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BRAtIslAVA

Len pred niekoľkými mesiacmi sme v Živote gra-
tulovali bývalému československému konzulovi 
v Poľsku JUDr. Matejovi Adrášovi k peknému ži-

votnému jubileu. Dnes sa, bohužiaľ, niekoľkými riadkami 
chceme rozlúčiť s týmto vzácnym človekom, ktorý veľkú 
časť života spojil práve so slovenskou menšinou v Poľsku. 
Iste si mnohí krajania na neho spomínajú ako ešte v zlých 
časoch po skončení druhej svetovej chodil ako konzul na 
Spiš a Oravu, kde Slovákom pomáhal či už legislatívne ale-
bo silou svojej funkcie a osobnosti. Ako sa píše v poľských 
archívnych dokumentoch, len čo sa ukázal v niektorej spiš-
skej alebo oravskej obci, okamžite sa okolo neho zhŕkli Slo-
váci a predkladali mu svoje starosti a žiadosti. I neskôr, keď 
bol medzitým nútený sa na určitý čas odmlčať, napomáhal 
krajanskému hnutiu v rámci svojich možností. Poradil, na 
koho sa obrátiť a tiež sám v mnohých veciach interveno-
val v prospech Slovákov v Poľsku. Iste si ho mnohí krajania 
pamätajú tiež zo zjazdov, kde vždy prišiel povzbudiť naše 
národné hnutie. My, historici, si ho pamätáme z konferen-
cií a kolokvií, kde obhajoval naše práva.

Napriek tomu, že 5. marca vydýchol posledný krát, žije 
tak naďalej v našich srdciach a spomienkach ako človek, 
ktorý bol vždy ochotný poradiť a pomôcť. Žije naďalej vo 
svojich nespočetných článkoch a polemikách, v ktorých 
sa neoblomne postavil na obhajobu slovenskej menšiny 
v Poľsku. Žije naďalej i v samotnej slovenskej menšine, 
lebo vďaka jeho veľkému úsiliu a nezlomnej snahe Spi-
šiakov a Oravcov, ktorú vždy podporil, vzniklo slovenské 
školstvo v Poľsku, z ktorého vzišla slovenská inteligencia 
naďalej udržiavajúca slovenské slovo a slovenské národné 

povedomie. Žije naďalej aj v našom hnutí, lebo vďaka jeho 
úsiliu, pomoci a dobrým radám, ktoré udelil našim sloven-
ským gazdom zo Spiša a Oravy, máme dnes jednotnú spo-
ločnú organizáciu – Spolok Slovákov v Poľsku. Za to všetko 
patrí veľká vďaka diplomatovi s veľkým srdcom JUDr. Ma-
tejovi Andrášovi. Nech mu je slovenská zem ľahká!

Redakcia časopisu Život 
Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku 

Krajania zo Spiša, Oravy a Sliezska

So zármutkom som prijal správu o večnom odpočinku 
nášho priateľa, kolegu – diplomata, vzdelaného a vzácne-
ho človeka, pána dr. Mateja Andráša, s ktorým ma spájal 
nielen profesionálny záujem o slovensko-poľské a v širšom 
meradle i stredoeurópske vzťahy, ale aj dlhoročné osobné 
priateľstvo a úcta. 

Odišiel jeden z posledných svedkov živej histórie, kto-
rému som ešte pred pár mesiacmi spoločne s mnohými 
ďalšími priateľmi srdečne blahoželal ku krásnemu životné-
mu jubileu. Odišiel diplomat, historik a človek kultúry, kto-
rému chcem naposledy poďakovať za obrovské množstvo 
energie, ako aj čas,  záujem a výnimočné znalosti a skúse-
nosti, ktoré vždy venoval nielen slovensko-poľským vzťa-
hom a ich rozvoju, ale aj poznaniu ich histórie a záujmom 
našej krajanskej komunity v Poľsku.  

JUDr. Marek Lisánsky 
generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove

Slováci sa často sťažujú, že sa im hospodársky nedarí. 
Je to síce pravda, ale nazdávam sa, že najväčším problé-
mom Slovenska je, že takmer nemá veľké osobnosti, ktoré 
by boli pre jeho obyvateľov svetlom a vzorom, ale súčas-
ne by Slovensko dôstojne reprezentovali aj medzinárod-
ne. Jednou z nich bol bývalý diplomat JUDr. Matej Andráš, 
ktorý nás zrazu a nečakane opustil. Odišiel v dňoch, keď sa 
práve tlačí ročenka Spišského dejepisného spolku, ktorého 
bol členom, Z minulosti Spiša za rok 2011, v ktorej je spo-
mienka naň k jeho deväťdesiatke ako na diplomata s veľ-
kým srdcom. To srdce prestalo pracovať a my, Slováci a naj-
mä Spišiaci, strácame v ňom jedinečnú a neopakovateľnú 
osobnosť. Verím, že na jeho životný odkaz nezabudneme.

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký 
historik a predseda Spišského dejepisného spolku

Dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú sústrasť v mene 
svojom i v mene Spolku slovenských spisovateľov.

S úctou
Mgr. art. Pavol Janík, PhD. 

tajomník Spolku slovenských spisovateľov 
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník

ZA JUDR. MATEJOM ANDRÁŠOM...



� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZA judR. MAtejOM AndRáŠOM...
Dovoľujem si prostredníctvom krajanského mesační-

ka Život vyjadriť úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom 
zosnulého JUDr. Mateja Andráša. Odchodom tohto  vzde-
laného, skúseného a rozhľadeného človeka stráca naša 
vlasť, Slovenská republika, najfundovanejšieho odborníka 
na históriu slovensko-poľských vzťahov a slovenská komu-
nita v Poľsku svojho dlhodobého neúnavného obhajcu. Aj 
preto chcem aspoň takto dodatočne poďakovať Spolku 
Slovákov v Poľsku za to, že minulý rok pri príležitosti 90. 
narodenín vydal nesmierne cenný zborník ,,Matej Andráš 
a jeho diplomacia srdca“, mapujúci odbornú a publicistic-
kú činnosť tohto vzácneho človeka.

Mgr. Milan Novotný 
rodák zo slovensko-poľského pohraničia, dlhoročný čitateľ  

a dopisovateľ časopisu Život

Sotva niekoľko okamihov po oslave jeho deväťdesiatin 
na pôde Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave 
sme svedkami jeho odchodu do večnosti, v ústrety Stvo-
riteľovi. Rodine želáme úprimnú sústrasť a vďaku za jeho 
podporu. Ako jeho dlhoroční najbližší spolupracovníci na 
pôde Matice slovenskej najmä v problematike slovensko-
poľských vzťahov mu ďakujeme za všetko, čím prispel 
do registrov, publikácií, stretnutí  pre Maticu slovenskú 
a Krajanské múzeum Matice slovenskej, Slovákom doma 
i vo svete. A nech mu Pán odvďačí to, čo sme nestihli my. 
Zbohom, pán doktor. Žiaľ, kamaráti sa tratia a už sa nena-
vrátia...

PhDr. Stanislav Bajaník 
Mgr. Viera Denďúrová-Tapalagová

So vzácnym človekom JUDr. Matejom Andrášom som 
sa zoznámila v popradskom archíve v roku 2000 pri písaní 
textov do monografie „Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny“ 
a doplňujúcich textov pre školy „Tatry a Podtatranská ob-
lasť“. V malebnej podtatranskej obci Ždiar sa v roku 1921 
dr. Andráš narodil a vždy sa k nej hrdo hlásil. Do monogra-
fie mi poskytol vzácnu fotografiu z rodinného archívu. Je 
na nej delegácia spišských a oravských obcí v Prahe, ktorá 
v roku 1920 žiadala prezidenta T. G. Masaryka o vykonanie 
plebiscitu pri určení hraníc medzi Poľskom a ČSR. V dele-
gácii boli aj zástupcovia zo Ždiaru, medzi ktorými nechý-
bal jeho otec Matej Andráš. Politické cítenie mala rodina 
Andrášovcov v krvi. Dr. Andráš sa celý život zaoberal slo-
vensko – poľskými vzťahmi a bojoval za práva Slovákov. 
Preto som mu bola vďačná za posúdenie a doplnenie tex-
tov týkajúcich sa hlavne odstúpenia Javoriny s celým javo-
rinským panstvom Poľsku. Do monografie mi tiež poskytol 
poľskú diplomatickú nótu z roku 1938, týkajúcu sa určenia 
hranice vo Vysokých Tatrách, ktorú preložil z francúzskeho 
originálu. Pri našom osobnom stretnutí som sa dozvede-
la aj o jeho pôsobení vo funkcii prvého československého 
konzula v Poľsku. Bol vynikajúci rozprávač, ktorý poslu-
cháča zaujal tak, že prestal vnímať čas. Pamätám si ho ako 

skromného a charizmatického človeka, ktorý bol ochotný 
vždy podať pomocnú ruku. Som veľmi rada, že som mala 
šťastie aspoň chvíľu pobudnúť v jeho blízkosti.

Dotĺklo srdce šľachetného človeka. Česť jeho pamiatke.

PhDr. Božena Malovcová 
riaditeľka Štátneho archívu v Levoči, pobočka Poprad

S hlbokým pohnutím som prijal správu o smrti JUDr. 
Mateja Andráša. Veď iba nedávno sme sa s ním stretli na 
pôde Matice slovenskej v Bratislave na slávnosti jeho 90. 
narodenín! Matej Andráš vykonal veľký kus práce v záuj-
me Slovenska a Slovákov. Ako diplomat povojnovej Čes-
koslovenskej republiky vo funkcii generálneho konzula 
v Katowiciach sa významne zaslúžil o uznanie Slovákov 
Poľsku za národnostnú menšinu. Bez jeho pôsobenia by 
nebolo slovenského školstva pre našich v Poľsku. Neskôr 
ako obeť stalinského ťaženia proti tzv.  buržoáznym naci-
onalistom bol odstavený z verejného života. Nikdy sa však 
neprestal zaujímať o osud Slovákov v Poľsku. Smelo ob-
hajoval naše záujmy v nespočetných poľsko-slovenských 
diskusiách a polemikách o nedávnej histórii. Ako spisova-
teľ chcem pripomenúť, že Dr. Andráš po svojej rehabilitá-
cii sa aktívne zúčastnil aj organizácii literárneho života na 
Slovensku. Najprv ako člen rady Slovenského literárneho 
fondu, neskôr ako riaditeľ štátneho vydavateľstva Sloven-
ský spisovateľ (1972-1977). V tých rokoch som sa aj osob-
ne s Dr. Andrášom zoznámil. Odchodom Mateja Andráša 
stráca slovenská diplomacia, historiografia a verejný život 
obetavého a nekompromisného zástancu slovenských ná-
rodných záujmov, predovšetkým vo vzťahu k zahraničným 
Slovákom.

Ing. Anton Hykisch 
spisovateľ, bývalý veľvyslanec

Maťko, lúčim sa s Tebou za slovenských historikov s po-
ďakovaním za všetko, čo si urobil pre Slovensko, za rodný 
Ždiar a celý Spiš s prosbou, aby si ho strážil aj zhora, za lite-
rárnu obec slovenskú veršami Milana Rúfusa nad hrobom 
Pavla Straussa:

Budeme vyvolaní po mene a
Bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
To svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo byť
I to, čo ozaj bolo....

Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. 
historik

R.I.P.
Venujme mu pietnu spomienku.
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Dominik surma
Podpredseda spolku slovákov v Poľsku

Nechcem byť pesimistom, ale 
s každým rokom je to ťažšie. Tie 
posledné roky, čo sa týka našej 
činnosti, sú ohrozené možno nie 
do takej miery ako to bolo koncom 
70-tych rokov, myslím skôr na ubú-
dajúci počet inteligencie, na ktorej 
spočíva povinnosť hájenia záujmov 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Veľmi 
znepokojujúca je klesavá tendencia 
počtu žiakov na hodinách sloven-

ského jazyka. Všetko záleží od výchovy v rodine. V súčas-
nosti výchova vyzerá tak, akoby deti usmerňovali rodičov 
a nie rodičia deti. Dieťa nechce navštevovať vyučovanie 
slovenského jazyka, lebo napr. musí ostať dlhšie v škole, 
rodič sa nad ním zľutuje a to jeho rozhodnutie akceptuje. 
Vyzerá to tak, že napr. ráno dieťa vstáva a nám povie, že sa 
mu nechce chodiť do školy, to tiež ho neposielajme! Načo 
sa má, chudák, trápiť. Podobný príklad: neposielajme do 
kostola, nech si sám vyberie vierovyznanie. Chceme, aby 
bolo katolíkom, rímskokatolíckeho vyznania, pokrstíme 
malé bábätko, berieme ho od najmladších rokov do kosto-
la. Usmerňujeme ho, ak chceme, aby vyrastalo ako katolík 
a vyznávalo túto vieru. Musíme dávať príklad. Podobne 
je to so školou, ak dieťaťu neukážeme tú správnu cestu, 
možnosti pre jeho osobný rozvoj, ak mu nevysvetlíme 
a nepredstavíme silné argumenty, dieťa, samozrejme, ne-
zoberie na seba viac povinností ako musí, veď rovnako je 
to s dospelými. Rodič, ak si všimne, že dieťa má hudobné 
nadanie, ponúkne mu školu pre rozvíjanie tohto talentu, 
zaplatí mu školné a bude ho podporovať v tom, aby v tom-
to smere niečo dosiahol. 

Jednou z najdôležitejších činností Spolku je organizá-
cia kultúrnych podujatí, vďaka ktorým sa môžeme ukázať, 
že jestvujeme. Máme potom mnoho spätných ohlasov, že 
máme vynikajúcu organizáciu. To človeka teší.

Povedať verejne, že som Slovák, nie je trendy hlavne 
medzi mládežou. Inú národnosť často chápu ako niečo ne-
gatívne, preto sa ľudia obávajú prejaviť svoju národnosť 
verejne. To, čo je iné, neznamená, že je horšie. Je početná 
skupina ľudí, ktorá práve takto zmýšľa, potom sa niet čo 
čudovať, že mnohí radšej mlčia, než by mali cítiť psychický 
nátlak len preto, že sa otvorene priznajú k slovenskej ná-
rodnosti.

Niektoré klubovne nám ubudli, ale zase pribudli domy 
slovenskej kultúry, ktoré sú našou vizitkou navonok. Na 
Orave sa plánuje výstavbu domu slovenskej kultúry, ktorý, 
dúfam, budeme v blízkej budúcnosti slávnostne otvárať aj 
v Jablonke. Som presvedčený, že tento dom zmobilizuje 
k ešte väčšej aktivite Slovákov na Orave.

Rôzne folklórne festivaly, na ktorých počuť živé sloven-
ské slovo nás zviditeľňujú a podporujú v nás našu hrdosť. 

K úspechom Spolku Slovákov za posledné desaťročie 
nepochybne patrí profesionálne riadenie spolkového pod-

niku – tlačiarne a samotného Spolku. K tomu treba pridať 
aj zastupovanie, vystupovanie a hájenie záujmov Slovákov 
v Poľsku. Neobišlo sa to síce bez konfliktov, ale vystupova-
nie generálneho tajomníka a vedenia bolo vždy v záujme 
slovenskej menšiny v Poľsku.

Zároveň sa tešíme, že v posledných desaťročiach boli 
zavedené slovenské bohoslužby v štyroch spišských ob-
ciach a v jednej oravskej (t.j. v Kacvíne, vo Vyšných Lap-
šoch, v Nedeci a Jurgove, skôr boli už v Novej Belej a Krem-
pachoch). Je to jeden z viditeľných znakov existencie 
Slovákov v Poľsku.

K výrazným úspechom patrí aj organizovanie početných 
podujatí pre školskú mládež, ako sú súťaže, výlety, školy 
v prírode a prázdninové pobyty na Slovensku a v posled-
nom čase aj organizovanie lyžiarskych škôl na Slovensku. 
Spomínané podujatia nie sú len príležitostnými podujatia-
mi, ale sa konajú cyklicky, každoročne. Výhercovia súťaží 
majú zaistené hodnotné odmeny. Je to nepochybne dobrý 
podnet pre účasť na vyučovaní slovenčiny.

K neúspechom by som zarátal, že vďaka tvrdohlavému 
stanovisku Slovenska, najmä ministerstva školstva, nemá-
me na slovenských stredných a vysokých školách krajan-
ských študentov (okrem jedného, ktorý o to musel urputne 
bojovať). Tento nedostatok pocítime už onedlho. Nena-
hradia ich krajanskí študenti študujúci slovenčinu v Poľsku. 
Dôležitý je predsa priamy styk a kontakt so Slovenskom, 
so starou vlasťou. Takáto politika zapríčinila, že sa k nám 
nedostávajú slovenské učebnice a učebné pomôcky.

Pred desiatimi rokmi sa uskutočnila v Poľsku školská 
reforma, ktorá o. i. spôsobila zníženie počtu žiakov na vy-
učovaní slovenčiny. Pri prechode do gymnázia sa žiaci na 
slovenčinu už nezapisujú.

Veľkým nedostatkom je dnes aj to, že slovenská tele-
vízia nevysiela signál do zahraničia a krajania žijúci mimo 
územia Slovenska nemajú možnosť sledovať slovenské 
vysielanie. Voľakedy to bolo a podporovalo to našu spo-
lupatričnosť so starou vlasťou. V dobe digitalizácie máme 
síce možnosť načrieť do internetu, ale pre starších je to 
ťažšie a priam nevykonateľné. 

František Mlynarčík
Obvodný predseda spolku slovákov na spiši

Od posledného Mimoriadneho XII. zjazdu, ktorý sa ko-
nal pred šiestimi rokmi, sa veľa vecí 
udialo a zmenilo. Dopredu sa pohli 
najmä tie investičné záležitosti. Ne-
znamená to, že boli prevedené bez 
organizačných problémov, pretože 
čokoľvek sa robilo, vždy sa vyskyt-
nú problémy, ktoré pred dosiahnu-
tím cieľa musíme riešiť. Pokiaľ ide 
o školstvo, sú obce, kde sa zvýšil 
počet žiakov navštevujúcich slo-
venský jazyk, čo je veľmi potešujú-
ce, o. i. Jurgov a Kacvín. Žiaľ, sú aj 

Budúcnosť ZáVIsí Od nás...
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také, kde ten počet klesá alebo sa slovenčina prestala vyu-
čovať, napr. Čierna Hora. Žiaci nám ubúdajú v Novej Belej 
a Krempachoch, kým uspokojivý počet sa udržuje v Nede-
ci. Sú obce, ktoré voľakedy na súťažiach zastupovali svoje 
základné školy v hojnom množstve, napr. Vyšné Lapše či 
Tribš a teraz sa tam slovenčina vôbec nevyučuje. Škoda, že 
rodičia so slovenskými koreňmi nedohliadajú na to, aby ich 
deti vedeli komunikovať v tomto jazyku. Moji rodičia a starí 
rodičia mi stále opakovali: koľko rečí vieš, toľkokrát si člo-
vekom. Podľa toho, čo sa orientujem, často je to aj tak, že 
dospelí pred deťmi hovoria: načo ti bude slovenčina, zíde 
sa ti niekedy? Uprednostňujú angličtinu alebo nemčinu. 
Pravda, je dôležité poznať jeden z týchto novodobých jazy-
kov, pretože vo väčšine štátov sa v ňom dohovoríme. Avšak 
slovenčina je znakom nášho pôvodu a bohatstvom pred-
kov, ktoré nehodno zahodiť. Ak popri angličtine a nemčine 
budú naše deti vedieť ešte slovenčinu, budú konkurenciou 
pre ostatných pri hľadaní práce v našej oblasti. Čoraz viac 
firiem hľadá do práce ľudí so znalosťou slovenského jazyka. 
Okrem toho máme blízko na Slovensko a mnohí v rámci Eu-
rópskej únie podnikajú u susedov a preto sú aj vyhľadávaní 
pracovníci so znalosťou tohto jazyka.

Musím podotknúť, že ešte na celkom dobrej úrovni 
máme počet predplatiteľov časopisu Život, kde si môže-
me prečítať správy zo Spiša a Oravy v slovenskom jazyku 
a z rôznych oblastí. Veľa ľudí oceňuje tento časopis, dô-
kazom čoho sú aj takí predplatitelia, ktorí nie sú členmi 
MS SSP a časopis si predplácajú, lebo uznali, že je pre nich 
zdrojom poznania jazyka, kultúry a diania a to ich obo-
hacuje. Živé slovenské slovo je na sv. omšiach. Chcel by 
som podotknúť, že v niektorých obciach je to tak, že ak si 
niekto praje krst či sobáš, alebo pohreb v slovenčine, tak 
je mu to umožnené, čo je vynikajúce. Ale nie vo všetkých, 
čo je nepochopiteľné, lebo ako hovorí Písmo Sväté, Pán 
Boh rozumie všetkým. 

Za toto posledné obdobie sa obnovila činnosť klubovní 
na Orave v Podvlku, či na Spiši vo Vyšných Lapšoch a čosko-
ro bude aj v Repiskách - Bryjovom Potoku. Za úspech mô-
žeme pokladať opravu a zateplenie klubovne vo Vyšných 
Lapšoch a jej sprevádzkovanie a oživenie i otvorenie pre 
mládež a deti. Peknou vizitkou Spolku sa pomaly stane 
Dom slovenskej kultúry v Novej Belej. Zasa vďaka obratnej 
predsedníčke Daniele Radeckej, ktorá organizuje stretnu-
tia pre deti v Slovenskom dome kultúry v Kacvíne, sa oživil 
kultúrny život aj v tejto obci. Po vlaňajších voľbách do MS 
máme veľa žien, ktoré už dokázali za uplynulé obdobie, 
že sú na správnom mieste. Folklór je základom tradovania 
zvykov. Je pekné, že máme súbory, ktoré reprezentujú náš 
región, našu tradíciu a dokonca viacerí z nich nezabúdajú 
ani na slovenské korene. 

Treba podčiarknuť aj obetavú a vytrvalú prácu ÚV SSP 
a redakcie Život, ktorá je veľmi dobre známa na okolí svo-
jou činnosťou v prospech krajanského hnutia. Podporou 
našej činnosti je tlačiareň, ktorej práca je vysoko oceňova-
ná a zákazníci si ju chvália za ústretovosť a kvalitnú prácu.

Prajem si, aby zjazd, ktorý nás čaká, vniesol nové smery 
v rozvoji krajanského hnutia a pomohol riešiť akútne otázky.

Dorota Mošová

Marcelina Pavláková
tajomníčka Ms ssP v Hornej Zubrici

Podľa mňa so slovenskou 
identitou sú úzko spojení predo-
všetkým starší členovia MS SSP 
v Hornej Zubrici, pričom v mno-
hých prípadoch sa to spájalo s ich 
prácou, s častými výjazdmi na 
Slovensko. Snažili sa, aby sa ten-
to slovenský duch rozvíjal, takže 
myslím si, že sa cítia byť Slovák-
mi. Aspoň z toho, čo pozorujem 
napr. pani Bogaczovú, ona tým 
dodnes žije. Keď sa blížilo nejaké 
podujatie, nahovárala nás, vola-

la k nám, chodila za našou mamou, mobilizovala nás, aby 
to všetko akosi prežívalo, a snažila sa nás poriadne pripra-
viť na vystúpenie. Má takú dušu stopercentného učiteľa 
a myslím si, že keby jej to zdravie dovolilo, dodnes by sede-
la v škole a učila. Keby boli všetci učitelia ako ona, boli by 
sme všetci múdri. Starší ľudia u nás v Hornej Zubrici sú ta-
kým hlavným pilierom slovenských aktivít. Dúfam, že keď 
tí starší krajania odídu, nájdu sa nadšenci medzi mladými, 
aby to nezaniklo. To by bolo na škodu všetkým. Ja som sa 
vždy veľmi rada zúčastňovala takých akcií, aké organizuje 
Spolok, ako napr. rôzne stretnutia či fašiangy.

Podľa mňa sú kultúrne aktivity Spolku Slovákov v Poľ-
sku pre krajanov dobre pripravené, nie je ich ani priveľa, 
ale ani málo, tak akurát, veď každý má aj svoj súkromný 
život a musí mať trochu času aj naň. Keď sa organizuje ne-
jaké podujatie, vždy sa treba naň pripraviť, v mojom prípa-
de nájsť vhodnú pieseň, vhodný vinš. Vždy to bol pre mňa 
taký čas upevňovania mojej slovenskosti. 

Škola nás to nenaučí. Čo sa týka styku a historic-
kých kontaktov hornej Oravy so Slovenskom, v škole sme 
sa učili o tom, že horná Orava patrila k Slovensku počas 
druhej svetovej vojny. Nespomínam si však, že by sme sa 
niečo učili o slovenskom obyvateľstve obývajúcom hornú 
Oravu pred rokom 1920. Neviem, či som si takéto infor-
mácie nezapamätala, ale skôr o tom pochybujem. Aj preto 
mám dojem, že o mnohých veciach týkajúcich sa môjho 
regiónu neviem a chýba mi to. Nás učili dejiny takým spô-
sobom, že som si myslela, že náš región odjakživa patril do 
Poľska a nikdy nebolo inak. 

