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Od volieb v miestnych skupinách Spolku Slovákov na 
Spiši už uplynul rok a súčasne aj rok predsedníctva naším 
mladým novozvoleným predsedníčkam a predsedom.

Monika Pacigová
Predsedníčka Ms ssP v Krempachoch 

– Pred vyše 60 rokmi miestne 
výbory zápasili s problémami práv-
neho postavenia a zrodu SSP, ale 
ľudia slovenskej národnosti robili 
všetko preto, aby svoju identitu 
udržali a najmä docielili  vznik slo-
venského školstva. Sústreďovali sa 
na schôdzach v preplnených klu-
bovniach. Záležalo im na rozvíjaní 
svojej kultúry a povedomia. Ja som 

predsedníčkou v časoch, kde ten záujem a elán pomaly vy-
hasína. Neznamená to, že sa ľudia so slovenskou národnos-
ťou prestali identifikovať či zaoberať otázkami svojej národ-
nosti, ale tá intenzita je oveľa slabšia. Niet už tej súdržnosti 
a spolupatričnosti, aká bola v minulosti. Čo sa týka mňa, 
budem robiť všetko preto, aby sa tento stav, aký je, udržal. 
Počas toho roku sme v rámci miestnej skupiny usporiadali 
niekoľko integračných stretnutí. Budem naďalej pokračovať 
v kultúrnych podujatiach a pomáhať pri ich organizovaní. 
Čo sa týka Krempách, ide o podujatia Fašiangy-Ostatki, Dni 
slovenskej kultúry v Malopoľsku a tradične oblátkové alebo 
novoročné stretnutie. Mám tiež svoje nové nápady, ktoré by 
sa dali využiť najmä pri práci s mládežou, ale zase je tu otáz-
ka aspoň minimálnej finančnej podpory na zaistenie progra-
mu, ktorý by sa dalo realizovať. Čakám tiež na nové nápady 
zo strany krajanov, diskusiu spojenú s týmito otázkami, či 
nové iniciatívy, ktoré by sa ujali a ako ich uviesť do praxe. Je 
toho veľa, ale chuť do práce nám nechýba a dúfam, že spolu 
s výborom sa ich podarí ako tak naplniť.

Daniela Radecká
Predsedníčka Ms ssP v Kacvíne

– Chcela by som pokračovať v práci bývalého predsedu 
Jána Venita, ktorému chcem aj to-
uto cestou poďakovať za obetavú 
činnosť pre miestnu skupinu. Plá-
nov mám veľa, ale, bohužiaľ, fi-
nančné prostriedky ma obmedzujú. 
Chcela by som predovšetkým pra-
covať s deťmi, rozvíjať ich záujmy 
a záľuby. Veľkou výhodou pre nás 
je kultúrny dom MS SSP v Kacvíne, 
kde máme svoj priestor na tvorivú 

činnosť. Musím pochváliť naše deti za trpezlivosť a predo-
všetkým za zručnosť, ktorú preukázali v predvianočnom ob-
dobí, pri vytváraní krásnych vianočných ozdôb a dekorácii, 

ktorými teraz máme vyzdobenú klubovňu. Mojím veľkým 
snom je, aby budova bola konečne dokončená a sprevádzko-
vaná. Javisko, ktoré zatiaľ nemáme, je tiež prioritnou vecou. 
Chcela by som, aby sa zrodil aj folklórny súbor, ktorý podľa 
mojich informácií tu bol a potom zanikol. Zánik je oveľa ľahší 
ako obnovenie, ale pevne verím, že sa mi to raz podarí, pre-
tože v obci sú záujemcovia o folklór. Teraz rozmýšľam tiež 
o kontinuite mládežníckej dychovky. Roky pomaly, ale pred-
sa utekajú, deti sa stávajú dospelé, odchádzajú študovať do 
vzdialených miest, čo im sťažuje spoločné nacvičovanie či 
koncertovanie. Za hlavný  cieľ som si dala: využiť maximum 
toho čo môžeme a čo nám SSP ponúka. Máme naozaj ta-
lentované deti, ale treba ich neustále podporovať, povzbu-
dzovať v tom, aby to nadšenie v nich nevyhasínalo. Ešte sa 
vrátim ku kultúrnemu domu, keby dom bol sprevádzkovaný 
a využívaný v plnej miere, myslím si, že mohol by tiež finanč-
ne podporiť aj činnosť našej klubovne.

Monika Bednarčíková
Predsedníčka Ms ssP v novej Belej

– Počas tohto uplynulého roku som aj ja  pokračovala 
v práci mojej predchodkyne Jany 
Majerčákovej, teda pri podpore 
a organizovaní kultúrnych pod-
ujatí, o. i. Prehliadky dychoviek. 
Počas toho roku nastali pre mňa 
v osobnom živote veľké zmeny, 
stála som sa šťastnou mamičkou. 
Neskrývam, že sa chcem na ma-
terskej dovolenke plne venovať 
dcérke. Dúfam, že kým sa mi skon-

čí táto dovolenka, konečne sa uskutoční dlho očakávané 
otvorenie nášho kultúrneho domu. Zatiaľ nemám presne 
informácie o tom, na čo budú určené priestory, preto si ne-
môžem vopred naplánovať, čo by som chcela robiť. Bola 
by to určite práca v kultúrnej oblasti, najmä s deťmi, ale 
mám obavy, či budú na to finančné prostriedky. S deťmi sa 
dajú robiť rôzne zaujímavé veci, ale musia byť aj financie 
na zaistenie materiálov, s ktorými by deti mohli pracovať. 
Teraz nebudem hovoriť o konkrétnych nápadoch, ktoré by 
sa dali realizovať, ale ak bude dobrá a pružná spolupráca 
celého výboru MS SSP v našej obci, určite sa nám v plnej 
miere podarí využiť tento dom. Dajú sa robiť naozaj fan-
tastické veci, ale najdôležitejšou vecou je, aby bol záujem 
deti, mládeže a dospelých na realizáciu podujatí. 

Poznamenajme ešte, že všetky predsedníčky ocenili aj 
doterajšiu prácu všetkých svojich predchodcov, vďaka kto-
rým sa mohli ocitnúť na čele výborov miestnych skupín. 
Každý z nich položil nejaký základ pre dnešný stav a na nich 
spočíva úloha rozvíjať to dedičstvo ďalej. Prajeme naším 
predsedníčkam veľa vytrvalosti, trpezlivosti a elánu pri na-
plňovaní budúcich plánov, ale aj mnohé úspechy v osobnom 
živote, ktoré prospievajú činnosti v prospech nás všetkých.

Dorota Mošová 

Budúcnosť ZáVIsí Od nás...
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Marián smondek
Predseda Ms ssP v Krakove

– Krakovská miestna skupi-
na Spolku Slovákov v Poľsku je 
z viacerých príčin výnimočná. Patrí 
k trom miestnym skupinám Spol-
ku, ktoré sa nenachádzajú ani na 
Spiši, ani na Orave. Výnimočnosť 
tejto skupine je taktiež v skutoč-
nosti, že funguje pri Ústrednom 
výbore a vďaka tomu má možnosť 
aktívnejšie sa zapájať do života 
krakovských Slovákov i Ústredné-

ho výboru. V Krakove sa taktiež nachádza Generálny kon-
zulát Slovenskej republiky, preto mnohé stretnutia členov 
krakovskej miestnej skupiny sa viažu aj na podujatia, ktoré 
organizuje Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku alebo 
Generálny konzulát SR. Okrem toho sa však miestna skupi-
na pravidelne stretáva raz do mesiaca – v posledný utorok 
mesiaca. V tento deň je v kostole sv. Kríža slúžená sv. omša 
v slovenskom jazyku a po nej sa členovia miestnej skupiny 
presúvajú na krátke posedenie do sídla Ústredného výbo-
ru. Členovia majú možnosť zúčastňovať sa tiež sv. omše 
v slovenskej kaplnke v bazilike Božieho milosrdenstva v La-
gievnikoch. 

Taktiež členská základňa sa líši od tradičných miestnych 
skupín na Orave a na Spiši, pretože okrem autochtónnych 
Slovákov pochádzajúcich z Oravy a Spiša do krakovskej 
miestnej skupiny patria osoby, ktoré síce pochádzajú zo 
Slovenska, ale sa presťahovali do Krakova, kde sa usadili, 
našli si tu prácu, založili rodiny a Krakov sa stal ich druhým 
domovom. Do našej skupiny patrí taktiež mnoho priateľov 
poľskej národnosti, ktorí si zamilovali Slovensko a vďaka 
našej skupine majú pravidelný kontakt so Slovákmi. Kra-
kovská miestna skupina nezdružuje len Krakovčanov, pre-
tože viacerí naši členovia bývajú v rôznych kútoch Poľska, 
napr. v Katoviciach, Szczawnici, ale i v Gdyni či Štetíne. 
Výhodou našej miestnej skupiny je taktiež skutočnosť, že 
v Krakove Spolok organizuje kurz slovenského jazyka, na 
ktorý chodia aj niektorí z našich členov.

Ako vidieť, v porovnaní s inými miestnymi skupinami 
máme úžasnú, priam komfortnú situáciu. Nemáme prob-
lém so spoločenskou izoláciou, ktorá sa na Orave i na Spiši 
prejavuje v rôznych formách, skôr sme na rôznych spolo-
čenských akciách vítaní a srdečne na ne pozývaní. Aj z toho 
dôvodu náplňou práce krakovskej miestnej skupiny je skôr 
vytvorenie priestoru na to, aby sa naši krajania v Krako-
ve mohli realizovať v rámci svojich možností a taktiež po-
trieb, a vďaka tomu sa aktívne zapojili do jej života. Každý 
z krajanov má možnosť predložiť nejaký návrh, následne 
s členmi prekonzultuje a tak sa vytvára priestor na jeho 
realizáciu. Veď predsa všetko záleží od nás, od toho, na-
koľko sa členovia každej miestnej skupiny, a v tomto prípa-
de krakovskej, budú chcieť zapojiť do spoločného diania. 
Myslím si, že v tejto oblasti je krakovská skupina aktívna. 
Horšie je to s osobami, ktoré sa do Krakova prisťahova-

li zo Slovenska. Síce osloviť sa ich snažil i konzulát a tak-
tiež ja v mene miestnej skupiny, žiaľ, došiel som k záveru, 
že úspech v tejto oblasti je podmienený dvoma faktormi: 
ponukou zo strany miestnej skupiny a ochotou nadviazať 
kontakt zo strany Slovákov, ktorí prišli do Krakova. Ak aj 
prvú podmienku v istej miere miestna skupina dokáže spl-
niť, druhá je od nej plne nezávislá a záleží len na jednotliv-
covi, či sa podujme nadviazať akýkoľvek kontakt s našou 
miestnou skupinou. A vo väčšine prípadov to neide vôbec 
ľahko, ako by sme si to predstavovali. Základnou príčinou 
toho je skutočnosť, že z Krakova domov na Slovensko nie je 
až tak ďaleko, veď hranica je vzdialená len 100 km, a tým 
pádom potreba kontaktu so Slovákmi je zaručená častými 
výjazdmi domov na Slovensko.

Krištof Pieronek
Predseda Ms ssP v Podvlku

– Od posledného celoštátneho 
zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku sa 
v našej miestnej skupine zmenilo 
toho naozaj dosť. Azda najdôleži-
tejšou vecou, ktorú sa Spolku v na-
šej obci podarilo zrealizovať, bola 
kúpa starej školy, ktorá sa stala 
našou klubovňou. Táto investícia 
je pre našu miestnu skupinu veľ-
mi dôležitou, pretože sme získali 
miesto, kde sa môžeme stretávať. 
Síce je pravdou, že táto stavba 

vyžaduje generálnu opravu, verím, že pomaly s časom si 
s týmto dokážeme poradiť, aby nám táto historická budova 
mohla slúžiť ešte dlhé roky. Verím, že aj časom ju budeme 
môcť využívať od rána do večera, pretože naša miestna 
skupina má veľký potenciál. Najdôležitejšie by bolo oslo-
viť deti a mládež, ale musím povedať, že akurát deti majú 
u nás, v Podvlku, možnosť využívať ponuku našej klubovne, 
ktorá je bohatá. Nacvičujú tam mažoretky, dychová hudba 
i detská ľudová kapela a okrem toho sú pravidelne organi-
zované pre deti tvorivé pracovné dielne. Mojím snom je vy-
tvoriť folklórny súbor, najlepšie by bolo, keby to boli malé 
deti. Žiaľ, ja ich tancovať nenaučím, pretože nie som od-
borníkom v oblasti tancov. Okrem toho v našej základnej 
škole sa vyučuje slovenský jazyk, a je to jediná základná 
škola na hornej Orave, kde sa slovenčina vyučuje. Dúfam, 
že sa udrží aj po ďalšie roky. Ale to je úlohou nás všetkých, 
aby sme slovenské povedomie v našich deťoch pomaly roz-
víjali a prinajmenšom im do srdca zaštepili malé zrniečko 
slovenskosti, už napríklad len tým, že budú prichádzať do 
klubovne miestnej skupiny, v ktorej budú vidieť slovenské 
nápisy. To, či neskôr prejavia záujem o svoje slovenské ko-
rene, neviem, ale musíme im dať šancu na to, aby v nich 
národne povedomie a záujem o ne pomaly dozrievalo. Nie-
kedy stačí málo, a dosiahneme veľa. Jednoducho nikoho 
nemôžeme nútiť.

Marián Smondek
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jABlOnKA

ŠESŤDESIAT ROKOV 
slOVensKÉHO lÝCeA  
V jABlOnKe

Slovenské školstvo v Poľsku sa pozvoľna začalo 
budovať až po podpísaní československo-poľskej 
zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci z 10. 

marca 1947, ktorej dodatkový protokol prejudikoval Slová-
kom žijúcim v Poľsku toto právo. Veľkú zásluhu na založení 
slovenských škôl a prizvaní slovenských učiteľov mal konzul 
Matej Andráš, ktorý dôsledne dbal na to, aby právo Slová-
kov na vzdelávanie v rodnom jazyku neostalo len v zmluve, 
ale aby bolo skutočne uvedené do praxe. Tak koncom šty-
ridsiatych rokov dvadsiateho storočia začala na severnom 
Spiši a hornej Orave postupne vznikať sieť základných škôl 
so slovenským vyučovacím jazykom. Keď však žiaci ukonči-
li základnú školu, vyvstal problém ich ďalšieho vzdelávania 
v slovenčine, keďže slovenské meštianky, ktoré fungovali 
počas vojny v Jablonke a Jurgove, boli po vojne zrušené 
a štúdium v Československu do značnej miery obmedze-
né. Preto vznikla medzi krajanmi myšlienka založenia školy 
vyššieho typu – slovenského lýcea v Poľsku.

Viacerí aktívni členovia Spolku Čechov a Slovákov na 
Orave, medzi ktorých patrili: Alojz Šperľák, Anton Baliga, 

Štefánia Zboreková, Ján Páleník, Karol Páleník, Anton Niž-
nik, Ján Paňák, Ignác Kašprák, Eugen Kott či Ján Kovalik, 
založili organizačný výbor a začali rokovať s Vojvodskou 
národnou radou v Krakove i s Ministerstvom pre nábožen-
ské záležitosti a osvetu vo Varšave. Rokovania boli úspeš-
né a následne bolo treba nájsť pre nové slovenské lýceum 
príbytok. Slováci tak začali jednania s jablonským urbárom 
ohľadom budovy, kde sa v tom čase nachádzala základná 
škola so slovenským vyučovacím jazykom a neskôr i ohľa-
dom pozemku na výstavbu novej budovy lýcea. Úsilie to 
nebolo ľahké, pretože táto myšlienka mala aj odporcov, 
a to i v samotnom urbáre. Okrem toho medzi veľkých ne-
prajníkov slovenského lýcea patril kňaz F. Machay, ktoré-
ho socha sa paradoxne a nepochopiteľne pred niekoľkými 
týždňami objavila v blízkosti lýcea, čo Slovákov žijúcich 
v Poľsku a každého súdne zmýšľajúceho človeka určite veľ-
mi nemilo prekvapilo.

Napriek viacerým prekážkam sa nakoniec 1. septembra 
1951 podarilo lýceum otvoriť a do prvého ročníka nastú-
pilo 26 žiakov zo Spiša a Oravy, z ktorých štúdium ukončili 
trinásti: Augustín Andrašák, Vendelín Balcerak, Bronislav 
Knapčík, Vladislava Knapčíková, Martin Moniak, Lídia Mša-
lová, Ignác Nižnik, Angela Omyláková, Eugen Poluš, Jozef 
Spišak, Ľudmila Staneková, Eugen Sikora a Karol Špeľak. 
Od roku 1956 začali pri lýceu fungovať aj triedy s poľským 
vyučovacím jazykom. A napriek tomu, že postupne sloven-
ských tried ubúdalo a poľských tried bolo stále viac, vyšlo 
za šesťdesiat rokov spoza jeho múrov niekoľko oduševne-
ných generácií slovenskej inteligencie – učiteľov, kňazov, 
tlmočníkov, umelcov či lekárov, z ktorých časť po vysoko-
školských štúdiách ostala na Slovensku, ale podstatná časť 
sa vrátila a dodnes pôsobí v slovenskom národnom hnutí 
v Poľsku. V súčasnosti už, bohužiaľ, slovenčinu na lýceu 
možno počuť len ako jazyk na nepovinnom predmete a aj 
to pravdepodobne už nie veľmi dlho. Je to škoda, lebo po 
otvorení hraníc v rámci EÚ, umožnení voľného pohybu to-Gen. tajomník odovzdal riaditeľke lýcea pamätný pohár SSP

Zhromaždených pozdravil aj slovenský konzul Tomáš Kašaj
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varov, služieb i obyvateľstva, je slovenčina v Poľsku, ako 
jazyk jedného zo susedných štátov, čoraz žiadanejšia, či už 
v rámci spoločných projektov, podnikateľských aktivít, tu-
ristického ruchu i ďalších činností, ktoré súvisia aktivitami 
na území jedného či druhého štátu.

Ako z napísaného vyplýva, o založenie a taktiež šírenie 
dobrého mena lýcea sa zaslúžili viacerí Slováci, čo však 
v oficiálnej časti programu, bohužiaľ, neodznelo. Pripome-
nul to až gen. tajomník Spolku Slovákov v Poľsku a taktiež 
absolvent lýcea Ľudomír Molitoris, ktorý vo svojom prího-
vore menovite vyzdvihol slovenských krajanov, ktorí stáli 
pri vzniku tejto školy a v mene SSP odovzdal riaditeľke lýcea 
Aniele Stopkovej pamätný pohár vyrobený priamo pre túto 
príležitosť. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj ďalší 
čelní predstavitelia SSP ako predseda MS SSP v Jablonke 
Ján Bašisty či predseda MS SSP na Sliezku a zároveň jeden 
z prvých absolventov Bronislav Knapčík. Avšak peknú slo-
venčinu, ak sme sa ozvali po slovensky, bolo možné počuť 
z úst viacerých hostí, čo nás samozrejme veľmi potešilo.

Pripomenúť si šesťdesiat rokov prvého a jediného slo-
venského lýcea v Poľsku prišiel aj zástupca Slovenskej re-

publiky v Poľsku slovenský konzul Tomáš Kašaj. V mene 
gen. konzula Marka Lisánskeho srdečne pozdravil všetkých 
prítomných a prečítal pozdravný list, z ktorého si na zá-
ver dovoľujeme odcitovať niekoľko viet: Práve lýceum 
v Jablonke bolo po dlhé roky centrom slovenského jazyka 
a vzdelanosti, v ktorom sa učili a pôsobili mnohí naši vý-
znamní krajania z Oravy i Spiša. Lýceum v Jablonke bolo 
vždy symbolom spoločnej tolerancie, spolupráce a vzá-
jomnej úcty Slovákov a Poliakov. Som preto veľmi rád, že 
dnes spoločne oslavujete jeho 60. výročie a verím, že tá aj 
dnes tak potrebná tolerancia, vzájomná úcta a spolupráca 
budú mať v jeho múroch vždy svoje pevné miesto. Prajem 
Vám, aby ste s láskou pokračovali v pestovaní kultúry, ja-
zyka a tradícií svojich predkov, nielen na slávu lýcea, ale aj 
Jablonky a celej Oravy. Nech lýceum v Jablonke vždy spája 
a nikdy nerozdeľuje, nech je vždy tak potrebným pomní-
kom rozumu, ktorý víťazí nad falošnými symbolmi pýchy 
a nevraživosti, nad zlými pomníkmi, ktoré delia a stavajú 
múry medzi priateľmi, ľuďmi i národmi.

Nuž, čo viac by sme si mohli priať, než aby sa tieto slová 
skutočne naplnili...

Milica Majeriková-Molitoris

Prítomní boli viacerí absolventi a predstavitelia SSP

S hosťami sme sa dorozumeli aj po slovensky

Blahoželania
Len pár hodín už Vás delí
od výročia sobáša.
Spočítajte, či ste streli
všetky vrúbky z rováša!
Všetko dobré priať sme chceli,
nech vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcéry, syna,
ktorý chce Vás hriať.

Tento vinš patrí krajanom Jane a Jánovi Majerčákov-
com z Novej Belej. Pri príležitosti 30. výročia sobáša ho 
zasielajú deti a veľký bozk za všetkých posiela vnučka Ni-
kolka. K želaniam sa pripája aj ostatná rodina.

* * *
Vyzváňa 30 rokov. Prelúdiá na organe. 
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame, 
Keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.

A znova, ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Perlový pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejší vzlet. 

Toto prianie patrí manželom Anne a Romanovi Stanča-
kovcom z Vyšných Lápš, ktorý práve nedávno oslávili 30. 
výročie sobáša. Blahoželanie zasielajú deti. 
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HORná ZUBRICA

Centúrio Proximus
Už po tretíkrát sa stretávame s Proximusom, hrdi-

nom, ktorého stvoril a na stránkach svojej triló-
gie nám predstavil Bartolomej Mišinec z Hornej 

Zubrice. Ale kde a kedy sa zrodil náš hrdina? Nuž, je tomu 
už pár rôčkov, keď sa Proximus prvýkrát dostal na papier, 
na ktorom musel odolávať nástrahám života. Od prvého 
stretnutia Proximusa a Bartolomeja prežili toho obaja na-
ozaj dosť. Mladý tvorca nášho hrdinu medzičasom zma-
turoval na lýceu v Jablonke a následne ukončil novinárske 
štúdia v Krakove a úspešne sa zahryzol do novinárskeho 
chlebíčka. Takže Bartolomej s Proximusom spolu strávili 
naozaj hodne času a ich vzťah, dalo by sa povedať, sa pre-
hĺbil a dozrel. Obaja dospeli, obaja sa museli popasovať 
s nepriazňami osudu, ale zároveň obaja to zvládli na vý-
bornú.

Teda to je môj osobný názor, ale ak chcete zistiť, či mám 
pravdu, a možno ju nemám, najlepšie bude, ak sa začítate 
do tretej časti trilógie o Proximusovi, ktorú autor nazval 
Centúrio Proximus. Podobne ako dve predchádzajúce čas-
ti, aj túto vydalo Vydavateľstvo WAM v Krakove. Nepo-
chybne sa poriadne napracovali na tejto poslednej časti, 
veď je to najhrubšia kniha zo všetkých troch častí. Občas 
síce zvykneme tvrdiť, že málo je niekedy viac, ale akurát 
v tomto prípade je všetkého tak akurát a pre niektorých 
bude i primálo. Autor si už zvykol na to, že čitateľa len tak 
z pazúrov napätia nepúšťa a tak plní napätia i očakávania 
hltáme stránku za stránkou nespúšťajúc z knihy oči, až po 
mnohých hodinách čítania sa dostávame k záveru a pritom 
by sme chceli čítať ďalej a ďalej a ďalej...

A o čom sa v tejto časti dočítame? To by som asi nemal 
hovoriť, ale kúsok autorovho tajomstva hádam odhaliť 
môžem. Všetci, ktorí sa začítali do príbehu Proximusa, pre-
žili spolu s ním množstvo príhod na mori i na zemi. Od mo-
mentu odchodu z rodnej dedinky Proximus cvičil najprv 
v rímskych légiách, neskôr sa dostal do jednotky pretori-
ánov a zoznámil sa s mladých Nérom, neskorším rímskym 
cisárom. Avšak vďaka jeho matke sa dostal na galeje a len 
svojou šikovnosťou a malinkou pomocou veliteľa pretori-
ánov svoj osud nasmeroval lepším, avšak vôbec nie bez-
pečným smerom, pretože sa stal z neho kapitán pirátov 
a spolu so svojimi druhmi sa chcel pomstiť Rímu za svoj 
neprajný osud.

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa stretli tak-
tiež s Hortensiou, mladým, krásnym, hrdým, bystrým a zá-
roveň veriacim dievčaťom, ktoré v priebehu krátkej chvíle 
prirástlo mladému Proximusovi k srdcu a v tomto srdci 
pretrvalo mnohé ťažké chvíle v jeho živote.

A nemôžeme zabúdať ani o najvernejšom priateľovi 
– Krotosovi, ktorý po strate svojho pána prešiel peklom 
psieho života. Stal sa z neho pes - gladiátor, ktorého za-
chránila družina gladiátorov utekajúcich z arény, neskoršia 
pirátska družina Proximusa, ktorá ho odovzdala do preto-
riánskeho tábora. Pýtal by sa niekto, aký je ten svet malý? 
A možno si položme otázku inak: Koľkým ľuďom, mnoho-
krát neznámym, vďačíme za to, že zachránili pre nás kúsok 
nášho šťastia, keď nás postihlo veľké nešťastie? Niekedy 

jednému, niekedy viacerým, a občas je to len nepatrná 
chvíľa, ktorá nás podržala nad vodou... Náhoda? Asi má-
lokto verí na náhody, ale niekedy je jednoduchšie všetko 
nazvať náhodou...

