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SpišSkÁ kapitula

3. mája t.r. po ťažkej choro-
be vo veku 76 rokov, 50. 
roku kňazstva a 23. roku 

biskupskej služby zomrel v košickej 
nemocnici bývalý spišský diecézny 
biskup a bývalý predseda Konferen-
cie biskupov Slovenska Mons. Fran-
tišek Tondra, ktorý mal v poslednom 
období vážne zdravotné problémy, 
kvôli ktorým sa podrobil operácii 
srdca vo Východoslovenskom ústa-

ve srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde bol udr-
žiavaný v umelom spánku. 

Emeritný spišský biskup František Tondra sa narodil  
4. júna 1936 v Spišských Vlachoch. Maturoval na Jede-
násťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi a v rokoch 
1957-1962 študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave (RK CMBF). Kňazskú vy-
sviacku prijal 1. júla 1962. Na RK CMBF v roku 1978 získal 
doktorát z teológie a v roku 1993 sa habilitoval. V roku 
1997 ho menovali za profesora v odbore teológia. Biskup 
František Tondra bol kaplánom v Levoči, správcom farnosti 
v Hnilci i v Zázrivej. V rokoch 1978-1983 bol asistentom na 
CMBF v Bratislave. V ďalších rokoch pôsobil ako správca 
farnosti v Tvrdošíne a v rokoch 1987-1989 ako správca far-
nosti, od roku 1989 dekan v Levoči. Spišskú diecézu viedol 
od roku 1989 až do 4. augusta minulého roka, keď pápež 
Benedikt XVI. prijal jeho abdikáciu z dôvodu dosiahnutia 
kánonického veku 75 rokov. Biskupskú vysviacku prijal 
9. septembra 1989 v Spišskej Kapitule od kardinála Joze-
fa Tomka. Spolusvätiteľmi boli vtedajší nuncius v Poľsku 
a neskorší kardinál Francesco Colasuonno a arcibiskup Ján 
Sokol. Mons. František Tondra bol prvým predsedom sa-
mostatnej Konferencie biskupov Slovenska do apríla 1994, 
kedy ho kvôli chorobe vystriedal banskobystrický biskup 
Rudolf Baláž. V roku 2000 sa opäť vrátil do funkcie, v kto-
rej zotrval až do októbra 2009. Od roku 1994 bol zosnulý 
biskup konzultorom vatikánskej Kongregácie pre semináre 
a katolícku výchovu Apoštolskej Stolice vo Vatikáne, pro-
fesorom morálnej teológie na Teologickom inštitúte RK 
CMBF UK v Spišskom Podhradí a členom redakčnej rady 
Katolíckych novín. Prezident Rudolf Schuster mu udelil 
v roku 2003 štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

Pohrebné obrady zosnulého Mons. Františka Tondru sa 
konali 10. mája v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 
Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup a metropo-
lita Bernard Bober za prítomnosti biskupov, kňazov spiš-
skej diecézy. Po svätej omši uložili pozostatky otca biskupa 
Františka Tondru na cintoríne v Spišskej Kapitule, kde sa 
s ním rozlúčili početné zástupy veriacich. Boli medzi nimi 
aj čestný predseda a terajší predseda Spolku Slovákov 
v Poľsku J. Molitoris a J. Čongva, generálny tajomník ÚV 
SSP Ľ. Molitoris a krajania z Jurgova, Novej Belej, Krem-
pách, Vyšných Lápš, Č. Hory, Repísk a Kacvína, ktorí sa za 
celú krajanskú obec rozlúčili so zosnulým biskupom. Keďže 
nebohého biskupa Tondru v našich obciach vítali vždy po-
četné zástupy veriacich v krojoch, tak aj rozlúčiť sa s ním 
išli taktiež v krojoch. 

Do pamäti veriacich sa zapísal ako Kristov kňaz, dobro-
srdečný človek ochotný vyjsť v ústrety potrebujúcim. Naši 
krajania mali možnosť viackrát stretnúť otca biskupa a vy-
počuť si jeho homílie, počas jeho pobytov v našich obciach 
– v Jablonke, Novej Belej, Krempachoch, Jurgove a ďal-
ších, kam prinášal pozdrav z rodnej zeme, božie posolstvo 
a morálnu podporu v našich starostiach. Povzbudzoval nás 
k tomu, aby sme vytrvalo predkladali žiadosti cirkevnej 
vrchnosti ohľadom slovenských bohoslužieb. Najčastej-
šie otec biskup slávil spolu s nami hodové bohoslužby, ale 
prichádzal aj pri iných udalostiach. Boli to neopakovateľné 
chvíle pre veriacich, keď ich prišiel povzbudiť Kristov kňaz 
zo Slovenska, ktorý im dával duchovnú podporu a ďakoval 
za to, že sú verní nielen odkazu svätej cirkvi, ale aj odkazu 
svojich otcov Slovákov. Bol naklonený problémovým otáz-
kam slovenského krajanského hnutia a venoval im svoju 
pozornosť. Patril medzi dlhoročných čitateľov časopisu Ži-
vot. Otec biskup František Tondra bol pre nás poradcom 
i našim podporovateľom vo veciach slovenských boho-
služieb na Spiši. Biskup F. Tondra veľmi dobre poznal naše 
prostredie, starosti a bol účastníkom aj našich úspechov. 
Jeho odchodom Spolok Slovákov v Poľsku stratil tútora 
vo veciach náboženských, ale aj tých ľudských, no pevne 
úfame, že nás bude opatrovať aj naďalej z nebeskej blaže-
nosti. Nech ho Pán prijme do svojej slávy a dá mu odmenu 
v nebi za jeho pozemskú púť. (aj)

Pamiatke J. E. Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, Dr. h. c.

Biskup F. Tondra v kruhu mládeže a žien z Jurgova, 2002

Pohrebný obrad Mons. F. Tondru v katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule. Foto: Ľ. Molitoris



� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

krakov

V rámci tohtoročných osláv Dňa Ústavy PR sa Vo-
jovdský úrad Malopoľského kraja rozhodol po 
prvýkrát usporiadať program na svojom nádvo-

rí, na ktorý boli pozvaní príslušníci slovenskej a arménskej 
národnostnej menšiny i rómskeho etnika žijúceho na úze-
mí tohto kraja. Ponuka spoločných dielní sa stretla so zá-
ujmom žiakov z týchto prostredí. 3. mája t.r. pricestovali 
na pozvanie vojvodu Malopoľského kraja J. Millera do Kra-
kova žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka zo 
ZŠ z Kacvína, zo ZŠ a gymnázia z Krempách, zo ZŠ z Novej 
Belej a zo ZŠ z Podvlka, ktorí cvičia hru na hudobných ná-
strojoch v klubovni SSP, v sprievode učiteľov a rodičov. 

Po príchode na nádvorie Vojvodského úradu, kde sa to 
všetko konalo, sa žiaci zapojili do práce v troch druhoch 
dielní. V rámci nich si vyskúšali svoju šikovnosť pri práci 
s farebnými krepovými papiermi, zručnosť pri vystrihova-
ní farebných podložiek rozličných tvarov z plsti či kreslení 
a maľovaní. Spod detských rúk vychádzali pekné kvety, vr-
tuľky, národné symboly. Jedna zo žiackych skupín pripravi-
la grafické znázornenie najdôležitejších štátnych symbolov 
Slovenskej republiky aj s ich pomenovaniami, ktoré neskôr 
odzneli na javisku. 

Počas tohto podujatia mali náhodní návštevníci mož-
nosť oboznámiť sa s tlačovinami, ktoré vychádzajú z dielne 
Spolku Slovákov v Poľsku a odniesť si so sebou naše pro-
pagačné materiály, pohľadnice, záložky do kníh, kalendári-
ky, Životy, katalógy z výstav, slovenské vlajky, čo sa stretlo 
s veľkým záujmom verejnosti.

Žiakov a ich doprovod pozdravil generálny konzul SR 
v Krakove M. Lisánsky a konzul SR v Krakove T. Kašaj. 

Deti mohli v rámci celodenného podujatia využiť aj 
sprievodné akcie, o. i. maľovanie tváre, vedomostné súťa-
že, v ktorých mohli vyhrať ceny, odniesť si balóny a zahrať 
si spolu s animátormi rôzne hry, vyfotiť sa s rozprávkovými 
bytosťami, ako napr. drak, obuvník „Dratewka“. Pozrieť si 
kostýmovú rozprávku o Karmazínovom pirátovi, či o Vor-
vaňovi. Okrem toho bola prezentácia regionálnych jedál, 
medu a údenín, na čom si maškrtníci mohli tiež pochutiť.

Po obede javisko patrilo prezentácii kultúry a jazyka 
národnostných menšín, čiže Arménov a Slovákov. Armé-
ni začali svoju prezentáciu od oboznámenia publika s ná-
rodnými symbolmi tejto krajiny a učením ich pomenovaní 
v arménskom jazyku. Diváci to uvítali. Potom uviedli krát-
ku prezentáciu piesní a tancov charakteristických pre ich 
kultúru. Za svoj výkon ich diváci odmenili potleskom. Vy-
striedali ich naši žiaci, ktorí taktiež pripravili najskôr krát-
ky prehľad základných pomenovaní štátnych symbolov. 
V mene slovenskej menšiny pozdravila všetkých účastní-
kov učiteľka a predsedníčka MS SSP v Krempachoch Mo-
nika Pacigová. Žiaci prezentovali zároveň výsledky práce 
v jednotlivých dielňach. Aby sme neostali len pri rozprá-
vaní, divákom sa tancom a spevom prihovoril FS Malí Be-
ľania pod vedením Dominiky Majerčákovej z Novej Belej. 
Zo Spiša sme sa potom dostali na Oravu, z ktorej pozdrav 
všetkým zhromaždeným priniesla detská ľudová kapela 
pod vedením Krištofa Pieronka, predsedu MS SSP v Pod-
vlku. Pri vľúdnych melódiách a tanci i speve sa divákom 
pohodlne oddychovalo, za čo všetkých vystupujúcich od-
menili vrelým potleskom. 

Naši žiaci v Krakove na oslavách Dňa Ústavy pr
Diváci so slovenskými vlajkami Vystúpenie MFS Malí Beľania z Novej Belej V kruhu arménskych tancov

Deti z Kacvína a Krempách v očakávaní na začiatok dielne Záujem o prezenčné materiály o Spolku Slovákov v Poľsku
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Pán vojvoda J. Miller pozval žiakov na pre-
hliadku svojho sídla, najmä jeho kancelárskych 
priestorov. Porozprával deťom o úrade, svojej 
práci a dovolil im posadiť sa za jeho pracovný 
stôl, aby si vyskúšali akoby sa cítili v jeho funk-
cii. Žiakom sa to páčilo, ale rýchlo usúdili, že asi 
by to ešte nebolo pre nich zaujímavé. Na oplátku 
ľudová kapela z Podvlka zahrala pánu vojvodovi 
a všetci spolu zaspievali Na Orave dobre. 

Na záver si žiaci urobili ešte zopár pamät-
ných záberov a síce unavení, ale spokojní s celým 
dňom stráveným na úrade odchádzali domov. 

Prostredníctvom nás by chceli ešte poďako-
vať organizátorom za pozvanie.

Agáta Jendžejčíková
Vojvoda J. Miller sprevádza svojich hostí po Úrade

Ľudová kapela z Podvlka Žiačky z Kacvína a Novej Belej pracujú s plsťou Záujemcovia o výrobky z farebných papierov nechýbali

Krempašanky pozorne počúvajú ako postupovať pri práci Na dielňach bolo veselo
Konzul T. Kašaj v rozhovore s M. Wenitovou,  
D. Radeckou, D. Surmom a A. Górovou

Pamätný záber z nádvoria Vojovdského úradu v Krakove
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O spolkových záležitostiach 
v krakove

V nedeľu 15. apríla t. r. sa zišli v sídle Spolku Slovákov 
v Poľsku (SSP) v Krakove krajania zo Spiša, Oravy, Sliezska 
i Krakova na zasadnutí Pléna a Predsedníctva Ústredného 
výboru SSP. Medzi prítomnými nechýbali predseda spolku 
Jozef Čongva, podpredsedovia František Harkabuz a  Do-
minik Surma, gen. tajomník Ľudomír Molitoris, pätnásti 
z dvadsiatich dvoch žijúcich členov predsedníctva, pred-
stavitelia hlavnej revíznej komisie SSP i ďalší krajania. Ne-
chýbali sme ani my - redaktori Života, aby sme vám mohli 
toto zasadnutie sprostredkovať v našom  časopise, priamo 
vo vašich domovoch.

Úvod zasadnutia patril privítaniu prítomných krajanov, 
ktorého sa ujal v mene ÚV predseda J. Čongva. Po ňom 
predniesol obsiahlu správu o činnosti SSP za rok 2011 gen. 
tajomník Ľ. Molitoris a bolo veru o čom rozprávať...

Čo sa týka vydavateľskej činnosti na podporu sloven-
ského národného povedomia a slovenského jazyka, hlav-
nú úlohu v minulom roku zohrával 44-stránkový mesačník 
Život, ktorý patrí v súčasnosti medzi najstaršie periodiká 
národnostných menšín v Poľsku. Taktiež bol vydaný už 
dvanásty Almanach Slováci v Poľsku, venovaný deväťde-
siatym narodeninám prvého povojnového českosloven-
ského konzula v Katoviciach Mateja Andráša, ktorý sa vý-
znamnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenského národného 
hnutia v Poľsku po druhej svetovej vojne. So slovenskou 
spisbou sme prezentovali SSP aj na najväčšom slovenskom 
knižnom veľtrhu v Bratislave. V súvislosti s kultúrnymi ak-
ciami SSP a propagáciou Spiša a Oravy boli vydané plagáty, 
kalendáriky, pozvánky a okolo 5000 pohľadníc jednotli-
vých spišsko-oravských obcí. Okrem toho vyšlo z tlačiarne 
nášho spolku viacero vedeckých publikácií v slovenskom 
jazyku, najmä v spolupráci s Trnavskou univerzitou, ale tiež 
s inými slovenskými subjektmi (Spišský dejepisný spolok, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Goralinga).

Čo sa týka kultúrnej činnosti, boli na podporu sloven-
ského národného povedomia zorganizované tradičné pod-
ujatia ako Fašiangy – Ostatki v Krempachoch, Deň sloven-
skej poézie a prózy vo Vyšných Lapšiach, Dni slovenskej 
kultúry v Jablonke, Krempachoch a Krakove či Prehliadka 
dychoviek v Novej Belej. V Galérii slovenského umenia 
v Krakove sa konali tri výstavy slovenských umelcov, pri-
čom niektoré z nich sa presunuli aj do lokálnych klubovní 

v Nižných Lapšiach a Jablonke. V siedmych lokálnych slo-
venských klubovniach počas celého roku nacvičovali slo-
venské folklórne súbory, ľudové hudby, dychovky, mažo-
retky a slovenské amatérske divadielko.

V rámci poznávania Slovenska sa naše krajanské deti 
zúčastnili letných jazykových táborov v Liptovskom Jáne 
a v Banskej Bystrici, lyžiarskeho výcviku v Tatrách či troj-
dňových poznávacích výletov na Slovensko. V Krakovskom 
sídle SSP zas prebiehal kurz slovenského jazyka a spolok vo 
svojich lokálnych pobočkách organizoval tiež výučbu hry 
na heligónke a dychových i sláčikových nástrojoch.

Naďalej pokračovali aj investičné aktivity. V Novej Belej 
boli dokončené niektoré stavebné práce, zakúpený náby-
tok do izieb i vybavenie kuchyne. V Jurgove bol zakúpený 
ďalší pozemok pod plánovanú stavbu domu slovenskej 
kultúry. V Podvlku bola zakúpená budova klubovne, ktorú 
doteraz SSP prenajímal a v Krakove bol zavedený optický 
internet. V rámci možností sa tiež pokračovalo v práci na 
stavebnom projekte Domu slovenskej kultúry v Jablonke.

Po správe o činnosti predniesla správu, na základe 
predchádzajúcej kontroly dokumentov, revízna komisia 
pod predsedníctvom Jána Venita. Vo svojej správe konšta-
tovala, že predstavenstvo SSP realizovalo ciele stanovené 
v stanovách a ďalších predpisoch, pričom finančné hospo-
dárenie i prislúchajúca dokumentácia sú vedené spoľahli-
vo a transparentne.

Po následnej diskusii Plénum Ústredného výboru SSP 
schválilo správu o činnosti za rok 2011, výkaz ziskov a strát 
za rok 2011, súvahu ku dňu 31. decembru 2011 a plán 
práce ÚV SSP na rok 2012. V súvislosti s blížiacim sa kon-
com mandátov volených orgánov prijalo tiež rozhodnutie 
o zvolaní XIII. celoštátneho zjazdu SSP, ktorého termín bol 
stanovený na júl 2012 s tým, že do konca mája t.r. budú 
uskutočnené volebné schôdze v Malej Lipnici, Kyčoroch 

Gratulácia podpredsedovi F. Harkabuzovi k jeho 70. narodeninám

Rokovanie členov ÚV SSP Prítomní počúvajú správu z činnosti Spolku
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a vo Varšave. Vzhľadom na to, že zanikla členská základňa 
SSP v Husinci, bola táto miestna skupina rozhodnutím ÚV 
SSP zrušená.

Na záver oficiálnej časti zasadnutia sme si minútou ti-
cha pripomenuli tých krajanov a podporovateľov, ktorí nás 
v minulom roku opustili. Potom už nasledovali neformál-
ne rozhovory a diskusie o najrôznejších krajanských zále-
žitostiach. Padol návrh na odhalenie tabule významnému 
slovenskému národovcovi, zakladajúcemu členovi Matice 
slovenskej Tomášovi Červeňovi v Chyžnom, kde sa narodil, 
či návrh na prípravu publikácie o dejinách hornej Oravy. 
Diskutovalo sa tiež o sčítaní obyvateľstva i o možnosti pre-
transformovania SSP na verejnoprospešnú organizáciu, čo 
by nám umožnilo získavať 1% z daní. V príjemnej atmo-
sfére sme zagratulovali podpredsedovi SSP F. Harkabuzovi 
k jeho osemdesiatinám a po obede i občerstvení sa začali 
krajania pomaly rozchádzať do svojich domovov.

Zasadnutie Pléna a Predsedníctva Ústredného výboru 
SSP ukázalo, že Spolok sa uberá správnym smerom a svo-
jou aktívnou činnosťou sa postupne stáva významným 
ekonomickým i kultúrnym subjektom v oblasti svojej pô-
sobnosti, čo výrazne napomáha udržiavať slovenské ná-
rodné povedomie našich krajanov, ale aj vytvárať pozitívny 
obraz o Slovákoch a Slovensku v Poľsku. Na druhej strane 
je však ešte veľmi veľa problémov, ktoré tento trend brz-
dia. Medzi ne nepochybne patrí ťažko skúšané slovenské 
školstvo v Poľsku, ale i takmer nemožné získanie štipen-
dia na štúdium na Slovensku a s tým spojený problém ne-
možnosti vychovať mladú slovenskú inteligenciu. O tomto 
i mnohých iných problémoch treba premýšľať do nadchá-
dzajúceho zjazdu, kde si musíme vytýčiť ďalšie smerovanie 
nášho slovenského národného hnutia v Poľsku.

Milica Majeriková-Molitoris

Foto: Marián Smondek

Slovenskí vysokoškoláci 
v Spolku Slovákov v poľsku

História severného Spiša a hornej Oravy, ako aj 
slovenského krajanského hnutia v Poľsku, sa 
v čoraz väčšej miere stáva predmetom záujmu 

mladých slovenských historikov. Pre krajanov je iste po-
tešujúca správa, že mladá slovenská historická veda sa 
o tému zaujíma a na základe štúdia archívnych dokumen-
tov tak napomáha vyvracaniu viacerých falošných inter-
pretácií, ktoré sa od pripojenia severného Spiša a hornej 
Oravy v roku 1920 k tejto téme nahromadili.

K pokračovaniu tohto pozitívneho trendu azda prispeje 
aj návšteva študentov Katedry histórie Filozofickej fakul-
ty Katolíckej Univerzity v Ružomberku v Spolku Slovákov 
v Poľsku v Krakove, ktorá sa uskutočnila 17. apríla a ktorú 
zorganizoval zástupca vedúceho tejto katedry a člen výbo-
ru Spišského dejepisného spolku Peter Zmátlo spoločne 
s odborným asistentom Marekom Babičom. Gen. tajom-
ník SSP Ľudomír Molitoris pripravil pre študentov krátku 
prednášku, v ktorej stručne načrtol dejiny Slovákov v Poľ-
sku, vrátane historických tém, ktoré nás trápia aj aktuálne 
– ako napr. pôsobenie ozbrojenej skupiny „Ogňa“ po skon-
čení druhej svetovej vojny. Zároveň predstavil študentom 
historickú spisbu, ktorá uzrela svetlo sveta v našej spolko-
vej tlačiarni, najmä vo forme Almanachov. Priblížil taktiež 
súčasné aktivity a zámery slovenského krajanského hnu-
tia v Poľsku, medzi inými tlačiarenskú činnosť, ktorá sa už 
v súčasnosti rozšírila aj do vedeckých historických kruhov 
na Slovensku, možnosti i nemožnosti vzdelávania v slo-
venskom jazyku, organizovania rôznych súťaží, letných tá-
borov či udržiavanie slovenského národného povedomia 
prostredníctvom časopisu Život.

Študenti sa vo svojich otázkach zaujímali o spoluprácu 
Spolku so Slovenskom i možnosti ďalšieho vzdelávania sa 
v slovenskom jazyku v Poľsku. Pozornosti sa tešil tiež časo-
pis Život i naše historické publikácie, o ktorých kúpu pre-
javili niektorí študenti záujem. Na záver si všetci prezreli 
nainštalovanú výstavu najlepších prác zo súťaže Ludwika 
Korkoša, ktorú budeme v spolkovej Galérii slovenského 
umenia onedlho otvárať.

Milica Majeriková-Molitoris

Krajania z Oravy a zo Spiša

Predsedníctvo schôdze
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„Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí!“

„kto to boli fašistickí Slováci?“

Dlhšie obdobie sa v publikáciách vydávaných Združe-
ním priateľov Oravy (poľ. Towarzystwo Przyjaciół Orawy) 
a potom na stránkach „Mojej Orawy“ písalo o tzv. sloven-
ských fašistoch.

Nebudem uvádzať ich aktivity, ani ich mená a priezvis-
ká. Ja zaujmem postoj len ohľadne tých „slovenských fašis-
tov”, ktorí pochádzali z Veľkej Lipnice, a to z toho dôvodu, 
že píšu o nich osoby, ktoré taktiež pochádzajú z Veľkej Lip-
nice. Predsedá im dp. Władisław Pilarczyk.

Pokiaľ to však učiním, mal by som čitateľom vysvetliť 
jednu vec. Ako som už písal v predchádzajúcom článku, 
pochádzam z Veľkej Lipnice. Trinásť rokov som pracoval na 
Prezídiu Obecného národného výboru vo Veľkej Lipnici, 
nepatril som však do žiadnej strany, ani do žiadnych spolo-
čenských či politických organizácií.

Na rôznych priateľských stretnutiach sa po vypití nie-
koľkých pohárikov alkoholických nápojov začínala debata 
o rôznych politických témach, okrem iného o tzv. „sloven-
ských fašistoch”.

Musím jednak pripomenúť, že som bol jedným z prvých 
organizátorov mimoškolských športových aktivít na Orave. 
Prvým takýmto organizátorom bol Bronislav Knapčík, uči-
teľ v Oravke, ktorý pochádzal z Hornej Zubrice. Ako prvý 
založil Ľudový športový klub (poľ. Ludowy zespół spor-
towy) s názvom „Tempo Oravka”, v rámci ktorého bola za-
ložená volejbalová družina. Avšak vzhľadom na problémy 
spojené s tým, že do družiny patrili športovci z viacerých 
oravských obcí, sa tento klub rozpadol. Keď v Oravke klub 
zanikol, rozhodol som sa ja založiť Ľudový športový klub vo 
Veľkej Lipnici, v rámci ktorého bola založená volejbalová 
družina, ktorá reprezentovala Oravu na športových podu-
jatiach, ktoré organizoval Okresný výbor Ľudových športo-
vých klubov v Novom Targu. Toľko športovej propagandy, 
ale vráťme sa k veci.

„Slovenskí fašisti”, to bola tzv. Hlinkova garda. Jej členmi 
boli lipnickí odvážlivci, ktorí po ukončení vojny pomáhali 
udržať ľudové riadenie ľudovej milície vo Veľkej Lipnici. Iní 
sa zasa pozapisovali do strany. Autori, ktorí píšu o týchto 
slovenských fašistoch, nevymenúvajú priezviska, pretože 
jedným z členov tejto gardy bol brat matky dp. Władysła-
wa Pilarczyka.

