytvorených
niekoľko miest na parkovanie osobných vozidiel. Síce okolo kostola vznikli v poslednom čase dve menšie parkoviská,
jedno na dvore starej fary a druhé za kostolom, parkovacích miest okolo kostola je stále nedostatok.
Čo sa týka obecného osvetlenia, richtár v tomto smere
vyjadril svoju spokojnosť, pretože celá obec je v dostatočnej miere osvetlená, avšak podotýka, že jednu alebo dve
lampy by bolo vhodné umiestniť ešte na ceste k prvému
domu v obci na dolnom konci a taktiež na konci cesty
v časti Bugaj.

Čo sa deje u hasičov a na fare?

Čo sa týka obecného Dobrovoľného hasičského
zboru, richtár J. Budziński je zároveň tajomníkom DHZ
v Chyžnom, takže som získal informácie z prvej ruky.
Ako podotkol, v poslednom období sa neudiali väčšie
investície do hasičskej zbrojnice, respektíve do výbavy tejto jednotky. Zároveň však poznamenal, že chyžnianski hasiči nemali za posledný rok veľa práce v obci
pri hasení požiarov. Najhoršie sú požiare domov alebo
hospodárskych stavieb, ktoré sa zapália počas búrok od
blesku. Našťastie, takáto búrka bola v Chyžnom len raz
a nespôsobila žiadne škody. Najväčšou udalosťou, pri
ktorej museli miestni hasiči zasahovať, bol požiar neďalekého rašeliniska, ktoré horelo niekoľko dní koncom
prázdnin.
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Čistička odpadových vôd už pracuje naplno

Nakoniec som sa niekoľko informácií dozvedel aj o farských investíciách. V poslednom čase, okrem spomínaných
nových parkovísk okolo kostola, k ním nepochybne patrí
investícia do farskej budovy, ktorá prešla väčšou opravou
interiéru i exteriéru. V kostole sa farníci dočkali nového,
modernejšieho ozvučenia a taktiež bolo urobené nové
elektrické vedenie.

Čo nového u krajanov?

Činnosť krajanského aktívu v Chyžnom sa síce navonok
výrazne neprejavuje, treba podotknúť, že počeť predplatiteľov krajanského časopisu v obci je vďaka úsiliu predsedu
MS SSP v Chyžnom Karolovi Fulovi naďalej vysoký, a to aj
napriek tomu, že sa slovenčina v tunajšej škole neučí už od
konca 90-tych rokov minulého storočia. Kedysi v tejto obci
pôsobil krajanský súbor Rombań, ktorý síce pôsobí naďalej, ale aktuálne pri fare. Jednou z pozoruhodností je však
aktivita chyžnianských žiakov vo výtvarnej súťaži Ludwika
Korkoša, ktorú organizuje redakcia Život. Už niekoľko rokov nám z tejto školy prichádza najviac prác, ktoré sú na
vynikajúcej úrovni, a tak žiaci z Chyžného už niekoľko rokov obsadzujú v našej súťaži popredné miesta.
Na záver by som sa rád poďakoval richtárovi obce Janovi
Budzińskému za rozhovor, obyvateľom obce poprial, aby sa
obec rozvíjala aspoň tak dobre, ako doteraz, mladým výtvarníkom veľa úspechov v ďalších ročníkoch výtvarnej súťaže
a krajanom veľa síl v udržaní si národného povedomia.
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Krempašania strávili letný
víkend na severe Poľska

Ako trávili krajania
letný čas?
autor Milica Majeriková-Molitoris
Letné mesiace sú už pomaly za nami a s nimi poväčšine aj
čas prázdnin a dovoleniek. Tento rok mnohých iste odradila
od návštevy známych zahraničných turistických destinácií neistá zahranično-politická a ekonomická situácia vo viacerých
krajinách, z ktorých sa šírili správy o teroristických útokoch,
únosoch turistov, občianskych vojnách, či štrajkoch obyvateľstva.
Každý človek sa však potrebuje aj odreagovať od každodenných
povinností a pre každého z nás to znamená niečo iné. Ako trávili
letný čas Slováci v Poľsku?

V Amerike

Dovolenkové záujmy záviseli predovšetkým od veku a možností krajanov.
Viacerí študenti si našli cez prázdniny
brigádu, veď študentský život predsa
niečo stojí. Tomek z Kacvína si bol privyrobiť až v ďalekej Amerike. Pracoval
vo firme, ktorá sa zaoberala sťahovaním a pre Európana to boli veru zaujímavé skúsenosti. Pre Slováka je napríklad zvláštne, že niektorí Američania
si nechajú vysťahovať nábytok počas
trvania dovolenky, aby ich nikto nevykradol, a potom ho zase nasťahujú
naspäť. Pre mladého človeka to určite
bola dobrá skúsenosť, a nielen kvôli
práci, ale aj preto, že spoznal novú krajinu a zdokonalil sa v angličtine.

Tomek si v lete vyskúšal prácu v Amerike

S rodinou

– Prázdniny sú najlepším oddychovým obdobím pre študenta, - konštatuje Monika z Kacvína, ktorá je taktiež študentkou. – Keďže študujem na
Slovensku a som celý školský rok ďaleko od domova, prázdJozef sa aj v dovolenkovom čase venoval svojej láske – folklóru
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niny sú pre mňa dlho očakávané chvíle strávené s rodinou.
Cez prázdniny som teda bola doma, pracovala a pomáhala
rodičom pri hospodárstve. V auguste sme mali veľa príjemných starostí pri príprave sestrinej svadby. Na konci prázdnin mi už začala chýbať škola, pretože najlepšie sa cítim v
Košiciach na hodinách herectva a spevu, keď robím to, čo
ma baví.
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V škole

Niektorí študenti teda pracovali. A čo
robili tí, ktorí pracujú celý rok? Oddychovali a dokonca sa aj učili. Jozef z Krempách je známy svojou láskou k folklóru,
a teda nikoho asi neprekvapí, že časť
leta strávil v Letnej škole choreografie
ľudového tanca v Zuberci na Orave. – To,
čo som tam zažil, čo som sa naučil, miesta, ktoré som videl a ľudí, ktorých som
poznal, dlho ostanú v mojej pamäti. Bol
to čas strávený náročnou prácou v spoločnosti osôb, ktoré sú oddané tomu, čo
im spôsobuje najväčšiu radosť, a tým je
folklór. Na kurze sme sa okrem krokov
a tanečných choreografií učili aj metodiku vyučovania tanca a práce s ľuďmi.
Poznali sme kultúru a dôležité miesta
v tomto regióne, boli sme na horskej
vychádzke, počas ktorej mal každý po
týždni vyučovania čas na seba a pokojné spracovanie toho, čo sa naučil. Bol
nám tiež predstavený každodenný život
miestnych obyvateľov, aby sme čo najlepšie pochopili a dokázali prezentovať región, ktorý sme mali poznať. Chcel by
som vo svojom mene, i v mene mojej partnerky Barbary,
vyjadriť vďačnosť Spolku Slovákov v Poľsku, že nám umožnil
tento výjazd a samozrejme, ak by to bolo možné, radi by sme
absolvovali takýto kurz aj budúcom roku.
V škole bola tiež študentka Klaudia z Jurgova, ale samozrejme nie v takej, kde je potrebné sedieť v laviciach a učiť
sa, ale v Škole v prírode na Slovensku, kde išla ako vedúca
s krajanskými deťmi z Jurgova. – Dovolenka v tomto roku
bola krásna! Podarilo sa mi navštíviť Slovensko, mesto
Martin a jeho okolie. Bola som tam s krajanskými deťmi,
ale čakali tam na mňa aj moji priatelia z minulého tábora
Petra a Roman. Boli sme na výlete na hrad Strečno, na pltiach, v kúdeľnej izbe, v skanzene, v Slovenskom národnom
múzeu, v Dome J. C. Hronského, v Bojniciach, na Budatínskom zámku a predovšetkým v rozprávkovom mestečku
10/2015

samozrejme vystupovala na rôznych podujatiach, spolupodieľala sa tiež pri organizácii podujatí v rodnom Jurgove
a zúčastnila sa duchovných cvičení, tzv. rekolekcií.

S vnúčatami

Tatianka a Samuel boli s rodičmi pri mori v Taliansku

Habakuky na Donovaloch a oveľa viac. Najviac sa mi páčilo
v Habakukoch, kde sa chcem ešte vrátiť, pretože som nevidela poslednú rozprávku, - hovorí s úsmevom a dodáva:
– Keď som sa vrátila domov, bola som niekoľkokrát v Tatrách, a hoci bolo veľmi horúco, boli to krásne výlety. Dovolenka bola pekná a verím, že na budúci rok bude ešte lepšia!

Pri mori

Viacerí z nás si nevedia predstaviť leto bez pobytu pri
vode, najlepšie tej slanej, a tak sa niektorí krajania vybrali
k moru. – Na začiatku dovolenky sme sa vybrali so známymi lietadlom na víkend do Gdańska, aby sme navštívili
Trójmiasto, poplávali v Baltickom mori a poprechádzali
sa po móle. Počasie bolo výborné, priatelia taktiež, jednoducho neopísateľné pocity, - spomína na začiatok leta
Jozef Krempách. – Po návrate som sa však musel vrátiť
na zem, keďže ma čakali skúšky v postgraduálnom štúdiu.
Tie som nakoniec úspešne zvládol a získal som oprávnenia
Staršieho inšpektora pre ochranu životného prostredia, čo
som ešte ani nestihol osláviť, - dodáva s úsmevom.
K moru, ale južnejšiemu, na prekrásne talianske pláže do Bibione, sa vybrala aj podvlčianska rodinka: Božena, Lucián, Tatianka a Samuel. – Veľmi som sa na túto
dovolenku tešila, keďže tesne pred ňou sme otvárali Slovenský dom v Podvlku a mali sme s tým skutočne veľa
práce, - hovorí dnes už s úsmevom Božena. Do Talianska
cestovali autom, pričom počasie im vyšlo na sto percent. –
Celý týždeň bolo slnečno a teplo. Taktiež voda v mori bola
príjemne teplá. Výborne sme si oddýchli, poopaľovali sa na
slniečku, deti sa zabavili v zábavnom parku. S touto dovolenkou sme určite spokojní.

V horách i mimo nich

Okrem pláže však podvlčianska rodina vyskúšala aj
hory. A nie hocijaké, ale tie oravské, konkrétne výstup na
Babiu horu. – Hore sme šli hádam aj tri a pol hodiny. Keďže
uzavreli žltú značku, museli sme prejsť zelenou, ktorá bola
veľmi strmá, - spomína Božena a dodáva, že jej veru nebolo všetko jedno. – Nakoniec sme to zvládli, aj my, aj deti,
a musím povedať, že ten výhľad stál skutočne za to. Odporúčam ho všetkým.
Prechádzky po oravskej prírode má rada aj Vladislava
z Hornej Zubrice. – Mám veľmi rada prírodu a často chodím na prechádzky do lesa. A nielen sa prechádzať, ale
taktiež nazbierať chutné lesné plody. Tento rok však bolo
veľmi sucho a ani huby, ani čučoriedky na mojich obľúbených miestach nerástli.
Časť dovolenky strávila v horách tiež Silvia z Jurgova.
A keďže nepatrí medzi pasívnych ľudí, celé leto mala vyplnené rôznymi aktivitami. Ako členka folklórneho súboru
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– Ja mám dovolenku už viac ako dvadsať rokov, - smeje
sa Mária z Jablonky, ktorá si už užíva zaslúžený dôchodok.
– To ale neznamená, že nerobím nič. Cez týždeň periem,
varím, upratujem a na nedeľu prichádzajú vnúčatá, s ktorými nám je veru veselo. Keďže máme veľkú rodinu, ktorá
býva aj na Slovensku, cez víkendy sme boli na niekoľkých
svadbách, ale bohužiaľ aj na pohreboch.
Vnúčatám sa v lete venovala aj Genovéva z Podvlku.
Ale nielen im. – Bývam blízko Slovenského domu, ktorý
sme prednedávnom otvárali. Snažím sa tu pomáhať, pretože chcem, aby si Slováci na Orave naďalej pestovali svoju
kultúru a svoj jazyk. Na margo dovolenky dodáva: – V tomto roku bolo tak teplo, že som sa bála niekde ísť. Zo žartu
sme hovorili, že až večer, keď sa ochladí budeme niečo robiť, a cez deň radšej spať.

Na gazdovstve i na svadbách

Trochu inými aktivitami strávil leto František z Harkabúza. – Keďže ešte trochu gazdujem, tak som sa v lete venoval práci okolo gazdovstva. Cez víkendy som však občas
chodil hrať po svadbách a musím povedať, že ešte aj dnes
nás pýtajú, aby sme hrali po slovensky, lebo všetci starší vedia spievať v slovenčine. Myslím, že preto nás stále
pozývajú hrať, lebo my slovenské piesne vieme zahrať, hovorí František a dodáva: – Čím som starší, tak stále viac
spomínam na to, ako sme boli pri Slovensku, ako som chodil do slovenskej školy a uvažujem o tom, prečo sme teraz v Poľsku, keď v podstate po poľsky ani neviem hovoriť.
U nás sa vždy hovorilo v nárečí alebo po slovensky a Orava
je z tohto hľadiska špecifický región. Bol by som preto rád,
keby sa Orava stala konečne samostatným okresom.