A možno práve náhoda nás vťahuje do deja tretej čas-
ti. Z pirátskeho kapitána Proximusa sa stáva centúrio, teda 
veliteľ rímskej centúrie. Dnes by sme ho nazvali stotníkom. 
Aký náhly zvrat v živote i v kariére mladého muža? Pokiaľ 
však zistíme, čo všetko sa medzitým udialo, prvú z troch 
častí knihy už máme za sebou a vraciame sa spolu s Proxi-
mom späť do Ríma. A čo sa deje v Ríme. Nuž tu sa začína-
me pomaly strácať v kriminálnej zápletke, pretože raz na 
nejaký čas hynie jedna či dve osoby zvláštnym spôsobom – 
ktosi s chirurgickou presnosťou vbíja nôž do srdca všetkých 
obetí. Vyriešenie záhady je úlohou Proximusa i jeho nové-
ho nadriadeného - legáta Vespanziána. Vyšetrovanie vôbec 
nejde ľahko. Vyzerá to totiž tak, že do celej situácie je za-
miešaných mnoho osôb, dokonca i z vyšších vrstiev.

Musím sa priznať, že kriminálna zápletka úplne zapadla 
do prostredia starovekého Ríma. Je opisovaná tak precíz-
ne a tak dôveryhodne, že máme dojem, že Rímsky svet dô-
kladne poznáme. A pritom ten svet existoval pred dvoma 
tisícami rokov a my sa dnes o jeho existencii dozvedáme 
len z neveľkého množstva, najčastejšie archeologických, 
prameňov. Napriek tomu sa nám Rím stáva mestom, v kto-
rom akoby sme spolu s Proximusom žili.

Verím, že tretia posledná časť trilógie naplní vaše oča-
kávania a vďaka nej sa dozviete mnohé zaujímavosti zo 
starovekého sveta Rimanov, kde sa stáročia rozvíjala naša 
kresťanská viera. V takom prípade budete asi zaskočení, 
že v ďalšej časti, a skôr vo voľnom pokračovaní životného 
príbehu Proximusa sa prenesieme do sveta pyramíd do 
Egypta. No čo už, chvíľka dovolenky v Egypte nezaškodí.

Marián Smondek
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KRAKOV

8. januára sa uskutočnilo v celom Poľsku 20. finále Veľ-
kého orchestra sviatočnej pomoci a po prvýkrát sa do tejto 
akcie zapojil so svojím programom aj Obecný kultúrny dom 
v Krempachoch. Výťažok z celej akcie v Krempachoch bol 
4.167,79  PLN, 10,20 € , za čo patrí srdečná vďaka všetkým, 
ktorí z úprimného srdca prispeli. Tento príspevok bol odo-
vzdaný do organizačného štábu v Novom Targu. V rámci 
akcie sa na javisku prezentovali: domáce folklórne súbo-
ry, kapely, detské i mládežnícke súbory a pozvaní hostia. 
Celý maratón odštartovala krátkym koncertom domáca 
dychovka. Popritom mohli záujemcovia odovzdať krv, ob-
čerstviť sa a nakúpiť niečo v prichystanej dobrovoľníkmi 
kaviarni. Program uzavrelo svetielko do neba o 20. hod. 
Podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka pomoci a pod-
pore: GKS v Łopusznej, miestnym organizáciám základnej 
škole, gymnáziu, urbaru, miestnej skupine SSP, požiarne-
mu zboru, súborom pôsobiacim pri obecnom kultúrnom 
dome a dobrovoľníkom. (fp) 

V rámci hudobného programu Poľských dní v Ostrave 
sa prezentovalo známe krakovské trio Jerzy Michał Bożyk 
(spev, piano), Dana Krausová (spev) a Andrzej Marchew-
ka (trúbka kornet). Repertoár zahrňoval evergreeny jazzu 
a zábavnej hudby, dávne šlágre Valdemara Matušku a au-
torské skladby krakovského tria. Divákom sa veľmi páčila 
skladba Alkoholické blues s textom A. Czekalského. Kon-
cert sa tešil veľkému záujmu publika. Ohlas o tomto pod-
ujatí bol aj na internetových stránkach a fórach. Priebeh 

celého koncertu sfilmoval významný ostravský basista Di-
mitrij Dostal. 

Iniciatíva pozvať trio Jerzyho Bożyka na ostravský fes-
tival vyšla od Krystyny Krauzeovej, kultúrneho atašé na 
Poľskom veľvyslanectve v Prahe, ktorá pred rokom zorga-
nizovala pre spomínané trio obohatené osobami speváčky 
Zofie Dubielovej a bendžistu Marka Michalského koncer-
tovú trasu po pražských kluboch. 

Jerzy M. Bożyk

Foto: archív festivalu        

Krakovčania v ostravskom „Parníku“

Prvýkrát Veľký orchester sviatočnej pomoci v Krempachoch
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Druhá nedeľa po narodení Pána
Krst Krista Pána  
(Mk 1, 7 – 11)

Nedeľa Ježišovho krstu končí vianočné liturgické ob-
dobie. Vianoce nám opäť pripomenuli najvzácnejší dar 
nebies – Ježiša Krista Božieho Syna. Ponížil sa, aby vrátil 
dôstojnosť každému človekovi, aby zažiarila naša dôstoj-
nosť Božích detí. Rodí sa nádej, že môže byť zmytý každý 
hriech. Ježiš sa nepotreboval očistiť, nepotreboval konať 
pokánie a predsa stál v rade k Jánovi Krstiteľovi. Po krste 
sa neujal úlohy prísneho sudcu, ako Mesiáša predstavo-
val Ján Krstiteľ. Neprišiel ohlásiť súd a tresty, ale milosr-
denstvo a stojí na strane tých, ktorí sú si vedomí svojich 
nedostatkov. V Ježišovom krste vidíme, že Boh ako prvý 
prichádza so svojou aktivitou, aby nám napriek slabosti 
sprístupnil Kráľovstvo. 

Keď si budeme vo svojom živote uvedomovať svoju 
hriešnosť, ale prehliadneme Božiu lásku, výsledkom bude 
zúfalstvo. Ak si naopak budeme uvedomovať len Božiu lás-
ku, bez kritického videnia svojich chýb, hrozí, že si z Boha 
spravíme usmievajúceho sa chudáčika, ktorý nám aj tak 
všetko odpustí. To sú dva extrémy, my všetci sa máme usi-
lovať zachovať rovnováhu a čerpať a žiť zo svojho krstu.

15. 1. 2012
2. cezročná nedeľa

(Jn 1, 35 – 42)

V evanjeliovom úryvku vyzerá nasledovanie Ježiša veľ-
mi jednoducho. Šli za Ježišom a keď sa ho spýtali, kde býva, 
zobral ich so sebou. Tak si ich definitívne získal na svoju 
stranu. Také jednoduché to asi nebolo. Peter sa zaprisa-
hal, že aj zomrie s Ježišom a predsa sa naplnila predpoveď 
a kohút sa neozval, kým Peter trikrát nezaprel Ježiša. Ísť za 
Kristom nebolo jednoduché ani pre tých, ktorí boli v jeho 
úplnej blízkosti. Dnes sme to my, kto sme do istej miery 
tiež v úplnej blízkosti Ježiša. Poväčšine pokrstení už v det-
stve, vychovaní vo viere, sprevádzaní príkladom kresťan-
ského života rodičov, žijeme v prostredí, o ktorom sa dá 
povedať, že je veriace. Ale ani dnes nie je jednoduché ísť 
za Kristom. Mnohí nadaní a talentovaní ľudia prežijú krí-
zu v tom, čomu sa venujú, hoci svoje životné povolanie 
zvládajú výborne. Načas to nechajú, nebaví ich to, nevidia 
v tom zmysel, ale keď prekonajú krízu, upevnia sa a vo svo-
jom ľudskom dozrievaní sa posunú dopredu. Keď Ježiš po 
rozmnožení chleba hovoril o eucharistickom chlebe, mno-
hí ho opustili. Vtedy sa spýtal Dvanástich, či aj oni chcú 
odísť. Slovo si zobral Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? 
Ty máš slová večného života.“ Tieto slová sú nám naporú-
dzi ako slová povzbudenia do tých okamihov, keď je pre 
nás pre akékoľvek okolnosti ťažké nasledovať Krista.

22. 1. 2012
3. cezročná nedeľa

(Mk 1, 14 – 20)

Autori, ktorí komentujú dielo sv. Ignáca a dielo jeho 
Spoločnosti Ježišovej, často hovoria o neľudskej prísnosti. 
Náročnosť na seba bola pre sv. Ignáca a dodnes je pre jeho 
nasledovníkov jezuitov, základným znakom práce. Nikdy 
nie kvôli vlastnej sláve, ale kvôli sláve Božieho kráľovstva. 
Premáhanie seba upevňuje vôľu, vytvára imunitu voči rôz-
nym pokušeniam a neutralizuje slabosti. 

Keď sa uvádzajú na trh nejaké výrobky, produkty, býva 
to spojené s veľkou reklamnou kampaňou. Niektorí tvr-
dia, že žijeme v dobe reklamy, ktorá je neraz mediálnym 
klamstvom a manipuluje ľudí. Každá reklama a reklamná 
kampaň má zámer vyzdvihnúť pozitíva a takto nalákať zá-
kazníkov. 

Evanjelium sv. Marka nám ponúka scénu uvedenia sa 
Ježiša. „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Neľahký program 
a z pohľadu reklamy vôbec nie príťažlivý. Práca na sebe je 
jedným z najťažších druhov práce, lenže zároveň najdôle-
žitejším! Svet reklamy dnes ide presne opačným smerom. 
Ako sme na tom my, ktorí žijeme uprostred tohto sveta 
reklamy? Ako často musíme vyznávať, že ani jeden deň 
v týždni nebol pre nás dňom kajúcnosti, koľkokrát sa stá-
va, že ani nerozlíšime svojím štýlom života obdobia ako 
advent a pôst? Nedajme sa pomýliť a pamätajme, že prí-
chod Božieho kráľovstva je spojený s pokáním a s vierou 
evanjeliu.

   

29. 1. 2012
4. cezročná nedeľa

(Mk 1, 21 – 28)

Ježišovo mocné slovo malo silu vyháňať zlých duchov, 
pozývať k životu, uzdravovať. Pri zázraku v Kafarnaume ľu-
dia žasli. Počuli slová, počúvali zákonníkov, ale ich slovo ne-
malo takú silu. Jozef Haľko spomína v knihe Osudná sms-
ka udalosť z otvárania Veľkého divadla v Moskve za čias 
Stalina. Hlavná postava Alexander v nej mal čítať z Biblie 
a jeho výstup mal skončiť zosmiešnením náboženstva a po 
prečítaní pár slov mal herec zavrhujúcim gestom odhodiť. 
Až po scénu s Bibliou šlo všetko podľa plánu. Lenže zra-
zu si režisér všimol, že hlavný predstaviteľ gesto vynechal 
a pokračoval v čítaní ďalej. Nečítal s posmechom, ale čítal 
so záujmom a knihu s Božím slovom neodhodil. Pôvodne 
bola naplánovaná paródia, no udialo sa verejné vyznanie 
viery hlavného predstaviteľa. Rímsky rabín Zolli po hlbo-
kom štúdiu Izaiášových textov požiadal o krst. Jeho mocné 
slovo sprevádza život každého. Boh nás nielen stvoril, ale 
sprevádza nás počas nášho života. Pri tomto sprevádzaní 
nás riadi svojou vôľou, ktorú zjavuje v modlitbe a vo svo-
jom slove.



č. 1/2012 • roč. 54  • 11

5. 2. 2012
5. cezročná nedeľa 

(Mk 1, 29 – 39)

Aká je naše modlitba úpenlivá, keď nám „tečie do to-
pánok“ a nachádzame sa v životnej núdzi. Keď je človeku 
najťažšie, najviac cíti Božiu pomoc. Stav núdze spôsobí, že 
sme citlivejší na Božiu pomoc. Lenže Božia pomoc prichá-
dza vždy! Ako príklad nech nám poslúži veta z dnešného 
evanjelia: „Včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. 

Storočnica Valentína Pavlicu
Na sklonku minulého roku, presnejšie 13. decembra 2011 oslávil 100. narodeniny krajan Valentín Pavlica 

z Tribša, ktorému pri tejto príležitosti srdečne blahoželáme. Patrí k najstarším krajanom v Tribši. Celý život 
sa venoval gazdovstvu. Spolu s manželkou Júliou prežili šesťdesiat rokov a vychovali štyri deti – dcéry Annu, 

Máriu, Rozáliu a syna Jozefa. Deti sa usadili v rodnej obci, čomu je rád. Počas jeho života nastalo mnoho zmien a aj Tribš 
menil svoj ráz.   

Pekný vinš jubilantovi zasiela Miestna skupina Spolku Slovákov v Tribši:

Milý krajan Valentín,
len málo ľudí na svete
sa dožije takéhoto krásneho veku. 
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať 
100 a viac rokov.
O to viac nás teší, 
že ste to práve Vy,
kto sa dožil takéhoto jubilea. 
A hoci zdravie už neslúži tak 
ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zaplatiť každý. 

Utiahol sa na pusté miesto a modlil sa.“  Ježiš bol v situ-
ácii, keď po uzdravení Petrovej svokry uzdravoval ďalších 
chorých, ktorých prinášali po západe slnka. Mal za sebou 
úspešný deň. Keď však začína nový deň, začína ho mod-
litbou. Slová sv. Marka v tejto časti jeho evanjelia sú pre 
nás povzbudením k pravidelnej rannej modlitbe. Nikdy 
nevieme, čo nám nasledujúci deň prinesie a preto je veľ-
kým hazardom, ak nám rána prekĺznu iba tak cez prsty bez 
rannej modlitby. Mnohí potvrdili skúsenosť, že deň vyzerá 
a je prežitý úplne inak, ak bol začatý modlitbou. 

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ

Novoročné stretnutie 
zamestnancov ssP

Na prahu nového roka si zamestnanci ÚV SSP, tlačiar-
ne a redakcie Život popriali, aby sa im v tom novom roku 
darilo v práci i v osobnom živote. Stretnutie zahájil gene-
rálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris spolu s predsedom SSP 
J. Čongvom. Prvá časť príhovoru patrila poďakovaniu za 
spoločnú prácu sekretariátu, grafikom, kolektívu tlačiar-
ne a redakcie Život. Neskôr bolo podotknuté, že nastala 
výmena grafikov. Napriek všetkých ťažkostiam, ktoré pri-
niesol so sebou vlaňajší rok, sa podarilo udržať výrobu 
v tlačiarni a zabezpečiť bežnú činnosť Spolku. Naša vyda-
vateľská a tlačiarenská činnosť sa stretla s pozitívnym hod-
notením, čo je povzbudzujúce aj do ďalšej práce. Peknou 
vizitkou Spolku je aj časopis Život, na ktorého stránkach sa 

odráža krajanské dianie. Redakčný kolektív sa vlani zmen-
šil o jednu redaktorku.

Na záver si všetci spoločne pripili šampanským na dob-
rý nový rok a do toho zahral slovenské tanga, ľudové pes-
ničky a mnohé ďalšie dlhoročný člen a aktivista krakovskej 
MS SSP Jerzy Bożyk. (aj)

Chceme a prajeme Vám,
aby ste medzi nami
ešte hodnú chvíľu pobudli,
aby ste svojou láskou
a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázali 
potešiť nás všetkých, 
ktorí Vás máme radi
a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli 
prajeme veľa zdravia,
šťastia a lásky.

Foto: M. Majeriková-Molitoris
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čriepky Z HIstóRIe

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORnej) ORAVY VIII.
Plebiscit nebude?!

Začiatkom júna 1920 vrcholili na Orave prípravy 
na blížiaci sa plebiscit. Boli definitívne dokončené 
zoznamy osôb majúcich právo hlasovať a v dňoch 

od 7. do 25. júna boli oficiálne vyvesené u richtára a no-
tára v každej obci. Každý hlasujúci mal právo skontrolovať, 
či je tam zapísané aj jeho meno a v opačnom prípade mo-
hol v tomto termíne podať reklamáciu u medzinárodnej 
subkomisie1, ktorá mala reklamačné pobočky v Jablonke 
a Spišskej Starej Vsi�. Právo hlasovať sa pritom priznalo 

1  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 8, s. 10.
�  Rozhodnutie medzinárodnej subkomisie, ustaľujúce pokračovanie o reklamá-
ciách vzťahujúcich sa na právo hlasovania pre plebiscit v Orave a v Spiši. Oravské 
noviny, roč. 1, 1920, č. 9, s. 6-7.

všetkým osobám bez rozdielu pohlavia, ktoré k 1. januáru 
1919 dovŕšili dvadsiaty rok a mali pred 1. augustom 1914 
trvalý pobyt alebo domovské právo na území, kde bol na-
riadený plebiscit. Týmto boli možnosti hlasovať zbavení 
početní vojnoví prisťahovalci z Haliče na Tešínsku i prípad-
ní občasní návštevníci plebiscitného územia pobývajúci dl-
hodobo mimo neho, ale aj americkí Slováci zo Spiša a Ora-
vy.3 Ako deň plebiscitu sa začal skloňovať dátum 18. júl.4

Agitačná kampaň pracovala teda na plné obrátky. Za 
účelom zvýšenia záujmu o zdravie hornonoravského ľudu 
a samozrejme propoľskej agitácie vyslala poľská strana do 
Jablonky vojenského lekára Józefa Spieszného5, a to i na-
priek tomu, že tu už pôsobil československý lekár Karol 
Adamus.� Žiakom z Trstenej zas bola umožnená návšteva 
Prahy, aby sa presvedčili, že Česi nie sú iba bezbožnými 
hriešnikmi.7 Na nápev piesne Biely kvietoček vytvorili 
Oravci Plebiscitný pochod:

Hor´ sa, ľud Oravy, na obranu!
Zem ti ruky poľských pánov berú!
Ukáž, že nás viacej, Machajovi,
nekúpi nás ani za milióny
po Dunaj cez Kriváň od Oravy
Slovensko je dávno náš kraj drahý;
fúkaj, Machaj, do poľskej si kaše,
ale Slovensko je naše!
[:Plebiscitný lístoček za čapicu dám,
republike milej ja ho len odovzdám!: ]�

V júni sa tiež zintenzívnili zastrašujúce násilnícke ak-
cie spišsko-oravskej légie, ktorá prepadla četnícku stanicu 
v Podvlku9, Jablonke10 a taktiež 50-ročnú Slovenku Katarí-
nu Štepaňákovú z Pekelníka11. Vyvrcholením jej brutálnej 
činnosti však boli udalosti na Spiši, a to vraždy českoslo-
venských úradníkov v Smerdžonke a bezcitné zabitie slo-
venského richtára Valentína Strončeka v Nedeci.12 Jeho pa-
miatku si na pohreb v Spišskej Starej Vsi 5. júla prišli uctiť, 
okrem veľkého počtu Zamagurčanov, aj zástupcovia čes-
koslovenskej vlády, československej plebiscitnej komisie, 
úradníci a inteligencia z okolia i čestná stráž francúzskeho 
vojska.13 Pod vplyvom týchto udalostí vydala 2. júla Medzi-
národná subkomisia pre plebiscit v Jablonke rozhodnutie 
o odovzdaní všetkých zbraní i výbušných látok, a to pod 
hrozbou väzenia od jedného do šiestich mesiacov a poku-
ty od 1000 do 5000 korún.14

3  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii (1919-1920). In: Z minulosti 
Spiša XVIII. Zost.: I. Chalupecký, Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2010, s. 74.
4  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 8, s. 16.
5  Archiwum Muzea Tatrzańskiego w Zakopanem, Situácia na pričlenenom úze-
mí Spiša a Oravy.
�  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s.14.
7  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 4-5; Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 23, s. 2-3.
�  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 11, s.3.
9  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 8, s. 16.
10  RYDEL, Leon: Wendelin Dziubek – dowódca Legii Orawskeij 1918-1920.  
In: Spisz i Orawa w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. 
Kraków : „Secesja“, 1995, s. 235.
11  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s.13.
12  MAJERIKOVÁ, M.: Tragické júnové dni 1920. In: Život, 2010, č. 6 (624), s. 11-13.
13  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 12, s. 7.
14  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 13, s. 5.

E. Beneš súhlasil s medzinárodnou arbitrážou bez mandátu československého parlamentu
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V júni 1920 sa vystupňovali tiež obvinenia poľskej stra-
ny z násilnosti na Tešínsku a poľský minister zahraničných 
vecí Stanisław Patek vyhlásil, že poľská vláda nebude môcť 
uznať výsledok plebiscitu, ak československá vláda neuro-
bí týmto násilnostiam prietrž. Poľský snem prerokovával 
rezolúciu o prerušení diplomatických stykov s Českoslo-
venskom a poslanec Zamorský dokonca vyhlásil, a to na-
priek čoraz neúspešnejšie sa vyvíjajúcej vojne s Ruskom, 
že vojna proti Československu by bola v Poľsku najpopu-
lárnejšou.15

V tom čase sa už na mierovej konferencii zvažovala mož-
nosť odstúpenia od plebiscitu a riešenie sporu formou ar-
bitráže prostredníctvom belgického kráľa Alberta I. Česko-
slovenská i poľská strana sa mali k tomuto návrhu vyjadriť 
do 15. júla 1920. Ak by do tohto termínu nepodali stano-
visko, mal sa plánovaný plebiscit konať o desať dní neskôr. 
Poľská strana, ktorá považovala belgického monarchu za 
polonofila, poslala pozitívnu odpoveď na návrh z Paríža už 
22. júna 1920. O týždeň neskôr však musel Beneš, napriek 
svojmu osobnému presvedčeniu o arbitráži ako najlepšom 
riešení, ohlásiť nesúhlas československého zahranično-
politického výboru s odstúpením od ľudového hlasovania. 
Nesúhlas československej strany viedol k tomu, že Rada 
Veľvyslancov sa 6. júla opäť priklonila k plebiscitu , na čo 
poľské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo s výhra-
dami. Akceptovalo totiž plebiscit na Tešínsku, ale odmietlo 
jeho konanie na Spiši a Orave.16

Na ďalší vývoj udalostí mala značný vplyv medzinárod-
ná situácia. V júni 1920 bola totiž po zdĺhavých rokova-
niach podpísaná Trianonská zmluva určujúca okrem iného 
hranice medzi Československom a Maďarskom. Poľsko 
ju síce neratifikovalo, ale muselo zobrať na vedomie, že 
Slovensko bolo definitívne začlenené do Československa 
a sen o spoločnej hranici s Maďarskom sa aspoň nateraz 
rozplynul. S ním sa rozplynula aj možnosť „odmeny“ za po-
moc pri zachovaní integrity Uhorska.

Ešte závažnejšie boli udalosti z poľsko-sovietskej voj-
ny. V polovici júna sa začal poľským ústupom pri Kyjeve 
postupný obrat a iniciatívu v tomto konflikte začala pre-
berať boľševická armáda. V júli 1920 bola už približne 40 
kilometrov od Varšavy, čo vážne znepokojovalo aj doho-
dové veľmoci. Možná porážka Poľska by totiž mohla vážne 
ohroziť fungovanie len ťažko sa formujúceho versaillského 
systému17. Situáciu pritom komplikovali ešte aj nepriateľ-
ské vzťahy Poľska s ostatnými susedmi – Litvou, ukrajin-
skými národovcami, Nemeckom a Československom, kde 
navyše v posledných dvoch menovaných blokovali ľavi-
covo orientovaní železniční robotníci životne dôležité ná-
kladné vlaky. Poľsko tak v tejto situácii už nebolo schopné 
samostatne odvrátiť porážku a nevyhnutne potrebovalo 
pomoc dohodových veľmocí. Francúzsko a Veľká Británia 
podmienili svoju účasť na obrane Poľska urovnaním spo-
rov s Československom, Litvou i Ukrajincami. Na základe 

15  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 9, s. 4.
16  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 78-79; Oravské novi-
ny, roč. 1, 1920, č. 11, s. 14.
17  Išlo o systém dvojstranných zmlúv medzi víťaznými a porazenými štátmi po 
prvej svetovej vojne, ktoré určovali hranice, ale aj podmienky existencie a fun-
govania povojnových štátov.

tejto podmienky prebehli v belgickom kúpeľnom mesteč-
ku Spa československo-poľské rozhovory, ale aj kuloárne 
stretnutia Beneša s britskými a francúzskymi diplomatmi, 
na ktorých sa v podstate dohodla nová demarkačná česko-
slovensko-poľská línia. Následne 10. júla 1920 podpísal za 
Československo, avšak bez mandátu od československého 
parlamentu, minister zahraničných vecí Edvard Beneš sú-
hlas s medzinárodnou arbitrážou. V ten istý deň pripojil 
svoj podpis za Poľsko premiér Władysław Grabski. Obaja 
v dokumente prisľúbili lojálne rešpektovať rozhodnutie 
Veľvyslaneckej rady.18

Odstúpenie od plebiscitu sa na Slovensku stretlo s ne-
gatívnou odozvou, pretože sa vo všeobecnosti očakávalo 
na Spiši a Orave hlasovanie v prospech Československa.19 
Protest proti odvolaniu plebiscitu podali taktiež americkí 
Slováci.20 Optimisticky na rozhodnutie nazerali Oravské 

18  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 79-80.
19  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 78.
20  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 15, s. 7.

