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V predposlednú septembrovú nedeľu sa objavilo nad 
Zamagurím jesenné slnko a mohli by sme povedať, že za-
čalo príjemné babie leto. To iste potešilo všetkých, ktorí 
mali v pláne navš� viť ďalší ročník Kláštorných dní organi-
zovaných neziskovou organizáciou Cyprián a rekreačným 
zariadením Dunajec priamo v areáli národnej kultúrnej pa-
miatky v Červenom kláštore. Riaditeľ spomínanej organi-
zácie Milan Gacík každoročne na toto poduja� e pozýva aj 
Slovákov z Poľska, aby prezentovali kultúru a zvyky určitej 
konkrétnej spišskej alebo oravskej obce. Tentokrát prišli, 
do priam mys� ckého areálu bývalého kartuziánskeho kláš-
tora, svoje umenie predviesť naši krajania z Podvlka.

OSLAVA PRÍRODY NA ZAMAGURÍ

Tohtoročný kláštorný deň bol venovaný oslave prírody 
a patrónovi poľovníkov sv. Hubertovi a poduja� e tak zača-
lo slávnostnou svätou omšou venovanou práve ochrancovi 
poľovníctva, ktorú v zrenovovanom kamaldulskom kostole 
celebroval lechnický farár vdp. Pavol Majzel spoločne s de-
kanom vdp. Ondrejom Želonkom. Po bohoslužbe, spestre-
nej obradovým nástupom členov Poľovníckeho združenia 
Dunajec zo Spišskej Starej Vsi, začal na nádvorí bohatý kul-
túrny program.

Ako prví vystúpili práve Slováci z oravského Podvlka. Na 
úvod sa k divákom prihovorila predsedníčka obvodného 
výboru Spolku Slovákov v Poľsku na Orave Genovéva Pri-
linská, ktorá srdečne poďakovala za pozvanie a vyjadrila 
nádej, že sa vystúpenia slovenských amatérskych umelec-

kých zoskupení z poľskej čas�  Oravy budú páčiť. Potom už 
na pódium vystúpil náš jediný mažoretkový súbor Magnes 
a svojimi rezkými tónmi i sviežimi pohybmi roztancoval 
niektorých prítomných divákov. Po ňom roztlieskali pub-
likum naši šies�  mladí muzikan� , ktorí zahrali a zaspievali 
niekoľko slovenských i oravských pesničiek. Na záver pre-
zentácie Slovákov z Podvlku prítomným zlepšilo náladu di-
vadielko Ondrejko krátkou veselou scénkou o chudnu� .

V ďalšom kultúrnom programe vystúpili folklórne sú-
bory zo Starej Ľubovne, Kežmarku, Osturne i Pienin. Zau-
jímavými ukážkami oboha� li poduja� e sokoliari majstra 
Vagana zo Starej Ľubovne a poľovníci PZ Dunajec zo Spiš-
skej Starej Vsi, ktorí pripravili prezentáciu poľovných psov, 
ukážky vábenia a trúbenia či chutný guľáš. Návštevníci si 
však mohli zgustnúť aj na iných pochúťkach regionálnej 
kuchyne, tokajskom víne alebo sa potešiť pohľadom na 
prácu zručných remeselníkov.

Kláštorné dni svojím pestrým programom prilákali do 
areálu bývalého kartuziánskeho kláštora množstvo domá-
cich i turistov, ktorí si tak v lone peknej pieninskej prírody 
s nádychom histórie mohli v príjemnej atmosfére vychut-
nať prvé jesenné dni tohto roku.

Text: Milica Majeriková-Molitoris
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris

Kláštorný deň bol venovaný oslave prírody a poľovníkom

Mladí Podvlčania roztlieskali publikum

Mažoretky z Podvlka s poľovníckou trofejou

Divadielko Ondrejko na kláštornom pódiu

ČERVENÝ KLÁŠTOR



4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

TURZOVCI V KRAKOVE
Šľach� cký rod Turzovcov je našim krajanom známy 

najmä v súvislos�  s kolonizáciou hornej Oravy, keďže to 
boli práve Turzovci, ktorí založili všetky hornooravské obce 
ležiace na dnešnej poľskej strane hranice. Avšak Turzov-
ci, ktorých pôvodné majetky boli v Betlanovciach na Spiši, 
patrili v 15. až 17. storočí k najvýznamnejším a najbohatším 
uhorským magnátskym rodom, pričom vlastnili veľké ma-

jetky nielen v Uhorsku, 
ale i v Nemecku a zá-
roveň boli dedičnými 
županmi Spiša i Oravy. 
Svojou podnikateľskou 
činnosťou v oblas�  ba-
níctva a hutníctva sa 
presadili vo viacerých 
krajinách strednej Eu-
rópy ako Poľsko, Česko, 
Sedmohradsko či Ne-
mecko.

Pre Slovákov je iste 
zaujímavá informácia, 
že Turzovci sa už v tom 
čase, okrem iných ja-
zykov, dorozumievali 
aj v slovenčine, o čom 
svedčia viaceré lis� ny 
uložené v archívoch. 
Dvaja z tohto rodu 
– Ján a jeho syn Juraj 
– sa zaslúžili � ež o roz-

voj novovekého Krakova a na prelome 15. a 16. storočia sa 
niekoľkokrát stali jeho starostami i členmi mestskej rady. 
Okrem toho boli aj zakladateľmi huty v Mogile pri Krakove, 
kde sa zo slovenských rúd získavalo striebro.

Na uctenie pamiatky a činnos�  rodu Turzovcov bola 
10. septembra 2012 slávnostne odhalená, pri príležitos�  
štátneho sviatku Slovenskej republiky – Dňa Ústavy, pa-
mätná tabuľa venovaná ich zásluhám a pôsobeniu v Kra-

DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KRAKOVE

kove. Nachádza sa na ulici Szczepańskej, na múre kameni-
ce Pod Gruszką, ktorú ako starostovia Krakova Ján a Juraj 
Turzovci obývali. Pamätnú tabuľu odhalili generálny kon-
zul SR v Krakove Marek Lisánsky a primátor mesta Krakova 
Jacek Majchrowski, ktorý pripomenul, že Krakov bol vždy 
otvoreným mul� kultúrnym mestom, kde žilo množstvo 
národnos�  a kultúr. Generálny konzul zas vyzdvihol európ-
sky rozmer Turzovcov a ich hodnotu pre rozvoj samotného 
mesta i okolia. Obaja � ež podčiarkli veľký hospodársky vý-
znam ich pôsobenia.

Slávnostného odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnili 
viacerí predstavitelia slovenského i poľského verejného 
života, medzi inými: veľvyslanec SR v Poľsku Vasil Grivna, 
primátor Košíc Richard Raši, primátor Levoče Miroslav Vil-
kovský, primátor Bardejova Boris Hanuščák, predseda Ma-
� ce Slovenskej a autor monografi e o Turzovcoch Marián 
Tkáč, riaditeľ Historického inš� tútu UJ v Krakove Stanisław 
A. Sroka, riaditeľ Historického múzea mesta Krakov Mi-
chał Niezabitowski a ďalší. Medzi pozvanými nechýbali ani 
predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku a redakcie Život, 
ktorí majú tak� ež svoje sídlo a vykonávajú kultúrnu i hos-
podársku činnosť v tom istom mul� kultúrnom Krakove ako 
kedysi Turzovci.

Milica Majeriková-Molitoris

Účastníci slávnostného odhaľovania

Gen. konzul SR M. Lisánsky a primátor mesta 
Krakov prof. J. Majchrowski pri odhalenej tabuli

SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA
Tohtoročný sviatok Dňa Ústavy SR sa niesol v slávnost-

nejšom duchu ako obyčajne, pretože si Slovenská republi-
ka onedlho pripomenie 20. výročie samostatnej štátnos�  
a dodatočne Generálny konzulát SR v Krakove slávi tento 
rok 10. výročie od svojho vzniku.

Výročie prija� a Ústavy SR je významným novodobým 
medzníkom v dejinách slovenského národa a tento dátum 
má spájať všetkých Slovákov bez rozdielu. Pripomeňme, že 
1. septembra 1992 bola daná defi ni� vna bodka za štátopráv-
nym úsilím Slovákov a prijatá Ústava SR. Súčasne sa zavŕšil 
proces prípravy a vytvorili sa predpoklady pre vznik samos-
tatnej Slovenskej republiky, čo sa udialo 1. januára 1993. 

Krajania zo Spiša gratulujú 
ku Dňu Ústavy SR
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Tohtoročnej slávnostnej recepcie, ktorá sa konala 
10. septembra t.r. v Malopoľskom centre kultúry v Krako-
ve, sa zúčastnili mnohí hos� a z Poľska i zo Slovenska. Boli 
medzi nimi čelní predstavitelia inš� túcií, ktoré sa zaobera-
jú rozvojom slovensko-poľskej spolupráce v oblas�  kultú-
ry, turizmu, vzdelávania, podnikateľskej činnos� , na úrovni 
krajov, samospráv, zástupcovia diploma� ckého zboru na 
území Krakova, primátori slovenských i poľských miest. 
Nechýbali ani zástupcovia Spolku Slovákov z Krakova, kra-
jania zo Spiša a Oravy.

Na úvod prichádzajúci hos� a gratulovali k tomuto 
významnému štátnemu sviatku generálnemu konzulovi 
SR v Krakove Markovi Lisánskemu a jeho manželke Silvii 
a konzulovi Tomášovi Kašajovi a jeho manželke Lenke. Po 
odznení hymny Slovenskej republiky, Poľskej republiky 
a Európskej únie sa zhromaždeným prihovoril hos� teľ ge-
nerálny konzul Marek Lisánsky, ktorý v mene svojej vlas�  
poďakoval zhromaždeným za spoločné úsilie pri zveľaďo-
vaní slovensko-poľskej spolupráce v uplynulom období, za 
prehlbovanie vzťahov v oblas�  kultúrnych ak� vít, za po-
moc pri prezentácií Slovenska krakovskému publiku a ús-

známejšia IX. symfónia e mol Z nového sveta od českého 
skladateľa Antonína Dvořáka. Slávnostný koncert košickej 
fi lharmónie dirigoval Stanislav Vavřínek.

Po skončení koncertu generálny konzul SR v Krakove 
Marek Lisánsky, pod záš� tou ktorého sa koncert konal, 
pozval hos�  na malé pohostenie.

Marián Smondek

tretovosť, s ktorou sa vo svojej práci denno-denne stre-
táva. Na záver poprial všetkým príjemné chvíle strávené 
s ľudovou hudbou Krištofa Pieronka z Podvlka a Pekelníka 
a zároveň pozval hos�  k hojne prestretým stolom. Pri po-
háriku slovenského vína sa v skupinkách viedli diskusie na 
rozličné témy a ušiam i duši lahodili clivé slovenské i orav-
ské ľudové melódie.

Agáta Jendžejčíková

KRAKOV

Slovenskí diplomati prijímajú pozdravy a gratulácie k štátnemu sviatku

Vľúdne oravské melódie v podaní kapely K. Pieronka. Foto: M. Majeriková-Molitoris Redaktorka M. Majeriková-Molitoris v spoločnosti krajanov z Oravy

KONCERT KOŠICKEJ FILHARMÓNIE

Dňa 11. septembra sa vo Filharmónii Karola Szymanow-
ského v Krakove uskutočnil symfonický koncert orche stra 
štátnej fi lharmónie Košice pri príležitos�  Dňa Ústavy Slo-
venskej republiky a 10. výročia otvorenia Generálneho 
konzulátu SR v Krakove.

Pozvaní hos� a si mali možnosť vypočuť viacero nád-
herných skladieb. Na úvod sme si mohli vypočuť Slávnost-
nú predohru Es dur Jána Levoslava Belu a následne Kon-
cert pre trúbku a orchester Es dur od Johanna Nepomuka 
Hummela, počas ktorého odzneli sólové par� e pre trúbku 
v podaní známeho slovenského trubkára Juraja Bartoša. 
Po krátkej prestávke nasledovala azda najkrajšia a naj-

Čestní hostia (zľava): riaditeľ Košickej fi lharmónie J. Klein, gen. konzul SR v Krakove M. 
Lisánsky s manželkou Silviou, riaditeľ Krakovskej fi lharmónie P. Przytocki a veľvyslanec 
SR vo Varšave V. Grivna
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Na poliach sa urobilo prázdno, vietor už neduje do zla-
tých klasov obilia. Stromy sa obliekli do pestrofarebných 
šiat. Slnko vstáva akoby pomalšie, prediera sa cez rannú 
hmlu. Máme krásne babie leto. Vidíme de�  idúce do školy 
a � eto všetky náznaky svedčia o tom, že už nastala jeseň.

Roľníci zozbierali úrodu z polí a vo väčšine farnos�  sa už 
konali aj ďakovné sv. omše za plody zeme.

Gmina Nižné Lapše 
v spolupráci s Gmin-
ným kultúrnym stre-
diskom každoročne 
organizuje poduja� e 
s názvom Gminné do-
žinky, ktoré je spojené 
s Rozlúčkou s letom, a 
ktoré je spojené s vy-
hlásením výsledkov 
súťaže o najkrajšiu 
záhradku. Tento rok 
sa gminné dožinkové 
slávnos�  uskutočnili 
9. septembra 2012 vo 
Vyšných Lapšoch.

Slávnosť sa začala 
ďakovnou sv. omšou 
v amfi teátri a odbavil 
ju vyšnolapšanský farár 
Czesław Hałgas a katechét dp. Mariusz Domaradzki. V ho-
mílii celebrant podotkol, aká je ťažká a namáhavá práca 
roľníka, ktorý v snahe o čo najlepšie plody, venuje svojej 
práci veľa času a len veľmi zriedkavo myslí na dovolenku. 
Práca roľníka nie je dostatočne ocenená. Poľnohospodá-
ri by mali byť hrdí na svoje povolanie a nehanbiť sa zaň. 
- Hanbiť by sa mali � , ktorí zle vykonávajú svoju prácu, ne-
svedomite a nečestne, - zdôraznil farár. 

Konferenciermi poduja� a boli Magdaléna Kalafutová a 
Mieczysław Bizub, ktorí svoju úlohu zvládli profesionálne. 
Na úvod vojta gminy Nižné Lapše P. Dziubana a poprosili 
starejších dožinkových slávnos�  riaditeľku Základnej školy 
bl. Jána Pavla II. vo Vyšných Lapšoch B. Kurucovú a richtá-
ra obce A. Šoltýsa, aby odovzdali vojtovi chlieb upečený 
z tohtoročnej múky, aby ho poc� vo a spravodlivo delil. B. 
Kurucová podotkla: - že vojt je najväčším gazdom v gmine, 
lebo riadi všetky hektáre. Prajeme si, aby za jeho funkč-
ného obdobia sa naša gmina stávala krajšou a bohatšou 
a aby nám všetkým nechýbalo to najvzácnejšie - každo-
denný chlieb.

Vojt vo svojom príhovore uviedol: - Ďakujem všetkým 
tým, ktorí pracovali na tohtoročné plody. Symbolom ich 
ťažkej práce sú � eto krásne dožinkové vence zo všetkých 
siedmych obcí tvoriacich našu gminu. Roľník pracuje kaž-
dodenne, nemá prázdniny. Spomenul � ež, že veľké špecia-
lizované gazdovstvá pohlcujú menšie. - Roľníctvo, to nie je 
iba tradícia, ale aj povolanie, pre gminu je poľnohospo-
dárstvo veľmi dôležité, pretože garantuje každému z nás 

Gminné dožinky vo Vyšných Lapšoch
obživu. Samozrejme, udržuje � ež rovnováhu v prírode na 
krásnom Spiši. Roľníctvo je nám všetkým potrebné. Je to 
ťažká práca, ale hodnotná, sám som ju okúsil, - skonšta-
toval vojt. 

Každoročne na dožinkách jednotlivé obce z gminy Nižné 
Lapše prezentujú dožinkové vence. Porota hodno� aca � e-
to práce má z roka na rok väčší problém, lebo � eto vence 

sú zakaždým krajšie. Je 
to naozaj veľký prob-
lém určiť, ktorý z nich 
je naozaj najkrajší. Pri 
hodnotení sa zohľa-
dňovala: precíznosť, 
výber prostriedkov, 
z ktorých bol veniec 
vyhotovený, napr. dru-
hy obilia, použitá zele-
nina a nadväznosť na 
spišskú tradíciu. Bol 
to pre porotcov ťažký 
oriešok, ale nakoniec 
rozhodli nasledujúco: 
prvé miesto udelili 
vencu z Nižných Lápš, 
druhé z Kacvína a tre-
� e z Tribša. Ocenenie 

dostali � ež vence z Lap-
šanky, Vyšných Lápš, Nedece a Fridmana.

Gminné dožinky sa nesú pod heslom Rozlúčka s letom 
a k tomu patrí vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu 
záhradku. Tento rok pozornosť komisie upútali záhradky, za 
ktoré fi nančné odmeny získali: Krystyna a Tadeusz Stane-
kovci z Falš� na, Małgorzata a Zbigniew Kłobuchovci z Frid-
mana, Maria Kubaseková z Kacvína, Helena a Franciszek 
Galatovci z Lapšanky, Mária a Józef Kapołkovci z Nižných 
Lápš, Anna a Andrzej Kołodziejovci z Vyšných Lápš, Helena 
a Stanisław Brodovci z Nedece, Irena a Zygmunt Gąskovci z 
Nedece, Elżbieta a Janusz Sarnovci z Tribša. Vyznamenania 
dostali: Maria a Andrzej Horniczakovci z Falš� na, Józefa a 
Albert Turkotovci z Fridmana, Danuta a Józef Pacigovci z 
Kacvína, Helena a Ludwik Šoltýsovci z Lapšanky, Renata a 
Franciszek Radeckí z Nižných Lápš, Mária a Mieczysław Bi-
zubovci z Vyšných Lápš, Žofi a a Fran� šek Kašickí z Nedece, 
Helena a Piotr Trybuniovci z Nedece, Agáta a Marek Kacz-
marczykovci z Tribša. 

Počas kultúrneho programu vystúpili folklórne súbory 
Malé Jedličky a Hajduky z Vyšných Lapš a FS z Osturne. Kon-
certovala aj 130-ročná vyšnolapšanská dychovka. Mládež 
z Kacvína uviedla módnu prehliadku inšpirovanú folklórom, 
ktorá je v poslednej dobe veľmi populárna a viditeľná aj 
v našich obciach. Uskutočnili sa � ež rôzne súťaže, ktoré boli 
odmeňované vecnými cenami. Veľký počet divákov zhro-
maždil koncert skupiny „Górzanie“. Záver programu patril 
diskotékovej hudbe pod vedením „DJ Wodzirej Salis“. 

Dorota Mošová

Ďakovná sv. omša
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Život je plný nástrah, ťažkých chvíľ a kríz, ktoré formu-
jú človeka. Ale život je aj plný lásky, nehy, šťas� a a rados-
� , ktoré sú zdrojom sily do ďalších jeho chvíľ a skúšok. 
A manželstvo je spoločná cesta dvoch ľudí, ktorí k sebe 
niečo pocí� li, cit lásky, ktorí v sebe pestujú a rozvíjajú. 
Čas manželstva je plný tých radostných a šťastných chvíľ, 
v ktorých sa do očí � snú slzy doja� a, prepletených osud-
nými cestami s chvíľami nástrah, strachu, bôľu a smútku. 
Či už � e dobré, alebo ťažké chvíle, okresávajú človeka a 
vytvárajú skúseného, životom skúšaného odborníka na 
život. 

Dňa 6. októbra t. r. oslávili 50 rokov spoločného man-
želského života manželia 
Pytelovci z Podsklia. Preto 
sme ich pri príležitos�  toh-
to nádherného jubilea nav-
š� vili, aby sme sa ich opýta-
li na ich životné skúsenos� , 
radostné, ale aj ťažké chvíle 
ich spoločného manželské-
ho života. 

Vzájomné cesty osudu 
Štefánie a Jozefa sa pre-
plietli omnoho skôr, ako 
spoločne predstúpili pred 
oltár. Poznali sa odmalič-
ka. Obidvaja sa narodili v 
Podsklí. Od seba ich delila 
len neveľká brázda, ktorá 
rozdeľovala pozemky orav-
ských gazdovs� ev. Od de t-
stva sa spolu hrávali, pásli 
kravy, vystrájali, pri pohľade z okna jedného domu videli 
do okien toho druhého. Spolu premeriavali cestu do školy 
a späť. Jedným slovom vážna známosť od kolísky.

Štefánia sa narodila 10. júla 1939 v slovenskej rodine 
Jozefa a Žofi e Hosaňákovcov v Podsklí. U nich doma neu� -
chala detská vrava, pretože ich bolo 9 súrodencov. Najstar-
šia bola Mária, a po nej sa narodila Štefánia, neskôr Alojz, 
Rudolf, Kris� na, Angela, Czesława, Eduard a Jana. Rodičia 
sa im odmalička snažili vštepiť do srdca lásku k Slovensku. 
Štefánia chodila prvé štyri roky na slovenskú základnú ško-
lu v Podsklí. Avšak preto, že tu neskôr nebola slovenčina, 
otec ju zapísal na základnú školu do Pekelníka, kam chodila 
ďalšie tri roky. Po ukončení základnej školy už nepokračo-
vala ďalej v štúdiu, ale zostala pomáhať doma na gazdov-
stve. Vzhľadom na ťažkú materiálnu situáciu vyce stovala 
na istý čas do služby do Ożarowa neďaleko Varšavy, kde 
slúžila u zubára. Po návrate domov pracovala 5 rokov v 
Czarnom Dunajci – Baligówke pri česaní vlny. Okrem po-
vinnos�  jej zostávalo neveľa času aj pre radostnejšie chvíle 
života. V tom čase jej padol do oka mládenec zo susedstva, 
Jozef, ktorého poznala veľmi dobre od raného detstva.

Jozef sa narodil v slovenskej rodine Jozefa a Anny 
Pytelovcov 21. februára 1938 v Podsklí. Bol najstarším 
dieťaťom spomedzi pia� ch súrodencov. Mal ešte dvoch 

ZLATÍ JUBILANTI Z PODSKLIA bratov, Viktora a Mariána, a dve sestry, Annu a Czesłavu. 
Ako všetci jeho rovesníci, aj on musel od raného detstva 
pomáhať svojim rodičom pri gazdovských prácach. Prvých 
päť tried vychodil slovenských a v posledných dvoch sa 
učil po poľsky, pretože � eto už boli v Podsklí len v poľš� ne. 
Po ukončení základnej školy Jozef zostal pomáhať rodičom 
na gazdovstve. V tom čase bola každá pomoc vzácna.

Čas mlados�  bol nielen časom práce, ale i bližšieho zo-
známenia. Hovorí sa, že láska hory prenáša. V prípade Jo-
zefa a Štefánie však stačilo, aby preskočila brázdu. Rozhod-
nu� e vydať sa na spoločnú cestu životom speča� li Jozef 
a Štefánia sobášom 6. októbra 1962 v kostole sv. Rozálie 
v Podsklí. 