Na Slovensku

Niet preto divu, že Oravcov, ale aj Spišiakov to tiahne do
svojej bývalej vlasti. – Každý rok si urobíme výlet niekde na
Slovensko, – vraví Helena z Pekelníka. Tohto roku boli SlováKlaudia strávila časť prázdnin v rozprávkovom svete v Habakukoch
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Slováci z Oravy zas v poslednej dobe nadviazali priateľské
kontakty s predstaviteľmi Matice slovenskej v Trstenej a urobili
si spoločne niekoľko pekných
letných podujatí. Najskôr boli
viac ako týždeň v Chorvátsku
na ostrove Vir, neďaleko mesta
Zadar. V tejto južnoslovanskej
krajine navštívili tiež mestečko Meduriči, kde žije slovenská
menšina. – Slováci si nás veľmi
uctili a urobili pre nás pohostenie ako na svadbe, – spomína
Krajania samozrejme využívajú aj svoju veľkú Slováci zo Spiša navštívili kultové miesta na juhu
s úsmevom Žofia z Orávky. –
výhodu, a to, že výborne ovládajú dva jazyky. – Európy
Bola som zaskočená, ako tam
Takmer každý týždeň v lete som chodila preklapekne vedia rozprávať po slodať do a zo slovenského jazyka na políciu a súd v Zako- vensky, a to nielen starší, ale aj deti, – dodáva. Ďalšou spopanom, - hovorí Anka z Jurgova. Už spomínaný folklorista ločnou akciou bol matičný guľáš v Trstenej, kde sa opätovne
Jozef Krempách sa zas zúčastnil Medzinárodného festivalu krajania z Oravy stretli s miestnymi matičiarmi, porozprávali
folklóru horských zemí v Zakopanom, kde bol tento krát nie sa o spoločných problémoch a samozrejme si zaspievali ľuv roli tanečníka, ale prekladateľa a opatrovníka folklórnej bozvučné slovenské piesne. – Pozvali nás tiež na 200. výskupiny Lubena z neveľkej slovenskej obce Poluvsie v okre- ročie narodenia Ľudovíta Štúra, kde hrali krásne divadielko
se Prievidza. Keďže, ako sám hovorí, bol priamo v „kuchy- o tom, ako bojoval za Slovákov. Bolo to veľmi zaujímavé,
ni“ organizácie festivalu, nadobudol veľa nových zážit- a hoci vystupovali len štyri osoby, ukázali naozaj všetko podkov a hlavne skúseností. – Týždeň, ktorý som tam strávil statné o našom slovenskom velikánovi, – skonštatovala Gebol úžasný a začal... grilovačkou a spevom, pri ktorom novéva z Podvlku.
sme sa predchádzali v znalosti ďalších slôh regionálnych
slovenských piesní. Bola to zohraná skupina ľudí v rôznom
veku, pre ktorých je dodržiavanie tradícií a propagovanie
svojej kultúry najdôležitejšou vecou. Svojimi vystúpeniami
dokázali, že ani oslňujúce reflektory a bombastická scéna
nič nezmôžu, ak sa na nej neobjavia ľudia, ktorí hrajú,
spievajú a tancujú tak, ako to cítia a vkladajú do toho celé
srdce.
ci z Pekelníka, Podvlku, Podsrnia, Jablonky a Orávky v Litmanovej a na hrade i skanzene v Starej
Ľubovni. – Ja som mala som hostí z Varšavy a aj
tým som chcela ukázať krásy Slovenska, - pridáva
sa Žofia z Orávky, – boli sme v Demänovskej jaskyni slobody, kde sa im veľmi páčilo. Boli nadšení
a vraveli, že niečo tak krásne ešte nevideli. Na Slovensko sa s rodinou a známymi vybrala aj Grażyna
z Dolnej Zubrice. Navštívili slovenskú časť Oravy,
pričom nezabudnuteľné spomienky majú najmä
na oravskú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej.

So Slovákmi

Všetci spolu

Viacerí krajania trávia dovolenkový čas spoločnými aktivitami. Slováci zo Spiša, konkrétne z Krempách, Tribša,
Nedece a Kacvína si urobili spoločný týždňový výlet na
juh Európy. Počas neho navštívili viacero miest spojených
s kultom Panny Márie v Maďarsku, Chorvátsku, či Bosne.
– Videli sme Budapešť, Sarajevo, Mariju Bistricu i kultové
mestečko Medžugorie, – spomína Mária z Tribša.
Božena so Samuelom počas výstupu na Babiu horu
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Slováci zo slovenskej i poľskej časti Oravy sa vybrali spoločne do Chorvátska

Slováci z Oravy sa okrem toho stretávajú každý týždeň
v klubovni v Jablonke a leto nebolo v tomto smere výnimkou.
– Stretávame sa každú stredu a je to pre nás veľmi dôležité,
pretože sa porozprávame o tom, čo nás trápi a čo nás teší,
a popritom si zažartujeme a zaspievame slovenské pesničky,
- opisuje stručne krajanské posedenia Genovéva. Pravidelne sa vo svojej klubovni stretávajú aj krajania z Krempách.
– Počas týchto stretnutí riešime rôzne záležitosti organizačného charakteru, v lete napríklad organizovanie Dní slovenskej kultúry, ale aj realizáciu projektov, – hovorí vedúca
miestnej skupiny SSP v Krempachoch Monika.
Nuž sumarizujúc, môžeme konštatovať, že čas prázdnin
a dovoleniek strávili krajania, teda aspoň tí, s ktorými sme
sa rozprávali, pomerne aktívne, pričom všetci sa zhodli, že
sa už veľmi tešia na ďalšie leto a s ním spojené zážitky.
10/2015

Hornozubrický činiteľ Alojz Bieľ
autor Marián Smondek
foto archív rodiny Bieľovcov
V Hornej Zubrici ho pozná asi každý. Veď tu sa narodil, tu vyrastal, tu sa oženil a vychoval spolu s manželkou 5 detí. A nielen
to. Tu, v Hornej Zubrici sa po celý čas aktívne zapájal do spoločenského diania a v obci sa hádam neudialo nič bez toho, aby sa do
toho krajan Alojz Bieľ nezapojil.

N

arodil sa 28. marca 1940 v krajanskej rodine Bieľovcov ako ôsmy spomedzi deviatich súrodencov. Školu, v tom čase slovenskú, mal neďaleko domu a učil
sa dobre. Ako sám spomína, okrem hodín poľštiny a ruštiny sa všetko učili po slovensky. Ale jeho otec potreboval
pomoc na gazdovstve a tak od raného detstva pomáhal pri
gazdovských prácach. Keď vyrástol natoľko, že už mohol
položiť bradu na stôl, musel sa chytať pluhu a pomáhať
otcovi. Viackrát ako živiteľovi rodiny mu bola odročená
vojenská služba, ale nakoniec ho povolali na jeseň 1962.
Medzitým však musel dohliadať na o tri roky mladšieho
brata, ktorý práve maturoval, a nakoniec sa trochu oňho aj
postarať, keďže matka im zomrela ešte v roku 1960 a otec
v apríli 1962. Pred odchodom na vojenčinu mu zanechal
nielen starosť gazdovstvo, ale i o zberné miesto mlieka.
Po návrate z vojenskej služby sa Alojz v máji 1965 oženil
s Helenou Matonogovou, a tak tento rok spoločne oslávili
v kruhu rodiny krásne životné jubileum. Ako vraví, ďaleko
nehľadal a našiel si výbornú ženu. Spoločne s manželkou
najprv opravili drevený rodičovský dom, ale keďže ten stál
blízko cesty, a tá sa čoraz viac rozširovala, za neďalekou
riečkou si vybudovali spoločnými silami nový, murovaný.
Spolu vychovali 5 detí – dve dcéry a troch synov. Dcéry sa
usadili neďaleko rodičov, avšak synovia odišli do zámoria.
Popri domácich povinnostiach a gazdovských prácach
si vedel Alojz nájsť aj čas na spoločenské, obecné aktivity.
Od mladosti sa zapájal do činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Zubrici. Chvíľu bol dokonca predsedom jednotky, avšak dlhé desaťročia plnil funkciu tajomníka výboru DHZ. Počas svojho pôsobenia sa pričinil do
výstavby veľkej hasičskej zbrojnice, ktorá slúži hasičskej
jednotke dodnes.
Túto hasičskú investíciu výrazne podporil hornozubrická urbárska spoločnosť, ktorej predsedom bol Alojz Biel
42 rokov. Za toto obdobie podporili viaceré dôležité obecné investície, nad obcou na urbárskych pozemkoch boli
vytvorené dva campingy, na ktorých boli postavené malé
chatky fungujúce dodnes. Žiaľ, veľkú horskú chatu, ktorá
bola v pláne, sa vtedy nepodarilo postaviť.
Alojz Bieľ sa stal predsedom taktiež roľníckeho krúžku,
ktorý ešte v období PĽR veľmi dobre prosperoval. V najlepších časoch krúžok vlastnil 17 traktorov, dva kombajny, mal zamestnaných vlastných traktoristov a k dispozícii
mnoho obracačiek, kosačiek, vyorávačov zemiakov a podobne. Dnes je to už úplne inak. V krúžku majú už len jeden traktor s cisternou. Je to však tým, že práve všetky
gazdovstvá zanikli, a zostalo len pár väčších gazdov, ktorí
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Alojz Bieľ s manželkou v kruhu najbližších

majú 10-15 kráv. Tí menší majú obyčajne už len jednu kravičku, akosi už ani hospodárske stroje pri takom gazdovaní
nepotrebujú a tí väčší majú svoje.
Vďaka toľkým aktivitám mal Alojz Biel vynikajúci prehľad o tom, čo sa v obci deje. Aj preto si ho Hornozubričania vybrali v dvoch volebných obdobiach za richtára. Bolo
to však ešte v 80-tych rokoch. Ako si s úsmevom spomína,
vtedy mal richtár omnoho viac práce ako dnes. Jeho richtárčenie sa prelínalo s obdobím, keď sa v Poľsku dostala
slovu Solidarita a to bolo ťažké obdobie. Ľudia vyvesovali
tabuľky na brány či do okien s nápisom solidarita, situácia
bola neistá, ale najhoršie bolo to, že niektorí si v mene Solidarity mysleli, že jednoducho môžu ísť do obchodu a zobrať si to, čo sa im páči. Jednoducho povedané ukradnúť.
Preto bolo potrebné obchody v tomto období prísne strážiť, čo mal na starosti práve richtár.
Okrem toho mal však aj iné povinnosti. V tom čase práve
richtár viedol zoznam obyvateľov obce, ale taktiež zoznam
hospodárskych zvierat, vyberal dane i povinné roľnícke odvody. U richtára sa vybavovali roľnícke poistky, nahlasovali
poistné udalosti, ktoré neskôr práve richtár spolu s poisťovňou riešil. Okrem toho práve na pleciach richtára spočívalo riešenie obecných, či dokonca aj manželských sporov.
Akoby tých povinností nemal Alojz Bieľ naozaj dosť, už
v 70-tych rokoch sa aktívne zapájal do činnosti miestnej
skupiny SSP a až do 90-tych rokov, teda viac ako 20 rokov,
plnil funkciu predsedu miestnej skupiny v Hornej Zubrici. Dve volebné obdobia plnil dokonca funkciu predsedu
obvodného výboru SSP na Orave a zároveň bol doručovateľom Života. V starom rodičovskom dome vytvoril klubovňu, ktorú veľmi často navštevovali deti, ktoré sa učili
slovenčinu. A tých bolo naozaj dosť, veď v istom momente
ich bolo skoro 40. A nechýbalo ani čitateľov Života, veď
ako spomína Alojz, v tom období si Hornozubričania predplácali skoro 200 kusov.
Avšak vďaka toľkým aktivitám mal Alojz Bieľ neustály kontakt nielen s krajanmi, ale so všetkými obyvateľmi
obce. Pri klubovni pôsobilo žiacke divadielko, ktoré viedla
Lýdia Mšalová. Pre deti boli organizované rôzne tematické
večierky a stretnutia, na ktoré radi prichádzali aj starší krajania. Klubovňa jednoducho žila krajanským životom.
Ako vidieť, Alojz Biel sa má naozaj čím popýšiť. Za toľkú
snahu a námahu v prospech obce i krajanskej komunity
mu patrí veľká vďaka a vďaka patrí aj jeho manželke, ktorá
ho v tom všetkom podporovala. Prajeme im veľa zdravia,
aby mohli v zdraví i v pokoji prežiť mnohé radostné chvíle
v kruhu svojich najbližších.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Dychová paráda vo Vyšných Lapšoch

autor Marija Hekelj
foto Milica Majeriková-Molitoris,
Marija Hekelj, Peter Luha
Ako je každým rokom tradícia, aj tento rok sa konal už tridsiaty štvrtý ročník prehliadky krajanských dychových hudieb. Tentokrát sa dychová paráda uskutočnila v nedeľu 6. septembra na Spiši
vo Vyšných Lapšoch. Aj napriek, na toto ročné obdobie, nečakane
chladnému počasiu, podujatie navštívilo početné publikum, a to
nielen domáci, ale aj okoloidúci turisti, ktorí s nadšením povzbudzovali účinkujúcich zo Spiša, Oravy i Slovenska.

Začiatok dychovej oslavy

Podujatie otvorili: konferencierka D. Moś, predseda ÚSŽZ I. Furdík, malopoľský vojvoda
J. Miller a gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris

Celé podujatie sa začalo svätou omšou o trinástej hodine, ktorá bola odslúžená v slovenskom jazyku v kostole
svätého Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch. Po ukončení
omše sa uskutočnila paráda dychových hudieb, ktorá defilovala od kostola až po miestny amfiteáter, pričom ju sprevádzala delegácia z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
(ÚSŽZ), delegácia z Malopoľského vojvodstva, krajania zo
Spiša a Oravy i zvedaví domáci obyvatelia. V amfiteátri už
bolo všetko prichystané a tohtoročná prehliadka krajanských dychových hudieb sa tak mohla začať.

Príhovory významných hostí

Počas sv. omše

Kacvínska dychovka v sprievode
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Na úvod všetkých privítala dychová hudba Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta na Slovensku spoločne
s mažoretkovo-hudobným súborom z centra voľného času
z Prievidze. Po tomto výstupe sa prihovorila moderátorka Dorota Mošová, ktorá na úvod pozdravila všetkých
prítomných na tomto podujatí a zvlášť privítala predsedu
ÚSŽZ Igora Furdíka spolu s pracovníčkou Milinou Sklabinskou, vojvodu Malopoľského vojvodstva Jerzyho Millera

10/2015

Dychové skladby osviežili aj podvlčianske mažoretky

so splnomocnenkyňou malopoľského vojvodu pre národnostné i etnické menšiny Martou Kowalczykovou, generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Ivana Škorupu, podpredsedov Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Jozefa
Majerčáka a Dominika Surmu s manželkou, predsedu Obvodného výboru SSP na Spiši Františka Mlynarčíka s manželkou, generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa
s manželkou, dp. Jerzego Cisońa, dp. Albina Pawłowského, richtára Antoniho Sołtysa a ďalších hostí, účinkujúcich
i obecenstvo.
Na úvod sa ujal slova generálny tajomník SSP Ľ. Molitoris,
ktorý taktiež všetkých pekne privítal a pripomenul, že túto
akciu organizuje už tridsiaty štvrtý krát. Za ten čas sa v dychovkách vystriedali už dve generácie mladých ľudí, ktoré
chceli skupinovo hrať, aby užitočne strávili svoj voľný čas
a povzniesli kultúrnu úroveň svojich obcí. Taktiež pripomenul, že tento rok je sedemdesiate výročie veľkého exodu Slovákov z tejto obce, ktorí sa po vojne vysťahovali do
Československa. Boli to nešťastné roky, lebo v období, keď
tu stál front, Vyšné Lapše vyhoreli, po čom okolo tristo ľudí
odišlo na Slovensko a ich potomkovia žijú v Žakovciach.
Po príhovore gen. tajomníka SSP zavolal na scénu predsedu ÚSŽZ I. Furdíka a maopoľského vojvodu J. Millera.
Ako prvý sa prihovoril I. Fudík so slovami o tom, ako sa mu
páči, že si krajania zachovali dychovú hudbu, lebo málokde medzi Slovákmi počuť dnes ešte tieto zvuky. Zároveň
podotkol, že počuť dychovú hudbu v kostole bol pre neho

veľký zážitok. Na záver poďakoval krajanom za udržiavanie
tejto tradície a poprial veľa síl a úspechov v tom, aby dokázali udržať mladých pri dychovke. Taktiež poprial tomuto
festivalu, nech sa mu darí minimálne ďalších tridsaťštyri
rokov.
Po ňom sa slova ujal malopoľský vojvoda J. Miller, ktorý
poďakoval za pozvanie na podujatie, za stretnutie s dychovými orchestrami, s tými, čo sú v Poľsku, ale i s hosťami zo
Slovenska. Podotkol, že každý Poliak dobre rozumie tomu,
čo je to bývať za hranicami svojho štátu, keďže niekoľko miliónov Poliakov žije v rôznych kútoch Európy i sveta. – Čo je
najdôležitejšie? Učiť sa jazyk. A ja dúfam, že všetci tí mladí