W. Grabski podpísal súhlas s medzinárodnou arbitrážou za Poľsko

Oznámenie o zrušení plebiscitu v Oravských novinách
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noviny, ktoré vo svojom čísle z 18. júla radostne oznamo-
vali: Oravci a Spišiaci! Plebiscitu nebude! Slovenská pravda 
zvíťazila! – Podrobnosti v budúcom čísle.21 V nasledujúcich 
číslach tento radostný tón prirodzene vyprchal a bol na-
hradený odmeranou konštatáciou nepríjemne prekvapi-
vých udalostí. Odstúpenie od plebiscitu sa však nestretlo 
s pochopením ani v Poľsku.��

Dňa 19. júla totiž predstúpili pred expertnú komisiu Be-
neš a Paderewski, aby prezentovali stanoviská svojich vlád. 
Beneš okrem časti Tešínska požadoval aj celý Spiš a bol ofi-
ciálne náchylný len k drobným korektúram na Orave. Ten-
to jeho maximalistický postoj súvisel jednak s otupením 
očakávanej kritiky československého parlamentu, ktorý sa 
zasadzoval za plebiscit, ale zároveň mal umožniť ústupky 
na Spiši a Orave za ponechanie požadovaných častí Te-
šínska. Paderewski sa odvolával na fakt, že z plebiscitné-
ho územia už boli vyňaté Kysuce a preto žiadal priznanie 
celých plebiscitných území Oravy a Spiša vrátane doliny 
rieky Poprad.23 Na druhý deň prišli do Paríža Semkowicz 
s Machayom, ktorých poinformovali, že zatiaľ čo záležitosti 
Tešínska vyzerajú veľmi zle, tak záležitosti ohľadom Spiša 
a Oravy sa javia pomerne úspešne.24

Po vypočutí oboch strán rozhodla už 28. júla 1920 Veľ-
vyslanecká rada o nových československo-poľských hrani-
ciach. Zatiaľ čo na Těšínsku boli viac-menej naplnené čes-
koslovenské ašpirácie, slovenská časť republiky stratila 25 
obcí s približne 25 000 obyvateľmi. Nová hraničná čiara na 
Orave bola určená takto: „Od bodu, ležiaceho asi poldruha 
kilometra východne od kóty 1725 (Babia hora) na bývalej 
hranici medzi Uhorskom a Haličou až k hornému toku Lip-
nice priamo na západ od kóty 843: čiara, určená na mies-
te samom a ktorá vedie cez kótu 924; odtiaľ až k bodu, 
ležiacemu asi 200 metrov juhovýchodne od stoku Lipnice 
a potoka, tečúceho do Prívarovky; tok Lipnice, odtiaľ k sto-

21  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 13, s. 15.
��  ORLOF, E.: Orawa i Spisz w latach 1918-1920. In: Spisz i Orawa..., s. 23; SEM-
KOWICZ, W.: O Spisz, Orawę i Czadeckie. Garść wspomień i materiałów z lat 
1918-1920. In: Wierchy, roč. 8, 1930, s. 25-27.
23  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 82.
24  ORLOF, E.: Orawa i Spisz w latach 1918-1920..., s. 23.

ku Chyžnianského potoka a Čiernej Oravy, čiara, určená na 
mieste samom a ktorá vedie cez kóty 758 (asi 1 km zá-
padne od Lipnice), 798, 766, 617, blízko cesty Námestovo 
– Jablonka; odtiaľ juhovýchodne až k bodu, ktorý sa má 
určiť na Chyžnianskom potoku asi 2 km severozápadne od 
mostu cez Chyžniansky potok na ceste z Trstenej do Jab-
lonky; tok Chyžnianského potoka proti prúdu; odtiaľ juho-
západne a až k bodu, ktorý sa stanoví na Jelešnej vode, asi 
½ km severne od kóty 654; čiara, určená na mieste samom 
a ktorá vedie cez kótu 659; odtiaľ juhovýchodne až k bodu 
na Jelešnej, ležiacemu asi 1 km západne od Hladovky (pri-
bližne na čiare spojujúcej kóty 754 a 740); tok Jelešnej pro-
ti prúdu; odtiaľ juhovýchodne až k bodu na bývalej hranici 
medzi Uhorskom a Haličou, ležiacemu asi 1 km severne od 
kóty 1230 (Magura): čiara, určená na mieste samom a kto-
rá vedie cez kóty 862, 919 (Bučinka), 955, 967 (Bučník).25 
Do Poľska sa tak malo dostať viac ako 15 000 Oravcov, 
ktorí žili v týchto štrnástich obciach: Bukovina – Podsklie, 
časti obce Dolná Lipnica – Murovanica, Centrum a Kyčory, 
Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Horná Lipnica, Nižná Zubrica, 
Orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie, Vyšná Zubrica, Suchá Hora 
a Hladovka.��

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

25  Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verej-
nosti. Bratislava : Komitét utečencov zo Spiša a Oravy, 1947, s. 11.
��  Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 30, s. 1.

Prvé rozhodnutie Veľvyslaneckej rady prisúdilo Poľsku 14 oravských obcí

Sklamanie a rozhorčenie zavládlo na Orave po rozhodnutí Veľvyslaneckej rady
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jABlOnKA

Na túto tému sa neraz starší obyvatelia Jablonky, 
seniori - dedkovia, rozprávali v našom dome, 
keď prichádzali k nám počas zimných dlhých ve-

čerov, ako to hovorili, „na pošady“. Môj dedko bol najstarší 
v tejto časti Jablonky, kde teraz aj ja bývam, teda v časti 
Husté domy. Rád som ich počúval, keď sa rozprávali o his-
tórii, o tom, ako naši predkovia žili v minulých storočiach. 
Často vraveli, že horná Orava je začiatkom vody a koncom 
chleba. Ľudia museli ťažko pracovať, aby uživili rodiny. Do 
poľných prác zapriahli voly, pretože málokto mal vtedy 
koňa. Chov volov bolo lacnejší, cez leto sa pásli a v zime 
stačila sečka a seno, a pre koňa bol potrebný ovos. Keď 
gazdovia skončili jarné práce, odovzdali voly na spoločné 
pasienky, kde volár – pastier volov na ne dohliadal. Každý 
z gazdov mal jeden alebo dva dni určené na pasenie vo-
lov, podľa toho, ako určil volár. Každý 
gazda teda vedel, kedy má prísť pásť 
voly. Keď sa začalo kosenie trávy v dru-
hej polovici júla, gazdovia si prišli po 
voly a zobrali ich na zvážanie sena. 
Vtedy sa končilo spoločné pasenie 
volov, pri ktorom si volár niečo zaro-
bil a gazdovia sa nemuseli aspoň dva 
mesiace starať o voly. 

Každý gazda sadil bôb i hrach a keď 
nebolo z čoho upiecť chlieb, vtedy sa 
v rodinách varil alebo piekol bôb. Naj-
horší bol rok 1683, keď Sobieského 
vojenský oddiel Litovcov, ktorý viedol 
poľský generál Wyszyński, vydrancoval 
a spustošil Oravu. Mnoho dedín vypálil 
a mor vyzabíjal mnohých obyvateľov 
Oravy. Ľudia utiekli do lesov, aby si za-
chránili aspoň holý život. Môj dedko 
rozprával, čo sa vtedy stalo v Jablonke 
v časti Husté domy na Janovej rali. Istá 
rodina utekala do lesa, ktorý sa nachádza za neveľkým kop-
com. Žena zobrala kravy a jej manžel zobral deti do voza 
i periny. Dobehol ich však vojak na koni a na očiach detí 
zabil ich otca, odťal mu hlavu. Po niekoľkých dňoch títo 
vrahovia opustili Oravu, ľudia sa vrátili z lesov, avšak z ich 
domov zostal len popol. Nastal plač, nariekanie, ľudia trpe-
li hladom, nemali čo jesť, nemali ani krmivo pre dobytok, 
pretože celá úroda bola už zobratá z polí a teda aj spolu 
s domami zhorela. Tie domy, ktoré nezhoreli, boli vyrabo-
vané. Takéhoto činu sa dopustil poľský generál. Ani sa ne-
čudujme, že Sovieti počas druhej svetovej vojny na rozkaz 
Stalina zavraždili tisíce Poliakov v Katyni či na Volinsku. Po-
liaci robili to isté v roku 1683 i po skončení druhej svetovej 
vojny v roku 1945 aj 1946, keď na severnom Spiši i hornej 
Orave banda Jozefa Kuraśa Ognia rabovala i zavraždila via-
cerých ľudí len preto, že sa hlásili k slovenskému pôvodu. 
Okolo 6000 ľudí odišlo v tom čase na Slovensko. Niektorým 
z nich Poliaci hrozili trestom smrti, napríklad richtár Jab-
lonky Ignác Gajniak bol odsúdený na smrť, a pritom ničím 
sa neprevinil, ale hlásil sa k slovenskému pôvodu. Splnilo 

sa porekadlo, ako sa hovorí, že v starožitnom období pred 
naším letopočtom  zločincov vešali na krížoch, aj Pán Ježiš 
Kristus bol ukrižovaný medzi dvoma lotrami. A teraz je to 
naopak – zločincom stavajú pamätníky, ako napríklad Jo-
zefovi Kuraśovi Ogniovi, ktorý bol najhorším banditom na 
Podhalsku a bol vrahom nielen Slovákov či Židov, ale i Po-
liakov a za to mu v Zakopanom ako hrdinovi odhalil 13. au-
gusta 2006 poľský prezident pomník. Avšak žiaden pomník 
nezmaže z jeho rúk krv nevinných ľudí, ktorých zavraždila 
jeho banda a žiaľ tisícov nešťastných, ktorí trpeli a trpia do-
konca života.

Chcem k tomu ešte dodať, že nikdy som nepočul v mé-
diách, aby sa v nich spomínalo o incidentoch, ktoré sa 
odohrali na severnom Spiši a hornej Orave. Veľa sa však 
hovorilo o udalostiach, ktoré sa týkali Poliakov, ako naprí-

klad získanie nezávislosti Poľska 11. no-
vembra či začiatok druhej svetovej vojny 
1. septembra 1939 alebo vojnový stav 
z 13. decembra 1981.

Avšak o tom, čo sa dialo na Tešínsku 
na „Zaolzí“ v septembri 1938 som sa 
dozvedel od priateľa Alojza Ďubka, keď 
sme spolu pôsobili v urbáre. On bol ta-
jomníkom a ja som bol predsedom urbá-
ru v Jablonke. Alojz Ďubek v septembri 
1938 slúžil v poľskej armáde ako kaprál. 
Jeho jednotka sa po Mníchovskej doho-
de zúčastnila tejto operácie. Ako spomí-
nal Alojz Ďubek, v blízkosti hraníc Poliaci 
zhromaždili potrebný počet vojenských 
divízií, delostrelectvo a tanky. Na hranici 
došlo k prestrelke, počas ktorej zahynulo 
6 českých vojakov a dvaja poľskí – gene-
rál a kaprál. Koncom septembra Poliaci 
pohrozili Československu ozbrojeným 
vojenským konfliktom a dali českoslo-

venskej vláde ultimátum, že majú do 24 hodím stiahnuť 
z Tešínska políciu i armádne zložky. V prípade nesplnenia 
tejto požiadavky Poliaci vkročia. Československá vláda pod 
nátlakom z poľskej strany ustúpila  z Tešínska a o mesiac na 
to Poliaci odobrali Slovákom niekoľko dedín na severnom 
Slovensku – na Kysuciach tri dediny, na Orave a na Spiši po 
dve. Ako spomínal môj priateľ Alojz Ďubek, vtedy Stalin po-
hrozil Poliakom, že oľutujú svoj čin, teda to, že napadli na 
Československo. Môžeme tu povedať, že Poliaci provoko-
vali a chceli vyvolať ozbrojený konflikt. Poľské heslo zne-
lo: „Silni, zwarci, gotowi!“  O necelý rok v septembri 1939 
všetko stratili, ako sa hovorí: Kto po cudzie siaha, ten svoje 
stratí. Poliaci sa sťažujú na Sovietsky zväz, že im na začiatku 
druhej svetovej vojny vrazil nôž do chrbta, keď od východu 
napadol na Poľsko, Poľsko však to isté urobilo v roku 1938, 
keď po Mníchovskej dohode odobrali Československu Te-
šínsko „Zaolzie“ a aj niekoľko slovenských dedín.  Mali by sa 
k tomu priznať, že to oni vyvolali toho vlka z lesa.

Karol Novák, Jablonka, december 2011

Foto: archív K. Pieronka

Ako žili ľudia v minulých storočiach na hornej Orave?



1� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Predvianočná nádielka
17. decembra 2011 zorganizovala Daniela Radecká, 

predsedníčka MS SSP v Kacvíne, pre všetky deti zo Základ-
nej školy príjemný večierok, počas ktorého robili vianočné 
ozdoby. Frekvencia bola veľká, z čoho má MS SSP v Kacví-
ne radosť. Detské práce sa dá pozrieť v Slovenskom dome 
kultúry v Kacvíne. (dm)

Vianoce s folklórom a koledami

26. decembra 2011 klubovňu vo Vyšných Lapšoch napl-
nili zvedaví obyvatelia obce, ktorí si prišli pozrieť prvé vy-
stúpenie folklórneho súboru Hajduki, ktorý nacvičuje pod 
vedením Márie Jadamcovej. Náplň programu tvorili spiš-
ské spevy a tance. Nakoniec zaspievali aj koledy a ponúkli 
divákov zákuskami a kávou. Diváci ich odmenili štedrým 
potleskom a výťažok z akcie sa použije na ušite krojov pre 
súbor. Touto cestou sa chcú členovia súboru poďakovať 
všetkým zhromaždeným za finančnú podporu. (dm) 

Pomenovanie podsrnianskej školy
Dňa 15. decembra 2011 sa v Podsrní uskutočnila sláv-

nosť pomenovania podsrnianskej školy, ktorá získala no-
vých patrónov, prezidentský pár, ktorý zahynul počas le-
teckej nehody, Lecha a Máriu Kaczyńských. Na slávnosť 
prišla okrem viacerých poslancov spojených s politickou 
stranou PiS taktiež dcéra Lecha a Márie Kaczynských, Mária  
Kaczyńska-Dubieniecka. Ako povedala vo svojom príhovore, 
podsrnianska škola je prvou školou, ktorá nesie meno obi-
dvoch jej rodičov. V mnohých zazneli slová o patriotizme, 
ktorý bol charakteristickou črtou prezidenta Lecha Kaczyń-
ského a jeho manželky. Tieto slová zazneli taktiež v blaho-
prianiach od hostí určených mladým žiakom, ktorých patri-
otizmus by mal byť hádam ich najdôležitejšou vlastnosťou. 
Ja len na záver dodám, že Mária Kaczyńska pri jednej z náv-
štev zástupcov slovenskej menšiny v Poľsku v prezident-
skom paláci sa dozvedala, kde presne sa nachádzajú regió-

krátko ZO sPIŠA, ORAVY, KRAKOVA A slIeZsKA

nový pomník j. Kurasiovi „Ogniovi“!
Nedávno gimná rada v Novom Targu na svojom zasad-

nutí odsúhlasila 7 hlasmi za, 6 proti a 8 zdržanými výstavbu 
nového pomníka J. Kurasia „Ognia“ v pohorí Gorce pod vr-
chom Turbacz. Pomník chce postaviť nadácia Pamätajme 
(poľ. Pamiętajmy), ktorá je zaevidovaná vo Varšave a už 
postavila pomník J. Kurasovi „Ogniovi“ v Zakopanom. 

Táto informácia rozvírila ostrú diskusiu na túto tému. 
Niet sa čo čudovať, veď povojnové udalosti na našom po-
hraničí jasne a zreteľne hovoria o trestných skutkoch, kto-
ré páchala banda Ognia pod jeho vedením, o. i. rozsudky 
smrti, rozkazy o okamžitom odchode z územia Poľska pod 
trestom smrti, rabovanie spišských i oravských obcí, zabi-
tie štyroch otcov rodín z Novej Belej len preto, že sa hlásili 
k slovenskej národnosti – nie sú to chvályhodné činy! Proti 
tomuto rozhodnutiu protestuje Spolok Slovákov v Poľsku. 
Dodnes žijú ľudia, ktorí osobne a na vlastnej koži pocíti-
li trpkú ruku bandy „Ognia“ a deti, ktoré plaču za svojimi 
otcami. Je to pomník stavaný na veľkej ľudskej krivde a bo-
lesti! (aj) 

nové požiarnické vozidlo  
pre dolnozubrických požiarnikov

Dňa 13. decembra 2011 prevzali v Čenstochovej dol-
nozubrickí požiarnici nové ľahké zásahové vozidlo Peugeot 
Boxer. Kúpili ho vďaka finančnej pomoci gminy Jablonka 
a finančným prostriedkom z Malopoľského regionálneho 
operačného programu. Časť financií doložila taktiež miest-
na jednotka. Oficiálne uvedenie nového vozidla v mieste 
nového pôsobenia sa uskutočnilo o tri dni neskôr. (ms)

súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu
Na predvianočnej súťaží o najkrajšiu vianočnú ikebanu, 

ktorá bola vyhlásená vedúcou klubovne vo Vyšných Lap-
šoch Dorotou Mošovou sa prihlásili iba štyria žiaci z tamoj-
šej ZŠ: Kinga Krišíková, Dávid Starostovič, Gabrielka Kedžu-
chová a Natália Starostovičova, za čo im ďakujeme a každý 
z ich bol odmenený krásnou cenou. (dm)

Kinga KrišíkováDávid Starostovič

Foto: Roman Stańczak
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ny, v ktorých žijú Slováci. Keď sa dozvedela o severnom Spiši 
i hornej Orave, a taktiež o veľkosti týchto území, dodala, že 
také veľké Poľsko by mohlo vrátiť tieto zabrané územia späť 
Slovensku. Nuž nielen patriotizmus, ale i veľkodušnosť bola 
črtou nových patrónov podsrnianskej školy. (ms)

Kostol prístupný aj pre postihnutých
V Repiskách - Grocholovom Potoku obyvatelia pri úpra-

ve vchodu do kostola sa postarali, aby bol prispôsobený aj 
pre postihnutých na vozíčkoch. Tým pádom sa do kostola 
môžu dostať všetci veriaci. (dm)

Futbalový turnaj v Mikolove
V novembri 2011 sa uskutočnil 19. medzinárodný futba-

lový turnaj o putovný pohár primátora Mikolova. Zúčastni-
lo sa ho päť družstiev: Družstvo Okresného veliteľstva po-
lície v Mikolove, Mestskej polície v Mikolove, Mestského 
športovo-rekreačného strediska, Mestského úradu z Ilavy 
zo Slovenska a Elektrárne z Łazisk. Zápasy prebiehali v du-
chu fair play a medzinárodnej spolupráce. Po nich účast-
níci v priateľskej atmosfére rozoberali hru. Víťazom sa sta-
lo družstvo Mestského úradu z Ilavy, druhé umiestnenie 
patrilo Mestskej polícii z Mikolova a tretie miesto získalo 
Okresné veliteľstvo polície v Mikolove. (brono) 

Odvoz odpadu v Pekelníku a Podsklí
Gminný úrad v Czarnom Dunajci informuje, že komu-

nálny odpad z týchto dvoch oravských obcí bude tento rok 
vyvážaný každý tretí pondelok mesiaca. (ms)

Preteky psích záprahov
V Mikolove sa v dňoch 19. až 20. novembra 2011 usku-

točnila II. medzinárodná súťaž psích záprahov „Kamionka 
199“ pod záštitou primátora Mikolova. Organizátorom 
podujatia bol klub Husky Fun. Medzi účastníkmi boli aj 
pretekári zo Slovenska a z radov krajanov. (brono)

Vianočné posedenie v Krakove
Dňa 27. decembra t.r. sa na fare pri kostole Sv. Kríža usku-

točnilo vianočné stretnutie, ktoré zorganizoval generálny 
konzul Marek Lisánsky spolu s dp. farárom Pawłom Kubanim 
a na ktoré boli pozvaní o.i. členovia Miestnej skupiny Spolku 
Slovákov v Poľsku, akademickí učitelia zo slovakistiky, i ďalší 
Slováci, ktorí pôsobia či pracujú v Krakove. Samozrejme, že 
na stretnutí nechýbal ani čestný predseda krakovskej miest-
nej skupiny J. M. Bożyk, a tak si všetci nielenže pochutili na 
vynikajúcej kapustnici, koláčikoch a dobrom slovenskom 
víne, ale sa k tomu vyspievali do sýtosti. (ms)

Radostnú novinu nesieme Vám...
Kolednícka tradícia v Novej Belej je stále živá a to záslu-

hou gymnazistov, ktorí už po štedrej večeri sa vybrali ko-
ledovať s jasličkami do obecných domácnosti. S peknými 
textami, vinšmi a spevom kolied putovali od domu k domu 
a ozvláštňovali ľuďom Vianoce. (aj)
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Koncert na počesť  
jána Cikkera
Dňa 10 decembra 2011 sa v krakovskom konzer-

vatóriu uskutočnil koncert pri príležitosti 100. 
výročia narodenia významného slovenského 

hudobného skladateľa Jána Cikkera. Koncert zorganizo-
val Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove 
v spolupráci s Konzervatóriom v Krakove. Hostia si mohli 
vypočuť viaceré skladby v podaní sopranistky Andrei Ča-
jovej – Vizvári, klavíristky Viery Bartošovej a huslistu Petra 
Michalicu, ktorý nás zároveň sprevádzal celým koncer-
tom. V ich podaní sme si vypočuli nielen známe skladby 
slovenského virtuóza ako napr. výber štyroch slovenských 
ľudových piesní, Tatranské potoky či Sonatínu, ktorú pre 
husle a klavír upravil B. Urban, ale i ďalšie skladby sveto-
vých skladateľov, Ilju Zeljenku, Antonína Dvořáka, Honora-
ta Cotteliho, či Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zaujímavý 
výber a interpretácia skladieb s výborným moderovaním 
sa stali námetom diskusií počas slávnostného prípitku, na 
ktoré hlavný organizátor koncertu genenerálny konzul SR 
v Krakove M. Lisánsky pozval všetkých hostí.

ján Cikker
Ján Cikker sa narodil 29.7.1911 v Banskej Bystrici. Bol 

hudobným skladateľom, pedagógom, národným umel-
com. Prvé hudobné vzdelanie získal u svojej matky Márie 
(rodným menom Psotková), učiteľky hudby v Banskej Bys-
trici, kde sa intenzívne zúčastňoval aj na miestnom hudob-
nom živote. Študoval v rokoch 1930-36 na Štátnom kon-
zervatóriu v Prahe (skladbu, dirigovanie a organ u J. Křičku, 
P. Dědečka, B.A. Wiedermanna, v majstrovskej kompozič-
nej triede V. Nováka), v rokoch 1936 až 37 na viedenskej 
Hudobnej akadémii u F. Weingartnera. V rokoch 1938-51 
bol profesorom hudobnej teórie na konzervatóriu v Brati-
slave, v rokoch 1945-48 pôsobil ako dramaturg opery SND, 
od 1951 ako profesor hudobnej skladby na VŠMU.

Už počas pražských štúdií skomponoval diela, ktoré sú 
charakteristické emocionalitou, expresívnosťou výrazu, 
vyspelým hudobným jazykom, tanečným dynamizmom 
a slovenským koloritom. Častými námetmi Cikkerovej 

hudby sú idylické a dramatické reflexie na prírodu, hu-
mánne ideály a osobné zážitky. Počas 2. svetovej vojny sa 
táto inšpiračná sféra obohatila výraznými protivojnovými 
postojmi. Z týchto koreňov vyrástli diela Cantus filiorum 
- kantáta pre miešaný zbor, basové sólo a veľký orchester 
(1940), Leto - symfonická báseň pre veľký orchester a sólo-
vú recitáciu (1943). V októbri 1944 zložil v Banskej Bystrici 
Povstalecký pochod - najvýznamnejšie hudobné dielo zo 
SNP. Charakteristické námetové črty a štýlové prvky tvor-
cu sa naplno uplatnili aj v ďalších symfonických dielach, 
ktoré sa stali trvalou súčasťou reprezentatívneho reperto-
áru slovenskej hudby. Najvýznamnejšie umelecké úspechy 
dosiahol Cikker v opernej tvorbe: Juro Jánošík (1950-53, 
SND 1954), Beg Bajazid (1955-56, SND 1957), Vzkriesenie 
- na námet L. N. Tolstého (1960-61, Národné divadlo Pra-
ha 1962), Mr. Scrooge - na námet Ch. Dickensa (1957-58, 
Staatstheater Kassel, NSR 1963), Hra o láske a smrti - na 
námet R. Rollanda (1967-68, Nationaltheater Mníchov, 
NSR 1969), Coriolanus - na námet W. Shakespeara (1970-
73, Národné divadlo Praha 1974). Opery uviedli s veľkým 
ohlasom ďalšie československé a zahraničné scény (Koši-
ce, Banská Bystrica, Stuttgart, Bern, Edinburgh a inde). Od 
roku 1973 bol predsedom Slovenskej hudobnej rady. Po-
čas svojho života získal viacero ocenení: Slovenská národ-
ná cena (1945), Československá cena mieru (1951), štátna 
cena K. Gottwalda (1955, 1963, 1975), zaslúžilý umelec 
(1961), národný umelec (1966), Herderova cena vo Vied-
ni (1966), Madáchova cena v Budapešti (1966), Rad práce 
(1971), Cena UNESCO za hudbu (1977). 

Zomrel 21.12.1989 v Bratislave.
Marián Smondek

KRAKOV

Klavíristka Viera Bartošová

Nádherný spev v podaní sopranistky Andrei Čajovej – Vizvári

Huslista Peter Michalica nás vtipnými komentármi sprevádzal celým koncertom
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nOVá BelA

Vyrobia pre nás  
zásahové vozidlo

Dobrovoľný požiarny zbor v Novej Belej sa dlhšie ob-
dobie pripravoval na kúpu zásahového požiarnického vozi-
dla. V októbri 2011 sa uskutočnila v obci zbierka na tento 
účel. Viac informácii o tom nám poskytol predseda DPZ 
Pavol Dluhý, ktorý nám ozrejmil celý proces vybavovania 
potrebných záležitostí predchádzajúcich kúpu vozidla. 
Poznamenajme, že požiarnici chcú, aby zásahové vozidlo 
bolo stopercentne účinné v prípade ohrozenia ohňom ra-
dovej zástavby, aká je v obci. 