Myslím si, že pre udržanie slovenskej menšiny v Poľsku 
by bolo dôležité zmeniť spôsob učenia, pretože väčšinu 
vecí, ktoré mladý človek vie, sa naučí v škole. Dom je síce 
jedna vec, ale doma sa o týchto veciach nehovorí. Väčšinu 
informácií máme zo školy, takže práve v školách by bolo 
potrebné vštepovať tieto informácie žiakom. Žiaľ, dnešná 
mládež na Orave nepozná slovenský jazyk, takže druhou 
vecou, ktorá by pomohla udržať slovenskú identitu, bolo 
by vydávanie dvojjazyčných publikácií. Síce sa mnohé in-
formácie v Živote nachádzajú, ale nie všetci im rozumejú, 
predovšetkým mladšia generácia.

Marián Smondek

Budúcnosť ZáVIsí Od nás...
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V dňoch 22.-23. februára 2012 sa v meste Białystok 
v podlaskom vojvodstve konalo XXXI. zasadnutie 
Spoločnej komisie vlády i národnostných a etnic-

kých menšín. Hlavnými bodmi rokovania bolo schválenie 
zápisnice z predchádzajúceho rokovania komisie, zásady 
spracovania výsledkov Národného sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2011, situácia národnostných a etnických 
menšín v podlaskom vojvodstve, predchádzanie xenofóbii 
nasmerovanej proti národnostným a etnickým menšinám, 
stav a potreba informovanosti o národnostných a etnic-
kých menšinách vo vzdelávacom systéme Poľskej repub-
liky, hodnotenie realizácie Európskej charty regionálnych 
a menšinových jazykov Poľskou republikou a bežné veci. 
Slovenskú národnostnú menšinu v tejto komisii zastupuje 
prof. dr. hab. Jozef Čongva. Rokovania v meste Białystok sa 
zúčastnil Ľudomír Molitoris, generálny tajomník SSP.

Najdiskutovanejšou témou zasadnutia boli samozrej-
me zásady spracovania výsledkov Národného sčítania oby-
vateľov, domov a bytov 2011, ktoré naďalej nie sú známe 
a ktoré majú zásadný význam pre uplatňovanie práv men-
šín. Zástupcovia národnostných menšín vyjadrili viaceré 
obavy týkajúce sa spôsobu spracovania výsledkov sčítania 
podľa národnosti, ktoré nebolo úplným sčítaním, ale re-
prezentatívnym. Niektorí menšinoví zástupcovia, medzi 
nimi aj zástupca Spolku Slovákov v Poľsku, spochybnili 
hodnovernosť výsledkov sčítania, lebo obdobne ako v prí-
pade Slovákov na Spiši a Orave, sa so sčítacími komisármi 
jednoducho nestretli. Nikoho totiž z pléna ústredného vý-
boru (29 osôb), obvodných výborov (30 osôb) a výborov 
jednotlivých miestnych skupín Spolku Slovákov v Poľsku 
(360 osôb) nenavštívil žiaden sčítací komisár a neozval sa 
im ani telefonicky. Istým prekvapením bolo konštatovanie 
GUS (Hlavný štatistický úrad), že nová vymoženosť, sčíta-
nie cez internet, taktiež nebude zohľadňovaná, čo mimo-
riadne prekvapilo jednotlivých členov komisie, najmä však 
zástupcov menšín. Tvrdenia zástupkyne GUS, p. Lucyny 
Nowak, že údaje budú vyhodnotené svedomite, zástupcov 
menšín nepresvedčili, lebo viacerí vynaložili mimoriadne 
veľkú aktivitu na propagáciu internetovej formy sčítania. 
Veľké prekvapenie vyvolalo však iné tvrdenie menovanej 
zástupkyne GUS, že v sčítaní v roku 2011, v porovnaní 
s predchádzajúcim sčítaním v roku 2002, nemusel GUS 
...riešiť problémy so 180 000 sčítacích komisárov, ktorí nie 
vždy boli dobre vyškolení a pozmeňovali výsledky sčítania... 
(przeinaczali wyniki spisu), čím potvrdila svoju konštatáciu 
z Lublina z 15. 9. 2010 roku, kde priznala, že počas spraco-
vávania sčítacích hárkov z južného Poľska boli problémy 
lebo až 50 % z nich obsahovalo viaceré znaky manipulácie, 
okrem iného aj stopy gumovania pôvodných záznamov vy-
hotovených ceruzkou. Na tieto nesprávne postupy v roku 
2002 náš Spolok upozornil. 

Menšinová časť komisie zohľadňujúc postrehy a skú-
senosti ostatných menšín prijala stanovisko, v ktorom 
konštatuje, že Výsledky Národného sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2011 majú priamy vplyv na situáciu národ-
nostných a etnických menšín a spoločenstiev používajúcich 
regionálny jazyk. Problémy, ktoré sa vyskytli počas príprav 
Národného sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, jeho 
realizácie, ako aj reprezentatívna metodológia spracova-
nia výsledkov, môžu rozhodujúcim spôsobom vplynúť na 
kvalitu sčítania v rozsahu národnosti a jazyka. Podľa men-
šinovej strany Spoločnej komisie vlády i národnostných 
a etnických menšín možnosť využitia týchto výsledkov pre 
realizáciu ustanovení zákona o národnostných a etnických 
menšinách a regionálnom jazyku je otázna. 

Predmetom rokovania komisie bola taktiež situácia ná-
rodnostných a etnických menšín v podlaskom vojvodstve, 
kde v minulom roku sa udiali viaceré útoky na dvojjazyč-
né tabule litovskej menšiny, objavili sa viaceré protiruské 
a protižidovské nápisy a bol zneuctený pamätník zavraž-
dených príslušníkov Židovského spoločenstva v obci Jed-
vabne. Rozoberané boli taktiež viaceré aspekty spojené 
s preventívnou činnosťou nasmerovanou proti prejavom 
xenofóbie voči národnostným a etnickým menšinám a tak-
tiež hodnotený bol stav vzdelávania väčšinovej spoločnos-
ti o národnostných a etnických menšinách a to, ako je 
táto problematika zastúpená vo vyučovacích programoch 
a vzdelávacom systéme Poľskej republiky. 

Veľmi dôležitým bodom rokovania bolo taktiež hodno-
tenie odporúčaní Komitétu ministrov Rady Európy vo veci 
realizácie Európskej charty regionálnych a menšinových 
jazykov, ktorú Poľsko ratifikovalo 9. júna 2009. Vyvolalo to 
taktiež veľmi živú diskusiu a aj v tejto veci menšinová stra-
na komisie prijala samostatné stanovisko. K predmetnej 
veci, vzhľadom na jej obšírnosť, sa vrátime v nasledujú-
com čísle Života. Pre informáciu uvedieme len to, že pod-
ľa experta komisie Tomasza Wicherkiewicza z Univerzity 
Adama Mickiewicza v Poznani, záväzky voči slovenskej 
menšine žijúcej na Spiši a Orave v oblasti jazyka a kultúry 
Poľsko realizuje len na 12%. 

Ľudomír Molitoris

Zasadnutie Spoločnej komisie  
vlády a národnostných i etnických menšín

BIAłystOK
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POdsKlIe

Obec Podsklie sa veľmi dobre ukrýva v doline Bukovianského potokaV Podsklí

Ak by sme chceli nájsť túto obec, museli by sme 
nazrieť do oravských lesov, pod Pajonkov vrch, 
do dolinky Bukovinského potoka, ktorý prame-

ní pod Bukovinou–Sídliskom a odtiaľ sa hravým zurčiacim 
prúdom ponáhľa cez celé Podsklie ďalej do Podvlka, kde 
sa vlieva do Čiernej Oravy. Azda aj preto by sa mnohí naj-
radšej vybrali do Podsklia po cestičke proti prúdu potô-
čika, veď tak káže logika i zdravý sedliacky rozum. Čuduj 
sa však, svete, tadiaľto cestu nenájdeš, iba ak ledajakú, 
autom ťažko prejazdnú, isto nie v zime. Do Podsklia však 
dôjdeme od východu po peknej širokej, pred niekoľkými  
rokmi vynovenej ceste od Bukoviny až práve do dediny, 
novou úzkou lesnou cestou sa v letnom období dostane-
me smerom na juhovýchod do Załuczného. Azda najdô-
ležitejšou cestou vzhľadom na administratívne delenie 
územia, v súlade s ktorým Podsklie patrí ku gmine Czarny 
Dunajec, je cesta smerom na juh do Pekelníka. Poslednou, 
dalo by sa povedať prejazdnou cestou je úzka lesná cesta 
do osady Studžonky, ktorých časť patrí k Podskliu. Touto 
cestou sa bez väčších problémov, pokiaľ si odmyslíme prá-
ve kilometrový úsek lesnej štrkovej cesty, dostaneme až 
do Jablonky či Oravky. Ale vlastne o takýchto zvláštnos-
tiach i o iných problémoch som sa porozprával s bývalým 
richtárom Alojzom Hosaňákom a aktuálnym richtárom 

Markom Hosaňákom, jeho synom.
Prichádzajúc do Podsklia pozornému oku neu-
nikne čaro tejto obce. O jej kráse svedčia zimné 

fotografie vykonané v normálny pracovný 
deň. Darmo by sme hľadali náhliacich 

sa ľudí. Obec bola tichá, pokojná, nád-
herná, obklopená prírodou. Ale ani tu 

sa nežije ako v rozprávke, aj keď to 
tak na prvý pohľad vyzerá. Asi naj-

väčšia blamáž sa týka ciest, tých 
hlavných. Cez Podsklie by sa mali 

tiahnuť dve cesty  na úrovni okresných ciest. Prvou z nich 
je cesta z Pekelníka do Podsklia ku kostolu, odkiaľ by mala 
pokračovať ďalej smerom na Bukovinu. Síce sa tým sme-
rom tiahne, ale len približne tristo metrov a opäť sa začína 
až za dedinou pri morovom cintoríne a pokračuje ďalej. 
Táto cesta síce mala byť postavená v celej dĺžke, ale pred 
jej realizáciou časť ľudí s tým nesúhlasila. Ich pozemky na-
koniec okresný úrad nevyvlastnil a tak sa dnes jazdí po úz-
kom úseku cez dedinu pomedzi domy, kde sa len s náma-
hou, hlavne v zime, obídu dve osobné autá, až ku spojke, 
ktorú postavila gmina a ktorou sa dá dostať na novú cestu, 
ale tá je tak úzka, že sa na nej dve autá neobídu. Našťastie, 
premávka tu nie je príliš hustá. 

Druhou, azda ešte väčšou blamážou sa ukázala vý-
stavba už spomínanej, avšak dodnes neexistujúcej cesty 
z Podsklia do Podvlka. Aktuálne sa gmina snaží, aby tento 
úsek bol opätovne zapísaný do zoznamu okresných ciest. 
Už kedysi bol, ale zostal vypísaný, žiaľ, na škodu obce, pre-
tože vďaka tejto ceste by mala obec vynikajúce spojenie 
s Krakovom i s Jablonkou. Bolo obdobie, že táto cesta už 
bola vyznačená na mapách, pretože kdesi v 80. rokoch mi-
nulého storočia bola už oficiálne vyasfaltovaná, ukončená 
a odovzdaná do prevádzky. Ako sa dodnes ľudia v Podsklí 
smejú, asi niekto v noci prišiel a asfalt zroloval a zobral ho 
preč. V tomto období sa mnohí šoféri museli na konci Pod-
sklia otočiť, pretože ďalej sa nedalo poriadne ísť ani trak-
torom, nieto ešte autom. Aktuálne snaha o sprejazdnenie 
tejto cesty ožíva, majú o to záujem viacerí, nielen richtár 
obce Marek Hosaňák, aj podnikatelia, ktorí by mali vďaka 
tejto ceste omnoho lepší prístup k medzinárodnej ceste 
E77, ale i poslanec Edward Siarka z Podsrnia, pretože ne-
vybudovaná cesta sa prevažne tiahne chotárom tejto obce 
a mnohí gazdovia z Podsrnia jazdia po nej do svojich lesov. 
Treba teda podotknúť, že táto cesta je naozaj potrebná 
a Podsklie vyasfaltovalo cestu až do samej hranice. Aká je 
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Kostol sv. RozáliePožiarna zbrojnica

Základná škola, ktorej patrónom sa stal Ján Pavol II.

Z cestu z Podsklia do Bukoviny – Sídliska sa naskytuje nádherný pohľad na panorámu Tatier

šanca, že táto cesta bude existovať? Rada v Novom Targu 
síce tento projekt jednohlasne schválila, avšak so zaháje-
ním prác bude treba počkať, pokiaľ okres cestu oficiálne 
neprevezme a nebude odovzdaná celá dokumentácia k vý-
stavbe. Najrýchlejšie by sa mohlo tak stať v roku 2013.

Okrem týchto dvoch ciest majú v obci mnoho kilomet-
rov tzv. gminných ciest, ktoré každoročne opravujú, obno-
vujú a taktiež pravidelne každú zimu odhŕňajú. Najdlhším 
úsekom takejto gminnej cesty je nepochybne úsek do osa-
dy Studžonky, ktorý má viac ako štyri kilometre a v obci je 
podobných, našťastie trochu kratších úsekov ešte niekoľ-
ko a tak sa niet ani čomu diviť, že náklady na odhŕňanie 
snehu v obci už Podsklie prekročilo v polovici februára. Čo 
sa týka chodníkov pozdĺž ciest, zatiaľ v najbližšom pláne 
nie sú, pretože prvoradou vecou je prevzatie cesty od kos-
tola do Podvlka okresom. Nepochybne sa však v plánoch 
nájdu a niekedy v budúcnosti sa isto obec bude snažiť tie-
to chodníky urobiť.

Čo sa týka osvetlenia, to tiež sú úseky v obci, na kto-
rých cesta osvetlená nie je. Je to však opäť spojené s odo-
vzdaním cesty okresu. Ak by sa však našla nejaká rezerva 
v rozpočte gminy, obec by rada postavila lampy popri tejto 
ceste, čím by sa nepochybne zvýšila bezpečnosť chodcov.

Kanalizácia je problémom hornooravských obcí už nie-
koľko rokov. Aj v Podsklí je to prvoradý problém vzhľadom 
na to, že v Podsklí sú nepriaznivé podmienky z hľadiska te-
rénneho profilu. Pri navrhovaní plánov na základe jedné-
ho z variantov mali ísť odpadové vody do Pekelníka, lepšie 
povedané, museli by tam byť prečerpávané cez dosť veľký 
kopec. Našťastie, tento variant neprešiel, ďalšou z mož-
ností bolo napojenie na kanalizačnú sieť Podvlka, avšak to 
nedovoľuje malá priepustnosť potrubia, ktoré zostalo už 
v Podvlku položené. V takom prípade azda najzmyslupl-
nejším variantom by bola samostatná výstavba kanalizácie 
v Podsklí. Avšak aj pri projektovaní samostatnej kanalizácie 

pre Podsklie projektant navrhol niekoľko prečerpávacích 
staníc, čo v prípade Podsklia je úplne zbytočné. Nakoniec 
prišiel projektant osobne do obce aj s vojtom a spolu s vte-
dajším richtárom Alojzom Hosáňákom prešli celú obec 
a projektant si nanášal opravy do svojho projektu tak, že 
nebola potrebná žiadna prečerpávacia stanica. Nakoniec 
však vyniklo, že výstavba kanalizácie by bola príliš náklad-
ná, keďže domov nie je veľa, a pritom sú dosť roztrúsené. 
Azda najlepším riešením by bolo to, keby každá domác-
nosť mala vlastnú čističku, avšak na takéto riešenie nie je 
možné dostať dotáciu a v takom prípade by si ju majitelia 
jednotlivých domov museli zaplatiť sami. 

Možno sa zdá, že každý zámer, aký obyvatelia Podsklia 
majú, je práveže sizyfovskou prácou. Plány na seba nadvä-
zujú, a ak sa nepodarí jeden, ostatné budú ohrozené. A pri-
tom by netreba veľa, aby sa Podsklie, aspoň podľa môjho 
názoru, stalo takou malou turistickou dedinkou, kam by sa 
mohli pred mestským hlukom ukryť tí, ktorí si vážia pokoj, 
ticho a krásnu, neporušenú prírodu. Verím teda a zároveň 
im to aj prajem, aby sa všetky plány podarilo zrealizovať.

Marián Smondek
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Horčičné ZRnKO
Málokto nejasal hosana, keď Ježiš vchádzal do Jeruzale-

ma, ale u viacerých asi chýbalo presvedčenie o pravdivosti, 
že skutočne prichádza Kráľ, pretože o pár dní iba málokto 
nesúhlasil s ukrižovaním. Pri Poslednej večeri Ježiš prednie-
sol veľkňazskú modlitbu a v nej je zahrnutá prosba o posvä-
tenie pravdou: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.“ 
(Jn 17, 17 – 18). Je ťažké objavovať a prijať pravdu o sebe, 
o druhom, o svete. Ale keď Ježiš pozýva k pravdivosti, ne-
chce nás trápiť, ani nám nechce komplikovať život. Naopak. 
Inak by nám nebol povedal „ak ostanete v mojom slove, ... 
poznáte moju pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32). 

11. 3. 2012
Tretia pôstna nedeľa

(Jn 2, 13 – 25)

Francúzsky generál a neskôr prezident v povojnovom 
Francúzsku Ch. de Gaulle rád prichádzal do chrámu na li-
turgiu aj na súkromnú modlitbu. V auguste 1944, keď sa 
Francúzsko začalo oslobodzovať spod nadvlády Nemcov a 
do Paríža vstúpil generál de Gaulle, na Elizejských poliach 
sa konala veľká vojenská prehliadka, ktorá nabrala smer 
ku katedrále Notre Dame. V katedrále sa odohral dôležitý 
bod programu tejto slávnosti, ktorým bola ďakovná po-
božnosť. Keď mnohí ľudia strácali hlavu a prežívali nebýva-
lú radosť zo získania slobody, generál de Gaulle sa modlil 
v katedrále a spolu s vojakmi spieval ďakovné Magnificat. 

Kristus nám svojím postojom ukázal, čím má byť pre 
nás chrám. Pre nás katolíkov je každý kostol Božím domom 
a miestom, kde prebýva Kristus v Eucharistii. Do chrámu 
prichádzame velebiť Boha, ďakovať za prijaté dobrodenia, 
prosiť o milosti a kajať sa za spáchané hriechy. Do chrámov 
vybudovaných ľudskou rukou prichádzame obnoviť, zveľa-
diť a budovať svoj vlastný duchovný chrám, ktorý vytvoril 
Boh. Budovať ho osobným kontaktom s Bohom skrze jeho 
Slovo a sviatosti.

18. 3. 2012
Štvrtá pôstna nedeľa

(Jn 3, 14 – 21)

Rozprávali sa dvaja starší páni. Jeden bol poznačený 
mnohými životnými krížmi, druhý prežil život relatívne 
hladko, neprežil ťažké skúšky. Ten druhý vyjadroval ľútosť 
a chcel spolucítiť s ťažkým životom priateľa, avšak on sa 
vôbec neponosoval. Napriek ťažkým udalostiam, ktoré 
sa dotkli jeho života i života jeho rodiny, dokázal hovoriť 
o tom, od čoho všetkého ho Pán uchránil. V túto nede-
ľu nám evanjelium pripomína: „Veď Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal 
Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet 
spasil.“ Aby nás uchránil, neuchránil svojho Syna. Jeho 
smrťou sme uchránení od mnohého zla a predovšetkým 
od toho najhoršieho zla – od večnej smrti. Evanjelium nás 

zároveň pozýva zaradiť sa medzi ľudí svetla, ktorí konajú 
pravdu a neukrývajú to, že svoje skutky konajú v Bohu. 

25. 3. 2012
Piata pôstna nedeľa

(Jn 12, 20 – 33)

Ľudia, ktorých živilo poľnohospodárstvo sa rokmi nau-
čili pozorovať a rešpektovať Boží poriadok v prírode. Nie 
všade mohlo všetko rásť a priniesť úrodu. Poznali pôdu, 
rešpektovali klimatické podmienky a zároveň počítali s Bo-
žím požehnaním. Pokrok v technike zmenil naše zmýšľa-
nie. Hoci nám je obraz zrna azda menej blízky ako ľuďom 
Ježišovej doby, alebo našim otcom a mamám, predsa nám 
odkrýva tajomstvo života kresťana. Odumrieť sebe, aby 
som rástol, aby som prinášal úrodu. Pán Ježiš cez obraz 
zrna obracia našu pozornosť na naše vnútro. Duchovné 
napredovanie dal do súvisu s odumieraním. Keď niečo od-
umiera, stráca vitalitu a prestáva prinášať úrodu. Takouto 
negatívnou cestou nás Ježiš pozýva k pozitívnemu rastu. 
Odumrieť sebe, zlým návykom, slabostiam, znamená zničiť 
všetko, čo odvádza zo správnej cesty nasledovania Krista. 

1. 4. 2012
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

(Mk 14, 1 – 15, 47)

Takmer každému sa stáva, že by kvôli niektorým uda-
lostiam najradšej vrátil späť čas. Nie kvôli tomu, aby si pre-
dĺžil pozemský život, ale aby zmenil tie okamihy, ktoré ne-
dokázal zvládnuť tak, ako mal, ako to bolo potrebné. Neraz 
ľutujeme svoje správanie, svoje skutky a zároveň sme si 
vedomí, že už nedokážeme situáciu vziať späť a zvládnuť 
inak. Rodičia by radi opäť začali s výchovou, ktorú zane-
dbali, študenti s učením, ktoré podcenili, politici so zákon-
mi, ktoré ignorovali, starší ľudia so zbožnosťou a modlit-
bou, ktorú si odkladali na neskôr... Čas sa vrátiť nedá, ale 
opis utrpenia Pána nám ponúka dva životné príbehy, pri 
ktorých sa takisto nedal vrátiť čas. Peter a Judáš. Peter za-
prel, Judáš zradil. Peter nemohol odvolať klamstvo, Judáš 
nemohol vrátiť späť výmenu Ježiša za tridsať strieborných. 
Napriek nezvratnosti udalostí, Peter obstál a neovládlo ho 
zúfalstvo, ale úprimná ľútosť. Nech je nám na konci pôst-
neho obdobia všetkým blízka Petrova cesta ľútosti.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

Pán Ježiš v žalári – oltár v kostole vo V. Lapšoch. Foto: D. Mošová
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ZlAtí juBIlAntI

Polstoročie spolu
Spoločná cesta životom a kráčanie pol storočia rovnakým sme-

rom je obdivuhodné. Takéto výročie prináša so sebou nielen 
radosť z prežitých dní, ale aj mnohé otázky ľudí stojacich vedľa 

jubilujúceho páru a asi najčastejšou z nich je tá, ako to dokázali spolu 
prežiť, veď život je nevyspytateľnou cestou spletí rozličných udalostí, 
náhod a pokušení. Jubilanti najčastejšie na takúto otázku odpovedajú 
s úsmevom, že dni uplývali ako voda a ani sa nenazdali a už sa doži-
li takéhoto pekného sviatku. Je on pre nich vždy o to radostnejší, že 
majú po boku rodinu. 

Rovnako to bolo v prípade našich krajanov Márie a Valenta Sur-
movcov z Tribša, ktorí v súčasnosti žijú v Chicago v USA. Do manželstva 
vstupovali v tribšskom kostole a určite vtedy netušili, že zlatý sobáš 
budú sláviť v Amerike. Ich rodina je veľká. Vychovali dvoch synov Ma-
riána a Františka a tri dcéry Annu, Teréziu a Alžbetu, ktorí v deň jubilea 18. februára t.r. obklopovali svojich rodičov spolu 
s vlastnými rodinami. Na starých rodičov nezabudlo aj jedenásť vnúčat a dve pravnúčatá. Pozdraviť ich prišli aj rodáci 
z Tribša, priatelia a známi.

Slávnostnú svätú omšu mali jubilanti v kostole sv. Štefana mučeníka v Tinley Park v Chicago. Po ďakovnej bohoslužbe 
sa všetci pozvaní hostia presunuli do reštaurácie, kde bola príležitosť pogratulovať zlatým jubilantom k ich výročiu. Be-
seda sa niesla v príjemnej nálade, všetci spievali a gratulovali oslávencom dlhé roky spoločného života v zdraví. Ľudová 
kapela hrala do tanca slovenské ľudové pesničky a pri týchto veselých melódiách sa tancovalo a spievalo.

Prajeme zlatým jubilantom Márii a Valentovi božie požehnanie, radosť z rodiny a dlhé roky v zdraví.
Severín Vaksmanský

50 rokov manželstva
Čo je to láska, a nie očarenie, ako si to oby-

čajne mnohí mladí ľudia mýlia. Jej pravý 
význam sa môžeme dozvedieť od man-

želov, ktorí si tu lásku sľubovali a vo svojom sľube 
vytrvali už 50 rokov. Toto krásne životné jubileum 
27. februára t.r. oslávili Emília a František Šoltýsovci 
z Lapšanky.

Obidvaja sa narodili v Lapšanke. Emília 6. júna 
1944 a František 12. júna 1937. Emíliin najstarší brat 
Jozef zomrel v minulom roku, bol doručovateľom 
Života. Má ešte staršiu sestru Helenu a mladších 
bratov Františka a Jána. Základnú školu navštevova-
la šesť rokov, potom bola vo vyučovaní ročná pre-
stávka, lebo v tom čase sa začala stavba novej školy. 
Samozrejme potom mohla i chcela ju ukončiť, ale rodičia potrebovali ruky do práce na gazdovstve a Emília musela ostať 
doma. Ukončila ju už so svojim manželom Františkom, ktorý mal podobný osud, v školskom roku 1978/79. - Situácia 
bola niekedy aj komická, - konštatuje s úsmevom Emília - lebo to my s manželom sme občas potrebovali pomoc našich 
detí pri učení. Od 27. februára 1962 začal František spoločne s Emíliou viesť svoje gazdovstvo. Manželom sa narodili tri 
deti. Prvorodený je Ján, druhý syn Anton a dcéra Margita. Emília dva roky pracovala v Kežmarku v hydinárstve a dva roky 
v závode v Spišskej Starej Vsi. František je veľmi múdrym a schopným človekom. Vážia si ho nielen obyvatelia Lapšanky, 
ale aj iných obcí na okolí. Za svoju spoločenskú prácu získal štátne ocenenie, o ktorom sme písali. 