Na pódiu dychová hudba z Jurgova

Divákov zabavil tiež domáci FS Hajduky
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Dychovú oslavu otvoril hosť podujatia dychová hudba Nová Kysučanka
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Svoje umenie publiku predviedla dychová hudba F. Móša z Novej Belej i dychová hudba z Nižných Lápš

účastníci využívajú možnosť sa učiť po slovensky, napriek
tomu, že bývajú po tejto strane hranice Spiša. Ale samotný
jazyk nie je postačujúci, je potrebné dobre poznať aj svoju
kultúru. A kultúra sa najlepšie spoznáva prostredníctvom
zábavy. Nie v škole, ale prostredníctvom zábavy, v rodnom
dome, a možno práve v dychovke, či tanečnom súbore. Veľmi ma teší, že tu vidím usmievavých ľudí, ktorí neprišli kvôli
tomu, že musia, ale preto, lebo sa chcú pochváliť tým, čo
prezentuje slovenská kultúra. A ešte tretia vec je dôležitá,
aby ste sa chválili nielen medzi svojimi, ale slovenskú kultúru
šírili po celom Malopoľsku. V tejto súvislosti poďakoval gen.
konzulovi SR I. Škorupovi za zorganizovanie Slovenského
dňa v Krakove. Na záver dodal: – Spiš mal v priebehu vekov
rôznu históriu a je tak nielen poľský, ale rovnako aj slovenský. A v súvislosti s tým sme tu všetci doma. Všetkým prajem Mažoretky z Prievidze zabávali obecenstvo
dobrú zábavu.
Po príhovoroch gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris poďakoval pánom I. Furdíkovi a J. Millerovi za pekné povzbudivé
Po otvorení podujatia priestor pred pódiom opätovne
slová i za podporu, ktorú dostáva náš spolok, jednak tú ovládli sympatické prievidzské mažoretky zo Slovenska a po
politickú a jednak vecnú, aby sme mohli kultivovať svoje nich už moderátorka na scénu pozvala domácu vyšnolapšantradície a ďalej rozvíjať slovenskú kultúru na Spiši i na Ora- skú dychovku pod vedením Mateusza Gryglaka, ktorá poteve. Pripomenul zároveň, že toto podujatie sa mohlo usku- šila divákov mixom piesní Škoda lásky, valčíkom Sukienka,
točniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva adminis- Senior Bond, V tom kacvínskom dvore a Libereckou polkou.
trácie a digitalizácie Poľskej republiky i Úradu pre Slovákov Po tomto vystúpení divákov potešila dychovka z neďalekého
žijúcich v zahraničí. Týmto bol festival oficiálne otvorený.
Kacvína pod vedením Stanisława Wojtaszeka, ktorá zahrala

Kultúrny program plný zaujímavých čísiel
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10/2015
Zahrala aj domáca dychovka z Vyšných Lápš

Podvlčianske mažoretky v akcii

Spišské tance predviedol FS Spiš z Novej Belej

FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorí nacvičujú
pod taktovkou Doroty Mošovej. Publikum
samozrejme odmenilo domácich veľkým
aplauzom. Kultúrny program uzavrela FS
Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, fungujúca
pod vedením Petra Zelinu, ktorá sa taktiež
divákom páčila a musela zopár tancov ešte
pridať.

Na záver poďakovanie

Folklórnym hosťom programu bola FS Maguranka

V zákulisí...

valčík Ešte som nevidel a mix melódií Okolo Turca. Na XXXIV.
prehliadke krajanských dychových hudieb nechýbala ani dychovka z Nižných Lápš, ktorú vedie Henryk Kałafut. Zahrali
mix štyroch slovenských a zahraničných piesní: Abba – Gold,
Háj husičky háj, V zelenom háji a Spišský mix.
Následne vystúpenia dychoviek osviežili mažoretky
z oravského Podvlku. Najprv zatancovali mladšie mažoretky Magnesik a následne staršie mažoretky Magnes, ktoré sa predstavili s dvomi choreografiami. Potom potešila
publikum dychová hudba z Jurgova, ktorá zahrala skladby
pod názvom Over and outh, Happy marching band, Marš
NR4 a Posaunistenglanz. Z Novej Belej sa na tomto podujatí predviedla dychová kapela kanonika Františka Móša
pod taktovkou Jozefa Cervasa, ktorá zahrala štyri pesničky.
Zastúpenie mala tiež Orava, a to prostredníctvom dychovky z Malej Lipnice pod vedením Marcina Musiaka. Divákom zahrali tri skladby: Happy, Kelweyjski marš a Severný
svah. Dychový program uzavrela hosťujúca dychovka zo
Slovenska Nová Kysučanka, ktorá predviedla široký repertoár rôznych piesní.
Po vystúpení dychoviek sa na scéne predstavili ešte tri
folklórne súbory. Ako prví sa predviedli folkloristi z FS Spiš
z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčaka, ktorí zatancovali tradičné tance a prezentovali tradičné novobeľské
kroje. Po tomto zaujímavom vystúpení zatancovali domáci
ročník 57

Na záver XXXIV. ročníka Prehliadky krajanských dychových hudieb sa ujal slova
Ľ. Molitoris, ktorý poďakoval všetkým účastníkom, organizátorom, pomocníkom i publiku, že aj napriek chladnému počasiu prišlo.
Všetkým účinkujúcim poprial veľa šťastia pri
nacvičovaní nových skladieb a na pamiatku
im udelil diplom, pamätnú sošku s logom
podujatia a finančnú odmenu.

Prehliadku dychoviek vo Vyšných Lapšoch navštívilo množstvo hostí,
krajanov, miestnych obyvateľov i turistov

Na záver si aktéri prevzali diplomy a ocenenia
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Budú sa Slováci sťahovať za prácou do Poľska?
autor Peter Luha

spejeme k zaujímavému zisteniu. Hodnota priemernej čistej (netto) mzdy bola v roku 2013 na Slovensku 623,74 €
a v Poľsku 627,99 €. To je nepatrný a minimálny rozdiel.
Vznikol na základe systému odvodov a daní, ktorý sa odlišuje v oboch krajinách. V 1. kvartáli roku 2015 bola výška brutto mzdy v Poľsku 956,85 €. Za obdobie posledných
dvoch rokov prišlo teda k navýšeniu o 78,41 €. Na Slo-

Slovensko spolu s Poľskom a ďalšími ôsmymi krajinami
rozšírilo 1. mája 2004 členskú základňu Európskej únie (EÚ).
Členstvo v EÚ prináša niekoľko výhod i povinností pre obe krajiny.
Voľný pohyb v rámci Schengenského priestoru je v týchto dňoch
obmedzovaný migračnou politikou EÚ, avšak možnosti únijného
pracovného trhu a jeho potenciál sú neustále čím ďalej tým viac
využívané. Zaujímavým príkladom pracovnej migrácie je poľská menšina žijúca vo
TABUĽKA č. 1 - Porovnanie
Veľkej Británii. Poliaci sú druhou najväčšou
priemernej mzdy medzi
národnosťou žijúcou na britských ostrovoch
Slovenskom a Poľskom
(približne 1 000 000). Z minulosti poznáme
PRACOVNÉ ODVETVIA i situáciu pracovnej migrácie medzi SlovenUKAZOVATELE
skom a Poľskom. Väčšinou to boli obyvatelia
Poľska, ktorí cestovali, pracovali a žili na Slo- Priemerná mzda v hospodárstve
vensku. Pre nich bola hlavná motivácia záro- celkovo
bok, ktorý bol i po zavedení eura v niektorých 1. Poľnohospodárstvo, lesníctvo
pracovných odvetviach lepší ako u nich doma. a rybolov

P

očas posledných rokov sa situácia
zmenila. Porovnaním oficiálnych
štatistík z posledného obdobia zisťujeme, že Poľsko začína pomaly predbiehať svojho južného suseda. Priemerná
brutto mzda mala v 1. – 3. kvartáli roku
2013 v Poľsku hodnotu 878,44 €, na Slovensku 803,32 €. Najväčšie rozdiely vo
výške priemernej mzdy nad 250 eur boli
zaznamenané v nasledujúcich odvetviach: 1. Ťažba a dobývanie (552,27 €), 2.
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
(381,14 €), 3. Odborné, vedecké a technické činnosti (290,03 €), 4. Stavebníctvo (282,67 €) a 5. Vzdelávanie (255,30
€). Na Slovensku ste mohli zarobiť viac
ako v Poľsku, nad 150 eur, iba v dvoch
odvetviach: 1. Pracovníci vo vodohospodárskych odvetviach (420,55 €) a 2.
Administratívne služby (178,23 €). Viac
informácií sa dozviete z nasledujúcej tabuľky č. 1.
Podstatná pre každého z nás, je výška
mzdy netto. Teda tá, ktorú dostaneme
od nášho chlebodarcu na ruku. Podľa
výpočtu odvodov a daní, cez slovenský
a poľský daňový online kalkulátor, do-
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ROK 2013 (1. - 3. kvartál)
Konverzný kurz podľa NBS zo dňa 1.2.2013
1 euro = 4,175 PLN
Slovensko

Poľsko

Rozdiel
v eurách

803,32 €

3667,47 PLN (878,44 €)

-75,12 €

625,00 €

4200,64 PLN (1006,14 €)

-381,14 €

2. Ťažba a dobývanie

917,67 €

6137,02 PLN ( 1469,94 €)

-552,27 €

3. Priemyselná výroba (remeselníci)
4. Pracovníci v energetických
odvetviach (dodávky: elektriny,
plynu, pary, studeného vzduchu)
5. Pracovníci vo
vodohospodárskych odvetviach
(dodávky: vody; čistenie a odvod
odpadových vôd)
6. Stavebníctvo

847,00 €

3558,68 PLN (852,38 €)

-5,38 €

1 445,67 € 6015,02 PLN (1440,72 €)

4,95 €

1 288,00 €

3621,60 PLN (867,45 €)

420,55 €

596,67 €

3671,26 PLN (879,34 €)

-282,67 €

7. Veľkoobchod a maloobchod

752,00 €

3420,24 PLN (819,22 €)

-67,22 €

8. Doprava a skladovanie

782,00 €

3524,75 PLN (844,25 €)

-62,25 €

9. Ubytovacie a stravovacie služby

499,00 €

2689,10 PLN (644,10 €)

-145,10 €

1 582,32 € 6682,00 PLN (1600,48 €)

-18,16 €

10. Informácie a komunikácia

11. Finančné a poisťovacie činnosti 1 527,67 € 6369,85 PLN (1525,71 €)

1,96 €

12. Činnosti v oblasti nehnuteľností 843,67 € 3981,25 PLN (953,60 €)
13. Odborné, vedecké a technické
1 006,32 € 5412,26 PLN (1296,35 €)
činnosti
14. Administratívne služby
801,00 € 2600,09 PLN (622,77 €)

-109,93 €
-290,03 €
178,23 €

15. Verejná správa a obrana,
povinné Sociálne zabezpečenie

983,00 €

4501,51 PLN (1078,21 €)

-95,21 €

16. Vzdelávanie

691,67 €

3953,62 PLN (946,97 €)

-255,30 €

17. Zdravotníctvo a sociálna pomoc 778,00 €

3415,01 PLN (817,97 €)