Dôležité je, ako zdôraznil predseda DPZ, aby každý 
z nás bdel a dodržiaval protipožiarne opatrenia v našich 
domácnostiach, ako aj v hospodárskych stavbách.

- Udalosti, ktoré sa udiali v obci Nová Bela dňa 30. mája 
2009, teda požiar, ktorý pohltil deväť hospodárskych sta-
vieb a štyri dňa 3. septembra 2010, definitívne potvrdili 
myšlienku o súrnom a nevyhnutnom zlepšení základného 
protipožiarneho vybavenia, akým je zásahový automo-
bil, ktorý by mal podávať lepší výkon a mať väčšiu vodnú 
nádrž, - podotkol P. Dluhý. - Súčasne používané zásahové 
vozidlo bolo vyrobené v roku 1979, takže má už viac ako 
30 rokov. Kúpené bolo v Slovenskej republike v roku 1994 
z prostriedkov DPZ a zo zbierok od obyvateľov našej obce. 
Prispôsobovanie vozidla a konštrukčné zmeny vykonané 
na ňom, či stav vodnej armatúry aj tak nedávajú istotu, že  
v prípade potreby budeme môcť účinne zasiahnuť v plnom 
rozsahu. Napriek modernizácii toto vozidlo stále vyžaduje 
ďalšie opravy. Dôsledok je taký, že sa vynakladajú peniaze 
bez garancie získania lepšieho výkonu. 

Našim snahám získať nové zásahové vozidlo pred-
chádzali viaceré organizačné prípravy, ktoré výbor DPZ 
Nová Belá podnikol a realizoval. K týmto záležitostiam 
patrilo o. i.: 
- získanie uznesenia valného zhromaždenia členov DPZ 
o nevyhnutnosti kúpy nového požiarneho automobilu;
- predloženie žiadosti o dofinancovanie na obecnej 
schôdzi;
- predloženie žiadosti o dofinancovanie na Gminom úrade 
v Novom Targu.

Tieto činnosti si vyžadovali veľa času a mnohé konzul-
tácie. Po získaní kladných odpovedí ohľadom pomoci pri 
nakúpe automobilu sa podnikli kroky, aby sa našlo vhodné 
riešenie. V prvom rade výbor DPZ určil výšku finančných 
prostriedkov, ktoré môže určiť na nákup požiarneho vo-
zidla a prijal uznesenia týkajúce sa technických údajov, 
ktoré by mal spĺňať nový automobil. Zohľadňujúc radovú 
zástavbu obce, výbor sa dohodol, že by to mal byť automo-
bil predovšetkým s veľkou vodnou nádržou s objemom 7 
až 9 tisíc litrov vody, schopný prepraviť štyroch až šiestich 
požiarnikov so základnou hasičskou výbavou. V tejto veci 
sme začali intenzívne korešpondovať s podnikmi zaobera-
júcimi sa predajom používaných automobilov dovážaných 
zo zahraničia.

Po oboznámení sa s ponukami niekoľkých firiem sme 
zvážili ponúkane riešenia. Ukázalo sa, že máme veľký 
problém s nájdením automobilu, ktorý by spĺňal naše 
požiadavky týkajúce sa technických možností automobi-
lu, preto sme sa rozhodli pre kúpu podvozku nákladného 
automobilu s veľkou nosnosťou, na ktorom by sa dalo 
urobiť nadstavbu. Podarilo sa nám nadviazať partnerskú 
spoluprácu s podnikom Reno-Poľsko, ktorej predstaviteľ 
vyhliadol pre nás podvozok vhodného nákladného auto-
mobilu. Tento podvozok po požadovanom prispôsobení 
bol nami akceptovaný a pripustený k ďalším prácam čiže 
ďalšej montáži. Medzitým sme intenzívne hľadali vykoná-
vateľa, ktorý by urobil požadovanú požiarnu nadstavbu. 
V praxi to vyzerá tak, že na základnú časť, teda podvozok 
nového automobilu, tvorí nosný rám spolu s kolesami, na 
ktorý je pripevnená kabína a na ráme sa už vykonáva od 
základov nová nadstavba. Vo veci nadstavby sme sa ob-
rátili na viaceré firmy a dostali sme zaujímavú ponuku od 
firmy OSINY, ktorá sídli neďaleko Čenstochovej. Predsta-
viteľ tohto podniku nadviazal kontakt s Reno-Poľsko a po 
vykonaní obhliadky akceptoval podvozok do ďalších prác 
a prestavby na požiarnické vozidlo, čo sa zároveň jedno-
značne spájalo aj s jeho kúpou. Medzičasom sa uskutoč-
nilo zasadnutie zástupcov Gminého úradu v Novom Tar-
gu, výboru DPZ v Novej Belej a riaditeľa podniku OSINY 
vo veci financovania nákupu a ostatných výdavkov, ktoré 
malo pohltiť prispôsobenie vozidla požiarnikom. Počas 
stretnutia sme sa dohodli na detailoch. Po stretnutí a zá-
roveň po predložení žiadosti bola v decembri minulého 
roku udelená dotácia pre našu požiarnickú jednotku vo 
výške 150 000 zl z rozpočtu gminy na čiastočné hradenie 
nadstavby.

Neustále spolupracujeme s vykonávateľom, konzultuje-
me technické riešenia, lebo vzhľadom na finančné obme-
dzenia nie všetko sa dá urobiť. Firma nás zároveň uistila, 
že zásahové požiarnické vozidlo bude hotové do konca 
februára. Pred nami, požiarnikmi, je však ešte veľa práce 
a vecí, ktoré musíme vyriešiť, aby sme túto iniciatívu do-
viedli k šťastnému a efektívnemu koncu. Myslím si, že na 
poďakovanie ešte len nadíde vhodná chvíľa, ale už dnes 
ďakujem každému, kto podporil našu snahu. Ďakujeme za 
každé gesto dobrej vôle, za každé dobré slovo vyrieknuté 
v tejto veci najmä obyvateľom našej obce, ktorí nás štedro 
podporili počas organizovanej zbierky a poslancom Gmi-
nej rady v Novom Targu, i urbáru Novej Belej, ktorý nám 
poskytol finančná pomoc vo výške 10 000 zl. Celkovo nové 
vozidlo by malo stať 220 000 zl. Všetkým našim dobrodin-
com prajeme dobrý rok 2012.

Toľko zo slov predsedu DPZ v Novej Belej Pavla Dlu-
hého. Ďakujem mu za poskytnuté informácie. O ďalšom 
osude zásahového vozidla budeme informovať v ďalších 
číslach nášho časopisu. Zároveň chcem popriať členom 
DPZ Nová Belá veľa síl do ukončenia načatej investície a čo 
najmenej výjazdov na zavíjanie červeného kohúta. 

Dorota Mošová
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Z diania nA slOVensKU

Nové publikácie  
o spiši a Orave
Poklady dejín a kultúry Oravy

Orava je krajom, ktorý v sebe 
iste ukrýva množstvo po-
kladov, tak duchovných, 

ako aj materiálnych. Priblížiť ich či-
tateľom sa pokúsil Doc. Dr. Augustín 
Maťovčík, DrSc. v obrazovo-doku-
mentárnej publikácii Poklady dejín 
a kultúry Oravy. V ôsmych kapitolách 
sú zaznamenané prírodné krásy, his-
tória, etnografia a duchovný život 

ľudí, drevená architektúra, kultúra, významné osobnosti 

do marcových volieb pôjde 26 strán a hnutí 
Do polovice decembra 2011 mohli politické strany 

a hnutia na Slovensku zostaviť a prihlásiť svoje kandidát-
ky do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú 
konať v marci 2012. O hlasy voličov sa bude uchádzať 
26 politických strán, ktoré majú na svojich kandidátkach 
2971 kandidátov. Kandidovať malo záujem aj šesť fyzic-
kých osôb, čo však slovenské zákony neumožňujú. Prvé 
zasadnutie Ústrednej volebnej komisie sa konalo 15. de-
cembra. Na základe žrebovania sa jej predsedom stal zá-
stupca Strany maďarskej koalície Péter Nyilfa a podpred-
sedníčkou zástupkyňa strany Smer – Sociálna demokracia 
Tatiana Janečková.

sR podporuje zmenu lisabonskej zmluvy
Premiérka SR Iveta Radičová dostala od slovenskej 

vlády mandát, aby na summite v Bruseli 10. decembra 
2011 podporila nemecko-francúzske návrhy na zavedenia 
fiškálnej únie, ktorá bude znamenať prísnejšiu kontrolu 
rozpočtov štátov eurozóny, ešte pred ich zostavením a au-
tomatické sankcie pre zadlžené krajiny. Zároveň by bolo 
v eurozóne zrušené právo veta, s čím však nesúhlasia via-
cerí predstavitelia slovenských politických strán a žiadajú 
v tejto otázke vyhlásenie referenda.

českí lekári pomohli slovensku
Necelá tridsiatka vojenských lekárov z Čiech, najmä 

z oblasti chirurgie, traumatológie a anestéziológie prišla 
na Slovensko po vyhlásení núdzového stavu. Počas svoj-
ho pôsobenia v niekoľkých slovenských nemocniciach vy-
konala vyše deväťdesiat urgentných výkonov, kde by bez 
okamžitej pomoci došlo k ohrozeniu života pacientov.

Zomrel posledný československý prezident
Dňa 18. decembra 2011 zomrel vo veku 75 rokov po-

sledný spoločný prezident Slovákov a Čechov Václav Havel. 
Posledná rozlúčka, ktorej sa zúčastnili viaceré osobnosti 
kultúrneho a politického života z domova i zo zahraničia, 
medzi inými aj slovenský prezident Ivan Gašparovič, sa 
konala o štyri dni neskôr v katedrále sv. Víta na Pražskom 
hrade.

nový sadzobník pokút
Ak sa chystáte autom na Slovensko, tak vedzte, že tu 

platí už nový sadzobník pokút, na základe ktorého zákon 
umožňuje uložiť za priestupok blokovú pokutu až do 650 
eur. Napríklad za ohrozenie chodca na priechode hrozí po-
kuta 150 eur, rovnako aj prípade ohrozenia či obmedzenia 
iného účastníka cestnej premávky. Za porušenie zákazu 
predchádzania môžete zaplatiť 100 eur a ak zastavíte na 
priechode pre chodcov alebo cyklistov 60 eur. Sčasti sa 
znížili pokuty za prekročenie rýchlosti a pribudli niektoré 

nové sankcie súvisiace s prijatím nového cestného zákona, 
o ktorom sme písali v minulom čísle.

slováci chudobnejú 
Podľa ekonómov nebol minulý rok pre Slovenskú re-

publiku veľmi úspešný. Hospodárstvo postupne spomaľo-
valo svoj rast a ceny stúpali rýchlejšie ako platy, čo v praxi 
znamenalo, že si Slováci mohli dovoliť menej a sú teda chu-
dobnejší ako vlani. Okrem toho sa nezamestnanosť držala 
počas celého uplynulého roku nad trinástimi percentami. 
Začiatkom roka 2012 získalo Slovensko ďalšie nelichotivé 
prvenstvo v Európskej únii, ceny tu totiž rastú najrýchlejšie 
spomedzi všetkých krajín.

 (mm-m)

Poplatky za diaľnice na slovensku v roku 2012
Platnosť diaľničných nálepiek na rok 2012 pre moto-

rové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prí-
pojného vozidla: 

- 10-dňová nálepka je platná 10 dní vrátane vyznače-
ného dňa stojí 10 €,

- mesačná nálepka je platná 30 dní vrátane vyznačené-
ho dňa v hodnote 14 €,

- ročná nálepka je platná od 1. januára 2012 do 31. 
januára 2013 a stojí 50 €.

Rovnaké ceny platia pre prípojné vozidlá kategórie O1 
a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G 
a N1G. Diaľničné nálepky si môžete v SR zakúpiť na hra-
ničných priechodoch, vybraných čerpacích staniciach, vy-
braných prevádzkach pošty a iných predajných miestach. 
Všetky predajné miesta sú riadne označené. Viac informá-
cií nájdete: www.ndsas.sk a www.emyto.sk.

(Ján Bošnovič)
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s obcou Nedeca, ktorej detský folklórny súbor účinkoval 
aj na miestnych oslavách a v poslednom období nadviazal 
úzku spoluprácu s obcou Fridman, kde predseda miest-
nej organizácie Slovákov žijúcich v Poľsku František Pleva 
navrhol spoluprácu na úseku kultúry, ale aj športu. Túto 
ponuku sme s radosťou prijali a už teraz ich pozývame na 
volejbalový turnaj do Spišskej Starej Vsi, ktorý sa koná na 
počesť Dr. Mariána Klačka, in memoriam. Turnaj sa usku-
toční v mesiaci jún 2012 a je organizovaný pod záštitou 
Slovenskej volejbalovej federácie.

Ing. Milan Budzák

Zuberec

Už vyše 400 rokov svojej 
existencie má za sebou 
aj malá dedinka pod Ro-

háčmi Zuberec, pričom len pred 
niekoľkými týždňami sa objavila 
na knižnom trhu monografia tejto 
oravskej obce, ktorá vznikla pod ve-
dením PhDr. Cecílie Matysovej. Vo 
vyše 540-stranovej knihe sa môžete 
oboznámiť s krásami živej i neživej 
prírody, ktorá je v tejto oblasti sku-
točne neopakovateľná. Podstatnú 

časť publikácie tvorí história obce, a to od čias jej vzniku 
až po súčasnosť. Dozvedieť sa tak môžete nielen o založe-
ní Zuberca, povinnostiach jeho obyvateľov, poľnohospo-
dárstve, salašníctve, remeslách, ale aj o zbojníckej dedi-
ne Bystrá, ničivom nájazde litovských žoldnierov Kazimíra 
Sapiehu či živelných pohromách. Zaujímavé sú tiež súpisy 
obyvateľov, kde sa nachádzajú mená známe aj na Spiši ako 
napríklad Majerčák, Živčák, Štefaniak. Keďže Zuberec je 
vyhľadávanou turistickou oblasťou, súčasťou monografie 
je kapitola o cestovnom ruchu a turistike, kde okrem iného 
nájdete Múzeum oravskej dediny. Pomerne rozsiahla časť 
je venovaná etnológií so zaujímavými ukážkami zuberské-
ho nárečia. Publikáciu dopĺňajú informácie zo školstva, 
kultúry, lesníctva, cirkvi, športu a významných osobností 
pochádzajúcich z tohto pekného kraja.

mm-m

evanjelium ježiša Krista v spišskom nárečí

Na slovenskom vianočnom 
knižnom trhu sa objavila 
sympatická kniha, ktorá 

potešila nielen Spišiakov. Anton Kret 
preložil do spišského nárečia, použí-
vaného v Smižanoch, Spišskej Novej 
Vsi a najbližšom okolí štyri evanjeliá. 
Pripojený je úvod  k dôkladnému 
slovníku s niektorými ustálenými 
spojeniami a širšou záverečnou štú-
diou o spišskom nárečí.    

 jš

či súčasnosť Oravy. Slovami samotného autora: V symbo-
lickej skratke vytypovaných obrazov a literárnych textov 
približujeme na historickom pozadí krásy oravskej prírody. 
Chceme predstaviť oravského človeka, lopotiaceho sa na 
rodnej hrude v mestečkách a dedinách, ktoré dýchali nád-
herou drevenej architektúry; poznať ľud Oravy, ktorý v ta-
komto prostredí žil svojím vlastným duchovným životom 
a kresťanskou vierou, v ktorom vynikajúci i menej známi 
dejatelia po stáročia tvorili a rozvíjali pestrú paletu kultúry 
v jej mnohotvárnej podobe.

Kniha je skutočne pekná, škoda len, že nezahŕňa v sebe 
aj tú časť Oravy, ktorá je dnes súčasťou Poľska, ale v minu-
losti tvorila s ostatnou časťou jednotný kultúrny, hospo-
dársky i administratívny celok. Iste by autor i tu našiel veľa 
pokladov, a tak sa hádam dočkáme aj ďalšej časti...

mm-m

jezersko dedinka v údolí jazera

V minulom roku si malá za-
magurská dedinka Jezersko 
pripomenula 400. výročie 

prvej písomnej zmienky o jej exis-
tencii. Obec Jezersko sa rozprestiera 
v úzkom 4 km dlhom údolí, ktoré sa 
začína jeden kilometer na sever od 
niekdajšej obce Hágy, ktorá je dnes 
súčasťou obce Reľov. Neveľký chotár 
je vklinený medzi chotáre Spišských 
Hanušoviec, Malej a Veľkej Franko-

vej, Ždiaru a Lendaku. Obec dostala svoje meno od jazera 
ležiaceho v nadmorskej výške 919 m pod strmým svahom 
v smrekovom lese. Najstaršie pomenovanie obce je zná-
me z výkupného listu zemepána nedeckého panstva Juraja 
Horvátha Palocsaya z Plavča, zo dňa 20. októbra 1611, pre 
spišskohanušovského občana Christofera.

Pri tejto významnej udalosti sa skupina autorov Ing. 
Milan Budzák, Mgr. Eduard Pavlík a PhDr. Ondrej Štefaňák, 
Phd. podujala vytvoriť publikáciu pod názvom Jezersko de-
dinka v údolí jazera. Za pomoci ďalších nadšencov PhDr. 
Ondreja Želonku, správcu farnosti Spišské Hanušovce, pod 
ktorú obec donedávna patrila a Mgr. Petra Nebusa, správ-
cu farnosti Reľov, pod ktorú v súčasnom období filiálka 
Jezersko patrí, sa podarilo uvedenú publikáciu uviesť do 
života. Táto udalosť sa uskutočnila dňa 7. augusta tohto 
roku pri príležitosti obecných osláv, ktorých hlavnou uda-
losťou bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spolu 
s ďalšími kňazmi novovymenovaný spišský diecézny bis-
kup mons. Štefan Sečka.

Otcovi biskupovi ako prvému bola táto publikácia odo-
vzdaná. Spolu s ním ju obdržali prítomní sedemnásti kňazi, 
ktorí sa osláv zúčastnili. Pre nás, autorov, je veľkým po-
tešením výnimočný záujem miestnych občanov, rodákov, 
ako aj návštevníkov obce. Patrí sa poďakovať aj sponzo-
rom, pre ktorých sa vydanie tejto monografie stalo srd-
covou záležitosťou. Občianske združenie Priatelia obce 
Jezersko okrem uvedenej aktivity úzko spolupracuje aj so 
zamagurskými dedinkami na druhej strane hranice, a to 
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VYŠnÉ lAPŠe

Obvodná volebná schôdza 
na spiši
Na Spiši po dovŕšení volebných schôdzi v miest-

nych skupinách, bola 11. decembra 2011 zvo-
laná obvodným predsedom SSP na Spiši Fran-

tiškom Mlynarčíkom obvodná volebná schôdza. V klubovni 
vo Vyšných Lapšoch sa zišli delegáti zo všetkých miestnych 
skupín na Spiši, aby si vypočuli správu za uplynulé volebné 
obdobie a diskutovali o problémových otázkach tykajúcich 
sa krajanského hnutia.

Schôdzu otvoril obvodný predseda F. Mlynarčík, ktorý 
privítal všetkých zhromaždených a pozval k predsední-
ckemu stolu podpredsedu Spolku D. Surmu, generálneho 
tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa, podpredsedov OV SSP na 
Spiši M. Bryjovú a F. Plevu a tajomníčku A. Klukošovskú. Po 
úvodnom slove krajania zvolili za predsedu schôdze Do-
minika Surmu, ktorý poďakoval za dôveru a prevzal slovo. 
Poprosil predsedu OV SSP na Spiši F. Mlynarčíka o pred-
nesenie správy z činnosti za uplynulé volebné obdobie. 
V správe sme počuli: - V medzizjazdovom období obvodný 
výbor na Spiši zorganizoval dve schôdze, na ktorých sa ro-
kovalo o aktuálnych otázkach spolkového života. Obvodný 
výbor podporoval a zúčastňoval sa všetkých spoločensko-
kultúrnych podujatí organizovaných Spolkom, miestnymi 
skupinami a to nielen na Spiši. K cyklickým podujatiam 

organizovaným na Spiši patria Dni slovenskej kultúry, Fa-
šiangy-Ostatki, Prehliadka dychoviek, súťaže pre školskú 
mládež, oblátkovo-novoročné stretnutia. Obvodný výbor 
zorganizoval, zúčastňoval sa a podporoval volebnú kam-
paň v miestnych skupinách, ktorá sa ukončila v novembri 
2011. Na Spiši máme 16 miestnych skupín v štrnástich ob-
ciach. V piatich miestnych skupinách krajania zverili funk-
ciu predsedov novým krajanom. 

V súčasnosti našou najväčšou starosťou je vyučovanie 
slovenského jazyka na školách. Po školskej reforme v Poľ-
sku na dvojstupňové základné vzdelanie sa nám prihlasu-
je na slovenčinu čoraz menej žiakov. Žiaci po prechode zo 
základnej školy na gymnázium sa na slovenčinu zapisujú 
len niektorí alebo vôbec. Slovenčina sa učí na základných 
školách v Jurgove, Krempachoch, Nedeci, Kacvíne a Novej 
Belej, kde v minulom roku zanikla posledná slovenská škola 
a tým aj samostatné dvojjazyčné triedy. A na gymnáziách 
v Krempachoch, Nižných Lapšoch a Białke Tatrzańskej. 

Ďalšou dôležitou otázkou sú slovenské bohoslužby 
v spišských kostoloch. K dnešnému dňu sa konajú slo-
venské sv. omše v šiestich obciach: v Novej Belej, Nedeci, 
Jurgove, Krempachoch, Kacvíne, Vyšných Lapšoch. Treba 
pritom  podotknúť, že ich rozsah je rozdielny. V niektorých 
obciach sú slovenské bohoslužby častejšie a v niektorých 
len v nedeľu.

Pokiaľ ide o kultúrnu činnosť na Spiši, spomínané po-
dujatia sa tešia veľkému záujmu verejnosti. Máme jeden 
folklórny súbor Spiš, mládežnícku dychovku v Kacvíne a dy-

chovku v Novej Belej, ktoré pôsobia pri Spolku. Práve v No-
vej Belej vzniká Centrum slovenskej kultúry, ktorého spre-
vádzkovanie je pre nás veľmi dôležité a závisí od podpory 
zo Slovenska i Poľska.  

Našou snahou je udržať spolkový život a kultúrnu čin-
nosť na doterajšej úrovni, aby stále pretrvávala v pove-
domí našich krajanov a tradíciách v našich obciach. Veľ-
mi dôležitou úlohou je  získavanie nových členov, najmä 
mladších od nás.

F. Mlynarčík poďakoval za pozornosť a spoluprácu do-
terajšiemu výboru. Následne predseda schôdze poprosil 
o prednesenie správy revíznej komisie. Predniesla ju kra-
janka Anna Bendiková, členka revíznej komisie, obsahova-
la návrh udeliť absolutórium ustupujúcemu obvodnému 

F. Mlynarčík prednáša správu z činnosti OV SSP na Spiši

Diskusia medzi krajanmi z Nižných Lápš, Fridmana a Vyšných Lápš

Za spoločným stolom Kacvínčania, Beľania, Krempašania a Čiernohorania
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mať, lebo sa mali kde stretávať. Krajania aktualizovali aj 
otázku dušpastiera slovenskej národnostnej menšiny. Túto 
myšlienku chcú prediskutovať na širšom fóre blížiaceho sa 
zjazdu, ktorého termín závisí od ukončenia celej volebnej 
kampane vo všetkých štruktúrach Spolku.   

Na záver sa zvolil nový obvodný výbor, revízna komisia 
a delegáti na XIII. zjazd SSP. Delegáti sa uzniesli na tom, 
aby sa zmenšil počet členov obvodného výboru. Pritom 
prijali uznesenie o pozývaní na obvodné schôdze všetkých 
predsedov miestnych skupín.

Predseda schôdze poďakoval ustupujúcemu obvodné-
mu výboru a poprial novozvolenému veľa síl do práce na 
krajanskom poli.

Agáta Jendžejčíková  

Novozvolený obvodný výbor SSP na Spiši
Predseda: František Mlynarčík, ul. Nadwodnia 155, 
      Čierna Hora
Podpredsedníčka: Mária Bryjová, ul. Kamieniec 81, 
       Krempachy
Tajomníčka: Alžbeta Klukošovská, ul. Nadmłynówka 5, 
          Krempachy
Členovia: Emil Neupauer, ul. 3 Maja 220, Nedeca
    Anna Mačičáková, Jurgov č.d. 26
    Žofia Braviaková, ul. Pasieczna 1, Vyšné Lapše
    Mária Kačmarčíková, ul. sv. Alžbety 210, Tribš

Revízna komisia: 
Predsedníčka: Anna Bendiková, ul. sv. Kataríny 13, 
             Nová Belá
Členkyne: Dorota Mošová, ul. Stolarska 21, Nová Belá
      Daniela Radecká, ul. sv. Anny 285, Kacvín 

Delegáti na XIII. zjazd SSP:
Ľudomír Molitoris, Anna Bendiková, Dorota Mošová, Agá-
ta Jendžejčíková, Žofia Braviaková, Mária Surmová, Emil 
Neupauer, vdp. Jozef Bednarčík, Emília Kovalčíková, Mo-
nika Bryjová

výboru. Ako povedala, činnosť revíznej komisie sa v medzi-
zjazdovom období obmedzila do pozorovateľskej činnosti. 
Keďže obvodný výbor nevyvíja žiadnu finančnú činnosť, 
nevyskytli sa žiadne nezrovnalosti a akékoľvek opatrenia, 
ktoré by si žiadali zásahy kontrolných orgánov. Neskôr hla-
sovaním bolo udelené absolutórium ustupujúcemu ob-
vodnému výboru na Spiši. 