Na území Veľkej Lipnice existovali dve zoskupenia tejto 
gardy, jedna v dolnej časti, a druhá v hornej časti obce. 
Hlinkova garda v hornej často viedla boja s partizánmi, 
ktorí pôsobili na Babej hore. Podľa rozprávania na Babej 
hore pôsobili dve partizánske skupiny. Jedna skupina bola 
prieskumnou skupinou, avšak druhá kradla kone, kravy, 
teľatá a dokonca aj prasce v obciach pod Babou horou 
odvolávajúc sa na tú prieskumnú skupinu. Hovorilo sa, že 

partizánsku skupinu, ktorá kradla na Orave, vytvorili oby-
vatelia Zawoji a Sidziny.

Okrem toho bola ešte ďalšia skupina, ktorá počas voj-
ny kradla kone. Boli to obyvatelia Podhalska z okolia obce 
Długopole, o ktorých som sa dozvedel tu v Amerike, pra-
cujúc spolu s Janom Kruzlom z Krauszowa a Andrzejom Ra-
deckým z Rogożnika, ktorí mi o týchto konských kupcoch 
rozprávali.

Kupci pošli na Oravu, nakradli tu kone a prechádzajúc 
cez obec sa nimi veľmi vystatovali. Netrvalo to príliš dlho, 
pretože krátko na to prišli Nemci a prosili kupcov o do-
klady tzv. „konské knižky“, ktoré nemali. Jeho rozprávanie 
o tom počas prestávky na raňajky vyzeralo asi takto: Kruzel 
sa postavil pri stole a pokojným hlasom povedal: nemali 
doklady, preto boli vyvedení a bez akéhokoľvek súdu, ako 
to Jan Kruzel ukazovákom pravej ruky ukazoval „BACH, 
BACH!”, boli rozstrieľaní.

Vráťme sa však k tej Hlinkovej garde vo Veľkej Lipnici. 
Ako som už spomínal, existovali dve skupiny. Jedna v hor-
nej a druhá v dolnej časti. Tieto skupiny medzi sebou súpe-
rili, avšak k incidentom nedošlo. Stali sa však dve nehody. 
Jedna počas svadby Anzelma Adamczyka, otca bývalého 
poslanca - senátora Franciszka Adamczyka, počas ktorej 
bol postrelený jeden partizán z Babej hory. Druhá nehoda 
sa stala po vojne. V lese počas hádky bol zastrelený Vin-
cent Janoviak z Veľkej Lipnice. Vyšetrovanie však nebolo, 
pretože bolo povedané, že to bola nehoda.

Po vojne vznikol vo Veľkej Lipnici oddiel ľudovej milície. 
Pokiaľ by som nasledoval spôsob myslenia autorov, ktorí 
písali o slovenských fašistoch, vtedy by som musel členov 
ľudovej milície úplne bez rozmyslu nazvať „fašistami poľ-
skými“.

Sídlo tohto oddielu sa nachádzalo v bývalej pekárni, 
ktorej majiteľom bol pravdivý Slovák. Opustil tento dom 
hneď po vojne. Dom stál oproti fare na druhej strane ces-
ty. Členmi tohto oddielu boli bývalí členovia pohraničnej 
stáže po roku 1920, ktorí sa oženili s biednymi Lipničanka-
mi. Pomocníkmi tohto oddielu boli niektorí členovia Hlin-
kovej gardy. V súvislosti s tým, že dp. Władysław Pilarczyk 
nevymenovával priezviská členov Hlinkovej gardy, ani ja 
nebudem menovať priezviská členov ľudovej milície a ich 
pomocníkov, aj keď ich veľmi dobre poznám. Spomeniem 
len jedného, starší Lipničania veľmi dobre vedia, o kom je 
reč. Nosil totiž zbraň, z ktorej nevedel strieľať. Jeho úlohou 
bolo predvádzanie Lipničanov na vypočúvanie. Zúčastňo-
val sa taktiež vypočúvania, dúfam, že všetci vedia, čo tam 
robil. Pomaly sa takýmto spôsobom začala upevňovať moc 
„ľudového vedenia“ vo Veľkej Lipnici. Ako som už spomí-
nal, milicionármi boli členovia pohraničnej stráže a ich po-
mocníci bývali vo Veľkej Lipnici, preto veľmi dobre vedeli, 
kto bol Slovákom, alebo sa prikláňal k Slovensku. Títo boli 
predvolávaní a privádzaní do sídla v súvislosti s tým, že boli 
v zahraničí, alebo ich blízki utiekli za hranicu.

Vypočúvanie vyzeralo rôzne. Niektorí mali po takomto 
vypočúvaní problém sadnúť si na stoličku, iní mali prob-
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veĽkÁ lipnica
lém s dýchaním. Pri vypočúvaní bili a to naozaj veľmi 
bili. Spomeniem tu príklad nášho bývalého suseda Félixa 
Adamčíka – dedka Franciszka Adamczyka, ktorý bol rich-
tárom v období druhej svetovej vojny. Utiekol on najprv aj 
s troma dcérami a synom Albínom, mojím kamarátom, na 
Slovensko a doma nechal najstarších synov, ktorí sa museli 
starať o zanechané gazdovstvo, a ženu, ktorú mal zobrať 
k sebe, keď sa usídli na Slovensku.

Onedlho na to babka Franciszka Adamczyka bola pred-
volaná na milíciu a zadržiavaná v pivnici dosť dlhý čas. Jej 
zadržiavaním chceli prinútiť jej muža Félixa Adamčíka, aby 
sa vrátil do Veľkej Lipnice. Félix Adamčík však ani len nepo-
myslel na návrat a tak milicionárom nezostalo nič iné, len 
prepustiť pani Adamčíkovú domov. Krátko na to sa aj ona 
dostala na Slovensko.

Chcel by som tu podotknúť, že pod správu veľkolipnic-
kej milície patrila taktiež Malá Lipnica. Ako to vždy býva, že 
sú dobrí i zlí ľudia, priatelia i nepriatelia, podobne bolo aj 
na Orave. Jedni donášali na druhých. (Išlo tu o tých, ktorí 
sa cítili byť Slovákmi, niektorým to jednak prekážalo.)

Istého dňa som pásol kravy na tzv. pasienku „Nad grus-
kou“ a videl som, ako ten menovaný doprevádzajúci viedol 
Malolipničana poľnou cestou naprieč, držiac celý čas ruky 
hore, v ktorých niesol pušku. Po vypočúvaní bol dotyčný 
odvezený do nemocnice do Nového Targu. Mal som skôr 
už spomenúť, že ako malý chlapec som sa naháňal ces-
tou okolo toho domu spolu s kamarátmi, a boli sme zve-
daví, čo sa v ňom deje. Stanica sa nachádzala v susedstve 
nášho domu, v ktorom som vo Veľkej Lipnici býval – bol 
to tretí dom od nás. Naháňajúc sa po ceste nejedenkrát 
sme počuli krik vypočúvaných ľudí. Preto naši starší kama-
ráti, tj. Józef Bartnicki, ktorého otec zahynul v Osvienčime  
a Andrzej Wierzba, ktorého otec mal obchod vedľa nášho 
domu, sa rozhodli niečo s tým urobiť, aby týmto milicio-
nárom nejakým spôsobom prekážali počas vypočúvania. 
Rozhodli sme sa vytvoriť mládežnícku skupinu nazvanú 
„Partizáni“. Členmi skupiny boli: veliteľ Józef Bartnicki, 
zástupca Andzrej Wierzba a členovia Roman Wierzba, 
Roman, Augustyn, Florian a Štefan Habinovci, Józef a Jan 
Witovci a Wendelin Lichosyt. Naším sídlom, teda skladom, 
bola stará šopa, ktorú používali Witovci.

Úlohou skupiny bolo prekážanie milicionárom počas 
vypočúvania. Rodičia menovaných kamarátov nemali gaz-
dovstvá, a tak nemuseli pásť kravy, a preto mali dosť času 
na to, aby mohli pozorovať, čo sa deje na stanici milície, či 
bol niekto do nej privedený. Najprv, keď sa začínalo vypo-
čúvanie a bolo počuť krik, začali sme hádzať kamene na 
strechu, aby sme vyrušili. Nie vždy to však zabralo. Preto 
kamaráti vymysleli niečo, čo by vyzeralo ako silné strely. 
Ako som už spomínal, otec Andrzeja mal obchod, v kto-
rom predával karbid do karbidových lámp. Preto sme sa 
rozhodli použiť karbid na tie strely a konkrétne využiť dob-
rú plechovicu po konzerve s poriadnym dnom a v jej dne 
urobiť malú dierku. Do plechovice sme dali trochu karbidu 
s trochou vody a zapchali dierku prstom. Po chvíli otvára-
júc a pripaľujúc zápalkou nasledoval poriadny huk, ktorý 
sa dalo porovnať s výstrelom z pušky.

A tak okrem nedieľ Józef Bartnicki a Andzrej i Roman 
Wierzbovci mali podvečerný dozor a pozorovali, čo sa deje 
v okolí stanice, či nebol niekto privedený na vypočúvanie.

A v čom spočívala naša akcia? Keď zostala privedená 
na vypočúvanie nejaká osoba, večer sme sa streli na tzv. 
„Księżnych gojach”. Mali sme dve pozorovacie stanoviská. 
Jedno z nich bolo hneď vedľa stanice. Keď osoba, ktorá 
tu stála, počula krik, dávala signál druhému pozorovate-
ľovi, a tento kamarát dal okamžite vedieť tým, ktorí boli 
v „Księżnych gojach” a tí mali za úlohu vykonať dve alebo 
tri strely. Vtedy milicionári vybehli zo stanice a bežali sme-
rom na „Księżne goje“. Skupina, ktorá strielala, preskako-
vala cez rieku idúc ďalej potokom smerom na Malú Lipnicu, 
kde znovu vystrelila. Keď milicionári dobehli do „księżnych 
goji”, skupina ešte niekoľkokrát vystrelila a takto sa končila 
akcia a spolu s ňou aj vypočúvanie. Takéto akcie sme robili 
zakaždým, keď niekoho priviedli na vypočúvanie. Po tých-
to akciách začala milícia vyšetrovať a predvolávať susedov 
s tým, že sa ich pýtali, či nevedia, kto to všetko robí. Všetci 
dobre vedeli, ale tvrdili, že videli Malolipničanov, ako pri-
chádzali večer s puškami  a šli smerom k fare a stanici.

Keď už milícia vybavila všetky problémy so svojimi ne-
priateľmi, do akcie vkročilo vojsko. Ale o ich počínaní mož-
no niekedy nabudúce.

Skupina týchto milicionárov založila miestny výbor po-
litickej stany vo Veľkej Lipnici. Boli za to poriadne odmene-
ní. Získali za to do užívania pozemky zo Štátneho pozem-
kového fondu, neplatili žiadne dane ani si nemuseli plniť 
iné povinnosti voči štátu. Avšak pri ustaľovaní vlastnícke-
ho práva tieto pozemky zapísali ako vlastný majetok. Viem 
o tom, pretože pracujúc na Prezídiu Obecného národného 
výboru vo Veľkej Lipnici som bol zodpovedný za zhotove-
nie roľného súpisu. Po obdŕžaní výkazu s geodetickej kan-
celárie, v ktorom boli vykázané pozemky Štátneho pozem-
kového fondu, pýtal som sa staršieho kolegu, čo sú to za 
pozemky. To ty nevieš, kto tieto pozemky užíva? A vec sa 
vyjasnila.

Tieto spomienky som napísal na základe prosby Józefa 
Bartnického, s ktorým som sa nevidel a ani som sa s nim 
nemal možnosť zhovárať viac ako 55 rokov. Minulý rok on 
navštívil Veľkú Lipnicu, ja som bol u sestry Karolíny, ktorá 
mi povedala, že Bartnicki prišiel do Lipnice navštíviť ka-
marátov a priateľov. Poskytla mi telefónne číslo tam, kde 
býval. Skontaktovali sme sa so sebou a začali spomínať na 
mladé roky, a hlavne tieto roky. Pýtali sme sa seba navzá-
jom, či sa ešte pamätáme, ako to bolo kedysi, keď sme boli 
ešte chlapcami. Naše spomienky, ktoré som opísal, sa zho-
dovali. Vzhľadom na skutočnosť, že som dlhšie obdobie 
býval a pracoval vo Veľkej Lipnici, pamätám si viac a preto 
som sa rozhodol podeliť so spomienkami na udalosti, kto-
ré sa udiali vo Veľkej Lipnici po druhej svetovej vojne.

S oravským pozdravom

Lipniczaniń

H.A., USA

Preložil: Marián Smondek
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Horčičné zrnko
13. 5. 2012

Šiesta veľkonočná nedeľa
(Jn 15, 9 – 17)

Zdravotná sestra sa starala s veľkou láskou o pacientov 
na očnom oddelení jednej nemocnice. Na jednej z izieb sa 
stretli pacienti, ktorí na istý čas stratili zrak. Obdivovali na-
sadenie zdravotníčky, ktorá vždy s veľkou ochotou a obe-
tavosťou prichádzala a starala sa o nich. Síce nič nevideli 
z toho, čo konala, nevideli, či je zachmúrená, alebo sa pri-
tom usmieva, ale predsa si boli istí, že to robí s láskou. Jej 
tón hlasu bol úplne pokojný a rozvážny. Jej starostlivosť 
jemná, pozorná a citlivá. Po nejakom čase padla otázka, kde 
dotyčná čerpá silu pre takéto nasadenie. Odpoveď znela: 
„Čerpám ju z modlitby a krátkej adorácie v nemocničnej 
kaplnke.“ Jednému z pacientov sa vtedy zatriaslo jeho pre-
svedčenie ateistu a pomaly sa začala meniť jeho životná 
cesta. Ježišova láska nás odviedla z cesty do záhuby. Jeho 
slovo a život inšpirujú k láske. Jeho tajomná prítomnosť 
medzi nami je prameňom sily a vytrvalosti v láske. Slovom 
o láske nám odovzdal radosť, o ktorej povedal, že bude 
úplná. Radostne realizovaná láska je nákazlivá a v mnohých 
zobúdza túžbu po nej. Je pre nás veľkou výzvou a poslaním 
nakaziť svet. Nakaziť ho radostnou láskou. 

20. 5. 2012
Siedma veľkonočná nedeľa

(Jn 17, 11 – 19)
Tesne pred svojím zajatím a umučením sa Ježiš obrá-

til k svojmu Otcovi v modlitbe, v ktorej prosil o jednotu. 
Zomrel, aby vytvoril jednu Cirkev, v ktorej sme všetci ob-
novení vo vzájomnej láske a úcte ako bratia a sestry. Pápe-
ži posledných desaťročí prejavili veľké úsilie o priblíženie 
zjednotenia kresťanov. Jednota 
však nemôže ostať záležitosťou 
hierarchie, jednotu treba budovať 
od najmenších spoločenstiev. Ro-
dina je najmenšia bunka spoloč-
nosti a rodina je malou Cirkvou; 
ďalej farnosť, diecéza, všeobecná 
Cirkev. A tu je priestor pre naše 
angažovanie sa za jednotu.

Jednota v rodinách, farnos-
tiach, diecéze. 

Na čom zvyčajne krachuje úsi-
lie o jednotu? Jednotu ničí hriech. 
Všade tam, kde je nádej, že sa 
bude čosi pekné rozvíjať, nejaké 
krásne Božie dielo, Pokušiteľ vy-
víja úsilie o vnesenie rozdelenia 
a narušenie jednoty. Kde niet jed-
noty, dielo sa rozsype. Kde každý 
ťahá iným smerom, ťažko sa bude napredovať. Jednota sa 
rozplynie, keď človek prejaví svoju temnú stránku: pýchu, 
sebectvo, ješitnosť, závisť, hnev, nadradenosť... 

Od Nanebovstúpenia Pána prebieha novéna zoslania 
Ducha Svätého. Nech Duch Svätý, ktorý vedie k jednote, 
nachádza živnú pôdu na svoje pôsobenie. 

27. 5. 2012
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

(Jn 15, 26 – 27; 16, 12 – 15)
Deň Turíc bol sprevádzaný znameniami: hukot z neba, 

ohnivé jazyky, rozprávanie v jazykoch o veľkých Božích 
skutkoch. Ľudia naplnení Duchom Svätým začali svedčiť. 
Najprv iba v Jeruzaleme a postupne v celom vtedajšom ci-
vilizovanom svete. Deň Turíc prežívame ako spoločenstvo, 
ale prežívame ho i každý osobne. Pripomína to kňaz M. 
Maliński v knihe zamyslení Náš každodenný chlieb. Píše 
o tom, že Duch Svätý nezostúpil len kedysi na tých, čo boli 
zhromaždení vo večeradle. On môže zostúpiť i na teba, len 
ho o to pros. Nech ťa osvieti, aby si porozumel, aký veľký 
význam má pre teba každý tvoj dobrý skutok, aký veľký 
význam má pre teba každý tvoj hriech. Nech zostúpi a po-
môže ti veriť, modliť sa, milovať Boha a blížneho. Nech za-
ženie smútok a prinesie ti radosť zo života, radosť zo života 
v Pravde. Úvaha končí výzvou k prosbe, aby Duch Svätý 
zostúpil a zmenil život.

3. 6. 2012
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

(Mt 28, 16 – 20)
Aj pre tých najmúdrejších je ťažko pochopiteľná prav-

da, že Boh je jeden a predsa existuje v troch osobách, 
v trojitom vzťahu lásky. Učenie o Trojici nie je vymyslené, 
ale je výsledkom skúsenosti. Pochádza z poznania toho, čo 
Kristus povedal a čo robil a čo sa dalo vo veriacom, roz-
mýšľajúcom prostredí na základe jeho slov a činov potom 
postupne formulovať. Pri pohľade na pohanské mytoló-
gie (náboženstvá) zistíme, že napr. grécky boh otec Zeus 
sa zobrazuje ako lenivý, nevypočítateľný, panovačný. Otec 

tam síce stelesňuje moc, ale chý-
ba dobrota a istá rovnováha pri 
nesení zodpovednosti. Celkom 
inak vyzerá otec v Starom zákone 
a ešte inak v Ježišovej reči na vr-
chu. Tu je už moc spojená so zod-
povednosťou a my máme pred 
sebou obraz správne usporiada-
nej a s láskou zjednotenej moci, 
ktorá nepanuje na základe stra-
chu, ale prináša dôveru. 

Otcovstvo Boha znamená prí-
klon k nám, naše vnútorné prija-
tie Bohom tak, aby sme mu v ot-
covskej láske mohli patriť. Jeho 
otcovstvo znamená určite aj to, 
že nám stanovuje miery, že nás 
napráva, s prísnosťou, ktorá zna-
mená lásku a ktorá sa vždy opiera 

o odpustenie. Príbeh o stratenom synovi je najdojímavej-
ším zobrazením Boha Otca, ktoré sme v Novom zákone 
dostali z Ježišových úst. 

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Krajania Katarína a Jozef Nemcoví z Novej Belej 
s nostalgiou spomínajú na deň 28. januára 1962. 
Práve vtedy si povedali svoje áno a v súlade so 

sľubom vytrvať v láske, porozumení a vzájomnej podpore 
do konca svojich dní sa snažia vytrvať dodnes. Práve v tom-
to roku oslávili polstoročie spoločnej cesty životom a po-
rozprávali sa s nami o svojich radostiach i starostiach. Ako 
povedali, v časoch ich mladosti si mladí ľudia hľadali svoju 
druhú polovičku obyčajne vo svojej obci, prípadne vedľaj-
šej. Možno to bolo spôsobené aj tým, že ľudia pred tými 
päťdesiatymi rokmi nemali k dispozícii osobné autá, ako je 
to dnes, preto ani nehľadali ďaleko svoju lásku. Podľa jubi-
lantov, láska je tá najkrajšia vec pre novomanželov a potom 
aj deti, ktoré z nej vzídu. V minulosti pri výbere životného 
partnera zohrá-
vala dôležitú 
úlohu majetnosť 
ženícha a mladu-
chy. Keďže ľudia 
sa živili hlavne 
prácou na gaz-
dovstve. Dnes 
sa nám to zdá 
možno smieš-
ne, ale vtedy od 
počtu hektárov 
závisela prospe-
rita mladých na 
vlastnom gaz-
dovstve. Ľudia 
žili z plodov, 
ktoré si sami vy-
pestovali. Čím 
bolo gazdovstvo 
väčšie, tým tá 
prosperita bola 
vyššia, keďže nadbytočnú časť úrody mohli predať a z toho 
žiť. Mnohí sa čudujú, prečo starší ľudia, ktorí už nevládzu, 
chcú takto usilovne pracovať na gazdovstve. Vychádza to 
z ich úcty k pôde, ktorá je ich živiteľkou.

Manželov Nemcových spojilo silné puto lásky. Obaja 
pochádzajú z Novej Belej. Katarína sa narodila 12. novem-
bra 1938 v slovenskej rodine Michala a Márie (rod. Bed-
narčíkovej) Krištofekovcov. Mala troch mladších súroden-
cov, bratov: Andreja, Františka a Jána, ktorí sú už nebohí. 
V rodisku absolvovala základnú školu. Neskôr pracovala na 
hospodárstve rodičov a štyri roky v obuvníckom podniku 
„NZPS Podhale“ v Novom Targu. Keď sa vydala a narodili 
sa jej deti, prestala pracovať v podniku a venovala sa ich 
výchove. Popritom gazdovala na svojom gazdovstve.

Jej manžel Jozef je od nej o tri mesiace mladší. Narodil 
sa 21. februára roku 1939 v rodine Valenta a Heleny, rod. 
Vaksmundzkej. Jozef poznal Katarínu od detstva. V škole 
sa stretávali na chodbe či na spoločných vyučovacích hodi-
nách. Tak, ako to bolo spomenuté, pôda bola dôležitou ži-

viteľkou a Jozef sa ju učil obrábať od svojho otca. Zaľúbil sa 
Kataríny, ale musel ešte trošku počkať, keďže dostal povo-
lávací rozkaz na vojenčinu. Po návrate domov pomýšľal na 
svoju budúcnosť a chcel založiť rodinu. Na pytačkách do-
stal Jozef súhlas od Kataríniných rodičov a vtedy už mohli 
pomýšľať na svadbu. Príprava svadby tiež vyzerala ináč ako 
dnes. Prakticky od pytačiek sa o mesiac konala svadba. 
Dnes to treba plánovať už aspoň rok dopredu. Svoje ÁNO 
si naši zlatí jubilanti povedali v rímskokatolíckom kostole 
sv. Kataríny Alexandrijskej v Novej Belej. Snom každého 
manželského páru sú deti. Manželia Nemcoví majú tri deti, 
dcéry Danutu a Máriu i syna Jozefa. Deti sa osamostatnili 
a založili si vlastné rodiny. Dcéra Danuta a syn Jozef bývajú 
v rodnej obci, zatiaľ čo dcéra Mária sa vydala do Krem-

pách. V súčas-
nosti sa man-
želia Katarína 
a Jozef ešte sa 
venujú gazdov-
stvu a pomá-
hajú synovi. 
Tešia zo svojich 
vnukov a vnu-
čiek, ktoré sú 
ich radosťou. 
Zlatú svadbu 
oslávili v ro-
dinnom kruhu. 
Bola to pre 
nich príležitosť 
na spomienky 
a spätný po-
hľad na uply-
nulé spoločné 
roky manžel-
stva. Manželia 

Nemcoví patria medzi dlhoročných a verných čitateľov Živo-
ta, ktorý je pre nich zdrojom informácií o krajanskom dianí. 

Krajan Jozef popri gazdovstve pracoval aj v Stavebnom 
podniku Podhale. Obyčajne to bola práca v Novom Tar-
gu, Zakopanom alebo blízkom okolí. Mal chuť do práce 
a vďaka tomu si mohol privyrobiť a aj gazdovať. - Voľakedy 
robotník na stavbe pracoval osem hodín a po pracovnej 
dobe som stihol urobiť aj veľa práce doma, podotkol Jozef. 
Dnes, aby muž uživil rodinu musí pracovať na stavbe oveľa 
dlhšie.

Ako nám na záver povedali jubilanti, život im ubiehal 
pri výchove detí, práci, radostiach a starostiach. Niekomu 
sa môže zdať, že 50 rokov spoločne prežitých je veľa. Ver-
te mi, že v očiach oslávencov nielen v tomto prípade, ale 
všetci, ktorí sa dožili tohto krásneho jubilea, majú nádej, 
že osud im dožičí ešte dlhší spoločný život. Prajeme naším 
jubilantom, aby sa ešte dlhé roky tešili zo spoločnej púte 
životom. 