Medzi manželmi Šoltýsovcami je viditeľná niť porozumenia, pochopenia, ústretovosti, podpory, odpustenia a než-
nosti. Ako nám povedali, všetko sa dá zvládnuť, pretrvať búrky, lebo tie sú neodlučiteľnou súčasťou manželských zväz-
kov. Ak je to potrebné, jeden druhému musí vyjsť v ústrety a hľadať spoločné riešenie problémov. Jednou z najdôleži-
tejších vecí je rozhovor medzi manželmi. 

Manželia Šoltýsovci svoje krásne jubileum oslávili v kruhu svojich deti , deviatich vnukov, šiestich pravnukov, príbuzných 
a kamarátov. Svoj sľub obnovili v kostole Srdca Ježišovho v Lapšanke. Prezradili mi, že pre nich to bola neopakovateľná chvíľa 
a obaja vyronili slzičku šťastia. - Je to prekrásny pocit zamyslieť sa, - svorne hovoria manželia - ako to bolo pred 50 rokmi, že 
najprv sme boli iba dvaja a teraz môžeme sa pozerať na celú svoju rodinu a tešiť sa zo svojich detí, vnukov a pravnukov. 

Do ďalších dní prajeme zlatým jubilantom pevné zdravie, radosť a šťastie v rodinnom kruhu. (DM)
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čriepky Z HIstóRIe

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORnej) ORAVy X. 
Ostať či odísť?

Takúto dilemu museli riešiť Oravci po rozdelení Oravy 
medzi Československo a Poľsko. Väčšina obyvateľstva hor-
nej Oravy pripojenej k Poľsku totiž nadobudla automaticky 
poľské občianstvo. Išlo o osoby, ktoré mali pred 1. januá-
rom 1914 v týchto obciach príslušnosť, prípadne pred 1. 
januárom 1908 trvalo obývali obce na pripojenom území 
Oravy. Obdobne to platilo aj pre obyvateľov plebiscitné-
ho územia Oravy pririeknutého Československu, ktorí 
automaticky získali československé občianstvo. Tí, ktorí 
nespĺňali vyššie uvedené podmienky, mohli nadobudnúť 
občianstvo, až keď o neho požiadali, pričom im mohlo byť 
aj odmietnuté. Osoby nad 18 rokov, ktoré nadobudli auto-
maticky československé alebo poľské občianstvo, sa mohli 
do jedného roku tohto občianstva vzdať a prijať občian-
stvo druhého štátu. Pritom občianstvo, ktoré si zvolil man-
žel, platilo aj pre jeho manželku a ich neplnoleté deti. Po 
výbere iného občianstva sa títo obyvatelia museli vysťa-
hovať na územie štátu, ktorého občianstvo si zvolili a mali 
právo vyviesť aj svoj majetok. Tiež bola v určitých prípa-
doch možnosť, a to sa týkalo najmä jazykovo odlišných 
obyvateľov, predovšetkým Nemcov a Maďarov, vybrať si 
do šiestich mesiacov občianstvo niektorého zo štátov bý-
valej Habsburskej monarchie.1

Také boli zákonné podmienky určené predstaviteľmi 
Dohody, avšak prax bola iná. V skutočnosti sa poľská stra-
na usilovala opcii2 a odchodu obyvateľstva z Oravy i Spiša 
na Slovensko všemožne zabrániť a to i zatýkaním obyva-
teľov3, čo novotarský starosta obhajoval tým, že „na Spiši 
a Orave rozvinuli nezodpovedné osoby agitáciu za účelom 
hromadného vysťahovania sa na Slovensko (...) Keďže 
táto hromadná emigrácia (...) nebola náležite pripravená, 
znamenala by pre veľa ľudí katastrofu. Preto tiež museli, 
v záujme obyvateľov, proti nej úrady vystúpiť: ale aj vtedy 
vydávali povolenia každému, kto mohol zdôvodniť, že má 
na Slovensku zabezpečené ekonomické zázemie.“.4 To však 

1  Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Targu z siedzibą  
w Spytkowicach (ďalej AP Krakov, Nowy Targ – Spytkowice), Polska Komisja Li-
kwidajcyjna (ďalej PKL), Organizacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie 
– 1921, 31-297-2.
2  Opcia – nadobudnutie štátneho občianstva prejavom vôle zainteresovanej 
osoby, ktorá tým uplatňuje voľbu medzi dvoma alebo niekoľkými občianstvami.
3  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Oravská župa, Kolonizácia tých ktorí 
nechcú optovať pre Poľskú republiku, 403/1921.
4  ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwsze lata przy-
należności północnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918-1925). In: Terra 
Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča, Wrocław : Slovensko-poľská 
komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR, Kláštorisko n. o., Centrum 

bola svojvoľná interpretácia rozhodnutia medzinárodných 
orgánov z 28. júla 1920, ktorá možnosť opcie a vysťahova-
nia opierala o slobodnú vôľu jednotlivcov a ich rodín a nie 
o „ekonomické zázemie“. Výsledkom takéhoto postoja 
bolo že: „Opcia československého občianstva nenadobu-
dla v danom období väčšie rozmery. Pretože celkový počet 
optantov, nie iba z poľských častí Spiša, Oravy, ale tiež z Te-
šínskeho Sliezska, bol okolo 480 osôb.“.5

Archívne dokumenty však poskytujú obraz o tom, že 
o optovanie československého občianstva a vysťahovanie 
na Slovensko bol značný záujem. Na Orave napríklad žia-
dala o presťahovanie do ČSR takmer celá obec Hladovka6, 
keď zo 100 rodín sa vyše 70 prihlásilo do kolonizačnej ak-
cie7, pričom tí, ktorí nemali rodiny, nečakali na oficiálne 
rozhodnutie a tak v auguste 1920 bolo vo Vitanovej už šty-
ridsať mládencov z Hladovky. Podobne to bolo aj s obcou 
Suchá Hora a už v auguste 1920 padol návrh, aby miesto 
sťahovania obyvateľstva boli v rámci delimitácie tieto obce 

Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 
s. 833.
5  ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi..., s. 834.
6  ŠA Bytča, Oravská župa, Kolonizácia Oravcov a Spišiakov z 18. októbra 1920, 
1000/1920; Pomery na Poliakom odstúpenej čiastke Oravy. In.: Naša Orava, roč. 
3, 1920, č. 34, s. 2.
7  Definitívne hranice v Orave. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 14-15, s. 1.

List J. Slávika o pôde pre Oravcov a Spišiakov z odstúpeného územia
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vrátené Československu 
a k Poľsku boli pripojené 
tie časti Dolnej Lipnice, 
ktoré pôvodne zostali pri 
ČSR.8

Taktiež nie je pravdou, 
že by sa československá 
strana na príchod týchto 
obyvateľov nepripravo-
vala. Už koncom augusta 
1920 na zjazde Slovenskej 
národnej a roľníckej strany 
v Ľubochni bola prijatá re-
zolúcia, ktorá okrem iných 
ustanovení obsahovala po-
žiadavku vládnej podpory 
pre repatriačnú akciu Slo-
vákov z odtrhnutej Oravy 
a Spiša.9 Samotní delegáti 
na svojom ďalšom zjazde 
v Oravskom Podzámku po-
čas obeda vyzbierali 880 korún pre Slovákov z Pekelníka, 
ktorí „sú nútení z Poľska utiecť do našej republiky pre zlé 
zaobchádzanie s nimi so strany „bratov“ Poliakov“10. V ok-
tóbri 1920 tajomník tejto strany a poslanec Národného 
zhromaždenia Juraj Slávik, ktorý si spoločne s poslancom 
Jánom Jančekom ml. zobrali túto kolonizačnú akciu na sta-
rosť, písal oravskému županovi: „Otázka kolonizácie Orav-
cov a Spišiakov z odstúpeného územia vstupuje do štádia 
čiastočnej realizácie. Pozemkový úrad získal pre ňu 522 ju-
tár pozemkov pri Štiavnici vo Svätom Antole a 1000 jutár 
pozemkov majera Leány mezö pri Siači (Rimaszécs) v Ge-
meri. Na tomto ostatnom mieste sú aj budovy, v ktorých 
by sa mohlo umiestniť asi 150 rodín.“11. Ďalšie pozemky, 
cca 140 jutár rolí a 100 jutár pasienkov, vykúpil v októbri 
1920 Pozemkový úrad v obci Súľov-Hradná v Trenčianskej 
župe. Táto pôda bola ponúknutá „v prvom rade na koloni-
záciu Oravcov a Spišiakov, v druhom rade na repatriáciu 
Američanov“12. Ešte aj v roku 1921 sa uvažovalo o usadení 
Oravcov a Spišiakov na majetkoch v Čadci.13

Len do začiatku novembra 1920 prejavilo záujem 
o presťahovanie z územia Oravy, ktoré pripadlo Poľsku, 
na Slovensko vyše sto slovenských rodín14, čo si vyžiadalo 
založenie ústrednej organizácie a miestnych výborov za-
oberajúcich sa výlučne touto kolonizáciou. Pod predsed-
níctvom Juraja Slávika bol v Bratislave vytvorený Ústredný 

8  Pomery na Poliakom odstúpenej čiastke Oravy. In.: Naša Orava, roč. 3, 1920, 
č. 34, s. 2.
9  Sjazd Slovenskej národnej a roľníckej strany v Ľubochni. In.: Naša Orava, roč. 
3, 1920, č. 35, s. 2.
10  Sjazd Slovenskej národnej a roľníckej strany v Oravskom Podzámku. In.: Naša 
Orava, roč. 3, 1920, č. 38, s. 1.
11  ŠA Bytča, Oravská župa, Kolonizácia Oravcov a Spišiakov z 18. októbra 1920, 
1000/1920.
12  ŠA Bytča, Oravská župa, List Juraja Slávika Oravskému županovi z 22. októbra 
1920, 1000/1920.
13  Parcelácia veľkostatkov na Slovensku. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 4, s. 
2.
14  ŠA Bytča, Oravská župa, List župana Pozemkovému úradu v Trenčianskych 
Tepliciach z 2. novembra 1920, 1000/1920.

výbor pre záležitosti kolonizácie, ktorého ďalšími členmi 
boli: poslanec Ján Janček ml., ministerský miestotajomník 
Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska Ondrej 
Parma, bývalý notár v Pekelníku Štefan Legeňa a hlavný 
slúžny Ján Moural. Úlohou výboru bolo sprostredkovanie 
jednaní s ústrednými úradmi a župnými výbormi, ktoré 
zas mali zabezpečiť styk s jednotlivými vysťahovalcami, 
robiť návrhy na základe ich potrieb a žiadostí, zisťovať ko-
lonistov a postupy ich vysťahovania a jednať s odbočkou 
pozemkového úradu v Trenčianskych Tepliciach. Na Ora-
ve vznikol župný výbor pod vedením vtedajšieho župana 
Vladimíra Pivka. Okrem neho v ňom pôsobil aj riaditeľ fili-
álky Slovenskej banky v Trstenej Jozef Gebura a tajomník 
Slovenskej národnej a roľníckej strany v Dolnom Kubíne 
Florián Staš.15

Oravský župan oslovil jednotlivé hospodárske inšpek-
toráty na území Slovenska a na základe ich návrhov sa 
vytypovalo niekoľko majetkov, kde by mohli byť kolonisti 
usadení. Župný hospodársky inšpektorát Gemer-Malo-
hontskej stolice v Rimavskej Sobote navrhol ako vhodný 
na kolonizáciu majetok Filipa Coburga v Siači (Rimaszécs), 
kde by sa mohlo usídliť viac ako 60 rodín a vytvoriť tak 
nová dedina.16 Vo februári 1921 si boli Oravci pod vedením 
bývalého richtára z Dolnej Lipnice Vincenta Jurčáka obzrieť 
tieto Coburgovské veľkostatky. Sprevádzali ich zástupcovia 
kolonizačného výboru Ján Janček ml. a Juraj Slávik spoloč-
ne so zástupcom slovenskej pobočky Pozemkového úradu. 
Spoločne si pozreli päť majerov (Dobrá, Leánymezö, Ger-
nyö, Kacagö a Čobanka), pričom pôvodne mali byť Orav-
cami kolonizované prvé tri. Cena i pozemky sa Oravcom 
vcelku pozdávali, blízko majerov sa nachádzala voda, les 
i železničná stanica. Stáli tu tiež hospodárske budovy, kto-
ré kolonistom na začiatku mohli poslúžiť ako ubytovanie, 
kým si postavili vlastné domy.17

15  ŠA Bytča, Oravská župa, Kolonizácia Spišiakov a Oravcov, 1000/1920.
16  ŠA Bytča, Oravská župa, List Župného hospodárského inšpektorátu Gemer-
Malohontskej stolice v Rimavskej Sobote z 26. októbra 1920, 1000/1920.
17  Kolonizácia Oravcov a Spišiakov. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 6, s. 2.

Slávikovo bolo založené Oravcami na južnej hranici Slovenska, čo pripomína aj erb obce
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Dňa 1. mája 1921 sa stretli v Námestove zástupco-
via kolonizačného komitétu pre Oravu so 42 dôverníkmi 
z oravských obcí, ktoré pripadli Poľsku. Na stretnutie už 
neprišli zástupcovia Hladovky ani Suchej Hory, odkiaľ sa na 
kolonizáciu prihlásilo asi 100 rodín, pretože po zasadnutí 
československej a poľskej delimitačnej komisie v Morav-
skej Ostrave bola už takmer istá správa, že tieto obce pri-
padnú naspäť Československu. Zástupcovia kolonizačného 
komitétu oboznámili záujemcov s tým, že sa môžu v naj-
bližšom čase usadiť na Coburgovskom veľkostatku, pričom 
„môžu už tohtoročné obilie zožať“. Zástupca Pozemkové-
ho úradu Jozef Baar Oravcom ponúkol, že ak založia novú 
obec, budú im môcť podľa zákona prideliť ako obecný ma-
jetok aj kúsok lesa.18

Posledný májový deň si prišli Oravci opäť prezrieť svoje 
nové hospodárstva a prejavili záujem čo najskôr sa pre-
sťahovať. V júni už Pozemkový úrad definitívne prevzal 
pre kolonizáciu Coburgovské panstvo v Gemerskej župe 
o výmere 2935 katastrálnych jutár19 a Oravci mohli začať 
skupovať pôdu. Najvyššia výmera pôdy pre jednu rodinu 
bola určená na 27 kat. jutár, pričom cena za 1 kat. jutro 
i s postavenými budovami bola stanovená na 1800 korún. 
Problémy viacerým Oravcom však spôsoboval odpredaj 
ich usadlostí na Orave20 a preto viacerí využili ponuku Ľu-
dovej banky v Námestove, ktorá bola ochotná poskytnúť 
kolonistom potrebný úver.21 Poľská strana sa usilovala vy-
sťahovaniu obyvateľov zabrániť aj tým spôsobom, že via-
cerým záujemcom neumožnila prekročiť hranicu, aby si 
mohli ísť pozrieť svoje budúce pôsobiská a dokonca pred 
samotným procesom vysťahovania zatkla viacerých Orav-
cov, medzi nimi aj spomínaného bývalého starostu Dolnej 
Lipnice Vincenta Jurčáka.22 

Prvá vlna vysťahovalcov z obcí hornej Oravy pripoje-
ných k Poľsku teda odišla až v januári 1922, pričom si kúpili 
pozemky a usadili sa na týchto majeroch:

Čobanka – usadilo sa tu niekoľko rodín z Dolnej Lipnice, 
a to: Mária Jurčáková, Vincent Jurčák, Štefan Kudja, Karol 
Režutka, Vendelín Režutka, Karol Cisaryk, Peter Zosiak, 

18  Kolonizácia Oravcov s plebiscitného územia v Gemerskej župe. In.: Naša Ora-
va, roč. 4, 1921, č. 14-15, s. 3.
19  Jedno katastrálne jutro predstavovalo cca 0.57 hektára.
20  Kolonizácia Oravcov. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 19-20, s. 5.
21  Kolonizácia Oravcov s plebiscitného územia v Gemerskej župe. In.: Naša Ora-
va, roč. 4, 1921, č. 14-15, s. 3.
22  Prenasledovanie Slovákov v „poľskej“ Orave. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 
19-20, s. 5.

Vendelín Oravec, Sabina Kondratovičová, Ignác Adamčík, 
Štefan Adamčík, Hermína Vojtušáková a Vendelín Zeman-
čík;

Kacagö – usadili sa tu rodiny z viacerých hornoorav-
ských obcí, a to: Adalbert Marmula a Mária Marmulová 
z Orávky, Ján Bialoň, Sabina Jurčáková, Mikuláš Klapiš, 
Ján Kubačka, Daniel Pastva, Johana Jablonská, Ján Príva-
ra, František Prívara a Viliam Vykydal z Dolnej Lipnice, Ján 
Paš, Karol Jablonský, Ján Machaj, Karol Jablonský mlad-
ší, Ján Vyrva, Ondrej Vyrva a Ignác Drožď z Jablonky, Ján 
Hrabčanek, Ondrej Špuler, Kristína Hladovčuková a Karol 
Hladovčuk z Chyžného, Vendelín Moňák z Hornej Zubrice, 
ktorý však už v tom čase býval v Liptovskom sv. Jáne, Mar-
tin Krupka a Mária Čixeňová z Bukoviny, Štefan Bánický 
z Podsklia, Ilona Podzimek, Anton Šventek, Verona Bašisty 
a Terézia Oškvareková z Pekelníka a Jozef Bolcár z Podvl-
ka;

Leánymezö – na tomto majeri sa usadili: Anton Bielak, 
Ondrej Bielak a Eugen Bielak z Harkabúza, Anton Šárka zo 
Srnia, František Drožď a Ignác Drožď z Jablonky.23

Podľa nápisov na náhrobkoch môžeme usúdiť, že 
k týmto prvým prisťahovalcom pribudli neskôr ešte ďalšie 
hornooravské rodiny, a to rodiny: Adamčíkovcov, Bialoňov-
cov, Bieľovcov, Brenkusovcov, Chovancovcov, Jablonských, 
Janoviakovcov, Jurčákovcov, Kovalčíkovcov, Kubackovcov, 
Kudjovcov, Lachovcov, Lašákovcov, Lipničanovcov, Ma-
chajovcov, Michalicovcov, Moňákovcov, Oškvarekovcov, 
Pastvovcov, Piecušiakovcov, Rezutkovcov, Vontorčíkovcov, 
Vyrvovcov, Zahorovcov, Zemančíkovcov či Zošákovcov. 
Nakoniec sa tu z obcí hornej Oravy, ktoré boli pričlene-
né k Poľsku, usadilo celkovo 64 rodín, čo predstavovalo 
326 ľudí.24 Okrem týchto Oravcov si tu pozemky kúpilo aj 
niekoľko desiatok legionárov.25 Spojením týchto majerov 
vznikla v roku 1926 asi 15 km od mesta Rimavská Sobota 

23  Kolonizácia Oravcov. In.: Naša Orava, roč. 5, 1922, č. 3, s. 1-2.
24  MAJERIKOVÁ, M.: Orávka. In: Život, č. 9 (603), 2008, s. 15; Kolonizácia Orav-
cov a Spišiakov. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 6, s. 2.
25  Kolonizácia legionárov a Slovákov z Oravy. In.: Naša Orava, roč. 4, 1921, č. 
19-20, s. 5.

„Legionársky“ dom

Vysťahovalci z Oravy, ktorí založili Slávikovo
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Rezká deväťdesiatnička 
Vo svojom putovaní za článkami a rozhovormi sa 

často stretávam so staršími krajanmi. Viackrát 
som sa už zamýšľala nad tým, odkiaľ čerpajú silu 

a hlavne radosť, ktorá z nich vyžaruje. Majú v sebe akýsi 
vnútorný pokoj a napriek dôstojnému veku ich neopúšťa 
energia a dobrá nálada, ktorú by im mohol závidieť ne-
jeden mladý človek. Je to veľmi zaujímavé, že práve naši 
nestori nám poskytujú povzbudenie a radosť z bežných 
vecí. Aj ich životný nadhľad a skúsenosti stoja za chvíľu po-
budnutia s nimi.

Nedávno sme sa stretli s krajankou Máriou Václavovou, 
rod. Sarnovou, z Čiernej Hory a dali sme sa do reči o jej 
živote. Mária vlani 12. septembra oslávila 90 rokov živo-
ta. Pochádza z roľníckej mnohodetnej rodiny. Mala ôsmich 
súrodencov. Od najmladších rokov musela rovnako, ako jej 
súrodenci, pomáhať na rodičovskom gazdovstve. Ako ho-
vorí, celý život človek žil a žije prácou a rodinným životom. 
Nerozmýšľal, či ho niečo bolí, ale čo mu ešte ostalo na prá-
cu, kým slnko nezájde. A tak je to deň čo deň. Spolu s man-
želom vychovali štyri deti a gazdovali na vlastnom a ako sa 
na Spišiačku patrí, potvrdzuje sa povesť, že sú pracovité. 
Krajanka Mária okrem vlastného gazdovstva, pre vylepše-
nie živobytia svojej rodiny, najprv pracovala u súkromníka 
ako domáca a neskôr v hostinci Jánošík v Bukowine Tatr-
zańskej. S radosťou si zaspomínala na zašlé časy. Ako po-
dotkla, život písal ťažké i veselé stránky, boli radosti aj sta-
rosti, ako v živote každého človeka. Od najmladších rokov 
rada číta knihy. Vždy si našla čas na čítanie, aj pri malých 
deťoch a práci na gazdovstve na ne siahala. Dnes, keď má 
viac voľného času, ich priam hltá. Veľmi rada si vždy zalis-
tuje v časopise Život a prečíta so záujmom články. Mária 
je napriek svojmu úctyhodnému veku rezkou, energickou 
ženou, ktorá svojimi vtipmi vie pobaviť a rozveseliť každé-
ho, kto za ňou príde. Myslí si, že veselá povaha prospieva 
v živote a často je liekom na neduhy bežných dní. Podľa 
nej sa treba vždy s nádejou pozerať pred seba a nezúfať. 
Dnes ľudia majú veľa možností a to ich tlačí, keďže chcú 
všetko stihnúť a častokrát ani nemajú možnosť vychutnať 

to, čo dosiahnu, keďže ich zaneprázdnenosť neustále po-
háňa ďalej.

Počas rozhovoru s ňou som zbadala, že takí ľudia ako 
ona nachádzajú radosť v každej maličkosti. Nevenujú čas 
na rozmýšľanie o tom, aký je život ťažký, ale o tom, čo uro-
biť, aby bol ľahší. Od malička bola zvyknutá na ťažkú prá-
cu, vedela, že bez práce nie sú koláče. V práci videla zmysel 
života, práca ju zošľachťovala. Aj dnes je Mária šťastná, že 
ešte môže pomáhať v domácnosti a ako sama povedala, že 
bez práce by bola nervózna, lebo nerada stráca čas na zby-
točnosti, chce ho využívať, ako najlepšie vie. Starší človek 
sa cíti najšťastnejší, keď vie, že je užitočný a potrebný. 

Do ďalších rokov života prajeme krajanke Márii množ-
stvo času na čítanie kníh, zdravíčka, úsmevu na tvári, život-
ného elánu a božieho požehnania.

Dorota Mošová

nová obec, ktorú prisťahovalci nazvali na počesť Juraja Slá-
vika Slávikovo.26

Treba pritom poznamenať, že pre týchto Oravcov bol 
nový začiatok veľmi ťažký. Doma zvyčajne nemohli pre-
dať svoje majetky a museli sa zadlžiť. Okrem toho svoje 
hospodárstva zakladali v čase hospodárskej krízy a taktiež 
pôda, ktorú kúpili sa značne líšila od hornatej oravskej 
pôdy a tak často nemali ani náradie ani potrebné skúse-
nosti na jej obrábanie. Boli ďaleko od domova a spočiatku 
museli bývať v hospodárskych budovách. Až postupne si 
dokázali postaviť nové domy, ktoré sa podľa legionárov 
začali nazývať „legionárskymi“. Kým sa im toto všetko po-
darilo uskutočniť a ich život sa ako-tak začal normalizovať, 

26  V roku 1956 bola premenovaná na Orávku. MAJERIKOVÁ, M.: Orávka. In: 
Život, č. 9 (603), 2008, s. 15.

využilo zlú zahranično-politickú situáciu Československa 
po Mníchove v roku 1938 nielen Poľsko, ale tiež Maďarsko 
a po tzv. Viedenskej arbitráži odtrhlo od Slovenska južné 
oblasti, kde ležala aj obec Slávikovo. Slovenskí roľníci boli 
po príchode maďarského vojska orabovaní o celý majetok 
a výsledky mnohoročnej práce, často boli pritom bití, ženy 
znásilňované a nakoniec vyhodení za hranicu. Obeťou ta-
kého teroru sa stal napríklad Vendelín Moňák, ktorý sa tu 
prisťahoval z Hornej Zubrice, Ján Vyrva, ktorý prišiel z Jab-
lonky či Jozef Oškvarek z Pekelníka.27 Viacerí z nich preto 
využili možnosť, keď bola horná Orava po 1. septembri 
1939 pripojená opäť k Slovensku, a vrátili sa domov.