V rámci diskusie sa krajania vyjadrovali k prednesenej 
správe a krajanským otázkam. Ako prvý sa k nej vyjadril 
generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris. Vo svojom prí-
hovore povedal, že počet žiakov na vyučovaní slovenčiny 
klesá nielen v súvislosti so zmenou školského systému, ale 
aj v dôsledku väčšej ľahostajnosti rodičov, odstráneniu 
možnosti maturovať zo slovenčiny, pričom sa viackrát bez-
výsledne apelovalo aj na ministerstvo školstva PR v tejto 
veci. Na školách, kde sa učí slovenčina ako jazyk národ-
nostnej menšiny, podľa údajov ministerstva, by mali školy 
dostávať o tridsať percent viac príplatku na každého žiaka, 
ktorý navštevuje toto vyučovanie a tým si môžu školské 
rozpočty prilepšiť, o tom sa však nikde nehovorí.  V oblasti 
školstva ďalším problémom je to, že naše deti neštudujú 
na Slovensku, čo je výsledkom bilaterálnych poľsko-slo-
venských školských zmlúv. Ďalej vyzval obvodný výbor, aby 
sa zviditeľnil a snažil sa aktívnejšie pôsobiť medzi miest-
nymi skupinami, častejšie zvolával schôdze, aby kultúrna 
činnosť nezišla do úzadia, viac sledoval dianie v gminách, 
ktoré sú zo zákona povinné spolupracovať s mimovládny-
mi organizáciami. 

Zároveň sa dotkol otázky členských poplatkov, ktorá sa 
v doterajších diskusiách neobjavovala. Informoval kraja-
nov o tom, že veci národnostných menšín prešli z Minis-
terstva vnútra i administratívy PR do starostlivosti nového 
Ministerstva administratívy a digitalizácie. Zasa krajanka 
Daniela Radecká vyzvala k tomu, aby sa nezačínali nové 
investície, kým sa neukončia začaté čiže centra v Kacvíne 
a Novej Belej. Podľa nej, mali by sme sa sústrediť na spre-
vádzkovanie budovy v Kacvíne, aby sa mohla naplno vyu-
žívať a prinášať príjem.

Krajan František Paciga vyzval zúčastnených, aby jemu 
i ďalším krajanom, ktorí majú archívne materiály, sa po-
mohlo pri ich spracúvaní a uschovaní, aby po nás ostala 
nejaká stopa. V rámci diskusie sa E. Neupauer zmienil o klu-
bovni, ktorú krajania v Nedeci stratili a predsa by ju chceli 

Krajanky z Krempách a Tribša počúvajú diskusiu

Rozhovory v skupinkách
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poViedka nA VOľnú CHVíľU

emil Vontorčík
NITRIANSKE INFERNO (3)
T ým, že Vyšná Lipnica pripadla naspäť k Sloven-

skej republike, obyvateľstvo bolo uchránené od 
krutého okupačného režimu a zverstiev, aké pá-

chala nacistická armáda a najmä bezpečnostné zložky 
(Gestapo) nacistického štátu na poľských okupovaných 
územiach. Neprešli ani dva týždne od prepadnutia Poľska 
nacistickou armádou a 17. septembra 1939 v súlade s taj-
nou doložkou nemecko-sovietskeho paktu pohla sa aj Čer-
vená armáda na západ a obsadila východnú časť poľského 
štátu. Neostalo to však len pri okupácii, ale na obsadenom 
území nasledoval aj okupačný teror a ťažko povedať, že 
by bol miernejší ako ten nacistický. Padlo mu za obeť v Ka-
tynskom lese a v ďalších lágroch okolo 25 000 príslušníkov 
porazenej poľskej armády, veliteľských kádrov, ale aj civi-
listov, teda výkvet poľskej inteligencie.

Túto udalosť ako autor knihy pripomínam jednak kvô-
li slovenskému básnikovi Andrejovi Šubíkovi-Žarnovovi 
a jednak preto, že sa ma dotýka osobne. Masové hroby 
v Katyni odkryla nacistická armáda po napadnutí Soviet-
skeho zväzu a sovietska vláda a celý svetový ľavicový pro-
pagandistický aparát („červený orchester”) masové hroby 
v Katynskom lese vtedy pripisoval postupujúcej nacistickej 
armáde, čo vzhľadom na nacistické vojnové zločiny nebolo 
ani také ťažké.

Pochopiteľne, že Goebelsova propaganda využila tento 
objav na to, aby rozhlasovala po celom svete, aké zver-
stvá sa robili v komunistickom Rusku, aby sa tak zľahčo-
vali správy, ktoré stále vo väčšom meradle prenikali na 
verejnosť o nacistických zločinoch a zverstvách pácha-
ných na okupovaných územiach v Poľsku i v Sovietskom 
zväze. Preto nacistické Nemecko vytvorilo medzinárodnú 
komisiu, do ktorej prizvali aj lekárov z Protektorátu Čechy 
a Morava, ako aj zo Slovenskej republiky, aby posúdila, 
kto mohol spáchať tento zločin. Slovenský patológ MUDr. 
Andrej Šubík, známy dodnes ako básnik Andrej Žarnov, sa 
takto dostal do nebezpečného propagandistického súkolia 
a veľa nechýbalo, aby sa mu to nestalo osudným. Už pri 
prechode frontu ho príslušníci NKVD hľadali a keby ho boli 
zastihli, jeho osud by bol ihneď spečatený. Ale keď unikol 
prvej pohrome, neskôr ho začali prenasledovať vlastné 
česko-slovenské bezpečnostné orgány. Aj keď ho načas 
z väzenia prepustili, bolo mu jasné, že ak verejne neodvolá 
svoje niekdajšie stanovisko k masovej vražde v Katynskom 
lese a nepripíše to na účet nacistov, bude ho to stáť život. 
Preto ihneď využil príležitosť a za dramatických okolností 
prepravil sa aj s rodinou cez rieku Moravu do zahraničia. 
Zakotvil v USA, kde rovnako ako predtým v Európe potvr-
dil, že masakra v Katynskom lese nebola tentoraz dielom 
nacistov, ale že bola staršieho dáta. Trvalo to celých päť-
desiat rokov, čo u nás i na celom svete (podobne ako aj 
v mnohých iných prípadoch dezinformácií) naša domáca 
komunistická i svetová ľavicová propaganda tvrdili svorne 

opak, až pokým začiatkom 90. rokov ruská vláda nesprí-
stupnila poľskej vláde pravdivé dokumenty o tejto povest-
nej masakre.

Osobne sa ma táto skutočnosť dotýka preto, že jeden 
z mojich bratancov na poľskej strane mal za manželku 
Barborku Wojčickú z Jurgova. Jej matka bola Slovenka 
a otec bol poľský vlastenec, ktorý prišiel o život v Katyni. 
Aj tento príklad ukazuje, že životná realita je vždy omno-
ho zložitejšia, než aby sa dala vtesnať do čierno-bielych či 
červeno-hnedých schém, tak ako nám to zjednodušovali 
komunistická i nacistická propaganda a im poplatná his-
toriografia.

Nitrianske inferno

Kovové vtáky nebo pokryli, 
zo všetkých strán neľudský ryk, 
z plamenných stĺpov zvukom sirény 
rehlí sa starý pekelník...!

Už je to šiesty mesiac odvtedy, čo mladý lekár Róchus 
Nemeček spolu s niekoľkými svojimi kamarátmi nastúpi-
li po promócii na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity 
v Bratislave do Nitrianskej nemocnice, aby doplnili stav 
chýbajúcich lekárov na jednotlivých oddeleniach. Konečne 
sa dočkal toho, že mohol odložiť učebnice a začať prenikať 
do praktickej stránky svojho povolania. Ešte stále v ňom 
doznieval stav eufórie, pocit veľkého životného opojenia, 
ktorý sa ho zmocnil po promócii. Ako po čase zistil, jeho 
kamaráti zo štúdia prežívali podobné pocity po nástupe 
do praxe: veľkú radosť z toho, že skončili roky neustálej 
každodennej driny pri štúdiu medicíny a že teraz si môžu 
konečne vydýchnuť. Postupujúc z oddelenia na oddelenie 
objavujú nové stránky praktického výkonu svojho povola-
nia i nesmiernu šírku chorobných stavov ľudského orga-
nizmu.

Mesto Nitra mu už bolo dôverne známe, pretože tu 
sa zdržiaval od jari 1944, kedy sem nastúpil na povinnú 
lekársku prax počas prípravy na záverečné skúšky. Preto 
aj adaptačný proces pre Róchusa Nemečka je teraz oveľa 
ľahší, všetkých kolegov lekárov pozná už po mene a oni 
spolu so zdravotným personálom poznajú jeho tiež. Keď 
urobil druhú štátnicu a čakal už iba na promócie, rozhodol 
sa, že si podá žiadosť o zamestnanie práve sem, do nitrian-
skej nemocnice, pretože sa tu dobre uviedol a vedenie mu 
aj naznačilo takúto možnosť. Mladých lekárov potrebovali 
ako soľ, lebo Slovenská univerzita v Bratislave bola v mla-
dej Slovenskej republike jediným vysokoškolským učiliš-
ťom, ktoré pripravovalo mladý lekársky dorast.

Ale pravdupovediac, jemu sa v Nitre aj veľmi páčilo. 
Páčili sa mu aj mladé ošetrovateľky i gymnazistky z „dol-
ného gymnázia”. Spočiatku často upadal do rozpakov pri 
predstavovaní sa. Keď sa predstavil krstným menom ako 
Róchus, zvykli sa ho niekedy spýtať, akoby dobre nepočuli: 
„Ako, prosím, pán doktor?” „No predsa Róchus,” odpo-
vedal zo začiatku nechápavo a neskôr i s určitým podráž-
dením, pretože u nich v Boleráze, odkiaľ pochádza, toto 
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meno nevzbudzuje žiadnu pozornosť a nikto ho nepoci-
ťuje ako nezvyklé. Ale časom si na Roška zvykli aj v Nitre, 
najmä mladí kamaráti a priateľky, pretože Rocho je mladý 
pekne urastený blondiak, a čo je rovnako dôležité, v Nitre 
je ešte neobkukaným mladým doktorom a dobrou par-
tiou pre mladé dámy. Zaujal nitriansku spoločnosť už ako 
medik a dnes hádam ešte viac ako mladý lekár a nádejný 
mešťan. Ľudí si získava svojou otvorenosťou, humorom 
a zhovorčivosťou.

Aj keď je veľmi rád, že mohol ako dedinský chlapec 
vyštudovať medicínu a stať sa doktorom, ako tu lekárov 
vo všeobecnosti vo verejnosti nazývajú, nezakladá si na 
tom v spoločnosti mladých ľudí. Rýchlo sa s rovesníkmi 
skamarátil, najmä s takými, s ktorými sa dá podebatovať 
nielen o dievčatách, ale aj o živote, o vojne, dejinách mes-
ta, o Slovensku. Už na trnavskom gymnáziu Jána Hollého 
bol známy tým, že má vynikajúcu pamäť, najmä na čísla 
a roky. Na strednej škole najviac exceloval v tých predme-
toch, ktoré boli náročné na zapamätanie, najmä v biológii, 
zemepise a dejepise. Samých Nitranov udivuje neraz svo-
jimi znalosťami z dejín tohto starobylého mesta a hovorí 
im také dejinné historky a povesti, ktoré im rodákom nie 
sú vôbec známe.

Mladému lekárovi, rodákovi z trnavskej roviny, najviac 
učarovala blízkosť hory a vinohrady na svahoch mohutné-
ho Zobora. Pokým si nezvykol, nevedel sa nabažiť pohľadu 
na majestát Zobora, že tak nečakane vyhupuje zo zeme 
z najnižšie položeného miesta pri rieke, akoby mal za úlo-
hu chrániť mesto od severných studených vetrov, najmä 
svoje južné, juhovýchodné a juhozápadné svahy pokryté 
plodonosnými vinicami. Nevedel sa spočiatku nasýtiť ani 
jedinečného výhľadu na mesto, ktorý poskytuje vrchol Zo-
bora zvaný Pyramída. Pri pohľade zhora sa mestská zástav-
ba stráca v zeleni stromov a iba rovnomenná rieka Nitra 
obtekajúca hradnú skalu a Dolné mesto ako stuha z troch 
strán, vymedzuje pôvodné hranice staroslávneho sídla naj-
staršieho biskupstva v stredovýchodnej Európe z roku 880. 
Je to skutočne veľká odmena každému návštevníkovi za to, 
že sa mu neťažilo vyjsť lesnými chodníkmi až na vrchol. 
Pre mladého Róchusa je tento pohľad obzvlášť uchvacu-
júci, pretože sa mu zhora otvára široká panoráma krajiny: 
mierne zvlnená úrodná pahorkatina, popretkávaná polia-
mi, lesmi a hájmi s roztrúsenými dedinkami navôkol. To 
mu v Bolerázi chýbalo. Tam bolo do lesa ďaleko a dookola 
samá rovina.

Istý čas mu trvalo, kým si zvykol, že z nemocnice sme-
rom na Číneš, na Hrad a na Zobor nie je hore, ale dole, 
pretože pod hradom pri rieke je najnižšie položený terén. 
Podobne namietal svojim priateľom, rodeným Nitranom, 
prečo hovoria Dolné mesto, keď sa od župného domu vy-
stupuje hore do mesta. Až keď narazil kdesi na starodávnu 
vedutu, kde je celé Horné i Dolné mesto zakreslené aj so 
všetkými vyvýšeninami a okolitými pahorkami, pochopil 
to, čo bolo domorodcom prirodzené, keď hovorili, že aj 
staroslávna Nitra je ako Rím, rozložená na siedmich pahor-
koch.

25. marca 1945. Po nástupe do praxe mladý Róchus 
zisťuje každým dňom, že život má okrem každodenných 

pracovných povinností aj mnohé iné, príjemnejšie strán-
ky a poskytuje aj iné možnosti sebarealizácie. Je kvetná 
nedeľa, 25. marca 1945; skončil obed a on spolu s ďalšími 
kamarátmi vyšli na široké priestranstvo pred pavilónom, 
aby si na lavičke pofajčili a dokončili témy rozhovorov, kto-
ré načali pri obede. Ako lekári dobre vedia, že po dobrom 
obede sa nepatrí hneď zaťažovať organizmus veľkou ná-
mahou a preto si doprajú stráviť vzácny čas mimo služby 
debatami, ktoré sa v týchto dňoch točia stále okolo toho 
istého problému: príchodu frontu. Z vysielania Hlasu Ame-
riky i BBC vedia, že Červená armáda práve teraz prerazila 
odpor nacistických vojsk na Hrone pri Kalnej, prekročila 
rieku a blíži sa nezadržateľne k nášmu mestu. V posledných 
dňoch už ani nie sú odkázaní na informácie zo zahraničné-
ho rozhlasu, pretože denne počúvajú hrmenie kanonád 
a v noci nalietavajú sovietske lietadlá a neraz špeciálnymi 
svetlicami na padáčikoch osvecujú celé mesto. Tieto malé 
sovietske jednomotorové dvojplošníky sú veľmi obratné 
a sem tam v noci pokropia dávkami z guľometu priestran-
stvá, na ktorých nie je dobré zatemnenie a preblesne svet-
lo. Volajú ich „raty”.

„Dnes sa nad mestom neukázala ani jedna rata, hoci 
mesto je plné nemeckého vojska,” ozval sa Rudo. „Počuj, 
Rocho, ty vieš z nás najlepšie po nemecky a iste si sa už 
s nejakými dôstojníkmi zoznámil. Povedz, čo Nemci hovo-
ria o vojenskej situácii?” Skôr než stihol Róchus ústa otvo-
riť, Roman Koška poznamenal:

„To vieš, jemu by sa najlepšie konverzovalo s nemecký-
mi vojačkami, ale také tu v meste nestretneš.”

„U nich ženy slúžia iba na štáboch. Ešte som v meste 
žiadnu nestretol; odkedy odišli tie čo boli s hitlerjugend 
v Nemeckom dome na Zobore, stretám iba naše nemči-
nárky z gymnázia,” utrúsil veselým tónom ďalší kolega. 
Všetci sa na tejto poznámke zasmiali a čakali na Róchovu 
reakciu. Jeho však kolegova pripomienka nevyviedla z rov-
nováhy a spokojného zažívania po dobrom obede a pokoj-
ne odpovedal:

„Čoby nie, poznám sa s niekoľkými dôstojníkmi, ale už 
dávno som ich nevidel. Pravdepodobne pred niekoľkými 
týždňami boli odvelení, pretože ich práca v tejto oblasti 
skončila. Boli tu ešte v zime, pred príchodom tejto armá-
dy prvého sledu; dozerali na budovanie zákopov a paleb-
ných postavení tu v meste i na okolí. Veď veľké obranné 
postavenie sa dlho budovalo tu neďaleko: vedie od Štitár, 
cez Selenec, povedia Janíkoviec až po Čechynce. Ďalšie 
protitankové zákopy sú na západ od Nitry medzi Alekšin-
cami a Rišňovcami,” vysvetľoval im a bol prekvapený, že 
oni o ničom nevedia. „Jeden z nich,” pokračoval, „Heinrich 
sa volal, bol stavebný inžinier a mal odborný dozor nad 
opevňovacími prácami. Keď sme boli vo dvojici pri pohári 
zoborského, hovoril otvorene, že to majú už spočítané, že 
vojna je prehraná, lebo ten blázon (to myslel na Hitlera) 
chcel bojovať s celým svetom a to sa nedá! Mal rád dobré 
víno, rozumel mu. Jeho rodina vlastní veľké vinohrady kde-
si v Nemecku na sútoku Moselu a Rýna.”

Pokračovanie nabudúce

(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s.183)
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sa rozutekali, hrob iba napochytre zasypali. Keď potom na-
stalo ticho v priestore, ktorý už Nemci opustili a Rusi ešte 
neobsadili, poslala mama Martina a jeho mladšie sestry, 
Hanku a Katku, aby dokončili navŕšenie hrobu. Popri cinto-
ríne utekal nedočkavý sused vítať Rusov. Nezašiel ďaleko. 
Cesta bola zamínovaná a jemu odtrhlo nohu.

 Večer pred príchodom Rusov Slivkovci napochytre za-
káľali. Predvídali, že Červená armáda bude rekvirovať do-
bytok a svine pre zásobenie vojska. Mäso dali do koryta, 
nasolili, ukryli do postele a zakryli perinou. Ale krasnoar-
mejci už mali skúsenosť. Keď o štvrtej ráno bez boja obsa-
dili dedinu, ktorú večer Nemci opustili, aby ju nevystavili 
paľbe, Rusi v prvom rade prekutávali postele. Koryto s mä-
som vytiahli a rozkázali gazdinej, aby im ho uvarila v kotli 
„na pahrodke“ pred domom, kde sa vyvárala bielizeň. Uva-
rené potom zapíjali vodkou a veselili sa pri „garmoške“. 
Domácim neublížili, spriatelili sa hlavne s deťmi. 

Pokoj však nenastal ani potom. Aj Rusi potrebovali 
kone. Brali ich i s furmanmi voziť muníciu ku frontovej lí-
nii, ktorá zastala pri Liptovskom sv. Mikuláši, lebo tam bol 
liehovar. Ako je známe, ruskí vojaci mesto dvakrát dobyli, 
lieh vypili a potom popadali skosení nemeckými strelami. 
Mikuláš definitívne dobyl až československý armádny zbor 
pod velením generála Ludvika Svobodu, neskoršieho čs. 
prezidenta.

Kobylka zachránená pred Nemcami nastúpila do služby 
Rusom. Martin, zastupujúc chorého otca, vozil začiatkom 
februára 1945 spolu so susedom muníciu k Liptovskej Tep-
ličke, za ktorou stál front. Snehu bolo na meter a Nemci 
doňho pri ústupe nahádzali míny. Cesta už bola síce odmí-
novaná, ale protiidúce prázdne povozy sa museli vystupo-
vať do snehu. Martin videl, ako jedny muníciou naložené 
sane neďaleko pred nimi vyleteli pri takomto stretnutí do 
vzduchu. Z koní a furmana neostalo ani stopy; kráter na 
ceste bol ich otvoreným hrobom.

Jedného popoludnia na jar v štyridsiatomôsmom roku, 
keď sa Martin ako obyčajne ponáhľal od vlaku ku gazdov-
skej práci, volal mu v ústrety susedovie chlapec: „Ty ani 
nevieš, že ti otec zomrel!“ Martin prišiel domov, hodil škol-

Gorali mu učarili
V zamagurskej obci Malá Franková 

našiel svoj druhý domov i večný od-
počinok filmár a etnograf, spišský 

rodák Martin Slivka.
Narodil sa 1. novembra 1929 v Spišskom 

Štiavniku, obci ležiacej medzi Popradom 
a Spišskou Novou Vsou, neďaleko Slovenské-
ho raja. Martinov otec Ján Slivka bol roľník, 
mal 7 hektárov pôdy. V zime si chodil privy-
rábať s konským záprahom, sťahoval drevo 
z lesov pod Kráľovou hoľou k železnici. Brá-
val občas so sebou aj syna, postrážiť kone. 
Martin sa tak už od detstva učil zodpovednej 
práci. Bol najstarším zo šiestich detí – mal 
dve sestry a troch bratov. Všetky deti po-
máhali rodičom pri gazdovstve, podľa svo-
jich síl a schopností, ktoré rozvíjali v bohatej 
pestrosti dedinského života. So živým záujmom si Martin 
osvojoval všetky remeslá, akými sa vtedy v každej rodine 
zabezpečovali jej hmotné potreby. Vedel stínať stromy, 
strúhať šindle, priasť vlnu, snovať a tkať plátno, dojiť kra-
vy, zapriahať i poháňať kone. Aj preto sa neskôr cítil medzi 
goralmi v Malej Frankovej ako doma. 

Keď končil štvrtú triedu ľudovej školy, prišiel za jeho ot-
com učiteľ Zachar a nástojil, aby dal syna študovať. Otec 
sa zdráhal, že ho potrebuje pri gazdovstve a popri tom ho 
dá vyučiť remeslu, za mlynára alebo stolára. Ale pán učiteľ 
vyhlásil: „Pán Slivka, ja odtiaľto neodídem, kým mi nepri-
sľúbite, že ho dáte aspoň do meštianky!“

Tak sa napokon stalo, chlapec začal od septembra 1943 
denne cestovať vlakom do Spišskej Novej Vsi, najprv do 
meštianky, potom prestúpil do gymnázia. Poobede rovno 
od vlaku chodieval s otcom na pole, do maštale alebo do 
hory. V dažďoch a mrazoch otec ochorel a pri gazdovstve 
stále častejšie potreboval Martinovu pomoc. 

Druhá svetová vojna a Povstanie premenili od jesene 
1944 aj Spiš na bojové územie. Nemecká armáda pri ústu-
pe v zime rekvirovala kone, lebo jej vozidlám chýbal ben-
zín. Aj u Slivkovcov zobrali mladú kobylku a spolu s inými 
koňmi uviazali k ohrade pred Obecným domom. 15-ročný 
Martin sa k nej prikradol a nebadane ju odviazal. Potom za-
šiel za roh a odtiaľ jej hodil do boku snehovú guľu. Kobylka 
sa splašila a odcválala do svojej maštale, Martin okľukou 
za ňou. Doma mali ubytovaného nemeckého desiatnika. 
Ten prestrašený vystríhal vyľakanú rodinu: „Erschiessen, 
erschiessen! (Zastrelia vás!)“ – a pomáhal ukryť kobylku 
v stodole. Otec ležal už ťažko chorý, matka zalamovala ru-
kami a Martin sa tváril, že nevie, ako sa to zbehlo. Nemci 
našťastie už nemali času pátrať. Od Hranovnice sa blížili 
Rusi. Do toho všetkého Slivkovcom umrela stará mama, 
vyše 90-ročná. Keď pohrebný sprievod kráčal k cintorínu, 
oproti nemu opačným smerom ustupovali z dediny Nemci. 
Ich dôstojník zavelil „K pocte zbraň!“ a vojaci zotrvali v po-
zore, kým sprievod neprešiel. 

Sotva sa na cintoríne skončili pohrebné obrady, objavi-
lo sa nad ním ruské bojové lietadlo a zasvišťali strely. Ľudia 

Martin Slivka s manželkou Oľgou vo svojej záhrade
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skú aktovku na lavicu, oprel o ňu hlavu a usedavo plakal. 
Mal vtedy ešte len 18 rokov, otec 45. Pred smrťou povedal 
žene: „Julka, čo sa ako budeš trápiť, chlapca zo školy ne-
ber!“ 

O rok Martin zmaturoval, ale nechcel nechať matku 
a sestry samé pracovať na gazdovstve, a tak namiesto na 
vysokú školu odišiel robiť do mangánorudných baní v blíz-
kych Švábovciach. Zakrátko však nastala tvrdá kolektivi-
zácia, a tá mu paradoxne pomohla vyriešiť situáciu. Role 
a statok dal do JRD, sestra Hanka sa vydala, mladšia Katka 
sa zamestnala na družstve ako účtovníčka a on odišiel do 
Prahy študovať filmovú dramaturgiu na Akademii muzic-
kých umení. Tam navštevoval prof. Karola Plicku, ktorého 
fotografické publikácie o Slovensku mu už dávnejšie uča-
rovali. Podľa jeho vzoru chodieval cez letné i zimné prázd-
niny zapisovať ľudové piesne a fotografovať ľudové zvyky, 
najmä betlehemské hry. Pri jednej takejto potulke po Za-
magurí deň pred Silvestrom 1953 natrafil v Malej Franko-
vej na dievča, o ktorom hneď v ten večer povedal kamará-
tom: ,,Tú si vezmem za ženu!“

Slovo sa stalo skutkom o dva roky, keď doštudoval. 
O ďalší rok sa im narodil prvý syn, o tri roky druhý. Mar-
tin medzitým i potom nakrútil okolo 120 dokumentár-
nych filmov, za ktoré získal na medzinárodných festivaloch 
vyše 40 ocenení. Prvé: „Zlatého draka“ dostal na festivale 
v Krakove roku 1963 za dokumentárny film „Voda a prá-
ca“. Externe vyštudoval etnografiu na Karlovej univerzite 
v Prahe, napísal niekoľko vedeckých prác, dosiahol všetky 
akademické tituly, založil dva filmové festivaly, urobil vyše 
desaťtisíc fotografií, najmä etnografických – tie daroval 
Slovenskému národnému múzeu v Martine,- vyučoval na 
Vysokej škole múzických umení v Bratislave, jedným slo-
vom, neúnavne pôsobil doslova do posledného dychu. Po-
háňala ho tá sedliacka húževnatosť, ktorú si osvojil od ro-
dičov. Vo Vajnoroch pri Bratislave za pomoci synov postavil 
rodinný dom, obrábal záhradu, dopestoval víno a znova sa 
cítil gazdom. Najlepšie sa však cítil v Zamagurí. Poznali ho 
v každej dedine, od Lendaku až po Osturňu a Haligovce. Tu 
nakrúcal hlavne filmy o ľudovom divadle: betlehemských 
hrách i fašiangových zvykoch. S fotoaparátom pochodil aj 
dediny na poľskej strane. Rád navštevoval Jurgov a Čiernu 
Horu, odkiaľ pochádzali predkovia jeho manželky, rod Čar-
nogurských. Šoltýs Lukáš Malecz, zakladateľ tohto rodu, 
poverený zemepánom Horváthom založil pred 400 rokmi 
aj obec Malú Frankovú.