Medzi svojimi rodnými domami si postavili svoj dom, 
v ktorom začali gazdovať. Od začiatku sa popri každoden-

nej práci na gazdovstve 
ak� vne zapájali do kra-
janského hnu� a. Rodina 
sa pomalinky rozrastala 
a Štefánii a Jozefovi sa na-
rodili postupne tri dcéry: 
Wieslawa, Jola a Grażyna. 
Popri každodenných sta-
ros� ach boli aj rados� . Ra-
dosť z prvej dcérky, potom 
z druhej i tretej, radosť 
z nového domu, z pripoje-
nia elektriny, či vodovodu, 
radosť z návratu z Ameriky, 
kde Štefánia strávila jeden 
a pol roka, radosť z prvej 
vnučky... Tých rados�  bolo 
mnoho, krásnych, niekedy 
drobných, niekedy vyvo-
lávajúcich úsmev na tvá-

ri. Ale šťastnými ľuďmi sú � , čo sa vedia tešiť aj z malič-
kos� . A takými nepochybne sú manželia Štefania a Jozef 
Pytelovci.

Jozef si popri gazdovstve privyrábal príležitostne na 
stavbách. Takto roky pomaly ubiehali, dcéry vyrástli, vydali 
sa a založili si svoje rodiny. Žiadna z nich nezostala v Pod-
sklí. Tak ako na začiatku zostali doma len Jozef so Štefáni-
ou. Ich rodina sa však rozrástla medzičasom o päť vnučiek 
a jedného vnuka, ktorí sú veľkým potešením pre starých 
rodičov. Vždy sa tešia na ich návštevu. 

Gazdovanie už dávnejšie zavesili na klinec. Bolo už pre 
nich náročné a ako je už všeobecne známe, gazdovanie 
na malom v  tak neúrodnom kraji a v ťažkých klima� ckých 
podmienkach, v akých sa Orava nachádza, sa vôbec neop-
lácalo. Jozef sa začal viac venovať svojmu koníčku – včelár-
stvu, ktorému sa venuje aj jeho brat. Spoločne sa radia, čo 
a ako by bolo najlepšie urobiť, ako sa najlepšie o včely po-
starať a občas sa im podarí aj nejaký ten med predať. Veď 
z takých čistých horských oblas� , medzi aké Orava patrí, 
pochádza naozaj kvalitný med.

Manželom Jozefovi a Štefánii Pytelovcom k ich krásne-
mu jubileu prajeme do ďalších rokov spoločného života 
veľa lásky, zdravia, rados� , a božieho požehnania.

Marián Smondek

PODSKLIE
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Už od dlhšieho času ma zaujímalo, čo sa v Podsklí za 
posledné roky udialo. Niežeby som nevedel, veď pri každej 
ceste touto dedinou som našiel niečo nové, obnovené, kraj-
šie. Chcel som sa však o tom porozprávať s richtárkou Anie-
lou Smiechovou, ktorá je vo veci Podsrnia naslovovzatým 
odborníkom.

Podsrnie je nádhernou, malebnou, stredne veľkou de-
dinkou. Ako pani richtárka povedala, obec sa rozvíja síce po-
maly, ale dalo by sa povedať – neustále. Jednoducho v tejto 
obci sa stále niečo robí aj napriek fi nančným problémom, 
ktoré neobišli ani Podsrnie, či gminu Raba Wyżna, do ktorej 
táto oravská dedina patrí.

A čo je teda v obci nové? Nepochybne pouličné osvetle-
nie. Ak nie celé, tak na niektorých úsekoch určite áno. Osvet-
lená ostala celá okresná cesta, ktorá sa � ahne obcou. Žiaľ, 
na bočné, gminné cesty už nie je dostatok fi nancií, aby aj 
na nich mohli byť postavené ďalšie pouličné lampy. Tak� ež 
sú dva nové mosty, ktoré boli nanovo postavené po povod-
ni, ktorá pos� hla obec. Pri tejto príležitos�  boli opravené aj 
niektoré cesty. Azda najkrajšiu majú teraz v čas�  Ohladová, 
kde bola vlani cesta spevnená a vyasfaltovaná. Žiaľ, ešte nie 
všetky cesty sú hotové, pretože jednoducho chýbajú fi nan-
cie, ale situácia je aj tak omnoho lepšia ako pred niekoľkými 
rokmi.

Už pred dvoma rokmi boli ukončené stavebné práce na 
kostole a jeho okolí, kde vzniklo nové centrum obce. Poze-
mok pod kostolom, teda ten, kde sa nachádza parkovisko, 
odkúpila gmina a nad kostolom je farský. Doteraz akýmsi 
nepísaným centrom bolo miesto pri požiarnej zbrojnici, av-
šak ten kúš� k parkoviska bol natoľko malý, že pri rôznych 
požiarnických slávnos� ach zhromaždení ľudia zatarasili aj 
časť hlavnej cesty. Z tohto dôvodu je nové centrum naozaj 
výborným riešením už aj kvôli tomu, že sa nachádza ďalej 
od hlavnej cesty, a tým pádom sa ňom budú môcť organi-
zovať rôzne obecné slávnos�  – dožinky či hody a zároveň 
si tu budú môcť postaviť aj predajcovia svoje stánky. Toto 
centrum ešte však na jar nebolo vôbec upravené. A dnes? 
Vysadené kvety však natoľko skrášlili okolie kostola, že 
Podsrňanci môžu byť na svoje centrum hrdí. A ako som sa 
dozvedel od pani richtárky, vo vysádzaní zelene budú ďalej 
pokračovať, takže sa z tohto miesta stane reprezenta� vne 
miesto nielen Podsrnia, ale i gminy.

Čo sa týka cesty z Podsklia do Podvlka, a ktorej časť pat-
rila Podsrniu, cesta bola odovzdaná späť pod správu novo-
targského okresu. Tým pádom nebude musieť Podsrnie na 
nej odhŕňať sneh v zime a opravovať ju, vďaka čomu predsa 
len trochu ušetrí. Vlastne keď hovoríme o cestách, dalo by 
sa povedať, že je to akýsi zamotaný kolotoč. Obec neustále 

V PODSRNÍV PODSRNÍ
Centrum obce ešte pred skrášlením

Panoráma Podsrnia
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opravuje cesty, spevňuje povrch, robí nové mosty a prie-
pusty, ale keď príde väčší dážď, voda mnohé úseky poškodí, 
zoberie a tak začína pekne od začiatku. Ale takto to má asi 
každá horská obec.

V rámci výstavby centra obce sa podarilo postaviť aj 
krátky úsek chodníka, popri hlavnej ceste od cintorína sme-
rom hore. V budúcnos� , pravdepodobne v roku 2013 alebo 
2014 by mal byť chodník po� ahnutý až vyše školy. Taký je 
plán, avšak nakoľko sa ho podarí zrealizovať, ukáže čas.

Z ďalších obecných inves� cií sa podarilo pri základnej 
škole postaviť vlani moderné detské ihrisko, zasa dole pri 
cintoríne bola postavená autobusová zástavka s miestom 
pre zastavujúce autobusy. Okrem toho boli zrealizované via-
ceré inves� cie, ktoré ani nezbadáme, a pritom boli náročné 
na realizáciu.

Dlhé roky bola témou číslo jeden kanalizácia. Dokonca 
vznikla akási aglomerácia spájajúca do jedného celku Podsr-
nie, Harkabúz a Bukovinu – Sídlisko. Problém kanalizácie bol 
však k dnešnému dňu odsunutý k nedohľadnému termínu. 
Dôvodom je fakt, že obce nebudú pripojené k čis� čke v Pod-
vlku, o čom sme už niekoľkokrát písali, a realizácia vlastnej 
siete je otázna, pretože v gmine Raba Wyżna je viacero obcí, 
v ktorých je kanalizácia rozostavaná, avšak nebola ešte do-
končená, takže dokončenie týchto rozostavaných sie�  je pre 
gminu prioritnou záležitosťou.

Druhá vec je, že všetky tri dedinky nemajú hustú zá-
stavbu, sú roz� ahnuté, čím sa zvyšujú náklady na výstavbu 
kanalizačnej siete natoľko, že je vôbec otázne, či sa taká-
to inves� cia opláca. Z toho dôvodu bola malá aglomerácia 
dočasne zrušená. Je síce možné, aby bola po nejakom čase 
opätovne utvorená, ale medzičasom sa naskytla nová mož-
nosť výstavby malých čis� čiek pre jednotlivé domácnos� , 
čo sa zdá byť rentabilnejšie ako výstavba kanalizačnej siete. 
Za� aľ boli v Podsrní postavené dve takéto čis� čky.

A ako sa žije v novej farnos� ? Podsrňanci si novú farnosť 
i svojho prvého správcu Leszka Urodu nevedia vynachváliť. 

Podľa slov pani richtárky, sa o svojich farníkov stará, snaží sa 
vymyslieť vždy niečo nové, atrak� vne. Pri kostole bola zria-
dená farská miestnosť, v ktorej sa stretávajú predovšetkým 
de� , ale niekedy aj ich rodičia. Môžu si tu urobiť kakao či 
čaj alebo sa ponúknuť cukríkom. Pán farár sa jednoducho 
snaží, aby bolo deťom v novej farnos�  dobre. Zato sa ľudia 
odvďačujú tým, že sa radi angažujú do rozvoja farnos� , pris-
pievajú fi nančne na zveľadenie kostola a jeho okolia, takže 
môžeme smelo povedať, že spokojnosť vládne na obidvoch 
stranách.

A čo bude so starou školou, ktorá dlhé roky plnila úlo-
hu kaplnky? Keďže je to obecná stavba, pani richtárka si už 
dnes dokáže živo predstaviť, aký by bol z tejto dreveničky 
krásny kultúrny dom. Veď v obci nemajú za� aľ miestnosť, 
kde by sa ľudia mohli stretnúť, pripravovať sa na dožinky, 
robiť veniec. Všetko sa za� aľ deje v jednotlivých domácnos-
� ach. Interiér dreveničky je to� ž vo veľmi dobrom stave, av-
šak je potrebné vymeniť strechu. Závisí to však od toho, či 
sa v gmine podarí na takýto cieľ získať nejaké fi nancie.

Obci, ale i farnos�  už dlhšiu dobu záleží na tom, aby sa 
pozdĺž starej hranice obnovila cesta, kadiaľ by mal viesť pá-
pežský turis� cký chodník. Takýto chodník už v gmine Raba 
Wyżna existuje, avšak z Raby by sa mal európskym rozvo-
dím viesť až na vrch Polica a od� aľ ďalej na Babiu horu. Za-
� aľ však nevedno, kedy sa začne s realizáciou tohto projek-
tu. Vďaka nemu by sa stala turis� cky atrak� vnejšia. K tomu 
by malo dopomôcť aj to, aby boli severne orientované sva-
hy obce zapísané v rámci územno-právneho členenia ako 
športovo-rekreačná lokalita, veď na týchto strmých a kame-
nitých svahoch sa stavia veľmi ťažko a ešte ťažšie sa k týmto 
pozemkom prichádza, hlavne v zime. 

Verím, že sa pani richtárke Aniely Smiechovej � eto veľké 
plány podarí zrealizovať. A ak nie jej, tak jej nástupcom, aby 
sa táto neveľká, ale zato prekrásna oravská dedinka rozvíjala 
aspoň v takom tempe, ako doposiaľ.

Marián Smondek

PODSRNIE

Čo bude so starou školou, ktorá bola dlhé roky kaplnkou?

Nové centrum obce s parkoviskom
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HORČIČNÉ ZRNKO
14. 10. 2012

28. cezročná nedeľa
(Mk 10, 17 – 30)

Po odchode mládenca Ježiš hovoril o ťažkos� ach a kom-
plikáciách, ktoré majú boha�  vo vzťahu k Božiemu kráľov-
stvu. Pochybnosť zopakoval a potvrdil prirovnaním k ťaž-
kos� am ťavy prejsť uchom ihly a tým vyjadril svoj jasný 
postoj. Pre apoštolov bolo namáhavé, aby porozumeli, bo-
hatstvo bolo predsa dôkazom Božieho 
požehnania. Otcovia Cirkvi neskôr po-
ukazovali na to, že mnohí sa správajú 
nečestne, keď sa usilujú zhromaždiť 
čo najviac majetku. Iní investujú veľa 
rokov a síl do zhromažďovania majet-
ku a peňazí, neraz stane sa to všetko 
čímsi drahým, čímsi, čo je bôžikom 
zvaným mamona. Hmotné dobrá sa 
stanú tým, k čomu je človek pripúta-
ný celým svojím srdcom, „kde je tvoj 
poklad, tam je i tvoje srdce“ (Mt 6, 
21). Boh i blížni idú bokom. Majetní 
ľudia, často podliehajú pokušeniu po-
hodlného a neviazaného života. Man-
želské zrady, rozvody sú často znakom 
života milionárov a boháčov žijúcich 
v prepychu. Bohatstvo vedie k leni-
vos�  a lenivosť je chodiaci hriech. 
Otázka, kto môže byť teda spasený, 
znie naliehavo i v súčasnos� . Spase-
ným boháčom bol Zachej, ktorý roz-
dal chudobným časť majetku. Kristus 
od neho nežiadal vzdať sa všetkého. 
Dobrá vlastnené v správnej miere nie sú prekážkou na ces-
te do neba. Nie sú zlé samé o sebe, ako nie je hriechom 
ani ich vlastnenie.  

21. 10. 2012
29. cezročná nedeľa

(Mk 10, 35 – 45)
Jakub a Ján si žiadali si prvé miesta a podľa evanjelistu 

Matúša, orodovala u Ježiša v tejto veci aj ich matka. Ostat-
ní boli namrzení, veď ich chceli predbehnúť. Vysvetlenie 
v slovách o kalichu neskôr prijali a Jakub vydal svedectvo 
krvi ako prvý, keď ho Herodes I. nechal sťať v roku 44. 

Žiť s ľuďmi, ktorí svoju veľkosť prejavujú cez lásku, obe-
tavosť a službu druhým, je veľmi príjemné. Vážime si, keď 
je lekár ochotný a príve� vý voči pacientom, učiteľ voči žia-
kom a študentom, úradník voči klientom, obchodník voči 
zákazníkom... Obyčajný zametač chodníkov, ktorý si sve-
domito plní povinnos� , môže mať v Božích očiach väčšiu 
hodnotu ako pyšný šéf veľkej fi rmy. Okrem toho práca pre 
druhých nám dáva zabudnúť na svoje ťažkos�  a trápenia. 
Ak pozeráme na ich potreby, odvraciame zrak od vlastné-
ho ja a prestávame byť stredom sveta. Vzorom je pre nás 
Kristus, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“ (Mt 

20, 28) a prichádza k nám v spôsobe chleba, aby bol s na-
mi a slúžil nám svojou pomocou.

28. 10. 2012
30. cezročná nedeľa

(Mk 10, 46 – 52)
Bar� mej využil moment Ježišovej blízkos�  a prosil 

o zmilovanie. Vo svojej prosbe zároveň vyznával vieru. Syn 
Dávidov, to znamená očakávaný Me-
siáš. Bar� mej teda očami viery videl 
celkom jasne a jeho viera ho i uzdra-
vila. V Lurdoch sa pri prechode z bazi-
liky do jaskyne nachádza socha slep-
ca s nápisom: získať vieru je viac, ako 
získať zrak. Tieto slová dala napísať 
žena, ktorá v Lurdoch síce nezískala 
zrak, ale získala vieru. Iný nevidomý 
pán prosil v Lurdoch o zrak, ale nie 
pre seba a nie ten fyzický. Prosil za 
svojich synov, ktorí síce nemali žiad-
nu poruchu zraku, ale i tak boli zasle-
pení a neveriaci. Okrem slepoty viery 
jestvuje morálna slepota. Jej hlavným 
prejavom je egoizmus, ktorý napriek 
zdravému zraku upiera pozornosť iba 
nato, čo je výhodnejšie a príjemnej-
šie. Sv. Augus� n napísal: Najdôležitej-
šou životnou úlohou je očis� ť nášho 
ducha od pýchy, žiados� vos�  a zmys-
lovos�  tak, aby sme boli schopní vi-
dieť Boha, aby sa nás naplnili Ježišo-
ve slová: „Blahoslavení čistého srdca, 

lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

4. 11. 2012
31. cezročná nedeľa

(Mk 12, 28 – 34)
Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je láska božská 

čnosť, pomocou ktorej sa dokážeme odovzdávať Bohu, 
pretože on si nás zamiloval ako prvý, aby sme sa s ním 
zjedno� li a aby sme sa kvôli Bohu prijímali druhých tak 
bezvýhradne a srdečne ako prijímame seba samých (po-
rov. KKC 1822 – 1829). Ježiš položil lásku nad všetky zá-
kony a svojich učeníkov vyzval: „Milujte sa navzájom, 
ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 15, 12). Sv. Augus� n 
povedal: „Miluj a rob čo chceš.“  Nie je to však vôbec 
jednoduché. Láska je najväčšia sila, ktorá nás napĺňa 
Božím životom a oživuje všetky čnos�  (YC 309). Prikáza-
nie lásky nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad vzťahom 
k Bohu, ľuďom a sebe samému. Vzťahy môžeme rozvíjať, 
ale vzťahy môžu i vychladnúť a prerušiť sa. Neexistujú zá-
kony, ktoré by prikazovali spýtať sa človeka, či mu treba 
pomôcť, keď ho vidím chorého, nešťastného, trpiaceho... 
Láska mi hovorí, čo mám robiť. 

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Krásne jubilea na spoločnej ceste životom oslávili kra-
janské dvojice z Krempách a z Fridmana, s ktorými sme sa 
pri tejto príležitos�  porozprávali. 

Diamantoví jubilanti
Mária a Ján Surmovci z Krempách 

svorne kráčajú spoločnou cestou života 
už 60 rokov. Obidvaja pochádzajú z roľ-
níckych a slovensky uvedomelých rodín. 
Mária, rod. Brižeková, sa narodila 22. au-
gusta 1930 v rodine Jána a Anny (rod. Lo-
jekovej). Mala štyroch súrodencov. Brata, 
ktorý zomrel ako dvojmesačné dieťa, 
staršie sestry Alžbetu a Annu, ktoré žiaľ už 
zomreli, a mladšiu sestru Margitu.

Ján sa narodil 29. marca 1925 v rodi-
ne Valenta a Márie, rod. Pitekovej. Mal 
troch súrodencov. Staršiu sestru Annu 
a brata Valenta a mladšiu sestru Irenu. 

Ich detstvo bolo spojené s výpomocou 
na gazdovstve. - Od najmladších rokov 
sme boli naučení, že nám rodičia zvero-
vali nejakú prácu, samozrejme, prime-
ranú veku, - podotýka Mária. - Takýmto 
spôsobom sme sa naučili zodpovednos� . 
Popritom sme sa snažili nájsť si čas na 
detské hry. Snívala som o krásnych bábikách a hračkách, 
šan� li sme, ako aj naši vnukovia dnes. Nemali sme síce 
televízor ani počítač, ale sme trávili viac času vonku na 

Zlatí jubilanti
Zlatú svadbu oslávili Joze� na a Ján Brinčkovci z Frid-

mana. Svoje ÁNO si povedali pred polstoročím 26. augusta 
1962 vo fridmanskom kostole sv. Stanislava. Postupne sa 
im narodili štyri de�  Helena, Marek, Žofi a a Mária. Joze� na 
vychovávala de�  a pomáhala manželovi na gazdovstve. Ján 
pracoval tridsať rokov v doprave. Obaja jubilan�  pochádzajú 
zo slovenských rodín. Ako povedali, v živote sa im striedali 
dni radostné i smutné, ale vždy boli na to dvaja a podporo-
vali sa. To im pomáhalo a dávalo odvahu kráčať ďalej. Práve 
tento rok Joze� na oslávila 73 a Ján 79 narodeniny.

Na otázku, ako sa im žilo pol storočia spolu, odpovedali: 
- Prajeme každému páru, aby sa mohol dožiť takejto sláv-
nostnej chvíle. Je to veľmi vzrušujúce, keď sa po 50 rokoch 
opäť ocitnete spolu pred oltárom a už nielen s manželom, 
ale aj s deťmi a vnukmi, aby ste poďakovali Bohu za � e 
spoločné roky života. Neskôr stretnu� e v rodinnom kruhu, 
spomienky na uplynulé roky zohriali naše srdcia. Nezna-
mená to, že naše manželstvo bolo ustlané len ružami, lebo 
sa striedali všelijaké dni. Prišli bežné problémy či choroby, 
ale dôležité bolo, že sme sa v tom podporovali. 

Obidva jubilujúce manželské páry súhlasili s tým, že 
ich šťas� m je toto jubileum prežité v rodinnom kruhu. Na-
priek všetkým ťažkos� am, s ktorými sa stretli na spoločnej 

Naši jubilanti čerstvom vzduchu. Všetky de�  z ulice sa zišli a hrali sme 
sa. Máriina mladosť ubehla rýchlo. Keďže bola nadanou 
žiačkou, pomýšľala ďalšie štúdium. Otec však rozhodol 
inak a Mária ostala mu pomáhať na gazdovstve. - Bolo 
mi aj ľúto, ale na druhej strane som vyrastala s rodičmi 

a videla som ako ťažko pracujú preto, 
aby sa nám žilo ľahšie, - konštatuje 
Mária. - Gazdovstvo sme mali síce 
menšie ako dnes, ale sme museli vy-
naložiť väčšie úsilie, keďže sa všetko 
robilo ručne. Dnes majú mladí väčšie 
gazdovstvá, pričom prácu im uľahču-
jú poľnohospodárske stroje. 

Na spoločnú cestu životom Má-
ria a Ján vykročili 20. októbra 1952 
v kostole sv. Mar� na v Krempachoch. 
Spoločne viedli gazdovstvo a vychovali 
tri de� : Máriu, Valenta a Ľudmilu. Ján 
popri gazdovaniu pracoval takmer tri 
roky vo Svite. Potom príležitostne ako 
murár v rodnej obci a na okolí. Roky 
ubiehali, de�  dospeli a založili si vlast-
né rodiny. Starí rodičia sa dočkali 12 
vnukov a 4 pravnukov, z ktorých sa 
nesmierne tešia. S radosťou pozerajú 
na týchto najmladších šarvancov ako 
šan� a, keď prídu za nimi.

Občas sa im zdá, akoby len včera 
začali spoločnú púť životom a predsa 

už ubehlo 60 rokov poznačených radosťami i starosťami, 
o ktoré sa vždy delili. Do ďalších dní si prajú zdravie, rodin-
nú pohodu a božie požehnanie.

pú�  životom, majú v sebe radosť zo všetkých spoločných 
chvíľ. Podľa nich predpokladom pokojného manželské-
ho spolunažívania je porozumenie, ústretovosť, podpora 
a kompromis. 

Našim jubilantom prajeme pevné zdravie a mnohé 
šťastné roky v kruhu rodiny.

Dorota Mošová

JUBILANTI

Jubilanti v deň sobáša
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XIV.
Chlieb náš každodenný...