27  Orabovaní slovenskí roľníci. In.: Krvácajúca hranica. Dokumenty o utrpení 
Slovákov v Maďarsku. Zost.: J. Višňovan [J. M. Kirschbaum], 2. nezmenené vyd., 
Prievidza : Miestny odbor Matice slovenskej, 1994, s. 100 a s. 234-236.
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čIeRnA HORA

Spomienka na sebastiána 
Milana
V živote človeka sú chvíle, ktoré vieme, že prídu, 

a predsa nás ich príchod prekvapí. Správa o od-
chode do večnosti krajana Sebastiána Milana 

z Čiernej Hory určite takou bola a zasmútila naše krajan-
ské hnutie. Ešte v posledných rozhovoroch sme sa chystali 
gratulovať mu k ďalším narodeninám a aj samotný krajan 
Sebastián mal svoje plány, ktoré dňa 7. februára 2012 pre-
trhla smrť. Vo veku 101 rokov zavŕšil svoju pozemskú púť.

Bol verným Slovákom, ktorý napriek ťažkým vojnovým 
časom, povojnovému šarapatení bandy „Ognia“ vždy od-
vážne bojoval za slovenskú identitu na území Spiša. Orga-
nizoval vznikajúce krajanské hnutie a stál pri zrode Spolku 
Slovákov v Poľsku. Hovoril vecne a otvorene o potrebe slo-
venského školstva, obhajoval záujmy Slovákov v ťažkých po-
vojnových rokoch. Bol delegátom na všetky zjazdy Spolku, 
schôdze a porady Života. Uvedomoval si, že len súdržnosť 
krajanov zachráni ich pred roztrieštenosťou. Zanechal po 
sebe svedectvo dobre prežitého života, naplneného prá-
cou a snahou v prospech slovenskej národnostnej menšiny 
na Spiši. Okrem toho sa vždy živo zaujímal o spoločenské 
dianie v obci, ktorej taktiež venoval svoj čas a prácu.

Narodil sa 26. augusta 1910 v Čiernej Hore ako štvrté 
dieťa Kazimíra a Márie, rodenej Milonovej. Mal jedného 
brata Andreja a štyri sestry: Annu, Alžbetu, Žofiu a Rozáliu. 
Ako šesťročný začal Sebastián chodiť do ľudovej školy. Svo-
je vzdelávanie začal v maďarskom jazyku a neskôr sa učil po 
slovensky a po poľsky. Žiaľbohu, aj keď sa dobre učil, ne-
mohol pomýšľať na ďalšie štúdium, lebo na rodičovskom 
gazdovstve bolo veľa práce. Keď mal pätnásť rokov, začal 
chodiť na brigády do Podspádov na Slovensku. Základnú 
vojenskú službu absolvoval v roku 1932 v II. podhalan-
skom pluku v Sanoku. Tam strávil takmer pol roka. Potom 
ho preradili do 26. práporu Zboru pohraničnej ochrany, 
v ktorom slúžil 18 mesiacov. Domov sa vrátil v roku 1934. 
Oženil sa s krajankou Helenou Kiernožiakovou z Čiernej 
Hory a do rodiny im pribudli deti: synovia Sebastián a An-
drej a dcéry Helena, Žofia a Mária. Deti vychovali v sloven-
skom duchu. Jeho syn Andrej stúpa v otcových šľapajach 
a je už niekoľko rokov predsedom MS SSP v Čiernej Hore. 
Slovenské cítenie sa Sebastián snažil preniesť aj na svoje 
vnúčatá i pravnúčatá. 

V roku 1939 do jeho pokojného života zasiahla druhá 
svetová vojna. 2. júla dostal povolávací rozkaz a musel 
nastúpiť na vojenské cvičenia v Nowom Sączi. Z cvičenia 
sa vrátil 15. augusta. Doma bol len päť dní, lebo už 20. 
augusta dostal mobilizačný rozkaz, ktorým ho stiahli späť 
do Nowého Sącza. Zaradili ho do I. podhalanského pluku 
Poľskej armády, s ktorou sa zúčastnil septembrovej kam-
pane a obranných bojov na úseku Krościenko – Sanok. Po 
porážke Poľskej armády sa vrátil domov. 

V roku 1940 dostal povolávací rozkaz na vojenský vý-
cvik do Spišskej Novej Vsi, kde bol štyri týždne. Po ňom sa 
vrátil domov. V auguste 1944 nastúpil na vojenský výcvik 

v Dolnom Kubíne, kde ho zadelili do I. pluku Slovenskej ar-
mády. Tu získal hodnosť desiatnika. Po vypuknutí SNP sa 
jeho jednotka pridala k povstalcom. Jej bojová cesta vie-
dla cez Oravský Podzámok na juh do Ružomberka, potom 
cez Biely Potok, Liptovskú Osadu a Korytnicu do Starých 
Hôr. Neskôr po veľkej bitke sa Sebastián ocitol pod Ďum-
bierom, odkiaľ sa mu podarilo prejsť do Vysokých Tatier 
a dostať sa na Spiš.

Po vojne sa venoval rodine a gazdovstvu. V roku 1945 
nastúpil do práce v TANAP-e, kde bol 20 rokov drevoruba-
čom. V roku 1977 vycestoval do Chicaga na návštevu k sy-
novi Sebastiánovi. Domov sa vrátil v roku 1979. 

Po vojne šarapatila po Spiši banda „Ognia“. Skúsenosti 
s jej činnosťou zažil na vlastnej koži. Takmer rok sa skrý-

Rozlúčková sv. omša vo farskom kostole Premenenia Pána

Hrdý Slovák Sebastián Milan. Foto. M. M-M
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val a nenocoval doma. Zobrali mu koňa, ktorý v ten čas 
bol nenahraditeľný v gazdovstve, ale ako hovoril život si 
zachránil. Viackrát verejne vystupoval proti činnosti ban-
dy „Ognia“, lebo bol proti vraždám, ktoré páchala na bez-
branných a nevinných ľuďoch. Nevedel sa zmieriť s tým, 
že napriek svedectvám mnohých poškodených a ich rodín 
nielen zo Spiša, štátne orgány stavali v súčasnosti pomní-
ky banditom. V súvislosti s tým spolupracoval na tvorbe 
DVD Bohom zabudnuté kúty, ktoré je svedectvom násilia 
páchaného bandou „Ognia“. 

Časy boli ťažké, ale Sebastián sa nikdy nevzdal svojho 
slovenského povedomia a vždy otvorenie zaňho bojoval. 
So svojimi starosťami sa v tom čase krajania obracali na 
Čs. konzulát v Katoviciach, kde im vtedajší konzul Matej 
Andráš pomáhal riešiť otázky slovenského školstva a aj 
bežných veci. Kvôli národnosti Sebastiána zadržala aj vte-
dajšia bezpečnosť a vypočúvala. Avšak ho prepustili, lebo 
sa presvedčili, že nerobí nič zlé, len žiada svoje práva.

V roku 1947 sa začali organizovať prvé miestne skupi-
ny spolku Čechov a Slovákov. Sebastián Milan patril medzi 
horlivých činiteľov a zakladateľov miestnych skupín a ne-
skôr dnešného Spolku Slovákov v Poľsku. Počas dlhej čin-
nosti v Spolku bol krajan Milan dlhšie obdobie predsedom 
MS SSP v rodnej obci a viackrát členom ÚV SSP a OV SSP, 
ako aj predsedníctva Spolku. Vždy si našiel čas na schôdze, 
zjazdy, porady Života, často aj na úkor rodiny. Horlivo 
podporoval krajanský časopis Život. Za to mu dnes patrí 

naša nesmierna vďaka. V roku 2006 dostal z rúk plk. Vasila 
Kuzmiaka odznak Vojnový veterán, ktorú mu udelilo Mi-
nisterstvo obrany Slovenskej republiky.

Na miesto večného odpočinku ho 9. februára 2012 
v Čiernej Hore sprevádzala rodina, priatelia, susedia 
i krajanský aktív, ktorému slúžil. V mene Spolku Slovákov 
v Poľsku i celej krajanskej obce sa s ním rozlúčil generálny 
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý vyzdvihol jeho 
zásluhy pre vznik našej organizácie. Poďakoval mu za jeho 
podporu, čestnosť, spolupatričnosť i životný nadhľad. Po-
zostalej rodine vyjadril sústrasť. Neskôr prečítal sústrastný 
list od generálneho konzula SR v Krakove Marka Lisán-
skeho, v ktorom sme o. i. počuli: Krajan Sebastián Milan 
sa aktívne a hrdo podieľal na krajanskom hnutí, ale je aj 
pamätníkom a priamym účastníkom mnohých historicky 
významných udalostí, ktoré sa týkali Slovenska i Poľska, 
ako aj našej histórie a národného života. Vo svojej pamä-
ti si zachovávam naše posledné stretnutie, keď som mu 
bol gratulovať k storočnici. Boli to nezabudnuteľné chvíle 
stretnutia s milým a príjemným človekom, ktorý si zacho-
val pohodu ducha, vynikajúcu pamäť a bol svedkom živej 
histórie. Pozostalej rodine i krajanskému hnutiu na Spiši 
vyjadrujem hlbokú sústrasť, stratili ste cenného človeka. 

S pocitom hlbokého zármutku vyjadrujeme sústrasť 
celej rodine, ktorej Sebastián Milan bude chýbať, keďže 
bola s nimi veľmi zžitá. Ostane v našej pamäti ako čestný 
človek, ochotný pomáhať i poradiť, s úsmevom na tvári 
a odhodlaný za svoje slovenské národné povedomie, ktorý 
hrdo na hrudi nosil slovenský znak. Nech odpočíva v pokoji 
v krásnej rodnej zemi, ktorú mal tak veľmi rád. Venujme 
mu tichú spomienku.  

Agáta Jendžejčíková

Premeny prútia
Prútený košík, opálku, ale aj veľkonočný korbáč 

si môžu zhotoviť všetci tí, ktorí príjmu pozvanie 
Oravského kultúrneho strediska (OKS) v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na 
košikársky workshop. Celodenné tvorivé stretnutie, ktoré-
ho lektormi budú majstri košikári Ľudovít Sivko z Martina 
a Anna Palugová z Medzibrodia, sa uskutoční v sobotu  31. 
marca 2012 od 9.00 hodiny v priestoroch Základnej školy 
v Krivej. Účastníci si prinesú ostrý vreckový nožík, záhrad-
nícke nožnice, drevený lopár a špagát. Záujemcovia sa môžu 
kontaktovať a prihlásiť na tel. čísle: 00421/43/5864978 
alebo e-mailom: vytvarnictvo@osvetadk.sk do 26. marca. 
Účastnícky poplatok je 4 € pre dospelého a 1 € pre dieťa. 
V cene je zahrnuté kvalitné vŕbové prútie, odborní lektori 
a občerstvenie. Tvorivé stretnutia pre košikárov realizuje 
Oravské kultúrne stredisko v spolupráci s Obecným úra-
dom a Výskumným ústavom lúk a pasienkov v Krivej už je-
denásty rok. Za tento čas sa v tomto tradičnom remesle, 
viažucom sa najmä k jarnému obdobiu zdokonalilo viac 
ako dvesto  záujemcov. 

PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS
Posledná rozlúčka so zosnulým Sebastiánom na cintoríne a smútočná reč generálneho 
tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa

Smútočný sprievod na cintorín
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krátko ZO sPIŠA, ORAVy A KRAKOVA

Mladé talenty

Nepochybne k ním patrí druháčka Veronika Nováková 
z Podsrnia (na fotografii uprostred), ktorá sa s ochotou 
zapája do literárnych a recitačných súťaží organizovaných 
v škole a na medziškolskej úrovni. Je to jej koníček, ktoré-
mu rada venuje svoj čas. Vlani sa zapojila o. i. do literárnej 
súťaže, ktorú organizovalo Oravské centrum kultúry v Jab-
lonke s básňou K Svätému Otcovi a bola milo prekvapená, 
že si ju porota všimla a odmenila 2. miestom. Srdečne jej 
gratulujeme a do ďalších rokov prajeme veľa úspechov. 
(Anna Novak, foto: Łukasz Sowiński, www.sowinskifoto.pl, 
tel. 787463976)

deň starých rodičov v Podsrní

Dňa 22. januára t.r. sa na Základnej škole Márie a Lecha 
Kaczyńských v Podsrní uskutočnilo spoločné koledovanie 
spojené so sviatkom starých rodičov, na ktorý sa žiaci zá-
kladnej školy poriadne pripravili. Najprv vystúpili tí starší, 
teda štvrtáci, piataci a šiestaci, ktorí si na tento deň pri-
chystali betlehemské predstavenie a preniesli nás do ma-
lého judejského mestečka spred 2000 rokov. Vo vianočnej 
atmosfére sa so svojím programom predstavili taktiež žiaci 

prvej triedy a materskej škôlky. Ako poslední sa predstavi-
li druháci a tretiaci, v mene všetkých žiakov zablahoželali 
starým rodičom k ich sviatku a následne oslavujúci starí 
rodičia dostali od svojich vnúčat malé darčeky. Po peknom 
programe isto všetci trošku vyhladli a tak boli pozvaní na 
milé občerstvenie, počas ktorého náladu zlepšovala ľudo-
vá kapela Krištofa Pieronka a Floriána Lopúcha spolu s hus-
listami Krystianom Grzybaczom a Mariolou Chovancovou. 
Nedeľné popoludnie uplynulo v nádhernej sviatočnej  
atmosfére, na ktoré nepochybne najdlhšie budú spomínať 
práve starí rodičia, ktorým bolo venované. (Anna Novak, 
foto: Michał Rutkowski)

Preteky v zjazdovom lyžovaní v Oravke
Dňa 3. marca 2012 sa na vleku v Oravke konali prete-

ky v zjazdovom lyžovaní „O pohár vojta Jablonky“. Vďaka 
peknému počasiu sa do pretekov zapojilo 150 pretekárov, 
ktorí medzi sebou súťažili vo viacerých kategóriách. Trasa 
bola veľmi dobre pripravená, takže výsledky záviseli len od 
samotných pretekárov. Jednotlivým víťazov na záver odo-
vzdali ceny zástupcovia gminy na čele so zástupcom vojta 
Bolesławom Wójcikom. (zdroj: jablonka.pl)

Víťazmi juniori lKs Orava jablonka

Dňa 25. februára t.r. bol v Trstenej odohraný turnaj 
v halovom futbale o pohár primátora mesta Trstená. Tur-
naja sa zúčastnili štyri juniorské družiny, z toho jedna z Jab-
lonky a mimo súťaže jedna domáca seniorská. Hralo sa na 
systémom každý s každým, takže o konečnom výsledku 
rozhodovalo bodové skóre. Družina juniorov LKS Orava 
Jablonka to nakoniec dotiahla do víťazného konca a trochu 
prekvapivo, ale nepochybne zaslúžene, skončila na prvom 
mieste, k čomu mužstvu gratulujme. (zdroj: jablonka.pl)

lyžiarske stredisko Koziniec
Na Spiši sa pomaly ľudia čoraz menej venujú poľnohos-

podárstvu a hľadajú iné možnosti príjmov. Je to hornatý 
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terén a pôda málo úrodná. Mužská časť obyvateľstva pre-
to často odchádza za prácou do veľkých aglomerácii. Tieto 
hornaté terény využili už dve spišské obce a to Čierna Hora 
a Jurgov, ktoré sa stali nielen centrom zimnej rekreácie ly-
žiarov, ale aj zdrojom príjmov pre domácich obyvateľov. 
Vo veľkom meradle vznikajú penzióny a rapídne sa mení 
výzor obce. Je to síce sezónna práca, ale pre domácich je 
to veľký plus, keď si môžu privyrobiť doma. Každý rok sa ly-
žiarske strediská snažia vylepšiť podmienky pre fanúšikov 
lyžiarskych športov.

Tentoraz nás zaujímalo, aké sú podmienky v lyžiarskom 
stredisku Koziniec v Čiernej Hore. Ako nás informoval ve-
dúci tohto strediska S. Kuczaj, vlani urobili 300 m bitu-
mickej asfaltovej cesty od hlavnej cesty smerom k vleku, 
chodníky a aj osvetlenie. Podarilo sa to vďaka spolupráci 
s Gminným úradom Bukowina Tatrzańska. Na tento rok 
majú naplánované dokončenie cesty k parkoviskám pri 
svahu. Zväčšila sa tiež kapacita parkoviska o 1000 áut. Naj-
dôležitejšou investíciou minulého roka bolo odovzdanie 
do prevádzky ďalšej modrej zjazdovky s dĺžkou 1450 m. 
Pripravili snowtubing a snowpark pre amatérov. Pri krčme 
dobudovali nové stánky, pribudla ďalšia požičovňa lyžiar-
skeho náradia a nové zasnežovanie svahu. V budúcnosti 
plánujeme vybudovať vlek typu „poma” s dĺžkou 500 m, 
chceli by to urobiť ešte tento rok, ale to vo veľkej miere 
závisí od financií.

Čo sa týka kultúrnych podujatí, minulý rok bol vlek po 
prvýkrát spoluorganizátormi „Tatrzańskich wici“. Dúfajme, 
že vďaka takýmto strediskám zimných športov sa zvýši zá-
ujem spišských žiakov o zimne športy.

Dorota Mošová

Rekordné snehové zrážky na Orave 
 V priebehu niekoľkých dní napadlo vo februári t.r. od 

80 do 140 cm čerstvého snehu. Najviac ho napadlo v Hor-
nej Zubrici - Zimnej Diere a Ochlipove, ako aj v hornej časti 
Malej Lipnice. Napriek ťažkým podmienkam sa podarilo 
cesty v rámci technických možností odhŕňať a udržiavať 
ich prejazdné. (Zdroj: jablonka.pl)

Prvý úspech cyklistov v roku 2012
Dňa 25. februára t.r. sa uskutočnili XX. cyklokrosové pre-

teky O pohár primátora Kęt. Trasa bola namáhavá, pretože 
blata bolo dostatok, napriek tomu pretekári z Podsrnia do-
siahli veľmi pekné výsledky a v každej z kategórii, v ktorých 
súťažili, sa vyšplhali na pódium. Adam Siarka získal vo svo-
jej kategórii I. miesto, Monika Rapáčová II. miesto, Estera 
Siarková medzi najmladšími získala I. miesto a Szymon Do-
malik III. miesto. Gratulujeme! (zdroj: rabawyzna.pl)

Výročná schôdza športovcov
Na začiatku roka sa v Krempachoch v požiarnej zbrojni-

ci zišli zástupcovia športového diania v obci a zhrnuli vla-
ňajší rok, vyhodnotili dosiahnuté výsledky futbalistov, vo-
lejbalistov a vo všeobecnosti konštatovali, že je to vcelku 

na úrovni. Na tento rok si stanovili priority, ktoré chcú re-
alizovať, o. i. stanovenie presného termínu pretekov o po-
hár F. Tomáškoviča, aby sa z neho stalo cyklické podujatie. 
Rozrátali sa z výdavkov za uplynulé obdobie a pripravili 
harmonogram potrebných investícií pre obecný športový 
klub Spiš. (fp) 

Srdečne blahoželáme
Milú správu sme sa dozvedeli, že si konzul Slovenskej 

republiky v Krakove Tomáš Kašaj a Lenka, rodená Demo-
vá, Kašajová práve 14. januára 2012 povedali svoje „Áno“ 
v Mariánskom kostole na hlavnom námestí v Krakove. 

Pripájame sa teda do radu gratulantov a k tomuto dô-
ležitému rozhodnutiu prajeme mladomanželom, aby ich 
spoločná cesta životom bola naplnená radosťou, vzájom-
nou láskou, porozumením a ústretovosťou. 

Redakcia Život a Spolok Slovákov v Poľsku
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Krása ľudovej tradície
Fašiangové obdobie je už len spomienkou, ale za to 

veľmi príjemnou. Koniec tohtoročných Fašiangov patril, 
akoby inak, krásnemu podujatiu Fašiangom-Ostatkom 
2012, ktoré sa konalo už po šestnásty raz v dňoch 18.-19. 
februára t.r. v Kultúrnom dome v Krempachoch. Rovnako, 
ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz zhromaždilo toto 
podujatie veľké množstvo vystupujúcich a divákov, ktorí 
vzhliadli bohatý dvojdňový program. Organizátorom bol 
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupi-
nou Spolku v Krempachoch a za finančnej podpory z Mi-
nisterstva administratívy a digitalizácie PR. Mediálnym 
partnerom bol Život a webová stránka www.krempachy.
espisz.pl. 

Večer sólistov a ľudových kapiel
Sobotňajší podvečer zhromaždil v krempašskom kul-

túrnom dome početné publikum a množstvo vystupujú-
cich od najmladších po najstarších, ktorí s netrpezlivosťou 
čakali na svoj vstup na javisko. Večerným programom nás 
sprevádzali mladí krajania Izabela Dluhá a Jozef Lorenc 
z Krempách. Na úvod pozdravili prítomných, privítali hostí 
a popriali všetkým pekné zážitky pri sledovaní vystúpení. 
Neskôr odovzdali slovo generálnemu tajomníkovi ÚV SSP 
Ľ. Molitorisovi, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol pre-
hliadku spišského a oravského folklóru, tradície, ktorých 
nositeľom sú práve účastníci podujatia a poprial všetkým 
pekný umelecký zážitok. 

V sobotňajší večer sa na javisku striedali spevácke sku-
piny, inštrumentalisti, sóloví speváci a ľudové kapely, ktoré 
prezentovali spišské i slovenské melódie, ľudové pesničky. 
Viacerí z nich sa divákom veľmi zapáčili, za čo ich odmenili 
vrelým potleskom a určite zachovali vo svojej pamäti na 
dlhší čas. Je pekné, že svoju nadväznosť na rodinné tra-
dície a pôvod prezentovali aj maličkí účastníci. Častokrát 
s trémou, ale vstupovali na javisko a pred publikom uká-
zali, že spev a hudba je to, čo ich nadchýna a baví. Svo-
ju zanietenosť pre folklór predviedla aj mládež. Viacerí 
účinkujúci prišli na podujatie opätovne, ale našli sa medzi 
nimi aj takí, ktorí prišli po prvýkrát. Všetkým z nich patrí 
poklona za odvahu a odhodlanie prezentovať seba, svoju 
obec a jej tradície či to už v speve alebo hudbe. Nedali sa 
pritom zahanbiť ani skúsenejší hudobníci a speváci. Oni už 
mali skúsenosť, ako počas svojich vstupov upútať pozor-
nosť prítomných.

Vystúpenia účinkujúcich pozorne sledovala a hodno-
tila porota v zložení: Oľga Žabenská z Oravského osveto-
vého strediska v Dolnom Kubíne ako predsedníčka, Mária 
Kačmarčíková, učiteľka slovenského jazyka a etnografka, 
a Marián Smondek, tajomník redakcie Život, hudobník. 
Ako to neskôr zaznelo z úst poroty, prvý deň prehliadky 
považovali za úspešný. Podľa nich sa účastníci prezentovali 
na výbornej úrovni, preto mali ťažkú úlohu pri hodnote-
ní jednotlivých vystúpení. Na záver sobotňajšieho večera 
sa predstavil folklórny súbor Levočan zo Slovenska, ktorý 
očaril publikum svojím tancom, spevom i hudobným do-
provodom.

FAŠIAnGy-OstAtKI 2012

Spevácka skupina z Novej Belej

Ľudová kapela z Čiernej Hory

Sólista M. Krol a spevácka skupina z Kacvína

Početne zhromaždené publikum
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Folklórna nedeľa
Za krásou folklórneho prejavu sa v nedeľňajšie poo-

bedie vydali spolu s divákmi mladí krajanskí moderáto-
ri Terézia Petrášeková a Jozef Klukošovský z Krempách. 
V úvodnom slove pripomenuli, čo je základom fašiango-
vého obdobia a pozvali zhromaždených k dobrej zábave. 
Privítali hostí, ktorí poctili svojou účasťou podujatie, o. i. 
generálneho konzula SR v Krakove M. Lisánskeho, konzula 
SR v Krakove T. Kašaja, podpredsedov SSP D. Surmu a F. 
Harkabuza, generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa, 
čestného predsedu OV SSP na Spiši F. Kurnáta, obvodných 
predsedov Spolku na Orave a na Spiši G. Prilinskú a F. Mly-
narčíka, riaditeľku OKD v Krempachoch M. Krištofekovú, 
všetkých predsedov miestnych skupín zo Spiša a Oravy 
a zhromaždené publikum. 

Folklórna nedeľa začala vystúpením FS Levočan, s kto-
rým sme sa po tomto vystúpení aj rozlúčili a poďakovali 
mu za spríjemnenie podujatia. Neskôr sa divákom prezen-
tovali dospelé i detské súbory, ako aj skupina ľudových 
inštrumentalistov, sólových spevákov, spevácke skupiny 
a ľudové kapely, ktoré doniesli umelecký pozdrav z Oravy. 
Vystupujúci sa striedali vo víre tanca so spevom a hudbou. 
Z folklórnych súborov sme mohli vzhliadnuť FS Zelený ja-
vor z Krempách, po prvýkrát FS Bystrý potok z Kacvína a FS 
Hajduki z Vyšných Lápš, DFS Malí Fridmančania z Fridmana 
a DFS Malí tanečníci z Krempách.