K vrcholným filmom Martina Slivku patrí dokument 
„Odchádza človek“ o pohrebných zvykoch v Bulharsku, za-
radený UNESCOM do zoznamu svetového kultúrneho de-
dičstva, a 13-dielny televízny seriál „Deti vetra“, o živote 
Rómov od Uralu až po Gibraltár. Nakrúcal ho aj v rómskej 
osade Čiernej Hory. 

Svoj elán a bodrý spišský humor si uchoval aj v ťažkej 
chorobe, ktorá ho podlomila na vrchole tvorby. Vyrovna-
ne, s pocitom naplneného života, zaopatrený sviatosťami 
naposledy vydýchol doma, v kruhu svojich najbližších, 23. 
septembra 2002, o 17. hodine. Podľa svojej vôle je pocho-
vaný v Malej Frankovej, pri kostolíku, v ktorom sa pred pol-
storočím sobášil.

Sem ho prišli v tomto roku, v deň výročia jeho smrti, 
osláviť rodáci zo Spišského Štiavnika. Ich spevácky zbor 
zaspieval pri Martinovom hrobe hymnickú pieseň „Sloven-
sko moje, otčina moja, krásna si jako raj. Na tvojich horách 
nádhery trónia, v údoliach šumí háj …“. 23. september sa 
podivuhodnou náhodou stal od roku 2007 každoročným 
Memoriálom Martina Slivku. Vtedy totiž na Univerzi-
te Konštantína a Metoda v Nitre založili Festival rómskej 
kultúry „Kalo čangalo“ (Čierny bocian). A pretože Martin 
Slivka svojím trinásťdielnym TV-seriálom najlepšie zobra-
zil život a kultúru Rómov v Európe, spojili festival s jeho 
menom. Bez toho, aby bližšie vedeli dátum Martinovho 
úmrtia, začali tento festival v nedeľu 23. septembra o 17. 
hodine sv. omšou za neho v jeho rodnej obci. Celebroval ju 
spišský biskup, Mons. František Tondra. Po sv. omši nasle-
doval kultúrny program s premietaním filmu.

Keď sa dozvedeli, že uvedený termín je na minútu pres-
ne dátumom Martinovho skonu, uzhodli sa, že v ňom budú 
každoročne o 17. hodine sláviť sv. omšu za Martina Slivku, 
po ktorej bude v miestnom kultúrnom dome nasledovať 
premietanie niektorého jeho filmu, spomienkový prejav 
a agapé. Ďalšou zhodou okolností sa tento memoriál každý 
rok spája s novou udalosťou: v roku 2008 to bola premié-
ra filmu režiséra Martina Šulíka: „Muž, ktorý sadil stromy“ 
(de facto ich Martin Slivka v mladosti nesadil, ale rúbal pod 
Kráľovou hoľou, ako už bolo spomenuté, no v tomto filme 
sa stromami myslí študentský dorast, ktorý on ako profesor 
na VŠMU školil). 

2009 nasledovala prezentácia knihy o ňom: „Ostáva 
človek – Martin Slivka“, 2010 zase DVD nahrávka spome-
nutého Šulíkovho filmu a 2011 prezentácia DVD nahráv-
ky deviatich najlepších dokumentárnych filmov Martina 
Slivku. Vydala ju Asociácia slovenských filmových klubov 
v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratisla-
ve. Týmto spôsobom sa jeho filmy dostávajú k najširšej 
verejnosti, tak ako aj ich tvorca sa medzi ňou vždy cítil vo 
svojom živle. Rád hovorieval: „Polovicu Slovenska poznám 
osobne a s tou druhou polovicou si tykám.“

Všetkým, čo Martina Slivku osobne poznali, ostal v pa-
mäti jeho ostrovtipný spišiacky humor. Určite ho neopustil 
ani po smrti a môžeme veriť, že sa na ňom zabávajú aj všetci 
svätí, na sviatok ktorých sa narodil. Veď do večnosti nevstu-
pujeme smrťou, ale narodením.

PhDr. Oľga Slivková, rod. Čarnogurská

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka Štefánia 

Knapčíková z Mikolova sumou 2 893,00 zlotých pre potre-
by MS SSP na Sliezsku. 

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispie-
vať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. 
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O 
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.
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FARNOSŤ FRIdMAn  
V ROKU 1832 (2)
9. Fara 

Po požiari 20. augusta 1781 slobodným rozhodnutím 
vtedajšieho farára Šimona Frankoviča sa začala stavať mu-
rovaná fara, materiál dodal patronát, prácu obec, stavbu 
dokončili roku 1783. Zachovala sa báseň o dobrodincovi, 
napísaná na pamiatku: 

Successor dilecte, precor modo, qui incolis ista 
Quae pro te feci, tu memor esto mihi.
Dic requiem, dic quaeso precem, sic te juvaberis ipse.
Verus amor redamat, dans cupit ipse data.
Et tu chare scias, non longo tempore vives,   

 
Fac modo, quae moriens facta fuisse velis. 

(Milovaný nástupca, ktorý bývaš v tom, čo som urobil 
pre teba, iba ťa prosím, aby si na mňa nezabúdal. Prosím, 
odslúž rekviem, pomodli sa, to pomôže aj tebe. Pravá lás-
ka opätuje a žiada sa darovať. A ty drahý, vedz, že nebudeš 
dlho žiť, len urob to, čo by ťa pri umieraní tešilo).

Tento dom má pre pohodlie farára dve izby, tretiu jedá-
leň, dve izby pre členov farárovej domácnosti a pre hospo-
dárske potreby slúži komora a pivnica. Dvor je priestran-
ný a primeraný s hospodárskymi stavbami: sýpkou 1, 
vozovňami 2, skladom dreva 1, maštaľami 5, chlievom so 
susednými stodolami, ktoré bránami uzavierajú dvor; na 
pozemku je ešte väčšia sýpka. Na stavbách sú menšie po-
ruchy, farár s obcou sa postará o ich odstránenie. Údržba 
a oprava farských budov je povinnosťou všetkých farníkov, 
najväčšia starosť však spočíva na farárovi. 

10. Majere a domy patriace farárovi - nie sú 
žiadne.

11. Škola
Po požiari roku 1781 zemepán postavil murovanú ško-

lu, s jej aktuálnym stavom nemožno v žiadnom prípade 
súhlasiť, pre nadmernú vlhkosť je takmer neobývateľná. 
Opravujú a udržiavajú ju farníci cez patronát. Pozostáva 
z jednej izby, určenej pre školu a pre byt učiteľa a jednej 
komory. Lavice, tabuľa a iné pomôcky tu nie sú. Pre nutné 
hospodárenie má dve maštale, jednu stodolu. Pred rokom 
1771 podľa inventára toho roku a podľa kanonickej vizi-
tácie z roku 1752 mala škola z každej sedliackej usadlos-
ti voz palivového dreva, spolu 12 siah, teraz každé dieťa, 
ktoré prichádza do školy, je povinné priniesť aspoň jedno 
polienko. Škola je len triviálna, čisto katolícka, pre obidve 
pohlavia, rozdelená do dvoch tried s jediným učiteľom. Iné 

školské inštitúty sa ani vo farnosti ani vo filiálke nenachá-
dzajú. 

12. Rehoľné inštitúty
Vo farnosti nie je žiadna rehoľa. V dokumentoch je 

zmienka, že vo filiálke Falštín kedysi jestvovalo opátstvo 
medzi Uhorskom a Poľskom (In filiali Falstin condam ab-
batiam inter Hungariam et Poloniam extitisse scribitur et 
ruderum vestigia testantur).

 

13. dobročinné inštitúty
Z iniciatívy fridmanského farára Michaela Lorencza a so 

súhlasom slobodného baróna Jozefa Horvátha z Plavča po-
stavili vo Fridmane murované xenodochium roku 1771 na 
česť päť rán Spasiteľa pre 5 chudobných. Dotované bolo 
416 zl 40 gr, ku ktorým pridal 600 zl v poslednej vôli frid-
manský farár Ján Nep. Holník. Dom má jednu izbu a jednu 
komoru, v súčasnosti je v dobrom stave, udržiava ho ze-
mepán súčinnosťou obce. 

ii. o cirkevných osobách a osobách 
s nimi spojenými

1. Patrón kostola 
Patrónom je rodina slobodných barónov Horvátov 

z Plavča, momentálne vykonáva toto právo prezentácie 
a iné Ferdinand z Plavča. Je katolíckeho náboženstva.

2. Farár
Súčasným farárom je Ján Evanj. Nálepka, 40-ročný, 

vysvätený za kňaza 6. augusta 1816 Štefanom Čechom, 
v tom čase pomocným spišským biskupom. Do benefí-
cia vo Fridmane ho uviedol spišský biskup Jozef Bélik 30. 
decembra 1828. Filozofické štúdiá 2 roky a teologické 3 
roky absolvoval v arcibiskupskom seminári v Trnave, po-
tom ukončil ročný kurz v biskupskom seminári na Spiši bez 
gradu. Ako kaplán v pastorácii bol rok a 3 mesiace v Pod-
vlku, Nižnej, Lipnici, v Ružomberku rok aj pol, v Chmeľnici 
2 roky, v Tribši ako farár 3 ½ roka, nato farárom v Nižných 
Lapšoch 4 roky a 2 mesiace, v terajšom benefíciu je štvrtý 
rok. Od roku 1824 je tajomníkom dekanátu. 

Seweryn Goszczyński, ktorý bol začiatkom októbra 1832 
vo Fridmane, zanechal o farárovi J.E. Nálepkovi nádherné 
svedectvo: „....spoznal som v ňom služobníka Cirkvi, akých 
som v mojom živote stretol málo. Aj popri vyššom vzdelaní 
plný kresťanských čností, milý, bezprostredný a popri tom 
zachovávajúci vo všednom živote vysokú dôstojnosť svoj-
ho stavu, rozhľadený; bol skutočnou obeťou, ukazujúcou 
jedine správnu cestu, koľko raz plnil svoju tajomnú služ-
bu pri oltári. Počúval som ho, keď kázal po slovensky, lebo 
od tejto dediny začína sa krajina obývaná Slovákmi. Jeho 
slová boli naplnené tou istou evanjeliovou prostotou, lás-
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kou, lahodnosťou, ktorých príklad dával svojím životom.” 
Na fare bola knižnica s 2 000 zväzkami vybraných spisova-
teľov všetkých národov, v origináloch (najviac po nemec-
ky) a v prekladoch. Farár Nálepka zariadil Goszczyńskému 
cestu na zámok do Nedece. Pred vstupom do dediny ho 
prekvapila tabuľa s nápisom o zákaze verejného fajčenia 
fajky, čo platí v celom Uhorsku. (S. Goszczyński rozlišoval 
pojmy uhorský a maďarský: Przepis ten jest powszechny 
we wszystkich wsiach węgierskich......Madziarski ten hie-
roglif chlopi dobrze rozumieją str. 86-87). Prekvapili ho aj 
trojposchodové vínne pivnice zemepána Horváta z Plavča 
vo Fridmane so sudmi vína rozličnej chuti, veku i pôvodu. 
Porozumel si s dvoma dcérkami správcu panstva, veľmi 
milými dievčinami, ktoré hovorili len po slovensky, rozu-
meli ho a on ich tiež. Slovenský jazyk na perách dievčiny je 
veľmi milý (Słowacki język w ustach dziewczyny jest bardzo 
miły...) Chvíle s obidvoma dievčinami patrili k najkrajším 
v jeho pobyte vo Fridmane - a je vďačný týmto krásnym 
Slovenkám (i winienem za nie wdzięczność lagodnośći, sło-
dyczy owych ładnych Słowaczek...). GOSZCZYŃSKI, S.: „Mój 
skarb wewnętrzny, dla mnie najcenniejszy“ (Ed. Anna Krzy-
sztofiak). Katowice: Wydawnictwo Universytetu Śląskiego 
2010, 85-88. 

3. Kaplán - nemá žiadneho.

4. Učiteľ
Terajším učiteľom je Ján Senáň, 72-ročný, ženatý, pre 

vek je už neschopný vykonávať úrad učiteľa, supluje ho 
však 41-ročný syn Michal, ženatý, získal habilitáciu učite-
ľa, ani jeden z nich nie je aprobovaný preparandiou. Sú 
kresťanského života, nie zlých mravov, s ľuďmi nažívajú 
pokojne, ku žiakom sú pokojní a trpezliví, voči farárovi sú 
poslušní a úctiví, v povinnostiach svedomití. Pri prevza-
tí úradu zložili obaja vyznanie viery. Menuje ich patrón, 
zachovávajúc práva farára a dekana. Pri tejto vizitácii sa 
odporúčalo pri konkurze prijať absolventov preparandie 
s vysvedčením. 

5. Učitelia - nič.

6. syndikus kostola - nič.

7. Kostolnící
Kostolníci sú dvaja: Andrej Pavlík, 70-ročný a Valentín 

Markovič, 35-ročný, znalí úradu, verní Cirkvi, spolupracujú 
navzájom. Volí a uvoľňuje ich farár. 

8. Kurátor dobročinného inštitútu
Kurátorom opatrovaných v dobročinnom inštitúte je 

trvale miestny farár. 

9. Hrobári
Stálym súčasným hrobárom je Vojtech Škoda, spoľahli-

vého života, vyberá ho farár v spolupráci s obcou a môžu 
ho aj uvoľniť. 

10. Babice
Súčasnou babicou vo Fridmane je Mária Findurová, 46-

ročná, rozvážna, je poučená farárom, čo robiť v prípade 
nutného krstu, skúšaná chirurgom. Prijíma a uvoľňuje ju 
stolica s obcou.

11. domácnosť farára
V službách farára sú: Šimon Biernický, osemdesiatroč-

ný starší Ján Mondok, 43-ročný, Ján Tasík, 25-ročný, Jakub 
Pavlica, 20-ročný, Jozef Krempaský, 19-ročný, Jozef Pavlica, 
19-ročný, Zuzana Hlaváčová, 40-ročná, Alžbeta Frankovi-
čová, 32-ročná, Anna Kováčiková 24-ročná, Alžbeta Klim-
čáková 20-ročná, Veronika Mironovičová 10-ročná. Všetci 
sú katolíci, dobrej povesti a spôsobov, nevyvyšujú sa, voči 
farníkom sú ľudskí. 

iii. povinnosti cirkevných osôb a osôb 
s nimi spojených 

1. Patrón 
Povinnosti, ktoré spočívajú v prideľovaní polí, darov 

pre kostol a farára, stavbe a údržbe cirkevných budov si 
verne plní. 

2. Farár 
Povinnosti farára sú nasledujúce: zostávať sústavne 

v svojom benefíciu a bez vedomia biskupa sa nevzďaľovať, 
tonzúru a reverendu vždy nosiť, starať sa o kostol a jeho 
inventár, bdieť nad čistotou, chrániť jeho krásu, chrániť 
kaplnky, kríže, sochy, zachovávať potrebný poriadok, ktorý 
je v tejto farnosti nasledujúci: v nedeľu a vo sviatok ráno 
o 10. hodine je asperges, kázeň, potom spievaná omša, 
poobede sú vešpery či litánie a katechézka pre mládež. Po-
čas všedných dní a v zime odbavuje tichú omšu podľa okol-
ností. Farár je povinný v nedele, sviatky a dišpenzované 
dni obetovať omšu za ľud farnosti a odovzdať oferu apoš-
tolskému kráľovi. Tiež riadne odslúžiť fundačné omše: za 
zomrelého Martina Šechoviča a jeho príbuzných 24 omší, 
takisto za Michaela Lorenza a jeho príbuzných, spolu 48 
omší; o ich absolvovaní visí v sakristii tabulka a deň celeb-
rovania sa vpisuje presne do farského protokolu. 

Preklad: prof. Jozef Šimončič
Pokračovanie nabudúce
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BRAtIslAVA

Ganymedova fontána
Bolo to tak dávno, že sa na to ani najstarší Bratislavča-

nia nepamätajú. Dokonca ani staré knihy o tom nenapíšu. 
Mesto sa učupilo pod Hradom ako kurča pod kvočkou, keď 
ho napadli diví bojovníci na malých koníkoch s penou pri 
papuli. Nik o nich predtým nepočul a nik ich reči nerozu-
mel. Všetci mali šikmé oči a ich velitelia si pred stanmi za-
pichovali žrde s konskými chvostmi namiesto zástav a ro-
dových erbov.

Jednotky ich bojovníkov znova a znova útočili na mest-
ské hradby. Bezvýsledne. Kamenné múry odolávali aj ich 
hrozným vojnovým strojom.

Útokom sa mesto ubránilo, nevedelo sa však ubrániť 
hladu. 

- Hladný človek tratí sily, - vraveli si starešinovia mesta, 
- nemá schopnosť brániť sa, upadne na mysli...! Ako si však 
pomôcť?

Keď sa už zdalo, že východiska niet a mesto padne do 
rúk hordám z ďalekých východných stepí, prišiel pred radu 
starších mladý rybár Lukáč:

- Prepustite mňa a mojich pätnástich druhov rybárov 
aspoň na noc z obrany hradieb. Dovoľte nám vyplávať po 
Dunaji. Nachytáme ryby a úlovok rozdelíme medzi obča-
nov...

Návrh bol odvážny, nepriateľské hliadky sa mohli mo-
tať aj okolo Dunaja, ale iné východisko nejestvovalo. Radní 
páni uvoľnili večer skupinu rybárov z hradieb a za tmy ich 
pustili k rieke.

Už prvá noc sa rybárom vydarila. Útočníci sa tu neob-
javili – samý štrk, jamy, močariny, húštiny, komáre a zrad-
né ramená rieky ich zrejme odradili. A keďže sa na týchto 
miestach už veľa dní nelovilo, rybári dovliekli pred úsvitom 
toľko rýb, že sa ušlo každému.

Od skorého rána celé mesto voňalo praženými rybami 
a sýti obrancovia si znova smelo zastali na svoje miesta.

Lukáč a jeho kamaráti noc čo noc lovili a ráno kŕmili 
svojich druhov na hradbách a ľudí v meste.

Nepriateľovi však ranné vône pečených rýb, čo sa šíri-
li ponad hradby, prezradili, odkiaľ Bratislavčania získavajú 
potravu. Ich veliteľ rozhodol: necháme nespratných rybá-
rov vyplávať aj túto noc, nech si lovia. A potom ich na rých-
lych člnoch prepadneme. 

Lukáč mal však každú noc oči na stopkách. Zbadal ne-
bezpečenstvo a zavelil na útek.

Útočníci na ľahkých člnoch však boli pohyblivejší, po-
darilo sa im odrezať mládencom cestu späť. 

- Chlapci moji, - skríkol Lukáč, - nesmú nás chytiť! Na 
ryby čaká celé mesto. Z plných síl - na ostrov.  

Chlapci vedeli, čo to znamená. Opreli sa do vesiel 
a o minútu pristáli na malom ostrove, ktorý v noci ani ne-
bolo vidieť. Člny v tichosti povyťahovali do húštin a sami 
zaujali obranné postavenie.

Nepriateľ v okolí hodnú chvíľu blúdil, nevediac, kam 
sa rybári stratili. Potom však prenasledovatelia zbadali 
ostrovček. Lenže člny rybárov nevideli. Chvíľu manévrovali 
dookola a čakali na rozkaz – kedy sa majú vylodiť, prečesať 
ostrov a pobiť odvážlivcov.

Zrazu nad chlapcami zamával veľký riečny orol. Zakrúžil 
a spustil sa celkom nad ich hlavy.

- Čo sa tu deje, kamaráti moji? - ozval sa ľudským hla-
som obrovský vták.

- Zle je, - zakričal zdola Lukáč, - nevidíš tú hordu nepria-
teľov na vode? Ak zahynieme, zahynú od hladu aj všetci 
naši ľudia. A z mesta potom neostane kameň na kameni!

- Len sa vy ničoho nebojte, kamaráti moji! - rečie orol. 
- Doteraz ste chránili moje hniezdo nad mestom. Nik z va-
šich spoluobčanov neublížil mojim mláďatám. Ak mi sľúbi-
te, že ich budete chrániť aj ďalej, pomôžem vám! 

Mládenci sľúbili.
Orol vtedy skríkol:

Neobaroková Ganymédova fontána z roku 1888 vypĺňa priestor pred hlavným vchodom 
do Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Jej náme-
tom je starogrécka báj o orlovi, ktorý uniesol chlapca Ganymeda na Olymp. Súčasne je 
v nej zakomponovaný aj dunajský motív v podobe detí, ktoré držia najhojnejšie ryby Du-
naja, kapra, šťuku, zubáča a sumca. Nápis na podstavci fontány v maďarčine A Poszonyi 
takarékpénztár znamená Bratislavská sporiteľňa. Práve táto inštitúcia zasponzorovala 
honosnú fontánu a darovala ju mestu. Bolo to dva roky po dokončení stavby monumen-
tálnej budovy Mestského divadla (terajšieho Slovenského národného divadla). Zaujíma-
vosťou je, že do fontány  bola vložená kovová skrinka s darovacou listinou na pergamene 
datovaná dňom 24.9.1888 a mala by sa v nej nachádzať dodnes. Autorom fontány bol 
Viktor Oskar Tilgner, bratislavský rodák a jeden z najuznávanejších stredoeurópskych 
sochárov 19. storočia. Foto: Peter Zelizňák
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* * *
28. januára t.r. oslávi 50 rokov života krajan Jozef Ra-

decký z Kacvína, ktorému k tomuto životnému jubileu za-
siela pekný vinš celá rodina.
Nepozeraj Jožo spiatky,
teš sa z krásnej päťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti 
sa k Tebe vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša 
rastie,
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie. 

- Choďte do stredu ostrova, kde je veľká skala. A mocne 
sa o ňu prichyťte. Držte sa, nech by sa čokoľvek robilo!

A odletel do výšin.
Lukáč a jeho druhovia sa rozbehli, vyštverali sa na bralo 

a pevne sa chytili. Vtom zbadali, ako sa orol blíži k hladi-
ne Dunaja, ako sa mu krídla naťahujú do obrích rozmerov 
a mocne mávajú. Na kraj zaľahol hukot nevídanej búrky, 
z oblohy zmizli hviezdy aj kosáčik mesiaca, rieka sa vzdula 
a veľké vlny sa prevaľovali aj cez ostrov. Nadýchnuť sa bolo 
umením. Dunaj také silné vlnobitie jakživ nezažil.

Zrazu všetko utíchlo. Aj mesiac vykukol. V slabom me-
sačnom prísvite sa na hladine hojdali prevrátené a rozbité 
člny nepriateľa. 

Rybári sa rozbehli k svojim lodičkám. Tie sa hoveli v kro-
ví ako v kolíske. 

Náhlili sa do mesta. Už z rieky postrehli čudný pokoj: 
okolo hradieb samá spúšť. Vlnobitie zničilo aj stany a smr-
tiace stroje nepriateľa. Koho vlny nestrhli do Dunaja, zu-
tekal.

Bolo to radosti!
Mesto ožilo a rokmi sa zveľaďovalo. 
Obyvateľom bolo územie zrazu úzke. Začali ho zväčšo-

vať klčovaním lesov, ale i vysušovaním dunajských ramien. 
Onedlho sa aj ostrovček, na ktorom sa zachránil Lukáč 
a jeho druhovia, stal pevninou. Balvan v jeho strede sa 
rokmi zmenšoval - zospodu nánosmi, zhora eróziou. Na-
pokon z neho zostala len väčšia skala. Dookola ľudia posta-
vili honosné budovy, za skalou najparádnejšou - divadlo. 

Raz išla okolo prešporská rodina na nedeľnú prechádz-
ku. Malý Viktorko pobiehal pred rodičmi, keď zrazu vyľa-
kaný zastal a skríkol:

- Pozri, ocko, ako ten rytier ukazuje mečom na skalu, 
čo tu leží?

- Aký rytier? – spýtal sa otec. - Ja nijakého nevidím!
Chlapča nestačilo ani odpovedať, lebo sa rozbehlo ku 

kameňu. Skôr ako sa naň Viktorko vyštveral, skala sa pre-

valila a spod nôh mu vyvrel prameň krištáľovej vody. A ry-
tier, ktorý na skalu ukazoval, sa v tej chvíli stratil.

Pred divadlom od tých čias vyviera voda, ktorú radi pili 
naši predkovia, vraj to bola najchutnejšia voda v celom 
okolí.  