Dorota Mošová

Zlatá svadba kataríny a Jozefa  nemcových
zlatí Jubilanti
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čriepky z HiStórie

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY Xi.
Delimitácia – obdobie nádeje 
a beznádeje

Po rozdelení Oravy neboli všetci Slováci žijúci na území 
pripojenom k Poľsku naklonení opcii a vysťahovaniu sa do 
Československa. Súviselo to jednak s tradičným pripútaním 
k pôde – k rodnej zemi, ktorú dedili z generácie na generá-
ciu. Tento postoj azda najlepšie vystihuje citát z brožúrky 
Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko:„Čo vysťahovať? 
Či máme naše posvätné hroby, hory, polia a naše rodin-
né sväzky tu nechať Poliakom? Nie! Tu je predrahá kolíska 
nášho života, tu ostaneme a tu zomreme.“1

Veľkú nádej pritom Slováci žijúci na pripojenom území 
hornej Oravy vkladali do delimitačnej komisie, ktorá bola 
prejudikovaná už rozhodnutím z 28. júla 1920 a ktorá bola 
oprávnená predkladať konferencii veľvyslancov návrhy na 
zmeny, ktoré sa jej budú zdať v záujme jednotlivcov alebo 
vzhľadom na zvláštne miestne okolnosti oprávnené.2 Táto 
Commission de delimitation bola zložená zo zástupcov 
Francúzska (podplukovník Uffler), Veľkej Británie (podplu-
kovník Carey), Talianska (podplukovník Pellicelli), Japonska 
(major Ardo) a zástupcov československej i poľskej strany. 
Pred jej príchodom: „Ľud z každej dediny si zvolil deputá-
ciu k tej nádejnej komisii... ktorú ...čakal ako skutočného 
Mesiáša.“3 V novembri 1920 poslali delimitačnej komisii 
rezolúciu proti pripojeniu k Poľsku obyvatelia Hladovky, 
kde konštatovali že: „pod poľským jarmom biť nekceme aňi 
nebuďeme“.� Vodcovia tejto akcie boli okamžite zatknutí 
a odvedení do Krakova.5 Podobne obyvatelia Bukoviny-
Podsklia vyslali k delimitačnej komisii početnú deputáciu 
s požiadavkou, aby bola obec pričlenená k Českosloven-
sku.6 Obyvateľstvo však bolo odkázané viac-menej na seba 
a stal sa dokonca prípad, keď predstaviteľ československej 
strany s delimitačnou komisiou jednoducho neprišiel.7

Nádej do delimitačnej komisie však vkladala aj poľská 
strana. Na konferencii v Novom Targu, zvolanej na 27. 

1  BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko. Pittsburgh Pa. : Výbor pre 
celok Slovenska, 1922, s. 15.
2  KLIMKO, J.: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava : Ob-
zor, 1980, s. 117.
3  BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 18.
�  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Oravská župa (ďalej OŽ), Rezolúcia oby-
vateľov Hladovky z 26. novembra 1920, 1198/1920.
5  Státní ústřední archiv v Praze (ďalej SÚA Praha), Presidium ministerské rady 
(ďalej PMR), Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 19, 6991/22.
6  Archiwum muzea Tatrzańskiego v Zakopanom (ďalej AMT Zakopane), 
Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
7  BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 18.

augusta 1920, Jan Bed-
narski zdôraznil, že: „...
pričlenenie 27 obcí zo 
Spiša a Oravy nie je ešte 
definitívnym rozhodnu-
tím. Onedlho sa zíde de-
limitačná komisia, ktorá 
môže ovplyvniť zmenu 
týchto hraníc...“8. Poľská 
strana dúfala v pripoje-
nie ďalších oblastí a roz-
širovala správy o úprave 
hraníc v prospech Poľ-
ska.9 Ďalej pokračovali 
letákové akcie. Známy 
polonofil Július Bojarski, 
ktorý v plebiscitnom období založil trojčlennú poľskú ná-
rodnú radu v Starej Ľubovni, preniesol cez hranice z Poľska 
14 archov obsahujúcich na stroji písaný protest proti roz-
hodnutiu mierovej konferencie v Paríži, spojený so žiados-
ťou, aby bol v ďalších oblastiach, ktoré nepripadli Poľsku 
uskutočnený plebiscit.10

Očakávania oboch strán však boli značne nereálne, 
pretože delimitačná komisia nemala kompetencie výraz-
nejšie zasiahnuť do už určenej hraničnej čiary. Mohla na-
vrhnúť len určité drobné zmeny, najmä ak nová hraničná 
čiara spôsobovala miestnym obyvateľom problémy pre-
dovšetkým hospodárskeho rázu. Na hornej Orave sa vyex-
trahoval problém rozľahlej obce Nižná Lipnica, ktorá bola 
novou hraničnou čiarou rozdelená medzi Československo 
a Poľsko. Obyvatelia časti obce, ktorá pripadla Poľsku tak 
mali problém dostať sa k svojmu majetku v miestnych čas-
tiach Prívarovka a Skočiky, ktoré zas ostali v Českosloven-
sku a naopak. Panovala tu veľká nespokojnosť.11 Taktiež 
časť chotára Hladovky (4 domy) ostala v Československu 
a zvyšok pripadol Poľsku. V tejto obci i priľahlej Suchej 
Hore vládla s pripojením k Poľsku veľká nespokojnosť, 
ktorú obyvateľstvo prejavovalo písaním memoránd za 
pripojenie k Československu12, ochotou sa vo väčšine vy-
sťahovať do Československa13 a postaviť sa proti poľskej 
nadvláde aj so zbraňou v ruke14.

8  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 
Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 
s. 828.
9  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa (ďalej SŽ), 1280/1922; 
Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej ŠTZ Levoča), 1756/1921; 447/1924.
10  ŠA Levoča, ŠTZ Levoča, IV. 1088/1919.
11  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 
11. 1920.
12  ŠA Bytča, OŽ, Rezolúcia obyvateľov Hladovky z 26. novembra 1920, 
1198/1920.
13  ŠA Bytča, OŽ, 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.
14  Vodcom tohto protipoľského povstania bol Ján Brunšák – Palivoda z Hladov-
ky, ktorý po povstaní ušiel do Československa. Štátny archív v Bytči, pobočka 
Dolný Kubín (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Okresný úrad v Trstenej (ďalej OÚ Trstená), 
Hladovka a Suchá Hora – pridelenie k ČSR, 126/1923 prez.

Pečiatka československej delegácie



č. 5/2012 • roč. 54 • 1�

Pod vplyvom týchto uda-
lostí bola poľská strana nako-
niec ochotná vzdať sa Hladovky 
a Suchej Hory výmenou za Prí-
varovku a Skočiky. Delimitačná 
komisia tak Veľvyslaneckej rade 
predniesla návrh, aby na Orave 
Poľsko odstúpilo Českosloven-
sku Suchú Horu a Hladovku za čo 
bude k Poľsku pripojený zvyšok 
katastra obce Nižnej Lipnice15, čo 
rada 25. mája 1921 aj odsúhlasi-
la.16 Realizáciu rozhodnutia brz-
dilo nedoriešenie delimitácie na 
spišskom úseku, kde sa vyextra-
hoval spor o tatranskú obec Ja-
vorinu, ktorý sa riešil ešte ďalšie 
tri roky.17

Keď sa začiatkom roku 1924 
rozšírila správa, že Poľsko je 
ochotné za Javorinu urobiť ďal-
šie ústupky na Orave, požiadali 
viaceré oravské obce o pripo-
jenie k Československu: „Zprá-
va o pojednávaní delimitačnej 
komisie československo-poľskej 
ešte viac mysle ľudu na poľskej 
Orave rozčúlila, takže čo chvíľa 
dochádzajú ku mne a pýtajú sa 
o radu čo majú robiť. Dal som 
im tú úpravu, aby poľských vrch-
ností poslušní boli, voči štátu poľ-
skému lojálne sa držali, lebo jest 
málo nádeje, že by naspäť prišli 
ku Československu.“18 Prosby 
o pripojenie predložili obyvatelia 
všetkých oravských obcí s výnim-
kou oboch Lipníc a Jablonky, čo 
Okresný úrad v Trstenej odôvod-
ňoval tým, že predstavenstvo 
v spomenutých troch obciach 
je poliakofilské a preto nemohli 
obce takéto žiadosti podať. „Celý 
pohyb za pridelenie poľskej Ora-
vy ku Československu má základ 
národnostný a hospodársky. Je 
pravda, že obyvateľstvo všetkých 
týchto obcí používa iného náre-
čia ako na slovenskej Orave tzv. 
„goralského“, ktorý vykazuje nesporne poľské rečové vply-
vy, ale vzdor tomu nepovažuje sa ľud sám na žiaden pád za 

15  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Memoriał w sprawie granicy na Orawie wsi 
Lipnica Wielka, 327/1923 prez.
16  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa 
Slovenskej ligy, 1946, s. 68.
17  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Hladovka a Suchá Hora – pridelenie k ČSR, 
126/1923 prez.
18  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie k Čes-
koslovensku, 40/1924 prez.

Poliakov, ale za Slovákov, žiada si slovenskú kázeň v kostole 
a slovenské vyučovanie v škole. Poneváč ale vo všetkých 
obciach slovenskí učitelia neznajúci poľsky boli odstránení 
a poľskými nahradení, takže sa vo všetkých školách po poľ-
sky vyučuje, pociťuje to obyvateľstvo ako krivdu.“19

Na schôdzke medzinárodnej československo-poľskej 
rozhraničovacej komisie konanej 11. februára 1924 v Brne 

19  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie k Čes-
koslovensku, 40/1924 prez.

Prvá strana Rezolúcie obyvateľov Hladovky proti pripojeniu k Poľsku (ŠA Bytča)
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sa delegáti zhodli, že boli už splnené podmienky pre ob-
sadenie časti Oravy, ktoré boli rozhodnutím komisie pri-
pojené k Československu či k Poľsku. Následne boli česko-
slovenskou a poľskou vládou splnomocnení komisári, ktorí 
sa na konferencii 29. apríla 1924 v Krakove dohodli, aby sa 
presunutie demarkačnej čiary na Orave vykonalo v dňoch 
2. až 5. júna 1924.20 Ešte v polovici apríla 1924 žiadali zú-
falí obyvatelia Hladovky a Suchej Hory o čím skoršie pri-
pojenie k ČSR, pretože Poliaci rozširovali správy, že obce 
Československu nevydajú a pročeskoslovensky zmýšľajú-
cim občanom vymerali nepomerne vysoké dane.21

Rozhraničovanie na Orave sa začalo 2. júna 1924 o 10. 
hodine na železničnej stanici v Suchej Hore. Českosloven-
skú delegáciu viedol komisár Václav Roubik, jeho zástup-
com bol ministerský rada Evžen Durych a zememeračský 
rada Stanislav Veverka. Poľskú stranu prezentovali komisár 
Walery Goetel, jeho zástupca major Bronisław Romani-
szyn a prednosta technickej služby Roman Gryglaszewski. 
Cieľom bolo prevzatie obcí Suchá Hora a Hladovka a odo-
vzdanie časti Nižnej Lipnice Poľsku. Súčasťou bolo tiež nie-
koľko drobných úprav v neobývaných oblastiach.22 Už na 
druhý deň, 3. júna o 19. hodine, došlo k posunutiu demar-
kačnej čiary a následnému presunutiu pohraničných stráží 
na novú štátnu hranicu pri Hladovke a Suchej Hore. Obce 

20  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Hranice československo-polská demarkační 
čára, 734/1924 prez.
21  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosba obyvateľov obcí Hladovka o čím skoršie 
prevzatie do ČSR, 344/1924 prez.
22  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Hranice československo-polská – demarkační 
čára, 731/1924 prez.

tak prešli do československej správy, pričom boli pridelené 
k obvodnému notariátu v Liesku.23 Už 4. júna 1924 zložili 
členovia novovymenovaných správnych komisií v oboch 
pripojených obciach sľub vernosti ČSR a ešte v ten istý deň 
školský inšpektorát v Trstenej prevzal do správy školy v Su-
chej Hore a Hladovke.24

Dňa 5. júna 1924 pokračovala delegácia do Nižnej Lip-
nice25, kde spísali predstavitelia slovenskej a poľskej sa-
mosprávy i colných úradov dodatkový protokol a dohodu 
o vzájomnej výmene obecných pečiatok, čistých blankiet 
dobytčích pasov a matrík z obcí Suchá Hora, Hladovka 
a časti Nižnej Lipnice. Zároveň sa dohodli, že colné orgány 
nebudú klásť prekážky pri prevoze osiva, úrody a roľníc-
keho náradia cez hranicu. Okrem toho prerokovali otázku 
nových colných prechodov.26 Keď župan po podpísaní záve-
rečného protokolu odchádzal z Lipnice, našiel svoj úradný 
automobil ozdobený kvetmi. Okolo neho stál zástup žien 
a dievčat, ktoré na jeho otázku, čo to znamená odpoveda-
li, že sa takto prišli rozlúčiť: „Nezabúdajte na nás, ako my 
na Vás nezabudneme.“27

23  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Hladovka a Suchá Hora – prevzatie od Poľska, 
4735/1924 prez.; ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Správa o nachádzajúcich pred-
metoch v obci Hladovka, 1131/1924 prez.
24  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Zápisnica o prevzatí rim. kat. ľud. škôl v Suchej 
Hore a Hladovke zo 4. júna 1924.
25  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Osvedčenie pre malý pohraničný styk zo 4. júna 
1924.
26  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Dodatok protokolu podkomisie administratív-
nej z 5. júna 1924.
27  GOLVOŇ, J.: Monografia obce Hladovka. Hladovka : Kubík, 2010, s. 31.

Nižná Lipnica bola pôvodne rozdelená medzi Československo a Poľsko (SNK Martin)



č. 5/2012 • roč. 54 • 1�

Jablonka

Dlhé roky bola naša ľubozvučná slovenčina vo vše-
obecnovzdelávacom lýceu v Jablonke na pokraji vymretia. 
Chodilo na ňu len niekoľko žiakov a boli dokonca ročníky, 
v ktorých sa vôbec nevyučovala. Ale posledných niekoľko 
rokov bolo výnimkou. Namiesto troch či štyroch žiakov za-
písaných na slovenčinu bolo ich v jednej skupinke okolo 
dvadsať, takže výrazne narástol počet študentov, ktorí si 
tento jazyk vyberali. Stalo sa tak vďaka zmene, na základe 
ktorej si slovenčinu mohli vyberať nielen študenti jednej 
triedy lýcea, ale všetci študenti, teda aj tí, čo chodia na 
priemyslovku. Tento trend bol optimistický, pretože za po-
sledné roky si nepamätám ročník, v ktorom by na sloven-
činu chodilo menej ako desať študentov. Neviem si preto 
vôbec vysvetliť, prečo vlani, na začiatku školského roka 
sa do ponuky školy slovenčina nedostala. A pritom bolo 
niekoľko študentov, ktorí mali záujem učiť sa tento jazyk. 
Hlavne, ak podotknem, že tento rok prišlo do Združenej 
školy v jablonke niekoľko žiakov z Podvlka, ktorí sa tam na 
základnej škole slovenčinu učili. Začínam sa obávať o osud 
jazyka, ktorý bol pôvodným vyučovacím jazykom na tej-
to strednej škole, o ktorú tak urputne bojovala slovenská 

menšina na Orave a ktorej vznik silne podporoval počas 
svojho pôsobenia aj konzul ČSR v Katoviciach JUDr. Matej 
Andráš. Či nadíde tá smutná chvíľa, že sa slovenčina natr-
valo vytratí z tejto školy? Žiaľ, najnovšia školská reforma 
v Poľsku tomu nasvedčuje.

V polovici apríla som sa vybral na hodinu slovenčiny 
najprv medzi maturantov, teda do spojenej skupinky tre-
tiakov z lýcea a štvrtákov z priemyslovky a ďalšiu hodinu 
som strávil s ich o rok mladšími kolegami. Prichádzajúc 
k starším mala na mňa čakať skupinka devätnástich štu-
dentov, ale nakoniec boli na hodine len štyria. Ostatní sa 
už pripravovali na maturitné skúšky. Trochu ma to síce 
zaskočilo, ale ako som neskôr zistil, v triede zostali len tí 
najaktívnejší. Náš spoločný rozhovor sme upriamili na via-
ceré oblasti. Okrem plánov do budúcnosti sme sa zame-
rali na ich spomienky na Slovensko, na hodiny slovenčiny, 
a aj to, či už využili slovenčinu v bežnom živote, či už na 
trhu alebo počas cesty na Slovensko. Čo sa týka smerov, 
ktoré by boli pre krajanských študentov z Poľska zaujíma-
vé, nepochybne k nim patrí slovenský jazyk v kombinácii 
s nejakým svetovým jazykom. Vďaka tomu by mohli nájsť 
v budúcnosti zaujímavé uplatnenie v práci i v krajanskej 

komunite. Žiaľ, takáto kombinácia učiteľských predmetov 
nie je v študijnej ponuke Slovenskej republiky pre krajan-
ských študentov, v rámci ktorej by študenti mohli dostávať 
taktiež štipendium.

Časť študentov sa však chce so školou rozlúčiť a chce si 
pohľadať prácu vo svojom odbore. Niektorí končili infor-
matiku, iní gastronómiu. Preto som sa chcel pri tejto prí-
ležitosti dozvedieť, či sa napríklad v rámci reštauračných 
služieb učili niečo o slovenskej kuchyni, teda aké sú národ-
né jedlá, či by dokázali v Poľsku vytvoriť slovenskú reštau-
ráciu a pod. Žiaľ, aj keď k hranici je len kúsok, na žiadnom 
inom predmete okrem slovenčiny sa o slovenskej menšine 
v Poľsku či slovenskej kultúre ako takej nič nenaučili. Na-
priek tomu im prajeme veľa úspechov v štarte do života 
v dospelosti, aby všetko, čo sa v škole naučili, dokázali aj 
plodne v živote využiť.

Ďalšiu hodinu mali druháci z lýcea spolu s tretiakmi 
z priemyslovky. Túto skupinku tvorí trinásť študentov. Keď-
že ich ešte zatiaľ nečakala maturitná skúška, na ktorú by sa 
museli poriadne pripraviť, boli trochu zhovorčivejší. Táto 
skupina je naozaj živá. Síce v speve sa to príliš neprejavilo, 
akosi pozabudli popri slovách na melódiu, napriek tomu 
musím povedať, že ich slovenčina je pekná. Občas sa síce 
aj tu na severe prejaví vplyv tvrdého bratislavského de, 
te, ne, le, ale okrem tejto drobnosti si počínali vynikajúco. 
O ďalších plánoch ešte veľmi nerozmýšľali a tak sme náš 
rozhovor zamerali na slovenskú menšinu a na slovenskosť 
tohto malinkého regiónu na juhu Poľska. Zaujímal som sa 
hlavne o to, čo sa v tomto smere naučili na iných predme-
toch. Pani učiteľka Anna Lenčovská síce zdôrazňovala, že 
mnohé tieto veci preberali na slovenčine, mňa zaujímalo 
to, nakoľko  vedomosti o Slovensku a slovenskej menši-
ne vyplývajú z poznatkov z iných predmetov. Nuž, chvála 
Bohu, že tú slovenčinu majú, pretože inak by o tom malom 
Slovensku asi nič nevedeli. Verím však, že sa ešte za ten 
rok, ktorý majú pred sebou, niečo o Slovensku naučia. Veď 
predsa chodia do školy, ktorú založili Slováci.

Budúci rok ukáže, či slovenčina ako jeden z cudzích ja-
zykov na jablonskom lýceu prežije či nie. Verím, že áno, 
inak všetky snahy v rámci o opätovné prepojenie oboch 
častí Oravy by boli asi len teoretickým snom, za ktorým 
nejde žiadna konkrétna snaha o napravenie niečoho, čo 
bolo skoro pred sto rokmi zničené.

Marián Smondek

Čo s tou našou slovenčinou na lýceu?



1� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Moderné 
pouličné osvetlenie vo Veľkej Lipnici

Nech si však nikto nemyslí, že nové lampy stoja 
v celej obci, to nie, stoja len pozdĺž krátkeho 
úseku cesty v dolnej časti obce a je ich vcelku 

sedem, ale napriek tomu stoja za pozornosť. Tento krátky 
úsek cesty je veľmi dobre osvietený, a pritom pohľad na 
okolie nám nezacláňajú žiadne káble. Jednoduché, mo-
derné lampy s malým lietadielkom a slnečným kolektorom 
majú za sebou prvú zaťažkávajúcu skúšku, zimu, ktorá bola 
tento rok na Orave poriadne mrazivá. Ako sa teda tieto 
moderné lampy dostali až pod Babiu horu, o tom sme sa 
zhovárali s Mariuszom Wnękom, predsedom Gminnej rady 
vo Veľkej Lipnici.

Ako sa najmodernejšia technológia osvetlenia ulíc do-
stala práve do Veľkej Lipnice?

- Vlani som sa zúčastnil sympózia v Krakove, ktoré bolo 
venované obnoviteľným zdrojom energie. Ja som sa vtedy 
viac zaujímal o programy týkajúce sa dofinancovania ná-
kupu slnečných kolektorov na zohrievanie vody pre obyva-
teľov. Tam som sa zoznámil s predstaviteľmi firmy Baffley 
Energy z USA, ktorá tu prezentovala takéto technológie. 
Začali sme sa zhovárať o iných možnostiach obnoviteľnej 
energie. Nápad sa mi zdal byť dosť zaujímavý, pretože via-
cerí obyvatelia Veľkej Lipnice žiadali o dosvietenie svojich 
ulíc. Neskôr, keď sme sa bližšie začali zaoberať obnoviteľ-
nou energiou, zistili sme, že postavenie takejto solárnej 
lampy je v konečnom dôsledku lacnejšie ako postavenie 
tej tradičnej. Cena jednej takejto lampy vychádza približ-
ne na 3 000 amerických dolárov, čo síce nie je málo, ale 
pri postavení takýchto lámp sa obchádza všetky procedúry 

spojené so stavebným povolením, pretože na postavenie 
tradičných lámp je potrebný projekt, súhlas na postavenie, 
prenájom. A k tomu treba dodať ešte stĺpy a vykonanie 
celého nového elektrického vedenia, ktoré sa ťahá tradič-
ne po stĺpoch alebo zemou, čo sa zasa spája s výkopmi. 
Ani jedna z týchto možností nie je najlacnejšia. A pri týchto 
moderných lampách z toho všetkého zostáva len súhlas na 
ich montáž podľa toho, kde budú tieto lampy stáť. V prípa-
de našich lámp sme sa museli dohodnúť s okresom. Tak-
že celá procedúra sa tým výrazne skrátila a tým sa ušetril 
i čas, i peniaze. Ďalšie výdavky sú spojené s exploatáciou 
lámp, pretože za energiu treba platiť. A tieto výdavky sa 
neustále zvyšujú. Okrem toho treba platiť za konzerváciu, 
elektrárni sa platí za to, že na ich stĺpe lampa visí a pod. 
Treba k tomu dodať, že na kúpu týchto lámp je možné zís-
kať dofinancovanie z Európskej únie až do výšky 75 per-
cent. Vzhľadom na to tento fakt takéto pouličné osvetlenie 
je bezkonkurenčne najlacnejšie z hľadiska ceny montáže, 
ako aj ďalšej exploatácie. 

Máte pravdu, ale k tomu dochádza problém batérií, 
ktoré nebudú celý čas v takom ideálnom stave.

– Lampy, ktoré máme u nás vo Veľkej Lipnici, sme do-
stali od tejto firmy zadarmo. U nás boli tieto lampy po-
stavené z jednej strany ako istá forma reklamy, na druhej 
strane firma tieto lampy u nás testuje. Hľadala totiž miesto 
s náročnými klimatickými podmienkami. Aj preto montáž 
prebehla veľmi rýchlo, pretože výrobcovi veľmi záležalo na 
tom, aby vyskúšal, ako tieto lampy fungujú v zime.
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veĽkÁ lipnica
Ako napokon dopadol tento test, veď v tomto roku bola zima naozaj po-

riadna?
– To je naozaj pravda, ale lampy svietili. Zo začiatku bol ten problém, že ba-

térie v lampách bolo potrebné formátovať, aby sa naplno využila ich kapacita. 
Preto ich bolo potrebné najprv plne nabiť, ale lampy v tom čase nemohli svietiť, 
a následne batérie úplne vybiť, a teda lampy v tom čase museli svietiť, a pritom 
batérie v tom čase nemohli byť vôbec nabíjané. A toto bolo potrebné zopakovať 
trikrát.