V štrnás� ch oravských obciach, ktoré pripadli Poľsku na 
základe rozhodnu� a Najvyššej rady mierovej konferencie 
z 28. júla 1920, žilo v tom čase, podľa poľských odhadov, 
16 133 ľudí. Títo ľudia sa z väčšej čas�  zaoberali poľnohos-
podárstvom. Pestovali 
predovšetkým ovos 
a jačmeň, pomenej žito 
a v niektorých obciach 
aj zemiaky. Viaceré do-
mácnos�  si privyrábali 
súkenníctvom a tkáč-
stvom. Celé rodiny žili 
v dvoj až trojizbových 
domoch pokrytých 
šindľom. Na okrajoch 
niektorých obcí boli 
cigánske kolónie, kto-
rých obyvatelia v tom 
čase žili ešte stále ko-
čovným životom.28 V 
troch obciach na Orave, 
a to v Jablonke, Orávke 
a Podvlku29, dokonca 
ešte panovali poddan-
ské vzťahy. Za užívanie čas�  pôdy, paliva, pasienkov pre do-
bytok a domu odrábali niektorí obyvatelia pre farnosť od 90 
do 150 dní ročne.30

Vodu ľudia čerpali najmä z potokov, rybníkov a jazierok. 
Studní bolo málo a � e ktoré boli, boli často nevyhovujúce. 
Nekvalitná voda bola tak obvyklým zdrojom rôznych cho-
rôb. Napriek tomu sa, podľa prieskumu o sanitárnom sta-
ve z októbra 1920, vyznačovalo obyvateľstvo Spiša a Ora-
vy väčšou čistotou a hygienou ako obyvateľstvo okolitých 
poľských obcí. Zdravotné záväzky v Starostwe Spisko-Ora-
wskim na seba prevzal starší okresný lekár v Novom Targu 
dr. Janikiewicz, ktorý mal svojich pomocníkov v Jablonke 
a Nižných Lapšiach.31  Počas plebiscitu síce pôsobil priamo 
v Jablonke vojenský lekár dr. Józef Spieszny, ten však bol 

28  Archiwum Muzea Tatrzańskiego v Zakopanom (ďalej AMT Zakopane), Situácia 
na pričlenenom území Spiša a Oravy.
29  Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział w Nowym Sączu – Spytkowicach 
(ďalej AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice), Polska Komisja Likvidajcyjna  (ďalej PKL), 
Organizacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, s. 48, 31-297-2.
30  AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w No-
wym Targu za czas do 30. 11. 1920.
31  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Organizacja administracji polskiej na Spis-
zu i Orawie – 1921, s. 46, 31-297-2.

odvolaný k vojsku do Nového Targu32 a po pripojení čas�  
hornej Oravy k Poľsku, tu už nový doktor nebol pridelený. 
Podobne aj veterinárne služby spočiatku vykonával okres-
ný novotarský veterinár mimo územia Oravy.33 Oravci však 
naďalej vyhľadávali lekárov v Československu a vodili ich 
do svojich príbytkov. Na území hornej Oravy pripojenom 
k Poľsku sa nachádzala � ež jedna lekáreň, a to v Jablon-
ke. V každej obci boli pôrodné babice, ktoré mali uhorské 
diplomy z 5-mesačných kurzov urobených v niektorom zo 
slovenských miest, kde sa nachádzala nemocnica.34

Po rozdelení Oravy sa obyvateľstvo obcí pripojených k 
Poľsku dostalo do nezávideniahodnej situácie. Rozbi� e od-
vekej hospodárskej jednoty územia Oravy mu to� ž čoskoro 
začalo spôsobovať značné hospodárske problémy. Murári 
a tesári z Lipnice, ktorí chodili pracovať po celej Orave, zrazu 
túto možnosť stra� li. O nič lepšie na tom neboli poľnohospo-

dári, ktorí prišli o svoje 
stále odby� š� a na juhu: 
„Jablonka s celým oko-
lím bez Trstenej živorí 
nemajúc konzumentov 
pre svoje  hospodárske 
produkty (svine, hydi-
na, vajcia – výrobky)“. 
Na druhej strane � eto 
potraviny chýbali v tej 
čas�  Oravy, ktorá os-
tala v Československu: 
„Trstená pociťuje nedos-
tatok vo všetkých týchto 
veciach“. Tak� ež trsten-
ským hrnčiarom, ktorí 
dochádzali predtým 
predávať svoje výrobky 
do odtrhnutých čas�  
Oravy, sa rapídne znížil 

odbyt. Obce Hladovka a Suchá Hora nedokázali bez sloven-
ských holí vyživiť svoje statky, pričom furmani z oboch obcí 
boli každoročne nútení chodiť na zárobky do slovenských 
hôr.35

Hospodárske pomery panujúce v dvadsiatych rokoch 
minulého storočia v povojnovom Poľsku túto situáciu 
Oravcom nijako neuľahčovali. V roku 1920 zničil ľadovec 
veľkú časť úrody a ľudia, ktorí nemali ani role ani prácu, 
trpeli ešte väčšou núdzou. Napriek tomu, že poľská strana 
počas plebiscitu sľubovala miestnym obyvateľom všetké-
ho nadostač, od októbra 1920 nedostávali už ani najmen-
šie prídely a zúfalý novotarský starosta v novembri žiadal 
okamžitý prídel múky, cukru, tuku a na� y.36

32  AMT Zakopane, Situácia na pričlenenom území Spiša a Oravy.
33  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Organizacja administracji polskiej na Spis-
zu i Orawie – 1921, s. 46, 31-297-2.
34  AMT Zakopane, Situácia na pričlenenom území Spiša a Oravy.
35  Štátny archív v Bytči, pobočka v Dolnom Kubíne (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Ok-
resný úrad v Trstenej (ďalej OÚ Trstená), Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie 
k Československu, 40/1924 prez.
36  AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w No-
wym Targu za czas do 30. 11. 1920 a Sprawozdanie o obecnych stosunkach na 
Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.

Hornooravci žili v drevených domoch pokrytých šindľom (Archív Krištofa Pieronka)
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Rozdelením Oravy bolo k Poľsku pripo-
jených 56,36 km vicinálnych ciest37, avšak 
preťa� m viacerých komunikačných ťahov 
zrazu � eto cesty viedli odnikiaľ nikam.38 
Stávali sa aj prípady, že dom ležal na jed-
nej čas�  a pôda na druhej čas�  hranice.39 
Okrem toho boli obyvatelia oravských 
obcí pripadnutých Poľsku členmi spolkov, 
potravných družs� ev či urbárov na území 
Československa a aj trstenskí urbarialis�  
mali za hranicou 3 katastrálne jutra lúk 
a chotára.40 Rozdelenie tohto jednotného 
hospodárskeho celku hraničnou čiarou, 
tak znásobovalo ďalšie problémy.

Obrovská infl ácia spôsobovala neus-
tály rast cien a tovar buď nebol k dispozí-
cii alebo si ho miestni roľníci jednoducho 
nemohli dovoliť kúpiť. V októbri 1921 
zarábal robotník denne v priemere od 1 
000 do 2 000 poľských mariek, pričom 
ceny niektorých komodít boli takéto:
jeden cent žita   16 000 poľských mariek,
jeden cent pšenice  17 000 – 28 000 poľských mariek,
krava    17 000 – 28 000 poľských mariek,
kôň    14 000 – 18 000 poľských mariek,
hus    1 800 poľských mariek,
vajcia    20 poľských mariek,
kilogram múky   150 poľských mariek,
žemľa    30 poľských mariek,
zápalky    15 poľských mariek,

37  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vzájomné pohľadávky medzi ČSR a Poľskom na 
bývalom plebiscitnom území, 208/1925 prez.
38  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie k Če-
skoslovensku, 40/1924 prez.
39  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Organizacja administracji polskiej na Spi-
szu i Orawie – 1921, 31-297-2.
40  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vzájomné pohľadávky medzi ČSR a Poľskom na 
bývalom plebiscitnom území, 208/1925 prez.

pol litra piva   50 poľských mariek,
liter pálenky   800 poľských mariek,
8 cigariet   100 poľských mariek,
vojenské topánky  12 000 poľských mariek,
dámske topánky  7 000 poľských mariek,
meter plátna   1000 poľských mariek
šaty    70 000 poľských mariek.41

Problém bol tak� ež v tom, že nebol ustálený 
kurz če skoslovenskej koruny a poľskej marky42 
a túto situáciu sa snažili využiť rôzni špekulan-
� . Len v banke v Trstenej pritom presahovali 
vklady obyvateľov odtrhnutých oravských obcí 
2 milióny československých korún43, pričom ich 
ľudia odmietali v danej situácii zameniť za neis-
tú poľskú marku.44

Jedným z riešení ako si uľahčiť život a trochu 
si v týchto zložitých pomeroch prilepšiť bolo pa-
šovanie tovaru. Z Poľska sa do Československa 
pašoval najmä lieh a kone. Na pašovanie koní 
využívali pašeráci predovšetkým salaše, preto-

že v prípade prenasledovania československými orgánmi 
mohli zahnať kone medzi pasúci sa dobytok, tým znemož-
niť fi nančníkom strieľať a zároveň vyvolať zmätok, v kto-
rom sa im zvyčajne podarilo ujsť.45 Zaujímavým spôsobom 
si chceli prilepšiť aj obyvatelia Hladovky a Suchej Hory, kto-
rí keď sa dozvedeli o svojom opätovnom pripojení k Čes-

41  Státní Ústřední archiv v Praze (ďalej SÚA Praha), Presidium ministerské rady 
(ďalej PMR), Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 19-20, 6991/22.
42  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 
11. 1920.
43  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie k Čes-
koslovensku, 40/1924 prez.
44  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 
11. 1920.
45  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Podludná doprava koní z Poľska do ČSR, 
774/1924 prez.

Väčšina obyvateľov hornej Oravy sa zaoberala poľnohospodárstvom  (Archív Krištofa Pieronka)

Domy hornooravcov mali zvyčajne dve až tri izby (Archív Krištofa Pieronka)
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koslovensku, zakopali ešte pred týmto aktom v lesoch lieh 
a nakúpili viac koní i dobytka46, ktoré následne mienili po 
pripojení predať. Pašovanie prebiehalo aj opačným sme-
rom a začalo takmer okamžite po pripojení oravských obcí 
k Poľsku. Už 16. augusta 1920 bolo napríklad pre „podlud-
né vyvážanie tovaru“ vyhlásené na pohraničí štatárium a 
všetkým, ktorí sa bez povolenia alebo s falošnými doklad-
mi pokúsili vyviezť tovar a živnosť do cudzozemska hrozil 
najvyšší trest – trest smr�  povrazom.47 Doteraz však nepo-
známe prípad vykonania takéhoto prísneho rozsudku.

Značné hospodárske problémy, ktoré vyvstali v súvis-
los�  s rozdelením stáročia jednotnej Oravy sa riešili na via-
cerých československo-poľských stretnu� ach. V dňoch 31. 
marca až 1. apríla sa konalo v Trstenej a v dňoch 22.-23. 
apríla 1921 v Spišskej Starej Vsi zasadnu� e administra� -
vnej československo-poľskej komisie pre Spiš a Oravu, 
kde sa riešili spisy neukončených sporov, trestné a dô-
chodkové záležitos� , malý pohraničný styk, dedičné spo-
ry, neukončené procesy, urbariálne záležitos� , exekučné 
záležitos� , vydanie spisov, máp, kníh a podobne. V dňoch 
19.-22. mája 1921 sa v Dolnom Kubíne konalo zasadnu� e 
administra� vnej československo-poľskej komisie pre Spiš 

46  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Hranice československo-polská, 637/1924 
prez.
47  Štatárium na pašovateľov. In.: Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 34, s. 2.

a Oravu, ktoré sa zaoberalo hospodárskymi záležitosťami 
ako napr. vyháňanie statku.48

Niektoré problémy sa podarilo sčas�  odstrániť delimi-
táciou a zavedením malého pohraničného styku, ktorý bol 
stanovený na 15 km od hranice.49 Ďalšie podrobnos�  riešil 
tzv. Krakovský protokol podpísaný 6. mája 1924 zástupca-
mi oboch štátov a publikovaný v v československej zbierke 
zákonov a nariadení ako vyhláška pod číslom 274/1925.  
Na jeho základe bolo umožnené obyvateľom obývajúcim 
15 km úsek po obidvoch stranách hranice slobodne pre-
kračovať hranicu za účelom zárobku. Až do 30 km mohli 
bez cla prevážať roľnícke nástroje, drevo, ovce a dobytok. 
Protokol sa týkal aj ochrany prírody a turistom na základe 
tzv. tatranských legi� mácii umožňoval návštevu celých Ta-
� er.50

48  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa – Župný úrad (ďalej SŽ 
– ŽU), Zápisnice so zasadnu�  administra� vnej československo-poľskej komisie 
pre Spiš a Oravu 31/1922 prez.
49  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Pohraničný styk v bývalom plebiscitnom území, 
443/1924 prez.
50  Štátny archív v Levoči, pobočka v Poprade (ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad 
v Kežmarku (ďalej OÚ Kežmarok), 44/1937 prez.; ORLOF, E. – ROSZKOWSKI, J. 
M.: Regulacje granicy państwowej na Spiszu w okresie międzyvojennym (1920 
– 1938). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča, Wrocław : 
Slovensko-poľská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR, Klášto-
risko n. o., Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2003, s. 900.

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

V medzivojnovom Podvlku (Archív Krištofa Pieronka) Lekáreň v Jablonke (Archív Krištofa Pieronka)
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VEĽKÁ LIPNICA

Porozprávať sa s dp. farárom vo Veľkej Lipnici som sa 
chcel už dávno. Prvou pohnútkou bola obnova kamenné-
ho kríža na cintoríne vo Veľkej Lipnici, ktorú pred niekoľ-
kými rokmi vykonal Stefan Marszałek. Na tomto cintoríne 
som sa našiel úplnou náhodou, a tak som nielen pomohol 
v obnovení slovenského textu, ale som sa pri tej príležitos�  
dozvedel aj o lipnickom pánu farárovi, ktorý je zanieteným 
ochrancom pamä� hodnos� , dokonca aj tých slovenských.
Síce prešiel už nejaký ten čas od tamtoho náhodného stret-
nu� a, myšlienka navš� viť pána farára ma neupúšťala.

Dp. Zbigniew Zięba 
sa narodil v roku 1965 
v Jaworznie, kňazskú 
vysviacku prijal v roku 
1989 a od roku 2008 pô-
sobí ako farár vo Veľkej 
Lipnici, kam prišiel z far-
nos�  Wysoka. Ako sám 
o sebe tvrdí, jeho záľuba 
v obnovovaní sakrálnych 
pamiatok vyrástla z jeho 
kňazského povolania. – 
Najdôležitejšou úlohou 

správcu farnos�  je zabezpečenie chodu farnos�  – slávenie 
sv. omší, udeľovanie sviatos� , katechéza, chod farského úra-
du a pod. Čo sa týka záľub, ak popri všetkých povinnos� ach 
pozostáva chvíľka času, vtedy sa im môžem venovať. Moja 
záľuba v sakrálnej architektúre vyplýva z môjho povolania. 
Predtým som sa tak o obnovu pamiatok nezaujímal, avšak 
v náplní práce kňaza je � ež starostlivosť o miesta nábožen-
ského kultu a práve Veľká Lipnica mi poskytla priestor na to, 
aby som v sebe túto záľubu odkryl. Je to o to zaujímavejšie 
miesto, že sa tu stretávajú, ako to pri hranici býva, dve kul-
túry, ktoré si treba vážiť, veď v priebehu rokov každá z nich 
tu zanechala svoje stopy, ktoré sú odzrkadlením skompliko-
vanej histórie tohto regiónu.

Čo sa týka malej architektúry, jej obnova je inicia� vou 
Stefana Marszlaka. On sa podujal obnoviť historický kamen-
ný kríž na cintoríne, ktorý skoro už spadol, a pritom je o to 
vzácnejší, že ho dal na tomto mieste postaviť zakladateľ 
cintorína dp. Radlinský v roku 1862. A zároveň dal na ňom 
vytesať nápis, ktorý je modlitbou o spásu všetkých zosnu-
lých. Neskôr Stefan Marszałek obnovil aj náhrobný kameň 
Juditky Vrchovinovej, tak� ež so slovenským nápisom, po-
chovanej pri kostole.

Toto je síce práca, ktorá nás teší, a zachová pamäť pre 
ďalšie generácie, v tomto momente je však našou najdôleži-
tejšou inves� ciou obnova kostola. Môj predchodca obnovil 
najprv faru a následne nechal vykonať exper� zy potrebné 
na renováciu kostola. Ešte za jeho pôsobenia odpadol zo 
stopu kus omietky, takže naozaj nebolo času otáľať. Kostol 
bol zapísaný do zoznamu pamiatok a mohli sa začať reno-
vačné práce. Aby však nevyšli nazmar, na základe rady z 
pamiatkového úradu sme najprv vymenili strešnú kry� nu. 
Najprv na veži a neskôr na kostole. Ako býva zvykom, vo veží 
býva uložená bula, do ktorej sa vkladajú pamiatkové lis� ny 

Na slovíčko s farárom z Veľkej Lipnice

a predmety. Takáto lis� na bola vložená naposledy do buly 
vo Veľkej Lipnici v roku 1967. Dp. Wójcik, vtedajší správca 
farnos� , tam napísal len základné údaje, avšak umožnil aj 
robotníkom zapísať sa do zoznamu a opísať priebeh práce. 
Text je naozaj zaujímavý, pretože ľudia, ktorí pracovali na 
výmene strešnej kry� ny na veži, spočiatku ani neverili, že sa 
im to nakoniec podarí. A podľa slov dp. Zbigniewa Ziębu je 
tento text napísaný viac v slovenčine ako v poľš� ne.

Aktuálne sa vo veľkolipnickom kostole zasvätenom 
evanjelistovi sv. Lukášovi obnovuje klenba v čas�  východ-
ného oblúka. Jeden z mo� vov, ktorý je na ňom zobrazený, 
môžu krajania uvidieť na obálke knihy Tajné dejiny hornej 

Oravy. Je to pozos-
tatok z maľovania 
kostola zo 40. rokov 
minulého storočia, 
teda pravdepodob-
ne z obdobia prvej 
Slovenskej repub-
liky. Pred obnovou 
nástenných malieb 
sme museli najprv 
zabezpečiť omietku 

pred odpadnu� m a zároveň vytvoriť podmienky na vetra-
nie, stabilizáciu vlhkos�  a teploty. Až potom sme sa zahájili 
renovačné práce. Spolu s farníkmi, ktorí si pamätajú pôvod-
né nástenné maľby, sme sa rozhodli, že novšie maľby z 80. 
rokov minulého storočia odstránime a obnovíme � e pôvod-
né zo 40. rokov minulého storočia. Prečo sa takto farníci 
rozhodli? Vtedy nanesené nástenné maľby sú z dnešného 
pohľadu omnoho jemnejšie ako následné premaľovanie, 
maľované „jemnou rukou a jemným štetcom, a pri tom ko-
loris� ka je veľmi živá, presýtená, takže sa omnoho viac hodí 
do tradičného oravského koloritu ako následné stónované 
premaľovanie.

Vďaka tomu by mal nápis „Ja som cesta, pravda a život“ 
pretrvať a prinášať svedectvo o histórii tohto regiónu aj ďal-
ším generáciám. Marián Smondek

Foto: archív farnos�  Veľká Lipnica, MS

Vdp. farár ZbigniewZięba počas sv. omše

Obnova kríža 
na cintoríne

Nástenná maľba pred obnovením s nápisom:
Ja som cesta, pravda a život
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Ďakovná sv. omša za úrodu
V septembri sa konali v spišských farnos� ach ďakovné 

sv. omše za úrodu. V Krempachoch, ako vždy, išla v sláv-
nostnom pochode s dožinkovým vencom z fary do kostola 
najskôr domáca dychovka, za ňou sprievod s dožinkovým 
vencom, farár a farníci. Počas sv. omše farníci ďakovali za 
dar tohtoročnej úrody, ktorá je dôležitá pre všetkých, aby 
bol dostatok jedla. Tohtoročný dožinkový veniec pripravi-
li farníci a organizačne sa k tomu pripojila aj farská rada. 
(fp)

Nové zástavy
Dňa 23. septembra 2012 boli počas slovenskej svätej 

omše v Novej Belej farárom Tadeuszom Korczakom posvä-
tené dve nové zástavy. Jedna z nich zobrazuje sv. Jozefa 
a druhá Srdce Ježišovo. Dar farnos�  odovzdali anonymní 
darcovia. Stožiare na � eto zástavy obnovili farníci Valent 
Chalupka a Valent Vincek. (dm)

Aktivity v klubovni vo Vyšných Lapšoch
V rámci ak� vít, ktoré vyvíja klubovňa vo Vyšných Lap-

šoch je nepochybne najväčšou nácvik súboru Hajduky a ich 
prezentácia na verejnos�  a krajanských poduja� ach. Mlá-
dež zo súboru je veľmi ak� vna a ochotná pracovať, preto 
v rámci svojich ak� vít aj tento rok pripravila krásny dožin-
kový veniec, ktorý 8. septembra 2012 slávnostne priniesli 
do kostola, kde ho farár posvä� l a je súčasťou výzdoby in-
teriéru farského kostola. Práce spojené s prípravou dožin-

KRÁTKO ZO SPIŠA I ORAVY

kového venca trvali dlhšie obdobie. Najskôr si mládežníci 
pripravili návrh a dohodli sa na tom, z akých materiálov ho 
urobia. Neskôr zo zhromaždených prírodných materiálov 
začali robiť veniec. Ich trpezlivosť bola veľká a výsledok ko-
lek� vnej práce priniesol potešenie i radosť, a tak s hrdos-
ťou sprístupnili výsledok svojej práce všetkým farníkom. 
Je potrebné mládež pochváliť za ich ochotu, angažovanosť 
a originálny nápad. (dm)

Žiaci upratovali
24. septembra 2012 žiaci zo Základnej školy v Novej 

Belej upratovali obec a jej okolie v rámci celoštátnej akcie 
s názvom „Upratovanie sveta“, ktorá prebieha vždy na je-
seň na školách v Poľsku. Týmto si žiaci majú uvedomiť, akú 
námahu treba vynaložiť pri upratovaní sme�  vyhodených 
do prírody a aká je to pre prírodné prostredie záťaž. (dm)

Darujme vzácny dar - krv
Dňa 23. septembra 2012 prebehla v Krempachoch 

akcia darovania krvi, ktorú už po ôsmykrát zorganizovalo 
Katolícke združenie mládeže pod vedením farára D. Os-
trowského. Odober krvi v požiarnej zbrojnici zabezpečila 
mobilná odberová jednotka krvi z  Nového Targu pod ve-
dením lekárky Darie Hernik – Różakovej. Počas akcie krv 
darovali dobrovoľníci – prvodarcovia, ale aj skúsení dar-
covia. Spolu bolo odobraných 11 litrov tejto životodarnej 
teku� ny. (fp)