-39,97 €

pozn. autora - mzdy sú uvedené bez odpočítania dane zo mzdy a bez odvodov (brutto)
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vensku sa priemerná brutto
ROK 2015 (1 kvartál)
mzda v roku 2015 (1. kvartál) TABUĽKA č. 2 - Porovnanie priemernej
Konverzný kurz podľa NBS zo dňa 15.9.2015
ustálila na hranici 839 €. Jej
mzdy medzi Slovenskom a Poľskom
1 euro = 4,2011 PLN
rast od roku 2013 bol 35,68 €,
čo je v porovnaní s vývinom
Rozdiel
PRACOVNÉ ODVETVIA - UKAZOVATELE
Slovensko
Poľsko
poľskej priemernej mzdy
v eurách
približne o polovicu menej. Priemerná mzda v hospodárstve celkovo 839,00 €
4054,89 PLN (965,20 €)
-126,20 €
Administratívne služby boli
4477,66 PLN (1065,83 €)
-408,83 €
v sledovanom období jediným 1. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 657,00 €
1 049,00 € 6305,35 PLN ( 1500,88 €) -451,88 €
ukazovateľom vyššej priemer- 2. Ťažba a dobývanie
nej brutto mzdy (o 173,80 €) 3. Priemyselná výroba (remeselníci)
885,00 €
3818,61 PLN (908,95 €)
-23,95 €
na Slovensku. Ako môžete vi- 4. Pracovníci v energetických odvetviach
dieť v nasledujúcej tabuľke, (dodávky: elektriny, plynu, pary,
1 510,00 €
6689,94 PLN (1592,43 €)
-82,43 €
v ostatných pracovných od- studeného vzduchu)
vetviach boli zárobky vyššie 5. Pracovníci vo vodohospodárskych
odvetviach (dodávky: vody; čistenie
821,00 €
3842,46 PLN (914,63 €)
-93,63 €
v Poľsku.
a odvod odpadových vôd)
Pre lepšie pochopenie roz577,00 €
3899,01 PLN (928,10 €)
-351,10 €
dielneho rastu mzdy je nutné 6. Stavebníctvo
757,00 €
3723,97 PLN (886,43 €)
-129,43 €
porovnať netto plácu zamest- 7. Veľkoobchod a maloobchod
nancov vypočítanú z priemer- 8. Doprava a skladovanie
825,00 €
3656,08 PLN (870,27 €)
-45,27 €
ných brutto zárobkov v oboch 9. Ubytovacie a stravovacie služby
484,00 €
2936,91 PLN (699,08 €)
-215,08 €
krajinách. Hodnota čistej
1 706,00 €
7299,99 PLN (1737,64 €)
-31,64 €
mzdy po odvodoch a zdane- 10. Informácie a komunikácia
1 713,00 €
7240,12 PLN (1723,39 €)
-10,39 €
ní na Slovensku je 648,75 €. 11. Finančné a poisťovacie činnosti
Celkovo hodnota pláce stúpla 12. Činnosti v oblasti nehnuteľností
892,00 €
4300,89 PLN (1023,73 €)
-131,73 €
o 25 € za posledné dva roky. 13. Odborné, vedecké a technické
1 019,00 €
5968,74 PLN (1420,76 €)
-401,76 €
Výška netto mzdy v Poľsku činnosti
stúpla od roku 2013 o 64 € 14. Administratívne služby
864,00 €
2899,60 PLN (690,20 €)
173,80 €
a má hodnotu 688,59 €. Sys15. Verejná správa a obrana, povinné
1 003,00 €
5463,06 PLN (1300,52 €)
-297,52 €
tém výpočtu netto mzdy je Sociálne zabezpečenie
v Slovenskej republike na734,00 €
4787,16 PLN (1139,50 €)
-405,50 €
sledovný. Najprv sa z brutto 16. Vzdelávanie
799,00 €
3683,53 PLN (876,80 €)
-77,80 €
mzdy (839 €) odráta 13,4%. To 17. Zdravotníctvo a sociálna pomoc
je výška odvodov za zdravotné
pozn. autora - mzdy sú uvedené bez odpočítania dane zo mzdy a bez odvodov (brutto)
a sociálne poistenie. Dostaneme sa k sume 726,58 €. Z nej
odpočítame mesačnú nezdaniteľnú časť, ktorá má v roku votné poistenie, ktoré je možné odpočítať z dane (skład2015 hodnotu 316,94 €. Výsledok 409,64 € podlieha 19% ka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu)
zdaneniu, ktoré sa odvádza daňovému úradu SR. Z tohto a dostaneme výslednú sumu odvodu do poľského daňokonkrétneho príkladu zamestnanec na Slovensku celko- vého úradu (134,17 – 64,88 = 69,29€ – zaliczka do urzędu
vo odvedie do štátnej pokladnice 190,25 €. Náš výpočet skarbowego). V Poľskej republike teda z brutto mzdy odsi jednoducho overíme: 839 – 190,25 = 648,75 € – výška vedieme celkovo 276,86 €. V porovnaní so Slovenskom je
priemernej netto mzdy na Slovensku pre 1. kvartál v roku odvod do poľskej štátnej pokladnice väčší o 86,61 €. Jed2015. V Poľsku sú odvody vyššie a ich výpočet komplikova- noduchou rovnicou si overíme pravdivosť a výšku odvonejší. Najskôr sa z brutto mzdy (965,45 €) odvedie 13,71%. dov u našich susedov: 965,45 – 276,86 = 688,59 € – výška
To je príspevok do sociálneho poistenia (składka Zakładu priemernej netto mzdy v Poľsku pre 1. kvartál v roku 2015.
Ak by mali Poliaci totožný daňový systém so SlovenUbezpieczeń Społecznych). Po jeho odčítaní dostaneme
skom,
rozdiel mzdy by bol markantnejší a podstatne väčsumu (832,86 €), ktorá podlieha 9% zdaneniu. Je to poší
za
sledované
obdobie. Prinesie budúcnosť sťahovanie
stup pre výpočet hodnoty príspevku zdravotného poistenia (składka na ubezpieczenie zdrowotne). Posledným Slovákov za vidinou lepšieho finančného ohodnotenia do
krokom pri výpočte netto mzdy je výpočet poplatku pre Poľska? Nechajme sa prekvapiť. Ekonomický vývin a popoľský daňový úrad (zaliczka do urzędu skarbowego), kto- tenciál Poľska stále napreduje, a tak pracovná migrácia
rý sa počíta najzložitejšie. V prvom kroku si vypočítame zá- Slovákov, k severným susedom, nemusí byť utópiou.
klad poplatku pre daňový úrad, 832,86 € - 26,48 € (26,48 €
Zdroje: www.statdat.statistics.sk
– Štatistický úrad Slovenskej republiky
sú náklady na získanie príjmu - koszty uzyskania przychowww.stat.gov.pl – Hlavný štatistický úrad Poľskej republiky
du). Z výsledku 806,38 € zdaníme 18% a odpočítame od
www.ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2015.php
neho mesačnú nezdaniteľnú časť – 11,03 €. Dostali sme
– kalkulátor čistej mzdy SR www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulatorvýsledok 134,17 €. Od neho odrátame príspevok na zdrawynagrodzen,12.html – kalkulátor čistej mzdy PL
ročník 57
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KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA
Hasičské preteky 2015 v gmine Jablonka

Dňa 13. septembra 2015 sa na športovom štadióne
v Jablonke uskutočnili gminné hasičské preteky dobrovoľných hasičských zborov z gminy Jablonka. Organizátorom
pretekov bol vojt gminy Jablonka v spolupráci s Gminným
výborom DHZ v Jablonke. Okrem tunajších jednotiek sa
pretekov zúčastnili hasiči z Trstenej. Všetky družiny boli
odmenené vecnými cenami – hasičskými ochrannými
prostriedkami i pohármi. Spomedzi súťažiacich družín sa
v kategórii mužov najlepšie darilo DHZ z Dolnej Zubrice,
v kategórii žien DHZ z Jablonky, spomedzi mládežníckych

Počas podujatia boli odmenení najlepší tohoroční gazdovia podľa jednotlivých richtárstiev, pričom najlepším
gazdom v Prívarovke sa stal predseda MS SSP v Prívarovke
Ján Stercula spolu s manželkou. Diváci si mohli pozrieť zaujímavý dožinkový program, ktorý pripravili kýčorskí žiaci.
Pre záujemcov bolo prichystaných niekoľko zaujímavých
súťaží, napr. v klepaní kosy, mlátení obilia, robení masla,
zbieraní zemiakov, či v spievaní dožinkových piesní.
Program svojím vystúpením obohatil miestny súbor „Orawianie Heródka“ a kapela „Starzy znajomi“
v medzinárodnom poľsko-slovenskom zložení. Na záver
vystúpila vynikajúca kapela Rudel Band a o zábavu sa po
celý čas starali moderátori tohtoročných dožiniek Karolina
Kowalczyk a Franciszek Pindziak. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Priechod pre chodcov ako spomaľovač
v centre Veľkej Lipnice

Na základe žiadosti rodičov a učiteľov detí zo základnej
školy č. 2 vo Veľkej Lipnici v centre predstavenej vojtovi
Veľkej Lipnice Bogusławovi Jazowskému a po lokálnej
vízii situácie Okresným správcom ciest a polície bolo
dohodnuté, že bude vykonaný priechod pre chodcov, ktorý
hasičských družín si najlepšie počínali chlapci z Dolnej Zubrice a pretekov sa zúčastnila ako jediná aj skupina dievčat
taktiež z Dolnej Zubrice. Dolnozubrické dievčatá a chlapci
reprezentovali o týždeň neskôr gminu Jablonku na okresných hasičských pretekoch v Čiernom Dunajci, kde sa opäť
umiestnili na prvých miestach. Víťazom srdečne gratulujeme. (zdroj: jablonka.pl)

XVII. gminné dožinky vo Veľkej Lipnici

Dňa 13. septembra 2015 sa v Kýčoroch uskutočnili XVII.
dožinkové slávnosti gminy Veľká Lipnica. Organizátorom
podujatia bol vojt gminy Bogusław Jazowski v spolupráci
s kýčorským richtárom a richtárskou radou a Gminné centrum kultúry.
Dožinky sa začali slávnostnou sv. omšou v kýčorskej
kaplnke. Odtiaľto sa všetci prítomní presunuli na
ihrisko pri základnej škole, kde ich rezkými melódiami
privítala veľkolipnická hasičská dychovka a následne vojt
B. Jazowski spolu s richtárom E. Siepakom a ďalšími pri
tónoch lipnickej ľudovej hudby.
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bude zároveň slúžiť ako spomaľovač. Priechod je osadený
medzi Ľudovým domov a hasičskou zbrojnicou v centre
obce. Vykonanie nového priechodu bolo uhradené Okresnou správou ciest. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Podvlčianske mažoretky

Podvlčianske mažoretky po viacerých vystúpeniach
tento rok o čosi viac oddychujú, a keďže sa začala škola,
času na nácvik majú čoraz menej. Napriek tomu majú
v podvlčiaskej klubovni pravidelné nácviky. Keďže do ich
radov neustále prúdia nové posily, ich vedúca organizuje
pre nich pravidelné nácviky, aby nováčikovia čo najrýchlejšie dobehli svoje už skúsené kamarátky. (ms)
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Čo nového medzi krajanmi na Sliezsku?

Krajania na Sliezsku sa s letom už tradične lúčia pri tzv.
Krajanskej vatre v posledný večer kalendárneho leta. Ináč
to nebolo ani v tomto roku a posledný septembrový víkend,
v dňoch 26 a 27. septembra, sa zišli na kopci Skrzyczne –
Szczyrk, aby sa rozlúčili s letom, ale aj uvítali nadchádzajúcu
zimu. Poľana Skrzyczného je pre krajanov na Sliezsku totiž
na dosah ruky a zároveň pripomína rodnú Oravu aj Spiš.
Odtiaľto je pekný výhľad na Babiu horu, či slovenské Tatry.
V sliezskych horách sa uskutočnil tiež tábor pre adeptov na
mikołowských požiarnikov, pri ktorom asistoval aj náš krajan Bronislav Knapčík (na obrázku). V poslednej dobe sa taktiež v tomto regióne veľa píše o pribúdajúcej kráse Szczyrku,
zvlášť v zime, a to aj vďaka Slovensku, keďže slovenský investor Tatry Mountain Resorts kúpil na jar 97% lyžiarskeho
strediska a plánuje tu vybudovať moderný lyžiarsky rezort,
aký nemá v Poľsku obdobu. (bk)

Prvý zvonček

Dňa 1. septembra deti v celom Poľsku po dvojmesačných prázdninách prekročili školský prah a s úsmevom sa
stretli so svojimi učiteľmi a kamarátmi. Prváčikovia možno
trošku vydesení novou situáciou a s veľkým otáznikom čo
ich čaká, kým starší kolegovia boli zvedaví, čo zostáva po
starom a aké zmeny ich čakajú v tomto školskom roku. Zahájenia nového školského roka 2015/2016 v základných
školách v Novej Belej a Krempachoch sa zúčastnil aj generálny konzul SR Ivan Škorupa. Pozdravil všetky deti a poprial
im veľa vytrvalosti a elánu do ďalšej práce, dobré známky
a na konci výborné vysvedčenia. Stretol sa s deťmi navšte-

ných fotografií z tejto oblasti. Okrem
toho obsahuje tiež niekoľko básní
i mapu daného regiónu. Zostavovateľmi tejto vyše stostranovej publikácie
sú krajania z Krempách Ján Krištofek
a František Paciga. Autorkou básní
je Barbara Paluch. V prípade záujmu
sa môžete skontaktovať s vydavateľom mailom: krempachy.promocja@
onet.pl alebo na telefónnom čísle +48
508 167 145. (mm-m/fp)

Dvadsať rokov
výtvarných plenérov v Jurgove

Už dvadsať rokov skupina maliarov zo spolku Na pohraničí, ktorý zoskupuje umelcov amatérov z celého Sliezska,
prichádza do Jurgova, aby obdivovali prekrásnu krajinu
a aby toto pekné miesto následne prostredníctvom na plenéri vzniknutých obrazov, grafík, fotografií, či sôch priblížili
verejnosti na tzv. poplénerovej výstave. Tá sa v tomto roku
uskutočnila v termíne od 11. do 20. augusta v starej hasičskej zbrojnici, kde mohli obyvatelia obce i turisti obdivovať
tohtoročné umelecké výtvory. Témou výstavy bola obec
Jurgov videný očami umelcov, ktorí sami vravia, že Jurgov
je miestom zázračným hlavne pre krásu prírody, najkraj-

šiu panorámou Tatier a vo veľkej miere pre zachovalé prírodné prostredie. Inšpiráciou pre nich je meniaca sa rôznofarebnosťou rieky Bialka, či drevený kostol s bohatou
polychrómiou. Umelci ochotne prichádzajú každý rok do
Jurgova pre jeho prírodu a bohatstvo pamätihodností, ale
aj príjemnú atmosféru v obci. (am/dm)

Dožinky vo Fridmane

Dňa 6. septembra sa vo Fridmane konala ďakovná sv.
omša za tohtoročnú úrodu. Na obecné dožinky fridmanskí
roľníci tradične pripravili dožinkový veniec a plody zeme,
ktoré farár posvätil a s úctou prijal chlieb upečený z tohtoročnej múky. (dm)
vujúcimi slovenský jazyk a tiež sľúbil podporu letných táborov, na ktorých žiaci si zdokonaľujú slovenčinu. (dm)
foto Adam Pacyga

Nová publikácia o Prielome Bialky

V septembri sa na knižnom trhu objavila nová plnofarebná kniha pod názvom Prielom Bialky Štyri ročné obdobia (Przełom Białki Cztery pory roku), ktorá je plná nádherročník 57
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Slovensko obnovilo dočasné hraničné
kontroly

Dočasné kontroly na slovenských hraniciach vyvolal
nápor migrantov a utečencov z krajín Blízkeho východu
i ďalších vojnou zmietaných štátov. Slovensko hrá úlohu
tranzitného štátu na trase utečencov do Nemecka. V nedeľu 13. septembra o polnoci zaviedlo Nemecko kontroly na všetkých svojich hraniciach s Európskou úniou (EÚ).