Aké technológie sú využité v týchto lampách?
– Zdrojom svetla v týchto lampách je dióda SMD. Patrí medzi najnovšie tech-

nológie na trhu využívajúce LED diódy, ktoré svietia jasným bielym svetlom, 
avšak spotrebúvajú omnoho menej energie ako klasické lampy. Vďaka tomu 
je naše pouličné osvetlenie úplne sebestačné. Lampy majú dva zdroje energie. 
Prvým zdrojom energie sú solárne fotovoltaické panely. Premieňajú ony slneč-
né svetlo na elektrickú energiu. Pritom však nepotrebujú priame slnečné svet-
lo. Stačí im i také, aké je v zamračené dni. A síce solárne panely nie sú veľké, 
ich výkonnosť je lepšia ako pri tradičných solárnych paneloch. Druhým zdrojom 
energie je veterná turbína, teda to malé lietdielko, ktorá vyrába elektrický prúd 
vďaka vetru. Vyrobená energia sa pomocou špeciálneho kontrolného zariade-
nia dostáva do gélových batérií, na ktoré sú napojené lampy. Celý tento proces 
je riadený počítačom. Vďaka nemu sa lampy dajú programovať a taktiež sa dá 
nastaviť intenzita svietenia. Firma nám už poslala moduly, vďaka ktorým budú 
lampy naplno svietiť od súmraku do polnoci, neskôr budú svietiť len na polo-
vicu a nadránom sa opäť rozsvietia naplno. A pritom ich svetlo je jasné, biele 
a omnoho výraznejšie v porovnaní s tradičnými lampami.

A aké sú prvé dojmy a efekty skúšobnej exploatácie lámp?
– My sme s lampami spokojní. Avšak výrobca našiel niekoľko detailov, ktoré 

by chcel modifikovať, napr. zmeniť vrtuľu veternej turbíny na päťlistú namiesto 
aktuálnej trojlistej. Dôležité totiž je, kde také lampy stoja. Či je to otvorené 
priestranstvo alebo niekde medzi domami, či sa nachádzajú v tieni stromov, ale-
bo na priamom slnku. Jednotlivé lampy sa prispôsobujú podmienkam, v akých 
budú stáť a pracovať. Napr. u nás je zaujímavé to, že idúc okolo lámp vidíme, 
že nie vždy sa všetky vrtule turbín krútia, ale len niektoré, a to nie takým spôso-
bom, že sa točí prvá, druhá a tretia, ale napr. prvá, štvrtá, a šiesta, teda napriek 
tomu, že stoja blízko seba nie všetky stoja v tom istom veternom koridore.

Ako dlho dokáže taká lampa svietiť bez nabíjania? Dokáže presvietiť celú 
noc?

– Áno, mala by. Výrobca informuje, že takáto lampa by mala svietiť tri dni pri 
plnom nabití batérie. Ako sme už však stihli pretestovať, v náročných zimných 
podmienkach, sa tento čas skracuje do jedného dňa. Preto sa firma rozhodla 
modifikovať tieto lampy, namontovať väčšie solárne panely, pretože v zime, keď 
je chladno a noci sú dlhé 14 až 16 hodín, sa energia z batérii rýchlejšie vyčerpá-
va. Z toho dôvodu by mali byť založené aj batérie s väčšou kapacitou. Našťastie, 
batérie našich lámp nie sú montované nad zemou, ale sú ukryté v zemi v hĺbke 
cca 1 meter pod lampou v dobre zaizolovanej skrinke, takže dokážu pracovať aj 
pri takých silných mrazoch, aké sme mali tento rok u nás na Orave. Vďaka tomu 
na ich prácu ani taká extremálna zmena teploty nevplýva a tým sa predlžuje aj 
ich životnosť na 5 až 7 rokov.

Dokázali by tieto lampy svietiť aj v uzavretých dolinách, ktoré sú večne 
v tieni?

– Myslím si, že áno. Je to skôr otázka prispôsobenia lampy k podmienkam, 
aké panujú na danom mieste. Sú totiž turbíny, ktoré sú omnoho citlivejšie na 
vietor ako tie naše, montujú sa zvisle, sú drahšie, ale reagujú na najmenší vá-
nok. Je to skôr otázka určenia prioritného spôsobu získavania energie na da-
nom mieste z vetra a slnečného svetla. 

Ďakujem Vám za rozhovor.
Zhováral sa: Marián Smondek
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neDeca

Vo včelíne emila neupauera

Dnešná doba si žiada veľké zmeny v oblasti poľ-
nohospodárskej výroby aj na našich dedinkách. 
Ustúpilo sa od tradičného gazdovania a na-

miesto toho sa zavadzajú stroje. Pred niekoľkými rokmi 
bolo bežné, že pri poľnohospodárskych prácach bola ľud-
ská sila nenahraditeľná, preto si ľudia navzájom vypomá-
hali, aby sa tie práce urobili rýchlejšie. 

Dnes si aj krajan Emil Neupauer z Nedece s úsmevom 
na tvári zaspomínal na neopakovateľný pohľad na pasien-
ky, polia a lúky, na ktorých bolo vidieť gazdov ponáhľajú-
cich sa na jar za pluhom so zapriahnutým koňom alebo 
koňa pasúceho sa na čistinke, ktorý čakal na nakladanie 
usušeného sena. Dnes sú takéto obrázky veľmi zriedkavé. 
Voľakedy ľudia popri obracaní sena mali priestor na roz-
hovory a to utužovalo aj medziľudské vzťahy a istú spo-
lupatričnosť. V súvislosti so zmenami sa prírodné hnojivá 
nahradili umelými a to uvítali roľníci, ale na druhej strane 
je to neprirodzený zásah do prírody. Druhá vec sú silné 
chemické prostriedky na zabíjanie buriny a ich vedomé 
využívanie. Má to priamy vplyv aj na rastlinstvo a s ním 
spojené výrobky, ako napr. peľ, ktorý zbierajú včely a zná-
šajú ho do úľov. 

Krajan Neupauer je včelárom, ktorý sa rád díva na svoje 
včeličky a vie ako s nimi narábať, pretože sa tomu venuje 
už vyše 35 rokov. Zrodenie jeho lásky k včelám sa zača-
lo tým, že mu jeho ujo daroval včelí roj. Prvý úľ si urobil 
sám a tak sa postupne začala jeho vášeň k včelám prehl-
bovať a začal hľadať informácie z tejto oblasti u kamarátov 
včelárov a v odborných časopisoch. Časom svoj chov včiel 
rozšíril, pretože, ako podotkol, finančne sa to oplatí viac. 

Väčší počet úľov vo včelíne prináša viac litrov medu a tým 
aj väčší výnos pre včelára. 

Krajan Neupauer si pamätá časy, keď cukor bol na lístky 
a v gminie Nižné Lapše bolo združených 70 včelárov. Boli 
organizované stretnutia a školenia, na ktorých si včelári 
vymieňali informácie a svoje skúsenosti. Získavali nové po-
znatky. Spoločne si uctievali svojho patróna sv. Ambróza. 
V súčasnosti včelárov ubúda. Doba sa zmenila a človek je 
nútený stále hľadať prácu ďalej od domova, a aj keby boli 
ľudia ochotní sa zaoberať včelárstvom, niektorým už na to 
nezostáva čas. 

Včelár musí mať čas na pozorovanie včiel v každom roč-
nom období, aby vedel ako im pomôcť a zabrániť tomu, 
aby včely nevyhynuli a aby prinášali kvalitný med v čo naj-
väčšom množstve.

Emil Neupauer ako skúsený včelár už pripravil svo-
je včely po zimnom spánku na prvú jarnú znášku, ktorej 
výsledok bude môcť už koncom tohto mesiaca alebo za-
čiatkom júna ohodnotiť pri zbere prvého medu. Podľa E. 
Neupauera, kvalita medu v prvom rade závisí od toho ako 
sa včelár stará o svoje včely. Avšak aj od toho z čoho včely 
znášajú peľ (kvety, stromy) a veľký vplyv na to má aj poča-
sie. Pre zaujímavosť uviedol, že med môže mať ľahko hor-
kú príchuť, ak včely prinesú peľ, napr. z vŕby. 

V súvislosti s tým povedal tiež, že aj využívanie umelých 
hnojív v poľnohospodárstve i záhradkárstve má veľký vplyv 
na kvalitu medu. Roľníci by mali zvažovať, aké množstvo je 
pre naše zdravie prijateľné. A možno viac využívať ekolo-
gické hnojivá. - Zdravá výživa je veľmi vyhľadávaná v mes-
te, ale v poslednej dobe aj na dedine. Ľudia kupujú napr. 
vajcia z domáceho chovu od gazdiniek, ktoré úplne inak 
chutia, ako tie z obchodu, - hovorí E. Neupauer. - Viem, že 
ľudia čoraz častejšie siahajú aj po výrobkoch z medu, ktoré 

sa stávajú populárnymi tiež 
u nás v obci. Častejšie sa med 
objavuje v našom jedálnom 
lístku, najmä v zimnom ob-
dobí, kedy sa takto snažíme 
predísť bežným chrípkovým 
ochoreniam. 

Všetci vieme, že med má 
liečive účinky, ale využíva sa 
aj v kozmetike. Naši pozorní 
čitatelia vedia, že v našom ča-
sopise v rubrike Poradenstvo 
kozmetológa sa uvádzajú ob-
čas recepty na kozmetické 
prípravky s využitím medu. 

Každý z nás si určite neraz 
pochutil na zlatistom slad-
kom medíku, ale ako vidieť 
treba vynaložiť veľa úsilia, 
aby sa k nám ten pohár s me-
dom dostal. Krajanovi Emilovi 
a jeho manželke Márii, ktorá 
mu pomáha vo včelíne, pra-
jeme dobrú medovú sezónu.

Dorota Mošová
Emil Neupauer vo svojom včelíne
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Pieninská ozvena
Mesto Spišská Stará Ves v rámci projektu  ce-

zhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 Brehy 
Dunajca ožijú tradíciou usporiadalo 14. apríla 

2012 prvý ročník súťažnej prehliadky hudobného folkló-
ru na slovensko-poľskom pohraničí v Zamagurí s názvom 
Pieninská ozvena. Organizátorom podujatia bolo mesto 
Spišská Stará Ves a spoluorganizátorom Gminné kultúrne 
stredisko z Nedece. V Kultúrnom dome sa zišli milovníci 
folklóru, ktorí so záujmom sledovali vystúpenia jednotli-
vých súťažiacich. 

Ako uviedli organizátori, poslaním tohto podujatia bolo 
podporovať a rozvíjať lásku k folklóru a podnecovať k aktív-
nej činnosti v tejto oblasti. Umožniť prezentovať výsledky 
svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami 
iných protagonistov. Poskytnúť priestor ako členom, tak 
ich vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívami i sólistami 
toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosfé-
ry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťa-
hu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou sú-
časťou prehliadky je vyhľadávanie nových muzikantských 
a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostred-
kúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej  a di-
váckej verejnosti a taktiež nadviazať cezhraničné kontakty 
a podporovať tak miestnu iniciatívu na slovensko-poľskom 
pohraničí. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo celkom 47 
súťažiacich spevákov sólistov, sólistov inštrumentalistov, 
speváckych skupín a ľudových hudieb zo slovensko-poľ-
ského pohraničia. Pozvanie do odbornej poroty prijali: 
Edmund Pružinský, Helena Gondeková, Mária Gašparová 

(rod. Gondeková), Iveta Simčišinová, Krystyna Milaniak, 
Helena Regecová, Peter Zelina. 

Tejto súťaže sa zúčastnilo Vyšnolapšanské trio: Sindy 
Krišiková, Marzena Šoltýsová a Margita Šoltýsová, ktoré 
nacvičuje v klubovni Spolku vo Vyšných Lapšoch. Za svo-
je vystúpenie získalo trio ocenenie v kategórii speváckych 
skupín. Ďalšími účastníčkami boli sestry Krišíkové Magda-
léna a Dominika. Svojím spevom očarili divákov. Sú to člen-
ky FS Hajduky. Gratulujeme dievčatám k úspechu a pevne 
veríme, že sa s nimi stretneme na ďalších podujatiach.

V kultúrnom programe si mohli diváci i súťažiaci vzhliad-
nuť vystúpenie ĽH Flisok Spišská Stará Ves a FS Maguranka 
Spišská Stará Ves.

Ocenenia získali:
V kategórii speváci sólisti do 15 rokov: Klára Axam-

ská (Lesnica), Lenka Kováčiková (Spišská Stará Ves), Ester  
Švienta (Spišská Stará Ves).

V kategórii speváci sólisti od 15-20 rokov: Michaela 
Hrebíková a Katarína Jarembinská (Veľký Lipník), Róbert 
Duda (Veľká Lesná), Zdeno Dudžák (Reľov).

V kategórii speváci sólisti nad 20 rokov: František Fur-
coň a Ján Furcoň (Matiašovce), Lucia Petruščáková (Malá 
Franková), Jozef Kapolka (Nižné Lapše).

V kategórii sólista inštrumentalista: Dominik Furcoň 
(Matiašovce) a Magdaléna Pirchala (Nižné Lapše).

V kategórii spevácke skupiny (SS): SS Osturňanka (Os-
turňa), SS FS Vrchovina (Stará Ľubovňa), SS Vyšnolapšan-
ské trio (Vyšné Lapše).

V kategórii ľudové hudby (ĽH): ĽH Františka Kačicu 
(Spišská Stará Ves) a ĽH Furcoňovci (Matiašovce).

Na záver podujatia organizátori poďakovali všetkým sú-
ťažiacim, porote i divákom za aktívnu účasť a pozvali ich na 
ďalší ročník tejto súťažnej prehliadky.

Dorota Mošová

Sestry Krišikové z Vyšných Lápš

Vyšnolapšanské trio

Ľudová hudba pod vedením F. Kačicu Prehliadkou sprevádzal vedúci divadla Ramagu L. Marhefka

SpišSkÁ StarÁ veS
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krátko zo Spiša a oravy

Splav rieky bialky na kajakoch
Slnečné jarné počasie prialo pestovaniu vodných špor-

tov a využili to aj horskí kanoisti, ktorí sa 29. apríla t.r. 
splavovali riekou Bialkou. Týmto otvorili svoju novú sezó-
nu. Splavovanie začalo v okolí mostu na rieke Bialke medzi 
Krempachmi a Novou Belou. Mali vyznačenú trať 5 km a jej 
koniec bol vo vodách Nedeckého jazera. Českú skupinu ka-
noistov zabezpečuje vždy p. Kudrna z Čiech. (fp)

Futbalový zápas družstiev zor a Spiš
29. apríla sa na futbalovom ihrisku vo Fridmane usku-

točnil zápas domáceho družstva ZOR Fridman a hosťu-
júceho SPIŠ Krempachy v rámci 14. kola podhalskej ligy 
skupiny B východ. Víťazom tohto zápasu sa stalo domáce 
družstvo s výsledkom jedného gólu a troch bodov. Hosťu-
júce družstvo sa snažilo získať nejaké body, ale v tejto hre 
sa im nedarilo. (fp)

Sviatok hasičov 
3. máj t.r. sa vo viacerých spišských i oravských obciach 

niesol v duchu osláv dobrovoľných hasičských zborov, kto-
ré si v ten deň uctili svojho patróna sv. Floriána. Pomoc po-
skytovaná dobrovoľníkmi je nezištná a nebezpečná. Avšak 
vždy, keď sa ozve signál zvolávajúci hasičov k zásahu, nevá-
hajú a idú na pomoc. Za to im patrí vďaka.

Práve v tento deň sa aj krempašskí hasiči v pekných 
rovnošatách s hasičkou štandardou a v sprievode dychov-
ky dostavili do kostola, kde bola slúžená sv. omša, farárom 
dp. Janom Wróblom, obetovaná za hasičov, ich namáhavú 
službu a ich rodiny. Počas homílie farár pripomenul význam 

dobrovoľného hasičstva a členom zboru želal, čo najmenej 
zásahov proti červenému kohútovi a čo najviac slávnost-
ných chvíľ ako táto. Pritom zdôraznil, aby nezabúdali na 
heslo, ktoré je napísané na múroch zbrojnice: „Bohu na 
chválu, blížnym na pomoc.”

Po bohoslužbách hasiči pochodovali k zbrojnici, pred 
ktorou sa im prihovoril ich predseda Albín Paluch a richtár 
obce Jozef Petrašek. Odzneli slová poďakovania, podpo-
ry, ale aj prosba, aby obyvatelia obce podporovali snaženia 
hasičov, napr. prostredníctvom nevypaľovania trávy, údrž-
bou čistoty v okolí vodných protipožiarnych nádrží a pod. Po 
príhovoroch koncertovala dychovka, ktorá už 85. rokov ne-
ustále skrášľuje obecné oslavy a je známa v širokom okolí. 

Poznamenajme ešte, že krempašský zbor pôsobí už 
127 rokov a patrí medzi najstaršie na Spiši. 

Na záver sa všetci hasiči stretli na príjemnom posedení 
v zbrojnici a urobili si spoločný záber na pamiatku.

Text: František Paciga

Foto: Renata Krzysztofeková

Dom slovenskej kultúry v novej belej
Posledný aprílový deň sa zišli u notárky v Novom Targu 

predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku a urbárskej spoloč-
nosti v Novej Belej, aby podpísali kúpno-predajnú zmluvu 
o časti urbárskeho pozemku nachádzajúcom sa pri dome 
slovenskej kultúry v Novej Belej. Tento pozemok bol po-
trebný, aby mohol byť slovenský dom skolaudovaný a teda 
už onedlho sa môžeme tešiť na jeho slávnostné otvorenie. 
(mm-m)

výstavba kanalizácie v podvlku, chyžnom a oravke
Ďalšie dotácie určené na výstavbu kanalizácie získala 

gmina Jablonka pre obce Podvlk, Chyžné a Oravka. Hodno-
ta realizovaných prác v Chyžnom a Podvlku dosahuje výš-
ku 12 670 099,87, z čoho 4 594 619,21 zł pokryje dotácia 
v rámci aktivity Vodno-kanalizačné hospodárstvo Malopoľ-
ského regionálneho operačného programu na roku 2007-
2013. Obec Orávka zas získala dofinancovanie vo výške  
4 mil. zlotých v rámci Programu rozvoja vidieka. (ms)
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športové spravodajstvo zo začiatku mája
1. mája t.r. futbalové družstvo SPIŠ juniori hostili na svo-

jom ihrisku družstvo „SZAROTKA” z Rokicin Podhalańskich, 
nad ktorým zvíťazili 5:0, pričom hosťujúce družstvo sa 
vzdalo ďalšej hry krátko pred ukončením zápasu. 

3. mája t.r. v rámci 15. kola podhalskej ligy triedy B vý-
chod futbalisti družstva SPIŠ seniori porazili družstvo Tri 
Koruny z Nižných Šromoviec 2:0. (fp)

XXiii. prehliadka dychových orchestrov 
v Jablonke

Dňa 3.mája t.r. sa na jablonskom ihrisku uskutočnila tra-
dičná prehliadka dychoviek, ktorá má na Orave dlhoročnú 
tradíciu. Pravidelne sa jej zúčastňujú dychovky z obcí gmi-
ny Jablonka a každoročne program obohacuje svojím vy-
stúpením aj dychovka zo Slovenska, najčastejšie Oravanka 
z Trstenej, avšak tento rok okrem nej sa prezentovala ešte 
dychová hudba z Tvrdošína a zo Žiliny. Na prehliadke ne-
chýbala ani naša krajanská dychová hudba z Podvlka spolu 
s mažoretkami „Magnes“ a „Magnesik“.

Program prehliadky otvorila hornozubrická dychovka, 
ktorá zahrala na úvod hymnu Poľskej republiky pri príleži-
tosti Dňa Ústavy Poľskej republiky. Následne všetkých pri-

vítal voj gminy Jablonka Antoni Karlak, požiarnikom zagra-
tuloval k ich sviatku, ktorý mali na druhý deň, a slávnosť sa 
mohla začať. Každá dychovka za predstavila tým najlepším 
a najkrajším zo svojho repertoáru, takže naozaj sa bolo do 
čoho započúvať. Zaujímavým bodom programu bolo spo-
ločné vystúpenie všetkých oravských dychoviek.

Už tradične sa počas májovej prehliadky dychoviek vy-
hlasovali výsledky súťaže o Najkrajší oravský máj v gmine 
Jablonka. Tento rok porota udelila nasledovné miesta:

I. miesto - Rafałovi Kubackovi z Malej Lipnice a Szymo-
novi Matonogovi, Damianovi Kulawiakovi z Jablonky

II. miesto - Piotrovi Szczerbiakovi z Chyžného, 
III. miesto - Piotrovi Zborkovi, Sewerynovi Kadłubkovi 

z Jablonky, Marcinowi Tokarczykowi z Jablonky a Łukaszovi 
Kubackovi z Chyžného. 

Víťazom srdečne gratulujeme. (ms)

uzavretá cesta pekelník - podsklie
Firma „Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-

Mostowe S.A“ informuje o úplnom uzavretí okresnej cesty 
K1664 na úseku Pekelník – Podsklie vzhľadom na plánova-
né práce pri obnove asfaltového povrchu vozovky. Cesta by 
mala byť uzavretá v dňoch od 10. mája 2012 do 15. mája 
2012 a od 18. mája 2012 do 21. mája 2012 od 8:00 do 20:00 
hod. Tento termín prác je predbežný, pokiaľ by to počasie 
nedovoľovalo, termín môže zostať presunutý. Je však pote-
šujúce, že v dohľadnej dobe by mala byť opravená táto pre 
obyvateľov Podsklia dôležitá komunikácia. (ms)

nové cD „Dr emil kowalczyk pro memoria“
Gmina Veľká Lipnica vydala prostredníctvom Združe-

nia rozvoju Oravy hudobné CD s tekstami básní Dr. Emila 
Kowalczyka nazvaného „Dr Emil Kowalczyk Pro Memoria“ 
Vydanie CD bolo dofinancované z prostriedkov Európskej 
únie.

Emil Kowalczyk bol regionálnym básnikom, ktorý po 
sebe zanechal rad básní ospevujúcich Oravu. Jeho básne 
sú dnes podnetom pre viacerých oravských umelcov. Do 
projektu sa zapojili viacerí hudobníci, o.i. Andrzej Dziu-
bek – šéf skupiny De Press, ako aj mnohí ďalší hudobníci. 
Ak má niekto záujem o toto CD, kontaktujte sa, prosím, 
s Gminným centrom kultúry, športu a turistiky vo Veľkej 
Lipnici. (ms)

DH z Podvlka. Foto: jablonka.pl

DH Oravanka z Trsteny. Foto: jablonka.pl
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kacvín

Poznanie svojich koreňov je dôležité pre každého 
z nás a dáva nám pocit spolupatričnosti s istým 
územím, spoločenstvom, ľuďmi a rodinou. Pre-

hlbovanie informácii o svojom pôvode, krajine, ktorá je 
našou pravlasťou je nielen zaujímavé, ale aj rozširuje náš 
zorný uhol a obohacuje o nové poznatky. S takýmto cieľom 
Spolok Slovákov v Poľsku za účasti základných škôl a gym-
názií zo Spiša i Oravy usporiadal súťaž Poznaj Slovensko 
– vlasť svojich predkov. Tento rok sa uskutočnila 20. apríla 
2012 v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne. Zúčastnili sa 
jej žiaci zo základných škôl z Kacvína, Novej Belej, Krem-
pách, Jurgova a z gymnázií z Białky Tatrzańskej, Nižných 
Lápš a Krempách v sprievode svojich učiteľov slovenského 
jazyka: Dominka Surmu, Márie Kačmarčíkovej, Moniky Pa-
cigovej, Anny Šoltýsovej a Alžbety Górovej.

Žiaci netrpezlivo čakali na začiatok súťaže, aby sa mohli 
preukázať svojimi výbornými znalosťami o Slovensku, jeho 
dejinách, literatúre a kultúre. Najskôr všetkých účastníkov, 
medzi ktorými boli o. i. konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, 
riaditeľka ZŠ v Kacvíne Magdalena Wenitová, čestný pred-
seda Spolku J. Molitoris, gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, 
predseda OV SSP na Spiši F. Mlynarčík, historik a spisovateľ 
Jerzy Łątka, privítala predsedníčka MS SSP v Kacvíne Da-
niela Radecká, ktorá zároveň s potešením konštatovala, že 
veľký počet účastníkov je znamením záujmu o svoj pôvod 
a je dobre, že žiaci sú k tomu vedení od najmladších ro-
kov. Popriala súťažiacim veľa úspechov a šťastnú ruku pri 
voľbe otázok. Neskôr predsedníčka poroty, redaktorka Ži-

vota Milica Majeriková-Molitoris v krátkosti pripomenula 
pravidlá súťaže a vysvetlila jej priebeh účastníkom. A ko-
nečne nastala chvíľa, keď sa k slovu dostali samotní sú-
ťažiaci a do súťaže nastúpili zástupcovia jednotlivých škôl 
v trojčlenných družstvách. Najskôr súťažili základné školy. 
Súťaž moderoval tajomník redakcie Život Marián Smondek. 
Správnosť odpovedí posudzovala porota v zložení: Milica 
Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová a Ľudomír Molitoris. 