Triatlon v Krempachoch
Po uzávierke streleckej sezóny sa športovci v Krempa-

choch rozhodli usporiadať triatlon s názvom Letná triatlono-
vá súťaž v priestoroch strelnice a v jej okolí. Súťaženie začí-
nalo krosovým bicyklovaním po pahorka� nách, potom bola 
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športová streľba, hod granátom na cieľ a návrat na bicykli k 
cieľu. Súťaže sa zúčastnilo 15 mužov a 4 ženy. Víťazom triat-
lonu v kategórii mužov sa stal Daniel Mroszczak a v kategórii 
žien Paulína Pacigová. Výbornou súťažiacou sa ukázala naj-
mladšia účastníčka Alexandra Mošová, ktorá prekvapila svo-
jím výkonom rozhodcov a jej snahu tak� ež ocenili. Na záver 
padlo rozhodnu� e, aby sa ešte tento rok na jeseň uskutočnil 
triatlon v jednotlivých vekových kategóriách a aby bola táto 
športová súťaž spropagovaná na okolí. (fp)

Slovenská menšina okom televíznej kamery
Na začiatku septembra t. r. Vyšné Lapše navš� vila Poľ-

ská Regionálna Televízia (TVP3), ktorá pripravuje cyklický 

program o národnostných menšinách a etnických skupi-
nách žijúcich na území nášho kraja. Vyše 15 rokov sa to-
muto programovému cyklu venuje režisér a redaktor pán 
Waldemar Janda. Na začiatku sa tento program volal U sie-
bie a v súčasnos�  sa ukazuje na televíznych obrazovkách 
s názvom Etniczne klimaty. Programom divákov sprevádza 
Brian Sco� , ktorý je pôvodom Guayančan. Je tak� ež pred-
staviteľom národnostnej menšiny. Cieľom ich návštevy 
bolo urobiť dokumentárny program o tom, ako žije a aké 
má podmienký slovenská národnostná menšina v Poľsku 
a presnejšie vo Vyšných Lapšoch. Porozprávali sa s viacerý-
mi obyvateľmi tejto obce, o. i. s krajankou Helenou Šoltý-
sovou, kapelníkom dychovky Matúšom Grigľákom a vedú-
cou klubovňe vo Vyšných Lapšoch Dorotou Mošovou, ako 
aj členmi FS Hajduky. Zaujímalo ich, čo sa udialo v prie-
behu posledných desia� ch rokov, či sa slovenská menšina 
asimiluje, či skôr integruje a s kým sa iden� fi kuje mládež. 
Navšívili miestný cintorín, kde hľadali stopy slovenských 
predkov. Tam im Helena Šoltýsová ukázala svojich pred-
kov, ktorí stali pri zrode miestnej dychovky, ktorá tento rok 
oslávila 130 rokov svojej pôsobnos� . Ďalším bodom ich 
programu bola návšteva miestneho kostola. Chceli sa do-
zvedieť, či sú v ňom viditeľné znaky slovenskej menšiny, ak 
áno, tak aké. Televízny štáb sa zúčastnil nácviku FS Hajdu-

Foto: Ľ. Molitoris

ky a vyjadrili slová uznánia pre mládež, že piatkový večer 
trávi takto ak� vne a zmysluplne na tanci a speve folklór-
ných pesničiek, pričom sa venuje rozvoju svojho nadania. 
Najdôležitejšie je to, že takýmto spôsobom chce mládež 
udržiavať tradície a zvyky. V nedeľu sa televízny štáb zú-
častnil poduja� a XXXI. prehliadky krajanských dychových 
hudieb a popritom sa porozprával s ďalšími zástupcami 
Spolku Slovákov v Poľsku, gminy Nižné Lapše a náhodnými 
účastníkmi poduja� a. (dm) 

Hody na Danielkach
Tre� u septembrovú nedeľu sa uskutočnili hody na Da-

nielkach v kaplnke bolestnej Panny Márie. Slávnostnú bo-

hoslužbu celebrovali farári z okolitých obcí a pozvaní hos-
� a. V homílii si pútnici vypočuli slová o kráse materstva, 
rodine a jej potrebách v súčasnos� . Keďže kaplnka patrí do 
farnos�  v Podvlku, podvlčianský farár poďakoval obyvate-
ľom za opateru a starostlivosť o kaplnku a pozval všetkých 
na budúcoročné putovanie k Panne Márii.

Tieto hody sa konajú už od roku 1987 na pamiatku 
prvých omši, ktoré tam odbavoval dp. prelát Stefan Joniak, 
iniciátor pú�  na Danielky. (aj)

Blahoželanie k výročiu sobáša
Nech slnko 
lásky zla� sté 
na cesty vždy 
Vám svie� , 

v živote 
aby mali ste
len radosť 
z Vašich de� .

Nech dnešného 
dňa blaženosť 
zo dňa na deň 
Vám ras� e,
aby Vás hriala 
spokojnosť, láska, 
vernosť a šťas� e.

Toto blahoželanie zasielajú manželom Márii a Jánovi 
Klukošovským z Novej Belej k 35. výročiu sobáša de� , vnu-
čatá a ostatná rodina.
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Dychová hudba má na Zamagurí veľmi dlhú tradíciu. 
Koncom 19. storočia existovali dychovky v takmer kaž-
dej zamagurskej obci, pričom boli účastníkmi všetkých 
slávnostných chvíľ i ofi ciálnych poduja�  nielen doma, ale 
i v blízkom okolí. Viaceré z týchto dychoviek takmer ne-
pretržite fungujú až dodnes, prirodzene už s novým osa-
denstvom a novými kapelníkmi. Medzi najstaršie dolože-
né dychové hudby na Zamagurí môžeme určite zaradiť aj 
dychovku vo Vyšných Lapšoch, ktorá počas XXXI. ročníka 
Prehliadky krajanských dychoviek oslávila už svoje 130-te 
„narodeniny“.

Z dejín Vyšnolapšanskej dychovky
Dychovka vo Vyšných Lapšoch bola založená v roku 

1882 z inicia� vy Valenta Malinaya, ktorý sa stal zároveň 
prvým kapelníkom a naučil členov kapely hrať z nôt. V ro-
ku 1890 prevzal kapelnícku taktovku Tomáš Grigľák a pod 
jeho vedením hrala dychovka takmer štyridsať rokov, kedy 
túto funkciu na ďalších štyridsať rokov prevzal jeho syn 
Gervaz Grigľák. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho 
storočia kapela obnovila svoju inštrumentál-
nu základňu a s pomocou krajanov z USA si 
zaobstarala nové hudobné nástroje. V roku 
1970 sa stal kapelníkom na celých dvadsať 
rokov Dominik Grigľák a po ňom Mieczysław 
Šoltýs. V súčasnos�  má vyšnolapšanská dy-
chovka 27 členov a hrá pod taktovkou mla-
dého sympa� ckého kapelníka Matúša Grig-
ľáka. V tomto roku si jej členovia skrášlili svoj 
zovňajšok a z vlastných prostriedkov zakúpili 
pekné nové uniformy.

Dychovka sa počas svojej 130-ročnej exis-
tencie zúčastnila mnohých akcií a súťažných 
prehliadok, kde sa viackrát umiestnila na 
popredných miestach. V roku 1972 získala 
na okresnej prehliadke dychoviek v Novom 
Targu druhé miesto a o rok neskôr si z rov-
nakej prehliadky konanej v Czarnym Dunajcu 
priniesla už víťazstvo a zároveň druhé miesto 

v rámci Malopoľska. V roku 1978 obsadila na prehliadke 
dychoviek v Proszowicach pri Krakove druhé miesto a dva 
roky neskôr na prehliadke dychoviek v Novom Sączi skon-
čila na treťom mieste. V minulos�  i dnes sa vyšnolapšan-
ská kapela naďalej ak� vne zúčastňuje cirkevných i obec-
ných poduja� , pričom svojou hudbou na ne priláka vždy 
množstvo divákov.

Slávnostná sv. omša v slovenskom jazyku
Nie náhodou sa preto Spolok Slovákov v Poľsku rozho-

dol usporiadať XXXI. ročník Prehliadky krajanských dycho-
viek práve vo Vyšných Lapšoch. Poduja� e sa už tradične 
začalo slávnostnou sv. omšou v slovenskom jazyku, ktorú 
v miestnom kostole sv. Petra a Pavla celebroval novobelan-
ský rodák vdp. Jozef Bednarčík spoločne s miestnym kňa-
zom vdp. Czesławom Hałgasom. V takmer do posledného 
miesta zaplnenom chráme hrala počas omše jubilujúca 
vyšnolapšanská dychovka. V kázni, ktorá bola venovaná 
dišpute Ježiša s farizejmi, odzneli viaceré pekné myšlienky 
na zamyslenie. Pripomeňme si teda niektoré z nich:

„Nestačí len hovoriť ústami, ale treba 
srdcom plniť príkazy pánove. (...) Nebuďte 
len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. (...) 
Väčšina ľudí, ktorí sú zhromaždení v tom-
to kostole, sa hlásia k tomu, že sú Slovák-
mi. Mnohokrát sa treba opýtať, či skutočne 
vieme dokázať aj povedať: som Slovák, som 
Slovenka, všade tam, kde chcú to ľudia po-
čuť? Niektorí hovoria, že oni sa len tak tvária 
– oni nie sú ani Slováci, ani Poliaci, oni sami 
nevedia, kto sú. A preto aj dnes by sme si 
mali � eto slová svätého Jakuba vziať do náš-
ho srdca: Nielen slovami, ale aj našimi skut-
kami by sme mali svedčiť o tom, kto sme. 
Najskôr ako kresťania a potom ako ľudia, 
ktorí pochádzajú z konkrétnej dediny, z kon-
krétnej farnos�  a z toho okolia, v ktorom ži-
jeme. (...) Treba sa opýtať, či aj ja sám nie 
som ten, ktorý dáva zlý príklad tomu druhé-

DYCHOVKA VO VYŠNÝCH LAPŠOCH OSLAVOVALA
Vyšnolapšanská dychovka pred 80-timi rokmi a dnes

XXXI. PREHLIADKA KRAJANSKÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
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mu človeku. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň 
zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. 
O tom, čo je čisté a čo nečisté, rozhoduje naše srdce. Otrá-
vené srdce otrávi všetko. Aké je srdce, taký je človek, taký 
je jeho život. (...) Farizeji nevymreli a aj medzi nami je ich 
dosť veľa. Treba urobiť skutočne všetko, aby sme boli dob-
rými ľuďmi, dobrými kresťanmi a aby sme vedeli aj iných 
prijať a zaviesť ku Kristovi.“

Paráda dychoviek
Živou pozvánkou na Prehliadku krajanských dychoviek 

bola pre obyvateľov Vyšných Lápš paráda dychových hu-
dieb, ktoré spoločne s mažoretkami svojou sviežou hud-
bou nenechali nikoho na pochybách, že 2. september bude 
venovaný oslavám miestnej kapely. Paráda dychoviek sa 
začala pri miestnom kostole, odkiaľ sa po skončení omše 
pohol slávnostný sprievod vedený domácou, oslavujúcou 
vyšnolapšanskou dychovkou. Za ňou rezko pochodovali 
mažoretky zo slovenského mestečka Považská Bystrica, 
mažoretky z oravského Podvlka a ďalšie krajanské dycho-
vé hudby z Krempách, Novej Belej, Nižných Lápš, Kacvína 
a Jurgova. Slávnostnú a príjemnú atmosféru dopĺňalo aj 
pekné počasie, ktoré sa umúdrilo a po predchádzajúcich 
chladných a pochmúrnych dňoch sa na všetkých usmialo 
teplé slniečko.

XXXI. prehliadka krajanských dychoviek
Tridsiaty prvý ročník Prehliadky krajanských dychoviek 

prirodzene nemohol začať nikto iný ako dychová hudba 
z Vyšných Lápš spoločne s hosťujúcimi slovenskými ma-
žoretkami. Následne sa k prítomným prihovoril gen. ta-
jomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý slávnostne poduja� e 
otvoril a srdečne privítal všetkých účinkujúcich i návštev-
níkov. Prehliadkou potom sprevádzala redaktorka časopi-
su Život, ktorá vykonáva zároveň funkciu vedúcej klubovne 
SSP vo Vyšných Lapšoch, Dorota Mošová. Z jej úst zazneli 
konkrétne mená významných hos� , ktorí prišli vzdať hold 
oslavujúcej dychovke.

Medzi týmito hosťami nechýbali predovšetkým čelní 
predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku, a to: predseda 
SSP Jozef Čongva s dcérou, čestný predseda SSP Ján Mo-
litoris s manželkou, podpredseda ÚV SSP Dominik Surma 
s manželkou, gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris s man-

želkou, predseda spišského obvodu SSP Fran� šek Mly-
narčík s manželkou, čestný predseda spišského obvodu 
SSP Fran� šek Kurnát, členka ÚV SSP a poslankyňa okresu 
Nowy Targ Anna Krištofeková, šéfredaktorka časopisu Ži-
vot Agáta Jendžejčíková, bývalý tajomník ÚV SSP Fran� šek 
Šoltýs s manželkou i ďalší predstavitelia miestnych skupín 
SSP zo Spiša i Oravy.

Poduja� e navš� vili tak� ež zástupcovia miestnej samo-
správy: vojt gminy Nižné Lapše Paweł Dziuban s manžel-
kou, riaditeľka gminného kultúrneho strediska v Nedeci 
Krystyna Milaniak, vedúca propagácie gminy Nižné Lapše 

Vdp. Jozef Bednarčík a vdp. Czesław Hałgas počas slávnostnej sv. omše V priebehu slovenskej sv. omše zneli tóny vyšnolapšanskej dychovky

Mládežnícka dychovka z Kacvína sa chystá vyraziť na parádu dychoviek

Na podujatie pozývali aj mažoretky z Podvlka

VYŠNÉ LAPŠE
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Dorota Wasielak, poslanec gminy Nižné Lapše Jan Stań-
czak s manželkou či richtár obce Vyšné Lapše Antoni Soł-
tys. Pozdravné listy zaslali: gen. konzul SR v Krakove Marek 
Lisánsky a maršálek malopoľského kraja Marek Sowa.

Tohtoročnú prehliadku dychoviek svojou prítomnos-
ťou poc� li � ež niekoľkí našim krajanom blízki kňazi. Me-
dzi nimi boli už vyššie spomínaní dp. Jozef Bednarčík a dp. 
Czesław Hałgas, ale tak� ež dp. Dariusz Ostrowski, ktorý 
pôsobí v spišských Krempachoch a katechét z Vyšných 
Lápš dp. Mariusz Domaradzki. Celý priebeh poduja� a na-
táčala regionálna poľská televízia TVP z Krakova, pričom 
nielen samotná prehliadka, ale i ďalšie záležitos�  týkajúce 
sa života Slovákov v Poľsku, budú odvysielané v relácii Et-
niczne Klimaty.

Gratulácie
Po uvítaní hos�  sa ujal slova predseda SSP J. Čongva, 

ktorý vo svojom príhovore načrel aj do vyšnolapšanskej 
histórie. Po ňom prehovoril opäť gen. tajomník Ľ. Molito-
ris, ktorý poďakoval dychovke za dlhoročnú obojstranne 
prospešnú spoluprácu, za spríjemňovanie spolkových po-
duja� , za udržiavanie slovenského národného povedomia 
prostredníctvom slovenskej hudby, pričom tak� ež zaspo-
mínal na viacerých krajanov pôsobiacich v dychovke. Po-
tom už prišla na rad slávnostná chvíľa, kedy predstavitelia 
SSP odovzdali kapelníkovi M. Grigľákovi spolkové dary, 
a to novú trúbku i fi nančnú odmenu na podporu činnos� . 
Kapelník novú trúbku hneď aj odskúšal a spoločne s dy-
chovkou zahrali niekoľko pekných melódií.

Gratulácie predniesol tak� ež vojt gminy Nižné Lapše P. 
Dziuban, ktorý spoločne s riaditeľkou gminného kultúrne-
ho strediska v Nedeci K. Milaniakovou odovzdali jubilan-
tom ky� cu kvetov, ry� nu a klarinet.

Členovia dychovky sa darom iste veľmi potešili a ústa-
mi Natálie Budzovej vyjadrili svoje vrelé poďakovanie gra-
tulantom i všetkým tým, ktorí kapelu podporujú či už ma-
teriálne alebo jej prejavujú svoju priazeň iným spôsobom.

Vo víre dychovej hudby a tanca mažoretiek
Slávnostne otvorenie XXXI. ročníka Prehliadky kra-

janských dychoviek zavŕšila jubilujúca dychovka krátkym 
koncertom, počas ktorého odznelo aj viacero slovenských 
skladieb. Potom sa už na pódiu postupne vystriedali ďalšie 
krajanské dychové hudby. Mládežnícka dychovka z Kacví-

Slávnostné otvorenie XXXI. prehliadky krajanských dychoviek J. Čongva a Ľ. Molitoris odovzdávajú dar od Spolku Slovákov

Nižnolapšanská dychovka zahrala priamo jubilantom

Zápis do pamätnej knihy pridali aj predstavitelia SSP Mažoretky z Považskej Bystrice boli príjemným osviežením programu

XXXI. PREHLIADKA KRAJANSKÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
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na pod vedením Stanisława Wojtaszka potešila divákov 
niekoľkými slovenskými piesňami, dychovka z Jurgova pod 
vedením Fran� ška Čongvu zas veselými la� nsko-americký-
mi rytmami. Hudobníci z Nižných Lápš pod vedením Hen-
ryka Kałafuta zagratulovali jubilantom, okrem iného aj za-
hraním slávnostných „Sto rokov“. Dychová hudba z Novej 
Belej pod vedením Jozefa Cervasa, ktorú zakladal krajanom 
známy kňaz Fran� šek Móš, zahrala slovenský valčík, polku 

Podujatie prilákalo množstvo divákov

i modernejšie rytmy a dychovka z Krempách pod vedením 
Fran� ška Pacigu predstavila niekoľko slovenských rytmov, 
medzi nimi: pochod, valčík i polku. Poduja� e svojimi vystú-
peniami viackrát osviežili mažoretky z Považskej Bystrice 
i z oravského Podvlka, ktoré ladnými pohybmi spríjemnili 
rezké tóny dychových hudieb. Príjemným spestrením boli 
� ež vystúpenia FS Spiš z Novej Belej a domáceho FS Hajdu-
ky, ktorý sa musel na prianie divákov niekoľkokrát vrá� ť na 
javisko, aby zaspieval ďalšie slovenské ľudové pesničky.

Počas programu neustále pribúdali gratulan� , ktorí sa 
zapisovali jubilujúcej dychovke do pamätnej knihy a ob-
darovávali ju skromnými príspevkami. Na záver poduja� a 
gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris a členka ÚV SSP A. Krišto-
feková prizvali na pódium vedúcich všetkých účinkujúcich 
kapiel a súborov, aby im poďakovali za pekné vystúpenia 
a odovzdali im pamätné sošky s logom poduja� a, diplomy 
i fi nančné odmeny.

Epilóg...
Tridsiaty prvý ročník prehliadky krajanských dychoviek 

sa niesol v duchu osláv 130. výročia vyšnolapšanskej dy-
chovky, ktoré pokračovali i po skončení ofi ciálneho prog-
ramu. Krajania si posedeli pri obede a občerstvení, ktoré 
už tradične pre nich a zároveň pre všetkých účinkujúcich 
zabezpečil Spolok Slovákov v Poľsku. Poduja� e podporilo 
� ež Ministerstvo administra� vy a digitalizácie PR. K zlep-
šeniu nálady prispela nápojmi aj jubilujúca dychovka a tak 
sa hudba, tanec, spev i smiech ozývali z vyšnolapšanskej 
poľany až do neskorých večerných hodín.

Text: Milica Majeriková-Molitoris
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, Agáta Jendžejčíková

Vedúci súborov s odmenami

Hudobníci z Novej Belej v plnom nasadení

Pekne zahrala aj krempašská dychovka

VYŠNÉ LAPŠE

FS Hajduky z Vyšných Lápš nechceli domáci pustiť z javiska
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Každá spoločnosť hľadá možnos�  rozvoja a to nielen 
v oblas�  hospodárskej, ale aj kultúrnej. Na to, aby sa moh-
li realizovať rozličné ak� vity, potrebujeme fi nančné pros-
triedky a ľudské zdroje. Tieto sú v spoločnej súčinnos�  
schopné vytvoriť kvalitné akcie, programy a ďalšie veci, 
vďaka ktorým je náš život pestrejší. V dnešnej dobe sú via-
ceré možnos�  získavania podpory na realizáciu rozličných 
projektov a jedným z týchto zdrojov sú európske fondy, 
ktoré poskytujú fi nančnú pomoc pri realizácii ak� vít.

Získavané prostriedky z európskych fondov podporujú 
rozvoj Spiša i ďalších regiónov, ktoré vďaka nim doplňu-
jú medzery vo fungovaní našej spoločnos�  a prispievajú 
k rozvoju nielen materiálneho, ale aj duchovného bohat-
stva.

V rámci Programu rozvoja vidieckych oblas�  v rokoch 
2007-2013 (poľ. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013) existuje možnosť podávať žiados�  o pod-
poru z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka s príplatkami zo štátneho rozpočtu. V tomto Prog-
rame prebiehajú Ak� vity v rámci štyroch prioritných osi:1) 
hospodárskej s názvom Zlepšenie konkurencieschopnos�  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 2) životné-
ho prostredia – Zlepšenie úrovne prírodného prostredia 
a vidieckych oblas� , 3) sociálnej – Zlepšenie kvality života 

Rozvoj kultúrneho povedomia Rozvoj kultúrneho povedomia a života obce Nová Beláa života obce Nová Belá

vo vidieckych oblas� ach a diverzifi kácia vidieckeho hospo-
dárstva a 4) prístup Leader, ktorý je zodpovedný za zavá-
dzanie lokálnych stratégií činnos� , zavádzanie projektov 
o spolupráci a fungovanie lokálnej skupiny a jej činnos� , 
ako aj nadobúdanie nových schopnos�  a ak� vizáciu oby-
vateľstva. 

V zmysle tohto bodu funguje 
Združenie pre rozvoj Spiša a okolia 
so sídlom v Nižných Lapšoch, ktorého 
členom a zároveň podpredsedom je 
Jozef Majerčak a on je autorom pro-
jektov, ktoré realizuje Spolok Slová-
kov v Poľsku v obci Nová Belá.

V rámci poslednej prioritnej osi 
v obci Nová Belá prebieha realizácia 
troch projektov podporených z eu-
rópskych fondov. Je to tzv. realizačná 
etapa. 

Prvý projekt má názvov Tradovanie miestnych zvy-
kov a tradícií prostredníctvom ich prezentácie na javisku 
v Novej Belej s využi� m nakúpeného ozvučenia (poľ. Kul-
tywowanie miejscowych obrzędów i tradycji poprzez ich 
prezentację na scenie w Nowej Białej z wykorzystaniem 
zakupionego sprzętu nagłaśniającego). Jeho cieľom je roz-

Jozef Majerčak
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voj kultúrneho života obce Nová Belá prostredníctvom vy-
bavenia miestneho hľadiska ozvučením a osvetlením, ako 
aj zorganizovaním cyklu kultúrnych poduja� , ktoré vzhliad-
ne široká verejnosť v Centre slovenskej kultúry. Celková 
hodnota projektu je 30830,91 zlotých, z čoho poskytnuté 
fi nančné prostriedky z európskych fondov dosahujú hod-
notu, obnášajú 21981,64 zlotých, za ktoré sa nakúpi po-
trebné ozvučenie a osvetlenie, ktoré bude namontované 
na javisku kultúrneho centra. Ostatné fi nancie potrebné 
na realizáciu spomínaného projektu zais�  žiadateľ. V sú-
časnos�  sa predmetné vybavenie objednalo a čaká sa na 
realizáciu objednávky. Tento nakúp zvýši kvalitu vystúpe-
ní, ktoré budú prezentované na javisku, vďaka čomu bude 

mať divák krajší este� cký zážitok zo 
sledovanej prezentácie či vystúpenia. 