Slovensko na základe tohto konania zaviedlo nasledujúci
deň dočasné kontroly na všetkých hraničných prechodoch
s Maďarskom i Rakúskom. Policajti kontrolujú dodávky i
väčšie nákladné autá, ktoré vyvolávajú podozrenie z prevádzačstva. (pl)

Slovensko má prvého atletického majstra
sveta

Historický úspech sa podaril rodákovi z Nitry Matejovi Tóthovi na Majstrovstvách sveta v atletike, ktoré sa
konali počas posledného augustového týždňa v čínskom
Pekingu. V histórii samostatného Slovenska „vychodil“ pre
Slovensko prvú zlatú medailu z najprestížnejšieho atletického podujatia sezóny. Člen športového klubu VŠC DUK-

Americký vojenský konvoj na Slovensku

Americkí vojaci spolu s vojenskou technikou prekročili
v pondelok 14. septembra hraničný prechod v Brodskom.
Konvoj smeroval na cvičenie NATO, Brawe wariors, do susedného Maďarska. Celkovo prešlo cez našu štátnu hranicu 150 vojenských vozidiel s približne 550 vojakmi. Na
hraničnom prechode ich čakalo rozporuplné privítanie.
Proti transportu americkej vojenskej techniky cez územie
Slovenska na hraničnom prechode Brodské protestovali
prívrženci KSS, ĽS Naše Slovensko, Práce a spravodlivosti,
Strany práce a ďalších. Nespokojnosť
s prechodom amerických vojakov prišiel vyjadriť taktiež
Ján Čarnogurský.
Presun US armády prišlo podporiť
i niekoľko sympatizantov NATO
a USA. Na bezpečnosť dohliadali policajti a ťažkoodenci.
Postarali sa o plynulý prejazd konvoja i o to, aby sa odporcovia a sympatizanti prechodu navzájom nedostali do
konfliktu. (pl)

Odborný seminár na Ľubovnianskom hrade

Poslednú augustovú sobotu sme si pripomenuli 71.
výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa konal na Ľubovnianskom hrade, už po druhýkrát, odborný seminár za bohatej účasti širokej verejnosti.
Organizátormi toho podujatia boli: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Ústav pamäti národa v Bratislave, Mesto Stará Ľubovňa a Oblastný zväz Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni. Témou
tohtoročného odborného seminára bol Prechod frontu
cez územie Slovenska v rokoch 1944-1945 a následná situácia, keďže tohto roku si pripomíname aj 70. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny. Seminár slávnostne uvítacou
rečou otvoril riaditeľ múzea PhDr. Dalibor Mikulík. S prvou prednáškou vystúpil pracovník Ústavu pamäti národa
PhDr. Martin Lacko, PhD. pod názvom Slovensko medzi
povstaním a prechodom frontu. Ako druhý vystúpil známy
historik, pôvodom z Hajtovky, PhDr. Michal Murcko, Dr.,
ktorý sa vo svojej prednáške venoval Oslobodeniu okresu Stará Ľubovňa. Seminár uzatvoril odborný pracovník
Ľubovnianskeho múzea – hradu Mgr. Eduard Laincz, kto-

LA Banská Bystrica zvíťazil spôsobom štart cieľ. Trať dlhú
50 km zdolal Matej v čase 3h 40 min 32s. Vedenie Európskej atletiky zaradilo a nominovalo nášho chodca na
ocenenie Atlét roka v Európe. O tom, či náš elitný chodec
uspel v silnej európskej konkurencii, sa dozvieme 17. októbra z galaprogramu z Lousanne. (pl)
28
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rý nadviazal na predchádzajúcu prednášku a predstavil
tému Prechod frontu cez územie okresu Spišská Stará Ves
a následná situácia. Po odznení všetkých prednášok nasledovala krátka diskusia. Druhým bodom programu bola
slávnostná prezentácia publikácie pod názvom Biografia
a personálna bibliografia historika PhDr. Michala Murcka,
Dr. Tá vyšla na počesť jubilujúceho historika Michala Murcka, ktorý tohto roku v októbri oslávi 75. rokov života. Po
odbornom seminári sa uskutočnil na hrade aj pietny akt
pri pomníku, ktorý je venovaný obetiam 2. svetovej vojny.
(el)

Maľovaný kraj

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na začiatku nového školského roka vydala
nezvyčajný folklórny pracovný zošit. Na 40-tich stranách
prezentuje tradičnú hudobnú kultúru, tradičný odev, architektúru, históriu a ďalšie kultúrne fenomény vybratých
obcí žilinského kraja. Zošit je odpoveďou zostavovateľov
na postupné vytrácanie
sa tradičných kultúrnych
symbolov, ich nositeľov
a prejavov zo života. Prostredníctvom interaktívnej
publikácie ponúkajú možnosť deťom tvorivo, na
jednom priestore a vo vzájomných väzbách zoznámiť
sa s tradičnými kultúrnymi
atribútmi vybratých obcí.
Na každej dvojstranne nájdu omaľovánku s krojom,
remeselnou činnosťou či
iným typickým kultúrnym
prejavom. Publikácia je
obohatená o piesňové prejavy s notáciu i sprievodným textom. Zámerom je
pomôcť utvárať dlhodobejší vzťah a poznávať kultúru a
históriu vybratých obcí, spoločenstiev i regiónu a priblížiť
tak i tradičné kultúrne, estetické a etické hodnoty. (PhDr.
Miroslav Žabenský)

Schválené prilepšené vianočné
príspevky ku dôchodku na Slovensku

Slovenský parlament koncom mesiaca rozhodol o vianočných príspevkoch, ktoré by mali dostať dôchodcovia.
Prilepšenie príspevku dostanú iba tí, ktorí majú dôchodok
nižší ako 198,09 eur. Tento príplatok by na Slovensku malo
dostať takmer 761,6 tisíc dôchodcov. Príspevok sa nevzťahuje na penzistov, ktorí majú dvojité občianstvo alebo
Slovákov v zahraničí. Dávku vypláca Sociálna poisťovňa.
Vianočné príspevky uviedla vláda Roberta Fica a prvýkrát
ich dôchodcovia s nízkym dôchodkovým príjmom dostali
v roku 2006. (mh)
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Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský
je opäť predsedom KBS
Na čele Konferencie biskupov Slovenska ostáva už po tretíkrát Stanislav Zvolenský. Toto
rozhodnutie bolo prijaté v tajnom hlasovaní a rozhodli o tom
členovia KBS. Najbližšie tri roky
bude podpredsedom Košický
arcibiskup Bernard Bober a generálnym sekretárom Bystrický
biskup Marián Chovanec. (mh)

Dôležitý oravský most
sa konečne dočkal provizórnych opráv

Na medzinárodnej trase, ktorá prechádza Hornou Oravou a spája obce Podbiel a Nižná bol uzavretý most. Prechod cez nefunkčný most nahradila poľná cesta. Cestári sa
snažili problém poškodeného mostu vyriešiť čo najskôr. Od
polovice tohto mesiaca je už most prechodný pre osobné
autá, autobusy a záchranky. O dva mesiace by mala byť
vedľa zničeného mosta postavená nová, ťažká mostová
súprava. Po nej bude prejazd umožnený nákladnej preprave i kamiónom. Kompletná rekonštrukcia mosta, by podľa
odhadov jej vykonávateľov, nemala trvať dlhšie ako pol
roka. (mh)

Počet registrovaných imigrantov
na Slovensku rastie

Utečenecká kríza je stále aktuálna. Za sedem mesiacov
o azyl na Slovensku požiadalo viac ako 122 cudzincov. Ak
chce utečenec na Slovenku získať azyl, tak musí oň požiadať a spĺňať zákonom stanovené podmienky. Existuje niekoľko dôvodov, prečo nemusí utečenec azyl získať. Žiadateľovi o azyl nebude vyhovené vtedy, keď sú s jeho osobou
spájané i vedené politické či vojenské záznamy. Azylant
v minulosti nemohol spáchať trestné činy proti ľudskosti, ktoré nekorešpondujú so zásadami a cieľmi OSN. Počas
schvaľovania žiadosti je žiadateľ umiestnený do azylového
tábora. Celý proces pridelenia azylu trvá približne tri mesiace. (mh)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Blahoželáme
Dnešný deň je v roku jediný,
keď sláviš 55. narodeniny.
Prajeme Ti všetko, po čom Tvoje srdce túži,
dobrého si veľa uži, šťastia, zdravia,
lásky veľa po celý rok.

Zaželať ti zdravie?
To by za to stálo.
Zaželať ti radosť?
Tej veru nemáš málo.
Zaželať ti šťastie?
To si nájdeš sám.
Tak ti želám,
čo všetkým chýba,
nech ti život dá to,
čo v sebe skrýva!

***

Toto blahoželanie patrí Tomášovi Kromkovi z Kacvína,
ktorý 29. septembra oslávil 19 rokov. Všetko najlepšie mu
praje celá rodina i miestna skupina SSP v Kacvíne.

Tento narodeninový pozdrav zasielame Danke Rabianskej z Kanady, rodáčke z Tribša, ktorá v septembri 2015
oslávila päťdesiate piate narodeniny. K tomuto jubileu
všetko najlepšie praje celá rodina.
***

Pri príležitosti
Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám
s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne
prosby k Bohu,
aby po ďalšie roky
s istotou viedol Vaše kroky.
Nech Vás vždy
jeho milosť chráni,
nech splní každé
z Vašich prianí.

Toto blahoželanie patrí pani Irene z Banskej Bystrice,
rodáčke z Tribša, pri príležitosti osemdesiatych narodenín,
ktoré oslávila 2. októbra tohto roku. K tomuto peknému
životnému jubileu jej blahoželanie zasiela celá rodina z Tribša, Čiech a Kanady.
Nech máš život ako sen,
užívaj si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky,
v každej chvíli veľa lásky,
uži si čas „osemnástky“.

Toto narodeninové prianie
patrí Alžbete Górovej z Kacvína, ktorá 29. októbra oslávi
okrúhle päťdesiate narodeniny.
K tomuto peknému životnému
jubileu jej zasiela blahoželanie celá rodina i členovia MS
SSP v Kacvíne.
***
Najkrajšie moje prianie
k Tebe ako meteorit letí,
nech poskladá Ti z lásky, zdravia, šťastia
tie najkrajšie vety.

***

Toto prajú Kamilovi Kozubovi z Kacvína, pri príležitosti jeho
vstupu do sveta dospelých, ktoré sa uskutočnilo 1. septembra,
členovia miestnej skupiny SSP
v Kacvíne.
30

***
Je nám veľkým potešením,
želať Ti v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
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Toto narodeninové prianie zasielame Vojtechovi Radeckému z Kacvína, ktorý 16. októbra oslávi svoje dvanáste narodeniny. Všetko najlepšie mu želá celá rodina
i miestna skupina SSP v Kacvíne.
10/2015

***
Nech láska a šťastie
sprevádza Ťa svetom,
nech Tvoj úsmev
podobá sa kvetom.
Nech je pekný každý Tvoj deň,
nech sa Ti splní každý sen.
Toto blahoželanie k okrúhlym
30. narodeninám zasielajú Jánovi Majerčakovi z Novej Belej rodičia, súrodenci, starká Helena,
švagor a neter Nikola.
Vo Vašej knihe života
PRVÁ strana sa otvára...
len pred rokom
bol ten slávny deň
kedy ste si povedali
svoje ÁNO
a chceli byť navždy
spolu len...
Dnes viete, že jeden
bez druhého si neviete
predstaviť svet, a tak
oslávme tento vzácny deň,
pretože byť spolu nie je
len obyčajný sen...

***

MS SSP v Krakove

Septembrové návštevy
v Spolku Slovákov v Poľsku

Tento pozdrav patrí Kataríne a Jakubovi Majerčakovcom z Chicaga v USA, ktorí 13. septembra oslávili 1. výročie
svojho manželstva. Do ďalšieho život im všetko najlepšie
prajú starká Helena Kalatová a celá rodinka Majerčaková
a Bednarčíková z Novej Belej.
***
Prišli sme sem
ako vaše vlastné deti
blahoželať
k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho
zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate
tiež v zlatej siatbe.
S nami tiež aj vaši vnuci
a pravnuci – detné deti
sú tu, starkí naši,
drahí oslávenci, milí!
Želáme vám zdravie,
šťastie, veľa kľudu,
by ste v láske dlho
medzi nami žili!
Toto blahoželanie zasielajú Anne a Jozefovi Krišikovcom z Vyšných Lapš, ktorí koncom augusta oslávili Zlatú
svadbu, deti, vnuci, pravnuci a ostatná rodina.
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Jednou z najkrajších
chvíľ v živote každého
človeka je výber životnej
cesty. Vyberáme školu,
miesto bydliska a iné
veci, tie však môžeme
rýchlo zmeniť. Keď si
však volíme životného
partnera, celým srdcom
a celou mysľou veríme,
že to je ten jediný človek, s ktorým by sme
chceli stráviť celý život.
Lásku k nemu chceme
potvrdiť manželskou prísahou pred oltárom, kde svojmu
partnerovi sľubujeme vernosť a lásku do konca života.
K takémuto krásnemu a odvážnemu kroku sa odhodlali v zakopanskom starom kostolíku 12. septembra t.r. člen
MS SSP v Krakove Róbert Schmidt a Dagmara Targosz. Pri
tejto príležitosti im prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia a Božieho požehnania.

V polovici septembra zavítali do priestorov Spolku Slovákov v Poľsku na ulici svätého Filipa v Krakove dve vzá
cne návštevy. V piatok, 18. septembra, sme v spolkových
priestoroch privítali riaditeľku Štátneho archívu v Poprade – Spišskej Sobote Boženu Malovcovú so sprievodom,
v ktorom bola o.i. aj spišská historička Zuzana Kollárová,
ktorá svojho času publikovala v spolkovom Almanachu.
Šesťčlenná delegácia si prezrela priestory Galérie slovenského umenia, redakcie Život i spolkovej tlačiarne, odkiaľ
si odniesla niekoľko zaujímavých titulov do knižnice archívu, v ktorom sa nachádza viacero pozoruhodných materiálov, týkajúcich sa dejín spišských obcí, kde momentálne
žije slovenská menšina v Poľsku.
O štyri dni neskôr, 21. septembra, sme v našom Spolku
privítali kurátorku krajanských zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave Jarmilu
Gerbocovú i jej syna, známeho slovenského výtvarníka
a filozofa Martina Gerboca, s ktorými sme príjemne podebatovali o krajanských i iných záležitostiach. (mm-m)

Návšteva zo Štátneho archívu v Poprade – Spišskej Sobote
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Otvorenie festivalu

Podhale – spišská skupina z Jurgova predvádza spišské tance

Festival siedmich kultúr

harska, Jorgos Skolias i Janis Buras z Grécka, krakovská
Pivnica sv. Norberta. Perličkou tohto festivalu bol koncert
jubilujúceho súboru Brathanki, ktorý slávil 15 rokov svojho
pôsobenia. Iniciátorom a umeleckým riaditeľom Festivalu je Stefan Błaszczyński – spoluzakladateľ a člen skupiny
Brathanki, zakladateľ Pivnice sv. Norberta a umelec Pivnice Pod Baranami a kabaretu Loch Camelot.
Festival na takejto úrovni sa mohol uskutočniť vďaka
dofinancovaniu z prostriedkov Národného Centra Kultúry,
v rámci programu Kultúra – Intervencie 2015, za finančnej
podpory Malopoľského vojvodstva, pričom čestný patronát prevzal maršalek Marek Sowa. Zároveň finančne toto
podujatie podporili: gmina Bukowina Tatrzańska, Tatrzański Bank Spółdzielczy, Tauron Polska Energia, Lyžiarske
stredisko Kotelnica Bialczańska, MATPOL – ochranárska
agentúra, URSUS, Lotto, BCK „Ľudový dom“ v Bukowine
Tatrzańskej, podnik „Evelet“ z Jurgova, Podhale 24, rekreačné stredisko „Chata pri Havrani“.
Organizátormi festivalu boli: Lyžiarske stredisko Jurgov-Ski, Lyžiarska škola Ski Plus, Spolok Stará Fara z Jurgova a Pivnica sv. Norberta z Krakova.
Festival Siedmich Kultúr je krásne podujatie inšpirované ľudovou kultúrou. Počas festivalu si bolo možné vypočuť hudbu, ktorá sa inšpiruje mnohokultúrnosťou a rôznorodosťou regiónov. Je veľkým bohatstvom, ak pamätáme
na svoje korene, pôvod a ak si ho zachovávame.

autor Sylwia Plucińska
foto M. Gut a kriss
Festival sedmich kultúr sa konal 22. augusta v lyžiarskom
stredisku v Jurgove. Na jednom mieste sa stretli umelci z rôznych
strán Európy. Pred večernými koncertmi sa uskutočnili podujatia
I. extrémny beh „Pod Hawrańem“ a trh ľudových výrobkov. Festival siedmich kultúr je podujatie inšpirované ľudovou kultúrou
pohraničných oblastí. Toto podujatie vysielala aj TVP a celý program viedol Bartłomiej Koszarek. Špeciálnym hosťom festivalu
bol Leszek Zegzda – člen Výboru Malopoľského vojvodstva.