V skupine základných škôl si prvé miesto vybojovalo 
družstvo zo základnej školy z Novej Belej, druhé miesto 
obsadilo družstvo z Krempách, tretie patrilo Kacvínčanom 
a štvrté družstvu z Jurgova. V skupine gymnazistov si prvé 
miesto vydobylo družstvo z gymnázia v Krempachoch, 
druhé patrilo družstvu z Nižných Lápš a tretie z Białky Tat-
rzańskej. 

Všetci súťažiaci získali zaujímavé vecné a knižné ceny, 
ktoré do súťaže boli zakúpené z dotácie z Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí a vecné ceny venoval Spolok Slo-
vákov v Poľsku. Pamätné diplomy a ceny odovzdali žiakom 
gen. taj. Ľ. Molitoris a redaktorka M. Majeriková-Molito-
risová. Gen. tajomník Ľ. Molitoris poďakoval všetkým žia-
kom za vynaložené úsilie a učiteľom za ich prácu so žiak-
mi. Informoval ich aj o možnosti štúdia na konzervatóriu 
v Žiline pre dvoch žiakov, ktorým by sa podarilo vybaviť 
aj štipendium. Ponuku nastúpiť na stredoškolské štúdium 
pre našich žiakov dalo aj gymnázium v Spišskej Starej Vsi.

Žiaci sa preukázali výbornou prípravou a znalosťami re-
álií Slovenska a dejinných udalostí. Patrí im naozaj pochva-

Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov 2012

Porota a čestní hostia Družstvo zo ZŠ v Novej Belej

Odmena pre Krempašanov Šikovné jurgovské žiačky s odmenami
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la za predvedený výkon, keďže bodový rozdiel pri umiest-
neniach jednotlivých družstiev bol nepatričný a niektorí 
dokonca odpovedali na všetky otázky správne. 

Poďakovanie a malú odmenu si z rúk generálneho ta-
jomníka ÚV SSP prevzali aj učitelia slovenského jazyka, ktorí 
vo veľkej miere prispeli k úspechom svojich žiakov. Ich tr-
pezlivosť a vytrvalosť pri práci so žiakmi je obdivuhodná.

Všetkým zúčastneným gratulujeme a pozývame na bu-
dúcoročnú súťaž.

Agáta Jendžejčíková

Súťažiaci z gymnázia v Białke TatrzańskejAká len bude tá otázka?

Dievčatá z Kacvína sústredené na výber otázky

Družstvo z gymnázia v Krempachoch

Konzul T. Kašaj sa zapisuje do kroniky Dómu slovenskej kultúry v Kacvíne 
za prítomnosti čestného predsedu SSP J. Molitorisa

Reprezentácia z gymnázia v Nižných Lapšoch Rozhovory počas prestávky 
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poviedka na voĽnÚ cHvíĽu

emil vontorčík
NiTRiANSKE iNFERNO (6)

Keď sa z okien začali sypať črepiny, medzi pacient-
mi nastala panika. Niektorí z nich opustili po-
stele a snažili sa zachrániť útekom do suterénu. 

Pre mnohých to bolo osudné. Betka tiež skĺzla z postele 
a popri stene sa snažila dostať na schodište. Dostala sa, ale 
práve tam sa pokĺzla a ... čerstvé rany sa otvorili... Keď ju 
tam našli, ihneď ju brali na operačnú sálu. Ale už nestihli, 
vykrvácala do brušnej dutiny.

„Pán riaditeľ,” oslovil doktor Nemeček riaditeľa ne-
mocnice Dr. Závodného, keď ho stretol na chodníku pred 
interným pavilónom, len čo zmizli za obzorom sovietske 
stíhačky, „máme dobré označenie červeného kríža na stre-
chách? Veď tí stíhači neberú vôbec ohľad na to, že sme 
nemocnica?!”

„Akoby sme nemali!” rovnako podráždene odpove-
dal riaditeľ. „Dokonca máme dvojnásobné označenie. 
Keď sme sa dozvedeli, že vraj sovieti neuznávajú červený 
kríž, tak sme dali vyznačiť na strechách červené štvorce 
v bielych kruhoch. Ale vidíte, akoby to pre nich neplati-
lo!” Nemocnica zostávala počas všetkých leteckých útokov 
terčom ostreľovačov, pretože tí strieľali po všetkom, čo sa 
hýbalo. A v nemocnici bol stále pohyb aj mimo pavilónov, 
pretože si to vyžadoval plynulý chod a plnenie úloh.

Doktor Nemeček bol prvý, čo sa to dozvedel o Betki-
nom nešťastí, keď doviezol ranených do nemocnice. Jeho 
priateľ Vilo akoby tušil, že sa v nemocnici s jeho Betkou 
deje čosi zlé, utekal z mesta, len čo raty odtiahli, do ne-
mocnice. Keď stretol doktora Nemečka a pohľady sa im 
stretli, vedel ihneď, že Betka už nie je medzi živými...

„Bola by žila, bola by žila,” opakoval si stuhnutými pera-
mi a s bolesťou zvraštenou tvárou búchal päsťou do dlane 
druhej ruky zadúšajúc sa bôľom a zúrivosťou. „Veď jej už 
aj horúčky klesli...!“ opakoval mechanicky pre seba a ne-
prítomne hľadel na ľudí okolo seba. Vyšiel pred pavilón 
chirurgie a pustil sa pomalým krokom hlavnou stredovou 
cestou nemocnice, pretože tlak, ktorý pociťoval v prsiach 
a ktorý sa posúval hore do hrdla, ho zadúšal. Potreboval 
viacej vzduchu na voľnom priestranstve nemocničného 
areálu. Zabudol na chvíľu aj na svoje povinnosti a starosti 
o druhých, pretože ich prekrylo vlastné utrpenie. Nevšímal 
si ľudí, pobehujúcich po nemocnici a úzkostlivo sledujúcich 
oblohu, kedy sa znovu objavia raty. Prešiel do záhradnej 
časti nemocničného areálu takmer až k murovanej ohra-
de, ktorá oddeľuje nemocničný areál od Rázusovej ulice 
vedúcej nahor do starého kameňolomu na Stračom vrchu. 
Obrátil sa a zahĺbený do svojich myšlienok pomaly sa vra-
cal naspäť tou istou alejou nadol k chirurgickému pavilónu. 
Keď bol na chirurgickom pavilóne zrak mu padol na dvoch 
sanitárov, ako tlačia káru, na ktorej bolo zopár mŕtvych. 
Pohľad na zimnú obuv mŕtvej ženy ho prebral z hlbokej 
letargie a vyvolal v mysli smutnú asociáciu. Zrýchlil krok 

a vybral sa zháňať telefón, aby mohol oznámiť Betkinmu 
bratovi smutnú správu a dohodnúť spôsob jej odvozu, aby 
nebodaj neskončila niekde v masovom hrobe.

„Že ich Boh neskára,” pomyslela si sestra Filoména, 
radová sestra, ktorá práve vybehla z interného pavilónu 
a ponáhľala sa na chirurgiu so strachom sa pozerajúc na 
oblohu nad nemocnicou. „Keď včera zničili mesto, prečo 
nám aspoň dnes nedajú pokoj a práve v nemocnici, kde 
máme plno ranených?” posťažovala sa Dr. Tolnayovi, kto-
rého stretla na chodníku. Ale na dlhé reči nebolo času. 
Všetko sa v nemocnici vybavovalo úchytkom na chodbách 
alebo dole v podzemných chodbách, ktoré boli vykopané 
pod dvorom nemocnice.

Tento druhý deň po bombardovaní bol pre nemocni-
cu veľkou skúškou. Letci približujúcej sa Červenej armády 
akoby sa boli sústredili práve na ňu. Tak si to aspoň mys-
leli pracovníci nemocnice, ktorým časté ostreľovanie bolo 
veľkou prekážkou v práci. V skutočnosti tieto nálety ohro-
zovali celé mesto a najmä tých, ktorí už včera popoludní 
sa rozhodli opustiť domy a byty a nájsť útočisko vo svojich 
hajlochoch alebo v záhradných domcoch svojich priateľov 
a známych na Zobore. Jediným mostom cez rieku, ktorý 
ešte nacistická armáda nevyhodila do vzduchu, prúdili 
zástupy ľudí obťažkaných kuframi a košmi, nesúc matra-
ce a najnutnejšiu poživeň v batohoch na pleciach hore na 
Zobor do vinohradov.

Okolo obeda Dr. Nemeček sa vrátil s plne naloženými 
sanitkami a zastali pri márnici, aby vyložili mŕtvych. Zis-
til, že už v márnici niet miesta, hoci nebožtíkov ukladali 
v radoch do výšky ako do siahovice. Pribúdalo mŕtvych po 
operáciách, ktorých sem vozili po štyroch na dvojkoleso-
vej káre, ale nebolo ich kam dávať. Pretože mal na starosti 
prepravu mŕtvych a ranených, vybral sa Dr. Nemeček za 
riaditeľom nemocnice Dr. Závodným. Zastihol uňho práve 
hlavnú sestru Scholastiku, ktorá urgovala lieky pre chirur-
giu, najmä protitetanové sérum. Keď si riaditeľ vypočul 
správu aj od Dr. Nemečka, čelo sa mu od starostí zvraštilo, 
ale skôr než prehovoril, prerušil mlčanie Dr. Nemeček:

„Pán riaditeľ, mŕtvi počkajú, v noci vykopeme jamy pre 
masový hrob. Pre nálety cez deň aj tak nič neurobíme. Ale 
tie lieky, to je naliehavejší problém. Ak by ste súhlasili, vy-
bral by som sa po lekárňach, hádam všetky nezbombar-
dovali.” Dr. Závodnému sa kolegov návrh veľmi pozdával. 
Navrhol mu dokonca, aby si vzal na pomoc dvoch medikov, 
ktorí boli v nemocnici na praxi a aby urobil prieskum aj 
v zborených lekárňach.

Dr. Nemeček vyhľadal bratov Stojkovičovcov, ktorí tu 
praxovali a pobrali sa s nimi do mesta. Nech mali letci 
v bombardéroch akékoľvek krivé mušky, že väčšina bômb 
skončila mimo obytnej časti mesta, v jednom mali presnú 
mušku: až na jednu zbombardovali všetky lekárne v mes-
te. 

Najskôr sa vybrali do Ružičkovej lekárne na Vŕšku pri 
kostolíku Sv. Michala. Dr. Nemeček bol veľmi zvedavý prá-
ve na ňu a to preto, že včera ráno sa chystal najskôr navští-
viť túto lekáreň, odkiaľ si brával lieky pre svoju súkromnú 
lekársku prax. Nech by sa nálet čo i len o dvadsať minút 
oneskoril, boli by ho bomby zasiahli tu... Už v priebehu 



č. 5/2012 • roč. 54 • 2�

dňa sa dozvedel, že to lekáreň dostala naplno a že zahy-
nul nielen lekárnik, ale aj traja ľudia, ktorí sa práve v le-
kárni nachádzali. Keď k nej prišli, uvedomili si, že v týchto 
tlejúcich ruinách už nič nenájdu. Pomaly sa predrali dolu 
Kupeckou, ktorá popri Farskej ulici a pešej zóne bola naj-
viac zničená, a na rohu Krížnej ulice (tá už dnes neexis-
tuje, je súčasťou Svätoplukovho námestia) sa zastavili pri 
zbytkoch Wilberdingovej lekárne. Žiaľbohu, ani z tejto nič 
nezostalo. Pobrali sa teda hlavnou ulicou (dnes pešou zó-
nou, vtedy to bolo korzo) cez more trosiek k Hulmečíkovej 
lekárni (bola uprostred korza, asi na úrovni dvora, v kto-
rom je dnes Balkánska zmrzlina), ktorá tiež dostala plný 
zásah. Tentoraz boli úspešní. Hoci aj táto lekáreň vyhorela, 
predsa sa zdalo, že dole v pivnici môže ukrývať ešte nejaké 
zásoby. Od susedov zohnali rebrík a spustili sa do obho-
renej pivnice. Prvý zostúpil Dr. Nemeček a keď prenikol 
dovnútra a našiel neporušené škatule, veľmi sa potešil, že 
jeho nápad bol dobrý. Vystrčil hlavu a zakričal Stojkovičov-
com: „Zožeňte nejaké koše!“ Kým jeden zohnal dva koše 
na pranie, s druhým pomaly vykladali uzavreté škatule na-
hor na ulicu. Bol veľmi netrpezlivý a zvedavý. V niektorých 
našiel čaje, v iných sirupy od kašľa, ale narazil aj na škatule 
naplnené Cibazolom, iné plné tabletiek Albucidu, Neo-Uli-
ronu. Srdce mu zajasalo, keď sa mu v rukách objavila ška-
tuľa protitetanového séra. To je práve to, čo najviac hľadal, 
pretože už sa im vyskytli prípady tetanu. Nie div, veď po 
meste denne prechádzali konské povozy a koče a konský 
trus je veľký prenášač nákazy. Keď všetko užitočné vybrali 
z pivnice, naplnili dva koše na prádlo, naložili do najbližšej 
sanitky a odviezli do nemocnice. U Žiga Krčméryho, v je-
dinej lekárni v najschátralejšej budove na Vŕšku zo strany 
Pároviec, ktorá sa zachovala, sa už nezastavovali.

Mali šťastie. Keď sa cez Číneš vracali do nemocnice asi 
tak okolo tretej popoludní, nadleteli dve sovietske bojové 
lietadlá a zaútočili na stred mesta. Plný zásah dostalo nit-
rianske divadlo, ktoré horelo. Šofér sanitky zamieril pod 
stromy a odtiaľ pozorovali súboj útočiacich lietadiel s dvo-
ma nemeckými stíhačkami. Neskôr sa Dr. Nemeček dozve-
del, že to divadlo im prišlo draho. Obe sovietske lietadlá 
boli zostrelené.

Keď neskoro večer doktor Nemeček konečne znovu 
stretol svojho priateľa Vilka Šiffera, ten práve odchádzal aj 
s bratom nebohej Betky k márnici. Išiel s nimi k pristave-
nému vozu, z ktorého zložili drevenú truhlu a uložili do nej 
útle Betkino telo. Bolo to posledný raz, čo zazrel jej bleduč-
kú tvár. Zrak mu padol na jej nové červené čižmičky a z očí 
mu vypadli slzy. „Ani si sa im nepotešila, Betka drahá...,“ 
pomyslel si a za ten svet sa nemohol pri tomto poslednom 
pohľade ubrániť dojatiu. Boli to naozaj najdrahšie čižmičky 
na svete, ktoré si včera kúpila u Baťu a ich cenu poznali iba 
tí, čo ju mali radi.

28. marca 1945. V stredu ráno o pol siedmej, ako bol 
navyknutý, sa doktor Nemeček pokúšal vstať. Budík už od-
zvonil a doktor Nemeček sa pomaly pozviechal z postele 
a pohol sa k umývadlu. Bol celý dolámaný. Včera neskoro 
večer padlo rozhodnutie vykopať hlboký okop pre masový 
hrob. Zišlo sa ich okolo dvadsať ľudí, medzi nimi aj traja 
lekári, Róchus Nemeček a jeho dvaja mladí kamaráti. Ako 

roľnícky chlapec bol z domu naučený na ťažšiu fyzickú prá-
cu. Ale táto nočná robota pri svetle bateriek a lampášov ho 
dosť zmorila. Nekopalo sa ťažko, lebo po zime bola pôda 
vlhká a poddajná, ale občas bolo potrebné prácu preru-
šiť a lampáše prikryť, keď sa ozval zvuk leteckého motora. 
Raty občas nadlietavali nad mesto aj túto noc. Okop v dĺž-
ke pätnásť metrov a v šírke dvoch metrov kopali do hĺbky 
poldruha metra. Po piatich hodinách mal svoj diel vykopa-
ný ako prvý a odišiel spať. Po takom fyzickom výkone bol 
by si pospal dlhšie, ale vedomie, že je vojna a jeho mesto, 
v ktorom sa už udomácnil, je v ruinách, ho pobádalo, aby 
sa podrobil obvyklému rannému rituálu. Nakoniec sa za-
smial sám sebe pri myšlienke, že v tejto vojnovej situácii 
by sa ľahko mohol ocitnúť sám ako pacient. Bol rád, že má 
kde spať a bývať a že môže pokračovať v službe. Teraz si 
každým okamihom a celou svojou bytosťou uvedomoval 
význam svojho povolania, že v takýchto ťažkých situá-
ciách, v akých sa nachádza teraz obyvateľstvo ich mesta 
s množstvom mŕtvych a ranených, nepomôže bedákanie, 
ani prázdny súcit, ale konkrétna pomoc, aká je v danej 
chvíli na určenom mieste nutná.

Keď sa oholil a obriadil, odišiel na raňajky a hneď zrána 
dal sa so svojimi pomocníkmi do roboty. Pri premiestňo-
vaní mŕtvych z nemocničnej márnice do masového hrobu, 
čo bola teraz zrána hlavná úloha jeho pracovnej skupiny, 
sa rozvinula debata o počte mŕtvych. Od začiatku tejto 
katastrofy si podvedome všímal množstvo mŕtvych na 
miestach, kam ich sústreďovali tak ako aj teraz, keď ich ob-
lečených ukladali v radoch vedľa seba do masového hro-
bu. Keď sa rad naplnil, zaliali ich chlórovým vápnom a po-
kračovali ďalším radom. Takto naplnili okop troma radmi 
mŕtvych. V tomto hrobe napočítal 180 mŕtvych. V márnici 
ich bolo približne o stovku viac, ale asi tretinu si odviezli 
príbuzní, pretože veľká časť obetí pochádzala z okolitých 
dedín a tam ich stačili pochovávať. V Nitre už nie.

„Rudo,“ oslovil svojho kolegu a kamaráta zo štúdia 
doktora Garnu, „koľko sme tých mŕtvych napočítali pri 
Mestskom dome v pondelok popoludní?” Stretli sa tam 
náhodou a zaujala ich práca vojenského lekára majora 
Melnikova, ktorý tam so svojím práporčíkom a s troma 
civilmi mŕtvym odoberali a evidovali doklady a cennosti. 
Traja príslušníci CPO (civilná protiletecká ochrana) znášali 
mŕtvych z okolia a ukladali ich v radoch z troch strán okolo 
Mestského domu.

„Boli v dvoch radoch a čo sa pamätám, hovorili sme 
o dvestoosemdesiatich,” povedal Garna. „Boli tam aj telá 
piatich slovenských vojakov, z nemeckých žiaden.“

„K tomu treba pripočítať vyše stovky mŕtvych, sústre-
dených pod židovským cintorínom. Tam som bol osobne, 
veď viete...,“ Dr. Nemeček nechcel ďalej pokračovať, lebo 
o tomto dojemnom zážitku ich už informoval. Bol to výni-
močný prípad materskej lásky, ktorý aj uprostred všeobec-
nej spuste a nespočetných mŕtvych a ranených naň silno 
zapôsobil, pretože sa ho osobne dotýkal. 

Pokračovanie nabudúce

(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s.183)
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Z diania na SlovenSku
Nová slovenská vláda. Dňa 4. apríla sa prvýkrát 

zišiel slovenský parlament, ktorý vzišiel z predčasných 
parlamentných volieb. Zároveň prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič vymenoval novú vládu, ktorú po-
vedie ako premiér predseda víťaznej strany SMER Róbert 
Fico. Vláda má zatiaľ troch podpredsedov, a to: ministra 
vnútra Róberta Kaliňáka, ministra financií Petra Kažimíra 
a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Plánuje 
sa ešte zriadenie funkcie podpredsedu vlády pre veľké in-
vestičné projekty, ktorým bude Ľubomír Vážny. Zároveň 
bola zrušená funkcia podpredsedu vlády pre ľudské práva 
a národnostné menšiny. Ďalšie ministerské posty obsa-
dili: Martin Glváč ako minister obrany, Tomáš Borec ako 
minister spravodlivosti, Ján Počiatek ako minister dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, Ján Richter ako minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Dušan Čaplovič ako minis-
ter školstva, Marek Maďarič ako minister kultúry, Ľubomír 
Jahnátek ako minister pôdohospodárstva, Peter Žiga ako 
minister životného prostredia, Tomáš Malatinský ako mi-
nister hospodárstva a jedinou ženou v novej slovenskej 
vláde bude Zuzana Zvolenská ako ministerka zdravotníc-
tva. Nová vláda má teraz podľa ústavy tridsať dní, aby 
predložila programové vyhlásenie.

* * *
Unikátna slovenská sonda. Stratosférický balón 

napustený stovkami litrov hélia vyniesol 14. apríla na hra-
nice blízkeho vesmíru unikátne zariadenie, ktoré ako prvé 
na svete odoslalo po prekročení výškovej hranice dáta do 
internetu a zaregistrovalo adresy web stránok, ktoré tak 
budú mať príponu .sk. Táto technika zniesla extrémne 
mrazy -50°C i kozmické žiarenie. Sonda niesla so sebou aj 
niekoľko súčiastok Slovenskej akadémie vied, ktoré v ex-
trémnych podmienkach otestovala pre budúce projekty 
a zároveň priniesla cenné dáta zo senzorov i videá a foto-
grafie našej Zeme z blízkeho vesmíru.

* * *
Cisárska návšteva na Zamagurí. V sobotu 21. 

apríla si Zamagurčania pripomenuli cisársku návštevu ka-
maldulského kláštora, ku ktorej došlo pred 230-timi rokmi, 
24. apríla 1782. Vyslanci cisára Jozefa II. vtedy priniesli roz-
hodnutie o zrušení kláštora a rádu. Podujatie bolo spestre-
ním otvorenia letnej turistickej sezóny v Červenom Klášto-
re, v rámci ktorého vystúpili viaceré zamagurské folklórne 
súbory a taktiež sa konala ochutnávka miestnych špecialít. 

V kláštore boli prezentované aj faksmilie Herbára frátra 
Cypriána a návštevníkov do svojich osídel lákali tiež novo-
otvorené kúpele v Smerdžonke.

* * *
Každá cestná kontrola aj na alkohol. Keďže 

i napriek dosť prísnym trestom sa počet vodičov jazdiacich 
pod vplyvom návykových látok rapídne neznižuje, bude 
po novom každá kontrola vodičov na Slovensku spojená aj 
s kontrolou na požitie alkoholu. Polícia si od tohto sľubuje 
okrem iného zníženie dopravných nehôd, kde hrá úlohu 
dosť často práve alkohol za volantom.

* * *
Prezidenti v Tatrách. Prvý májový víkend sa vo 

Vysokých Tatrách stretli traja zo štyroch prezidentov V4. 
Na dvojdňové stretnutie do slovenských veľhôr pricesto-
vali aj s manželkami: slovenský prezident Ivan Gašparovič, 
český prezident Václav Klaus a poľský prezident Bronislav 
Komorowski. Keďže V4 nebola kompletná nevydali žiadne 
spoločné vyhlásenie. Ich rozhovory sa točili okolo pripra-
vovaného summitu na ukrajinskej Jalte, posilnení pozícii 
krajín V4, politiky Európskej únie, ale i menej závažných 
tém. V rámci stretnutia navštívili najvyššie obývané miesto 
na Slovensku Lomnický štít, previezli sa na koči, pochutnali 
si na dobrom jedle a popočúvali slovenskú ľudovú hudbu. 
Stretnutie prezidentov budú pripomínať tri borovice, kto-
ré vysadili na brehu Štrbského plesa.