Druhým projektom je Ľudové hra-
nie – hudobné dielne s výučbou hry 
na husliach, kontrabase a akordeóne 
(poľ. Ludowe granie czyli warsztaty 
muzyczne z gry na skrzypcach, basach 
i akordeonie). Cieľom tohto projektu 
je pozdvihnu� e hudobného povedo-
mia a schopnos�  obyvateľov Novej 
Belej z oblas�  hry na tradičných hu-
dobných nástrojoch (kontrabas, husle, 
akordeón) prostredníctvom cyklu hu-
dobných dielní. Ďalším cieľom je sta-
rostlivosť o tradíciu a jej kul� vovanie v 
prospech mladších generácií, ktoré sa 
zúčastňujú dielní a učia sa hru na hu-

dobných ľudových nástrojoch, ktoré sú typické pre tento 
región a obec Novú Belú. 

Skupinu účastníkov projektu tvoria žiaci základnej ško-
ly, gymnázia a stredných škôl. Je to cca. 20 účastníkov. Ná-
cvik hry na akordeóne a husliach prebieha dvakrát v týždni 
v miestnych priestoroch Centra slovenskej kultúry, kým 
nácvik hry na kontrabase len jedenkrát týždenne. Školi-
teľami hry na hudobných nástrojoch (kontrabasa, husle, 
akordeón) sú hudobní inštruktori, ktorí sa venujú škole-
niu hry už dlhšie časové obdobie. Celková hodnota toh-
to projektu je 35791,41 zlotých, z čoho 25000,00 zlotých 
pochádza z európskych prostriedkov a ostatné prostriedky 
zadováži Spolok Slovákov v Poľsku. Výstupom z projektu 
bude vystúpenie a tým prezentácia nadobudnutých zruč-
nos�  počas koncertu.

Tre� m projektom, ktorý sa tak� ež realizuje v tejto obci, 
je Tradovanie a propagácia obliekania sa do ľudového kro-
ja v Novej Belej spolu s vybavením folklórneho súboru Spiš 
krojmi príznačnými pre túto obec (poľ. Kultywowanie i pro-
mocja tradycji noszenia stroju ludowego w Nowej Białej 
wraz z doposazeniem zespołu Śpis w stroje tradycyjne dla 
miejscowości). Cieľom projektu je podpora folklórneho 
súboru z Novej Belej v tradovaní a obliekaní sa do kroja. 
Dodatočne tento cieľ podporí pripravený a potom vydaný 
propagačný leták o ľudovom kroji, ako aj nakúpené nové 
kroje pre členov folklórneho súboru. Finančná čiastka, kto-
rou bol projekt podporený, vynáša 25000,00 zlotých, kým 
celková výška projektu je 38847,83 zlotých. Ďalšie pros-
triedky na projekt dodá žiadateľ. Tento projekt na etape 
realizácie objednávky na kompletné mužské a ženské kroje 
- po 8 súprav pre každé pohlavie. K tomu sú objednané 
vonkajšie odevy - štyri hune a jeden mužský kožuch. 

O výstupoch a výsledkoch realizácie týchto projektov 
budeme na stránkach Života ešte informovať. 

Vďaka podpore týchto projektov sa zvýši kultúrna úroveň 
obyvateľov obce Nová Belá. Zároveň budú mať možnosť pre-
zentácie nadobudnutých zručnos�  a vybavenia pred širokou 
verejnosťou. Účastníci projektu rozširujú svoje obzory, nado-
búdajú nové zručnos�  a znalos�  i zmysluplne trávia voľný čas, 
čo vo vidieckych komunitách je jednou z mála príležitos� . 

Agáta Jendžejčíková

Miestny ženský a mužský kroj, do ktorého sú oblečení členovia FS Spiš z Novej Belej. Foto: MS

NOVÁ BELÁ
Nácvik hry na husliach. Foto: DM

Nácvik hry na ľudových hudobných nástrojoch – husliach a kontrabase. Foto: DM



24 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Skok do dospelosti
Pobledlé tváre ranených de� 
starými očami súdili svet...

Toho pamätného roku 1945 jar prišla skoro, akoby prí-
roda chcela vynahradiť ľuďom, unaveným dlhým a krvavým 
záverečným apokalyp� ckým dejstvom vojnového besnenia 
všetko utrpenie a strádanie vojnových rokov. Aj Veľká noc 
tentoraz pripadla včaššie, na koniec marca a táto skutoč-
nosť by bola navodzovala dobrý pocit u každého, keby nie 
z času na čas tlmené dunenie diel pripomínajúce všetkým, 
že sa k mestu približuje front. Napriek tomu Nitrania sa pri-
pravovali na Veľkú noc tak, ako zvykli robiť každý rok. Pre 
nich bol tento pondelok - začiatok Veľkého týždňa - dňom 
takmer sviatočným. Kostoly boli otvorené od včasného 
rána na ranné bohoslužby a na spovedanie. Jarné slnko a 
teplé počasie vy� ahlo mnohých ľudí z domu. Zdalo sa, že 
chladný nočný vzduch už lúče jarného slnka trochu zohria-
li a naliate puky niektorých stromov akoby sa chceli už-už 
rozvinúť. Pani Belákova sa tentoraz � ež poponáhľala a vyšla 
na nákup skôr, než sa do mesta nahrnie kopa ľudí z okolia. 
A skutočne bola veľmi prekvapená, že už tak skoro zrána 
na rínku stretla toľko ľudí, a to nielen Nitranov, ale aj veľa 
cudzích tvárí, najskôr ľudí z okolitých obcí. Bol síce jarmočný 
deň, ale aj tak sa pani Belákovej zdalo, že je to od týchto 
ľudí veľká opovážlivosť a ľahkomyseľnosť v takých nepokoj-
ných časoch vy� ahnuť päty z domu a vybrať sa do okresného 
mesta. Ešte včera bola Nitra plná nemeckého a maďarského 
vojska, ale dnes ráno je mesto prázdne, ani jedného vojaka, 
iba sem tam bolo vidieť slovenského domobranca z mest-
ských kasární. Určite všetci neodišli, ale � , čo zostali, boli už 
možno sústredení na svojich východiskových postaveniach 
tak, že neboli ľudom na očiach. Zanedlho nastúpia do svo-
jich palebných postavení v zákopoch, ktoré sa na východnej 
a južnej strane mesta už dávnejšie budovali.

To bude všetko kvôli tým topánkam, pomyslela si pani 
Belákova. Pred pár dňami sa to� ž rozhlásilo, že v pondelok 
na trhový deň príde tovar k Baťovi, ktorý aj v týchto vojno-
vých časoch vyrábal obuv, ktorá sa dala nosiť do spoločnos� . 
Akékoľvek topánky boli v tomto vojnovom čase úzkoprofi lo-
vým tovarom. Niektorí ľudia už doma začali nosiť dreváky. A 
tak, hoci Červená armáda už bola neďaleko, mnohí sa ešte 
odhodlali vybrať sa do mesta: jedni kvôli tovaru a zásobám, 
druhí preto, aby sa čo-to dozvedeli medzi ľuďmi na jarmo-
ku. Približujúci sa front predchádzali všelijaké chýry. Nem-
cov domáci už ako-tak poznali, ale s príslušníkmi Červenej 
armády sa ešte nestretli, iba ak � , čo sa vrá� li domov z vý-
chodného frontu, kde bojovali v Slovenskej armáde.

Na trhu bolo hlučno, ale v meste bolo, po včerajšom 
hurhaji a hrmote tankov a ťažkých vojenských vozidiel, 
pomerne � cho. Už pred deviatou sa vracala okolo mest-

ského domu so svojím mladším synom Jojom z nákupu. Rí-
nok v Nitre bol vtedy inde ako dnes - za mestským domom 
vedľa novej pošty. Chcela sa trochu zásobiť, lebo nevedno, 
ako rýchlo prejde front cez mesto Nitru, keď sa na Hrone 
držal tak dlho. Trom chlapom v chalupe treba toho dosť, 
najmä ak obaja chlapci jedia, akoby sa to v nich pálilo. Chva-
labohu, na trhu bolo pre kuchyňu všetkého dosť. Keď bola 
na úrovni hlavnej ulice, povšimla si dlhý rad ľudí, najmä 
žien pred predajňou Baťu; čakali, kým príde na nich rad.

Pani Belákova bola rada, že chlapci mali čo nosiť a ona s 
manželom sa ešte uskromní. Hádam po vojne bude všet-
kého nadostač. Obťažkaná prúteným košom, pomaly 
drobčila hore Kupeckou, za� aľ čo Jojo, medzi rovesníkmi 
a kamarátmi z futbalu známy pod menom Čučo, niesol 
platenú kapsu plnú zemiakov. Bývali na Farskej ulici na-
pro�  Löfl era, číslo jedenásť a ten dom tam dodnes stojí. 
Hore Kupeckou ešte stále stretali mnohých, čo sa kamsi 
ponáhľali dolu do mesta.

Jej syn Jojo, ako mu doma hovorili, mal iné staros� . Do 
školy už tesne pred frontom nechodili. Keď sa nadýchol jar-
ného vlahého vzduchu, ktorý zavanul nad mesto tam kdesi 
od juhu alebo od Atlan� ckého oceánu, srdce mu poskočilo 
radosťou a nádejou. Už je tu jar, teplé dni, futbal s kamarát-
mi. Bol vynikajúcim futbalistom a vedeli o tom všetci chlapci 
v meste. Preto ho, hoci bol ešte dorastenec, radi prizývali do 
par� e aj starší dospievajúci hráči, lebo s ktorou stranou hral 
Čučo, tá mala nádej na výhru. Tento štrnásťročný podsaditý 
chlapec s dobre vyvinutými svalnatými nohami, vedel dob-
re zakončovať útoky strelami, aké nevedeli dať ani mnohí 
dospelí hráči. Dostal meno Čučo, ale to nebolo žiadne pe-
jora� vne označenie, ale istým spôsobom obzvláštnenie, 
prejavom výnimočného postavenia medzi nádejnými fut-
balistami. Ale že dostal práve meno Čučo, malo svoje po-
zadie. Na Siho�  na ihrisku, kde obyčajne hrávali a trénovali, 
bol z jednej strany doštený plot, ktorý oddeľoval ihrisko od 
okolitých záhrad. Neraz sa pri hre stalo, že im lopta vyletela 
ponad plot k susedom a oni bezradne stáli pozerajúc jeden 
na druhého, kto pôjde po ňu. Jojo mal vo zvyku utrúsiť vo 
svojom dialekte, ktorý si doniesol zo svojho rodiska v No-
vých Zámkoch: „Včuľ čo?“ čakajúc, že niekto pôjde za plot 
pre loptu, lebo jemu sa nechcelo. Až to raz trénera zunovalo 
a skríkol naňho: „Žiadne ‚ču-čo‘, ale zober sa a bež po lop-
tu!“ Odvtedy ho už jeho kamará�  ináč neoslovili, iba Čučo.

Lenže v tomto momente Jojove myšlienky pretrhlo 
dunenie delových sálv, ktoré doľahlo odkiaľsi z juhový-
chodu, od Vrábeľ. Chlapcova nálada klesla opäť na bod 
mrazu. Už sú tu, zanedlho sa začne bojovať na uliciach 
jeho milovaného mesta. Nevedel si to predstaviť, ako sa to 
všetko odohrá. Predstavoval si všetko podľa toho, ako im 
rozprával otec, keď ho Kuhnovi červení vojaci násilím zver-
bovali v Nových Zámkoch v osemnástom roku, ako postu-
povali kdesi na východnom Slovensku... I keď otec nerád 
hovoril o týchto udalos� ach pred svojimi dospievajúcimi 
synmi, sem-tam voľačo začul, keď sa u nich zišli otcovi 
kamará� . A to, čo počul, nebolo dobré... Bál sa teda, čo 
bude. Nemcov už síce v meste nebolo, ale prídu s frontom. 
Nechcel radšej na to myslieť, lebo sa bál o otca i o mamu. 
Všeličo počul... Bol rád nakoniec, že má zrazu prázdnu hlavu 

EMIL VONTORČÍK
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a futbalová lopta, ktorá mu bola doteraz všetkým, úplne 
stra� la nad ním moc. Mal len jednu túžbu - aby to už bolo 
všetko čím skôr za nimi. Na Kupeckej ulici síce stretol Tona 
Radeckého, ktorý mu na spýtavý posunok hlavy odpovedal 
stručne: „K saleziánom”, ale jeho to tam dnes neťahalo. Vte-
dy rehoľa saleziánov v Nitre mala svoje stredisko pri záhra-
dách neďaleko župného domu a parku. Boli tam ihriská a 
vo vnútri zase stoly na stolný tenis, biliard a preto sa tam 
skoro každý deň schádzali predovšetkým mladí chlapci, a 
trávili tam svoj voľný čas, pretriasali najnovšie zves�  z fron-
tu a zo správ, ktoré úchytkom zaznamenali z rozhovorov 
dospelých a zabíjali čas i svoju neistotu a netrpezlivosť 
pred prichádzajúcim frontom. Aj ich Karol odišiel hneď 
zrána k saleziánom, za� aľ čo on sa držal viacej pri mame, 
aby jej bol naporúdzi v každej potrebe v domácnos� . Otec 
aj dnes ráno odišiel do Ponitrianskeho regulačného druž-
stva, kde bol zamestnaný, pre inštrukcie.

„Mama, kedy už príde ten front?”, vyrušil ju zo zamysle-
nia touto otázkou.

„Ach, synku, už to dlho nepotrvá. Nemci už z mesta od-
išli. Najlepšie, keby sa to dalo prespať, aby sme sa zobudili 
a všetko by už bolo za nami,“ utrúsila chlácholivo matka. 
„Veru, aby to už bolo za nami,“ utvrdil jej želanie Jojo, kto-
rý pridal do kroku, lebo už boli napro�  kaplnke Sv. Mi-
chala a napravo kúsok za rohom bý vali. Zastal zrazu, lebo 
jeho mladé zmysly a vnímavá chlapčenská duša, akoby zra-
zu zamreli v očakávaní. Z ničoho nič sa mu zazdalo, že os-
tali na ulici s mamou sami a jeho vedomie akoby udrelo 
� cho. Obzrel sa a ... jeho bystrý zrak zazrel na obzore za 
novou poštou v diaľke tmavé bodky lietadiel. To nebola for-
mácia vysoko le� acich anglo-amerických bombardovacích 
lietadiel, aké zvykli donedávna pravidelne lietať o tomto 
čase na sever. Toto boli nízko le� ace sovietske s� hačky. V 
tom momente doľahol k nemu aj zvuk leteckých motorov. 
Obrá� l hlavu smerom ku kláštornému kostolu a na oblo-
he zazrel ďalšie lietadlá. V hlave mu preblesla myšlienka: 
„Mama, nálet!“, zvrieskol. Kapsa mu vypadla z rúk a on sa 
pus� l bežať smerom k ich domu, pod ktorým bol úkryt. Ve-
del, kde je od vchodu kľúč. Načiahol ruku do výklenku a 
stačil otočiť kľúčom v zámku...Posledné, čo mu zostalo v 
pamä� , bol rev motorov nízko le� acich lietadiel.

Prebral sa na dne pivnice v prachu a v troskách omiet-
ky, tehál a úlomkov dreva. Počul stony okolo seba, nejasne 
rozoznával fi gúry postáv na laviciach okolo s� en. Keď sa 
prach trochu usadil, zazrel na zemi suseda Lukašku ako 
stená nad čudne, neprirodzene vykrútenou nohou. Už 
chcel vstať a zakričať na mamu, ale nová tlaková vlna ho 
zrazila k zemi a celý úkryt sa zatriasol po nových výbuchoch 
bômb kdesi nablízku. Keď sa opäť prebral, zdalo sa mu, že 
celý nálet je sústredený len na ich činžový dom a celá 
dráma bombardovania mesta sa odohráva v tejto pivnici, 
ktorú s� hol v poslednom okamihu otvoriť. Zrazu počul 
matkin hlas, jej horekovanie. Vstal, rozhliadol sa, keď trochu 
opadol prach a zo stropu sa prestalo sypať, zazrel matku, 
ako sa v šoku driape na v kúte schúleného Nemca, ktorý 
stále opakoval: „Mein Go� , mein Go� ...“ Skočil za ňou, za-
triasol ňou: „Mama, mama!“, na čo sa ona akoby prebrala 
z úľaku a privinula si chlapca k sebe. Aj keď sa dookola ozý-

val nárek, krik a na tvárach, ktoré stačil rozoznať sa zračilo 
zdesenie, jemu zrazu predsa len spadla veľká ťarcha zo srd-
ca: „Mama, mamička moja, tu ste!“

Keď sa prach rozplynul a detonácie prestali, nastalo 
strašné � cho. Podaktorí začali vstávať z miesta a ktosi po-
znamenal: „Hádam to prestalo.“

„Počkajte, mama, idem sa pozrieť von,” povedal Jojo 
mame a pretlačil sa k dverám. Ale to, čo uvidel vonku, ho 
tak vydesilo, žeby bol najradšej ušetril svoju matku pohľa-
du na hrozné spustošenie, ktoré nálet zanechal navôkol 
ich domu. Susedný dom - ruiny. Priamy zásah. Kúsok vľavo 
na nápro� vnej strane na rohu vedľa Löfl era horel rožný 
dom, v ktorom bola lekáreň. Smerom k župnému domu 
videl prevrátený povoz a zranený kôň kopal nohami do 
vzduchu, akoby sa pokúšal vstať.

Ale to už Jojova mama stála vedľa neho, chy� la ho za 
ruku: „Poďme, synku, treba sa nám obzrieť za Karolom, za 
otcom... Musíme od� aľto preč, čo ak znovu prile� a? A po-
tom front! Bože môj, Bože môj, kam sa podejeme? Keby len 
tu bol otec!“ Našťas� e ten sa zanedlho objavil pri nich doma. 
Keď krátko zvážili situáciu, rozhodol napokon: „Ty počkaj tu, 
doma,“ obrá� l sa k žene, „ak by znova nadleteli, zbehni do 
pivnice vonku. Ja idem najskôr s Jojom k saleziánom, aby 
sme našli Karola a potom uvidíme...“ Vyšli znovu na ulicu, 
ktorá už ožila pokrikom i nárekom. To � , čo povychádzali z 
úkrytov a zbúranísk, nachádzali medzi mŕtvymi a zranenými 
svojich príbuzných a známych. Bolo počuť i náreky a stony 
ranených. Otec, aby ušetril Joja od týchto strašných scén, 
ktoré, ako predpokladal, sa budú na zatarasenej ulici sme-
rom k župnému domu opakovať, sa zrazu rozhodol pre inú 
trasu: „Prejdeme k saleziánom zadom cez Vŕšok,“ a už sa 
pus� li krížom cez ulicu pomedzi úlomky okenných rámov a 
rozbitého skla a keď sa čmud z neďalekého zhoreniska obrá-
� l bokom, objavila sa pred nimi ešte strašnejšia scenéria na 
malom priestranstve pred kostolíkom Sv. Michala. To bolo 
aj pre otca veľa. „Och, poďme od� aľto,“ a trhol chlapca za 
ruku, ako sa ten zadíval na čudné polohy mŕtvych mužov a 
žien. „Museli to dostať aj z guľometov,“ poznamenal otec. 
Najhorší bol pohľad na ženu v pokročilom tehotenstve, kto-
rá tam pokojne ležala, bez nohy... mŕtva. Hore to však ne-
vyzeralo o nič lepšie, ako na Kupeckej. Niekoľko domov na 
križovatke Piaris� ckej a Mariánskej to naplno dostalo a zo 
zborenísk sa čmudilo. Otec už oľutoval, že sa vybral touto 
stranou, lebo ako bolo vidno, schátralé Párovce neboli vô-
bec ušetrené, ale naopak, dostali poriadnu nádielku bômb. 
Prešli za Vŕšok a pomaly sa predierali k Vikárskej. Postupo-
vali veľmi pomaly, pretože Ďurková ulica to dostala v Dol-
nom meste hádam najviac. Z niektorých zbúranísk sa ešte 
dymilo. Všade prach a drôty telefónnych a elektrických ve-
dení. Boli radi, keď mohli nakoniec zbehnúť dolu Vikárskou 
k záhradám a obrá� li sa znovu smerom do mesta k župné-
mu domu a vpravo sa im naskytol pohľad na horiaci dom. 
Saleziánov to minulo, ale dostal to susedný dom. Okná sale-
ziánov boli vybité, budova prázdna, dlážky pokryté sklom a 
suťou zo s� en. Vyšli von a bezradne sa obzerali, koho by sa 
spýtali na chlapcov.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, 183 s.)
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Štrajk učiteľov 
Dňa 13. septembra sa na celom území Slovenska 

uskutočnil jednodňový 
výstražný štrajk učite-
ľov. Do štrajku vstúpila 
väčšina pedagogických 
i nepedagogických pra-
covníkov materských, 
základných, stredných 
škôl i univerzít. Pracov-
níci štrajkovali za zvý-
šenie platov, zlepšenie 
pomerov v školstve a 
navýšenie prostriedkov do rezortu školstva minimálne tak, 
aby bol do konca volebného obdobia podiel z hrubého 
domáceho produktu v školstve na úrovni vyspelých štátov 
Európskej únie. (mm-m)

Priezviská bez -ová? 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje 

zmeny v zákone o matrikách vrátane návrhu, podľa kto-
rého budú môcť slovenské občianky požiadať o úpravu 
priezviska bez prechyľovacej koncovky -ová bez toho, aby 
sa museli podľa znenia platného zákona hlásiť k inej ako 
slovenskej národnos� . Doteraz mohli takýto tvar priezvis-
ka na Slovensku používať iba cudzinky. (mm-m)

Otrava metylalkoholom už aj na Slovensku
Kauza s pančovaným alkoholom, ktorá otriasa v posled-

ných dňoch Českou republikou, má svoje prvé obete aj na 
území Slovenska. Počas rodinnej oslavy v Prešove, kde sa 
pila slivovica dovezená z Česka, sa otrávili štyria ľudia, kto-
rí boli hospitalizovaní v miestnej nemocnici. Našťas� e po-
diel metylalkoholu u nich nebol vysoký a tak boli po vyše 
týždňovej liečbe prepustení domov bez následkov. Otrava 
metylalkoholom sa prejavuje bolesťami hlavy, vracaním, 
rozmazaným videním až bezvedomím. Prvou pomocou pri 
tejto otrave je podanie klasického alkoholu, ktorí eliminu-
je účinky jedovatého metylalkoholu. (mm-m)