Z Viktorka vyrástol Viktor. Rúči mládenec. Najväčšiu zá-
ľubu od detstva mal v modelovaní, a hoci už bol kamenár-
skym tovarišom, stále mal rád staré mýty a legendy. Medzi 
nimi aj tú o Lukáčovi a jeho druhoch. Vedel, čo Lukáč or-
lovi sľúbil - že Bratislava naňho nezabudne a bude strážiť 
hniezda dunajských orlov. Tak si už pred rokmi Viktor po-
vedal, že keď raz bude mať vlastnú dielňu, postaví orlovi 
pamätník.

Keď sa z Viktora stal známy sochár a meno Viktor Tilg-
ner bolo známe nielen v Prešporku, ale v celej monarchii, 
pustil sa do práce. Za námet si vzal starú povesť o Gany-
medovi. Z kameňa a kovu vytvoril nad prameňom fontánu 
s ústredným motívom orla, ktorý nesie na chrbte chlapca. 
Z okraja studnice sa prizerajú malé korytnačky a ráčiko-
via, ktorých sa kedysi na dunajských ostrovoch hmýrili celé 
mračná. Chcel tým osláviť orla, čo zachránil mesto pred 
hordami. A zároveň pripomenúť aj odvážneho rybára Lu-
káča. Spojil to so starým bájom o Ganymedovi, ktorého raz 
chytil dravý orol a odniesol na skalné bralá v okolí svojho 
hniezda.

Na mieste niekdajšieho ostrova a brala, na ktorom sa 
zachránili Lukáč a jeho kamaráti, pred historickou budovou 
Slovenského národného divadla, stojí fontána dodnes.

Spracovala: Daniela Slodičková 

Zdroj: 
Igor Janota: Rozprávky a povesti z Bratislavy, Albert 

Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008.

Blahoželáme
Všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu 
sviatku, 
hlavne veľa úprimnej lásky, 
ktorá vždy príjemne na srdci zohreje, 
pevné zdravie pre Teba 
a všetkých Tvojich blízkych, 
život plný naplnených snov 
a každý deň úsmev žiariaci na tvári 
Tebe prajú
sestry Marienka, Angela 
a Anna s rodinami.

Vinš patrí Júlii Ščurekovej, rod. Chalupkovej, z Chicaga, 
rodáčke z Novej Belej, k jej 70. narodeninám, ktoré oslávi 
22. januára t.r.
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ODIŠLI Od nás
Dňa 7. novembra 2011 zomrel v Jablonke vo veku 67 

rokov krajan

JOZEF BUČEK
Zosnulý bol členom MS SSP v Jab-

lonke a čitateľom Života. Odišiel od 
nás dobrý krajan, starostlivý manžel 
a otec. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jablonke

Vážená redakcia časopisu Život,
narodil som sa v Tribši v roku 1930 v slovenskej rodine. 

Tam som navštevoval slovenskú základnú školu. Bolo to 
v období, keď naša obec bola súčasťou Slovenského štá-
tu (1939-45). Do 20. septembra 1983 som býval v Tribši 
a tam som pracoval. Patril som medzi členov Miestnej sku-
piny Spolku v Tribši a zastával som funkciu tajomníka MS 
SSP v tejto obci. Bol som aj dopisovateľom Života v obdo-
bí, keď jeho šéfredaktorom bol už nebohý Ján Špernoga. 
V súčasnosti bývam v Amerike, ale celý čas čítam Život, 
ktorý mi posiela Mária Kačmarčíková.

Chcel by som uviesť malú štatistiku vysťahovalectva 
z Tribša. Príčiny takýchto rozhodnutí boli rozličné, ale ľu-
dia išli predovšetkým za chlebom a lepším životom. Ako 
vieme, zo Spiša sa po roku 1945 vysťahovalo veľa krajanov 
na Slovensko. Z našej obce krajania odišli najmä do Kež-
marku, Huncoviec, Spišskej Soboty, Svitu, Popradu, Tatran-
skej Lomnice, Tvarožnej. Spolu to bolo 83 ľudí a k dnešné-
mu dňu žije ešte asi 19 ľudí, ale žijú samozrejme ich deti. 
Vysťahovali sa preto, lebo na Slovensku sa im žilo lepšie 
a doma ich znepokojovala banda „Ognia“. Asi dvadsiati 
z nich sa po roku 1945 prisťahovali do okolia hraníc. Druhá 
veľká vlna vysťahovalectva z Tribša nastala po roku 1981, 
najmä do USA. Mnohí mladí, ba i starší odišli za prácou. 
Napr. do Chicaga odišlo 204 ľudí, do New Jersey 24, do 
Kanady 17, do Argentíny 1, do Austrálie 2. V tomto období 
zomrelo 113 ľudí a v Amerike 17 čiže spolu 130 Tribšanov. 

Dnes som už na dôchodku a práve 20. decembra som 
oslávil 81 rokov života.

Srdečne pozdravujem

Severín Vaksmanský, Chicago USA     

Do ďalekej cudziny zasiela-
me krajanovi Severínovi Vaks-
manskému, rodákovi z Tribša, 
blahoželanie k jeho peknému ži-
votnému jubileu a prajeme veľa 
zdravia i času na čítanie krajan-
skej tlače. 

Redakcia

čitatelia • RedAKCIA

sloVenské sV. omše V KRAKOVe
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• január – 08.01.2012
• február – 12.02.2012
• marec – 11.03.2012
• apríl – sv. omša nebude
• máj – 13.05.2012
• jún – 10.06.2012
• júl – 08.07.2012
• august – 12.08.2012
• september – 09.09.2012
• október - 14.10.2012
• november – 11.11.2012
• december - 09.12.2012

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný 
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

• január – 31.01.2012
• február – 28.02.2012
• marec – 27.03.2012
• apríl – 24.04.2012
• máj – 29.05.2012
• jún – 26.06.2012
• júl – 31.07.2012
• august – 28.08.2012
• september – 25.09.2012
• október – 30.10.2012
• november – 27.11.2012
• december – 27.12.2012  

sloVenské sV. omše V nedeľu  
A sVIAtKY nA sPIŠI A ORAVe

Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy  - farnosť sv. Martina o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovzatia Panny Márie o  
8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.
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Dňa 24. novembra 2011 zomrel v Čiernej Hore od Tribša 

vo veku 76 rokov krajan

ANDREJ MILON
Zosnulý bol dlhoročným členom MS SSP v Čiernej Hore 

od Tribša. Odišiel od nás vzorný krajan, dobrý brat, ujo 
a sused. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Tribša

Dňa 30. novembra 2011 zomrel v Orávke vo veku 75 
rokov krajan

ANTON SZKLASZ
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom 

Života. Odišiel od nás dobrý manžel 
a ujo. Nech odpočíva v pokoji. Rodi-
ne zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Oravke

Dňa 9. decembra 2011 zomrel v Čiernej Hore od Tribša 
vo veku 79 rokov krajan 

VALENT HELDAK
Zosnulý bol čitateľom časopisu 

Život. Odišiel od nás vzorný krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo a brat. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore Zahore 

Dňa 16. decembra 2011 zomrela v USA rodáčka z Re-
písk - Grocholovho Potoka vo veku 67 rokov krajanka

ANNA MAZUREKOVÁ 
(rod. Pavliková)

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou Života, členkou MS 
SSP, v ktorej zastavala funkciu tajomníčky. Jej pozostatky 
spočinuli na miestnom cintoríne v Repiskách - Grocho-
lovom Potoku. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá 
matka, svokra, babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách  - Grocholov Potok 



Haj, husičky, haj
Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Haj, husičky chocholaté, 
máte všetky pierka zlaté, 
haj, husičky, haj, cez zelený háj!

Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Haj, husičky, do vodičky, 
máte špinavé nožičky, 
haj, husičky, haj, cez zelený háj!

Haj, husičky, haj, cez zelený háj! 
Počkajte ma moje zlaté, 
zostala mi čižma v blate, 
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VEľKý HLAD
Veverička Svetluška si zakúrila v piecke, ľahla si do postieľky a prikryla sa krásnym huňatým chvostom. Buch, buch, 

vyrušil ju naliehavý buchot na vrátka. - Kto je to? Kto búcha? - opýtala sa Svetluška.
- To som ja, Erička, otvor, - ozvalo sa spoza dverí. Veverička Erička vstúpila do izbičky celá premrznutá. 
- Svetluška, som hladná, daj mi niečo jesť.
- Hladná? Vari nemáš zásoby? - začudovala sa Svetluška.
- Nemám, - povedala veverička Erička a zamávala nádherným chvostom.
- Čo si robila na jeseň, keď bolo treba oriešky zavárať? - opýtala sa prísnym hlasom Svetluška. 
Veverička Erička si pohladkala krásne ušká a dôležito povedala: - Celý deň som tancovala, všetky tance vyskúšala. 

Valčík, tango, ba i džez, ukážem ti ešte dnes.
- Jaj, moja milá, namiesto tancovania si mala myslieť na budúcnosť, - povedala Svetluška a vyprevadila svoju hladnú 

kamarátku domov.
Na druhý deň, práve, keď Svetluška ustielala postieľku, ozval sa buchot na vrátka.
- Kto je? Kto búcha? - opýtala sa Svetluška. 
- To som ja, Erička, - ozvalo sa spoza dverí. Veverička Erička vstúpila do vykúrenej izbičky a celá sa triasla od zimy: 

- Svetluška, som veľmi hladná, daj mi niečo pod zub, prosím.
Svetluška však pokrútila hlavou a prísne sa opýtala: - Čo si robila, moja milá na jeseň, keď bolo treba huby sušiť?
Veverička Erička sklonila hlávku a odvetila: - Každý deň som spievala, času nazvyš nemala. Piesne staré, ba i nové 

nacvičiť som chcela dobre.
- Jaj, moja milá, namiesto spievania si mala myslieť na budúcnosť, - povedala Svetluška a vyprevadila hladnú kama-

rátku domov.
Na tretí deň, práve keď si Svetluška varila obed, ozval sa buchot na vrátka.
- Kto je? Kto to búcha? - opýtala sa Svetluška. 
- Ja, Erička, - ozval sa spoza dverí tichý hlas.
Veverička Erička vstúpila do izbičky a zacítila vôňu obeda. - Prosím, aspoň lyžičku. Som veľmi hladná, - zašepkala. 

Svetluška pozrela smutne kamarátke do očí a položila otázku: - Čo si robila, moja milá na jeseň, keď bolo treba šišky 
ukladať na poličky? 

Veveričke Eričke sa skotúľali slzy z očí a zašepkala:- Česala som si svoj chvost, aby bol vždy pekný dosť. Najkrajší je, 
dobre viem, od hladu však zahyniem.

- Ja viem, Svetluška, čo mi teraz povieš. Mala som myslieť na budúcnosť, - povedala veverička Erička a chystala sa 
na odchod. 

- Počkaj, - zastavila ju Svetluška, - porozprávajme sa o tom po obede. Sadni si k stolu, pripravím taniere.
Ilustrovala: Oxana Monul-Kotlárová (Vrabček 2006)

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO
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Milé deti!
Zimné obdobie praje lyžovačke, korčuľovaniu, sánkovaniu, guľovačke. Katka, Janko, Paľko, Fer-

ko a psík Dunčo veselo šarapatia vonku. Napíšte nám: Čo padá z neba v zime? Odpovede spolu 
s vymaľovaním obrázkom nám pošlite do redakcie a my dvoch najšikovnejších z Vás odmeníme 
peknými slovenskými knihami nakúpenými do tejto súťaže za finančnej podpory Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí. 

Z prác, ktoré sme dostali do redakcie, sme odmenili: Joannu Kašprakovú z Jablonky a Petra 
Bugajského z Pekelníka. Gratulujeme. 

Milé deti, keďže tu máme nový rok, tak sme pre vás 
vymysleli novú hru, pri ktorej si môžete trénovať pamäť, 
ale zároveň sa aj niečo nové naučiť o svojom rodnom kraji 
– severnom Spiši a hornej Orave. Od nasledujúceho čísla 
Života si v každom ďalšom čísle nájdete karty s obrázkami 
a krátky text, ktorý sa týchto obrázkov týka. Karty i text si 
vystrihnite a dobre odložte. Hrať túto hru môže hrať ľubo-
voľný počet hráčov, minimálne však dvaja.

Pravidlá hry: Karty sa rozložia na podložke tak, aby boli 
obrázky otočené smerom dole a viditeľné boli ruby so slo-
venským znakom. Každý hráč obracia v jednom kole dve 
karty a snaží sa nájsť dva rovnaké obrázky. Ak ich nájde, 

odloží si ich a pokračuje v obracaní ďalších dvoch. Ak nie 
sú rovnaké, obráti ich naspäť a v hre pokračuje ďalší hráč. 
Takto hra pokračuje, až kým hráči nájdu všetky zhodné ob-
rázky, a teda sú obrátené všetky karty. Vyhráva ten hráč, 
ktorý našiel najviac zhodných dvojíc obrázkov. Ak chcete, 
aby bola hra trochu zaujímavejšia a náročnejšia, môžete 
od spoluhráča žiadať, aby si nájdenú dvojicu obrázkov 
mohol ponechať len vtedy, keď bude vedieť o obrázku aj 
niečo povedať. Či odpovedal správne môžete skontrolovať 
podľa textu, ktorý bude publikovaný spoločne s kartami. 
Prajeme dobrú zábavu!

mm-m

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO
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František Kolkovič

Zimný spánok
Prichádza obvykle nečakane.
Najprv mu jeseň musí postlať
kobercom, sprvu farebným.
Keď ho už riadne vyperie
príroda zababušená 
do jedinečného bielunkého odevu,
starostlivo prikrytá zimnými závejmi,
začne snívať svoj sen o budúcnosti.

Čaro a rytmus života
v zimnom čase – 
o tom možno všeličo rozprávať.
Napriek mrznutiu a zamŕzaniu 
všetkého
život pulzoval a pulzuje.
Zimné dni a večery nedali zaspávať,
vedeli poskytnúť všetkým
príležitosť
zužitkovať chuť do roboty.
Muži plietli košíky,
chodili na furmánku, zvážali drevo.
Orava
svojský génius miesta
v každom ročnom období.

 

xxx
Je dobre mať hodinky
položené na stole.
Sedíš a vedľa tečie čas
akoby si ho kontroloval
ako sa míňa.

Lenže to nie je ešte dôkaz, 
že si ho pochopil.
Príde chvíľa, keď zastanú
a budeš nakrúcať čas.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Najobľúbenejšie detektívky na slovensku
Dominik Dán (* 1955) je slovenský anonymný spisovateľ detektívnych 

románov. Napriek tomu, že je to v súčasnosti najpredávanejší a naj-
obľúbenejší slovenský autor, písať  o ňom je ťažké, keďže sa toho veľa 

o ňom nevie. Dominik Dán je len umelecký pseudonym a až na pár ľudí, nikto ne-
vie, kto sa pod ním skrýva. V médiách už bolo publikovaných niekoľko rozhovorov 
s týmto autorom, z ktorých vyplynulo hlavne to, že o svojom súkromní prakticky 
nerozpráva a ešte dlho nebude. Pár faktov však o sebe predsa len prezradil.

Písať začal už na základnej škole, pričom svoju spisovateľskú dráhu začal 
kovbojkou. Na strednej škole sa vrhol na trochu náročnejší žáner a v školskom 
časopise pravidelne uverejňoval poéziu a krátke prózy. Niekedy v tom čase 
vznikol aj jeho pseudonym Dominik Dán, za ktorým však netreba hľadať žiad-
ny hlbší zmysel, alebo skrytý odkaz. Ako tvrdí sám autor, išlo len o okamžitý 
nápad. Po strednej škole nastala dlhá odmlka, kedy nepísal vôbec a naplno sa 
venoval svojej práci v policajnom zbore.

Podľa slov autora, nehodlal sa stať spisovateľom, na príčine je veľká náho-
da, že v roku 2002 pri upratovaní starých kancelárskych priestorov náhodou 
natrafil na svoje poznámky týkajúce sa vyšetrovania starého prípadu vraždy 
bossa v Našom Meste. Čím dlhšie to čítal, tým lepší príbeh v tom videl a až to 
napokon premietol do počítača a išlo to. Vždy veľmi túžil mať vo svojej vlast-
nej knižnici iba jednu knihu podpísanú vlastným menom, ale vtedy netušil, že 
vznikne z toho séria detektívok, ktorú si čitatelia obľúbia. 

V polícií pôsobí už vyše 20 rokov. Za ten čas sa podieľal na vyšetrovaní sto-
viek vrážd a väčšina prípadov, ktoré opisuje vo svojich knihách, má nielen reál-
ne základy, ale sa aj osobne podieľal na ich vyšetrovaní.  Ďalej sa o ňom vie, že 
má viac ako 50 rokov, čo nám zároveň napovedá, že si ešte dlho počkáme, kým 
nám vyjaví svoju pravú identitu, keďže tak hodlá spraviť až na dôchodku. A aj 
to len možno. Sám autor „sa priznáva“ k dvom deťom a manželke. Žije v Brati-
slave a jeho postavy sú síce založené na reálnych osobách, ale každá je zmesou 
rôznych ľudí. Ako sám povedal, v jeho románoch vystupuje aj postava, ktorá je 
nepriamo založená na ňom samom, ale ktorá to je, nevedno. Doteraz napísal 
niekoľko románov: Popol všetkých zarovná, Nehanebné neviniatko (2005), Beš-
tia, Sára (2006), Cela číslo 17, Červený kapitán (2007), Hriech náš každoden-
ný, Knieža smrť (2008), Noc temných klamstiev, Mucha (2009), Mucholapka, 
Studňa (2010), Žiješ iba dvakrát a Na podpätkoch (2011). Pričom jeho tvorba 
sa ustálila na dvoch románoch ročne. Toto úctyhodné tempo chce udržať aj 
napriek tomu, že v súčasnosti spolupracuje ako scenárista a konzultant aj na 
dvoch televíznych seriáloch a rovnako usilovne sa venuje scenáru celovečerné-
ho filmu na motívy jeho románu Nehanebné neviniatko. 

Prakticky všetky jeho romány sa odohrávajú vo fiktívnom meste, ktoré 
označuje ako Naše Mesto, ale každému, kto niekedy žil aspoň krátky čas v Bra-
tislave, je jasné, že sa jedná práve o naše hlavné mesto. 

Traduje sa, že keď v roku 2002 napísal Dominik Dán svoj prvý román Popol 
všetkých zarovná, vložil medzi posledné strany románu vlas, aby si overil, či ho 
vydavatelia vôbec prečítali do konca. Jednotlivé vydavateľstvá postupne od-
mietali, vlas pretrvával na svojom mieste, až sa Dominik Dán stretol s predsta-
viteľmi Slovartu. Tí mu dali šancu a z Dominika Dána sa stala hviezda slovenskej 
literárnej scény. A niet divu, veď jeho romány v sebe spájajú to najlepšie, čo 
sa dá v oblasti detektívnych románov nájsť – reálny základ, známe prostredie, 
vysokú znalosť skutočných reálií, sympatické hlavné postavy a vyrovnanú mie-
ru tragédie, napätia a humoru dodávaného hlavne v slovných prestrelkách de-
tektívov. Hoci je jeho dielo monotematické a tieto prípady vždy riešia detektívi 
z oddelenia vrážd policajného zboru Nášho mesta, každá kniha je špecifická 
a písaná z iného uhlu pohľadu. Autor nepoužíva rovnakú šablónu a preto sú 
vždy prekvapivé a ťažko sa dá dopredu očakávať, kam bude príbeh smerovať. 
Niektoré tituly od Dominika Dána nájdete aj v redakčnej knižnici.

Spracovala: A. Jendžejčíková
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ZUZKA VARí

moto A VARenIe

ČO NA OBED

Polievka na vytriezvenie – záchranárska
Kúsok masti alebo trochu oleja, vrchovatú lyžičku polo-

hrubej múky, štipku papriky, vegetu, 1 lyžicu octu, 2 vajcia, 
1 l vody.

Na tuku pripravíme svetlú zápražku, do ktorej pridáme 
štipku papriky a zalejeme vodou. Pridáme lyžicu octu, oso-
líme a ochutíme vegetou. Keď voda začne vrieť, opatrne 
rozbijeme vajcia a pustíme ich do vriacej polievky.

silvestrovská husacia pochúťka
Prsia z jednej husi, údenú slaninu, maslo, cibuľu, zmes 

korenia na divinu alebo 5 zrniečok čierneho korenia, zrnko 
borievky, bobkový list, ocot, soľ, pochúťkovú smotanu, lyži-
cu múky, citrónovú šťavu.

Prsia prešpikujeme údenou slaninou a posolíme. Na 
masle speníme pokrájanú cibuľu a pridáme korenie. Vloží-
me mäso a dusíme. Keď mäso začína mäknúť, pokvapkáme 
ho octom a udusíme celkom do mäkka. Mäso vyberieme, 

nakrájame na plátky a udržujeme teplé. Šťavu zahustíme 
smotanou rozšľahanou s múkou. Pridáme citrónovú šťa-
vu, povaríme a precedíme. Podávame s knedľou alebo s 
cestovinou.

ŠALÁTY

novoročný zemiakový šalát
500 g zemiakov, 30 g sladkokyslej uhorky, soľ, ocot, 200 

g hotovej majonézy, 30 g masla, 8 vajec, červená paprika.
Uvarené zemiaky a uhorky pokrájame na kocky. Pridá-

me soľ, ocot a majonézu. Šalát dobre premiešame a ulo-
žíme do maslom vymastenej formy. Dobre ho zarovnáme 
a opatrne vyklopíme na misu. Mokrou lyžicou urobíme 
jamky, do každej vložíme na tvrdo uvarené vajce. Vajcia 
polejeme majonézou a položíme na ne papriku pokrája-
nú na celé kolieska. Špáradlom namočeným v majonéze 
urobíme na paprikách bodky, aby sa podobali muchotráv-
kam.

(zdroj: www.receptar.sk)

Ak je nejaké auto na ceste neprehliadnu-
teľné, tak potom je to nový Nissan Juke. 
Juke je neuveriteľným spestrením nielen 

fádnej štylistiky Nissanu. Má to však aj háčik. Do 
tohto malého mestského bojovníka s rozmermi 
kompaktu nižšej triedy a namosúreným pohľadom 
sebavedomého SUV sa buď zamilujete, alebo rad-
šej odvrátite zrak.

Vpredu šokuje trojúrovňovým rozložením re-
flektorov, zboku obrovskými oblúkmi blatníkov 
v kombinácii s nízkou siluetou kabíny v štýle kupé, 
maskovanými kľučkami a vzadu priam latinskoame-
rickým pozadím s originálne tvarovanými svetlami.

Priestorové pomery zodpovedajú kompaktným 
rozmerom. Vpredu nie sú pasažieri nijako zvlášť 
obmedzovaní, ale vzadu je to horšie. Vpredu sa síce 
môžete kochať dnes už ojedinelým pohľadom na 
širokú prednú kapotu, ale široké stĺpiky vám odo-
berajú z orientácie pekných pár stupňov. A o cúvaní 
radšej ani nehovorme.

Daňou za dizajn je aj kufor so skromným obje-
mom 250 litrov. Ku cti však Juke slúži, že po sklopení zad-
ných operadiel dokáže vytvoriť vodorovnú ložnú plochu, 
ale aj množstvo odkladacích priestorov v interiéri.

Aj keď objem štvorvalca 1,6 litra nesľubuje extra jazd-
né zážitky, opak je pravda. Jeho 86 kW prekvapuje nevída-
nou vitalitou a radosťou z vysokých otáčok. Keď sa ručička 
otáčkomera prehupne cez údaj 4000, chytá motor druhý 
dych a kabínu zahrnie príťažlivým akustickým prejavom. 
Juke má dobré jazdné vlastnosti zakódované už vo svojom 
základe. Krátke previsy, relatívne široký postoj, ťažisko niž-
šie ako pri klasických SUV, tvrdšie odpruženie, ale aj nízka 

hmotnosť len 1160 kg z neho robia veľmi agilný automo-
bil, ktorý sa dokáže suverénne prepletať zákrutami aj bez 
komplikovaného viacprvkového zavesenia zadných kolies. 
To je vyhradené len verzii 4WD. 

S Juke si naozaj zajazdíte, zvlášť v režime Sport s ostrejšie 
reagujúcim plynovým pedálom. Zrýchlenie sa zdá omnoho 
intenzívnejšie, ako hovorí oficiálny údaj akcelerácie z 0 na 
100 km/h za 11 sekúnd. Druhé dva režimy dynamického 
nastavenia vozidla Normal a Eco vám už veľa úsmevu na 
tvári nevyčarujú. Pokiaľ to však doženiete k maximálke 
178 km/h, sen o spotrebe okolo 6 l sa rozplynie v nená-
vratne. (ms)

Nissan 
juke 1.6
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naša PORAdňA

jóZeFA 
PIERONEK
mgr fizjoterapii

PORADY KOsMetOlOGA

Czekając na 100. 
urodziny – c.d.

7. Nie złość się i nie stresuj
Nasz sposób myślenia ma wpływ 

na zdrowie. Im w lepszej kondycji 
emocjonalnej jest człowiek, tym 
lepiej funkcjonuje jego układ im-
munologiczny. Pesymiści cierpią na 
dolegliwości układu pokarmowe-
go, cholerycy częściej zapadają na 
choroby serca, ludzie uparci – na 
schorzenia układu kostnego. Krótko-
trwały stres mobilizuje do działania, 
długotrwały – nie sprzyja długiemu 
życiu. Pod jego wpływem uwalniają 
się adrenalina i kortykosteroidy, a ich 
nadmiar utrudnia zasypianie, obniża 
odporność i zwiększa ilość wolnych 
rodników. Podczas procesów prze-
miany materii zachodzących w orga-
nizmie, cząsteczki tlenu tracą elek-
trony. Takie niekompletne cząsteczki 
tlenu to właśnie wolne rodniki. Brak 
elektronów bardzo im przeszkadza, 
dlatego „kradną” innym brakujący 
elektron. Uszkadzają przy tym ko-
mórki i tkanki organizmu.