* * *
Pastierik na zlatom voze. Štvrtý máj sa niesol 

v centre Zamaguria v Spišskej Starej Vsi v rozprávkovom 
duchu. Najskôr sa v miestnej knižnici konala beseda detí 
z miestnej základnej školy s dcérami zberateľa zamagur-
ských rozprávok Viktora Majerika o jeho živote a diele, pri-
čom deti si pripravili množstvo zaujímavých otázok i veľmi 
pekný kultúrny program. Súčasťou besedy bolo malé pre-
kvapenie v podobe uvedenia do života goralskej rozprávky 
Pastierik na zlatom voze, ktorú vydalo a vytlačilo vydavateľ-
stvo Goralinga v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. Rozpráv-
ka pochádza zo Zamaguria a ilustrácie do nej preto nakreslili 
zamagurské deti navštevujúce Spojenú školu v Spišskej Sta-
rej Vsi, ktoré však v čase kreslenia netušili, že sa niektoré 
z ich obrázkov stanú súčasťou rozprávkovej knižky. Na záver 
akcie sa deti presunuli na miestny cintorín, kde položili kyti-
cu kvetov ku hrobu Viktora Majerika.
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* * *
Tatry lákajú turistov. Návštevníci Vysokých Tatier, 

ktorí sa najmenej na dva dni ubytujú v niektorom zmluv-
nom ubytovacom zariadení, získajú kartu na zľavy Tatry 
Card. S ňou budú môcť napríklad využívať zadarmo tatran-
ské električky a zubačky, či ďalšie výhody pri využívaní slu-
žieb, atrakcií a kultúrnych podujatí. Cieľom zavedenia kar-
ty na zľavy je zvýšenie počtu viacdňových návštevníkov.

* * *
Európska únia dala za pravdu Slovensku. 

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Yves 
Bot prehlásil, že Slovenská republika neporušila právo, keď 
21. augusta 2009 odoprela maďarskému prezidentovi Lá-
slóovi Solyomovi vstup na svoje územie. (mm-m)

* * *
Bratislava pre všetkých. Deň otvorených dverí 

samosprávy hlavného mesta Bratislava sa konal 21. a 22. 
apríla 2012. Na sviatok sv. Juraja, 24. apríla, sa konala 
v starom Prešporku voľba richtára. Za zmienku stojí Prima-
ciálny palác, kde sa nachádza socha sv. Juraja.

Samospráva pripravila bohatý sprievodný program. 
Symbolické odpečatenie mestských brán pri Michalskej 
bráne už tradične otvorilo toto milé podujatie.

Návštevníci mohli navštíviť zrekonštruovanú Starú rad-
nicu, kde sa konal aj jarmok remeselníkov, Múzeum hodín, 
Hrad Devín, či antickú Gerulatu – pozostatky z rímskeho 
vojenského tábora v dnešných Rusovciach. Mladších náv-
števníkov potešila Zoologická záhrada v Mlynskej doline, 
vyhliadková plavba po Dunaji, vstup na zimný štadión On-
dreja Nepelu, lanovka zo Železnej studienky na Kamzík. 
Tohtoročnou novinkou bola Svätojurajská veselica. 

Pre verejnosť boli sprístupnené kancelárie a primáto-
rova pracovňa v Primaciálnom paláci, Galéria mesta Brati-
slavy a Letná čitáreň u červeného raka.

Premávali historické električky a vyhliadkové autíčko 
Prešporáčik. Pre tých, ktorí sa chceli  dozvedieť o histórii, 
krásach, legendách a uličkách mesta, boli pripravené pešie 
tematické prehliadky so sprievodcami.

* * *
Nový cyklomost. Tohtoročnou novinkou v Brati-

slave bude nový cyklomost medzi Bratislavskou mestskou 
časťou Devínska Nová Ves a rakúskou obcou Schlosshof. 
Verejnosť môže hlasovať o názve cyklomosta. Sú navrhnuté 
nasledovné názvy  mostov: Most Márie Terézie, Most slo-
body, Most železnej opony alebo je možné navrhnúť vlastný 
názov. V ankete vyhráva s výrazným počtom hlasov názov 
Most Chucka Norrisa. 

Počas prípravných prác bol odhalený mostný násyp 
z čias Márie Terézie. Krása zámku Schloss Hof zapôsobila 
na Máriu Teréziu. V roku 1755 získala usadlosť od dedičov 
princa Eugena a darovala ju svojmu manželovi. Dala posta-
viť drevený most, ktorý v roku 1809 plávajúce ľadové kryhy 
zničili. Obnoviť ho nechal gróf Pálffy. Počas pruskej vojny 
bol most zničený. Po uzavretí mieru opäť obnovený. V roku 
1880 most opäť zničili ľady. Neskôr existoval na jeho mies-
te už len prievoz pomocou kompy alebo loďkami.  

V súvislosti s témou mostov v Bratislave sa mení ná-
zov Nového mosta na Most SNP symbolicky od 29. augus-
ta 2012, čo súvisí so 68. výročím Slovenského národného 
povstania. (Daniela Slodičková)



2� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

po stopácH minuloSti

V nepublikovanom článku, tiež zo septembra 1939, 
v ktorom Anton Sikora popisuje jurgovskú dedinu, 
sa jeho autor veľmi pochvalné vyjadruje  o pri-

pojení severného Spiša k Slovenskej republike, a o spo-
kojnosti jurgovčanov so zmenami, aké nastali po zmene 
hraníc: Ľudia tešia sa a radujú, lebo veď už niet znenavide-
ných hraníc ani na hôr ku Kežmarku ani na dol ku Novému 
Targu.  Je to ozaj tá túžená sloboda, akej nebolo tu za 20 
rokov1.

 14. novembra 1940 jurgovský administrátor bol 
nečakane  zbavený osobnej slobody a deportovaný do 
Ilavy. Príčiny krátkej, päťtýždňovej internácie nie sú do-
posiaľ jasné. Sám kňaz Sikora písal po svojom návrate zo 
sedemročného pôsobenia v slovenskej pastorácii, že to 
boli politické príčiny: W listopadzie r. 1940 zarządzeniem 
ministerialnym ówczesnego rządu słowackiego zostałem 
aresztowany z powodów politycznych, a następnie prze-
niesiony do Vikartoviec koło Popradu, gdzie dotychczas 
jestem administratorem2.

 V dopise z 1. februára  1941 generálnemu riadite-
ľovi Ústrednej charity v Bratislave biskup Vojtaššák písal: 
Stalo sa ale, že menovaného kedysi v polovici novembra 
internovali v Ilave. Sám, vraj nevie prečo ani mu to nepre-
zradili3.

 Už v nasledujúci deň, 15. novembra 1945, sa bis-
kup Vojtaššák obrátil na Ministerstvo vnútra. V úradnej ko-
rešpondencii písal: Na nariadenie ministerstva vnútra po 
tieto dní bol odvedený zo svojho pôsobiska - Jurgova - ta-
mojší duchovný správca dp. Anton Sikora a diecezánskemu 
úradu na neznámom mieste internovaný.

 Nakoľko toto zdržanie a odvedenie menovaného 
stalo sa bez  predbežného vedomia a upovedomenia jeho 
nadriadenej cirkevnej vrchnosti, v úcte podpísaný diece-
zánsky úrad dovoľuje si  požiadať ministerstvo vnútra, aby 
ráčilo sdeliť biskupskému úradu v Spišskej Kapituli

1. Pre jaku príčinu bol dp. Anton Sikora odvedený a in-
ternovaný?

2. Kde je internovaný?�

Nakoľko v období 11. dní neprišla do Kapituli odpoveď, 
25. novembra 1940 nasledovala urgencia: Biskupský úrad 
v Spišskej Kapituli dovoľuje si pripomenúť čím skoršie vyba-
venie svojho prípisu čís. 3314/940, z 15. novembra 19405.

Odpoveď prednostu Ústrednej štátnej bezpečnosti 
a osobného tajomníka ministra vnútra prišla v druhej po-
lovici decembra 1940. V listoch z 19. decembra 1940 pred-
nosta ÚŠB informoval Biskupský úrad, že Anton Sikora, 

1  Ibidem.
2  List A. Sikoru, písaný,  9. februára 1946, Kniežacej metropolitnej kúrii v Krako-
ve.   (AKKM,  Pers. A 1043. Bez paginácie).
3  ABÚ, č. 343/1941.
�  ABÚ, č. 3314  1940.
5  ABÚ, č. 3446/1940.

správca fary obce Jurgov, bol zaistený v zaisťovacom tábo-
re v Ilave a dnešným dňom činím opatrenie z príkazu pána 
ministra vnútra, aby bol prepustený na slobodu a súčasne 
mu určujem, ako miesto pobytu mesto Žilinu, s tým že sa 
nesmie vrátiť na územie zpäť prinavrátené zpod svrchova-
nosti býv. poľského panstva6. Z listu osobného tajomníka 
ministra vnútra, písaného tiež 19. decembra 1940, vysvitá, 
že dp. Sikora bol na slobode už 18. decembra: Dovoľujem 
si Vám úctive oznámiť, že dp. Sikora z príkazu p. ministra 
bol včera prepustený zo zaisťovacieho tábora7. Osobný 
tajomník sa vôbec nezmienil o príčinách Sikorovej inter-
nácie, čo žiadal biskup Vojtaššák v dopise z 15. novembra 
1940. Podľa biskupa Vojtaššáka kňaz Sikora bol prepuste-
ný zo zaisťovacieho tábora v Ilave 23. decembra 19408.

Záver listu ministerského tajomníka bol formulovaný 
o niečo inakšie ako informácia  prednostu ÚŠB: Do Jurgova 
a do kraja susediaceho s generálnym gubernátom nesmie 
viac prísť9. Podľa Pavla Matulu dp. Anton Sikora vďačí svo-
je oslobodenie profesorovi Alojzovi Miškovičovi10.

Už 23. decembra 1940 spišský biskup písal Sikorovi, že 
ho prekladá z Jurgova a na vlastnú žiadosť vyznačuje Vám 
kaplánsku stanicu v Harhove. Biskupský ordináriat zároveň 
informoval Sikoru o tom, ako sa má starať o liečebnú do-
volenku. V ten istý deň biskup Vojtaššák písal o preložení 
Sikoru farárovi Harhova dp. Františkovi Chraščovi: Týmto 
Vás upovedomujem, že na kaplánsku stanicu do Harhova 
preložený je dp. Anton Sikora, do toho času správca fary 
v Jurgove. Kaplánsku stanicu len písomne zaujme a bude 
si hneď pýtať od Vás povolenie na neurčitú dobu, aby sa 
mohol ísť liečiť11. 

Medzičasom spišský biskup navrhol Sikorovi niekoľko 
fár, v ktorých by chcel pôsobiť. V dopise z 8. januára 1941 
ho nabádal, aby sa rozhodol, ktorú farnosť chce spravovať: 
Biskupský Ordináriat avšak žiada, aby ste sa čím skorej 
rozhodli, ktoré z navrhnutých správ farských si volíte12.

20. januára 1941 biskupský ordináriat kladne reagoval 
na Sikorovu prosbu o udelenie liečebnej dovolenky: Na 
základe lekárskeho svedectva pripojeného ku prosbe o lie-
čebnú dovolenku, biskupský Ordináriat udeľuje Vašej Dôs-
tojnosti tú dovolenú cez tri mesiace počnúc 20. januárom 
a súčasne žiada o súhlas k tomu od kultovej správy mšana 
(Ministerstvo školstva a národnej osvety – pozn. JČ). Po 

6  ABÚ, č. 3755/!940.
7  ABÚ, č. 3755/1940.
8  List biskupa Vojtaššáka, z 1. februára 1941, generálnemu riaditeľovi  Ústred-
nej Charity v Bratislave.   (ABÚ, č. 343/1941). 
9  ABÚ, č. 3755/1940.
10  Matula, Pavol. Cirkev a začiatky reslovakizácie na severnom Spiši a Orave 
po ich pripojení k Slovenskej republike. In:  Dejiny - internetový časopis Inštitútu 
histórie FF PU v Prešove – č.2/2007, s. 82.
11  ABÚ, č. 3755/!940.
12  ABÚ, č. 49/1941. Doposiaľ nevieme, kedy presne a aké farnosti navrhol bis-
kup Antonovi Sikorovi.

prof. dr hab. Jozef Čongva

OTEC BiSKUP JÁn voJtaššÁk a SlovÁci v poĽSku (2)
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uplynutí vykázanej lehoty budete sa hlásiť do duchovnej 
služby. Oznámte diecéznemu úradu, kde budete tráviť lie-
čebnú dovolenú13.

Vo veci kongruového doplnku pre Sikoru rozhodlo 
mšano už v decembri 1940. Ministerstvo poukázalo me-
novanému dušpastierovi zálohu za celý rok 1940. Keďže 
medzičasom sacerdos Sikora bol internovaný, a peniaze 
sa z Jurgova vrátili na ministerstvo, Ordináriat žiadal, 1. 
februára 1941, generálneho riaditeľa, aby určené Sikorovi 
peniaze mšano poslalo už nie do Jurgova, ale do Vikarto-
viec, kde mu bola správa fary sverená a ktorú skutočne už 
zaujal14. Podobný obsah nájdeme v liste spišského bisku-
pa, z 5. februára 1941, adresovaného Ministerstvu školstva 
a národnej osvety: Dp. Anton Sikora 1. februárom prelože-
ný bol z kaplánskej stanice v Harhove za dočas. správcu 
fary do Vikartoviec (okr. Poprad) . Na tejto poslednej stani-
ci bude tráviť svoju zdravotnú dovolenku. Na túto posled-
nú stanicu nech je mu odosielaná kongrua. Nakoľko pošta 
v Jurgove, v neprítomnosti Antona Sikoru celú kongruu za 
rok 1940 účtarni Mšano vrátila, biskupský úrad snažne sa 
prihovára, by menovanému kongrua za celý rok 1940 a za 
január, február 1941 razom čímskorej do Vikartoviec bola 
odoslaná15.

Jablonský rodák bol správcom fary vo Vikartovciach 
takmer sedem rokov, t.j. od 1. februára 1941, keď bol 
biskupom preložený z kaplánskej stanice v Harhove do 
Vikartoviec, do konca augusta 1947. Faktickým správcom 
bol tam od 22. apríla 1941, t.j. po vyčerpaní trojmesačnej 
zdravotnej dovolenky (20. január 1941 - 21. apríl 1941), 
ktorú fakticky využil už ako administrátor Vikartoviec. Toto 
dlhé pôsobenie v slovenskej pastorácii vyvolalo dojem, 
že sacerdos Sikora, pôvodom Slovák, kedysi alumnus se-
minára v Spišskej Kapituli, ostane natrvalo na Slovensku. 
Z korešpondencie  biskupa Vojtaššáka, z 29. augusta  1947, 
Sikorovi vysvitá, že sídelný biskup Spiša bol o tom pevne 
presvedčený. Stalo sa však inak. Totiž už 9. februára 1946 
sa Sikora - bez vedomia spišského biskupa - obrátil na kar-
dinála Sapiehu s prosbou o inkardovanie do krakovskej 
arcidiecézy: Ponieważ pragnę pracować w Polsce, proszę 
o łaskawe przyjęcie do służby w Archidiecezji Krakow-
skiej16. 4. mája 1946 krakovský kardinál kladne reagoval na 
Sikorovu prosbu: W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 
b.r. wyrażamy życzenie, aby Wielebność Wasza powrócił 
do naszej Archidiecezji, do której duchowieństwa należy 
i objął pracę duszpasterską, jaką Mu wskażemy17. Navy-
še v liste z 20. októbra 1946 vyjadril želanie, bym mógł 
objąć dawną placówkę duszpasterską w Jurgowie, gdzie 
pracowałem do 1940 roku, albo parafię w Chyżnym na 
Orawie18. 

Zdá sa, že Anton Sikora informoval spišského biskupa 
o rezignácii z beneficium vo Vikartovciach až niekedy v lete 
1947. 29. augusta 1947 biskup Vojtaššák písal správcovi 

13  ABÚ, č. 204/1941.
14  ABÚ, č. 343/1941.
15  ABÚ, č. 394/1941.
16  AKKM, Pers. A 1043.
17  Ibidem.
18  List Sikoru, z 20. októbra  1946, adresovaný Krakovskej Metropolitnej Kúrii. 
(AKKM, Pers. A 1403).

Sikorovi: Vaša Dôstojnosť prípisom výšuvedeného čísla19 
opakovane rezignuje neodvolateľne farské beneficium vo 
Vikartovciach už aj vzhľadom na to, že sa považuje za kňa-
za krakovskej diecézy. Keďže je tomu tak, o čom sa dozvedá 
biskupský úrad od Vašej Dôstojnosti až teraz: ráčte označiť 
biskupskému úradu deň, v ktorý si žiadate odovzdať sprá-
vu fary, aby mohol vyslať dekana k jej prevzatiu20. Sacer-
dos Sikora po návrate do Poľska pôsobil v rokoch 1948 až 
1956 ako farár v Kacvíne na Spiši.

Takmer otcovská starostlivosť biskupa Vojtaššáka 
o kňaza Antona Sikoru je v poľskej literatúre nepovšimnu-
tá a ignorovaná. Práve naopak: kolujú nepravdivé a skres-
lené správy o jeho protipoľskom postoji, prenasledovaní 
poľských duchovných, ničení poľskej náboženskej literatú-
ry a pod. 

Zdá sa, že v popise protipoľských akcii Slovákov naj-
ďalej ide J. Roszkowski, ktorý píše, že księża z terenów 
Spisza i Orawy byli w okresie  wojny oddawani w ręce hit-
lerowców, z rąk których ginęli w obozach zagłady. Nuž me-
dzi piatimi priezviskami, ktoré Roszkowski uvádza, nájde-
me aj dp. Antona Sikoru21.

Uväznenie novobelského a krempaského farára, Fran-
tiška Móša

Kňaz František Móš, slovenský farár z Tribša, pôsobil 
v dvoch susedných farnostiach, t.j. v Novej Belej a v Krem-
pachoch. Tesne pred zmenou poľsko - slovenskej hranice, 
v septembri 1939, bol jediným slovenským dušpastierom 
spišského dekanátu22.

Kardinál Sapieha si Móša veľmi vážil. Príkladom kardi-
nálovej náklonnosti k tribšskému rodákovi bolo aj to, že 
mu v škole dovolil vyučovať náboženstvo v slovenčine. Po 
zmene poľsko - československej hranice 20. mája 1945, ju-
risdikcia nad deviatimi slovenskými farnosťami Spišského 
Zamaguria, ako aj deviatimi farnostiami hornej Oravy, pat-
rila ešte krátko biskupovi Vojtaššákovi. Bolo tak do jese-
ne 1945, kedy, na základe dekrétu poľského prímasa z 18. 
novembra 1945, končila dočasná jurisdikcia spišského bis-
kupa, získaná v jeseni 1939. Novembrový dekrét, vydaný 
poľským prímasom z poverenia Svätej Stolice stanovil, že 
od 1. decembra 1945 jurisdikcia nad farnosťami spišského 
a oravského dekanátu patri krakovskému arcibiskupovi. 
V dekréte poľský cirkevný hodnostár navyše vyzval sloven-
ských kňazov, aby opustili územie Poľskej republiky23. 

19  T.j. č. 127/1947 z z 25. augusta 1947. ( AKKM, Pers. A 1043).
20  List spišského biskupa, č. 1862/47, z 29. augusta 1947, Antonovi Sikorovi.  
(AKKM, Pers. A. 1043).
21  Roszkowski, Jerzy M. O zagadnieniu polsko – słowackiego pogranicza. Ora-
wa, rocznik 1995, nr 33, s. 61; Molitoris,  Ľudomír. Społeczne uwarunkowania 
powstania Towarzystwa Czechów i Słowaków na Orawie. Almanach Słowacy w 
Polsce. Slováci v Poľsku. VIII. Kraków  2001 Krakov, s. 186. 
22  V rokoch 1926 - 1939 bol to spišský dekanát len z formálneho hľadiska. 
Materiálne bol to viac  dekanát podhalský, lebo v roku 1926 kardinál Sapieha 
pripojil  k spišskému dekanátu  tri veľké poľské farnosti (Bukowinu, Ostrowsko, 
Harklowu) a filiálky týchto farnosti. Po novej úprave hraníc spišského dekanátu 
počet farníkov narástol z  9 tisíc do 21 tisíc. Je len samozrejme, že  prevaha poľ-
skej populácie, ako aj menovanie dekanom poľského dušpastiera, namiesto vdp. 
Štefana Andrašovského, mohlo sa stať vhodným  nástrojom polonizácie  Slová-
kov na Zamaguri.
23  Chalupecký, Ivan. Biskup Ján ..., s. 121.
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Nábytok a interiér 
- slovenský dizajn - Medzinárodná súťaž o Cenu profe-

sora Jindřicha Halabalu

16. apríla 2012 sa v Slovenskom inštitúte vo Varšave 
v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene usku-
točnila vernisáž výstavy NÁBYTOK A INTERIÉR - slovenský 
dizajn - Medzinárodná súťaž o Cenu profesora Jindřicha 
Halabalu. 

Výstavu otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo 
Varšave Helena Jacošová, spolu s vedúcim Katedry dizaj-
nu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity 
vo Zvolene akad. soch. René Baďurom, kurátorkou výsta-
vy Elenou Farkašovou, prof. Przemyslawom Krajewským 
a prof. Michalom Kapczynským z Katedry dizajnu nábyt-
ku a interiéru Vysokej školy výtvarných umení vo Varša-
ve. Podujatia sa zúčastnili študenti Katedry dizajnu a ďalší 
hostia z oblasti kultúry a umenia.

Medzinárodná prehliadka najlepších študentských 
semestrálnych a záverečných prác z oblasti dizajnu ná-
bytku a interiéru sa organizuje od roku 2004. Odbornými 
garantmi a striedavo organizátormi súťaže o Cenu profe-
sora Halabalu sú Technická Univerzita vo Zvolene a Men-
delova Univerzita v Brne. Hlavnou myšlienkou podujatia 
je vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názo-
rov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie 
akademického prostredia s odbornou praxou. Výstava 
prezentuje výber zo súťažných projektov 7. ročníka Ceny 
profesora Jindřicha Halabalu, ktorý vyvrcholil v novembri 
2011. Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profe-
sora Jindřicha Halabalu, ktorý v oblasti nábytkárskej tvor-
by významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 
20. storočia v bývalom Československu a ovplyvnil vznik 
súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Tech-
nickej univerzite vo Zvolene.

Cena profesora Halabalu sa v uplynulých ročníkoch for-
movala ako československá súťaž, zúčastňovali sa jej iba 
študenti zo Slovenskej a Českej republiky. Vo februári 2012 
došlo k odsúhlaseniu úprav Štatútu súťaže, ktorý umožňu-
je účasť aj študentov z ostatných štátov Európskej únie. 
Výstava prezentovaná v Slovenskom inštitúte vo Varšave 
má za cieľ poukázať na nové trendy v dizajne nábytku na 
Slovensku a propagovať poľským študentom dizajnu účasť 
v pripravovanom 9. ročníku súťaže v roku 2013.

Text a foto: Ľudmila Miller

Blahoželania
Drahý Ferko,
Je nám veľkým potešením,
Želať Ti v deň 50 narodenín.
Veľa zdravia, šťastia veľa,
Všetko čo si srdce želá.
Veľa lásky spokojnosti
V celej ďalšej budúcnosti. 
Úsmev v tvári, radosť v oku,
Úspech v každom žitia kroku.
Vyprosujeme Ti lásku Božie požehna-
nie
A ochranu Panny Márie
I všetko najlepšie v rodinnom kruhu.

Toto želanie patrí Františkovi Majerčákovi z Obidovej, 
ktorý pochádza z Novej Belej a bol členom súboru Spiš. 29. 
mája oslávi 50 rokov a toto prianie mu zasielajú rodičia, 
bratia s manželkami a deťmi. 

* * *
Dňa 23. apríla t.r. Oľga a František Krišikovci z Vyšných 

Lápš oslávili 35. výročie sobáša a pri tejto príležitostí im 
dcéry s manželmi a vnukovia posielajú tento vinš.

Všetko dobré priať sme chceli,
nech Vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcér, zaťov,
vnukov a vnučky.

V duchu veľkej noci
Koncom marca t.r. sa uskutočnilo v sídle Spolku v Kra-

kove veľkonočné stretnutie členov krakovskej miestnej 
skupiny, ktorého organizátorom bol čestný predseda tej-
to skupiny a jej pokladník Jerzy Michał Bożyk. Zúčastnení 
sa spoločne podelili vajíčkom a v príjemnej nálade strávi-
li podvečer. Ako tradične nechýbal ani spev slovenských 
piesní s hudobným doprovodom výborného hudobníka  
J. Bożyka. (aj)

Foto: S. Mól
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Spomienkový večer 
venovaný Jozefovi urbanovi

23. apríla 2012 sa v Krakove v Klube Re konal spomien-
kový večer venovaný významnému slovenskému básniko-
vi a textárovi Jozefovi Urbanovi. Pri tejto príležitosti bol 
prezentovaný dokumentárny film Malý zúrivý Robinson. 
Autorka a režisérka v jednej osobe, Tina Diosi, ho uviedla 
ako bohémske road movie - spomienkovú cesta jeho troch 
kamarátov po stopách zosnulého básnika. Film prináša 
netradičný portrét tragicky zosnulého básnika, ktorý po-
čas svojho krátkeho života dokázal ovplyvniť spoločenské 
a kultúrne dianie na Slovensku. Predovšetkým bol však re-
belom a svojím zmýšľaním videl ďalej ako jeho generační 
súputníci. Zmietal sa v láskach, túžbach a vášňach. Ale ako 
autor bol precízny a jasný v argumentácii i názoroch. Sú-
časne film je výpoveďou o dobe pred Nežnou revolúciou, 
v ktorej neboli „pákové batérie, mobily, ani vtáčia a pra-
sacia chrípka” - ako hovorí slovenský básnik Janko Litvák:  
„A poézia bola jediným univerzálnym jazykom.”