Na tohtoročnej Gajdovačke nechýbali ani Škóti
Tre�  septembrový víkend hos� la už po trinástykrát 

Oravská Polhora domácich i zahraničných gajdošov. V 
programe  medzinárodného gajdošského fes� valu Gajdo-
vačka 2012 sa predstavilo 120 gajdošov a členov gajdoš-
ských hudieb zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Chor-
vátska, Anglicka a Škótska. Fes� val začal súťažou v speve 
ľudových piesní pod názvom Tak spievala moja babka 
a pokračoval večerným uvítacím programom, počas ktoré-
ho sa predstavili takmer všetci účinkujúci gajdoši. Sobotný 
program začal Malou školou gajdovania, v ktorej do tajov 
polhorských cifi er záujemcov zaúčal domáci gajdoš Peter 
Ma� s. V bohatom programe nechýbali ani sobotné sprie-
vodné koncerty gajdošov. Tí zahrali popoludní v skanzene 
v Zuberci, v poľskej Milowke – Lalikach a aj na najsevernej-
šom bode Slovenska, na gajdošskej strunge. Vo večerných 

Z DIANIA NA SLOVENSKU

hodinách sa mladí gajdoši predstavili v 12. medzinárodnej 
súťaži O Zboroňovu nôtu. Pred trojčlennou porotou, zlože-
nou z gajdošských majstrov zo Slovenska, Poľska a Škótska 
sa v dvoch vekových kategóriách predstavilo 25 talentova-
ných gajdošov. V kategórii do 15 rokov zaujali  najviac gaj-
doši zo Slovenska. Prvé miesto obsadil Mário Pavel z Veľ-
kého Zálužia, druhé miesto Matúš Kovár z Bra� slavy a na 
treťom sa umiestnil Mar� n Machajda z Oravskej Polhory. 
V staršej kategórii do 25 rokov si prvé tri miesta rozdelili 
poľskí gajdoši. Víťazom sa stal Adam Knobel z Lasiek, dru-
hé miesto získal Przemysław Żurek zo Stryszawy a s tre� e 
Andrzej Frankiewicz z Kościan. Po slávnostnom odovzdaní 
cien patril program spomienkovému stretnu� u, venova-
nému zosnulým gajdošom – Jozefovi Kostúrovi a Jánovi 
Fernezovi. Na záver sobotného programu sa rytmickými 
balkánskymi melódiami predstavila hudobná skupina Bal-
kansambel. Tre�  deň fes� valu začal svätou omšou, veno-
vanou gajdošom a ďalším nositeľom gajdošskej tradície. 
Pokračoval spomienkou na oravských gajdošov Jozefa 
Zboroňa a Jána Fernezu na cintorínoch v Sihelnom a Orav-
skej Polhore. V nedeľnej škole hry na gajdy predstavil seba 
i svoje nástroje Paul Mar� n zo severoanglického Durha-
mu. Fes� val Gajdovačka 2012 vyvrcholil popoludňajším 
galaprogramom, v ktorom sa poslednýkrát predstavili 
účinkujúci gajdoši aj víťazi sobotňajšej súťaže. Gajdošskou 
bodkou škótskych Scotpipe a Spojených hukov Slovenska 
sa tak trináste gajdošské stretnu� e v Oravskej Polhore 
skončilo. Na Slovensku ojedinelý fes� val pripravilo Orav-
ské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej 
pôsobnos�  Žilinského samosprávneho kraja a Obecný úrad 
v Oravskej Polhore s fi nančnou podporou Medzinárodné-
ho Višegrádskeho fondu a Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. (Miroslav Žabenský)

Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej 
Mesto Spišská 

Belá sa 22. septem-
bra stalo dejiskom už 
tradičného poduja-
� a – zemiakarského 
jarmoku. Návštev-
níci sa v tomto roku 
mohli oboznámiť so 
všetkými 105-� mi 
odrodami zemiakov, 
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ktoré sú registrované na Slovensku, ako aj s poľnohospo-
dárskou technikou používanou pri ich pestovaní. Zároveň 
si mohli zasúťažiť v šúpaní i jedení zemiakov a pochu� ť si 
na najrôznejších zemiakových špecialitách, ale aj na mäse 
z pečeného býka. Súťaž o najchutnejší zemiak vyhrala od-
roda Terka, ktorú pestuje družstvo Slovsolanum zo Spiš-
skej Belej. (mm-m)

Nová galéria v Bratislave
Od 13. októbra 2012 majú milovníci umenia v Bra� sla-

ve nový priestor s názvom Galéria Nedbalka, kde si môžu 
prísť vychutnať umenie. Je to súkromná galéria v centre 
hlavného mesta s unikátnou kvalitnou zbierkou moder-
ného slovenského umenia. Jej navrhovateľom a zriaďova-
teľom je Pavol Paško, ktorý sa rozhodol sprístupniť svoju 
hodnotnú umeleckú zbierku verejnos� . Podľa neho, škoda 
by bolo nechať si � eto diela len pre seba a okrem toho 
si myslí, že umelci vytvárali všetky prezentované diela pre 
ľudí a preto by mali byť obdivované ľuďmi. Galéria by mala 
byť aj prezentáciou Slovenska a to nielen v oblas�  výtvar-
níctva, ale aj architektúry a remeselnej práce. 

Prezentované diela pochádzajú z dvoch súkromných 
zbierok, ktoré budú súčasťou stálej expozície na štyroch 
podlažiach. Krátkodobé expozície budú prezentované na 
prízemí. V budove sa nachádza aj kaviareň, čitáreň a má 
bezbariérový prístup. Riaditeľkou galérie je Katarína Mü-
llerová. (aj) 

Cyklomost slobody 
22. septembra 2012 slávnostne otvorili Cyklomost slobody 

ponad rieku Moravu z bra� slavskej mestskej čas�  Devínska Nová 
Ves do rakúskeho Schloss Hofu. Pamätný a základný kameň sláv-
nostne odhalil bra� slavský župan Pavol Frešo a predseda dolno-
rakúskej vlády Erwin Pröll. Základný kameň cyklomosta bol po-
ložený v septembri 2011. Most pozostáva z pätnásť metrových 
čas� , ktoré boli vopred vyrobené a potom privezené. Slovenskú 
stranu s rakúskou stranou spojili dielom mosta 13. marca 2012 
a bol sprístupnený do predbežného užívania 11. augusta 2012.

Cyklomost má nielen symbolický, ale aj ekonomický význam 
pre regióny na oboch brehoch rieky Moravy. Most je postavený 
v historickej trase, kde stál most z čias panovníčky Márie Terézie. 
Drevenú časť historického mosta z roku 1771 často ničili ľadové 
kryhy. Pozostatky kamennej čas�  historického mosta sú súčas-
ťou nového cyklomosta na rakúskej strane. Nová lávka má 955 
metrov a je široká 4 metre s výškovým rozdielom 7 metrov.

Most slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchran-
nú službu. Je spojovacím článkom siete rakúskych a slovenských 
cyklotrás. Na Slovenskej strane pod cyklomostom vedie medzi-
národná cyklotrasa Eurovelo 13.

Zároveň ide o miesto na slovenskej strane, kde desiatky ro-
kov stála železná opona a kde ľudia, ktorí túžili za slobodou, boli 
strieľaní od chrbta. Pri tejto príležitos�  bola uvedená kniha s 
názvom Najkrajšie cyklis� cké okruhy juhozápadného Slovenska.

Daniela Slodičková

Rozprávky Javorníckeho chodníka
Táto dvojjazyčná publikácia už netrpezlivo čaká na ši-

kovné krajanské de� , aby sa dostala do ich rúk. Redakcia 
Život dostala to� ž túto publikáciu ako dar vďaka ústreto-
vos�  Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a jej riaditeľ-
ky Silvii Petrekovej, za čo jej srdečne ďakujeme.

Rozprávky Javorníckeho chodníka boli v dvojjazyčnej 
verzii vydané vďaka cezhraničnej spolupráci už spomína-
ného Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnos�  Žilinského samosprávneho 
kraja, s poľským partnerom - Regionálnym centrom kul-
túry v Bielsku-Bialej v rámci 
projektu nazvaného Legendy 
beskydsko-javorníckej oblas-
� . Túto prekrásnu publikáciu 
ilustroval akademický maliar 
Ondrej Zimka, rozprávky podľa 
textu spisovateľa Petra Kubicu 
načítala v slovenskej verzii zná-
ma slovenská herečka Zuzanka 
Kronerová a v poľš� ne podľa 
prekladu Mariána Smondeka 
zasa známy poľský režisér Zbig-
niew Abrahamowicz. Na mo� vy 
tejto rozprávkovej knihy pripra-
vili de�  z detského a mládežníckeho divadelného súboru 
Eva z Čadce originálne divadelné predstavenie, ktoré si 
pozreli de�  v Poľsku i na Slovensku.

Okrem rozprávkovej knihy boli v rámci projektu vydané 
publikácie - Katalóg zaujímavých miest po Beskydách a Ja-
vorníkoch, Zaujímavos�  Trojmedzia a natočený dokumen-
tárny fi lm o unikátnej Galérii v prírode na Javorníckom 
chodníku, � ahnucom sa od Makova až po Žilinu a tak� ež 
o území Trojmedzia, kde sa stretávajú hranice troch krajín. 
Na Javorníckom chodníku nájdete moderné sochy, avšak 
opradené legendami a príbehmi. Sochy tejto prírodnej ga-
lérie sa postupne stali mo� vom Rozprávok Javorníckeho 
chodníka. A tak stačí len zatvoriť oči a započúvať sa do roz-
právok, ktoré oživujú mocného Potvora  či zlého Triglava. 
No rozprávajú aj o tajomnej Javorníckej bráne, o kvietku 
Semsateši a strome Kameňovníku, � ež o drotárskom ka-
meni a lenivých prameňoch. 

Projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu ce-
zhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-
2013.

Marián Smondek
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PO STOPÁCH MINULOSTI

Kanonická vizitácia farnos�  vykonaná spišským bisku-
pom Dr. Jozefom Bélikom 6. júla 1832128

I. O cirkevných a pripojených budovách 
1. Budova farského kostola v Novej Belej

Jednoduchý drevený kostol si obyvatelia postavili prav-
depodobne pred rokom 1500, nevedno či tento kostol ob-
sadili prívrženci iného náboženstva. Terajší murovaný kos-
tol postavil miestny farár Václav Pavľák spolu s obcou roku 
1779, kedy bol požehnaný. Pre ľud farnos�  je priestorný. 
Napriek tomu, že ho zvonku poškodil požiar roku 1784, je 
v dobrom stave. Sviatok zasvätenia - keďže bol len požeh-
naný - sa neoslavuje. Patrocínium je na sviatok sv. Katarí-
ny, panny a mučenice. 

Má tri oltáre, z nich hlavný silne pozlátený je zasvätený 
úcte sv. Kataríny, panny a mučenice, jej obraz je v strede 
tohto oltára; na sviatky Panny Márie sa obraz sv. Kataríny 
mení otočením za obraz Panny Márie. Na oltári sú ešte so-
chy celé pozlátené sv. Apollónie, panny a mučenice a sv. 
Pavla apoštola na jednej strane, na druhej sochy sv. Bar-
bory a sv. Petra. Na vrchole je Najsvätejšia Trojica pomedzi 
anjelmi z oboch strán. Na oltári je tabernákulum na dôs-
tojné uschovávanie tajomstva Najsvätejšej Sviatos� , uzav-
reté zámkom a kľúč od neho sa uschováva v skrini v sak-
ris� i. Druhý oltár vpravo je oltár Panny Márie, tre�  vľavo 
je oltár sv. Jozefa, pestúna a sv. Jána Nepomuckého, aj ich 
obrazy sa vymieňajú na určité sviatky otočením, aj tu na 
ich vrchole je kríž. Na každom oltári sú tri plachty a tri por-
ta� lia, za tejto kanonickej vizitácie sú dva z nich obnovené 
a spečatené. Dohromady je 24 drevených svietnikov, z nich 
je 12 úplne pozlátených, 4 postriebrené, ostatné sú natre-
té farbou. Na večné svetlo je fundácia Andreja Chrobáka, 
niekdajšieho tunajšieho farára, ktoré sa ale pre nedosta-
točnosť fundácie zažíha len cez bohoslužby. Sú tu relikvie 
sv. Ireny, panny a mučenice, autoritou Karola Salbeka, pr-
vého spišského biskupa dovolené verejne uc� evať dňom 
15. júla 1778, uchované v dreveno-sklenej tumbule. Pápež 
Pius VI. dňa 11. decembra 1784 udelil navždy plnomoc-
né odpustky na sviatok sv. Kataríny, panny a mučenice. Na 
sviatky Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého dostal oltár 
odpustky 3. júna 1800 a to sedem rokov a 40 dní. Svätý 
hrob tu nejestvuje, ale mohol by sa urobiť pri sakris� i od 
lode kostola. Iné zariadenie v kostole nie je. Sakris� a je 
pripojená ku kostolu na severnej strane, murovaná, zakle-
nutá, v dobrom stave, vlhká, priestranná a svetlá, je dosta-

1  Visita� o canonica parochialis ecclesiae UJBELENSIS, in dioecesi, archidiacona-
tu et comitatu Scepusiensi, districtu Dunaveczensi existen� s per illustrissimum 
ac reverendissimum  dominum Josephum Bélik, misera� one divina episcopum 
Scepusiensem die 6a Julii anno domini 1832 peracta. - Štátny archív v Levoči, SŽ 
Kanonické vizitácie: NOVÁ BELÁ i.č. 3822, kr. 1910

točne chránená pred ohňom a pred vykradnu� m. Sú v nej 
dve skrine a dve truhlice na posvätné veci. Ani v kostole, ani 
v sakris� i sa neuchováva nič súkromného. Je tu nová dreve-
ná pozlátená  kazateľnica postavená v minulom roku. Chór 
je murovaný, hore pevne zabezpečený, je tu prastarý organ 
so 7 mutáciami, veľmi rozladený, dve staré trúby a dva nové 
medené tympany. Krs� teľnica, ktorá je riadne uzavretá, je 
kamenná, v dobrom stave, každoročne sa vymieňa na Bielu 
sobotu a na Turíce. Aj sväté olejky sa � ež každoročne vy-
mieňajú, uchovávajú sa zamknuté v sakris� i. Spovednice 
sú dve z každej strany hlavného oltára, jedna pre hluchých 
a nemých je v sakris� i, schopná slúžiť všetkým. Štálum a erb 
tu nie sú. Dve nové, natreté lavice pre úradníkov tridsiatko-
vého úradu sú na pravej strane sanktuária, ostatné ozdobné 
lavice sú na ľavej strane lode až pod chór pre starých, vpre-
du sú ženy, vzadu muži. Za hlavným oltárom je sakrárium, 
keď sa naplní, vyčis�  sa. V kostole, ani okolo neho nie je nič, 
čo by rušilo svätosť miesta a čo by mu poškodilo. Kľúče od 
kostola sa uchovávajú na fare, vo všedné dni učiteľ otvára 
a zatvára kostol, v nedele a dni sviatočné kostolník. Mu-
rovaná  veža je spojená s kostolom, minulý rok bola pro�  
ohňu vyšpárovaná cementom, ale pre chudobu kostola 
za� aľ nenahodená maltou. Vo veži sú tri zvony, dva väčšie 
vážia do troch centov, z nich prvý je zasvätený sv. Urbano-
vi, má nápis: Et Verbum Caro factum est et habitavit in no-
bis. R. A. D. 1700. Druhý zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi 
s nápisom: Hans Dinckelmair im Jahr 1586. Na treťom ko-
vovom zvone možno čítať A. 1812. Štvrtý malý na vrcholku 
kostola je bez nápisu, ten s dvoma väčšími posvä� l gróf 
Ján de Reva, spišský biskup. Zvony slúžia len katolíkom. Od 
požiaru niet na veži hodín. 

Zariadenie kostola

Kostol má nasledujúce cennos� : 

Strieborný pozlátený kalich s podobnou paténou a me-
dený kalich s pozláteným vsadením s naznačenou paténou, 
spolu 2, jednu striebornú, pozlátenú monštranciu, vyzdo-
benú obrázkami, porcelánovými ozdobami a brúsenými 
sklíčkami, jedno strieborné ciborium vo vnútri s pokrýv-
kou pozlátenou, tri pacifi kále: medený pozlátený, olovený 
a plechový, staré zinkové kadidlá s dvoma lodičkami, spolu 
3, jednu trojdielnu striebornú vnútorne pozlátenú pixidu 
na sv. olejky,  druhú striebornú na Najsvätejšie via� cum 
pre chorých, päť zvončekov a jeden pri sakris� i, spolu 6, 
dve závesné olovené lampy a jedna medená, spolu 3, tri 
menšie olovené svietniky.

Zástavy: veľká červená hodvábna s obrazom sv. Joze-
fa, sv. Márie Magdalény, dve červené látkové obšúchané 
s obrazmi sv. Mikuláša biskupa, sv. Barbory, sv. Vojtecha, 
sv. Kataríny a Panny Márie, potom dve bielozelené s ob-
razmi sv. Jána Nepomuckého, Kráľovnej anjelov, sv. Jozefa 

Preklad z latinského originálu: prof. Jozef Šimončič

FARNOSŤ  NOVÁ BELÁ V ROKU 1832 (1)
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a Dobrého pas� era. A nakoniec jedna čierna s obrazom 
Ukrižovaného a Panny Márie Bolestnej, spolu 6 zástav. 

Nástenné obrazy: sv. Joachima, sv. Erazma biskupa, tr-
piaceho Spasiteľa, sv. Márie Magdalény, sv. Anny,  sv. Ku-
nekundy, svetskej márnos� , spolu 7. 

V sakris� i sa nachádza kríž s pozlátenými soškami Pan-
ny Márie a sv. Jána učeníka Pánovho 1.

Prenosné obrazy, maľované ako oltárne s rámami, 
vhodné k uc� evaniu: Blahoslavenej Panny Márie s Ježiš-
kom na rukách, sv. Štefana uhorského kráľa, � ež Panny 
Márie, Najsv. Trojice, sv. Kataríny, sv. Márie Magdalény, 
Zásnuby P. Márie, Zvestovanie 4. 

Kríže: jeden dobrý na ceremónie, jeden starý na poh-
reby 2.

Vzácnych ornátov je päť: nový biely hodvábny, zelený 
s červenou holubicou, červený so zelenou holubicou, žltý 
s červenou holubicou a modrý - ku všetkým sú komplet-
né doplnky, všedné 11 s a bez všetkých doplnkov, spolu 
16. Starý biely pluviál a nový čierny spolu 2, sviatočné 
alby 4, všedné 6 spolu 10, humerále 6, cinguly 5, korpo-
rále 15, purifi katóriá 50, uteráky 6, plachty 40, hodvábne 
véla 2, sviatočné superpelicey 3, dobré všedné 6 spolu  
9, opotrebené rituály 2, misále 3, na rekviem 2 spolu 
5, slovenský evanjeliár, evanjeliár chorým 2, hodvábne 
podušky na oltár 4, opotrebené miništrantské kamže so 
superpeliceami 4, kvadráty 3, medené nádoby na sväte-
nú vodu 2, cínová nádoba na krstnú vodu 1, kropáč 1, 
krabička so zámkom 1, baldachýn 1, prenosné lampy 4, 
pár ampuliek 1, nástroje na pečenie a vyrezávanie hos� í 
3, peča� dlo kostola 1. 

2. Budova fi liálneho kostola - nič

3. Kalvárie a verejné kaplnky
Je tu murovaná kaplnka sv. Márie Magdalény z roku 

1776, postavená povedľa cesty do Haliče vlastným nákla-
dom Mateja Nemevýho, obyvateľa Novej Belej za pomoci 
obce. Už vizitácia spišského biskupa Jána de Reva upozor-
ňovala na staršiu dotáciu kaplnky, teraz má majetok 25 zl, 
momentálne je v obstojnom stave, okrem brány a dlažby, 
ktoré potrebujú opravu. Na staros�  to má farár podľa svo-
jich možnos� . Kaplnka sa navštevuje raz do roka na kántry, 
na sviatok sv. Magdalény tu býva  omša; pápež Pius VI. 3. 
júna 1800 udelil kaplnke plnomocné odpustky. Je tu riad-
ny oltár, obraz sv. Márie Magdalény, neporušené porta� le, 
úzky drevený chór, kde je rozpadávajúci sa organ. Okrem 
tohto, nie je tu nič iné. 

4. Privátne oratórium - nič

5. Kríže a sochy
Je tu socha sv. Jána Nepomuckého na murovanom stĺ-

pe pri vstupe na kostolný cintorín a popri môs� ku, ale do-
siaľ bez dotácie v starostlivos�  obce, ktorá sochu udržuje. 
Kríž na cintoríne v extraviláne je � ež bez dotácie, udržuje 
ho obec. Na ceste do Krempach pod vŕškom je v malej ka-

plnke drevený kríž v obja�  Márie Magdalény, ktorú dal na 
pamiatku cholery postaviť terajší farár s dotáciou 5 zl.

6. Krypty - nič 
7. Cintoríny

Sú dva cintoríny, jeden naokolo farského kostola, spo-
lu s ním ohradený, druhý mimo mestečka, dostačujúci, 
zriadený roku 1798, oba sú ohradené múrikom, uzavreté 
bránou, zaviazané opravou. Vedľa kostola sa už nepocho-
váva, neprináša žiaden úžitok, nevyžaduje opateru, nekosí 
sa, oba cintoríny sú v úcte pre posvätnosť miesta. Oba sú 
požehnané a nevedno, žeby boli zneuctené. De�  bez krstu 
a nehodní cirkevného pohrebu sa nepochovávajú. Cinto-
rín slúži výlučne katolíkom. Hroby sa kopú do hĺbky jednej 
siahy. Keď sa vykopú na cintoríne v extraviláne nesprách-
nivelé kos� , podľa úprav vrchnos�  i zástupcu zemepána 
(uvažuje sa o rozšírení cintorína), keďže tu nie je kostnica, 
kos�  sa vložia do požehnaného hrobu, do ktorého sa práve 
pochováva. Jestvuje cintorín aj pri kaplnke sv. Márie Mag-
dalény, kde sa pochovávali zomrelí na choleru. Naokolo 
cintorína je priekopa; požehnal ho farár.

8. Fara
Je tu murovaná fara, dôkladne vybudovaná vďaka šted-

ros�  súčasného biskupa a nákladom diecéznej základiny, 
starostlivosťou farára a prácou veriacich. Sú tu tri miest-
nos�  pre farára a jedna pre jeho domácnosť, kuchyňa, 
sklad a tri pivničky. Okolo priestorného dvora sú hospo-
dárske budovy: dve maštale, dva chlievy, stodola, sýpka, 
sečkáreň, drevený plot v dezolátnom stave; na pozemku 
v intraviláne je ešte stodola, takmer spráchnivelá a na far-
skom pozemku je aj na spadnu� e domček s dvomi malý-
mi miestnosťami, ktorý keď opus� l farár, po mnoho rokov 
obývali najbiednejší. O všetko toto sa stará farár, opravu 
má na staros�  obec. Farár má v kompetencii menšie opra-
vy, ale musí sa starať aj o väčšie. 