N

a pódiu, kde Tatry a drevené chalupy – pozostatky
po dobre vyvinutom pastierstve – tvorili pozadie,
sa predstavili folklórne súbory a umelci, ktorí sa inšpirujú ľudovou hudbou. V rámci koncertu „Hudba koreňov“ vystúpili „Mali Wiyrchowianie“ z Bukoviny Tatrzanskej, „Podhale“ – spišská skupina z Jurgova, „Osturnianka“
z Osturne a goralská ľudová kapela „Zboje“ Daniela Damera zo Slovenska. Spojivom medzi folklórnymi skupinami
a hlavným koncertom bola oravská kapela Haniaczykovcov, ktorá zahrala na trombitách. Na večernom koncerte si
publikum mohlo vypočuť hudbu inšpirovanú ľudovou hudbou. Na scéne vystúpili: Hanka Rybka zo Súborom, Ładna
Marija Gorpienko z Ukrajiny, Desislava Christozowa z Bul-

Koncertuje skupina Brathanki

Osturňanka z Osturne
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Preklad Dorota Moś
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Prezentácia súťažnej prehliadky
dizajnu a remesiel ,,Kruhy na vode”
vo Varšave

V

Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila vernisáž výstavy víťazných prác 8. ročníka súťaže dizajnu
orientovaného na remeslo ,,Kruhy na vode”. Súťaž,
ktorú iniciovala v roku 1999 Európska federácia ľudového
umenia ako medzinárodný projekt remesla s národnými
špecifikami, na Slovensku pravidelne organizuje Ústredie
ľudovej umeleckej výroby. Súťaž každoročne aktivizuje
profesionálnych dizajnérov, výrobcov, výtvarníkov, ale aj
stredoškolských a vysokoškolských študentov dizajnu, ktorí sa zaoberajú tradičným ľudovým remeslom a jeho uplatnením v súčasnom dizajne. Do 8. ročníka súťaže ,,Kruhy na
vode” sa zapojilo 115 účastníkov s vyše 300 prihlásenými

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 2. augusta 2015 zomrela v Novej
Belej vo veku 81 rokov krajanka

HELENA KURNATOVÁ
rod. Majerčaková

Zosnulá bola vernou Slovenkou a čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá matka štyroch detí, svokra, babička i prababička,
sestra, teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 21. septembra zomrela v Jurgove vo veku 90 rokov krajanka

HELENA
MARTINCZAKOVÁ
rod. Zmarzlaková

Zosnulá bola vzornou krajankou a
vernou čitateľkou Života. Odišla od nás
starostlivá matka, svokra, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

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.
• október – 27.10.2015
• november – 24.11.2015
• december – 29.12.2015
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prácami. Výstava, ktorú otvorila predstaviteľka Ústredia
ľudovej umeleckej výroby Mária Tomová a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, sa stretla so záujmom varšavskej odbornej i laickej verejnosti. (siv)

Dňa 22. septembra 2015 zomrela
vo Vyšných Lapšoch vo veku 77 rokov
krajanka

CECÍLIA KALATOVÁ
rod. Švarcová

Zosnulá bola čitateľkou časopisu
Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
manželka, matka, babička a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Celej smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Slovenské sv. omše
v nedeľu a sviatky na Spiši a Orave
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.30 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod. a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30
hod., filiálka Tatranská Javorina – kostolík sv. Anny
o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
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Milé deti,
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prichádza jeseň a trochu sa nám začína ochladzovať. Vylúštite osemsmerovku a zistite, kde sa
schovala pred zimou naša blcha? Potom napíšte do políčok aké druhy oblečenia sa nachádzajú na
obrázkoch, tajničky vystrihnite a pošlite nám do redakcie. My Vám za to pošleme peknú slovenskú
knižku. V septembri sme odmenili: Júliu Pacigovú z Krempách a Konrada Dluhého z Novej Belej.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

10/2015

texty a ilustrácie Renáta Milčáková

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

P

án Drôtik mal z celého svojho dňa najradšej ráno a večer. Pán Drôtik chodil každé RÁNO do práce pešo.
V trafike si kupoval čerstvé noviny. Raňajkoval v neďalekom bare sladký rožok a kávu. Cestou stretával zopár známych, ktorí ho zdravili a priali mu príjemný deň. Aby sa dostal do úradu, musel prejsť tri ulice. Chodníky, po ktorých
kráčal, lemovali zaparkované autá. Vytvárali dlhý farebný rad. Cesta do úradu netrvala dlho. Veľmi si obľúbil tento krátky
čas na predstavu toho, čo by rád robil, keby sa mohol kamkoľvek vybrať. VEČER vliezol do nočnej košele, na hlavu si dal
nočnú čiapku a čítal. Bol by čítal do hlbokej noci, keby nemusel skoro ráno vstávať. V úrade sedel celý deň: vybavoval objednávky, písal na počítači, veľa telefonoval a ustavične spočítaval čísla. Odchádzal domov, keď hodiny ukazovali 18.00.
V jedno ráno vyrušilo z myšlienok pána Drôtika čosi zvláštne. Zdalo sa mu, že predné sklo tmavomodrého auta bolo
prikryté košeľou. Vrátil sa pár krokov späť a zistil, že naozaj videl pohodenú pánsku košeľu. Keď sa vracal z práce domov,
košeľa ležala stále na svojom mieste a bolo jasné, že sa jej niekto dotkol. Vietor alebo niečia ruka.
V noci pršalo. Na druhý deň ráno si pán Drôtik kúpil noviny, zjedol sladký rožok, vypil kávu a kráčal do úradu.
Tmavomodré auto stálo ako obyčajne v rade ostatných áut a zmočená košeľa ležala schúlená na jeho kapote.
Pánovi Drôtikovi prišlo košele ľúto. Opatrne ju vyžmýkal a rozprestrel na predné okno, aby ju vysušilo
poludňajšie slnko. Keď sa vracal z práce domov, košeľa bola suchá. Pekne ju poskladal a položil za
stierač.
V noci sa zobudil zo sna s myšlienkou na lilavú košeľu. Mohlo by sa stať, žeby prišli vyhladované
psy a zo zúrivosti by ju roztrhali! Pán Drôtik vyskočil z postele, zobral baterku a utekal v nočnej
košeli zachraňovať úbohú košeľu. Doma ju vypral, vyžehlil a neodolal pokušeniu aspoň na chvíľu
si ju obliecť. Len čo zapol posledný gombík, pocítil, ako mu začína rásť brada. Na temene hlavy sa
mu vytvorila plešina. Brucho sa mu zaguľatilo ako balón na prasknutie. Postavil sa pred zrkadlo
a uvidel v ňom cudzieho človeka. Rýchlo košeľu vyzliekol. Brucho spľaslo, brada zmizla a vlasy
narástli. Ráno, ako obyčajne, kráčal pán Drôtik do úradu.
Keď chcel vrátiť čistú košeľu za stierač tmavomodrého auta, zbadal lístok s textom:
KTO MI VRÁTI KOŠEĽU, ODMENA HO NEMINIE!!!
Pán Drôtik položil košeľu na predné okno a pokračoval ďalej svojou cestou. Ešte raz sa obrátil a pri tmavomodrom aute uvidel
objemného muža s dlhou bradou a plešinou, ako vchádza dnu.
Od nasledujúceho dňa cestou do práce nachádzal pán Drôtik špinavé košele na ďalších zaparkovaných autách. Starostlivo ich zbieral a vracal voňavé a vyžehlené. Čistenie
košieľ ho natoľko zamestnávalo, až občas neprišiel do
úradu a raz sa stalo, že pral, vešal košele na prádelné
šnúry, žehlil a odnášal ich na autá majiteľom celý týždeň. Keď v poštovej schránke našiel výpoveď z práce
kvôli dlhotrvajúcej neprítomnosti, vôbec sa netrápil.
Nad dvere svojho domu zavesil veľkú ceduľu s nápisom KOŠELIAREŇ PÁNA DRÔTIKA. Odvtedy dni pána
Drôtika vyzerali takto: ráno si kupoval čerstvé noviny, v neďalekom bare jedol sladký rožok a pil kávu.
Potom vysadol na bicykel, na ktorom mal pripevnený
veľký prútený kôš, preháňal sa ulicami celého mesta
a zbieral špinavé košele. Z okien jeho domu vychádzali mydlové bubliny. Popoludnia trávil v záhrade,
kde sušil košele.
Na dvere pána Drôtika klopali z vďačnosti manželky úradníkov, manažérov, riaditeľov, lekárov, právnikov, ekonómov, profesorov, strážnikov, šoférov a nosili mu z dobrôt, ktoré upiekli, lebo odteraz mali oveľa
viac času.
Ako je možné, že košele nikdy nepoplietol?
To je tajomstvo pána Drôtika, ktoré nikomu dosiaľ
neprezradil...
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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MÓDA A ŠTÝL

Aké sú módne trendy na jeseň 2015?
Túto jeseň sa do módy opätovne vracajú
odtiene červenej farby a károvaný vzor.
Na inšpiráciu ponúkame:
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MOTO A VARENIE

Česká „Škodovka“ vyrábala sériovo elektromobily už v 90. rokoch

V

roku 1992, na základe zahraničnej zákazky získanej
vďaka úspešnému prototypu Škoda Shortcut, začala automobilka Škoda so sériovou výrobou modelov
Škoda Eltra 151L a 151 Pick-UP. Karoséria bola použitá zo
sériového benzínového modelu Škoda Favorit 136L a Škoda Pick-UP 1.3. Elektromobily sa vyrábali v závode Škoda
Elcar Ejpovice, ktorý bol pobočkou mladoboleslavského
automobilového závodu. Celkovo bolo v závode vyrobených 1100 modelov elektromobilov
Eltra. Najväčší export vyrobených
áut bol do Švajčiarska, zvyšok do
ostatných krajín Západnej Európy.
V samotnej Českej republike jazdilo
na cestách minimum kusov. Niekoľko elektromobilov zakúpila Česká
pošta, ktorá ich používala na rozvoz
zásielok v centrách veľkých miest.
Posledné čísla z centrálnej evidencie automobilov v Českej republike
uvádzajú, že u našich západných
susedov jazdí iba 5 „Elektro Škodoviek“. Sú to dva osobné automobily
typu Eltra 151L a tri modely Eltra
151 Pick – UP, ktoré sa podarilo nadšencom a súkromným
osobám odkúpiť od už spomínanej Českej pošty. Výroba
Eltry skončila v roku 1993. V tomto roku koncern Volkswagen (VW) odkúpil svoju konkurenciu v regióne, Škoda
Auto. Po odkúpení sa upustilo od výroby modelu Eltra
pravdepodobne z dôvodu, že koncern VW spustil vo Volfsburgu malosériovú výrobu modelu VW Golf CitySTROMer.

Poďme si priblížiť technické údaje modelu Eltra
151 Pick-UP. Výkon Elektromotoru je 15,4 Kw, krútiaci moment 49 Nm. Napätie pre elektromotor 84V a prúd 220A.
Maximálne otáčky elektromotoru: 5000 ot/min. Spotreba sa pohybuje medzi hranicou 20 – 25 kWh na 100 km.
Všetko však závisí od štýlu jazdy a zaťaženia automobilu.
Pohonom sú trakčné batérie 14 ks – 6V, 180Ah. Súčasťou
série batérií je i jedna veľká palubná batéria 12V, 40 Ah
až 55 Ah. Maximálna dĺžka nabíjania je 14 hodín.
Kolesá sú totožné s benzínovými modelmi Škoda
Pick – UP, 167/70 R13.
Výrobca udáva, že ich
treba nafúknuť vyšším
tlakom ako u benzínových modelov (2,1 MPa).
Prevodovka
ponúka
4 stupne radenia. Maximálna rýchlosť Eltry
je 80 km/h. S dnešnými
novými technológiami
je možné zvýšiť dojazd
na 200 km a zvýšiť maximálnu rýchlosť na 100 km/h (odblokovaním 5 prevodového stupňa a použitím ľahších
a výkonnejších Li batérii). Treba dať klobúk dole pred
technickými parametrami auta, ktoré má viac ako 20 ročnú históriu. Model Škoda Eltra predbehol vo svojej dobe
i prvé sériovo vyrábané elektromobily od amerického gigantu General Motors. (pl)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Zemiakové knedle

70 dkg zemiakov, 3 lyžice spustenej masti, 2 vajcia, soľ,
7 dkg krupice, 15 dkg múky.
Pracovný postup: Olúpané, umyté zemiaky dáme variť
do vriacej vody, ocedíme, odkryté necháme vypariť, pretrieme cez sito, alebo rozdrobíme habarkou (vidličkou).
Pridáme masť, soľ, vajcia, krupicu, múku a všetko dobre
premiešame. Cesto dáme na pomúčenú dosku, krájame
rovnaké kúsky, z ktorých robíme guľaté knedle, dáme ich
do slanej vriacej vody a pomaly varíme 10 minút.