Večer moderoval a zároveň sa podieľal na jeho prípra-
ve Jozef Golian. Pred prezentáciou filmu bol prípitok na zo-

snulého Jozefa Urbana s prianím, aby Slovensko malo veľa 
takýchto Jožov Urbanov, ktorého osobnosť J. Golianovi sa 
spája so slovenským drotárom putujúcim svetom. A teda 
nech tvorba tohto básnika poputuje svetom.

Po premietnutí filmu bola možnosť porozprávať sa s au-
torkou a režisérkou filmu T. Diosi a priateľom Joža Urbana 
Waldemarom Švabenským. Druhá časť 
večierka patrila koncertu skupiny Com-
p&Neros zo Zvolena v krakovskom Klube 
Alchemia.

Podľa Jozefa Goliana, treba prezento-
vať takéto zaujímavé slovenské osobnos-
ti poľskej verejnosti. Je to cesta spozná-
vania široko chápanej kultúry susedného 
národa. Moderátor J. Golian porozprával 
aj svoje osobné spomienky zo stretnutia 
s básnikom Jozefom Urbanom. 

Na záver stretnutia 
poďakoval spoluorga-
nizátorom podujatia: 
prítomnému gene-
rálnemu tajomníkovi 
ÚV SSP Ľudomírovi 
Molitorisovi za to, že 
Spolok Slovákov v Poľ-
sku ako prvý poskytol 
pomoc pri podpore 
tohto projektu. Po-
ďakovanie patrilo tiež 
Slovenskému inštitú-
tu vo Varšave a pani 
riaditeľke Helene Ja-
cošovej za ústretovosť 
a podporu a Multime-
diálnemu inštitútu.

Vlani bola vydaná aj kniha s názvom „Zúrivo, nežné, 
svoj...“ Jozef Urban, ktorej zostavovateľom bol Maroš M. 
Bančej a vydalo vydavateľstvo public promotion, s. r. o. 
Vytlačila ju tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku. Sú v nej 
obsiahnuté príspevky od básnika priateľov, básne Jozefa 
Urbana, rozhovory o tomto talentovanom človekovi. 

Agáta Jendžejčíková

Jozef Urban
Narodil sa 29. novembra 1964 v Košiciach. Vyštudoval 

Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika 
zahraničného obchodu. Bol redaktorom časopisu Literárny 
týždenník (1988 – 1989), šéfredaktorom literárneho mesač-
níka Dotyky, neskôr šéfredaktorom týždenníka Mladé rozlety 
a riaditeľom galérie Bibiana. Zomrel tragicky 28. apríla 1999. 
Malý zúrivý Robinson (1985), Hluchonemá hudba (1989), 
Kniha polomŕtvych (1992), Snežienky & biblie (1996), Voda, 
čo ma drží nad vodou (1999, posthum), Dnes nie je Mikuláša 
(2000) 

V roku 1985 knižne debutoval básnickou zbierkou Malý 
zúrivý Robinson, v ktorej sa predstavil ako básnik kontrast-
ného videnia sveta v jeho ustavičnom pohybe so všetkými 
nedostatkami, ale aj kladmi. Jeho básne sa vyznačujú humo-
rom, iróniou, ba až sebairóniou a sarkazmom. Jozef Urban je 

tiež autorom rozhlasovej hry Poznáme svojich ľudí a venoval sa inten-
zívne aj tvorbe textov populárnych piesní a kultúrnej publicistike. Písal 
texty piesní pre Petra Lipu, Marcela Palondera, Janka Lehotského, Mira 
Žbirku, Beátu Dubasovú, alebo skupiny Money Factor a Elán. Možno 
mnohí ani netušia, že hity ako „Vráť trochu lásky medzi nás”, či „Voda 
čo ma drží nad vodou” vyšli práve z autorského pera Joža Urbana ktorý 
tragicky zahynul pri autohavárii 28. apríla 1999.

krakov

W. Švabenský, J. Golian a T. Diosi otvárajú akciu

Kniha venovaná pamiatke básnika

Zhromaždení na akcii
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ODiŠLi oD nÁS
Dňa 28. marca 2012 zomrel v Žarnovici na Slovensku vo 

veku 78 rokov krajan 

MUDR. JOZEF PETRÁŠEK
Zosnulý sa narodil 4. februára 

1934 v Tribši. Po vojne odišiel na Slo-
vensko. Strednú školu ukončil v Kež-
marku. Potom študoval medicínu na 
Univerzite J. A. Komenského v Brati-
slave. Po ukončení vysokej školy pô-
sobil dlhé roky ako lekár v Leviciach. 
Keď’ už bol na dôchodku, odišiel z Le-

víc do Žarnovice, kde býval pri synovi. S časopisom Život 
sa zoznámil pred tromi mesiacmi a veľmi si ho obľúbil. Bol 
veľmi prekvapený a zároveň nadšený, že taký krásny časo-
pis sa vydáva v Poľsku pre Slovákov. 

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.

• 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.

• 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.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Bronislav 

Knapčík z Mikolova sumou 450,00 zlotých pre potreby MS 
SSP na Sliezsku. Srdečne ďakujeme.

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

Schôdza miestnej skupiny 
SSp na Sliezsku v mikołove

Za posledné roky sa stalo tradíciou, že vždy na jar sa 
uskutočňuje stretnutie celého krajanského aktívu žijúce-
ho na Sliezsku. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 21. 
apríla.

Na schôdzi sa členovia oboznámili s finančnou správou 
za uplynulé obdobie a vytýčili si nové ciele pre nasledujú-
cu sezónu i stanovili rozpočet. Hodnotenie hospodárenia 
za minulý rok bolo odobrené prítomnými. Príjmy stano-
vili 6.600 zlotých a výdavky 7.543 zlotých, obrat 14.141 
zlotých a na záver vlaňajšieho roka bolo v pokladni 176 
zlotých. Pritom ÚV SSP neprispel do rozpočtu MS SSP na 
Sliezsku žiadnou sumou. Pochvalu získal tajomník miest-
nej skupiny na Sliezsku, za dobré hospodárenie.

Bolo počuť ľubozvučnú slovenčinu, ktorá zaznela pri 
speve. Ďalším zdrojom prehlbovania poznatkov zo sloven-
ského jazyka je náš krajanský časopis Život. Krajania sa 
tešia, že majú možnosť pravidelne listovať v slovenskom 
periodiku, získavať informácie o svojich rodiskách na Spiši 
a Orave. Zároveň neostalo bez povšimnutia aj to, že z času 
na čas sa objavuje v rubrike Krátko zo Spiša, Oravy aj slovo 
Sliezska. Ďalej sa hovorilo o propagácii našich aktivít, ak-
cií na Skrzycznom, Ondrejského večierka. Upozornili sme 
krajanov, že naše akcie boli uvedené aj v prehľade kultúr-
nych podujatí v Mikołove, tým sa dostanú do povedomia 
viacerých ľudí. 

V príjemnej nálade, v spoločných rozhovoroch uplynul 
nám čas a už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Bronislav Knapčík
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Odišiel od nás dobrý lekár, manžel, otec a dedo. So zo-
snulým sa 31. marca 2012 na cintoríne v Žarnovici napo-
sledy rozlúčila najbližšia rodina. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši

Dňa 10. apríla 2012 zomrela v Krempachoch vo veku 86 
rokov krajanka

VERONIKA LOJEKOVÁ
Zosnulá bola vernou členkou 

Miestnej skupiny Spolku v Krempa-
choch a dlhoročnou čitateľkou Živo-
ta. Vážila si svoje slovenské korene 
a jej prianím bolo, aby ju sprevádzala 
táto reč na poslednej ceste. Odišla od 
nás vzorná krajanka, starostlivá teta 
a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej zo Slovenska, Čiech, USA a Krempách 
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

Dňa 12. apríla 2012 zomrel v Jurgove vo veku 85 rokov 
krajan

JOZEF GOMBOŠ
Zosnulý bol verným krajanom, 

aktivistom a dlhoročným čitateľom 
Života. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo a brat. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

Dňa 6. apríla 2012 zomrel v Čiernej Hore od Tribša vo 
veku 72 rokov krajan

FRANTIŠEK GOGOĽA
Zosnulý bol verným čitateľom ča-

sopisu Život. Odišiel od nás dobrý 
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo 
a ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 17. apríla 2012 zomrel v Čiernej Hore od Tribša vo 
veku 76 rokov krajan

JOZEF KOVALČÍK
Zosnulý bol členom Spolku a dl-

horočným čitateľom Života. Odišiel 
od nás dobrý krajan, starostlivý otec, 
dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore od Tribša

Dňa 26. apríla 2012 zomrel v Krempachoch vo veku 50 
rokov krajan

MILAN KRIŠTOFEK
Zosnulý bol členom miestnej skupiny SSP a verným či-

tateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý krajan, man-
žel, otec, dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 21. apríla 2012 zomrela v Krempachoch vo veku 81 
rokov krajanka

MÁRIA KAPOLKOVÁ
(rod. Galušová)

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
miestnej skupiny a vernou čitateľkou 
časopisu Život. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka, svokra, 
babka a prababka. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

Dňa 29. marca 2012 zomrela vo Fridmane vo veku 72 
rokov krajanka

MARGITA PAVLIKOVÁ
(rod. Prelichová)

Zosnulá bola členkou Spolku a či-
tateľkou časopisu Život. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá matka, ba-
bička a sestra. Nech odpočíva v poko-
ji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

čitatelia • reDakcia
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ORÁVKA
Orávka je obec na severnej 

Orave nachádzajúca sa v pra-
mennej oblasti Čiernej Oravy. 
Pôvodne sa každá osada zalo-
žená v tejto oblasti nazývala 
Orávkou. Dnešná Orávka začala 
vznikať koncom 16. storočia ako 
valašská osada zriadená v lesoch 
severného Uhorska. Jej prvý šol-
týs Kulich pochádzal zo sloven-
ského mesta Trstená, ktoré bolo 
v tom čase východiskom osídľo-
vania hornej Oravy. V roku 1656 
si Oravčania postavili drevený 
kostol, ktorého časti po opra-
vách stoja dodnes. Tento kostol 
sv. Jána Krstiteľa je dnes jedným 
z najkrajších a najzachovalejších 
drevených kostolíkov na Orave. 
Vo vnútri sa nachádza veľmi 
cenná polychrómia zo 17. až 18. 
storočia a rôzne erby uhorských 
panovníckych rodov či orav-
ských šoltýsov. Blízko kostola sa 
nachádza pekná budova farbiar-
ne plátna z 18. storočia. V roku 
1920 bola obec Orávka spolu 
s niekoľkými ďalšími oravský-
mi obcami pripojená k Poľsku, 
v roku 1939 späť ku Slovensku a 
v roku 1945 opäť k Poľsku, kde 
leží dodnes. (mm-m)

Na toto sa vždy tak teším!
Keď priletia vtáčiky, kvitnú stromy a v telke hlásia, že bude stále 

teplejšie a teplejšie, vtedy je tá pravá chvíľa. Že na čo? Na výmenu 
skrine! Jój, nie celej skrine ... iba na výmenu oblečenia v nej.

Každý rok na jar, v jednu peknú sobotu, prekladáme spolu s mam-
kou šaty v skrini. Teplé, zimné oblečenie – mäkké vlnené svetríky, 
podšívané nohavice, roláčiky, čiapky, šály a rukavice – to všetko už 
poslúžilo a leto prečká v prúžkovaných škatuliach. Aj moje obľúbené 
rukavice. Ako mi ich kámošky závideli! Sú naozaj veľmi pekné ... s vy-
šívanými slniečkami ... podľa mňa sú práve pre tie slniečka také teplé. 
A nepremokavé! Predvianočného snehuliaka som musela dokončiť ja 
sama, lebo ostatných už oziabali rúčky. Och, až mám chuť napísať ru-
kavičkám ďakovný list. 

Škatule s oblečením na zimu už odchádzajú pod posteľ a teraz na-
stáva tá zábavnejšia časť práce. Vyberáme letné šaty! Krátke sukničky, 
volánikové šatôčky, farebné tričká ... more farebných tričiek ... a ve-
selé klobúčiky. Aha! Na túto sukničku som takmer zabudla. Minulé 
leto som ju veľmi nenosila. Páčila sa mi totiž fialová farba. Och, aká je 
krásna. Aké tričko k nej pristane?

A začína módna prehliadka! ... tramtaradááá!
Rifľová šatová sukňa s károvanou košeľou. Bodkovaná blúzka, jem-

ná, trochu priehľadná a nazberaná sukňa nad kolená. Alebo k tej suk-
ni pristane viac červené tričko? A tento klobúčik! Nie ... ku klobúčiku 
sa hodia tieto kvietkované dlhé šaty. A zapletané vrkoče.

No teda! Tieto nohavice sú mi akési krátke. Žeby som vyrástla? 
K módnej prehliadke sa pridáva aj moja mamka. Skúša nádherné 

svetlomodré šaty. Och ... je ako víla. Raz si tie šaty požičiam!
Ukladáme letné šaty do políc v skrini. Sme pripravené na leto.
Na stoličke mi ostala len znovuobjavená suknička. V pondelok 

v nej pôjdem do školy.
Pomôžete mi k nej, prosím, vybrať tričko? Ja sa akosi po tej vyčer-

pávajúcej módnej prehliadke neviem rozhodnúť ...

Ivana Pančáková SP
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Kostol v Orávke

Kostol v Orávke
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František kolkoviČ

Krása

Je všade.
Vyrastie z rodnej pôdy,
zrodí sa v sade.
Tá krása oprie sa
o teba v zamyslení
o moje rameno aj čelo
a zavedie nás do lesa.

Ešte mi povie ako tu je veselo.
A bude pri nás dôverne stáť.
Krása, ktorá s časom neráta.
Nemeria čas v priestore,
iba ak dokáže zahatať 
rozvírené myšlienky a city.
Tá krása je život
so všetkým pospolu žitým.

Krása vyrastená a úrodná ako pôda,
ktorá stojí pri mne verne,
povie mi konečne, že sme spolu.
Ako aj čo je biele
čo zas čierne.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Zdenka predná
Zdenka Predná sa narodila 31. marca 1984 

v Banskej Štiavnici, kde absolvovala základnú 
i strednú školu. Je absolventkou Technickej 
univerzity vo Zvolene (Fakulta Ekológie a en-
vironmentalistiky) v odbore krajinné inžinier-
stvo. Jej rodičia žijú v Banskej Štiavnici, otec 
Zdenko pracuje v stavebnej firme, matka Mária sa stará o domácnosť. 

Zdenka je slovenská speváčka. Hudobnú kariéru odštartovala v prvom roč-
níku speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar, kde skončila na 4. mieste. 
Odvtedy sa pohlo jej koleso šťastia a stala sa mediálne známou hviezdou.

Medzi Zdenkiných obľúbených interpretov patria Erykah Badu, Jill Scott, 
Alicia Keys, Koop, Novelle Vague, St. Germain, či domáce kapely Para, Le Pay-
aco, Moja reč a Puding pani Elvisovej.

Do jari 2008 bol partnerom Zdenky Prednej Peter Novák alias Šarkan, zo 
skupiny Žena z lesoparku. V súčasnosti partnerom speváčky je Dušan Maru-
ňák. 

V roku 2005 vydala debutový album Sunny Day s elektronickým nády-
chom, ktorý pozitívne prijali nielen fanúšikovia, ale aj hudobní kritici. Prvý 
singel „Len ty smieš“ sa dlho držal na najvyšších priečkach rádií a niekoľko týž-
dňov patril medzi najhranejšie skladby v rozhlasovom éteri. Rovnaký úspech 
zopakovala Zdenka aj so svojím druhým singlom Vietor, ktorý naspievala so 
speváčkou Tinou. K singlu bol natočený aj Zdenkin prvý hudobný videoklip. 
Album Sunny Day pokrstili členovia kapely Para a Tina.

Na jar roku 2006 začala Zdenka v niekoľkých slovenských mestách svoje 
turné nazvané Sunny Day Tour 2006, kde jej predskokana robila Tina so svo-
jou kapelou. Medzitým získala cenu Aurel 2005 v kategórii Objav roka a Zla-
tú platňu za predaj albumu. Počas príprav druhého albumu hosťovala aj na 
druhom albume Tiny s názvom Chillin. Tu si obe opäť spolu zaspievali v duete 
„Zlaté pláže“. 26. marca 2007 vyšiel Zdenke Prednej druhý album s názvom 
Zdenka Predná. Prvým singlom sa stala pieseň „Keď to nejde“. Na albume 
sa tentoraz nenachádza žiadny duet a celý je oveľa akustickejší než Sunny 
Day. Hudobne sa na albume podieľal ten istý tím ľudí ako na debute, ktorého 
jadro tvorí Slávo Solovič, Milan Adamec a Peter Graus. Texty si vo väčšej mie-
re Zdenka napísala k obom albumom sama. V roku 2009 vydala Zdenka tretý 
album s názvom Srdce z bubliny, ktorý bol taktiež úspešný. Teraz jej fanúšiko-
via čakajú na ďalší album. 

Okrem hudby sa Zdenka veľmi angažuje do práce v prospech detí z chu-
dobných krajín. Organizuje pre nich zbierky, aby im mohla pomôcť aj vďaka 
svojmu hudobnému nadaniu.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková

Jubileum pod pilskom
Detský folklórny súbor Pilsko z Oravského Veselého si v tomto roku pripo-

mína 40. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti Vás jeho členovia 
spolu so svojimi umeleckými vedúcimi, Paulínou a Serafínom Ganobčíkov-
cami, pozývajú na slávnostný program ,,A jo maly parobek, v malem kape-
ľusku...“, ktorý sa uskutoční 19. – 20. mája o 18.00 hodine v kultúrnom dome 
v Oravskom Veselom. V programe súboru, ktorý sa radí medzi popredné na 
Slovensku, opäť ožijú niekoľko desiatok rokov staré úspešné programové blo-
ky v podaní aktuálnej mladej generácie folklórnych nadšencov. Podujatie pri-
pravil Obecný úrad a detský folklórny súbor Pilsko v Oravskom Veselom v spo-
lupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

PhDr. Miroslav Žabenský
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ZUZKA varí

moto a varenie

Toyota v tomto roku uvádza na trh nové športové 
štvormniestné vozidlo GT86. Tento športový mo-
del vznikol vďaka spolupráci Toyoty so Subaru.

Toyota GT86 je vozidlo úplne orientované na vodiča. 
Je stvárnením čistej, nefalšovanej radosti z jazdy – vďaka 
presnej a okamžitej odozve aj na to najjemnejšie stlače-
nie plynového pedála alebo otočenie volantu. Je určené 
všetkým tým, pre ktorých je jazda vášňou, nie nutnosťou.

Má nízku a veľmi aerodynamickú karosériu, usporia-
danie pohonnej jednotky sa spája s nízkou hmotnosťou, 

nízkou zotrvačnosťou a nízko polože-
ným ťažiskom pre čo najlepší pomer 
výkonu a hmotnosti. Vďaka týmto 
vlastnostiam má Toyota GT86 živý 
a dostupný výkon, vysoko podmani-
vé a pohotovo využiteľné dynamické 
schopnosti s minimálnym zásahmi 
elektronických systémov do riade-
nia a prináša maximálne potešenie 
z jazdy.

Nová Toyota GT86 s dĺžkou 4 240 
mm, šírkou 1 775 mm, výškou iba 1 
285 mm a s rázvorom 2 570 mm je 
najkompaktnejším štvormiestnym 
športovým vozidlom na svete. Vďaka 
komplexným opatreniam zamera-
ným na znižovanie hmotnosti sa po-

darilo vytvoriť vozidlo s hmotnosťou iba 1 180 kg.
Zážihový motor vozidla GT86 s objemom 2,0 litra vyvi-

nie výkon 200 koní pri 7 000 ot./min. a maximálny krútiaci 
moment 205 Nm pri 6 600 ot./min., čím modelu GT 86 
dodáva svižnosť a ďalšie lákavé jazdné vlastnosti, ako aj 
maximálnu rýchlosť viac ako 220 km/h. Na druhej strane 
dosahuje nové športové vozidlo Toyota odhadovanú prie-
mernú spotrebu 6,9 l/100 km a produkuje nízke emisie 
CO2 približne na úrovni 160 g/km. (ms)

Zdroj: toyota.sk

ČO NA OBED

bažant na víne
1 bažant, soľ, 150 g údenej slaniny, 1 malá cibuľa, 2-3 

lyžice pokrájanej koreňovej zeleniny, 1 dl červeného vína, 
1/2 lyžice múky, citrón, cukor, celé čierne korenie, bobkový 
list, 1 klinček.

Údenú slaninu pokrájame na kocky a opražíme. Pridá-
me pokrájanú cibuľu, zeleninu, cukor a všetky koreniny. 
Zmes miešame a restujeme do svetlohneda, podlejeme 
vodou a prevaríme. Vložíme polovice osoleného bažanta 
a prikryté dusíme do mäkka. Mäkké mäso vyberieme, šťa-
vu zaprášime múkou, orestujeme, podlejeme vínom, va-
ríme 10 minút, precedíme cez sito a zeleninu pretrieme. 
Omáčku znova prevaríme a pokrájané mäso polejeme. 
Vhodnou prílohou je ryža, knedle alebo varené cestoviny.

ZÁKUSKY

veľkonočná torta
Cesto: 4 vajcia, 4 lyžice vody, 200 g práškového cukru,  

1 vanilínový cukor, 125 g polohrubej múky, 100 g majoné-
zy, 1 kávová lyžička prášku do pečiva.

Krém: 1 vanilkový pudingový prášok, 500 ml mlieka, 
250 g masla alebo Hery, 50 g práškového cukru.

Bielky vyšľaháme s vodou na tuhý sneh, pridáme práš-
kový a vanilínový cukor. Potom primiešame žĺtky a múku 
s majonézou a prášok do pečiva. Cesto vylejeme do vy-
mastenej, múkou posypanej formy a dáme piecť do mier-
ne vyhriatej rúry asi na 40 minút. Podľa návodu uvaríme 
puding a za občasného miešania ho necháme vychladnúť. 
Maslo s cukrom vymiešame dopenista a postupne pridá-
me puding. Elektrickým šľahačom zmes dôkladne vyšľa-
háme. Vychladnutý korpus rozrežeme na dva plátky. Tre-
tinu krému si odložíme na ozdobenie, ostatným natrieme 
spodný a vrchný plát aj boky torty. Ozdobíme krémom 
a cukríkmi.

ŠALÁTY

Fazuľový šalát na hriankach
250 g suchej fazule, 1 lečo, 1 lyžica horčice, 2 lyžice pa-

radajkového pretlaku, pár kvapiek worcestrovej omáčky, 
200 g tofu, vegeta, 1 feferónka, 1 malá konzerva sterilizo-
vaného hrášku, 1 cibuľa, 0,5 dcl oleja, soľ.

Na oleji speníme pokrájanú cibuľu, pridáme lečo, para-
dajkový pretlak, worcester, feferónku, koreniny a podusíme. 
Potom pridáme uvarenú fazuľu, hrášok a na kocky nakrája-
né tofu. Ešte chvíľku podusíme. Na tanier uložíme priprave-
né hrianky a na ne naložíme šalát. Podávame na večeru.