9. Majer a domy patriace fare - nič

10. Škola
Je tu drevená škola, postavila ju obec, je v dobrom sta-

ve, udržuje a opravuje ju obec. Učiteľ má priestornú izbu, 
komoru, jednu maštaľ, chliev, oddelenú miestnosť pre žia-
kov, abecedné tabule, lavice pri stenách; je v znesiteľnom 
stave; obec sa mala postarať o minimum palivového  dre-
va - a tak malí školáci v zime denne musia priniesť polienko 
dreva do školy. Je to škola triviálna, zmiešaná pre chlapcov 
i dievčatá, jednotriedna, len pre katolícke de� . Okrem nej, 
nie je tu žiaden vzdelávací inš� tút. 

11. Rehoľné inštitúty - nič

12. Dobročinný inštitút - nič

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
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„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“

Pán Bednarski na Vianoce roku 1912 vydal našu spoloč-
nú odozvu »Co my za jedni«. O jej vydaní som sa dozvedel 
z listu, ktorý mi napísal pán Stercula a z maďarského den-
níka »Alkotnány«.

Pán Stercula mi napísal veľmi ostrý list. Celý výklad by 
sa dal zhrnúť do veľkého obvinenia, že som vo svojom člán-
ku napísal nebezpečnú vec, pro� štátnu, ktorá je schopná 
celú našu snahu zničiť a celé poľské hnu� e v Uhorsku zabiť. 
Pre lepšie pochopenie zacitujem � eto nebezpečné odseky 
z môjho článku:

»Sú medzi nami aj takí, čo tu už bývajú 10, 20 a 30 ro-
kov, jedia chlieb našimi rukami zhotovený a ešte žiadajú, 
aby sme sa odnárodnili, náš krásny jazyk do kúta schovali 
a keď sa s nimi stretávame, aby sme sa v ich jazyku trápili. 
Po poľsky hovoríme, nachodili sme sa tu do školy, a z toho 
učenia nemáme ani len toľko, aby nás učili písať a čítať po 
našom, k čomu máme právo, veď je v uhorskej krajine taký 
zákon, podľa ktorého sa v škole treba učiť v materinskom 
jazyku... A keď trochu odžijeme, to naše nárečie, to nárečie 
v kútoch a v chalupách ukryté, odrazu musí zaznieť v kos-
toloch a školách. Ďakujeme Slovákom za to, že sa o nás, 
lenivých, starali... My nechceme vsiaknuť medzi Slovákov, 
ale chceme žiť a rozvíjať sa tak, ako nás Pán Boh stvoril.«

Na Orave mali páni Stercula a Matonog veľký problém. 
»Je nám čoraz viac ľúto«, píše pán Matonog Bednarskému 
4. januára 1912. »Brožúra v takej forme, v akej je teraz, 
je pro� zákonná, pretože nie je na nej uvedená ani tlačia-
reň, ani meno vydavateľa.... Vinu za to nesie náš mladý dp. 
Machay, ktorý sa mal o to starať.... «

Rozhodli sa, že brožúra nemôže byť distribuovaná. Čo 
s ňou urobiť? Matonog Bednarskému radil, aby vyňal môj 
článok, alebo nebezpečné slová prečiarkol. Avšak znovu im 
prišlo na um, že to ešte viac zaujme ľudí a kráľovskú moc 
a nešťas� e bude hotové. Bolo mi ľúto pána Bednarského, 
jeho materiálna snaha bola zmárnená. Zároveň som ho 
poinformoval, že rezignujem z akcie a s ďalšími krokmi 
pána Sterculu a pána Matonogu nechcem mať niť spoloč-
né. Dokonca som súhlasil s tým, aby môj článok prerobili. 

Bednarski mal problém. Tlač 5000 kusov stála veľa, 
s mojim článkom plne súhlasil, ale nebývajúc na mieste, 
musel dokonca aj on ustúpiť pred »vládou« maďarskou.

Niekoľko kusov sa nakoniec predsa len dostalo medzi 
ľud aj s »hriechmi«. Kňazi na Orave si z úst do úst odo-
vzdávali, že ten panslavis� cký článok som napísal ja. Brat 
Karol, v tom čase kaplán v Tvrdošíne, mi s úprimným  zde-
sením napísal, čo vravia o brožúrke, ktorú som ja vydal. 
Prežíval som v seminári trpké dni. Bol som si istý, že nedo-
končím štúdia v Budapeš� , čoho som sa najviac obával. 
Mal som do cieľa len niekoľko mesiacov, do seminára som 
nastúpil z povolania a kvôli neostražitej láske k svojmu ná-
rodu budem vyhodený – to nebola najveselšia perspek� va 
do budúcnos� !

Medzi klamstvom a pravdou V (4)
Ľud nemohol príliš veľa hovoriť: brožúra bola to� ž bez 

jasného programu. Ľudia na Orave, pre ktorých bola pí-
saná, boli v tom období v poli� ke natoľko zbehlí, že mohli 
okamžite zis� ť, o čo vlastne ide. Zo začiatku sa zdalo, že 
urobí veľký dojem, bola to však len obyčajná ľudská zve-
davosť. Nedokázali si to� ž nijak predstaviť, ako vyzerá go-
ralský pravopis.

Nejedenkrát som bezvýsledne dišputoval s gazdami, 
a žiadnym spôsobom som ich nedokázal presvedčiť, že náš 
jazyk môže mať aj písomnú formu. Žiaden efekt nepriná-
šalo čítanie » Skalneho Podhala«. Až tak hlboko to bolo za-
korenené v našom ľude presvedčenie, že svoje myšlienky, 
môžu písať len po slovensky. Preto po našom napísane »Co 
my za jedni« bolo príčinou pravdivého prevratu v umoch 
oravských.

V momente vydania brožúry bol náš ľud rozdelený na 
dva poli� cké tábory: na národovcov (Slovákov) a spriaz-
nencov vlády. Mne išlo o získanie tých uvedomelých (na-
koľko sa ich dá takto nazvať, pretože podávajúc, že sú 
Slovákmi, boli neuvedomelí), pánom Sterculovi a Matono-
govi o spriaznencov vlády. Treba však povedať, že medzi 
národovcami buď brožúra nevyvolala žiaden dojem, alebo 
zároveň – boli pobúrení jej obsahom. Ľudia nenávideli ma-
ďarskú vládu, milovali a boli plne zauja�  slovenskými po-
žiadavkami vo veci škôl a úradov, avšak brožúra v najdôle-
žitejších veciach kopírovala vládnu líniu a stavala sa ostro 
pro�  Slovákom. Teda to, s čím  som ja nechcel súhlasiť.

V druhej poli� ckej vrstve, t.j. medzi spriaznencami všet-
kých vlád, tak� ež nebola brožúra živo prijatá. Slováci všet-
kých poli� ckých od� eňov naše hnu� e prijali veľmi nepríve-
� vo. Iní Slováci okamžite skúšali žartovať z celého hnu� a. 
Otázky: »K čomu sa nám to zíde?« krúžili vo vzduchu sťa 
čierne havrany. Predpovedali však novú maďarskú hru, by 
národne vzbudený oravský ľud zneškodnili.1  

Niekoľko slov ako komentár:
Keď som zis� l, že dp. F. Machay mal ako bohoslovec 21 

rokov, hneď som si spomenul na obdobie mojej mlados� . 
Ide mi o mladých ľuďí po vojne a o Združenie mládeže poľ-
skej. Mládež, ktorá patrila do Združenia mládeže poľskej, 
musela povinne nosiť na golieri odznak ZMP na veľmi dob-
re viditeľnom mieste.

Stranícki inštruktori natoľko namiešali mladým ľuďom 
v hlavách, že dokonca syn kostolníka z Malej Lipnice pre-
stal chodiť do kostola. 

Podobne sa stalo asi s dp. F. Machyom, ktorého stra-
níckym inštruktorom bol pán Julian Teisseyre, ak� vista 
poľsko-maďarského priateľstva, ktorý namiešal mladému 
Machayovi v hlave natoľko, že ten sa pro�  vôli otca i bra-
tov ak� vne angažoval v prevratnej činnos�  pro�  Oravcom, 
v prospech poľsko-maďarského priateľstva. 

1 Por. MACHAY, F.: Moja droga do Polski (Pamiętnik). Druhé vydanie, Kraków 
1938, s. 68-76.
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Podpora z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí

V polovici septembra prišlo z Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí rozhodnu� e o podpore projektových žia-
dos� , ktoré na začiatku roka predložil na posúdenie Spolok 
Slovákov v Poľsku. V rámci podporených projektov sa na-
chádzajú � eto: Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, Pred-
platné detských časopisov na rok 2013, Oprava klubovne 
SSP v Podvlku, Letné jazykové tábory krajanskej mládeže 
na Slovensku, Archivácia dokumentov a fotografi í v redak-
cii Život a nákup ozvučenia – zvukovej aparatúry. Medzi 
nepodporenými sa ocitli: Oprava podstrešia klubovne 
Miestnej skupiny SSP v obci Vyšné Lapše a nákup parko-
viska, Nákup vybavenia a parkoviska pre Dom slovenskej 
kultúry v Kacvíne, Stavba Domu slovenskej kultúry v Jab-
lonke na Orave. (aj)

Mnohokultúrne Malopoľsko
Územie Malopoľska bolo vždy známe svojou mul� et-

nickosťou a mul� kultúrnosťou. Geografi cká blízkosť úze-
mia Slovenska mala a má za následok, že sa na tomto jave 
podieľali sčas�  aj Slováci. Po pripojení čas�  území Spiša 
a Oravy k Poľsku v roku 1920, ktoré síce nikdy nebolo sú-
časťou Malopoľska, ale niekedy tam býva z nevedomos�  
zaradzované, sa tento trend ešte znásobil.

Priblížiť túto mnohokultúrnosť svojim obyvateľom sa 
rozhodlo Regionálne kultúrne stredisko v Zatore, ktoré už 
druhý rok organizuje fes� val pod názvom Malopolska wie-
lu kultur, kde predstavuje jednotlivé národnostné menšiny 
žijúce na spomínanom území. Pri tejto príležitos�  pozvali 
organizátori fes� valu gen. tajomníka Spolku Slovákov v Poľ-
sku Ľudomíra Molitorisa, aby priblížil miestnemu publiku 
život Slovákov v Malopoľsku, na Spiši a Orave. Prednáška, 
spojená s názornou prezentáciou, sa uskutočnila 19. sep-
tembra v priestoroch Regionálneho kultúrneho strediska 
v Zatore. Ľ. Molitoris prostredníctvom nej prítomných 
oboznámil s dejinami i súčasnou činnosťou slovenskej 
menšiny v Poľsku a priniesol tak� ež ukážky našej tlačiaren-
skej činnos�  v poľskom i slovenskom jazyku, ktoré na záver 
daroval miestnej knižnici. Prezentácia slovenskej menšiny 
bude pokračovať prehliadkou krajanského folklóru, hudby 
a maliarstva.

Milica Majeriková-Molitoris

V ďalších článkoch týkajúcich sa dp. F. Machaya sa dô-
kladnejšie dozvieme, k čomu spela táto organizácia.

Z toho, čo vyplýva z prezentovaných citovaných úryv-
kov tejto knihy, na Orave boli len traja uvedomelí, ktorí sa 
medzi sebou nedokázali dohodnúť. Jediné, čím si boli is� , 
bol fakt, že pochádzajú z Oravy. Ostatných neuvedome-
lých považovali za ľudí druhej kategórie. Len oni boli tými 
osvietenými, dúfam že nie Duchom Svätým, ale agentmi 
poľsko-uhorského priateľstva. Ba čo viac, asi sa neučili 
geografi u a pravdivú históriu. Chceli vytvoriť vlastnú histó-
riu a vlastné geografi cké rozdelenie a tým podkopať exis-
tujúce geografi cké delenie, existujúce stáročia. 

Len traja členovia z Oravy nechápali rozdiel medzi Pod-
halskom (Goralmi), Spišom (Spišiakmi) a Oravou (Oravca-
mi), ktorí mali vlastnú nárečie i kultúru, v tom jeden boho-
slovec, ktorý sa celý čas prezentuje ako osoba, ktorá odišla 
do seminára z kňazského povolania. 

Nerozumiem takéto povolanie, pretože nie takou ces-
tou kráčal Kristus, ktorého on mal byť zástupcom. Kristus 
hlásal lásku jedného človeka k druhému človeku, jedného 
národa k druhému, za čo znášal najväčšiu obetu – smrť na 
kríži, za tých uvedomelých, ale i za tých neuvedomelých, 
ktorých nes� hol dp. Machay presvedčiť.

Toľko odo mňa. Ostatné veci týkajúce sa povolania 
a činnos�  vo veci poľsko-uhorského priateľstva ohodnoťte 
sami.

S oravským pozdravom do ďalšieho článku a analýzy 
knihy dp. F. Machaya „Moja droga do Polski“.

Lipniczanin, H.A. USA

Preložil: Marián Smondek

Cena predplatného za Život 
na rok 2013
Pre miestne skupiny SSP
1 mesiac: 2,75 zł; polrok: 16,50 zł; celý rok: 33,00 zł

Predplatné spojené s poštovou zásielkou:
1 mesiac: 4,65 zł; polrok: 27,90 zł; celý rok: 55,80 zł

Predplatné do zahraničia:
Na Slovensko: 5,50 PLN; celý rok: 66,00 zł
Do Európy (v tom Česko): 9,85 zł; celý rok: 118,20 zł
Do USA a Kanady: 
obyčajnou poštou: 10,35 zł; celý rok: 124,20 zł.
leteckou poštou: 16,25; celý rok: 195,00 zł.
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu me-

siaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej ka-
plnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• 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.
• 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. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána 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  Nanebovza� a Panny Márie o  

8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a fi liál-

ka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Spomienka na predsedu 
MS SSP vo Falštíne

Dňa 16. augusta 2012 zomrel 
vo Falš� ne vo veku 79 rokov kra-
jan Andrej Klimčák, ktorý bol dl-
horočným predsedom Miestnej 
skupiny Spolku Slovákov v Poľsku 
vo Falš� ne. 

Zosnulý pochádzal zo sloven-
skej rodiny. Narodil sa 28. júla 
1933 v rodine Andreja a Márie 
Klimčákovcov vo Falš� ne. Mal 
brata Štefana a sestru Margitu. 
Navštevoval slovenskú základnú 

školu a po skončení povinnej školskej dochádzky ostal na 
gazdovstve. Ako mládenec si privyrábal na živoby� e v le-
soch. V roku 1958 sa zosobášil so Žofi ou Milaniakovou 
a začali spolu gazdovať. Vychovali spolu štyri de�  Andreja, 
Jána, Róberta a dcéru Annu. Spoločným úsilím si zadovážili 
vlastné bývanie. 

Popri práci na gazdovstve a starostlivos�  o rodinu si zo-
snulý krajan Andrej vždy našiel čas na ak� vity v prospech 
Spolku a obecných organizácií. Dlhé roky bol členom rich-
társkej rady i obchodnej komisie. Jeho práca, ktorú vyko-
nal v prospech Falš� na, je neoceniteľná. Vyše päťdesiat 
rokov patril do radov požiarnikov v obci. V zbore dlhšie ob-
dobie zastával funkciu pokladníka. Za svoju obetavú prácu 
v prospech zboru získal striebornú i zlatú medailu za záslu-
hy. Vďaka jeho úsiliu boli priestory budovy bývalej panskej 
sýpky prerobené na kaplnku, vďaka čomu obyvatelia obce 
nemusia chodiť na sv. omše do kostola vo Fridmane. 

Vždy si s ochotou našiel čas na krajanskú činnosť. Bol 
veľmi ak� vnym členom Spolku. Propagátorom a doručo-
vateľom časopisu Život, s čím mu v posledných rokoch 
pomáhala aj manželka. Od roku 1983 až do smr�  zastával 
funkciu predsedu miestnej skupiny. Zúčastňoval sa schôdz 
a porád Života. S ochotou sa vždy rozprával o svojich kore-
ňoch a s ľútosťou konštatoval fakt, že mladí nejavia záujem 
o činnosť nielen v miestnej skupine, ale skoro v žiadnej or-
ganizácii. Bol si vedomý toho, že už by bolo potrebné zve-
riť predsedníctvo do mladších rúk a pevne dúfal, že sa tak 
raz stane a že jeho celoživotné úsilie nebude daromné. Bol 
veselým a dobrosrdečným človekom, ktorý sa vždy s nami 
rád porozprával. Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému 
stavu dúfal, že po sebe zanechá stopu v obci a miestnej 
skupine. 

Zanechal smú� acu manželku, s ktorou prežil 54 rokov 
dobrého manželstva. Na poslednej ceste ho sprevádzali aj 
de� , vnukci a pravnuci, na ktorých bol hrdý. 

Všetci, čo ste ho poznali venujte mu � chú modlitbu. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadruje úprimnú sústrasť MS SSP 
vo Falš� ne, Spolok Slovákov v Poľsku a redakcia Život.

Agáta Jendžejčíková

Dňa 18. septembra 2012 zomrel v Krempachoch vo 
veku 87 rokov krajan

JÁN PETRAŠEK
Zosnulý bol členom Spolku a verným čitateľom Života. 

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

Dňa 8. septembra 2012 zomrel 
náhle v Krempachoch vo veku 51 ro-
kov krajan

FRANTIŠEK KOVALČÍK
Zosnulý patril medzi členov miest-

nej skupiny Spolku a bol čitateľom 
Života. Odišiel od nás dobrý krajan, 

starostlivý manžel, otec, brat, syn, bratranec, vnuk a ujo. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch
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Dňa 10. mája 2012 zomrela v Kacvíne vo veku 92 rokov 

krajanka

MÁRIA MOLITORISOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a vernou čitateľkou Života. 

Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička a 
teta. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 29. júla 2012 zomrela v Kacvíne vo veku 92 rokov 
krajanka

MÁRIA PUKANSKÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a vernou čitateľkou Živo-

ta. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, svokra, 
babička a teta. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 20. apríla 2012 zomrel v Kacvíne vo veku 86 rokov 
krajan

JÁN KOZUB
Zosnulý bol členom miestnej skupiny Spolku a dlhoroč-

ným čitateľom Života. Odišiel od nás dobrý krajan, starost-
livý otec, dedo, svokor a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 8. júna 2012 zomrel v Kacvíne vo veku 58 rokov 
krajan

JOZEF KUBASEK
Zosnulý bol členom Spolku a verným čitateľom Života. 

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

Dňa 3. augusta 2012 zomrel v Kacvíne vo veku 69 rokov 
krajan

FRANTIŠEK RADECKÝ
Zosnulý bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom Ži-

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

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne

Dňa 14. septembra 2012 zomrel v Podvlku vo veku 77 
rokov krajan

FRANTIŠEK ZONZEL
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od 

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

MS SSP v Podvlku

Dňa 4. septembra 2012 zomrela 
v Jurgove vo veku 81 rokov krajanka

HELENA ŠOLTÝSOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a či-

tateľkou časopisu Život. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá teta, ba-
bička, sestra a známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 11. augusta 2012 zomrel 
v Nedeci vo veku 73 rokov krajan 

JÁN ŠEVČÍK
Zosnulý bol členom Spolku a či-

tateľom časopisu Život. V ramci 
miestnej skupiny bol veľmi ak� v-
nym členom, zúčastňoval sa porád 
Života. Odišiel od nás vzorný krajan, 

starostlivý otec a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vzjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci

Dňa 21. septembra 2012 zomre-
la vo Fridmane vo veku 101 rokov 
krajanka

ANNA GURČAKOVÁ
(rod. Žolondeková)

Zosnulá bola členkou Spolku 
a vernou čitateľkou časopisu Život. 
Bola jednou z najstarších obyvate-
liek obce. Odišla od nás vzorná kra-

janka, starostlivá matka, babička, prababička, svokra, teta 
a suseda. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

Dňa 24. septembra 2012 zomrel 
v USA vo veku 61 rokov krajan

JOZEF KEDŽUCH
Zosnulý pochádzal z Vyšných 

Lápš a bol členom MS SSP a ver-
ným čitateľom Života, ktorý si pred-
plácal aj do zámoria. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, dedo, ujo a brat. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch a v Jurgove
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
L U D W I K A  K O R K O Š A  2 0 1 2 / 2 0 1 3L U D W I K A  K O R K O Š A  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Téma ponúka široký záber možnos�  každému žiakovi. Je zaujímavá, keďže každý z vás, súťažiacich, pochádza z inej obce a určite vie, 
čo má doma zaujímavého, na čo by bolo vhodné upozorniť aj iných a čím by dokázal prilákať návštevníkov do svojej obce.

Forma a spracovanie:
Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvárnenie, grafi ka, kresba 

ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s tex� lom alebo iným materiálom. 

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú jednu prácu na uvedenú 

tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súčasne čestne prehlásuje, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlastní neobmedzené 

autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne vyhlasovateľovi žiadny záväzok voči 
tre� m osobám.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využi� m a verejným rozširovaním vý-
tvarnej práce alebo je kópie.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použi� m výtvarnej práce na účely propagácie výtvarnej súťaže a jej 
uverejnenie v časopise Život.

Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov a  uverejnením fotografi ckých 
záberov vyhotovených počas odovzdávania odmien.

Termín uzávierky prijímania prác:
Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára 2013 na adresu redakcie: 

Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: názov práce, meno, priezvisko, vek a presnú adresu 

autora, triedu a adresu školy, ktorú navštevuje. Práce bez týchto údajov nebudú zohľadnené.
Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ), 2. staršia skupina 

(od 5. tr. ZŠ do 3 tr. gymnázia) a po desať účastníkov v každej kategórií získa slovenské knihy. 
Srdečne Vás pozývame do nového ročníka súťaže!

Ako by si spropagoval svoju obec?Ako by si spropagoval svoju obec?

Milí mladí priatelia!Milí  mladí priatelia!

Redakcia časopisu Život za spoluúčas�  spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Lu-
dwika Korkoša 2012/2013 pod názvom

Milé de� ,
vašou úlohou bude po-
môcť nájsť deťom Aničke 
a Jankovi cestu k pokla-
du.

Najšikovnejších od-
meníme slovenskými 
knihami nakúpenými do 
súťaže s fi nančnou pod-
porou Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí.

V septembri odmeny 
získali: Anna Špernogová 
z Kacvína a sestry Gabrie-
la a Veronika Šoltýsové 
z Jurgova.



Dnes som akási smutná. Mamka vraví, že to bude počasím. Ešte 
pred pár dňami svie� lo slniečko a ja som šla do školy iba v sandálikoch 
a včera sa zrazu ochladilo, rozfúkal sa vietor a priniesol čierne oblaky. 
A z nich prší už druhý deň! Pokazený celý víkend. Sedím za oknom 
a pozorujem stekajúce kvapky ... spájajú sa do potôčikov a potom do 
riek ... a čím sú potôčiky silnejšie, tým rýchlejšie steká dažďová voda 
dolu oknom. Aj keď je to krásne divadlo, náladu mi to nezlepšilo.