Veselým skečom sa predstavilo divadielko Ondrejko 
z Podvlka, ktoré priviedlo divákov až k slzám zo smiechu. 
Dvaja biedni študenti si vypočuli prosbu k Pánu Bohu star-
ších ľudí, aby ich vzal do neba s hrncom peňazí. Využili to 
a zjavili sa prezlečení za anjelov – poslov z neba a zobrali 
gazdu i s majetkom so sebou. Ako sa však ukázalo, gazdu 
okradli a dokaličený sa vrátil domov.

Hodnotenie porotou
Záver podujatia patril vyhodnoteniu súťaže členmi 

poroty. Podľa nej sa účinkujúci preukázali znalosťou zá-
kladných požiadaviek podujatia s menšími nedostatkami. 
Nevyskytovali sa problémy s krojmi a ich doplnkami ako 
v predchádzajúcich rokoch. Pripomienky sa týkali skôr re-
pertoáru jednotlivých vystupujúcich. Ako povedala pred-
sedníčka poroty O. Žabenská, v niektorých prípadoch bolo 
viditeľné, že pracovala tréma, ale len na úvod vystúpenia 
a potom sa to obyčajne rozbehlo dobrým smerom. Čo sa 
týka používania slovenského jazyka, odporučila účinkujú-
cim, aby sa sústreďovali na výslovnosť a dávali na to pozor. 
V prípade používania nárečia bolo to v poriadku. Výber 
repertoáru bol podľa nej, vo väčšine vhodný a dokonca 
niektoré piesne boli veľmi pekné, napr. Včera mi svietilo 
slniečko. Väčšina účinkujúcich mala svoj repertoár nad 
časový rámec, čo je pri veľkom počte vstupov neúnosne. 
Niektorí sa buď báli alebo na to neprihliadali. V programe 
niektorých folklórnych súborov chýbala slovenská pieseň, 
ktorá bola uvedená v pravidlách súťaže. Záverom svojho 
hodnotenia vyjadrila všetkým pripravovateľom súťaže, 
učiteľom, rodičom, vedúcim súborov, choreografom veľa 
úspechov, aby sa kultúra na Spiši a Orave rozvíjala čo do 

 KReMPACHy

Moderátori J. Lorenc a I. Dluhá

Kapela heligonkárov so sólistkami z Harkabúza

M. Brížek z Krempách V. Prilinská z Podvlka

FS Levočan vo víre tanca
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kvantity a kvality. Marián Smondek vo svojom príhovore 
zdôraznil, že program tohtoročného podujatia bol na vý-
bornej úrovni v porovnaní, napr. s rokom 2005, kedy po 
prvýkrát sledoval účinkujúcich. Podľa neho porote najviac 
chýbali slovenské piesne v podaní niektorých súborov. 
Ako povedali, viacerí sólisti z týchto telies vedia výborne 
spievať po slovensky, čím sa preukázali v sobotňajšom 
programe a v nedeľu ako keby na to zabudli. Účinkujúcim 
vysvetlil základy scénického prejavu, ktorý pri sebaprezen-
tácii a umeleckom prejave je veľmi dôležitý. Porotcovia sa 
dotkli aj otázky slovenských melódií, ktoré sa im odjakži-
va spájajú so Slovenskom a na fašiangoch sa stretli s ich 
prekladom do spišského nárečia, čo ako povedali, si riadny 
súbor nedovolí. Je to problémová otázka a treba to mať 
na zreteli.

Po týchto slovách prišiel čas na milú povinnosť organi-
zátorov a ctenej poroty, aby zagratulovali víťazom a odo-
vzdali im pamätné diplomy a krásne vázy, vecné ceny de-
ťom a finančné odmeny dospelým.

Poďakovanie patrí organizátorom za jeho realizáciu, 
Miestnej skupine SSP v Krempachoch za ústretovosť, vy-
naložené organizačné zabezpečenie, moderátorom za 
venovaný čas a chuť prezentovať účinkujúcich a napokon 
divákom za to, že prišli.

Hosťujúci súbor zo slovenska
Folklórny súbor Levočan vznikol v marci 2002 pri ZUŠ 

na podnet riaditeľa Dušana Kamenického a za podpory 
mesta Levoča. V súčasnosti má 45 členov v troch zložkách: 
hudobnej, speváckej a tanečnej. Jeho prevažnú časť tvoria 
žiaci, bývalí absolventi a učitelia ZUŠ. Vedúcou tanečnej 
zložky a choreografkou je Tatiana Stanislavová, bývalá só-
lová tanečníčka folklórneho súboru Čačina v Spišskej No-
vej Vsi. Vedúcim hudobnej a speváckej zložky, ako aj upra-
vovateľom hudby, je učiteľ ZUŠ v hre na sláčikové nástroje 
Ladislav Lisovszki, bývalý člen Vojenského folklórneho sú-
boru Jánošík.

Repertoár súboru zahŕňa spevy a tance zo Spiša, Šariša, 
Zemplína, Liptova, Podpoľania, Horehronia, Myjavy a go-
ralskej folklórnej oblasti, ako sú krucena, šariš, polka, ver-
bunk, zemplínsky čardáš, karička, zbojnícky tanec, rómske 
tance a iné. Pre každú z týchto oblastí má súbor charakte-
ristické krojové oblečenie. FS Levočan má za sebou množ-
stvo vystúpení na miestnej, slovenskej i medzinárodnej 
úrovni – v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Nemecku, 
Bulharsku, Taliansku, Turecku. V súčasnosti sa pripravuje 
na folklórny festival do Francúzska. V tomto roku oslávi 10. 
výročie svojej existencie. Okrem folklóru tiež úspešne na-
študovali divadelnú hru J. Hollého Kubo v roku 2004, ktorá 
bola reprízovaná 30-krát.

Súbor prezentuje veľmi dobrú umeleckú úroveň a vy-
pracoval sa na reprezentačné teleso základnej umeleckej 
školy i mesta Levoča. Za dosiahnuté výsledky a reprezen-
táciu Slovenska v zahraničí mu bolo v roku 2004 udelené 
ocenenie Ministerstva školstva SR. Medzi krajanov prišiel 
rád, aby im priniesol vánok sviežosti z domoviny.

Agáta Jendžejčíková

FAŠIAnGy-OstAtKI 2012
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Moderátori T. Petrášeková a J. Klukošovský

Spevácka skupina z Krempách

Ľudová kapela z Vyšných Lápš preberá odmenu

T. Zlahoda z Č. Hory M. Zapletalová z Jurgova
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Výsledky súťažnej prehliadky:
Kategória folklórne súbory
Dospelí: 
1. FS Hajduki z Vyšných Lápš
2. FS Zelený javor z Krempách
3. FS Bystrý potok z Kacvína

Kategória spevácke skupiny
Dospelí:
1. Rodina Wnękových z Krempách
2. Oravská spevácka skupina z Jablonky
3. Trio Sindy Krišíková, Marzena Šoltýsová a Małgorzta  
 Šoltýsová z Vyšných Lápš, 
 duo Dominika a Magdaléna Krišikové z Vyšných Lápš

Deti:
1. Spevácka skupina z Kacvína
2. Spevácka skupina z Novej Belej, 
 duo Marta Žigmondová a Edita Petrášková z Krempách
3. Spevácka skupina z OKD v Krempachoch, 
 spevácka skupina deti z FS Zelený javor z Krempách

Kategória sólový inštrumentalista
Dospelí:
1. Tomáš Vojtas z Jurgova
2. Adriana Zlahodová, Joanna Jezierčaková z Čiernej Hory
3. Ján Paciga z Kacvína

Deti:
1. Jakub Zlahoda z Čiernej Hory
2. Dávid Petrášek z Krempách
3. Dagmara Dluhá z Krempách

Kategória sólový spevák 
Dospelí:
1. Jozef Lorenc z Krempách
2. Margita Zapletalová z Jurgova
3. Michal Król z Kacvína

Deti:
1. Eva Bendiková z Novej Belej, Veronika Prilinská z Podvlka
2. Michal Brižek z Krempách, Tatiana Bryjová z Podvlka
3. Sabina Kalatová, Dominika Staneková z Krempách

Kategória ľudové kapely
Dospelí:
1. Ľudová kapela Krištofa Pieronka z Podvlka, 
 ľudová kapela Griglákovcov z Vyšných Lápš, 
2. Ľudová kapela z Jurgova
3. Ľudová kapela z Kacvína, ľudová kapela z Čiernej Hory, 
 kapela heligónkarov z Harkabúza

Deti:
1. Detská ľudová kapela z Jurgova
2. Detská ľudová kapela z Podvlka
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Scénka z predstavenia divadielka Ondrejko z Podvlka

Detská ľudová kapela z Podvlka

D. Petrášek z Krempách a T. Bryjová z Podvlka

Porota v spoločnosti organizátorov a gen. konzula SR M. Lisánskeho
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Na strane 59 Remiszewski píše: „V roku 1905 
uhorský minister školstva gróf Apponyi zahájil 
v Budapešti slovansko - žravú odnárodňovaciu 

politiku. Borový sa postavil na obranu Slovákov, sám sa 
priznával k slovenskej národnosti podobne ako 150-tisíco-
vý zástup Poliakov, ktorí si neboli vedomí svojej poľskosti.“ 
Ja tu niečo nerozumiem, pretože ak sa Borový priznával 
k slovenskej národnosti, aj ostatní boli Slovákmi. Ďalej Re-
miszewski píše: „Počas volieb do parlamentu sa Borový 
nespočítateľne mnohokrát prihováral rodákom obhajujúc 
slovenský národný program. Fero Skyčák bol dvakrát slo-
venským poslancom v bobrovskom obvode vďaka agitácii 
Borového a poľským goralom.” Neviem, čo to znamená 
poľskí gorali, pretože gorali sa urážajú počujúc tieto slová 
a Oravci nemôžu byť goralmi.

Na strane 63 Remiszewski píše: „16. marca 1919 sa vy-
dala na cestu delegácia z Varšavy cez Viedeň, Švajčiarsko 
do Paríža. V Paríži boli od 19. marca do 15. apríla 1919. 
Najdôležitejším bodom pobytu bolo vďaka grófovi Ksawe-
rovi Orlowskému získanie termínu stretnutia s preziden-
tom Spojených štátov amerických Woodorom Wilsonom. 
Ukázalo sa, že celkom dobre hovoriaci po anglicky Borový 
a Halčin sú dobrými diplomatmi.” To je veľké KLAMSTVO, 
pretože Peter Borový, ako aj Halčin nepoznali anglický ja-
zyk, keďže nikdy neboli v Amerike, čo som skontroloval na 
internete. Nenachádzajú sa v zoznamoch prisťahovalcov 
spísaných emigračným oddelením, ktorí prišli v tom čase 
do USA na ostrov Ellis Island v Novom Yorku.

Vrátim sa ešte raz k slávnosti odhalenia tabule venova-
nej pamiatke Petra Borového v roku 1933, po ktorej počas 
sv. omše dp. Ferdynand Machay opísal v peknom príhovo-
re osobnosť Petra Borového. On to mohol urobiť najlepšie. 
Poznal ho a staral sa oňho, spolu pracovali pre obnovujúce 
sa z útlaku Poľsko. Veľmi ťažko sa dá teda pochopiť, ako je 
možné tak krásne hovoriť o zradcovi slovenského národa, 
čo vyniká z knižky dp. F. Machaya „Moja droga do Polski“. 
Obidvaja spoločne boli prívržencami poľsko-maďarské-
ho priateľstva – teda nacionalistickej organizácie, ktorej 
cieľom bola realizácia rozdelenia Slovenska medzi Poľ-
sko a Maďarsko, čo potvrdzujú dve vety dp. Machaya na  
s. 189: „Myšlienka ponechania Oravy Čechom a domáha-
nia sa celého Spiša so všetkými prítokmi Popradu sa páčilo 
nejednému nášmu politikovi. Tatry, spišské mestá zdobe-
né Veitom Stossom a práveže spoločná hranica s Maďar-
skom, tak drahá pre niektoré politické skupiny.“ Túto tému 
podrobne opíšem, keď sa budem podrobne zaoberať kniž-
kou dp. Machaya „Moja droga do Polski“.

Treba ešte pripomenúť niekoľko viet (Remiszewského) 
nachádzajúcich sa na s. 64. „V pamätný deň, 5. apríla 1920, 
sa uskutočnil slávnostný vstup na Oravu. S heslami nábo-

ženskej lásky a lásky k Poľsku, vchádzali pútnici do kostola 
v Jablonke, medzi ktorými boli vyhnanci z Oravy: kňazi Fer-
dynand Machay, Sikorovci, Józef Buroň. Na čele zástupu 
šiel s krížom k slzám dojatý Peter Borový.“ Ako je možné 
tu neuznať heslá náboženskej lásky, ťažko pochopiť. Treba 
však na tomto mieste vysvetliť, že menovaní kňazi, ktorým 
bolo zakázané slúžiť sv. omše Spišskou Kapitulou, boli vy-
hnaní zo Slovenska skôr.

Spomína sa, že Borový sa nemohol vrátiť do Rabčíc, 
pretože nejaký ševc Janco sľúbil 10 000 korún za zabitie 
Petra Borového. Pokiaľ by to bola pravda, nebol by prob-
lém bez prekážok zabiť ho vo Veľkej Lipnici. Bez problé-
mov by sa dalo počas dňa prísť z Rabčíc, ukryť sa neďaleko 
domu, počkať do večera a zabiť Borového. Pravda je iná. 
V momente, kedy by sa Borový vrátil do Rabčíc, bol by 
uväznený ako zradca Oravy. Spomína sa taktiež, že po roku 
1945 totalitné vlády robili všetko pre to, aby sa zabudlo na 
Borového, Halčina a dokonca aj na Machaya. Vôbec totiž 
nepasovali do rozvoja internacionalistického priateľstva. 
Vlády totiž dobre vedeli, na základe akých dohôd boli ur-
čené hranice v roku 1920.

V tom čase založené Towarzystwo Przyjaciół Orawy 
(Združenie priateľov Oravy), na čele ktorého stál red. Leon 
Rydel z Krakova, neustále rozvíjajúce svoju činnosť, spolu 
s veľkou skupinou svojich spolupracovníkov, robia všetko 
preto, aby sfalšovali históriu Oravy. Všetky články napísané 
o Orave sa začínajú v roku 1920 a nič sa v nich nespomína 
o tom, čo sa tu dialo pred rokom 1920, od XVI. storočia.

Na záver sa vrátim ešte k slovám Jozefa Tischnera, kto-
ré povedal 24. mája 1992 pri príležitosti 60. výročia smrti 
Petra Borového. „Cirkev berie osobu Petra Borového pod 
svoje starostlivé krídla. Zobrala ju už pred mnohými rokmi. 
Dnešné odhalenie tabule nech bude znakom toho, že po-
kiaľ cirkev zoberie raz pod svoje ochranné krídla nejakého 
človeka, vtedy ani záchvevy histórie života dotyčného ho 
nedokážu vytrhnúť z nášho svedomia.“ (Remiszewského  
s. 71) Škoda, že nedodal, že dokonca ani zradcu.

Som zvedavý, kde bol dp. Józef Tischner, keď po druhej 
svetovej vojne partizánska skupina Józefa Kurasia rabovala 
spišské obce susediace s Łopusznou. Mali lepšie podmien-
ky na rabovanie obcí nachádzajúcich sa na úbočí pohoria 
Gorce. Myslím si, že im chýbala odvaha.

S oravským pozdravom

Lipniczaniń, H.A.

USA

Preložil: Marián Smondek

VeĽKá lIPnICA

MEDZI KlAMstVOM A PRAVdOu II.
Pokračovanie z minulého čísla
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POMÁHAJME InÝM
Možno to znie ako rozkaz, ale je to prosba. Stá-

va sa neraz, že nemôžeme alebo nedokážeme 
a v mnohých prípadoch ani nechceme pomôcť, 

pretože na to nemáme. To je asi nor-
málne. Tak prečo teda práve teraz 
máme urobiť výnimku? Nuž z jedné-
ho dôvodu. V Poľsku a podobne i na 
Slovensku máme možnosť odovzdať 
jedno percento našich daní nieko-
mu, kto to potrebuje, kto nás o to 
prosí a tým pádom pomôcť niekomu 
v núdzi bez väčšej námahy a bez vý-
davkov. Veď čo k tomu treba? Stačí 
len uviesť číslo z obchodného regis-
tra, teda KRS a poprípade dopísať, 
komu je náš dar určený. Nič viac nás 
to nestojí a pritom okolo nás máme 
mnoho ľudí, o ktorých ani len netuší-
me, ako veľmi im takýmto spôsobom 
pomôžeme. Skúsme teda využiť túto 
šancu, vzdať sa našej lenivosti a jed-
noducho pomôcť.

Jednou z takýchto osôb, ktorá našu pomoc nepochyb-
ne potrebuje, je aj malá Asia, po slovensky by sme ju na-
zvali Johanka. Johanka síce nie je rodenou Oravankou, 
však trochu oravskej krvi v jej žilách tečie. Jej mama, Ania 
Głowacz, pochádza totiž z Jablonky a osobne som sa s ňou 
spoznal počas štúdií na vysokej škole. Pokiaľ sme mladí, na 
problémy akosi myslíme pomenej, avšak život ukáže, aké 
prekážky a nástrahy pre nás prichystal. Začítajme sa teda 
do Ankinej prosby, v ktorej nás oboznamuje s osudom ma-
lej Asi.

Drahí krajania,
obraciame sa na vás s ohromnou 

prosbou, aby ste venovali 1 % z Va-
šich daní na podporu našej dcéry Asi. 
Asia má 5 rokov, narodila sa zdravá 
a správne sa rozvíjala. Keď mala 10 
mesiacov, z neznámych príčin ocho-
rela na zápal mozgu. Následky cho-
roby boli veľké, stratila zrak, sluch, 
schopnosť pohybovať sa a dorozu-
mievať sa. Má refraktérnu epilepsiu 
a čiastočné ochrnutú ľavú stranu tela. 
Avšak intenzívna rehabilitácia, ako aj 
sila a charakter Asi prispeli k tomu, 
že opäť vidí a počuje. Výsledkom 
trojročnej fyzikálnej terapie a mora 
pritom vyplakaných sĺz je výsledkom, 
že v septembri v roku 2010 Asia za-
čala opäť chodiť. Je veľmi spokojnou 
a veselou dievčinkou. Žiaľ, dodnes 
nehovorí a nedokáže vyjadriť svoje 
potreby. Taktiež nerozumie, čo sa jej 
hovorí. Psychológovia i terapeuti ro-

bia všetko, čo môžu, aby Asi pomohli, ale kontakt s ňou ako 
i práca sú veľmi namáhavé. Vďaka Vašej pomoci, vďaka 
venovaniu 1 % dane a darom z minulého roka, sme v lete 
počas minulého roka absolvovali terapiu s delfínmi. Tesne 
po jej ukončení sme zbadali u Asi malé pozitívne zmeny. Je 

pokojnejšia, viac sa sústredí a máme dojem, 
že nám o čosi viac rozumie. V súvislosti s tým 
sme sa rozhodli, že taktiež v roku 2012 ab-
solvujeme v lete ďalší výjazd, avšak výdavky 
spojene s ním výrazne presahujú naše finanč-
né možnosti. Cena desiatich 30-minútových 
terapií s delfínom, a k tomu cena leteniek, 
ubytovania a stravovania vychádza na 6 tisíc 
eur. Preto aj tento rok sa obraciame na Vás 
s prosbou o 1 % daní počas ich rozrátania za 
vlaňajší rok. Ďakujeme.

Rodičia Asi

Pokiaľ by chcel niekto prispieť na liečbu 
malej Asi, uvádzame potrebné údaje, ktoré 
treba vpísať pri podávaní daňového priznania:

W rozliczeniu podatkowym należy wpisać 
nr KRS 0000018926 z dopiskiem „Dla Joanny 
Srokosz”.

Jeśli oprócz 1% chcielibyście Państwo 
wpłacić na ten cel darowiznę, to wpłat można dokonywać 
na adres fundacji, pod opieką której jest Asia:
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 
ul. Dąbrowskiego 55a, 41-500 Chorzów. 
Nr tel. 032 241-11-13 begin_of_the_skype_highlighting 
032 241-11-13 end_of_the_skype_highlighting
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice 
O/Chorzów nr 28105012431000002260246216 
koniecznie z dopiskiem „dla Joanny Srokosz”.

Marián Smondek 
foto: codziennecuda.blogspot.com
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Z diania nA slOVensKu

Volebná kampaň
V polovici februára bola oficiálne spustená politická 

predvolebná kampaň v televízii i rozhlase. Kampaň je pred 
týmito voľbami veľmi tvrdá, objavili sa rôzne kauzy, ktoré 
posunuli v predpovediach viaceré politické strany až na 
hranicu zvoliteľnosti. Najnovšia kauza sa týka falošných 
podpisov, ktoré použila jedna z politických strán na svoje 
zaregistrovanie. Boj pritom prebieha nielen medzi politic-
kými stranami navzájom, ale aj vo vnútri jednotlivých strán 
o čom svedčí aj fakt, že z viacerých kandidačných listín po-
litických strán odstúpilo ešte pred voľbami vôbec najviac 
kandidátov v dejinách volieb na Slovensku.

Zamrznutý dunajec
Niekoľkodňové nízke teploty, ktoré začiatkom februá-

ra dosahovali aj menej ako -30°C spôsobili, že prvýkrát od 
spustenia priehrady v Nedeci, po pätnástich rokoch, opäť 
zamrzla hraničná slovensko-poľská rieka Dunajec a bolo 
tak možné prejsť zo slovenskej strany na poľskú aj po ľade. 
Zamrznutie rieky bolo prekvapením, Dunajec totiž prestal 
zamŕzať po otvorení priehrady v Nedeci, odkiaľ vyteká 
voda s minimálnou teplotou +4°C a tak aj počas zimných 
mesiacov Dunajec nezamŕzal.

dielňa na výrobu orgánov
Spišská obec Hranovnica sa môže pochváliť jedinou ro-

dinnou dielňou na Slovensku, ktorá úplne samostatne vy-
rába najväčšie a najzložitejšie hudobné nástroje na svete 
– organy. Ešte donedávna museli dovážať cínové píšťaly zo 
zahraničia, keďže na Slovensku neexistoval majster, ktorý 
by ich dokázal vyrobiť. Preto poslali na vyučenie k majstro-
vi do Kutnej Hory jedného člena svojej rodiny, ktorý sa učil 
remeslu štyri roky. Mladý, 24-ročný Stanislav Rusnák je tak 
jediným výrobcom organových píšťal na Slovensku. Za se-
dem rokov vzniklo v tejto dielni už desať organov, ktoré 
rozozvučiavajú kostoly na celom území Slovenska.

Prvé výsledky sčítania obyvateľstva
Koncom februára Štatistický úrad SR zverejnil prvé vý-

sledky minuloročného sčítania obyvateľstva. Podľa týchto 
výsledkov sa počet obyvateľov na Slovensku oproti po-
slednému sčítaniu mierne zvýšil, a teda v Slovenskej re-
publike k 21. máju 2011 žilo 5 397 036 trvalo bývajúcich 
obyvateľov. Ide o doteraz najnižší prírastok obyvateľstva 
na Slovensku, ktorý tvorí len 0,33% v medziročnom obdo-
bí. Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom 
kraji, najmenej v Trnavskom kraji. Mierne viac je ešte stá-
le žien ako mužov, ale tento pomer sa pomaly vyrovnáva.  
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 4 352 775, čo je vyše 
80% obyvateľstva. Najpočetnejšími národnostnými men-
šinami sú Maďari a Rómovia, ktorých počet sa oproti mi-
nulému sčítaniu zvýšil. Okrem toho na Slovensku žije viac 
ako 26 tisíc cudzincov pochádzajúcich najmä z okolitých 

štátov. Najpočetnejšou cirkvou je rímskokatolícka cirkev, 
avšak oproti minulému sčítaniu klesol počet ľudí hlásia-
cich sa k nej a na druhej strane vzrástol počet ľudí bez vy-
znania. Na Slovensku taktiež pribúda rozvodov a je menej 
sobášov. Zvýšil sa tiež počet ľudí s vysokoškolským vzdela-
ním. Vo všeobecnosti slovenská populácia starne, pričom 
najvýraznejšie klesol počet ľudí v predproduktívnom veku 
do 14 rokov. Celkovo je na Slovensku 2 891 obcí, pričom 
viac ako 54% obyvateľov býva v mestách. Viac informácií 
si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu SR www.
statistics.sk.

slovensko podpísalo fiškálny pakt
Dvadsaťpäť krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, 

podpísalo fiškálnu zmluvu, ktorá by mala zvýšiť rozpoč-
tovú disciplínu týchto štátov.  Zaväzuje štáty k tomu, aby 
právne zakotvili vyrovnané rozpočty. V súlade so zmluvou 
sa budú dvakrát do roka konať eurosummity. Fiškálnu do-
hodu, ktorú nepodpísali dve krajiny EÚ Česko a Veľká Bri-
tánia, musia ešte schváliť parlamenty jednotlivých štátov, 
pričom vstúpi do platnosti, keď ju ratifikuje aspoň 12 zo 17 
členov. Krajiny, ktoré ju neratifikujú, nebudú mať prístup 
k európskemu stabilizačnému mechanizmu, známejšiemu 
pod pojmom euroval.