(zdroj: www.receptar.sk)

Toyota Gt86
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PORADY koSmetoloGa

Ból w odcinku 
piersiowym 
kręgosłupa

Odcinek piersiowy kręgosłupa 
narażony jest na działanie dużych sił 
ściskających, szczególnie kiedy nad-
miernie wygina się ku tyłowi  czy też 
gdy się garbimy. Typowe objawy to 
bóle między łopatkami i trudności 
w wykonywaniu głębokiego wdechu. 
Czasami ból może być również od-
czuwalny z przodu klatki piersiowej, 
w obrębie mostka, gdzie znajdują się 
przyczepy żeber. O problemach z krę-
gosłupem mogą też świadczyć ucisk 
lub ból w klatce piersiowej. Może 
być mylnie kojarzony z chorobami 
serca. Jeśli jest ostry, przeszywający 
i pojawia się nagle, zawsze wymaga 
natychmiastowej konsultacji lekar-
skiej. Jeśli jednak ból w klatce pier-
siowej jest tępy, narasta stopniowo, 
zanika przy zmianie pozycji (np. po 
położeniu się na wznak), można 
podejrzewać, ze jego przyczyną są 
zmiany w kręgosłupie. Z kolei płytki 
oddech, niemożność złapania tchu, 
szczególnie przy większym wysiłku 
fizycznym, mogą być spowodowane 
skrzywieniem kręgosłupa. Tak  jak 
objawy  pozornie niezwiązane z krę-
gosłupem mogą alarmować o jego 
chorobie, ból w tych okolicach może 
sugerować  inne schorzenia. Uner-
wienie narządów wewnętrznych 
połączone jest bowiem z rdzeniem 
kręgowym i siecią nerwów oplata-
jących kręgosłup. Stąd też ból może 
przenosić się w okolice pleców. I tak 
podrażnienie korzeni i nerwów rdze-
niowych przez zmiany zwyrodnie-

Witam wszystkich czytelników 
w tym pięknym miesiącu maju. Pogo-
dę mamy iście letnią, więc czas pomy-
śleć o tym, jak wyglądają nasze stopy 
po zimie. Pamiętajmy, że zakładając 
japonki czy sandały stopa musi być 
gładka, a paznokcie wypielęgnowa-
ne – dlatego w tym numerze poruszę 
temat pedicuru. Wykonanie pedicuru 
w warunkach domowych to napraw-
dę nic trudnego, potrzebne będą:
– zmywacz do paznokci (najlepiej bez 
acetonu),
– waciki,
– ręcznik,
– miska z ciepłą wodą,
– sól do kąpieli stóp,
– pilniczek do paznokci,
– drewniane patyczki do odsuwania 
skórek (najlepiej z drewna pomarań-
czowego lub bambusowego),
– krem do usuwania skórek,
– krem do stóp,
– odżywka, lakier i utwardzacz do pa-
znokci,
– gruboziarnista i drobnoziarnista 
tarka do stóp,
– peeling
– duże cążki (obcinacz) do paznokci,
– separator do palców lub niewielkie 
bawełniane ruloniki.

Zaczynamy od moczenia stóp. Pa-
miętajmy, by stosować wodę letnią 
– nie gorącą. Mocząc stopy w gorą-
cej wodzie, pobudzamy gruczoły po-
towe, bardzo licznie występujące na 
stopach. Do wody, w której zamierza-
my moczyć stopy, dobrze jest dodać 
trochę olejku z drzewa herbacianego, 
mającego właściwości antyseptycz-
ne, przeciwgrzybicze oraz dosypać 
trochę specjalnych soli, do nabycia 
w aptekach i drogeriach. Następnie 
sięgamy po tarkę. Najbardziej od-
powiednia pokryta jest z obu stron 
drobnym papierem ściernym. Należy 
użyć strony z grubszym papierem po-
zbywając się zgrubień z pięt czy pal-
ców. Jeśli skóra na piętach popękała, 
tarkę należy użyć wzdłuż popękań, co 
nie spowoduje zwiększenia rany. Kie-
dy stopy są już wymoczone i wytar-
kowane, należy przejść do skrócenia 
paznokci. Po kąpieli są one miękkie 

i elastyczne, dlatego podczas ich ob-
cinania nie dochodzi do popękań, jak 
mogłoby to mieć miejsce podczas ob-
cinania paznokci suchych. Tu bardzo 
często popełniamy podstawowy błąd 
– obcinamy paznokcie półokrągło, co 
po jakimś czasie powoduje wrastanie 
paznokci, co jest zresztą bardzo bo-
lesne. Zatem: paznokcie obcinamy 
prosto, tak żeby miały kształt łopatki. 
Następnie paznokcie opiłowujemy, 
używając pilniczka szklanego lub tek-
turowego. Jeśli skórki nachodzą na 
płytkę, należy je odsunąć przy użyciu 
specjalnych drewnianych patyczków. 
Większe skórki i zadziorki należy de-
likatnie obciąć cążkami do skórek. Po 
wypiłowaniu paznokci, odsunięciu 
skórek oraz zmiękczeniu stóp pora 
na ich pomalowanie. Aby nie roz-
mazywać lakieru, rozdzielamy palce 
separatorem do stóp lub wsuwamy 
między nie niewielkie bawełniane ru-
loniki. Czekamy, aż emalia wyschnie 
i nakładamy kolejną warstwę, która 
wzmocni kolor. Na koniec używamy 
specjalnego utwardzacza, który prze-
dłuży trwałość lakieru i wzmocni płyt-
kę paznokcia. Jeśli używamy ciem-
nego lakieru, w pierwszej kolejności 
należy nałożyć bazę, która zapobieg-
nie przebarwieniu płytki. Jeśli oprócz 
paznokci pomalowane zostaną palce, 
należy sięgnąć po patyczek kosme-
tyczny, który nasączymy w zmywaczu 
i delikatnie usuniemy nadmiar la-
kieru. Po wyschnięciu emalii czas na 
sięgnięcie po krem odżywczy. War-
to zastosować go na koniec zabiegu 
pielęgnacyjnego, kiedy to skóra stóp 
pozbawiona jest zrogowaciałego na-
skórka i kiedy nie będzie miała szyb-
kiego kontaktu z wodą.

Wybierając kosmetyk warto sięg-
nąć po ten dedykowany stopom, 
wskazane jest także, by wykazywał 
właściwości nawilżające i odżywcze. 
Po nałożeniu grubej warstwy kre-
mu warto owinąć stopy folią, a po 
upływie 40-60 minut, pozbyć się folii 
i założyć bawełniane skarpety. Ciepło 
sprzyja wnikaniu substancji aktyw-
nych w głębsze partie skóry. D.
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Separacja i jej skutki
Jeśli para zdecyduje się na rozstanie, może podjąć 

decyzję o separacji. Sąd orzeknie ją po rozprawie, jeśli 
stwierdzi, że nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separację 
można cofnąć, a to oznacza, że ta decyzja zakłada w sobie 
możliwość powrotu dwojga ludzi do siebie i uratowania 
związku. Zniesienia separacji dokonuje się na zgodne żą-
danie małżonków, w każdym czasie po jej ustanowieniu, 
nie ważne, czy był to rok czy więcej lat. 

W przypadku separacji sędzia wskaże, który z małżon-
ków ponosi winę za rozkład pożycia, ale może też od tego 
odstąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków. Sąd nie 
orzeknie jednak separacji, jeśli stwierdzi, że z tego powo-
du ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli 
natomiast do separacji dojdzie, sąd rozstrzyga o władzy 
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oboj-
ga małżonków, np. może powierzyć wykonywanie władzy 
jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską dru-
giego. Oczywiście możliwe jest też uregulowanie kontak-
tów z dzieckiem, co z pewnością dla niego samego byłoby 
najkorzystniejsze, bo oznaczałoby, że rodzice doszli do po-
rozumienia.

Kiedy sąd orzeknie separację pomiędzy dwojgiem lu-
dzi, powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Od 
momentu orzeczenia separacji każdy z małżonków zarabia 
tylko na swój majątek osobisty. Na wniosek jednego z mał-
żonków sąd może w wyroku orzekającym separację doko-
nać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie 
tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postę-
powaniu. Jeśli para mieszka wspólnie, sąd orzeka także o 
sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

naša poraDňa

PRAWNiK

niowo-zniekształcające, zapalne, urazowe może wywołać 
neuralgię międzyżebrową. Uszkodzenie w obrębie czte-
rech górnych kręgów piersiowych daje bóle promieniują-
ce do barku, kończyn, płuc, przełyku i serca, które mogą 
imitować stany chorobowe tych narządów. Uszkodzenie 
kolejnych czterech (5-8) po stronie lewej może sygnali-
zować choroby żołądka, pęcherzyka i wątroby, natomiast 
w obrębie dolnych segmentów piersiowych mogą prowa-
dzić do podejrzeń procesów chorobowych toczących się 
w obrębie jelit, nerek, przydatków i cewki moczowej. I na 
odwrót – choroby narządów wewnętrznych objawiają 
się przeczulicą i wzmożonym napięciem mięśniowym we 
właściwych im lokalizacjach oraz bólami w odpowiadają-
cych im odcinkach kręgosłupa piersiowego. Ortopedyczną 
konsultacją należy wykluczyć możliwość schorzeń kręgo-
słupa. A jeśli takie istnieją, należy korzystać z gimnastyki 
leczniczej wykonywanej pod okiem specjalisty. Przy spo-
radycznych bólach kręgosłupa, dla jego zdrowia, wystar-
czy wykonać kilka przysiadów, skłonów, prostych ćwiczeń 
rozciągających np. kilka razy wyciągnąć się na podłodze 
lub twardym tapczanie. A przede wszystkim prostować 

się. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa powtarzane przez 
rodziców upomnienie – nie garb się. Złościły nas te uwagi, 
ale tkwi w nich  mądrość i działanie profilaktyczne. Niepra-
widłowa postawa sprzyja przeciążeniom   mięśni, więzadeł 
i skrzywieniom kręgosłupa, a wygięte w pałąk plecy i sku-
lone ramiona nieładnie wyglądają. Przyjęcie wyprostowa-
nej postawy (ściągnięcie łopatek i pośladków, wysunięcie 
do przodu piersi i wciągnięcie brzucha) ułatwia dotlenie-
nie organizmu. Dzięki czemu łatwiej się skoncentrować, 
czy utrzymać nerwy na wodzy. O zachowaniu prawidłowej 
postawy warto pamiętać także podczas codziennej pracy, 
jazdy samochodem, a nawet snu. Część problemu rozwią-
zują za nas producenci dobrze wyprofilowanych krzeseł, 
foteli czy materaców. Reszta zależy od nas samych. Dlate-
go podczas pracy dobrze robić przerwy na kilka prostych 
ćwiczeń, czy choćby porządne przeciągnięcie się – o tym 
warto pamiętać po wyjściu z łóżka, bo rozciągnięcie zasta-
łych w ciągu nocy mięśni przygotuje kręgosłup do wysił-
ku przez cały dzień. Ważne jest też, by plecy nie cierpiały 
z powodu stresu, bo to on wyzwala zwiększone napięcie 
mięśni, co powoduje ból.

Małżonkowie od momentu ogłoszenia separacji nie 
będą po sobie dziedziczyć z mocy ustawy, ale na podsta-
wie testamentu już tak. 

Nie mogą też zawierać nowych małżeństw, ponieważ 
małżeństwo formalnie nadal istnieje. Dlatego też kobieta 
nie ma możliwości powrotu do swojego poprzedniego na-
zwiska. 

Jako że małżeństwo formalnie wciąż trwa, na małżon-
kach ciążą pewne obowiązki, np. wzajemnej pomocy, tak-
że finansowej. Sąd orzeka także o obowiązku płacenia ali-
mentów na dzieci przez tę osobę, z którą dzieci nie będą 
mieszkać. Ich wysokość zależy od „usprawiedliwionych po-
trzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych 
możliwości zobowiązanego. (...) Wykonanie obowiązku 
alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze 
w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, 
w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego 
utrzymanie lub wychowanie.” (Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy, Art. 135. § 1. i § 2.)

Istnieje także pojęcie separacji faktycznej (w odróżnie-
niu od separacji sądowej), które oznacza, że małżonkowie 
zdecydowali się na osobne życie, jednak wciąż istnieje 
między nimi ustrój wspólności majątkowej, a w przypadku 
śmierci dziedziczą oni po sobie z mocy ustawy.

Jeśli para składa do sądu zgodny wniosek o separację, 
opłata stała wynosi 100 zł. Jeśli natomiast sprawa dotyczy 
separacji spornej, opłata wyniesie 600 zł. Do tego należy 
doliczyć wynagrodzenie adwokata, które jest jednak usta-
lane indywidualnie i zależy od trudności sprawy i zakresu 
zleconych usług. Przykładowo za samą poradę w sprawie 
rozwodowej możemy zapłacić ok. 200-300 zł za godzinę, 
za przygotowanie pozwu już od 500 do 1000 zł, a za repre-
zentowanie przed sądem od około 4000 zł wzwyż. (aj)



Máte dobrú pamäť?
1. Všímate si pri ceste do práce re-

klamy, značky áut, tváre ľudí?
a) Áno, spestruje mi to cestu – 4; 

b) občas, keď sa v myšlienkach 
nezaoberám niečím dôležitej-
ším – 6; c) nie, zdá sa mi to ne-
podstatné – 1.

2. Nájdete si každý deň aspoň 
päť minút na nejakú fyzickú 
aktivitu, posilňovňu, cvičenie, 
jogging?

a) Áno, pravidelne – 7; b) keď 
mám čas – 4; c) nie, nikdy ne-
mám čas – 0.

3. Učíte sa nejaký cudzí jazyk?
a) Áno, každý deň – 9; b) občas, 

keď si vstúpim do svedomia 
– 4; c) nie, mám priveľa povin-
ností – 1.

4. Musí vás niekto nútiť do du-
ševnej činnosti (učenie, čítanie 
a pod)?

a) Duševnou činnosťou sa nezao-
berám a nikto ma k nej neprinú-
ti – 1; b) občas, keď sa mi veľmi 
nechce – 4; c) nie, venujem sa 
jej sám a s radosťou – 9.

5. Pracujete v oblasti vedy, škol-
stva alebo výskumu?

a) Áno, som stále nútený prijímať 
informácie – 9; b) nie, ale napriek 
tomu to nie je ani manuálna, ani 
rutinná práca – 5; c) nie, som vý-
lučne manuálny typ a mám rád 
overené pracovné postupy, žiad-
ne novátorstvo – 1.

6. Zapamätáte si skôr niečo, čo ste 
videli, alebo to, čo ste počuli či 
čítali?

a) Najspoľahlivejším zdrojom mo-
jich vedomostí sú knihy, časo-
pisy a internet – 7; b) najviac 
vedomostí som získal z televízie 
– 3; c) najlepšie si zapamätám 
to, čo počujem – 5.

7. Čo robíte počas dovolenky?
a) leňoším – 0; b) niečo majstrujem 

– 5; c) učím sa, premýšľam, riešim 
úlohy, krížovky, hlavolamy – 8.

8. Dokážete „ničnerobením zabí-
jať čas“?

a) Nie, vždy musím niečo robiť – 6; 
b) občas – 3; c) áno, dokonale, 
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Zábava a Humor

HViEZDY o nÁS NÁŠ teSt
BLÍŽENCi (21.5.-21.6.)

Nastáva veľmi rušné spoločenské obdo-
bie. Budete sa stretávať s priateľmi, zabávať 
sa, spoznávať nových ľudí. V práci zavládne 
pokoj a Vy budete mať viac času na spolo-
čenský život. Ľúbostný život bude takisto 
bohatý tento mesiac. Koncom mesiaca si 
dávajte zvýšený pozor na cestách a pri šofé-
rovaní.

RAK (22.6.-22.7.)
Zdravie nebude najlepšie. Viac relaxuj-

te, odpočívajte. Môžete mať pocit, že stag-
nujete, ale opak je pravdou. Vaša kariéra sa 
uberá tým správnym smerom. V zamestna-
ní budete mať síce práce až nad hlavu, ale 
bude Vás to baviť. Využijete svoju kreativitu. 
Komunikácia medzi Vami a nadriadenými sa 
zlepší.

LEV (23.7.-23.8.)
V kariére sa vám doteraz darilo. Teraz 

sa veci trochu spomalia. Vyhnite sa vážnym 
rozhodnutiam tento mesiac. Dobre si roz-
myslite kúpu, predaj domu, prestavbu a po-
dobne. Môžete dostať zaujímavú finančnú 
ponuku. Po zdravotnej stránke nebudete na 
tom najhoršie, ale môžu sa vyskytnúť men-
šie problémy.

PANNA (24.8.-23.9.)
Niektorí si budú musieť ujasniť vzťahy, 

iní finančnú situáciu či zdravotný stav. Mali 
by ste popracovať na všetkých spomenutých 
veciach. Detoxikácia a regenerácia idú ruka 
v ruke. Jedno sa nedá zrealizovať bez druhé-
ho. Je optimálny čas na vyjasnenie citov, 
emócií. Určite Vás to odľahčí.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Uskutočnite konečne svoje sny a plány 

v pracovnej oblasti. V emóciách by ste mali 
mať už v tomto čase jasno. Večierky, stretnu-
tia a zábavu si tento mesiac poriadne užijete. 
Vaše financie sa zlepšia. Ale ešte stále môže 
prísť ku komplikáciám. Kontrolujte každú fi-
nančnú transakciu, vyhnite sa utrácaniu.

ŠKORPiÓN (24.10.-22.11.)
Problémy v komunikácii sa zmiernia. Čaká 

vás ľúbostné dobrodružstvo. Svoj objekt sa 
snažte získať romantikou a nie vnucovaním. 
Práve vtedy, keď sa javíte ako zraniteľný ale-
bo slabšia osobnosť, priťahujete pozornosť 
opačného pohlavia. Po zdravotnej stránke 
na tom budete dobre.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká na Vás množstvo spoločenských ak-

cií. Mali ste už dosť času vyjasniť si niektoré 
záležitosti v oblasti citov. Čakajú Vás neplá-
nované výlety či pozvania do spoločnosti. 
Váš vzťah bude zasa o radostiach a nielen 
o starostiach . Zdravie vyzerá výborne. Po-
starajte o svoj zovňajšok.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Peňazí budete mať dostatok. Nezamest-

naní Kozorožci dostanú pracovné ponuky. 
Zdravotne sa nebudete cítiť najlepšie. Preto 
musíte hlavne oddychovať, relaxovať, mož-
no zájsť na masáž či jogu. Snažte sa vyhnúť 
stresu. Konečne budete môcť začať uskutoč-
ňovať plány so svojou rodinou, ktoré ste mali 
už dávno.

VODNÁR (21.1.-19.2.)
Tento mesiac pocítite úľavu a pochope-

nie okolia. Zdravie bude v poriadku. Koncom 
mesiaca vás môže zmôcť únava a zníženie 
energie. Tento stav bude iba dočasný, na-
priek tomu sa vám zíde viac oddychu a re-
laxácia. Počas pokojného obdobia dôležité 
záležitosti vyriešite podľa svojich predstáv.

RYBY (20.2.-20.3.)
Nastáva čas pre zásadné rozhodnutia 

v láske i rodinných záležitostiach. Finančne 
sa vám bude dariť. Zdravotne sa budete cítiť 
dobre a to aj preto, že sa nemusíte stracho-
vať o peniaze. Často stres z nezaplatených 
šekov spôsobuje ochorenia. Vylepšite si kon-
dičku. V láske budete zažívať šťastné dni.

BARAN (21.3.-20.4.)
Zdravie nebudete mať úplne v poriadku. 

Tento mesiac buďte veľmi opatrný pri šofé-
rovaní. Ak niekoho zamestnávate, budete 
mať problémy so zamestnancami. Koncom 
mesiaca sa dostanete na vrchol finančných 
možností. Čo sa týka peňazí, čaká Vás jeden 
z najlepších mesiacov.

BÝK (21.4.-20.5.)
Mnohé veci sa ešte viac skomplikujú. 

Vyvarujte sa dôležitým rozhodnutiam, čo sa 
týka citov. Manželstvo ani rozvod sa v tejto 
dobe nedoporučuje. Ale napriek ťažkostiam 
vo vzťahu sa budete cítiť skvele. V skutoč-
nosti budete priťahovať pozornosť opač-
ného pohlavia. Narastie Vám sebadôvera 
a ego. (ms)



dobre sa cítim len vtedy, keď 
nič nerobím – 1.

9. Zavrite oči a obráťte hlavu o 90 
stupňov doprava. O 15 sekúnd 
obráťte hlavu späť a vymenuj-
te, čo ste videli. Koľko vecí ste 
si zapamätali?

a) Štyri – 2; b) päť – 4; c) šesť – 6.
10. Urobte to isté ako v 9 bode, ale 

otočte hlavu na opačnú stranu. 
Koľko ste zapamätali?

a) Viac – 6; b) menej – 0; c) rov-
nako – 4.

11. Často sa vraciate v spomien-
kach k príjemným alebo neprí-
jemným zážitkom?

a) Áno, učím sa z nich – 6; b) nie, 
považujem to za stratu času – 2; 
c) občas, keď ma zvlášť hlboko 
zasiahli – 4.

12. Stratíte reč, keď vás niečo ale-
bo niekto vyvedie z rovnová-
hy?

a) Áno, stáva sa mi to – 6; b) nie, ne-
dám sa ľahko vykoľajiť – 2; c) ob-
čas, keď je toho na mňa veľa – 4.

13. Sledujete televízne vedomost-
né súťaže?

a) Áno a väčšinou viem správne od-
povedať – 8; b) nie, nebaví ma 
to – 2; c) občas, ale nesnažím sa 
súťažiacim konkurovať – 4.

14. Zaujímate sa o literatúru faktu 
z oblasti dejín, vedy a techni-
ky?

a) Áno, je to určite zaujímavejšie 
čítanie ako beletria – 8; b) nie, 
nudilo by ma to – 1; c) občas – 4.

Vyhodnotenie:
17-44 bodov: Vaša krátkodobá 

pamäť je vynikajúca. Všímate 
si veci okolo seba a ste schopný 
za krátky čas zapamätať si toho 
naozaj veľa. Avšak občas zlyhá-
va selektívna schopnosť vašej 
pamäti, a tak sa stáva, že vaše 
podvedomie považuje niektoré 
záležitosti za príliš nepodstat-
né.

45-73 bodov: Ste vnímavý človek. 
Vaša pamäť si rýchlo utriedi 
a uchová všetky dôležité infor-
mácie, ktoré sa k nej z okolia 
dostanú. Pracuje systematicky 
a precízne, ale v stresových si-
tuáciách z času na čas zlyháva. 
Takže, vtedy, keď to najviac po-

trebujete, si ani za vet nemôžete 
spomenúť na to najdôležitejšie. 

74-101 bodov: Vaša pamäť je veľmi 
spoľahlivá. Stojí vás to síce trochu 
viac námahy, a možno vám to aj 

zaberie trochu viac času, ale keď sa 
už raz niečo naučíte, ľahko to neza-
budnete. Mate obrovskú kapacitu 
pamäti a precíznosť pri opisovaní 
a spomínaní udalostí. 
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slovník a Humor

AKO JE TO SprÁvne?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa roz-

hodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slo-
venské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, 
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

naddźwięk ultrazvuk

naczynie kalibrowane kalibrovaná nádoba

brama na pilota brána s diaľkovým ovládaním

klimogram klímogram

higroskopijność hygroskopickosť, navlhavosť

hartowalność kaliteľnosť

formowarka stroj na hladenie

fotoelement fotočlánok

fotoemisja fotoemisia

ćwiekarka stroj na napínanie obuvi

Láska síce zahreje, ale uhlie je 
uhlie.

* * *

Snúbenec vraví svojej vyvolenej:
- Drahá, sľubujem ti, že so 

mnou sa budeš mať ako v raji.
- Ďakujem, mám tomu rozumieť 

tak, že nebudem mať čo na seba?

* * *

Ľudstvo odjakživa zaujímajú dve 
zásadné otázky: 

1) Kto vymyslel robotu? 
2) Prečo ho ostatní nezabili?

* * *

Príde malý Jožko do novinového 
stánku a pýta si Slovenku.

Pani predavačka mu hovorí:
- Slovenku nemáme, zober si Ži-

vot.
- Ty si zober život, hlupaňa stará...

* * *

Príde muž na spoveď a vraví fa-
rárovi: 

- Pán farár, zmlátil som svokru.

- Dobre, dobre, synku, najprv spo-
meň hriechy, dobré skutky až potom.

* * *

Viete, kto je to tieňová svokra? 
- Matka vašej milenky.

* * *

Čo je absolútna staroba? 
Keď vychádzate z múzea 

a spustí sa alarm. 

* * *

Čo dostane baník po smrti? 
Tri dni voľna a šup, šup, 

zase pod zem! 

* * *

Aký je rozdiel medzi plešatým 
Angličanom a Škótom? 

Angličan si kúpi klobúk a Škót pre-
dá hrebeň.

* * *

Mamička oznamuje synčekovi:
- Jožinko, budúci rok už 

budeš v druhej triede a to už budeš 
môcť utierať riad...

- Tak to radšej prepadnem ...