Sliepka na smotane

1 sliepka, 10 dkg masti, 5 dkg slaniny, 10 dkg koreňovej
zeleniny, 3 dkg cibule, 2 dkg soli, trochu celého čierneho
korenia, 1 bobkový list, 1 citrón, 1 dkg cukru, 1/2 litra kyslej smotany, 7 dkg múky, pohár bieleho vína.
Pracovný postup: Očistenú sliepku rozdelíme na kúsky,
popreťahujeme ju slaninou, posolíme a opečieme na masti do ružová. Opečené kúsky vyberieme a na zvyšnom
tuku upražíme na malé plátky pokrájanú zeleninu a ciburočník 57

ľu. K tomu pridáme korenie, pokrájanú sliepku, prikryjeme
pokrývkou a dusíme. Keď je mäso mäkké, znovu ho vyberieme, ostatné zaprášime múkou, trochu popražíme a potom zalejeme polievkou alebo vodou. Za stáleho miešania
omáčku dobre povaríme, pridáme citrónovú šťavu a kôru,
trochu cukru a bieleho vína. Nakoniec primiešame smotanu, všetko ešte povaríme a prichutíme. Hotovú omáčku
pretlačíme cez cedidlo a porcie mäsa v nej zohrejeme. Podávame s udusenou ryžou alebo knedľou.

Miešaný šalát

30 dkg zelenej papriky, 30 dkg paradajok, 2-3 cibule,
soľ, trochu cukru, voda, ocot.
Pracovný postup: Umytú papriku, zbavenú stopiek
a jaderníkov, pokrájame na jemné rezance, paradajky na
kolieska a dáme ich do misy. Pridáme cibuľu, ktorú pokrájame tiež na kolieska, posolíme, pozorne premiešame, polejeme osladeným a vodou rozriedeným octom.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
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W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Ochrona i pielęgnacja stóp cz. 2
Jest wiele zabiegów pielęgnacyjnych, które równocześnie
zabezpieczają i chronią skórę stóp:
1. Mycie. Codziennie wieczorem wyszorować stopy
z potu, kurzu i wszystkich zabrudzeń, zwłaszcza latem kiedy
chodzimy bez skarpet. Często skóra na piętach, brzegach
stóp, poniżej palców jest twarda i gruba, niekiedy pęka
głęboko utrudniając chodzenie. Nie należy wtedy ścierać
zrogowaciałej skóry pumeksem ani innym ostrym narzędziem, skóra odrasta bardzo szybko, a ścieramy ochronną
warstwę naskórka, która chroni skórę przed mechanicznymi uszkodzeniami i infekcjami bakteryjnymi. Codziennie na
noc, po myciu, natłuszczamy twardą skórę, można założyć
cienkie bawełniane skarpetki, aby nie zatłuścić pościeli.
Korzystnie działają moczenie i peelingi. Po pewnym czasie
skóra powinna zmięknąć i wygładzić się.
2. Masaż. Zalecany nie tylko do pielęgnacji, ale i w celach leczniczych. Likwiduje zmęczenie, poprawia krążenie krwi, pobudza receptory na stopach, uelastycznia i ujędrnia skórę
- idealnym masażem jest chodzenie boso, szczególnie latem,
w czasie pobytu na łonie natury (piasek i kamienie na plaży,
trawa na łące itp.)
- chodzenie boso lub w bawełnianych skarpetkach po mieszkaniu
- w czasie mycia stóp masaż szczoteczką z włosia, gąbką lub
rękawicą
- pod prysznicem. Nazbierać w potoku niewielkich kamyków
uważając aby nie miały ostrych i raniących krawędzi (można
kupić żwir), wymyć i umieścić w plastikowej misce z otworami w dnie; podczas natrysku „drepczemy” po kamykach
- przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego. W sprzedaży dostępna jest szeroka oferta – drewniane wałeczki, ostre maty masujące i różne urządzenia elektryczne
- wykonany własnoręcznie: rozcieranie dłonią, uciskanie
i ugniatanie opuszkami palców podeszwy, palców, brzegów
i wierzchu stopy.
3. Moczenie. Umyte wcześniej stopy moczymy na siedząco
10-15 min. Wlać do miski przygotowany specyfik o temperaturze przyjemnej dla ciała, tak aby woda zakrywała kostki
a) sucha, twarda i pękająca skóra na piętach
- ugotować rzadki krochmal z mąki ziemniaczanej
- przygotować napar z 2-3 łyżek siemienia lnianego
- rozgotować obierki z kilku umytych wcześniej ziemniaków
- ugotować na papkę płatki owsiane – można nie przecedzać
b) zmęczone i obolałe stopy
- dodać do wody sok z dojrzałej, umytej cytryny lub pomarańczy
- wlać do miski wywar ze skrzypu polnego, ziela bylicy lub słomy owsianej
- przygotować napar: łyżeczka szałwii, łyżeczka rozmarynu,
10 owoców jałowca i 5 goździków
- wsypać garść soli leczniczej
c) wspomagająco przy różnych dolegliwościach
- przy nadmiernej potliwości: napar z szałwii lekarskiej
(2-3 łyżki ziół), kilka kropli olejku z drzewa herbacianego lub
z szałwii muszkatołowej bądź mocny napar z czarnej herbaty
38
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- przy zaburzeniach krążenia (zimne dłonie i stopy) - napar
z rozmarynu lub kilka kropli olejku rozmarynowego (nie stosować przy nadciśnieniu)
- w przypadku infekcji bakteryjnej skóry - dodać do przegotowanej wody kilka kropli olejku cytrynowego lub napar
z rumianku
- przemarznięcie czy przemoczenie nie musi zakończyć się grypą jeśli wymoczymy stopy w naparze z pokrzywy z dodatkiem odrobiny zmielonego cynamonu lub imbiru
- grzybica skóry wymaga bezwzględnie wizyty u specjalisty.
Zabiegiem uzupełniającym może być moczenie stóp z dodatkiem olejków z drzewa herbacianego i cytrynowego (po
5 kropli), olejku tymiankowego lub w wywarze z kory dębu.
4. Peeling. Stosuje się w celu złuszczenia i zmiękczenia twardej i zrogowaciałej skóry. Masować twardą skórę przez kilka
minut przygotowanym specyfikiem:
- zmielić na gruboziarnisty proszek łupiny z orzechów włoskich
i wymieszać z oliwą
- zmielić kilka orzechów laskowych lub migdałów i wymieszać
z miodem
- zmielić ziarna owsa lub jęczmienia i wymieszać z wodą źródlaną.
Po masażu spłukać skórę letnią wodą, osuszyć i nasmarować.
5. Smarowanie. Odżywia i zmiękcza twardą skórę. Po myciu,
moczeniu czy peelingu osuszyć skórę i wmasować tłusty odżywczy krem, balsam lub własnoręcznie wykonany kosmetyk
- podgrzać 4 łyżki wazeliny, dodać ½ łyżki wit. E i wymieszać
- wymieszać 4 łyżki oleju sezamowego z 5 kroplami olejku goździkowego
- do 2 łyżek oliwy lub oleju migdałowego dodać kilka kropli
olejku lawendowego lub cytrynowego
- przy grzybicy stóp: wymieszać 100 ml oliwy z oliwek, 20 kropli olejku z drzewa herbacianego i 10 kropli olejku cytrynowego.
6. Odciski i odgnioty. Najlepiej zlikwidować od razu póki są
miękkie i płytkie
- robić okłady z rozmiażdżonego liścia aloesu
- upiec cebulę przekrojoną wzdłuż na pół, wymoczyć nogi
z dodatkiem sody oczyszczonej, do plasterka cebuli wsypać
odrobinę cukru pudru i zrobić okład; zmieniać co 8 godzin
przez 3 dni; wymoczyć ponownie stopy w sodzie. Jeśli odcisk nie zejdzie, czynność powtórzyć.
7. Zabezpieczenie przed poceniem. Przed założeniem bawełnianych lub wełnianych skarpet posypać stopy i przestrzenie między palcami kupioną zasypką – najlepiej w aptece.
Można użyć mąki kartoflanej lub wymieszanej z mąką kukurydzianą, ewentualnie talku kosmetycznego.
8. Uciążliwe i długotrwałe rany. Przemyć skórę szarym mydłem i osuszyć. Przygotować papkę ze zmielonych nasion
kozieradki pospolitej i przegotowanej letniej wody, nałożyć
na ranę, zmyć po 15 minutach. AS

Rozwód,
a kredyt hipoteczny

„Kredyt hipoteczny wiąże silniej niż węzeł małżeński” – to
stosunkowo nowe powiedzenie, które jednak ze względu na swoją prawdziwość już za niedługo może stać się powszechne wśród
polskich przysłów.

Z

obowiązanie kredytowe jest jednym z poważniejszych problemów małżonków pragnących zakończyć
swoje wspólne pożycie. Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje zasadniczo ustawowa wspólność majątkowa. Wszystko czego dorobią się
w tym czasie stanowić będzie ich majątek wspólny, którym
w przypadku rozwodu trzeba będzie się jakoś podzielić.
Szczególne problemy powstają, gdy małżonkowie posiadają wspólnie obciążoną hipotecznie nieruchomość.
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wtedy być sprzedaż nieruchomości, spłacenie zadłużenia kredytowego
i ewentualne podzielenie się pozostałymi pieniędzmi. Nie
zawsze jest to jednak możliwe, chociażby ze względu na
brak innego lokum do zamieszkania. Na mocy podziału sądowego lub umowy zawartej przed notariuszem, mieszkanie czy dom mogą zostać więc przyznane jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem samodzielnego spłacania rat.
Teoretycznie w tym momencie problem powinien zniknąć,
ale tak się nie dzieje. Nawet zgodne oświadczenia małżonków złożone przed sądem czy notariuszem nie mają wpływu na postanowienia zawartej przez nich umowy kredytowej. Dla banku formalnie rzecz ujmując byli małżonkowie
są nadal w takim samym stopniu dłużnikami i nadal wspólnie odpowiadają za spłatę kredytu. Jeżeli więc małżonek
zobowiązany do spłat przestanie uiszczać raty kredytu,
bank wezwie do zapłaty współkredytobiorcę. Gdy i ten nie
wypełni swoich obowiązków wystawiony zostanie bankowy tytuł egzekucyjny i wszczęta będzie egzekucja z majątku osobistego małżonka. Egzekwowany dłużnik nie może
powoływać się przy tym na postanowienie sądu czy umowę. Oczywiście zawsze możliwe jest też zaspokojenie się
banku z samej nieruchomości obciążonej hipoteką.
Inaczej kształtuje się odpowiedzialność współmałżonka w zależności od tego czy jest on współkredytobiorcą,
czy tylko wyraził zgodę na zadłużenie się współmałżonka.
W pierwszym przypadku odpowiedzialność jest szersza
i bank może dochodzić swojej należności zarówno z majątku wspólnego małżonków, jak i majątku osobistego małżonka. Zgoda na zadłużenie pociąga tylko odpowiedzialność z majątku wspólnego.
Aby uniknąć sytuacji, gdy osoba, której nie przyznano
mieszkania zobowiązana jest do spłaty należy wspólnie
udać się do kredytodawcy i złożyć stosowny wniosek, aby
ten jako wierzyciel zwolnił jednego z małżonków z długu.
Może to nie być jednak proste. Bank nie jest instytucją
charytatywną i przede wszystkim będzie starał się zabezpieczyć własne interesy. Kredyt udzielony był na dwie
osoby i tak też rozkładało się ryzyko bankowe. Przeprowadzenie operacji zwolnienia jednego z dłużników uruchomi
całą procedurę kredytową od nowa. Bank ponownie oceni
zdolność kredytową, tym razem już jednej osoby i jeżeli stwierdzi, że jest ona niewystarczająca może odmówić
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zwolnienia drugiego dłużnika lub zażądać dodatkowego
zabezpieczenia.
Kredyt hipoteczny to bardzo poważna decyzja, skutkująca na wiele lat do przodu. Zanim ją podejmiemy zastanówmy się, co by było gdybyśmy sami musieli go spłacać.
Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl
Ela Góra

Uznanie ojcostwa

J

ak w praktyce wygląda postępowanie o uznanie ojcostwa, jakie kroki należy podjąć, aby ustalić ojcostwo?
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje trzy sposoby
ustalenia ojcostwa. Domniemanie pochodzenia dziecka od
męża matki, uznanie dziecka przez ojca, sądowe ustalenie
ojcostwa. Pierwszy z przypadków jest stosunkowo prosty
i dotyczy sytuacji gdy dziecko narodzi się w okresie przebywania przez rodziców w stosunku małżeństwa. Jeżeli
bowiem dziecko urodzi się w/w okresie, bądź 300 dni po
ustaniu małżeństwa istnieje domniemane, iż dziecko pochodzi od męża matki. Domniemanie to można oczywiście
wzruszyć dowodem przeciwnym w rodzaju badania krwi,
DNA bądź badań antropologicznych. Pozostałe dwa sposoby dotyczą natomiast stwierdzenia pochodzenia dziecka
pozamałżeńskiego. Uznanie ojcostwa jest niczym innym
jak złożeniem stosownego oświadczenia w formie do tego
przewidzianej przez prawo przed odpowiednim organem.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego
dziecko pochodzi, oświadczy że jest ojcem dziecka, a matka
dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy
od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten
mężczyzna. Uznanie ojcostwa może być dokonane przed: kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sądem opiekuńczym, za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli oboje rodzice
albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Ponadto w razie
niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki lub
mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane
przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Uznanie ojcostwa
może nastąpić do momentu uzyskania pełnoletniości przez
dziecko. W przypadku gdy mężczyzna, którego domniemywa
się za ojca, nie chce uznać dziecka, pozostaje sądowe ustalenie ojcostwa. Ustalenia dokonuje się na podstawie art. 85
k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w oparciu o domniemanie, iż ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował
z matką nie wcześniej niż w trzechsetnym i nie później niż
w sto osiemdziesiątym dniu od urodzenia dziecka. O sądowe ustalenie ojcostwa powództwo wytoczyć może osoba
bezpośrednio wywodząca z tego faktu skutki prawne, a więc
dziecko, matka dziecka oraz domniemany ojciec dziecka. Powództwo wytoczyć może również prokurator, który ponadto
posiada uprawnienie do wytoczenia powództwa po śmierci
dziecka pełnoletniego. Postępowanie o ustalenie ojcostwa,
jako postępowanie odrębne prowadzone jest na podstawie
art. 453 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.
Opracowanie własne oraz na podstawie: prawodlakazdego.pl,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego
Ela Góra
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
VÁHY (24.9.-23.10.)

Mesiac ti prinesie veľa
dobrého. Koniec mesiaca
ti prinesie situácie, ktoré budeš musieť zvládnuť
sám. Tentoraz to nebude
o peniazoch, ale o medziľudských vzťahoch. Niekedy totiž sami nevieme, čo
je pre nás najlepšie.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Si plný energie a podnikavosti, všetko chceš dosiahnuť čo najskôr. Zabúdaš
však na rodinu i blízkych.
Neuprednostňuj povinnosti pred ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Pamätaj, že život
sa neskladá len z práce a peňazí.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Tvoje emócie a vodcovstvo
môžu vyvolať niekoľko konfliktov medzi spolupracovníkmi. I keď si presvedčený
o tom, čo hovoríš, zachovaj
rozvahu. Niekedy môže mať
pravda niekoľko odlišných podôb pre
každého.