Pieninská ozvena
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Dňa 14. apríla sa v rámci projektu Brehy Dunajca oži-
jú tradíciou uskutoční v Dome kultúry v Spišskej Starej Vsi 
oblastná súťažná folklórna prehliadka. Pieninskej ozveny 
sa môžu zúčastniť sólisti, spevácke skupiny, ľudové hudby 
v kategóriách: žiaci predškolských a školských zariadení, 
mládež do 25 rokov, dospelí. Všetci musia pôsobiť v ob-
lasti slovenskej a poľskej hraničnej rieky Dunajec a Zama-
guria. Z oblastnej prehliadky postupujú víťazi z každej ka-

tegórie (pokiaľ budú súťažne zastúpené a odborná porota 
ich odporučí na postup) na regionálnu, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 14. – 15. 7. 2012 v Spišskej Starej Vsi. Bližšie infor-
mácie a tlačivá záväznej prihlášky nájdete na:

Agnesa Dlhá, Mestský úrad Spišská Stará Ves
tel.: +421 52 4180411
e-mail: sekretar@spisskastaraves.sk
www.spisskastaraves.sk. (mm-m)

Redakcia Život a Spolok Slovákov v Poľsku vyhlasujú 
ďalší ročník vedomostnej súťaže Poznaj Slovensko – vlasť 
svojich predkov. Keďže sme trošku upravili pravidlá, dovo-
ľujeme si vám ich predstaviť:

Súťažiť môžu trojčlenné družstvá, pričom súťaž bude 
prebiehať v dvoch kategóriách: 

•	 mladší žiaci (základné školy)
•	 starší žiaci (gymnáziá)
Samotná súťaž bude pozostávať zo zodpovedania  otá-

zok z týchto desiatich oblastí:

1. Geografia Slovenska – téma bude obsahovať zá-
kladné údaje o SR ako rozloha, počet obyvateľov, susedné 
krajiny, administratívne členenie, mestá a obce, pohoria, 
nížiny, rieky, nádrže, kúpele, jaskyne, národné parky a po-
dobne.

2. Štátne symboly Slovenskej republiky – v tejto téme 
budú otázky zamerané na štátne symboly Slovenskej re-
publiky, a to: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štát-
na hymna.

3. História Slovenska – bude obsahovať základné otázky 
týkajúce sa dejín štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo 
v minulosti Slovensko (Samova ríša, Veľká Morava, Uhor-
sko, Československo, Slovensko), slovenského národného 
hnutia (bernolákovci, štúrovci) a významných udalostí slo-
venských dejín.

4. Naj... o Slovensku – téma bude obsahovať otázky 
o tom čo je na Slovensku najvyššie, najnižšie, najdlhšie, 
najsevernejšie, najväčšie, najľudnatejšie, najstaršie a po-
dobne.

5. Spiš a Orava (Spolok Slovákov Poľsku) – téma bude 
obsahovať otázky týkajúce sa regiónov Spiša a Oravy, a to 
tak na slovenskej, ako aj poľskej strane hranice, s dôrazom 
na dejiny a súčasné aktivity Slovákov v Poľsku.

6. Spoznaj osobnosť – v tejto téme dostanú súťažiaci 
indície (dve – tri vety), podľa ktorých majú spoznať vý-
znamnú osobnosť z teritória Slovenska, severného Spiša 
a hornej Oravy.

7. Zoraď v správnom poradí – v tejto téme budú súťa-
žiaci zoraďovať údaje od najmenšieho po najväčšie (napr. 
administratívno-správne jednotky), od najstaršieho po 
najmladšie (napr. panovníkov Veľkej Moravy) a podobne. 
Poradie musí byť celkovo správne, nie je možnosť polovič-
ného bodu. Úlohy sa budú tematicky týkať vyššie uvede-
ných oblastí.

8. Vyber správnu odpoveď – v tejto téme budú mať sú-
ťažiaci na výber z viacerých možností, pričom minimálne 
jedna odpoveď bude správna (môže byť aj viac). Za túto 
úlohu je možné získať polovičný bod, ak bude aspoň jed-
na odpoveď správna, ale zároveň nebude označená aj ne-
správna odpoveď. Úlohy sa budú tematicky týkať vyššie 
uvedených oblastí.

9. Doplň – v tejto téme dostanú súťažiaci vetu, kde 
bude chýbať niekoľko údajov (napr. mesto, udalosť, inšti-
túcia, nedokončené porekadlo...), ktoré budú musieť pod-
ľa zmyslu doplniť. Za túto otázku je možné získať polovič-
ný bod, ak bude aspoň polovica údajov správna. Úlohy sa 
budú tematicky týkať vyššie uvedených oblastí.

10. Spoznaj na obrázku – v tejto téme dostanú súťažia-
ci obrázok (napr. kultúrna pamiatka, geografický útvar...), 
kde bude aj jeho stručný popis. Podľa obrázku a popisu 
budú musieť určiť o akú pamiatku či útvar ide. Tieto budú 
vyberané z regiónov Oravy a Spiša, prípadne miest, ktoré 
žiaci navštívili počas exkurzií na Slovensko.

Otázky a úlohy budú vytvorené z informácií, ktoré boli 
uverejňované v Živote v cykle Poznaj Slovensko - vlasť svo-
jich predkov. V prípade, že otázka vyžaduje viac odpovedí 
(napr. vymenujte tri mestá na Spiši), za správne odpoveda-
nú aspoň polovicu otázky, možno udeliť pol bodu. Víťazom 
sa stane družstvo, ktoré získa najviac bodov. V prípade 
rovnosti bodov vyberú družstvá, ktoré majú rovnaký po-
čet bodov oblasť, z ktorej bude odpovedať ich súper a to 
dovtedy, kým jedno z družstiev neodpovie nesprávne.

Súťaž je určená žiakom navštevujúcim vyučovanie slo-
venského jazyka na školách na Spiši a Orave. Uskutoční 20. 
apríla 2012 v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne. Tešíme 
sa na vaše vedomosti i účasť, vy sa zas môžete tešiť na 
príjemné súťaživé prostredie a pekné i hodnotné ceny!!! 
(mm-m)

Súťaž poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov
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FARNOSŤ FRIdMAn  
V ROKu 1832 (4)
2. Príjem farára

Fixné príjmy farára spočívajú: 
I. Desiatok: zo všetkých jarných a jesenných plodín, zo 

46 sedliackych urbárnych usadlostí, okrem pozemkov v in-
traviláne, kuriálnych a tuguriálnych polí v rozlohe 25 jutier, 
osobitne umiestnených v 1. oráčine Od Krempaskej grani-
ce, 2. Pod Voronove, 3. Na Rovenku pod Nivky; podľa do-
hody medzi fridmanským farárom a obcou Krempachy zo 
dňa 10. augusta 1813 a ratifikovanou Biskupským úradom 
3. decembra t. r. desiatok sa zmenil na 12 časť. 

II. Kurence z deputátu: od každého sedliaka kvartalistu 
jedno kurča ročne.

III. V intraviláne: vymenené polia podľa dohody so 
slob. barónom Ferdinandom z Plavča z 18. októbra 1814 
a schválenej Biskupským úradom 3. decembra t. r. 

A) V intraviláne nezmenené: 2238 ½ štvorcových siah; 
sem patrí: 1) pozemok rozprestierajúci sa od vchodu fary 
až po Cehelnu ináč Jančarňu, od začiatku 19 siah 15 stôp, 
po stodoly v šírke 25 siah medzi pozemkom Jána Brincka 
a obecnou cestou, 2) záhradka vedľa vnútorného cintorína 
a naproti fary. 

B) V kapusnici v Rudnave pod č. 118: 1000 štvorcových 
siah, od východu hranicou je pole Michala Mantugu, od 
juhu cesta, od východu pole Bartolomeja Prelicha, od se-
veru kúsky panských želiarov. 

C) Polia v I. úhore pod č. 240 v Kamennom poli: 30200 
štvorcových siah, od východu má polia Ján Bigoš Podlipny, 
od juhu je cesta, od západu má pole Ferko Gnida - v rozlo-
he 80 meríc ovsa. 

Polia v II. úhore pod č. 474 v Héja: 17200 štvorcových 
siah: od východu sú prídavky sedliackych polí, od juhu 
a severu cesta, od západu má polia Ferko-Gnida - rozlohou 
36 meríc ovsa. 

Pod č. 523 v Limriku a Pod sedlom: 15860 štvorcových 
siah: od východu je jarok, od juhu kostolné polia, od zá-
padu cesta a polia, od severu je cesta - v rozlohe 38 meríc 
ovsa. 

III. úhor pod č. 474 v Nižnej Rovni: 7680 štvorcových 
siah, od východu má pole Kapusťák, od juhu Jašik a Žo-
londek, od západu Tomáš Pohorelec, od severu cesta - 
v rozlohe 24 meríc ovsa. Pod č. 808 na Šibeničnej Gure: 
14000 štvorcových siah, od východu hraničí s poľom Jána 
Maskaľu, od juhu s viacerými sedliackymi poľami, od se-
veru cesta, od zápasu s hortulánmi kostola - rozloha na 46 
meríc ovsa. Pod č. 864 v Zadnej Gure: 10800 štvorcových 
siah, hranicou od východu sú polia Baľaru, od juhu je len 
krovie, od západu Marek Devera, od severu sedliacke polia 
v rozlohe 30 meríc ovsa.

Tieto menované polia obrábajú sa spojenými silami fa-
rára a hortulániov, ktorí aj podľa mena sú farskými podda-
nými a od nepamäti (potvrdzuje to aj kanonická vizitácia 

Pelczova z roku 1731) sú povinní každý týždeň dva dni ma-
nuálne odpracovať farárovi a čo je najdôležitejšie, vyko-
návajú podriadené práce, siatie, sadenie, rúbanie a dovoz 
dreva, zber úrody.

Ku týmto príjmom patria ešte nasledovné: 
1) Výsada slobodného rúbania dreva v lesoch chotára 

bez určenia počtu siah, farár má však zachovávať poriadok 
určený patrónom, hoci panstvo mu dodáva 34 viedenských 
siah dreva z konárov ležiacich na zemi či suchých stromov, 
čo potvrdzuje aj táto súčasná vizitácia. Patrón tiež zdarma 
dodáva materiál na opravu a reštaurovanie farských bu-
dov. 

2) Výsada slobodného pasenia bez výnimky na pan-
ských i sedliackych poliach, krovinách a lesoch v chotári. 
Ešte aj príjmy z fundácií:

a) Lorencova 166 zl 40 gr uložených roku 1787 u slob. 
baróna Jozefa Horvátha z Plavča, znovu uložených na 6 % 
úrok u baróna Ferdinanda z Plavča na 24 omší - úrok 10 
zl.

b) Lorencova ako podpora na výdavky s obedom pri-
daná 16. júla k predošlému kapitálu, z čoho je ročný úrok 
15 zl. 

c) Šechovičova 200 zl v kremnických dukátoch zo 6. 
januára 1815 na 24 tichých omší, uložených na 6 % úrok 
u slob. baróna Ferdinanda z Plavča, z čoho má ročne úrok 
12 zl.

Všetky tieto vklady sú intabulované u Spišskej stolice, 
o čom sú potvrdenky. 

Príjem zo štóly je kanonickými vizitáciami limitovaný 
takto: od sobáša 1 zl 30 gr, ohlášky 18 gr, vácka 6 gr, poh-
reb dospelého 1 zl, pohreb dieťaťa 36 gr. Vo filiálnych sa-
motách vo farnosti od tých, čo nedávajú nič, upravuje sa 
štóla takto: sobáš 3 zl, ohlášky 36 gr, vácka 12 gr, pohreb 
dospelého 2 zl, pohreb dieťaťa 1 zl 12 gr. 

Podporu z Náboženského fondu dostáva fridmanský fa-
rár v hotovosti 32 zl 36 gr.

Sem možno priradiť príležitostné príjmy, ako sú dary na 
Vianoce, Veľkú noc, zasvätenia chrámu, Turíce a 16 júla. 
Slobodné dary sú tiež: od pohrebnej kázne 3 zl, spievaná 
omša 1 zl, tichá 30 gr, spievanie hodiniek za mŕtvych v noci 
1 zl 30 gr, len za recitovanie hodiniek 30 gr, Libera me 30 
gr, výročné modlitby 2 zl.

K týmto poplatkom nie sú ľudia nútení, ani presviedča-
ní. Nakoniec z titulu konskej dane dostáva ¼ merice ovsa, 
keď ide na filiálku ku chorému. 

3. Príjem kaplána alebo kooperátora - nič. 
4. Príjem učiteľa 

Príjem fridmanského učiteľa od nepamäti pozostáva od 
obce a patronátu:

1) V zosype obilia dostáva podľa vizitácie z roku 1752 
a inventára z roku 1771 mericu pšenice, mericu jačmeňa 
a mericu ovsa od každej sedliackej usadlosti, polovicu me-
rice od hortulániov, teraz teda 23 meríc pšenice, 23 meríc 
jačmeňa od obce, jednu mericu ovsa od hortulániov kos-
tola a z panskej sýpky 7 meríc miešanky (mixturae). 
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2) V pozemkoch a poliach: od regulácie fridmanského 
chotára roku 1814:

A) V intraviláne: na ¼ bratislavskej merice ovsa, čo 
ohraničuje plot a jarok. 

B) Kapusnica v Rudnave s lúkou: od východu je kapus-
nica kostolnej hortulánie, od juhu priekopa, od západu 
pole Jána Finduru, od severu jarok. 

C) V oráčinách a to v I. úhore:
a) Kamenné pole vyše Brezy: v rozlohe na 6 bratislav-

ských meríc ovsa; od východu je pole Jána Kalafúsa, od 
juhu panské, od západu Štefana Gridu, od severu sedliac-
ke. 

b) Nižej Brezy obsievané ovsom na 6 bratislavských me-
ríc: od východu je ohraničené poľom Andreja Pavlíka, od 
juhu je panské, od západu kostolní hortuláni, od severu 
sedliacke.

V II. úhore: 
a) Rovnia za stodolami pri Stavku: od východu má pole 

Bigoš Sobaňák, od juhu kostolné, od západu panské, od 
severu cesta za stodolami - rozlohou na 3 ½ merice ovsa. 

b) Pod Sedlo: od východu a severu je cesta, od juhu 
sedliacke polia, od západu pole Andreja Hlaváča - na 10 
meríc ovsa.

V III. úhore:a) Nižnia Rovnia pri soche: od východu pole 
Troheneka, od juhu, západu a severu cesta - v rozlohe 3 
bratislavské merice ovsa. 

b) Šibenična Gura nad Vonvozkem: pozemok je situo-
vaný od východu medzi poľom Vojtecha Demiana, od juhu 
cesta, od západu a severu je hranicou obmývajúci potôčik 
- rozloha na 3 bratislavské merice. 

c) Pri falštinskych skulkoch: od východu chotár Falští-
na, od juhu cesta, od západu má pole Jažík, od severu je 
hranicou les. Toto posledné je v rozlohe 12 bratislavských 
meríc ovsa. 

So súhlasom panstva môže rúbať a dovážať drevo pre 
vlastnú potrebu, tiež materiál na potrebnú opravu budo-
vy, tiež právo večnej pastvy. 

Okrem toho má učiteľ príjem z Lorencovej fundácie 83 
zl 20 gr, uložených u slob. baróna Ferdinanda z Plavča na 
6 % úrok, z čoho za hodinky k Panne Márii dostáva ročne 
5 zl. Od obce za naťahovanie hodín a zvonenie 23 zl. Zo 
štólových limitovaných poplatkov: pohreb dospelého 30 
gr, pohreb dieťaťa 18 gr, spievané hodinky za zomrelého 
1 zl, Libera me 15 gr, pieseň pri pohrebe dospelého 12 gr, 
dieťaťa 6 gr, spievaná omša s organom 12 gr, tichá omša 
s organom 6 gr, napísanie ohlášok 6 gr, vácka 3 gr, Veni 
Creator 6 gr.

Vo filiálkach a vo farnosti od tých, ktorí nemajú povin-
nosť zosypu, dostáva limitované štólové poplatky: pohreb 
dospelého 1 zl, dieťaťa 36 gr, Veni Creator 12 gr, vádzka 6 gr. 
Ostatné ako hore. Z príležitostných príjmov: z každej ofery 
má tretinu; za spievanie na sviatky Pána od každého domu 
má 3 gr; za vyučovanie detí - od každého týždenne má 1 gr.  

5. Príjem učiteľov - nič.
6. Príjem syndika - nič.

7. Príjem kostolníkov
Každý kostolník z pokladnice obce ročne dostáva 2 zl, 

z ofery 16. júla 2 zl 28 ½ gr, v iné sviatky keď je ofera zo 
zvončeka každý dostáva 12 gr, z pohrebu dospelého 12 gr, 
z pohrebu dieťaťa 6 gr. 

8. Príjem kurátora dobročinného ústavu
Kurátor miestneho xenodochia dostáva z Lorencovej 

fundácie z úroku ročne 4 zl 10 gr, z Holnikovej fundácie 
6 zl. 

9. Odmena hrobárov
Hrobár dostáva od hrobu dospelého 1 zl, dieťaťa 30 gr. 

10. Odmena babíc
Rodičky hradia výdavky podľa možností. 

11. Ľud farnosti a jeho povinnosti
Ľud fridmanskej farnosti je poddaný slobodnému baró-

novi Ferdinandovi Horváthovi z Plavča, katolíckeho nábo-
ženstva; materiálom i peniazmi sa vhodne stará o budovu 
miestnej školy i o ostatné potreby. Všetci ľudia tu hovoria 
jedným slovenským jazykom, sú katolíci, okrem niekoľkých 
židov. Dohromady je všetkých 1472, vo farnosti je z nich 
dospelých 727, detí 264, vo Falštíne dospelých 87, detí 33, 
v Rovni dospelých 19, detí 10, v Remeňovom 3 dospelí, 2 
deti - katolíkov spolu 1145. Vo farnosti je 27 Židov. Mieša-
né manželstvo tu nie je. Úcta k Bohu, náklonnosť k svätým 
veciam, morálny charakter v zásade sú chvályhodné. Tento 
ľud riadne svätí nedele a sviatky, okrem pastierov sa všetci 
zúčastňujú svätej omše, rád počúva kázne, miluje litánie 
či vešpery a katechézky. Všetci sa zúčastňujú veľkonočnej 
spovede a odovzdávajú potvrdenia. Dva razy do roka býva 
spoločná spoveď. Pôsty a zdržiavania svedomito zachová-
vajú. Svojmu pastierovi preukazujú dôveru a úctu. Ľud nie 
je zvádzaný na potulky. Mládež farnosti je vo všeobecnosti 
slušná doma i vonku. Vo farnosti nežijú žiadni pohoršlivci, 
cudzoložníci a rúhači, ani oddelení manželia. 

Vo farnosti je panský žalár, o ktorý sa stará miestny fa-
rár. A napokon, fridmanský ľud, napriek tradičnej nesmier-
nej chudobe, čím je povinný farárovi a učiteľovi, plní ťažko 
a nezriedka bez pocitu krivdy.

VI. Miesta vzdialené od centra farského 
kostola

Nejestvujú miesta, ktoré by bolo treba vyčleniť z fary, 
alebo z inej fary vhodnejšie pričleniť.
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Úprava farárovi
Polia a majetky kostola, fary a školy nech zachová v úpl-

nosti a v takom používaní, v akom to popisuje. Nejaké úľa-
vy, výmeny a pohyby s majetkom bez súhlasu Biskupského 
úradu, sú nulitné a nech sa o ne nepokúša.

V prítomnosti podpísaných reprezentantov patronátu, 
delegovaných špeciálne na toto rokovanie, túto kanonickú 
vizitáciu vlastnou rukou podpisujeme a potvrdzujeme na-
šou pečaťou. Vo Fridmane 7. júla 1832.

Jozef Bélik v.r. spišský biskup L. S. 
Gašpar Nemešáni de Eadem spišský kanonik L. S. 

Zo strany panstva s opatrnosťou bez toho, žeby sa vná-
šali všeobecné a jednotlivé predpoklady vo výkone zeme-
panského práva: neobmedzené rúbanie dreva spomínané 
tiež v tejto hlave nijako neruší právo panstva a možnosť 
jeho obmedzenia z dôvodu stavu lesov; tiež pasenie do-
bytku farára i učiteľa sa rozumie v zmysle urbárskej regu-
lácie. 

Juraj Gergelyi, panský právnik v.r. L.S,
Pred nami ako svedkami:
František Lányi, spišský podžupan v.r. L.S.
Anton Juraj Sponer, prísažný Spišskej stolice v.r., L.S.

Predstaviteľ patronátu a zároveň aj panstva upozornil, 
aby sa touto vizitáciou neprejudikovali panstvu ako zby-
točné povinnosti a svojím podpisom uznal ako opatrnosť, 
že táto vizitácia práva panstva nijako neobmedzuje. Opa-
trnosť vo veci rúbania dreva odporuje zákonnému súpisu z 
roku 1802 a farárovi by sa v tom nijako nemalo brániť; zo-
stáva aj právo farára na 34 siah dreva, právo na zbieranie 
dreva na zemi, výrubu suchých stromov i právo voľného 
pasenia, čo touto vizitáciou potvrdzujeme. Spišská Kapitu-
la 29. apríla 1833

Jozef Bélik, spišský biskup v.r. L.S

Zoznam kníh patriacich fare vo Fridmane

Protokoly patriace nevyhnutne fare:
a) Protokol súpis duší z r. 1830
b) Matriky pokrstených, sobášených a zomrelých z r. 1742
c) Matriky pokrstených, sobášených a zomrelých vojakov 
z r. 1830
d) Matrika birmovaných z r. 1823
e) Protokol miešaných manželstiev a konvertitov 
f) Protokol kráľovských mandátov a biskupských úprav, za-
pisovaných podľa expedovaných čísiel 
g) Kniha kostolných účtov z roku 1751
h) Kniha domácej histórie, do ktorej sa zapisujú všetky pa-
mätihodné udalosti od  r. 1640
i) Protokol odslúžených omší

Inventár kníh:
1) Scriptura sacra Novi et Veteri Testamenti 2 zv
2) Bibliotheca sacrorum sermonum 18
3) Gilberti Corpus iuris canonici 3 zv.
4) Baradü e Soc. Jesu: Sermones
5) Cornelius a Lapide
6) Concordantiae sacrae
7) Posuertium sermonum
8) Fabry Concionum silva
9) Manuale sacrorum coeremoniarum
10) Sermones s. Augustini
11) Sermones catechetici
12) Methodus gubernandi parochias 2
13) Schenkl Moralis 2 
14) Senza moralia et religiosa
15) Compendium instituti pastoralis
16) Dissertationes succinctae
17) Tractatus Moralis Philosophiae
18) Concilium Tridentinum
19) Semeno dobre
20) Prikladne Historie
21) Kniha o nasledovani P. N. J. X. 
22) Učeni mudrosti 3
23) Rimski Katechismus
24) Viučovani ditek o svatostech
25) Allgemein Weltgeschichte 76
26) Gelerhts Schriften 10
27) Pehem Ius Canonicum 2
28) Dannenmayer Historiae Ecclesiasticae 2
30) Lauber Monat 5
31) Sailers Werke 36
32) Nicols Moralische Versuche 14
33) Tompa Institutionen
34) Giftschutz Pastoral Theologie 2
35) Fleury Kirchen Geschichte  2
36) Schanza Theologia Moralis  2

Blahoželanie
K tvojim narodeninám prvým 
krásnym, 
prajeme Ti veľa zdravíčka, 
nech život Tvoj je naplnený 
šťastím 
a máš ružové líčka. 
Šťastie nech Ti praje.  
Slniečko z oblohy 
nech sa na Teba usmieva
a láska najbližších
srdiečko zohrieva. 

Toto krásne želanie putuje k maličkej oslávenkyni Pat-
rícii Lojekovej z Novej Belej, ktorá práve 11. marca t.r. 
oslávila prvý rôčik života. Gratulujú jej krstní a starí rodičia 
i ostatná rodina.

po stopácH MInulOstI
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Milá mama,
v pokojnom, tichom žitia prúde  
ďalší rad rokov nech Vám rastie 
a každý deň nech Vám sviatkom bude,  
prinesie radosť, lásku, šťastie.  
Zdvihnime teda hore čaše, 
nech sladkým cvengom za nás vravia  
a s nimi spolu srdcia naše 
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Toto pekné prianie zasielajú Helene Kalatovej z Novej 
Belej pri príležitosti nedávno oslávených 80. narodenín 
deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

* * *
Minulého roku oslávili Margita a František Kovalčíkovci 

z Tribša, žijúci súčasne v Toronto v Kanade, pekné 55. výro-
čie sobáša. K uplynulému jubileu im prajeme veľa zdravia, 
spokojnosti v domácnosti, božích milostí a pohody v ro-
dinnom kruhu. Toto blahoželanie zasielajú dcéry, synovia, 
vnuci, celá rodina z Tribša a sestra Irena zo Slovenska. Na 
fotografii sú jubilanti v spoločnosti kňaza po jubilejnej sv. 
omši v Toronte.

Tak ako dnes, tak po celý rok. 
Všetko najlepšie! 
Prajeme Ti pevné zdravie, 
inšpirujúcu a ducha povzná-
šajúcu lásku, 
bezodnú zásobu ľudského 
šťastia a radosti zo života, 
oporu priateľov na ceste 
vpred 
a taktiež veľa naplnených 
plánov, predsavzatí
i úspešnú maturitnú skúšku.

Toto prianie patrí Helene Chalupkovej z Novej Belej, 
ktorá minulý mesiac oslávila 20. narodeniny, ku ktorým jej 
blahoželá celá rodina a krstniatko. 