8. Nie pozwól na spustoszenie 
organizmu

Nie ucieknie się od wolnych rod-
ników, gdyż z każdym haustem po-
wietrza trafia do płuc kolejna ich 
porcja. W ciągu 70 lat życia człowiek 
wdycha 17 ton tlenu, w tym aż tonę 
wolnych rodników. Wiele zależy od 
tego, co jeszcze prócz powietrza 
wdycha, co je oraz jakim ulega za-
chciankom. Ilość wolnych rodników 
zwiększa m.in. promieniowanie UV 
(opalanie, solarium) oraz chemicz-
ne zanieczyszczenia powietrza (dym 
z papierosa, spaliny samochodo-
we, zanieczyszczenia przemysłowe) 

Witam serdecznie w 2012 
roku. Nowy rok rozpo-
czynam od serii wywia-

dów z bardzo ciekawymi ludźmi, 
którzy na pewno wzbogacą Państwa 
wiedzę z zakresu kosmetyki. Naj-
pierw zajmiemy się zagadnieniem 
masażu.

R o b e r t 
P i e t k i e w i c z 
absolwent Po-
licealnej Szkoły 
Ochrony Zdro-
wia w Białym-
stoku, jak i rów-
nież absolwent 
Wyższej Szkoły 
Kosmetologii 
w Białymstoku 
odpowie dzisiaj 

na parę pytań dotyczących  kosme-
tycznych wartości masażu, a szczegól-
nie nowości na rynku kosmetycznym, 
czyli masażu na miodzie.

Jak długo zajmuje się Pan masa-
żem i skąd to zainteresowanie?

– Rehabilitacją i masażem zajmu-
je się od 6 lat. Już w okresie nauki 
szkolnej uczęszczałem na praktyki do 
Gabinetu Rehabilitacji Anieli Kuptel 
i mogę śmiało powiedzieć, że to tam 
nauczyłem się wszystkiego, co teraz 
potrafię. Oczywiście wszelakie prak-
tyki w różnych gabinetach, czy jed-
nostkach szpitalnych bardzo pomogły 
mi w zrozumieniu pacjentów i spro-
staniu wymaganiom, które mi stawiali. 

No dobrze, a co z masażem w kos-
metyce, bo jak rozumiem ma Pan  
większe doświadczenie w rehabili-
tacji?

– Tak, mam duże doświadczenie 
w rehabilitacji, ale nigdy nie byłem na 
nią zamknięty, więc masaż w kosmety-
ce nie jest mi obcy. Właśnie teraz chciał-
bym opisać masaż na miodzie, który 
jest w istocie masażem kosmetycznym. 

Masaż na miodzie brzmi bardzo 
ciekawie i interesująco.

– To bardzo ciekawy masaż, dzię-
ki któremu działamy na duże partie 

mięśniowe, takie jak uda, brzuch, 
pośladki. Polega on na tym, iż za po-
mocą klejących właściwości miodu 
ujędrniamy skórę, podnosimy linię 
pośladków, wykorzystując wszyst-
kie minerały, witaminy zawarte 
w miodzie naturalnym oraz odży-
wiamy skórę. Efekty masażu widać 
już po pierwszym zabiegu. Skóra 
jest bardzo delikatna, ujędrniona. 
Pracując na tkankach głębszych po-
prawiamy przepływ krwi i chłonki, 
czyli obszar poddany zabiegowi jest 
bardziej ukrwiony oraz odżywiony. 

To wszystko brzmi bardzo intry-
gująco. Aż nie chce się wierzyć, ale 
czy po takim zabiegu klient musi się 
umyć? Miód się jednak klei, jak to 
Pan zauważył?

– Nie, nie musi się myć ponieważ,  
po zakończeniu pierwszej części za-
biegu przechodzimy do następnej, 
czyli ścierania martwego naskórka – 
masaż ten jest bardzo dobrym peelin-
giem skóry. Używając wilgotnych chu-
steczek ruchem kulistym w kierunku 
dogłowowym, dosercowym ścieramy 
z ciała martwy naskórek jak również 
resztkę miodu, więc w salonie, w któ-
rym wykonujemy zabieg nie musimy 
posiadać prysznica, gdyż sami czyści-
my pacjenta.

Bardzo dziękuję za rozmowę i je-
stem pewien, że jeszcze wrócę do te-
matu nietypowych masaży.

– Również dziękuję. Tak napraw-
dę sam Pan może opowiedzieć jakie 
odczucie ma się po masażu miodem, 
w końcu wykonano go Panu na włas-
nym ciele. Mam nadzieję, że możemy 
uchylić rąbka tajemnicy czytelnikom, 
że masaż na miodzie nie jest jedy-
nym, który chcę przedstawić, przed 
nami jeszcze parę interesujących no-
wości na rynku. Więc do usłyszenia 
i pozdrawiam.

Mam nadzieję, że masaż na mio-
dzie okaże się dla Państwa bardzo in-
teresującym zabiegiem. Do zobacze-
nia za miesiąc.

Dawid
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oraz zanieczyszczenia wody i żywności (nawozy sztuczne, 
środki ochrony roślin, syntetyczne konserwanty i barwni-
ki itd.). Na początek w ramach wolnorodnikowej batalii, 
warto zrezygnować ze zgubnych nawyków: palenia papie-
rosów i prażenia się na słońcu. Warto, gdyż lista występków 
powodowanych przez wolne rodniki jest długa. Uszkadza-
jąc DNA, przyczyniają się do powstawania nowotworów, 
a niszcząc tkankę nerwową, zwiększają m.in. ryzyko cho-
roby Alzheimera. Przyśpieszają powstawanie blaszek miaż-
dżycowych w tętnicach, co jest wstępem do zawału serca 
albo udaru mózgu. Organizm broni się przed wolnymi rod-
nikami przy pomocy wytwarzanego w wątrobie glutationu 
– silnego przeciwutleniacza, powstrzymującego proces sta-
rzenia. Zapotrzebowanie na glutation jest zawsze wysokie, 
gdyż jest on szybko zużywany  pod wpływem wielu bodź-

ców – choroby, stresu, zmęczenia, a nawet wysiłku fizycz-
nego. Recepta jest prosta – prowadźmy zdrowy tryb życia.

9. Nie nadużywaj…
Nie nadużywaj słońca, tytoniu, alkoholu i innych używek. 

W tym wieku żaden nadmiar nie jest wskazany, a to co kie-
dyś nie miało wpływu na zdrowie, teraz może szkodzić.

10. Nie wchodź do gniazda os
Otaczajmy się życzliwymi ludźmi. Potrafią oni porozu-

mieć się z innymi, rozwiązywać konflikty, patrzeć  z dystan-
sem na codzienne zmartwienia i pomagać. Powinniśmy 
natomiast trzymać się z dala od osób, które sprawiają, że 
po spotkaniu z nimi czujemy się przybici.

Podstawowa zasada dobrego i długiego życia brzmi: nie 
przejmujmy się tym, na co nie mamy wpływu.

Zmiany w przepisach dotyczących 
prawa jazdy część 1

W 2012 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne 
w przepisach dotyczących prawa jazdy. Pojawiły się nowe 
kategorie, zmieniają się testy, wzrosną opłaty i wpro-
wadzone zostaną nowe rozwiązania przy prowadzeniu  
szkoleń.

Nowe przepisy umożliwią przeprowadzenie wykładów 
z części teoretycznej w formie nauczania na odległość 
z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu pod 
nadzorem ośrodka szkolenia kierowców. Jest to novum, 
ponieważ do tej pory nauka teorii odbywała się wyłą- 
cznie w ośrodkach szkolenia. Zapewne pociągnie to za sobą 
podwyżki cen kursów na prawo jazdy, ponieważ szkoły na-
uki jazdy muszą do tego rozwiązania dostosować kadrę, 
pomoce dydaktyczne (sprzęt komputerowy) oraz pozyskać 
akredytację kuratora.

Nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy będzie zde-
cydowanie trudniejszy niż obecnie. Z egzaminu znikną te-
sty wielokrotnego wyboru. Prawidłowa będzie tylko jedna 

odpowiedź, a pytania będą umożliwiały udzielenie odpo-
wiedzi tak albo nie.

W myśl nowych przepisów kandydat na kierowcę bę-
dzie miał na odpowiedź jedynie kilkadziesiąt sekund, czyli 
musi jej udzielić w czasie rzeczywistym. Kursant nie będzie 
mógł wrócić do wcześniejszych pytań, w celu poprawie-
nia błędów. Ma to na celu sprawdzenie faktycznej i realnej 
umiejętności rozwiązywania problemów, które występują 
na drodze. W tym celu, egzamin będzie zawierał symulacje 
zdarzeń drogowych, mogących pojawić się podczas nor-
malnego, rzeczywistego kierowania pojazdem po mieście 
lub w terenie niezabudowanym. Mimo tych zmian, egza-
min ma być dla zdającego bardziej zrozumiały.

Dla początkujących (młodych) motocyklistów nowe 
przepisy wprowadzają specjalną kategorię – prawo jazdy 
A2, uprawniające do prowadzenia motocykli z silnikami 
o mocy do 35 kw. Aby prowadzić motocykle, młody kie-
rowca będzie musiał najpierw zdobyć prawo jazdy na małe 
motocykle – A1 (w wieku 16 lat, o pojemności skokowej 
silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczają-
cej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekracza-
jącym 0,1 kW/kg).

cdn.

PRACA dla osób ze znajomością języka czeskiego lub słowackiego 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz otwarciem się na rynki zagraniczne Universal Agent S.A. poszukuje 

współpracowników 

biegle posługujących się językiem słowackim lub czeskim. 

Stanowisko: Konsultant Telefoniczny. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobyciem doświadczenia w telemarketingu, rozwojem zawodowym w branży call center 

oraz możliwością utrzymywania stałych kontaktów językowych z Klientem zagranicznym - 

aplikuj do nas! 

Zapewniamy wysoką stawkę godzinową, atrakcyjne prowizje, stałe wsparcie szkoleniowca i niezwykle przyjazną atmosferę. 

Więcej informacji: rekrutacja@universalagent.pl,    123755901



Ako hospodárite  
s peniazmi?
1. Myslíte si, že ženy hospodária 

s peniazmi horšie ako muži?
a) Nie, robia to lepšie – 4; b) áno, 

minú peniaze v priebehu se-
kundy – 0; c) nie je tu zásadný 
rozdiel – 2.

2. Priateľ, ktorý stále má finanč-
né problémy, nahlas obdivuje 
nové hodinky, ktoré sa vám 
podarilo kúpiť za veľmi výhod-
nú cenu. Ako zareagujete?

a) Hodinky mu spontánne darujete 
a kúpite si nové – 0; b) prezradí-
te mu adresu obchodu aj cenu 
– 2; c) viem, čo očakáva, a na 
kompliment nereagujem – 4.

3. Koľko spôsobov, ako šetriť 
elektrickou energiou, vám 
okamžite napadne?

a) Viac ako šesť – 4; b) iba päť - 
šesť – 2; c) menej ako štyri – 0.

4. Predstavte si, že ste zdedili veľ-
kú sumu peňazí. Čo s nimi uro-
bíte?

a) Splním vysnívané túžby sebe aj 
svojej rodine – 0; b) časť odložím 
na úrok a zvyšok miniem na prí-
jemné veci – 2; c) celú sumu ulo-
žím v banke na horšie časy – 4.

5. Kontrolujete hmotnosť výrob-
kov kupovaných v hotových 
baleniach?

a) pravidelne – 4; b) zriedka – 2; c) 
nikdy – 0.

6. Ktorý obrázok najlepšie vyjad-
ruje váš vzťah k životu?

a) ▲- 2; b) ■ - 4; c) ► - 0.
7. Často sa vám stáva, že pod vply-

vom emócií kúpite zbytočnosti?
a) Áno, niekedy – 2; b) áno, veľmi 

často – 0; c) nie, nákupy vždy 
plánujem – 4.

8. Pri príležitosti nasťahovania sa 
do nového bytu ste dostali nie-
koľko predmetov. Z ktorých sa 
tešíte najviac?

a) Z peknej starožitnosti, ktorú by 
som si sám nikdy nekúpil, ale 
vždy som po nej túžil – 0; b) 
z originálneho, ručne robeného 
predmetu, ale bez úžitkovej hod-

�0 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZáBaVa A HUMOR

HVIEZDY O nás NÁŠ test
VODNÁR (21.1.-19.2.)

Neostáva vám nič iné, len sa pozrieť na 
mnohé príležitosti i na priateľov novým po-
hľadom. Život je krátky na to, aby ste ho pre-
žili plný pochybností. Ste v období, v ktorom 
mnohé končí a iné začína. Nemusíte sa siliť, 
ani tvrdo komunikovať. Začať nie je ľahké, 
ale kto sa odhodlá, prekonal polovicu cesty. 
Úspešnosť je váš najlepší doping.

 RYBY (20.2.-20.3.)
Využite všetko, čo očistí vašu dušu a pri-

nesie radosť aj druhým.  S novým rokom plá-
nuje prísť Šťastena. Hviezda šťastia je vám 
naklonená, čo vám dáva obrovskú šancu 
zjednotiť silu myslenia a ducha. Všetko má 
svoj čas. Siahnite na dno svojich schopností 
a vydolujte všetky skryté rezervy.

BARAN (21.3.-20.4.)
Netrápte sa, ak niekto porušil dohodu, 

ktorú ste mali. Časom to napraví. Aj keď me-
siac bude celkom príjemný, vy sa vždy prí-
jemne cítiť nebudete. Bude vám niečo chý-
bať a môže sa dostaviť pocity samoty. Skúste 
začať robiť niečo nové, úspešné alebo do-
končite staršie pracovné plány. Naberte chuť 
dokončiť rozrobené a budete úspešní. 

BýK (21.4.-20.5.)
Nenechajte sa vystresovať banalitami. 

Mnohé odveje čas. Všetci máme rozum a slo-
bodnú vôľu. Nech ich v novom roku dobre 
zužitkujete. Nevyťahujte dávne záležitosti, 
pozor na nemiestne poznámky. Majte chuť 
žiť a prežívať naplno každý okamih. Nedajte 
sa premôcť niečím, čo nevládzete zvládnuť. 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Je pri vás milovaná a obdivovaná osoba, 

objekt milostnej túžby, vďaka ktorej spozná-
vate svet pocitov. Stretnete sa s niekým, kto 
vás obohatí svojimi názormi: Niektorí môžu 
dostať oneskorený vianočný darček. Nepre-
háňajte to s vtipkovaním na adresu tých ml-
čanlivejších spolupracovníkov. Niektorí rad-
šej konajú ako hovoria.

RAK (22.6.-22.7.)
Rodič je povinný pri neprimeranom sprá-

vaní dieťaťa zasiahnuť a dať mu najavo, že 
toto nepripúšťa. Nový rok si užite v kruhu 
rodiny, ktorá pre vás vždy bola a bude zákla-
dom. Nesnažte sa vždy a všetko kontrolovať 
rozumom a nad všetkým mať prehľad, zvlášť 
vy, starostlivé a citlivé maminky. Niekedy si 
ľudia navzájom ublížia i nechtiac.

LEV (23.7.-23.8.)
Keď počúvate svoje dieťa a povzbudzu-

jete ho do rozprávania, cíti, že je milované. 
Dôveru vášho dieťaťa si získate, ak sa ho 
budete pýtať na jeho názor. Počasie sa mení 
každú hodinu, ale ľudia každou generáciou! 
Nevnucujte pravdu ľuďom, ktorí ju momen-
tálne nechcú prijať, či nepochopia. Budete 
pôsobiť viac doma, ako v práci.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac zažijete nejednu gratuláciu 

i provokáciu. Pozor na dôvernosti k cudzím 
osobám, zvlášť pri nečakaných aktivitách, 
spojených s alkoholom. Zamerajte sa rad-
šej na niečo zmysluplnejšie. Doma sa na vás 
bude môcť každý spoľahnúť. Dostať niečo 
späť je to isté, ako to nájsť.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Snažte si povinnosti rozdeliť na celý me-

siac. Buďte láskaví, snažte sa pochopiť každú 
bytosť, lebo každá ľudská bytosť je nútená 
bojovať sama so sebou. Svoje sklamania si 
zvyčajne liečite činorodosťou. Nedokazuj-
te však nadriadenému, že viete urobiť jeho 
prácu, a dokonca lepšie ako on!

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Podarí sa vám stať sa pre vašich blízkych 

nenahraditeľnými. Ak človek hľadá potenci-
álneho partnera, hľadá krásu medzi osoba-
mi opačného pohlavia, keď je však zadaný, 
pozerá sa po konkurencii. Potrebujete byť 
nezávislí, no zároveň sa identifikovať s neja-
kou skupinou ľudí, ktorí vyznávajú podobné 
hodnoty ako vy.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Pre vás nebudú existovať žiadne iné 

hranice než tie, ktoré vy samy určíte. Bu-
dete sa musieť venovať veciam, ktoré 
vyžadujú veľa pozornosti. Máte šancu na 
úspech. Môžete sa však na kohokoľvek 
obrátiť sa s problémami. Nové podmienky 
sa v najbližšom období vyskytnú nielen vo 
vašej práci, ale aj vtedy, ak stretnete dôle-
žitého človeka.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V rodine, či v práci vás niekto nahnevá 

a sklame hlúpymi rečami. Ihneď vygumujte 
rozčarovanie, aby neprerástlo v hnev. Zem 
pozvoľna zamŕza tak ako pocity ľudí vášho 
znamenia. Nenechajte si umŕtviť cit a vieru 
v dobro. Ak ste sa v predchádzajúcom ob-
dobí usilovali, môžete sa dočkať zlepšenia 
finančných podmienok. (ms)



noty – 2; c) z niečoho praktické-
ho, čo súrne potrebujem a na čo 
momentálne nemám – 4.

9. Čím sú pre vás hazardné hry?
a) Škodlivou činnosťou – 4; b) nie-

kedy môžu byť veľkým pôžit-
kom – 0; c) ničím – sú mi ľaho-
stajné – 2.

10. Čašník sa pri účtovaní pomýlil 
o dvadsať zlotých vo váš pro-
spech. Čo urobíte?

a) Upozorním ho na chybu – 2; 
b) nič nepoviem, ale dám mu 
štedré prepitné – 0; c) teším sa, 
že som ušetril – 4.

11. Máte rád čerstvo rezané kvety?
a) Áno, veľmi – 0; b) áno, môžu 

byť – 2; c) je mi to jedno – 4.
12. S akou presnosťou môžete 

povedať, koľko peňazí máte 
v tejto chvíli v peňaženke?

a) S odchýlkou od 100 do 200 
zlotých – 4; b) s odchýlkou od 
1000 do 1500 zlotých – 2; c) ne-
viem – 0.

Vyhodnotenie: 
0 až 12 bodov: Chcete vyťažiť zo 

života čo najviac. Dlhé očakáva-
nie a odkladanie splnenia túžob 
– to nie je nič pre vás. Nepre-
mýšľate, čo si môžete dovoliť. 
Preto sa vám často stáva, že 
jedno získate, ale druhé stra-
títe. S dlhodobého hľadiska by 
bolo lepšie, keby ste obmedzili 
svoje potreby a márnotratnosť.

13 až 25 bodov: Naučili ste sa pri-
spôsobovať svoje túžby mož-
nostiam, ale ešte stále sa vám 
stáva, že to preženiete. Svet je 
plný lákavých vecí a vy sa ich 
neviete vždy vzdať. Občas rodi-
nu klamete a nepriznávate svo-
je výstrelky.

26 až 38 bodov: Snažíte sa pláno-
vať svoj život a predvídať pre-
kvapenia osudu. Iba zriedka si 
dovolíte malé uvoľnenie a aj 
pre to máte výčitky svedomia. 
Je pre vás ľahšie byť štedrým 
voči priateľom ako voči sebe.

39 a viac bodov: Cieľom vášho ži-
vota je zabezpečiť sa na starobu 
a heslo „to si dovolím neskôr“ 
je vašou životnou zásadou. Celú 
energiu sústreďujete len na to, 
aby ste sa vyhli ťažkostiam.
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AKO JE TO sPRáVne?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a 
slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodár-
stva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POľŠTINE: V SLOVENČINE:

posiłkowy subsidiárny, pomocný, podporný

czasownik posiłkowy pomocné sloveso

poszlaka indícia

handel reimportowy reimportný obchod 

saletra liadok

stukawka klopadlo

strumieniomierz, elektr. fluxmeter

rozdrabniarka dezintegrátor, drvič, roztrieskovač

rozdrabnianie opołów roztrieskovanie odrezkov

rozdrobnienie włókien rozmelnenie vlákien

Idú dvaja policajti na aute a sta-
čí chvíľka nepozornosti a narazi-

li do stromu. Ten, čo neriadil, hovorí 
druhému: 

- To je výborné.
- Prečo?
- Lebo ešte sme neboli tak rýchlo 

na mieste činu.

* * *

- Nazdar! Počul som, že si sa 
oženil.

- Oženil. Nechutila mi strava v na-
šej závodnej jedálni.

- A pomohlo?
- Áno, teraz už mi v závodnej jedál-

ni chutí.

Letná predpoveď na január...
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Rozvod po taliansky

Deväťdesiatdeväťročný Talian 
požiadal o rozvod so svojou 
o tri roky mladšou manžel-

kou, keď zistil, že mu pred 70 rokmi 
bola neverná. Podľa informácií talian-
skych médií Antonio C. pri prezeraní 
starých písomností náhodou objavil 
listy, ktoré jeho manželka Rosa písala 
milencovi v 40. rokoch. K odhaleniu 
došlo len niekoľko dní pred Vianoca-
mi. Bez ohľadu na dlhý časový odstup 
od nevery Antonio okamžite konfron-
toval svoju manželku a oznámil jej, že 
podáva žiadosť o rozvod. Nepomohlo 
ani jej priznanie ani prosby, aby si to 
rozmyslel. Manželia spolu žili 77 rokov, 
splodili päť detí a majú tucet vnukov 
a jedno pravnúča. Žiadosťou o roz-
vod sa už začal zaoberať súd v Ríme. 
Ak sa manželstvo skutočne rozpadne, 
pôjde vôbec o najstarší rozvedený pár 
na svete, aspoň čo sa týka veku naj-
staršieho z protagonistov. Doterajší 
rekord držali Bertie a Jessie Woodovci 
z Británie; obaja mali v čase rozvodu 
(v roku 2009) 98 rokov. (Zdroj: TASR)

nová voňavka pre mužov

Neverní mužíci dostali novú po-
silu. Na trhu sa totiž objavila 
nová voňavka s príznačným 

názvom Alibi, ktorá ich má chrániť pred 
prípadnými obvineniami rozzúrených 
manželiek. Predáva sa vo viacerých va-
riáciách. Prvá „vonia” ako upotený muž 
pracujúci dlho do noci, pričom obsahu-
je zápach cigariet, kávy a atramentu. Po 
použití druhej bude neverník smrdieť 
ako chlap, ktorý svoj neskorý príchod 
domov zdôvodní tým, že sa mu po ceste 

domov pokazilo auto a on sa ho snažil 
opraviť. Vôňa benzínu, spálenej gumy 
a oleja by tak mala zamaskovať akékoľ-
vek podozrenie. Posledná verzia sa volá 
„Išli sme si zaplávať” a bude voňať ako 
morský vzduch a krém na opaľovanie. 
Originálne parfumy sú dielom juhoaf-
rického kreatívneho guru Porkyho He-
fera, ktorý stojí za viacerými úspešnými 
projektmi. (Zdroj:topky.sk)

Kostol zo snehu

Kostol, celý postavený z ľadu 
a snehu, otvorili v nemeckej 
spolkovej krajine Bavorsko 

- storočie po tom, čo si tamojší de-
dinčania postavili prvý snehový kostol 
ako prejav protestu. Kostol v horskej 
dedine Mitterfirmiansreut neďaleko 
hraníc s Českou republikou má dĺžku 
vyše 20 metrov a môže sa popýšiť aj 
vežou. Vytvorili ho približne z 1400 
kubických metrov snehu. Keď stavbu 
v stredu večer otvárali s požehnaním 
dekana Kajetana Steinbeissera, kúpa-
la sa v modrom svetle. Keď však pred-
kovia súčasných dedinčanov postavili 
v roku 1911 prvý kostol zo snehu, ne-
mysleli len na architektonickú stránku 
svojho činu. Úmyslom prvej stavby 
bol protest - veriaci z dediny sa spojili 
a postavili snehový kostol, pretože tam 
žiaden iný nemali. (Zdroj:topky.sk)

Pri fajčení odpadnú bradavky!

Plastický chirurg Anthony Youn 
z amerického Dallasu varoval 
fajčiarov: Užívanie nikotínu 

pred alebo po operácii pŕs môže spô-
sobiť odpadnutie bradaviek! Nikotín 
a oxid uhoľnatý obsiahnuté v cigare-
tovom dyme totiž znižujú prietok krvi 
do rôznych častí tela. Podľa doktora 
Youna, toxíny totiž pôsobia ako virtuál-
ne škrtidlo. Ak sa prietok krvi k určitej 
časti tela výrazne zníži alebo dokonca 
zastaví, odumrie. Uznávaný chirurg do-
konca uviedol príklad, kedy bol nútený 
použiť pijavice, aby zvýšil prietok krvi 
v bradavkách pacientky. Po odstránení 
starej krvi sa im vrátila späť zdravá ru-
žová farba. Lekár upozornil aj na riziko 
fajčenia pred alebo po faceliftingu. Pri 
plastike brucha zase môže dôjsť k in-
fekcii a otvorenej rane, ktorej liečenie 
potrvá aj mesiace. (Zdroj:topky.sk)
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OSTATKI-FAŠIANGY
v Krempachoch v dňoch 18. a 19. februára 2012

Srdečne Vás pozývame na prehliadku spišského a oravského fol-
klóru, ľudových hudieb, spevákov, speváckych skupín a inštrumen-
talistov. Podrobný program podujatia bude uvedený na plagátoch.