KOSOROŽEC (22.12.-20.1.)

Tento mesiac sa ti bude dariť podľa predstáv. Vďaka svojej aktivite a obetavosti budeš mať dostatok voľného
času, ktorý môžeš stráviť so svojou
rodinou. Neočakávané správy ťa nijako
neovplyvnia a ani neprekvapia.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

V práci sa nezapájaj do
žiadnych intríg a nepočúvaj stále klebety. Dostaneš ponuku na zmenu
v práci. Konaj rozvážne
a neprenáhli sa, aj keby sa ti zdalo, že
je to jedinečná príležitosť, ktorá sa nemusí opakovať.

RYBY (19.2.-20.3.)

Nevyvolávaj hádky medzi
ľuďmi vo svojom okolí. Vyhýbaj sa diskusiám, ktoré iba
odoberajú pozitívnu energiu
a nútia ťa myslieť negatívne
a pesimisticky. Ak sa týmto búrkam
vyhneš, všetko dopadne podľa tvojich
predstáv.
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BARAN (21.3.-20.4.)

Hviezdy ti predpovedajú
pozitívny a úspešný mesiac,
tak v zamestnaní, ako aj
v osobnom živote. Nestrácaj na chuti do práce a udrž
si svoju energiu. Keď budeš potrebovať dobrú radu, obráť sa na overených
priateľov.

BÝK (21.4.-20.5.)

Tento mesiac ti hrozia
hádky a spory nielen v práci, ale i doma. To všetko
iba pre malicherné príčiny.
Skús sa viac ovládať a byť pokojnejší
v každodenných situáciách. Sústreď sa
na dôležité ciele a svoje predsavzatia.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Najprv si premysli svoje
slová i činy. Ak chceš dosiahnuť a uskutočniť svoje
túžby, tak sa neboj povedať svoj názor. Odvaha je
prvým malým krokom k veľkému úspechu. Nezabúdaj vo svojom voľnom čase
na rodinu.

RAK (22.6.-22.7.)

Neboj sa neočakávaných situácii. Máš dostatok
energie i rozvahy, aby si ich
zvládol s prehľadom bez
cudzej pomoci. Nájdi si viac
času na oddych a priateľský rozhovor,
aby si mohol doplniť svoju vnútornú
energiu.

LEV (23.7.-23.8.)

V rozhovoroch s partnerom sa snaž mierniť,
aby nevznikali vypäté situácie. V práci budeš musieť objasniť pár pochybností a svojich rozhodnutí, ale všetko
zvládneš. Podarí sa ti nečakane nadviazať nové pracovné styky.

PANNA (24.8.-23.9.)

Vo svojich rozhodnutiach očakávaj podporu
vplyvných ľudí, no nespoliehaj sa nato. Začni od malých vecí, kde máš úspech
istý. Niekto z tvojich najbližších ťa sklame tým, že ti nebude vedieť poradiť
v ťažkej situácii. (pl)
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NÁŠ TEST

Aký si typ osobnosti?

Vyber si zo štyroch možností
vlastnosť, ktorá ťa najlepšie charakterizuje a vystihuje tvoju osobnosť.
Typ svojej osobnosti sa dozvieš na
konci testu vo vyhodnotení.
1. a) výbušný b) spoločenský c) nervózny d) mierumilovný
2. a) uponáhľaný b) veselý c) plachý
d) pokojný
3. a) netrpezlivý b) energický c) neistý d) opatrný
4. a) aktívny b) ľahkomyseľný c) pesimistický d) pasívny
5. a) priamočiary b) prispôsobivý
c) samotársky d) trpezlivý
6. a) bojovný b) zhovorčivý c) rezervovaný d) ovládajúci sa
7. a) rázny b) vnímavý c) náročný
d) pohodlný
8. a) neústupný b) nestály c) podozrievavý d) mlčanlivý
9. a) hlučný b) nezodpovedaný
c) zraniteľný d) stály
10. a) teatrálny b) bystrý c) váhavý
d) zasnený

VYHODNOTENIE TESTU

Najviac odpovedí a)
Si cholerik – emočne ladený extrovert. Tvojimi kladnými stránkami
sú: silné a hlboké city, vášnivosť, citlivosť, schopnosť silného zaujatia,
zásadovosť, pracovitosť, rýchlosť
v práci a ľahká adaptácia na rôznorodú činnosť. Tvojimi negatívnymi
črtami sú: výbušnosť, hnevlivosť,
impulzívnosť, podliehanie citovým
pohnútkam, prudké vzplanutia,
urážlivosť, prchkosť, zlé sebaovládanie. Väčšina cholerikov skôr koná
ako premýšľa. Rada na záver – nauč
sa viac ovládať a nedávaj priveľmi
najavo svoje prežívanie.
Najviac odpovedí b)
Si sangvinik – emočne stabilný
extrovert. Tvoje silné stránky sú:
optimizmus, všímavosť, prispôsobivosť, podnikavosť, pohotovosť,
výrečnosť, aktívnosť, otvorenosť
k druhým, nekonfliktnosť a družnosť. Máš nasledovné záporné
povahové črty: povrchnosť, ľahkomyseľnosť, prehnaná odvaha,
nesústredenosť, ľahké rozptýlenie,
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nerozvážnosť. Sangvinici sa rýchlo
zapália pre nejakú vec, no nevydržia
ju dotiahnuť dokonca a počiatočný
zápal vystrieda schladenie. Rada na
záver – pestuj si väčšiu vytrvalosť,
dôslednosť a sústredenie.
Najviac odpovedí c)
Si melancholik – emočne labilný
introvert. Máš nasledovné prednosti: hlboké a stále city, vážnosť,
hlbokomyseľnosť,
svedomitosť,
zmysel pre povinnosť, húževnatosť,
starostlivosť, dôkladnosť, ohľaduplnosť k druhým a oddanosť. Tvojimi
negatívami sú: pesimizmus, smútok, obavy, ustaranosť, plachosť,
zakríknutosť, skleslosť, nevýraznosť
v prejave, slabosť a pomalosť reakcií. Melancholici majú problém s dlhodobým nadmerným pracovným
zaťažením. Rada na záver – zaujmi
reálny postoj k životu, neidealizuj si
skutočnosť ani ľudí.
Najviac odpovedí d)
Si flegmatik – emočne stabilný introvert. Disponuješ kladnými
stránkami: vyrovnanosť, zmysel pre
spravodlivosť, pokoj, trpezlivosť,
vytrvalosť, schopnosť znášať dlhodobú pracovnú záťaž, samostatnosť,
priateľskosť, dobromyseľnosť, vyváženosť reakcií a poriadkumilovnosť.
Medzi tvoje záporné povahové
stránky patria: nedostatok citovej
angažovanosti, ľahostajnosť, nedostatok pracovného nadšenia, malá
aktivita, nepružnosť a stereotypnosť. Flegmatici sú zväčša nepriebojní. Rada na záver – zvýšiť pružnosť i svoju aktivitu. Prekonať svoju
pohodlnosť a začať rozvíjať vlastnú
tvorivosť. (pl)

AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:
dziedzina

odvetvie, oblasť

wieś

dedina

zachód

západ

ubikacja

záchod

trup
tułów

mŕtvola
trup

dziwacy

čudáci

widzowie

diváci

zapasy

zásoby

mecze
napad
pomysł

zápasy
napadnutie, prepad
nápad

***
- Haló, tam je poradňa pre alkoholikov?
- Áno. Aké máte problémy?
- Povedzte mi, čo sa pije k pečenej
husi - biele víno alebo červené?
***
- Tak čo dcérka, ako sa ti páčilo prvý
deň v škole?
- Prvý deň? Chceš tým povedať, že
zajtra tam mám ísť znovu?
***
Pán minister, vy si naozaj myslíte, že
sa ľudia majú dobre a žijú v hojnosti?
Ale áno, veď chodím medzi ľudí a každý mi hovorí, že už má všetkého dosť.
***
Prečo kohút kikiríka tak zavčasu
ráno?
Lebo keď sa zobudia sliepky, už
Radí sa gazda s gazdinou:
- Ten náš baran je akýsi smutný. Ne- musí držať zobák!
mal by som ho zarezať?
***
- No keď myslíš, že ho to rozveselí...
Každý hovorí, že by ste mali drogám
povedať NIE.
***
Myslím si, že keď sa s drogami rozČo je to optimizmus?
právate, už je trochu neskoro.
Nedostatok informácií.
***
***
Prídu rodičia po dieťa do škôlky. SlPri ulievaní vodky:
- Veď som ti hovoril, že nechcem niečko svieti, deti sedia v piesku s mobilnými telefónmi a učiteľka si drieme
celý pohár, chcem len do polovice!
na lavičke.
- Nevadí, odpiješ...
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V SLOVENČINE:

– Haló pani učiteľka, nebojíte sa, že
sa vám nejaké dieťa stratí?
– Nie, kde by chodili, veď wifi - signál je len na pieskovisku.
***
Záhorácke vína:
Banánové víno – každý banoval, že
ho pil.
Záhorácky tramín – keď ho chlasceš,
mosíš sa držať trámu.
Neutrónové pivo – chuapi padajú,
šenk ostáva.
Tigrí úsmev – keď sa napiješ, tak ceríš zuby jak šelma.
Trojchuapové víno – jeden pije
a dva ho držá, aby nespadeu.
Kolenačkové víno – ideš kolenačky
popod okná suseda, aby ta, nedajbože,
nezavolal na pohárek.
Hoscovské víno – velice vyhledávané, ponúkneš ho hoscom a máš od ich
náščef na dva roky pokoja.
Decké víno – večer si ho vypiješ
a ráno sa učíš chodit a múvit ako dzecko.
Šuškavé víno – jak sa ho napiješ,
natáhne ti tak na hubu, že možeš sám
sebje šuškat do ucha.
Záhorácke, púlnoční, omšové víno
– o púl noci vypiješ dvje deci a ráno za
tebja súža omšu.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZAUJÍMAVOSTI
Sluch nestrácajú len starší
a dôchodcovia

Vedeli ste, že viac ako 50 percent
nepočujúcich stratilo svoj sluch ešte
pred dovŕšením 65. roku? Prekvapilo
Vás to? Existuje niekoľko faktorov, pre
ktoré ľudia strácajú svoj dobrý sluch.
Vek je iba jedným z nich, no nie je tým
najhlavnejším. Ak si myslíte, že ste príliš mladý nato,
aby ste stratili
sluch, tak sa
veľmi mýlite.
Americká asociácia
ASHA
(American Speech-Language
Hearing Association) skúmala príčiny straty sluchu. Vedci zo spomínanej asociácie zistili, že vek nie je
hlavnou príčinou straty sluchu. Okrem
veku náš sluch ohrozujú: naše genetické predispozície, prostredie, v akom
sa pohybujeme (miesta s nadmerným
hlukom) a chronické ochorenia (cukrovka, srdcový infarkt, mozgová príhoda atď.) Vymenované ohrozenia majú
priamy vplyv, nezávisle od nášho veku,
na zhoršenie sluchu u každého z nás.

Počujem zle
iba na jedno ucho

Niektorí mladší i starší ľudia tvrdia,
že počujú zle iba na jedno ucho. To
druhé majú omnoho lepšie a počujú
skrz neho viac. To je ďalší z mýtov, ktorý prevláda v našej spoločnosti. Ľudské
uši sú párový orgán. To znamená, že ak
sa nám postupne zhoršil sluch v pravom uchu, rovnako na tom bude aj
ľavé. Výnimkou môže byť nehoda, kedy
jedna strana nášho tela bola vystavená
krátkodobo alebo dlhodobo veľkému
hluku – nad 120 dB. No i v takomto prípade sa zhoršil sluch, schopnosť dobre počuť a zreteľne identifikovať zvuk
v oboch našich zvukových kanálikoch.

Jednoduché rady ako ušetriť vo
svojom dome na vykurovaní
Možno ste si mysleli, že najlepším
regulátorom vykurovania Vášho domu
je iba termostat. Vy sa taktiež môžete

42

stať „termostatom“ a začať šetriť Vašu
peňaženku. Tu je niekoľko rád ako na to:
1. Nedávajte vaše oblečenie
uschnúť na radiátor. Vysuší sa síce
skôr, no radiátor bude kúriť viac a spotrebuje energiu navyše.
2. Znížte teplotu na svojom termostate o jeden stupeň. Takto si ušetríte peniaze na celkové vykúrenie domácnosti. Platí to najviac pre teploty
medzi 18 – 21°C. Experti a vedci tvrdia, že pre spomínané teploty ľudské
telo nedokáže rozoznať rozdiel o jeden stupeň.
3. Ak ste práve niečo dopiekli vo
vašej kuchyni, nechajte dvierka na
rúre otvorené. Zavrite vstupné dvere a okná v kuchyni. Naakumulované
teplo z horúcej trúby dokáže príjemne
vykúriť celú kuchyňu. Samozrejme, ak
sa vám v nej nič nepripieklo alebo nepripálilo.
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36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...

4. Skontrolujte si vo vašom dome
okná a dvere. Tieto miesta sú najčastejším dôvodom úniku tepla a zvýšených nákladov. Ak máte po zavretí
okna alebo vchodových dverí pocit
stáleho chladu z vonka, tak nalepte na
dotykové plochy dverí i okien izolačnú pásku. Najlepšie z materiálu, ktorý
dobre izoluje a je odolný voči tlaku. Takéto „zateplenie“ je lacné a zaručene
šetrí výdavky na kúrenie.
5. Nezakrývajte záclonou ani závesom vaše radiátory. Teplo z nich pôjde
priamo do miestnosti a nie do závesu
či záclony a následne do okna. Dbajte
o správne rozloženie nábytku v izbách.
Nie je ekonomické postaviť skrinky,
kreslá, stoličky, stoly priamo pred i pri
radiátore. Nábytok sa rýchlejšie opotrebuje a radiátor spáli viac energie na
dostatočné vykúrenie miestnosti.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Zdroj: www.didyouknow.org

Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2015
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 3,00 zł, półrocznie: 18,00 zł, rocznie: 36,00 zł
INDYWIDUALNA:
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,75 zł, półrocznie 28,50 zł, rocznie 57,00 zł
zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 6 zł – rocznie 72,00 zł
do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz.
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Dychová hudba F. Móša z Novej Belej

Dychová hudba z Nižných Lápš

Dychová hudba z Jurgova

XXXIV. prehliadka
krajanských
dychových hudieb
Lapšoch
vo Vyšných Lapšo
foto: Peter Luha

Dychová hudba z Kavcína

Dychová hudba z Vyšných Lápš

Dychová hudba z Malej Lipnice
Dychová hudba Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta

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