* * *

V deň Vašich krásnych naro-
denín 
prišli sme k Vám s pozdrave-
ním:
Nech Vám Pán Boh nadelí 
hojnosť svojich milostí , 
veľa šťastia, zdravia i radosti.  

18. marca 2012 oslávila 83 
rokov života krajanka Mária 
Kubinská z Pekelníka, ktorá 
patrí medzi dlhoročných čita-
teľov časopisu Život. Pri tejto 
príležitosti praje oslávenkyni veľa šťastia i radosti, ako aj 
dlhé roky v zdraví Miestna skupina SSP v Pekelníku a re-
dakcia Život. 

* * *

Len to najkrajšie, čo život 
môže dať,  
chceme Ti pri Tvojom 50-roč-
nom jubileu zaželať.  
Nech slza bolesti Ti tvár 
nikdy nezmáča,  
žiaľ a smútok nech sa ti chrb-
tom otáča,  
nech len zdravie, šťastie, 
láska a dobrota,  
sú náplňou ďalších rokov 
Tvojho života.

Blahoprianie patrí Anne Kačmarčíkovej, rod. Petráš-
kovej, z Krempách pri príležitosti jej 50. narodenín, ktoré 
oslávi 29. marca 2012, oslávenkyni zasielajú sesternice Ire-
na a Anna s rodinami.

BlaHoželania
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ODIŠLI Od nás
Dňa 2. januára 2012 zomrela v Nedeci vo veku 79 rokov 

krajanka

ŽOFIA TATKOVÁ
Zosnulá bola členkou Miestnej 

skupiny SSP a dlhoročnou čitateľkou 
Života. Odišla od nás vzorná krajanka, 
dobrá manželka, starostlivá matka, 
sestra, svokra a babička. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci

Dňa 4. februára 2012 zomrela v Čiernej Hore od Tribša 
vo veku 81 rokov krajanka 

ALŽBETA GOGOĽOVÁ
rod. Kiklová

Zosnulá bola členkou a dlhoroč-
nou čitateľkou Života. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, 
svokra, babička, prababička a teta. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore od Tribša a redakcia Život 

Dňa 7. februára 2012 zomrel v Čiernej Hore od Tribša 
vo veku 101 rokov krajan

SEBASTIÁN MILAN
Zosnulý stál pri zrode Spolku Slo-

vákov a Miestnej skupiny v Čiernej 
Hore. Bol dlhoročným predsedom tej-
to miestnej skupiny. Od začiatku pat-
ril k aktívnym krajanom a zaujímal sa 
o práva Slovákov v Poľsku. Od vzniku 
časopisu Život bol jeho verným čita-
teľom a podporovateľom. Otvorene 

sa hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a v silnom sloven-
skom duchu vychoval aj svoje deti. Razantne bojoval za 
práva slovenskej národnostnej menšiny na Spiši. Patril do 
radov odbojárov. Odišiel od nás vzorný krajan, dobrý otec, 
dedo a pradedo, ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Tribša, OV SSP na Spiši,  

ÚV SSP a redakcia Život

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.

• 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.

• 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 – 28.12.2012 

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. februára 2012 zomrela v Tribši vo veku 83 ro-
kov krajanka 

FILOMENA PAVLICOVÁ 
rod. Tomečkovičová

Zosnulá bola členkou spolku SSP 
v Tribši, dlhoročnou čitateľkou Života. 
Odišla od nás dobrá krajanka, matka, 
babka a sestra. Nech odpočíva v po-
koji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Tribši 

Dňa 13. februára 2012 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo 
veku 42 rokov krajan

ONDREJ BRAVIAK
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás 

dobrý syn, brat ,ujo a kamarát. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

čitatelia • RedAKCIA

Z dejín tribša
Ako hovoria legendy, obec Tribš vznikla v 15. storočí pod 

názvom Elsbeth, čiže Svätá Alžbeta. Názov Tribš sa objavu-
je v dokladoch až neskôr. Kostolík, ktorý je v súčasnosti pa-
miatkou, vznikol v roku 1567, ale obec patrila do farnosti 
vo Fridmane až do roku 1769. Nevedno, v ktorom roku bol 
podelený chotár. Ostali po tejto deľbe len podielové názvy 
pozemkov. Najväčšie privilégia dostali tzv. „zogrodžaňe“: 
Romiokovie, Gancožovie, Lojekovci, Zapotockovie, Nim-
covie, Folonie, Huši, Zovodžaňe, Čapčoňovie a Zyňovskí.  
V druhom rade to boli pozemky richtárske. Bolo ich osem: 
Štefušova, Plačokova, Kašcyna-Olsokova, Kaplorkova, My-
narsko, Špehulokova, Kalotova a Vojtušova. Tretia skupina 
to boli pozemky tretej kategórie a v rámci nej jednotlivé 
rody dostali 40 štvrtí.

Do našej obce Tribš sa začali schádzať obyvatelia z roz-
ličných strán. Tak napr. Vaksmanský J. prišiel sem z Uhorska 
(do rodiny Valčušov), Miškoviče, Priponie, Haňačík z Jurgo-
va, Dudas z Lapšanky, Pluta, Pavlík, Solus z Repísk; Gogola 
prímenie Kubicy, Gogola prímenie Mišarčik, Modla príme-
nie Pavlok, Modla prímenie Pietuka, Milon prímenie Mila-
niok, Milon prímenie Jožik z Čiernej Hory od Tribša; Šoltýs 
prímenie Jašicek, Šoltýs prímenie Kajocok, Kovalčík príme-
nie Čapčoň, Surma prímenie Tomik z Krempách, Vitek prí-
menie Romiok, Vitek prímenie Kubik, Bryja prímenie Bur-
cok, Bryja prímenie Ludvik z Gronkova, Rabiaňsky prímenie 
Madeja, Gavron z Białki Tatrzańskej, Budz prímenie Jašek 
a Budz Jozef z Bieleho Dunajca. Pri ostatných priezviskách 
nepoznám pôvod. Keby niekto z krajanov vedel, nech to 
doplní.

V roku 1900 sa začala výstavba dnešného kostola a tr-
vala štyri roky. V medzivojnovom období novotarske sta-
rostvo plánovalo v Tribši vytvoriť vzornú obec a preto bol 
postavený vodovod z prameňa „miškového potoka“. Mali 
v pláne postaviť úzkokoľajnú železnicu spájajúcu Tribš od 
„berekov“ s Novým Targom. Mali by sme takú, aká je na 
Slovensku v Tatranskej Lomnici. Také boli plány. Navrhnutá 
bola aj komasácia čiže sceľovanie rozdrobených pozemkov 
v Tribši, ale sa neuskutočnila kvôli nejednohlasnosti oby-
vateľov a získali na tom obyvatelia Nižných Lápš, ktorí to 
prevzali.

S pozdravom 
Severín Vaksmanský, Chicago, USA

Ctená redakcia časopisu Život,
chcel by som sa poďakovať pani Majerikovej-Molito-

risovej za namáhavú prácu v časopise Život pri zbieraní 
a získavaní archívnych materiálov do článkov Čriepky z his-
tórie, aby si krajania mohli prečítať skutočné dejepisné 
údaje z Oravy. 

Vo februárovom čísle Života som sa dočítal o Podvlku, 
kde sa opisuje, ako veliteľ žandárov zbil starostu obce, kto-
rým bol v tom čase môj dedo Ján Šimrak, zosnulý v roku 
1935 a ja som mal vtedy 12 rokov. Môj dedo mi rozprával 
o tom, ako ho chcel veliteľ žandárov zabiť reťazou, bolo to 
asi v roku 1921. 

Volám sa Jozef Turvoň. Mám 89 rokov a píšem i čítam 
bez okuliarov. Mám problémy s chodením, zato mám veľa 
času na čítanie.

Prajem Vám veľa úspechov v tejto neľahkej práci.
S božím pozdravom

Váš verný čitateľ časopisu Život 
Jozef Turvoň, v Podvlku 27. februára 2012

Milá redakcia,
cez zimné prázdniny som bol na výlete v Krakove, kde 

som si pozrel zaujímavé Historické múzeum mesta Krakova 
– Oddelenie v podzemí krakovského hlavného rínku. Na-
šiel som tam veľa zaujímavých veci z minulosti a konkrétne  
z obdobia stredoveku. Prvé vykopávky urobili archeológo-
via v roku 2005. Keďže našli veľa vecí, bola z toho vytvo-
rená celá zbierka, ktorú prezentuje múzeum. Sú tam pred-
mety bežnej spotreby, o. i. mince, šperky, odevy. Uvedené 
predmety dopĺňajú krátke kostýmové filmy z vtedajšieho 
života remeselníkov i obyčajných ľudí na televíznych obra-
zovkách. Pozrel som si aj dom kováča i jeho vyhňu, pracov-
ňu zlatníka. Bolo tiež ukázané, ako pochovávali zosnulých. 
Odporúčam všetkým, aby si pozreli múzeum.

Počas výletu som navštívil aj redakciu Život a videl, ako 
vzniká časopis od článkov až po tlač v tlačiarni, čo sa mi 
páčilo.

Pozdravujem 
Michal Moš z Novej Belej
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mladým • MlAdŠíM • nAjMlAdŠíM
Obce hornej Oravy nachádza-

júce sa dnes v Poľsku sú časťou 
územia Oravy, ktorej väčšina sa 
aj v súčasnosti rozprestiera na 
území Slovenska. Orava susedí 
na juhovýchode s Liptovom, na 
juhu a západe s Horným Považím 
a Kysucami a na severe s poľskou 
Haličou. So svojimi hojnými les-
mi a vodnými zdrojmi bola Orava 
vhodná na osídlenie už v období 
praveku. Prvá písomná zmienka 
o území Oravy pochádza z roku 
1265, pričom ide o listinu uhor-
skej proveniencie, v ktorej sa 
uvádza aj colná stanica Tvrdošín. 
Významnú úlohu v dejinách tohto 
regiónu zohral na skalnom brale 
sa týčiaci Oravský hrad. Až do roku 
1918 tvorila Orava jednotný celok 
a bola súčasťou slovenskej zeme 
v rámci Uhorska. Na základe roz-
hodnutia Najvyššej rady mierovej 
konferencie pripadlo v roku 1920 
vtedajších štrnásť oravských obcí 
Poľsku, z ktorých však o štyri roky 
neskôr boli dve vrátené späť vte-
dajšiemu Československu. Ostat-
né hornooravské obce sú v Poľ-
sku, s prestávkou v rokoch 1939 
až 1945, kedy bola Orava opäť 
zjednotená v prvej Slovenskej re-
publike, dodnes. (mm-m)

Dnes od rána mizne svet. Naozaj ... 

Keď som sa zobudila, vonku poletovali snehové vločky. Cel-
kom som sa potešila – veď bez snehu zima vôbec nevyzerá 
ako zima! Dnes si vezmem aj rukavice.

Och ... veď ja som sa vám ešte nepredstavila! 
Volám sa Žofka, mám 8 rokov a som normálna správna baba. Mám 

veľa kamarátov a jednu mladšiu sestru. Milujem brokolicu a nezná-
šam zmrzlinu. Čudné? Tak toto počujem často. Tatko vraví, že na svete 
je len jedna takáto Žofka. Že som unikát. To znie ako demikát a tú po-
lievku neznášam. Ale ja viem, že mi tatko rozumie. Aj on rád pozoruje 
svet. Zbožňujem chvíle, keď sa spolu rozprávame o prírode, o ľuďoch, 
o zvláštnych veciach ...

Tak napríklad toto dnešné ráno ...
Vločky pomaly padali na tmavý, sivý svet. Všimli ste si, že keď príde 

zima, tráva stmavne? Je takmer čierna. Stromy na jeseň stratia listy 
a ostanú len tmavé konáre. A ani vo vode sa neodráža modré nebo 
a rieka je ako mamkina raňajšia káva. Tmavý, sivý svet.

Sneží čoraz hustejšie. A veľké čierne plochy zakrýva biela farba. 
Čierna – biela = 1:1 – zatiaľ je stav nerozhodný! 
Tak teraz je vonku poriadna metelica. A biela už vyhráva! Všetko 

mizne. Ako keby gumovala svet ...
Pod bielu prikrývku schovala trávu, kríky a stromom vidno už len 

pár konárov. Miznú nielen stopy na chodníku, ale aj celý chodník! Bie-
la, biela .. všade biela. 

Sneží tak husto, že z okna takmer nevidím susedov domček. 
Odstúpila som a zahľadela sa na okno. Je to jeden nádherný, bielo-

bodkovaný obraz.
A ako tej mojej izbičke takýto obraz pristane! Ďakujem ti, pani 

Zima.
Skúsim si to nakresliť aj ja ...              Ivana Pančáková
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Lipa, strom môjho života
Storočná lipa, na lúke môjho otca
za drevenou stodolou kráľovnou bola.
Nebo ju žehnalo, jas slnka jej korunu 
skrášľoval.

Keď bola mladá, kvetom obdarená,
usilovné včely z jej kvetov sladkú šťavu
čerpali.
Dedo pod ňou s babičkou 
prvé rande mali.

Nedeľa, deň Pána,
otec po úmornej práci
pod ňou odpočíval.
Ona svojou vôňou
celú našu rodinu žehnala.

Dnes na ňu, na bielej stene 
vápnom natretej, už len
spomienku mám.
Majster rezbár z jej mäkkého dreva
ruky, držiace srdce vystrúhal.

Nad mozaikou zavesené hodiny
tikajú, tĺkol srdca pripomínajú.
Môj pohľad na tie ruky sa upiera,
dokedy budete ešte vo svojej dlani
moje srdce ohrievať.

Hodiny zatiaľ tikajú
nádej mi dávajú.
Príde čas, keď tikať prestanú.

Zuzana Belohorcová
Známa slovenská moderátorka sa narodila 24. 

februára 1976 v Žiline. Má dve sestry, Mirku a Ad-
riánu, s ktorými si dobre rozumie. Ako školáčka na-
vštevovala ľudovú školu umenia, do ktorej ju pri-
hlásili rodičia, keďže chceli rozvíjať u nej všestranné 
záujmy. Dlhšie obdobie sa venovala aj tenisu. Stre-
doškolské štúdium začínala na gymnáziu, avšak po 
dvoch rokoch prestúpila na konzervatórium do Žili-
ny. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v odbore 
operný spev a klavír v Bratislave, sa venovala úplne 
inej profesii. V dvadsiatich dvoch rokoch začala pra-
covať ako programová hlásateľka v STV, kde veľkým 

vzorom bola pre ňu moderátorka Alenka Heribanová. Neskôr moderovala po-
časie a súťažnú hru Keno 10. V televízii Markíza pôsobila ako rosnička a po 
troch rokoch pôsobenia v tejto televízii vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu 
a neodškriepiteľnému sexepílu dostala ponuku moderovať erotickú reláciu 
„Láskanie“. Relácia mala úspech a aj vďaka tomu sa jej v roku 2003 podarilo 
dostať prácu v rovnakom type relácii, tentoraz však v „Peříčku“ televízie Nova 
v Čechách. V tom istom čase začala študovať masmediálnu komunikáciu a re-
klamu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2005 uvádzala v TV 
Markíza reality show „Big Brother“. Dostala sa aj k filmu. Zahrala si v „Zostane 
to medzi nami“ režiséra Mira Šindelku. 

Ako povedala vo viacerých rozhovoroch, s rodičmi má veľmi dobré vzťahy 
a oni ju podporujú v jej práci a tešia sa z jej úspechov.

Druhého februára 2010 sa jej narodila dcéra Salma, ktorú má so súčasným 
partnerom Vlastimilom Hájekom. Spolu bývajú v Prahe, ale na Slovensko čas-
to prichádzajú.

Dnes je tvárou českej súkromnej televízie a opäť žiari. Patrí jej miesto na 
výslní záujmu, popularity. Je milá, spontánna a úprimná. Nestráca schopnosť 
pozerať sa na svet okolo a život triezvymi očami. 

Spracovala: Agáta Jnedžejčíková

Literárny Kežmarok 2012
Mesto Kežmarok spolu so Slovenskou národnou knižnicou – Slovenským ná-
rodným literárnym múzeom a Maticou slovenskou v Martine vypisujú v rámci 
47. ročníka Literárneho Kežmarku celoslovenskú literárnu súťaž pre žiakov zá-
kladných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike, ako aj pre 
slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí. 
  I. kategória (  8-roční až 11-roční) – poézia a próza
 II. kategória (12-roční až 15-roční) – poézia a próza
III. kategória (16-roční až 18-roční) – poézia a próza
 
Podmienky súťaže
Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útva-
ry v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 
riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané 
do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu 
uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. 
Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak 
škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. 
Práce nevraciame.
Adresa pre odosielanie prác: Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, 060 01 
Kežmarok, Slovensko.  
Uzávierka súťaže: 14. apríla 2012. Vyhodnotenie súťaže: 14. – 15. júna 2012 
v Kežmarku. Srdečne pozývame!
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Fazuľová polievka s rozmarínom a parmezánom
1 1/2 šálky bielej fazule, 3 lyžice olivového oleja, 1 cibuľa, 

nakrájaná nadrobno, 1 mrkva, nakrájaná nadrobno, 1 zele-
rová stopka, nakrájaná nadrobno, 2 strúčiky cesnaku, pre-
tlačené, 1 lyžička nasekaného čerstvého rozmarínu, 1,75 l 
 vývaru alebo vody, soľ, mleté čierne korenie, 1/2 šálky strú-
haného Parmezánu, 1 lyžica čerstvej petržlenovej vňate.

Opláchneme fazuľu a namočíme ju asi na 3 hodiny do stu-
denej vody. Potom scedíme. V hrnci zohrejeme olej. Pridáme 
cibuľu, mrkvu, zeler a dusíme asi 10 minút. Pridáme cesnak 
s rozmarínom a dusíme ešte ďalšie 3 minúty. Nakoniec pridá-
me fazuľu a vývar. Privedieme do varu, znížime teplotu a na 
miernom ohni varíme kým fazuľa nezmäkne, asi 1 - 1 1/2 
hodiny. Odstránime z ohňa a necháme mierne vychladnúť. 
Odoberieme 1/3 polievky a rozmixujeme na kašu. Vrátime 
do hrnca, premiešame a opäť prihrejeme. Ochutíme soľou 

a korením. Podávame ozdobené Parmezánom a petržleno-
vou vňaťou.

Biela fazuľa s krúpami
200 g suchej bielej fazule, 300 g krúp, 1 lyžica masti, 

soľ, mleté čierne korenie, majorán, zelená petržlenová 
vňať, 2 paradajky, 1 cibuľa.

Deň vopred namočenú fazuľu uvaríme do mäkka. Zvlášť 
uvaríme krúpy s lyžicou masti. Pridáme uvarenú fazuľu, 
osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a ochutíme 
majoránom. Posypeme nadrobno posekanou zelenou pe-
tržlenovou vňaťou, ozdobíme osminkami paradajok a za-
pečieme. Pred podávaním posypeme nadrobno pokrája-
nou cibuľou. Podľa chuti môžeme cibuľu opražiť na masti.

(zdroj: www.receptar.sk)

Alfa Giulietta je perfektnou kombináciou športo-
vých vlastností a štýlu. Predok nadväzuje na troj-
uholníkové mriežky Alfa Romeo, avšak s úplne 

novou interpretáciou klasického štítu. Rozmery nového 
kompaktného a dynamického vozidla (dĺžka 4,35 m, výška 
1,46 m, šírka 1,80 m, rázvor náprav 2,63 m) umožňujú skĺ-
biť komfort i veľký batožinový priestor (350 litrov) a záro-
veň napovedajú, že Giulietta nepatrí medzi malé vozidlá. 
Alfa Giulietta je k dispozícii v troch výbavách – Progres-
sion, Distinctive a Quadrifolgio Verde. Všetky zariadenia 
súvisiace s bezpečnosťou sú štandardnou súčasťou výbavy 
celej výrobnej rady.

V Giuliette sú k dispozícii viaceré benzínové a nafto-
vé motory štandardne vybavené systémom „Start&Stop“ 
s výkonom od 105 koní do 170 koní. Vo verzii Quadrifolgio 
Verde radu dopĺňa motor 1750 TBi s výkonom 235 koní. 

Motor 1750 TBi používa moderné 
technické riešenia vrátane priameho 
vstrekovania paliva, plynule variabilné-
ho časovania všetkých ventilov a tur-
bodúchadla s revolučným systémom 
riadenia odstraňujúcim turboefekt. 
Motor má výbornú akceleráciu vďaka 
dostatočnému krútiacemu momentu 
i pri nízkych otáčkach, plynulú odozvu 
minimalizujúcu nutnosť riadenia a vý-
razný, ale nerušivý zvuk. Maximálny 
moment 340 Nm, dosahovaný už pri 
otáčkach 1900 1/min, nemá vo svojej 
triede konkurenta. Ponuka motorov 
umožňuje splniť potreby všetkých zá-
kazníkov. Všetky motory spolupracujú 
s modernou 6-stupňovou trojhriade-
ľovou mechanickou prevodovkou, kto-
rá je schopná prenášať veľký krútiaci 

moment. Pri takýchto parametroch sme schopní s týmto 
motorom stovku dosiahnuť za necelých 7 sekúnd a v prí-
pade núdze môžeme zrýchliť do 242 km/h.

Bezpečnosť zabezpečuje 6 airbagov, trojbodové bez-
pečnostné pásy s dvojitými predpínačmi a obmedzovačmi 
záťaže a mnohými ďalšími bezpečnostnými prvkami. Jazdu 
je možné prispôsobiť všetkým špecifickým potrebám vo-
dičov vďaka systému Alfa DNA. Tento systém prispôsobuje 
správanie vozidla rôznym stavom vozovky a štýlom jazdy. 
Okrem toho v štandardnej výbave nájdeme manuálne ria-
denú klimatizáciu, autorádio s CD a MP3, 16“ zliatinové 
disky s okrasnými krytmi, elektrické ovládanie predných 
okien a palubný počítač. A vo verzii Distinctive dostaneme 
k tomu automatickú dvojzónovú klimatizáciu, elektrické 
ovládanie zadných okien, kožou potiahnutý volant s ovlá-
daním rádia na volante a mnohé ďalšie doplnky. (ms)

Alfa Romeo Giulietta
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Kręgosłup 
potrafi  oszukać 

O utrzymanie kręgosłupa w do-
brej kondycji trzeba dbać już od naj-
młodszych lat. W dorosłym życiu, 
zabiegani i zapracowani, dopóki nas 
nie boli, rzadko o nim myślimy. Wiele 
godzin spędzamy przed komputerem 
czy telewizorem. Prowadzimy długie 
rozmowy przez telefon, trzymając 
go między ramieniem a policzkiem, 
by w między czasie coś zanotować. 
Mało się ruszamy, za to chętnie od-
poczywamy, najchętniej na kanapie 
przed telewizorem. To już wystarczy, 
by z czasem coraz bardziej osłabić 
mięśnie podtrzymujące kręgosłup, 
zmniejszyć jego ruchomość i narazić 
na stałe przeciążenie. Ale do grona 
winowajców musimy dodać jeszcze 
codzienny stres. Silne, szczególnie 
negatywne emocje wywołują bo-
wiem mimowolne napinanie mięśni 
barków i grzbietu. Skutki tego odczu-
wamy najczęściej w odcinku szyjnym 
kręgosłupa. O tym, że z naszym kręgo-
słupem dzieje się coś złego, myślimy 
zwykle dopiero wtedy, gdy pojawiają 
się uporczywe bóle pleców lub szyi 
albo nagły ból, który uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie. Istnieje 
jednak szereg innych dolegliwości, 
których na początku nie kojarzymy 
z chorobami kręgosłupa. Zwyrodnie-
nie odcinka szyjnego kręgosłupa naj-
częściej kojarzy się nam z lokalnym 
bólem szyi i nadmiernym napięciem 
mięśni karku. Ale bywa też przyczyną 
wielu różnych objawów. Nie ma żad-
nej przesady w stwierdzeniu, że może 
dawać o sobie znać od stóp do głów.

Bóle głowy - jeśli czujemy je 
w okolicy potylicznej (z tyłu), nasi-

Masaż gorącymi 
muszlami

Witam wszystkich czytelni-
ków po miesięcznej prze-
rwie. W tym numerze na-

dal kontynuujemy rozmowę z panem 
Robertem Pietkiewiczem, masażystą 
i fizjoterapeutą.

- Ostatnio rozmawialiśmy o ma-
sażu lodem, czym nas Pan dziś za-
skoczy?

- Opowiem o masażu pochodzą-
cym z Filipin, który wykonujemy go-
rącymi muszlami.

- Muszę powiedzieć, iż to brzmi 
bardziej zachęcająco niż masaż lo-
dem, o którym ostatnio rozmawiali-
śmy. Czy są to zwykłe muszle, które 
z reguły się przywozi znad morza?

- Muszle do masażu stworzono 
z egzotycznych muszli małż Tiger 
Clam, które pozyskuje się u wybrze-
ży Filipin. Wybierane pod względem 
idealnej wielkości, kształtu i wytrzy-
małości są wygładzane i szlifowane 
tak, aby wydobyć ich naturalny po-
łysk. Działania te sprawiają, że po-
wierzchnia muszli staje się nieskazi-
telnie gładka i delikatna. Usunięcie 
porowatej warstwy eliminuje ryzyko 
absorpcji olejku, kurzu czy martwych 
komórek skóry – utrzymanie ich 
w czystości jest w ten sposób bardzo 
łatwe. Muszle stanowią przepiękną 
formę do masażu, podczas którego 
wykorzystane są drogocenne skarby 
morza  takie jak algi, sól, oczyszczona 
woda czy krasnorosty.

- Czy jest to masaż relaksacyjny, 
czy ma również właściwości leczni-
cze?

- Oczywiście ma właściwości lecz-
nicze, oparte na ciepłolecznictwie. Je-
śli chodzi o tę metodę, to ciepłolecz-
nictwo należy do najstarszych metod 
leczenia we wszystkich kulturach, 
bez  względu na ich historyczne, czy 
nawet regionalne odrębności. Cie-
płolecznictwo czyli leczenie ciepłem, 
polega na dostarczeniu do ustroju 
energii cieplnej, głównie drogą prze-
wodzenia i przenoszenia. 

- Jak przebiega ten zabieg? Zacie-
kawił mnie Pan.

- Aby wykonać masaż gorącymi 
muszlami najpierw należy przygoto-
wać zestaw do masażu: po dokład-
nym umyciu i zdezynfekowaniu muszli 
wyjmujemy saszetkę z żelem z opa-
kowania, zginamy jej rogi do środka, 
a następnie umieszczamy w każdej 
muszli. Jednym palcem przyciskamy 
saszetkę do dna muszli, aby zapew-
nić równomierne rozprowadzenie 
ciepła, które nie będzie gromadzić 
się w jednym miejscu, tworząc zbyt 
gorący obszar. Następnie wlewamy 
zawartość opakowania z substancją 
aktywującą aktywator, który delikat-
nie rozprowadzamy, aby się wchłonął 
w saszetce. Zamykamy muszlę i cze-
kamy ok. 5 min, aby rozpoczęły emi-
towanie ciepła. Muszle będą promie-
niować ciepłem przez około godzinę. 
Więcej ciepła uwalnia się podczas 
długiego kontaktu z ciałem w czasie 
masażu, natomiast ciepło zużywa się 
wolniej, jeżeli masaż wykonujemy 
krótkimi dotknięciami. Jeżeli odsta-
wimy muszlę i nie stymulujemy prze-
pływu ciepła, temperatura jej może 
znacznie wzrosnąć, gdyż ciepło bę-
dzie się gromadzić wewnątrz produk-
tu. W momencie, gdy muszla jest za 
gorąca możemy schłodzić ją w naczy-
niu z zimną wodą lub owinąć mokrym 
ręcznikiem.

- A jakie działanie ma na orga-
nizm ten masaż?

- Działaniem tego masażu jest 
przede wszystkim odmłodzenie, uela-
stycznienie i poprawa kolorytu skóry. 
Działa łagodząco na napięte mięśnie, 
poprawia krążenie limfy i krwi w orga-
nizmie. Pacjent poddany temu zabie-
gowi czuje się zrelaksowany, eliminu-
je zmęczenie psychiczne, regeneruje 
i rewitalizuje ciało.

- Świetnie, jestem przekonany 
w stu procentach do tego zabiegu. 

- Zapraszam do salonu.
- Dziękuje za rozmowę. 

D.
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lają się przy odwracaniu głowy i towarzyszy im sztywność 
karku, można podejrzewać, że przyczyną kłopotów jest krę-
gosłup szyjny. Podobnie  w przypadku przewlekłego bólu 
połowy głowy promieniującego do czoła (jak w migrenie), 
bólu twarzy czy uczucia dławienia w gardle. Może też poja-
wić się uczucie mrowienia lub cierpnięcia skóry głowy albo 
niektórych jej obszarów. Zanim jednak ból zostanie przypi-
sany patologii kręgosłupa szyjnego, należy wykluczyć inne 
pochodzenie dolegliwości: nadciśnienie lub niedociśnienie 
tętnicze, zaburzenia neurologiczne, choroby oczu czy zapa-
lenie zatok. Dlatego najpierw warto wybrać się do neurolo-
ga, który określi konkretną przyczynę dolegliwości.

Zawroty głowy - uczucie falowania podłogi, wirowania 
otoczenia, zapadania się, osłabienia, chwilowe zataczanie 
się, a także dezorientacja są objawami wielu chorób. Naj-
częściej kojarzone są z uszkodzeniem błędnika, zapaleniem 
ucha środkowego, jaskrą, chorobami układu krążenia, ale 

mogą być również wynikiem zmian zwyrodnieniowych krę-
gosłupa szyjnego, szczególnie jeśli pojawiają się przy odchy-
laniu głowy do tyłu i obracaniu jej (np. podczas takich prac 
jak wieszanie firanek ). Mogą im towarzyszyć mdłości i wy-
mioty, zaburzenia równowagi oraz zaburzenia słuchu, np. 
chwilowa głuchota lub przeciwnie – szum, piszczenie lub 
buczenie w uszach. Przyczyną takich problemów jest ucisk 
na tętnice kręgowe, co pogarsza przepływ krwi, a poza tym 
powoduje chwilowe niedotlenienie. Jednym z podstawo-
wych testów jest wówczas ultradźwiękowe (dopplerowskie) 
badanie przepływów w tętnicach szyjnych i kręgowych.

Zaburzenia widzenia - najbardziej prawdopodobną przy-
czyną jest ucisk na nerwy spowodowany zmianami w kręgo-
słupie szyjnym. Powoduje to widzenie rozmyte lub uczucie 
bolesnego ucisku na gałki oczne, ale warto wcześniej zasięg-
nąć rady okulisty, by wykluczyć choroby oczu. C.d.n.

Nowy taryfikator punktów karnych
Od lutego 2012 r. kierowcy są surowiej karani za prze-

winienia na drodze. Nowy taryfikator urzędnicy Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych przygotowali po konsultacjach 
z policjantami. Już od lutego każdy, kto trzyma telefon przy 
uchu, albo pisze w czasie jazdy SMS-a dostaje nie tylko 200 
zł mandatu, ale także 5 punktów karnych. Taką samą liczbą 
punktów pirat drogowy zasila też swoje konto za blokowa-
nie miejsc dla niepełnosprawnych. Najwięcej - 10 punktów 
jest przypisane wyprzedzaniu innego auta przed przejściem 
dla pieszych oraz za nieustąpienie pierwszeństwa piesze-
mu idącemu przez „zebrę”. I tak jest przyznawane np.: za 
rozmowę przez komórkę podczas prowadzenia samocho-
du - 5 punktów karnych (dotychczas 0); za przewożenie 
dziecka bez fotelika - 6 punktów karnych (dotychczas 3); 
za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa - 2 punkty 
karne (dotychczas 1); za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli 
nie ma możliwości opuszczenia go przed zmianą świateł - 2 
punkty karne (dotychczas 0); za bezprawne wykorzystanie 
tzw. koperty - 5 punktów karnych; za nieprawidłowe za-
chowanie kierowcy wobec pieszych - 10 punktów karnych 
(dotychczas od 5 do 10).

Nowelizacje w Kodeksie Pracy
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu 

Pracy. W związku z tym od 1 stycznia bieżącego roku wy-
dłużony został urlop macierzyński składający się z części 
podstawowej i dodatkowej. Zmiany dotyczą dodatkowego 
urlopu, którego wymiar zwiększył się o dwa tygodnie. Zaś 
wymiar części podstawowej zależy od ilości urodzonych 
dzieci. I tak przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym 
porodzie wynosi 24 tygodnie (20 tygodni podstawowego 
+ 4 tygodnie dodatkowego); przy urodzeniu dwójki dzie-
ci przy jednym porodzie wynosi 37 tygodni (31 tygodni 
podstawowego + 6 tygodni dodatkowego); przy urodzeniu 

trójki dzieci przy jednym porodzie wynosi 39 tygodni (33 
tygodnie podstawowego + 6 tygodni dodatkowego); przy 
urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie wynosi 41 
tygodni (35 tygodni podstawowego + 6 tygodni dodatko-
wego) i przy urodzeniu 5 i więcej dzieci przy jednym po-
rodzie wynosi 43 tygodni (37 tygodni podstawowego + 6 
tygodni dodatkowego).

Należy pamiętać o złożeniu wniosku o udzielenie do-
datkowej części urlopu z zaznaczeniem, że chce się go wy-
korzystać bezpośrednio po części podstawowej. Wniosek 
taki trzeba złożyć najpóźniej do siedmiu dni przed roz-
poczęciem urlopu dodatkowego. W przeciwnym wypad-
ku uprawnienie to wygasa. Pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownicy. Z urlopu macierzyńskie-
go można zrezygnować po wykorzystaniu po porodzie co 
najmniej 14 tygodni. W takim przypadku niewykorzystaną 
część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec 
dziecka na pisemny wniosek. 

Rodzice, którzy rozpoczną urlopy dodatkowe przed 1 
stycznia 2012 r. i będą je kontynuować po tej dacie, mogą 
skorzystać z urlopu macierzyńskiego w zwiększonym wy-
miarze. Powyższe zasady obowiązują do końca 2013 r. Od 
dnia 1 stycznia 2014 r. wymiar urlopu dodatkowego wyno-
sić będzie do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego 
dziecka, i do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż 
jednego dziecka – przy jednym porodzie.

Zwiększeniu ulega także wymiar urlopu ojcowskiego 
– od 1 stycznia 2012 r. wynosi on 2 tygodnie. Urlop ten 
przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia 
albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia orzekającego przysposobienie. 

Kolejną zmianą jest dłuższy okres do skorzystania z za-
ległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Zgod-
nie z nowelą kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego 
w danym roku należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 
dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie 
dotyczy to tzw. urlopu na żądanie.



Ozvete sa, alebo len 
mlčíte?
1. Je vo vašom okolí niekto, komu 

sa radšej vyhnete?
a) jeden by bol – 2; b) neviete – 4; 

c) je ich viac – 3; d) nie je – 1.
2. Už ste niekedy vrátili poškode-

ný tovar alebo reklamovali zlé 
služby?

a) nikdy – 4; b) často – 1; c) nepa-
mätáte sa – 3; d) zopárkrát – 2.

3. Keby ste si mohli vybrať dovo-
lenku svojich snov, potrebovali 
by ste na to:

a) veľa peňazí – 3; b) byť mladší 
– 2; c) veľa času – 1; d) ideálne-
ho partnera – 4.

4. Myslíte si, že známym môžete 
plne dôverovať?

a) určite – 2; b) ako komu – 1; c) 
ťažko – 4; d) do istej miery – 3.

5. Najťažšie je povedať pravdu do 
očí:

a) partnerovi – 1; b) priateľovi – 2; 
c) nadriadeným – 3; d) kolegom 
– 4.

6. Nové oblečenie si zoberiete pr-
výkrát na seba:

a) na slávnostnú udalosť – 4; b) do 
práce – 3; c) na prechádzku – 2; 
d) hneď – 1.

7. Niekoľko vašich známych sa ne-
pekne vyjadrí o nejakej osobe. 
Ako reagujete vy?

a) presvedčíte sa sám – 1; b) uve-
ríte im – 3; c) ovplyvní vás to 
– 4; d) ťažko povedať – 2.

8. Už ste niekedy niekde dokonale 
zablúdili?

a) v cudzine – 1; b) v neznámom 
meste – 2; c) v lese – 3; d) nikdy 
– 4.

9. Viete presne, kde všade má váš 
partner materské znamienka?

a) úplne – 1; b) skoro – 3; c) tušíte 
– 2; d) žiadne nemá – 4.

10. Čo súdite o zvyku podávania 
ruky na pozdrav?

a) nehygienické – 3; b) zastarané 
– 4; c) patrí sa to – 2; d) pekné 
gesto – 1.

11. Na návšteve vám ponúknu po-
hostenie, čo si vyberiete? 

�0 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZáBaVa A HuMOR

HVIEZDy O nás NÁŠ test
BARAN (21.3.-20.4.)

Začiatkom mesiaca sa venujte viac svo-
jim priateľom, na ktorých ste nemali čas 
inokedy. Snujte spolu veľkolepé plány, ale 
nezabudnite potom pristáť na pevnej zemi. 
Nebolo by od veci naplánovať si pracovné 
voľno. Možno by vám prospel pobyt v kúpe-
ľoch alebo pri mori. Nepochybne to prospe-
je vášmu zdraviu. 

BÝK (21.4.-20.5.)
Dajte pozor na jazyk a zbytočne neris-

kujte v obchodovaní. Partnerské spolužitie 
je dobre naštartovať od seba, lebo iného 
človeka nasilu nezmeníte. Pamätajte, že 
neustále máte šancu zlepšiť si svoj život, 
vzťah k svojmu telu i psychike, ako aj k iným 
ľuďom. Čo vám teda bráni k tomu, aby ste 
začali pozitívne myslieť? 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Dajte si záležať na vzťahoch, študuj-

te a nakupujte. Nezabudnite však na svo-
je zdravie. Neriskujte pri jazde autom ani 
pešo. Radšej nerobte kaskadérske kúsky. 
Ak ste nespokojní v práci, zamyslite sa nad 
pozitívnymi faktormi, ktoré vás k tejto práci 
priviedli. Veď každý šéf má svoje muchy a vy 
ich máte tiež.  

RAK (22.6.-22.7.)
Užite si mesiac v láske. Vymyslite niečo 

netradičné, čo poteší partnera, aby ste dlho 
na to spomínali. Pozor na sklony k tyranii, 
alebo k slepej poslušnosti. Každý extrém vo 
vzťahu nie je dobrý. Pristupujte k všetkému 
s mierou. Svedomite si vyberajte ľudí na 
spoluprácu, aby ste nevkĺzli do osídiel pad-
lých anjelov. 

LEV (23.7.-23.8.)
Chceli by ste, aby všetci brali prácu rov-

nako zodpovedne ako vy? Možno sa vám to 
aj podarí. Podajte kolegom vaše skúsenosti 
ako učiteľ, ktorý má svojich žiakov rád. Je 
jedno, či sú starší, alebo mladší od vás. Pozor 
však na prílišné mentorovanie, aby ste nedo-
siahli opačný výsledok a neznechutili ich. 

PANNA (24.8.-23.9.)
Buďte opatrní v láske, na tomto poli sa 

nebojuje, ale ľúbi! Svoju pozornosť radšej 
upriamte na úprimné rozhovory o nepríjem-
nejších veciach. Viete vôbec, čo od vzťahu 
chcete? Dlhodobý vzťah totiž nie je založený 

len na sexe. Sústreďte sa na pestovanie vôle 
a dokážete skoro všetko, čo budete chcieť. 

VÁHy (24.9.-23.10.)
Ak si nedáte pozor, skoro celý mesiac bu-

dete náchylní na pribratie. Malé sklamania, 
ktoré zažívate, sú pre vás výzvou. Úspech 
príde, ale nie hneď, získate ho tvrdou prá-
cou. Netreba sa do ničoho ponáhľať. V tom-
to prípade platí heslo: Práca chvatná, málo 
platná. Nedôverujte ústnemu sľubu, majte 
všetko podchytené na papieri.  

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Pestujte si aj naďalej svoj vzťah a venujte 

sa umeleckej tvorbe. Tá vám pomáha aj v kri-
tických chvíľach. Na pracovisku nech vládne 
družná atmosféra a pochopenie pre matky 
s deťmi. Ak nemáte deti, skúste byť viac tole-
rantní ku kolegom, ktorí ich majú. Je vhodné 
si vybrať dovolenku v zimnej prírode. 

STRELEC (23.11.-21.12.)
Nezanedbávajte svoju polovičku. Napíšte 

jej, ak je ďaleko. Ak je blízko, povedzte jej 
osobne, že ju máte radi. Odpustite jej, že vás 
svojimi radami, alebo poznámkami k vášmu 
životu vychováva, i keď ste už dospelí. Nech 
vám pritom radí srdce. Urobte si poriadok 
v tom, čo chcete teraz dosiahnuť.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Ak sa vyskytnú nejaké problémy, riešte 

ich s rozvahou. Nie je to nič mimoriadne, 
ak si napíšete pár bodov na papier. Na pra-
covnú prednášku sa človek pripravuje, prečo 
sa nepripraviť i na rozhovor s tým, koho mi-
lujeme? Ak sa cítite osamelí, stretávajte sa 
s priateľmi a známymi. Neseďte doma! 

VODNÁR (21.1.-19.2.)
Ako ste na tom so vzťahmi? Dajte si pozor 

na ochladenie vo vzťahu. Skúste sa zamyslieť, 
či ste k nepríjemným situáciám medzi vami 
neprispeli i vy. Buďte opatrní i v komunikácii 
s okolím. Ak sa chce vyšplhať niekto hore po 
vašom chrbte, náležite mu to treba vysvetliť, 
kde sú jeho a vaše mantinely.

 RyBy (20.2.-20.3.)
Vyberte sa na cestu, ktorá vás zavedie 

do neprebádaných oblastí vášho vzťahu. 
Pomôže vám to. Lepšie sa spoznáte. Možno 
budete prekvapení zo svojich reakcií a očare-
ní správaním vášho partnera k vám. Ak vám 
vaše pracovné zaradenie nevyhovuje, skúste 
dať priestor novému, kde by ste sa lepšie re-
alizovali. (ms)



a) minerálku – 4; b) čaj alebo kávu 
– 1; c) koňak – 2; d) džús – 3.

12. Kolegom zvýšili plat. Čo urobí-
te?

a) zájdete za šéfom – 1; b) vzpla-
niete hnevom – 2; c) zblednete 
závisťou – 4; d) trpezlivo čakáte 
– 3.

Vyhodnotenie:
12-24 bodov: Na vás si asi hneď 

tak niekto netrúfne. Ozvete sa 
a nenecháte si nič páčiť. Nie-
kedy možno reagujete trocha 
urýchlenie, ale na to už sú ľudia 
z vášho okolia zvyknutí. Iba po-
zor na to, aby ste to neprehá-
ňali a nevideli úskok a nepria-
teľa za každým rohom. Po čase 
by sa vám mohli začať známi aj 
priatelia vyhýbať. Buďte trochu 
tolerantnejší, niekedy je múd-
rejšie mlčať alebo ustúpiť. 

25-36 bodov: Ťažko povedať, ako 
to robíte, ale k ľuďom a tomu, 
čo sa deje vo vašom okolí, vždy 
nájdete ten správny prístup. 
Ste vyrovnaný a pokojný, aj keď 
sú chvíle, že sa ozvete veľmi 
hlasito. Práve vďaka tomu máte 
takú autoritu. Dôležité je, že sa 
viete postaviť aj za svojich ko-
legov a známych. Iba málokedy 
dvíhate hlas bezdôvodne.

37-48 bodov: O vás asi vaše oko-
lie veľmi nevie. Väčšinou stojíte 
niekde bokom a čakáte, ako sa 
veci vyvinú. Keď začne niekto 
kričať, radšej si zapcháte uši. 
Máte rád pokoj a preň neraz 
ustúpite namiesto toho, aby 
ste bránili svoje práva a náro-
ky. Nečudujete sa, že vás často 
zneužívajú a prehliadajú. Musí-
te sa rýchlo naučiť dať o sebe, 
v prípade potreby, hlasito ve-
dieť. (aj)
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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:

zawodnik rozgrywający w siatkówce nahrávač vo volejbale

zawodnik atakujący w siatkówce smečiar vo volejbale

paramedycyna nekonvenčná/alternatívna medicína

udziec jagnięcy jahniace stehno

wnieść aport do spółki vniesť príspevok do spoločnosti

obligatoriusz držiteľ dlhopisov

umowa przeniesienia własności zmluva o prevode vlastníctva

zastawnik záložný veriteľ

intendentura (urząd zajmujący się 
administracją wojskową, dostarcza-
niem żywności, odzieży itp.)

intendantúra (úrad pre hospodársku služ-
bu pri vojsku, hlavná správa, obyčajne 
divadla, rozhlasovej alebo televíznej sta-
nice)

intendent – pracownik intendentury intendant – pracovník intendantúry

Po hádke povie žena svojmu 
manželovi: 

- Nebyť teba, boli by sme ideálny 
pár!!

* * *

Mara príde k Ferovi do kance-
lárie a prichytí ho so sekre-

tárkou na kolenách. Ako Fero zbadá 
manželku, začne nahlas diktovať:

- Bez ohľadu na finančnú krízu po-
kladáme zakúpenie stoličky pre sekre-
tárku za nevyhnutné!

* * *

Vieš, kedy sa najrýchlejšie listuje 
v telefónnom zozname?

- Po skonzumovaní praženice z mu-
chotrávok.

* * *

Príde muž do krčmy a hovorí:
- Niektoré veci sa nedajú vy-

svetliť, niektoré veci sa nedajú vysvet-
liť. Krčmár, nalej poldeci.

Keď si to tak povie už po piaty krát, 
krčmára to naštve a hovorí:

- Ak mi nepovieš, prečo v kuse ho-
voríš, že niektoré veci sa nedajú vy-
svetliť, tak ti už nenalejem.

- No dobre. Ako každé ráno, idem 
do maštale podojiť kravu a ona po-
tvora stále kopala nohou, tak som jej 

ju priviazal o stĺpik. No ale ona začala 
kopať druhou nohou, a tak som jej ju 
taktiež priviazal o druhý stĺpik. A keď 
sa začala oháňať chvostom, tak som si 
dal dole opasok a priviazal som jej ho 
o hák na strope. A čo čert nechcel, ako 
som bol tak otočený ku krave, spadli 
mi nohavice a do maštale vošla moja 
žena. No a niektoré veci jednoducho 
nevysvetlíš.
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Rozvod bez konca
Izraelský manželský pár je v roz-

vodovom konaní už 39 rokov a v jeho 
ukončení mu bráni pretrvávajúci spor 
o rozdelenie spoločného majetku. 
Právnici, ktorí sa prípadom začali za-
oberať, sa medzitým stali sudcami 
alebo odišli do dôchodku - rozvod 
sa tak ťahá dlhšie, než trvajú mnohé 
manželstvá. Nemenovaný pár sa začal 
rozvádzať v roku 1973. Keďže sa man-
želia nedokázali dohodnúť na rozdele-
ní majetku, takže ich manželský zvä-
zok úrady dodnes neukončili. (Zdroj: 
topky.sk)

Kozí prízvuk

Kozy, rovnako ako ľudia, sú schop-
né získať vo svojom mékaní „prízvuk“ 
podľa ďalších jedincov v ich okolí. 
Naznačuje to štúdia vedeckého tímu 
Londýnskej univerzity. Až doteraz 
odborníci súdili, že väčšina hlasov ži-
vočíšnych druhov je diktovaných vý-
hradne genetikou a nie ich okolím. 
Výnimky sa pripisovali okrem človeka 
len slonom, delfínom, veľrybám, ne-
topierom a niektorým druhom vtákov. 
Vedecký tím nahral mékanie štyroch 
skupín mláďat kôz kamerunských, kto-
ré boli súrodencami alebo polovičný-
mi súrodencami. Prvú nahrávku vedci 
zaobstarali, keď mláďatá mali jeden 
týždeň, a potom po piatich týždňoch, 
keď kozľatá vytvárajú skupiny s ďalší-
mi kozami rovnakého veku. Výsledky 
ukázali, že kozí „prízvuk“ sa zmenil, 
keď sa kozľatá presunuli do inej sku-
piny jedincov, čo vyvrátilo tvrdenie, 
že vlastnosti a intonácia ich hlasu sú 
dané výhradne geneticky. (Zdroj: top-
ky.sk)

doba ľadová už o dva roky!

Po apokalyptických správach o blí-
žiacom sa konci sveta ruskí odborníci 
prišli s ďalšou negatívnou predpo-
veďou. Podľa ich zistení sa máme už 
čoskoro pripraviť na novú dobu ľado-
vú, ktorá potrvá až 200 rokov. Habi-
bullo Abdusamatov, vedec z Pulkovho 
observatória Ruskej akadémie vied, sa 
domnieva, že prudký pokles teploty 
na Zemi nastane v roku 2014. Vedec 
tvrdí, že ochladzovanie našej planéty 
sa začalo už v 90-tych rokoch a nová 
doba ľadová bude trvať najmenej dve 
storočia. Jej vrchol má prísť v roku 
2055. Zaujímavý je však fakt, že na to 
isté obdobie zástancovia teórie glo-
bálneho otepľovania avizujú presne 
opačný fenomén. Podľa nich sa v roku 
2055 Zem začne „variť“. (Zdroj: topky.
sk)

Po výdychu sa žene stratil 
prsník

Žena z amerického mesta Baltimo-
re, ktorá porazila rakovinu, išla opäť 
pod nôž po tom, čo jej telo „vcuclo“ 
prsný implantát pri cvičení Pilate-
su. Po urýchlenom prevezení do ne-
mocnice lekári falošný prsník našli 
a vrátili späť na pôvodné miesto. Pri 
strečingovom cvičení sa žena zhlboka 
nadýchla, zadržala dych a z celej sily 
vydýchla. Vtedy však došlo k tomu, že 
sa implantát dostal cez tenké tkanivo 
až medzi pľúca. Paradoxne žena uvie-
dla, že necítila žiadnu bolesť a nemala 
ani problémy s dýchaním. Plastický 
chirurg Anthony Youn hovorí, že v ich 
praxi išlo naozaj o šialenosť, ktorá sa 
len tak nevidí. (Zdroj: topky.sk)

Sprac. Marián Smondek
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• FAŠIANGy-OSTATKI • KREMPACHy 2012 •
FS Zelený javor z Krempách

Ľudová kapela z Jurgova Ľudová kapela Krištofa Pieronka z Podvlka

Speváčky wnękové FS Hajduki z Vyšných Lápš

FS Bystrý potok z Kacvína DFS Malí tanečníci z Krempách

Spevácka skupina z Oravy

Členovia DFS Malí Fridmančania

Malé Krempašanky