„Nemrač sa tak na ten dážď“, prisadla si ku mne mamka.
„Poznáš ten starý príbeh o starenke, čo celé dni len plakala?“
Zavrtela som hlavou.
„Bola raz jedna starenka a mala dvoch synov. Jeden vyrábal dážd-

niky a druhý farbil látky. Každé ráno, keď sa starenka zobudila, pozrela 
z okna a začala žalostne plakať a bedákať. Tak to bolo každý každučký 
deň. Až sa u nej zastavil sused a chcel sa dozvedieť dôvod jej nárekov. 
Starenka mu to hneď vysvetlila. Keď ráno pozrie z okna a svie�  slnko, 
rozplače sa kvôli prvému synovi, lebo chudák v ten deň nepredá ani 
jeden dáždnik. A keď ráno prší, narieka a ľutuje druhého syna, lebo 
mu v ten deň neuschnú zafarbené látky. Múdry sused jej však vedel 
poradiť. Ak prší, treba sa radovať, že sa predá veľa dáždnikov a keď je 
pekne, vtedy zas slniečko usuší zafarbené látky. Od vtedy stretávajú 
ľudia na ulici večne spokojnú a usmievavú starenku.“

„Pekný príbeh, ale ja nepredávam dáždniky.“ 
„Máš šikovnú hlavu, porozmýšľaj, komu by tak tento dáždik urobil 

radosť,“ vyzvala ma mamka.
„A spomeň si aj na minulý víkend ...“
Čo bolo minulý víkend? Vtedy predsa nepršalo ... A! Už viem, čo 

tým myslela! Boli sme na záhrade. A keďže bolo dlho sucho, celý deň 
sme polievali kvety, stromčeky a dokonca aj trávu. Na mnohých mies-
tach už bola úplne suchá. Na druhý deň som mala poriadnu svalovicu! 
Veru – vtedy by som sa z dažďových kvapiek naozaj tešila. A dážď aj 
čis�  vzduch ... aj chodníky ... a rybky sa � ež potešia, ak bude v poto-
koch viac vody. Usmiala som sa. Dážď je vlastne kamarát.
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com 15. storočia, pričom jej názov 
býva odvodzovaný od nemeckého 
slova Falkenstein, čo v preklade 
znamená Sokolia skala. Podľa tra-
dície tu ešte pred vznikom osady 
existoval na pravom brehu Fal-
štýnského potoka, na tzv. Koščelis-
kách kláštor, ktorý mal byť zničený 
počas husitských nájazdov. Osada 
bola súčasťou nedeckého panstva, 
pričom jeho vlastníci vybudovali 
vo Falš� ne kaš� eľ. Neďaleko kaš-
� eľa, ktorý je dnes už v ruinách, sa 
nachádza cintorín posledných ma-
jiteľov Jungenfeldovcov. Obyva-
teľstvo sa venovalo najmä poľno-
hospodárstvu, pričom Falš� n bol 
jednou z obcí nedeckého panstva, 
kde sa až do tridsiatych rokov 20. 
storočia udržalo nevoľníctvo, a te-
da časť miestneho obyvateľstva 
pracovala takmer štvr� nu roka „na 
panskom“. V roku 1920 bol Falš� n 
ako osada Fridmana spolu s niekoľ-
kými ďalšími spišskými obcami pri-
pojený k Poľsku, v roku 1939 späť 
ku Slovensku a v roku 1945 opäť 
k Poľsku, kde leží dodnes. V roku 
1982 bola jedna zo starých sýpiek 
prebudovaná na kaplnku. Blízko 
obce sa nachádza � ež prírodná 
rezervácia Zelené skalky, ktorá je 
súčasťou Pieninského národného 
parku. (mm-m)

Kaplnka vo Falštíne

Kaplnka vo Falštíne
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Víťaz literárnej ceny Anasoft litera 2012
Koncom septembra t.r. boli vyhlásené výsledky populárnej slovenskej lite-

rárnej súťaže Anaso�  litera 2012, na základe ktorých sa víťazom stal spisovateľ 
Vladimír Balla s knihou V mene otca. Je to v poradí siedmy laureát tejto literár-
nej ceny. Jeho kniha bola vydaná vo vydavateľ-
stve KK Bagala.

Tohtoročná odborná porota vyberala spome-
dzi 139 hodnotených kníh, z ktorých sa len desať 
najlepších dostalo do fi nále a boli to: Vladimír  
Balla V mene otca; Juraj Bindzár Bez dúhy (plebej-
ský román); Peter Hunčík Hraničný prípad; Zuzka 
Kepplová Buchty švabachom; Maroš Krajňak Car-
pathia; Silvester Lavrík Zu; Michaela Rosová Dan-
dy; Alexandra Salmela 27 čiže smrť robí umelca; 
Veronika Šikulová Miesta v sie� ; Svetlana Žucho-
vá Zlodeji a svedkovia.

Odbornú porotu tento rok tvorili: prekladateľ 
T. Grabiński, literárna vedkyňa G. Magová, lite-
rárny vedec V. Petrík, básnik a literárny kri� k M. 
Rehúš a básnik I. Štrpka.

Anaso�  litera je najpres� žnejšou slovenskou 
literárnou cenou za pôvodnú  prózu vydanú v uplynulom roku, ktorá kladie dô-
raz nielen na fi nančnú odmenu pre autora najlepšej knihy (10 000 eur), ale 
predovšetkým na propagáciu desia� ch fi nálových kníh, ktoré porota vyhlasuje 
začiatkom apríla. Výsadou je aj automa� cká nominácia všetkých slovenských 
prozaických � tulov a každoročná zmena poroty. 

Cieľom ceny je zvýšiť povedomie o pôvodnej literatúre, mo� vovať spisova-
teľov, informovať čitateľov a podporiť vydavateľov, kníhkupcov a knihovníkov.

Ocenenie vzniklo v roku 2006. V internetovom hlasovaní denníka SME vy-
hrala tento rok cenu čitateľov kniha Veroniky Šikulovej Miesta v sie� .

Spisovateľ Vladimír Balla sa narodil v roku 1967 a v súčasnos�  žije v No-
vých Zámkoch. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a pracuje ako úradník na 
Okresnom úrade práce. Poviedky začal uverejňovať časopisecky od roku 1992. 
Hneď za svoju prvú knihu poviedok Leptokaria (1996) získal Cenu Ivana Kraska. 
Základným a prak� cky nemenným stavom postáv jeho poviedok je osamelosť, 
ktorá sa nestráca dokonca ani vo vzťahu muža a ženy. Mení sa len na tzv. „dvoj-
osamelosť“. Postavy sa prejavujú najmä ako kruté, nenávistné indivíduá, ktoré 
však svojím konaním prezrádzajú zároveň túžbu intenzívne a poc� vo žiť, odolať 
banalite každodenného prežívania. Vo svojej druhej knihe Outsideria (1997) 
sa pokúsil spojiť pôvodne samostatné poviedky do románového celku. V roku 
2000 vydal zbierku krátkych próz Gravidita, nasledovali knihy Tichý kút (2001), 
Unglik (2003), De la Cruz (2005), Cudzí (2008) a V mene otca (2011). V roku 
2012 vydal zbierku troch poviedok pod súborným názvom Oko. Je viacnásob-
ným fi nalistom ceny Anasofr litera a jej tohtoročným víťazom.

Kniha V mene otca rozpráva o konfl ikte medzi generáciami, o tom, ako muž 
postaví dom, v ktorom vyras� e mý� cký strom, splodí dvoch synov, ale rodinná 
pohoda a šťastný život sa napriek tomu nekonajú. Nakoniec dom ide na predaj 
po tom, čo v ňom žili tri generácie rodiny. Svet v tomto diele je prehádzaný, 
prestavaný a akýsi preklopený. O tejto próze sa síce hovorí ako o novele ale-
bo poviedke, ale v skutočnos�  na neveľkej ploche ide o generačný román. V 
mene otca je próza bez rámca, jednotlivé kapitoly sú spomienkami, minulosť 
a dávna minulosť sa prelína s prítomnosťou, niekedy i budúcnosťou pomocou 
predstáv a snov protagonistu. Reč postáv autor sporadicky oživil niekoľkými vý-
razmi v cudzom jazyku a celý text knihy je popretkávaný sentenciami. Kniha je 
dobre napísaná, miestami v� pná a dobre sa číta. Odporúčame ju do pozornos�  
náročnejším čitateľom.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková

Fran� šek Kolkovič

ZAČIATOK
Na dne času
pokiaľ jestvuje
kvapky sekúnd stávajú sa
telom
húš� nou vlasov.
Vtáčí spev tečie
už tu je
ťažkosť poznávania sveta
hĺbka odzrkadlených mrakov
v dutých skielkach sĺz
a noc
ako netopier � cha
nad hlbinou snu.

Kde je ten začiatok
prvé slovo, prvý krok
a všetko ostatné
čo bolo prvé.
Keď hľadáš vôňu tamtých čias
akoby si hľadal
stopy snehom zaviate
odtečenú vodu.

 (Básnická zbierka 
 Stopy jesene, 2010)
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ČO NA OBED
Bravčová pochúťka na pive a cesnaku

50 dkg bravčového stehna alebo pliecka, 1/4 litra svet-
lého piva, soľ, 5 dkg bravčovej mas� , 1 lyžica hladkej múky, 
krajec staršieho chleba, š� pka muškátového kvetu, drvená 
rasca, 1 strúčik cesnaku, na každú porciu 1 kúsok párku 
upečeného na mas�  do chrumkava.

Mäso očis� me a nakrájame na väčšie kocky. Vložíme ich 
na rozohriatu masť, osmažíme zo všetkých strán, zapráši-
me múkou, znova osmažíme a za stáleho miešania postup-
ne podlievame pivom. Pridáme strúhaný chlieb, zriedime 
vývarom z masoxu alebo vriacou vodou na potrebnú hus-
totu a množstvo, pridáme drvenú rascu, muškátový kvet, 
uzatvoríme tlakový hrniec a necháme na miernom plame-
ni 30-40 minút. Vznikne nám hustá a hladká omáčka. Ako 
prílohy sú vhodné knedle, zemiaky a rôzne druhy šalátov.

ZÁKUSKY
Štrúdľa z pivného cesta

Cesto: 300 g hladkej múky, 125 g masla alebo Hery 
(tuku), 16 PL piva

Ďalej potrebujeme: 10 PL na masle opraženej strúhan-
ky (alebo rozdrobených piškót), 700-800 g očistených na-
strúhaných jabĺk, 1 bal. škoricového cukru, 1 bal. vanilíno-
vého cukru, hrozienka, sekané oriešky alebo mandle podľa 
chu� , 1 rozšľahané vajce na potre� e.

Na pracovnú dosku dáme múku, nastrúhame tuk a 
opatrne prilievame pivo. Guľatým nožom zapracováva-
me pivo do múky a tuku. Nakoniec ručne vypracujeme 
tuhé cesto, ktoré rozdelíme na polovicu. Každú polovicu 
cesta rozvaľkáme na silnejší plát cca 30x40 cm a posype-
me strúhankou (alebo rozdrobenými piškótami), pričom 
2 cm od okraja necháme voľné. Na strúhanku rozložíme 
nastrúhané jablká, posypeme 1/2 škoricového a 1/2 va-
nilínového cukru, pridáme podľa chu�  oriešky, hrozien-
ka, mandle. Vrch ešte nepatrne posypeme strúhankou a 
štrúdľu zabalíme. Štrúdle na konci stlačíme a cesto zah-
neme dospodu. Položíme na plech vyložený papierom na 
pečenie. 

Pečieme v predhriatej rúre pri teplote cca 190°C po 
dobu asi 40-45 minút. 

Vychladenú štrúdľu pocukrujeme práškovým cukrom a 
nakrájame na šikmé rezy.

Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms

Suzuki Swift Sport
Síce základný model Suzuki Swi�  poznáme už od roku 

2010, jeho najostrejší derivát s prívlastkom Sport je úplne 
nový. V porovnaní s klasickou verziou mu športový charak-
ter dodáva nápadnejší exteriér a benzíný motor 1,6 l (100 
kW/136 k) v spojení so 6-stupňovou manuálnou prevo-
dovkou a športovým podvozkom. Z profi lu Swi�  Sport ser-
víruje efektné zlia� nové sedemnástky, robustnejšie prahy 
a rozmernejší šilt nad zadným oknom. Spredu však zis� te, 
že z klasickej verzie nezostal kameň na kameni. Nová mas-
ka chladiča spolu s preštylizovaným nárazníkom a originál-
nou kompozíciou priestoru hmloviek mení klasický Swi�  
na športového maznáčika.

Interiér podľa očakávania kopíruje štandardného Swif-
ta. Veľkorysé tvarovanie bočníc sedadiel spoľahlivo vedie 
telo voči odstredivým silám. Dojem stupňuje efektné pre-
šívanie purpurovým stehom a označkovanie logom Sport. 
Ďalej je to už známy Swi�  šiestej generácie. Paluba je 
prešpikovaná bohatou štandardnou výbavou. Swi�  Sport 
sa v Európe predáva len s trojdverovou karosériou, a tak 
vzadu, ako to už v malom aute býva, nie je miesta nazvyš. 
Veľkosťou kufra sa Swi�  príliš pochváliť nemôže, 211 litrov 
základnej kapacity však musí stačiť.

Atmosféricky plnená štvorvalcová � sícšesťstovka s ma-
ximálnym výkonom 100 kW (136 k) si však dokáže vodiča 
postupne získať. Vnímavejší vodič si začne uvedomovať, 
ako až podozrivo dobre ide za plynom. Pritom rast sily ko-
mentuje akus� cky čoraz sýtejším echom podľa toho, ako 
sa prestavuje ven� lový rozvod. Presné radenie a rozumne 

odstupňovaná prevodovka robia z predbiehania zábavu. 
Napriek svojmu temperamentu ostáva Swi�  v spotrebe 
benzínu podozrivo zdržanlivý. Po diaľniciach si v rámci 
rýchlostného limitu vypýta menej ako sedem litrov, a na 
normálnych cestách dokonca menej ako päť litrov. A pri-
tom sa k stovke priblíži za 8,7 s a v Nemecku vám dovolí 
upaľovať až 195 km/h.

Pre verziu Sport inžinieri pripravili špeciálny tvrdšie 
naladený podvozok a jednotný formát pneuma� k 195/45 
R17. S takouto kombináciou hravo zvládnete nielen horské 
priesmyky, ale i mestské nakupovanie. Suzuki s týmto au-
tom trafi lo do čierneho. Osobitnú pozornosť si zasluhuje 
pozoruhodný pomer dynamiky a spotreby. Svojím charak-
terom Suzuki Sport patrí jednoducho k autám, s ktorými 
jazdiť znamená aj baviť sa. Pritom rovnako dobre poslúži 
aj ako nákupná taška. (ms)
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NAŠA PORADŇA

JÓZEFA 
PIERONEK

mgr fi zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA
Mamy już jesień, więc wiele z Pań odwiedza salony kosmetyczne, aby 

zadbać o siebie i przygotować cerę do zimy. Niestety nie zawsze wie-
my jaki zabieg nam pomoże i co tak naprawdę kryje się pod nazwami 

ofert gabinetów kosmetycznych. Dlatego przygotowałem krótki przewodnik 
po zabiegach:

MEZOTERAPIA IGŁOWA – jest niechirurgiczną metodą pozwalającą przy-
wrócić skórze piękny, zdrowy wygląd. To jeden z najpopularniejszych i najsku-
teczniejszych zabiegów regeneracyjnych. Cechuje go całkowita bezbolesność 
oraz natychmiastowa skuteczność. Procedurę powinien przeprowadzić lekarz. 
Zabieg polega na bezpośrednim wstrzyknięciu w skórę niewielkich dawek 
 substancji leczniczych. Skład dostarczanego koktajlu uzależniony jest od potrzeb 
pacjentki oraz rodzaju wykonywanego zabiegu. Wstrzykiwane leki to m.in.: kwas 
hialuronowy, L-karnityna czy kofeina. Mezoterapia wykonywana jest za pomocą 
specjalnego zestawu mikroigieł. Dostarczane skórze substancje aktywne mają 
za zadanie pobudzić jej naturalne procesy regeneracyjne. Specjalne koktajle po-
wodują blokadę impulsów komórkowych, które są odpowiedzialne za spalanie 
energii, przyswajanie tłuszczu oraz przyspieszanie krążenia. W przypadku łysie-
nia proces zostaje zatrzymany, a w ok. 20% przypadków następuje odrastanie 
włosów. Skuteczność mezoterapii została również potwierdzona w walce  z cellu-
litem. Poprawa metabolizmu komórek tłuszczowych skutkuje ujędrnieniem 
skóry i całkowitym usunięciem lub znacznym zredukowaniem efektu skórki po-
marańczowej. Zabieg nie może być wykonywany w przypadku alergii, cukrzycy, 
stanów ropnych i zapalnych skóry, opryszczki oraz u kobiet w ciąży i osób źle 
tolerujących iniekcje.

ENDERMOLOGIA – masaż ciała specjalną głowicą wyposażoną w sterowane 
rolki. Jest to masaż podciśnieniowy – rolki umieszczone w hermetycznej komo-
rze zawijają skórę (pierwsza rolka) i rozwijają (druga rolka). Efektem działania 
endermologii jest eliminacja nagromadzonych toksyn, widoczne ujędrnienie 
skóry, pobudzenie układu limfatycznego i wymodelowanie sylwetki. Zabieg jest 
skuteczny i rzeczywiście usuwa cellulit. Czas jego trwania zwykłe nie przekracza 
40 minut.

FALE RADIOWE RF – metoda wykorzystująca fale radiowe RF wysokiej 
częstotliwości. Jest stosowana w celu wytworzenia głębokiego nagrzewania 
wewnątrz tkanek bez nadmiernego wzrostu temperatury powierzchni skóry 
i tkanki podskórnej. Urządzenie pracuje na częstotliwości 0,3 MHz oraz 0,5 
MHz. Fala radiowa może być stosowana w dowolnej części ludzkiego ciała bez 
bólu, reakcji mięśni lub nieprzyjemnego odczucia innego rodzaju. Wskazania: 
leczenie defektów cery, skóra atrofi czna, źle odżywiona, skóra zmęczona, „szara”,   
zma r szczki i bruzdy, skóra wiotka, podwójny podbródek, dla pobudzenia 
procesów metabolicznych w komórkach, dla pobudzenia syntezy włókien 
kolagenowych, dla poprawy owalu twarzy, przy likwidacji cellulitu, po zabiegach 
liposukcji, po zabiegach usuwających blizny i zmarszczki.

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ – jest to jedyna metoda depilacji, gdzie włosy 
usuwa się z mieszków włosowych ciągnąc w kierunku wzrostu włosa. Depilacja 
cukrowa jest zatem niemal bezbolesna. W ten sposób można depilować ka żdą 
część ciała. Szczególnie polecane są miejsca niezwykle delikatne np. pachy czy 
bikini. Depilacja za pomocą pasty cukrowej umożliwia modelowanie bardzo 
cienkich linii np. przy depilacji brwi bądź podczas depilacji brazylijskiej. Metoda 
ta może usunąć włoski o długości 2-3 mm, więcej niż 5 mm może okazać się nie-
przyjemne. Cukier jest naturalnym środkiem konserwującym, co nie pozwala na 
rozwój bakterii. Okres gwarancji na pastę nie jest ograniczony. Woskowanie jest 
zatem przyjemne zarówno dla klientki, jak i kosmetyczki.

Mam nadzieję, że ten mini słownik rozwieje niektóre wasze wątpliwości 
– w kolejnym numerze dalej będę kontynuował ten temat. 

Do zobaczenia za miesiąc! Dawid

O śnie
Prawidłowy sen składa się z cyklu 

pięciu następujących po sobie faz. 
Każda z nich trwa od 90 do 120 minut. 
Chwilę po tym, jak kładziemy się spać, 
pojawiają się mózgowe fale alfa, świad-
czące o osiągnięciu stanu relaksacji.

Faza I – nazywana również półsnem 
jest stanem przejściowym pomiędzy 
jawą a snem. Zazwyczaj trwa od 5 do 
10 minut. Podczas tego etapu oddech 
staje się wolny i regularny, obniża się 
częstość skurczów serca, a gałki oczne 
wykazują powolne ruchy.

Faza II – to etap przejściowy ze snu 
płytkiego do głębokiego. Ruchy gałek 
ocznych zanikają, ciało i mięśnie re-
laksują się. Pojawiają się nieznaczne 
ruchy ciała.

Faza III i IV – określona jest mia-
nem snu głębokiego. To najdłuższa, bo 
prawie godzinna faza snu. Charakte-
rystyczne dla niej są wolne fale nazy-
wane falami delta. Im jest ich więcej, 
tym głębiej śpimy i tym trudniej nas 
obudzić. Człowiek zerwany wówczas 
ze snu nie wie, na jakim jest świecie. 
Psychiatrzy nazywają to upojeniem 
przysennym i uznają za stan zniesionej 
poczytalności.

Faza V – to etap snu szybkiego, zwa-
ną też fazą REM (ang. Repig Eye Mo-
vement). Na tym etapie snu występuje 
wysoka aktywność mózgu, oddech jest 
nieregularny, wzrasta częstość skur-
czów serca. To właśnie w tym cyklu po-
jawiają się marzenia senne.

W ciągu nocy sen kilkakrotnie wy-
płyca się z głębszych faz i przechodzi 
do fazy pierwszej.

Kiedy cierpimy na bezsenność? Czy 
musimy spać „na siłę” i żądać od le-
karza środków nasennych? Tak, jeżeli 
w ciągu dnia czujemy się senni. Nie, 
jeżeli mimo krótkiej nocy mamy do-
bre samopoczucie. Nie ma obowiązku 
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PRAWNIK
Zmiana wysokości zasiłku rodzinnego 
przysługującego na dziecko

Od pierwszego września można składać wnioski o zasi-
łek rodzinny na dziecko na okres 2012/2013. Stawka świa-
dczenia w nowym okresie zasiłkowym wzrosła i wynosi mie-
sięcznie:

1. 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
2. 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia, 
3. 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia.
Zmieniło się także kryterium dochodowe. Dochód 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 
kwoty 539 zł w stosunku miesięcznym. Szczególnym przy-
padkiem jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Wówczas zasiłek rodzinny przysługu-
je, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo do-
chód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł. Nieza-
leżnie od kwoty kryterium podstawowego (539 zł lub 623 
zł)  istnieje możliwość przyznania świadczenia przy zasto-
sowaniu podwyższonego kryterium dochodowego, które 
w okresie zasiłkowym 2012/2013, tj. trwającym od dnia 

2012-11-01 do 2013-10-31, wynosi odpowiednio 616 zł 
(539 zł+77 zł) albo 700 zł (623 zł+77 zł). W tym przypad-
ku obowiązuje jednak zasada, że warunkowe przyznanie 
przysługuje, jeżeli rodzina pobierała zasiłek w poprzed-
nim okresie zasiłkowym. Dodatkowo należy pamiętać, iż 
w przypadku przekroczenia kryterium podstawowego przy 
ustalaniu prawa do świadczenia na kolejny okres zasiłko-
wy, świadczenie nie będzie już przysługiwało.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się:
1. Rodzice dziecka, jeden z rodziców albo opiekun praw-

ny dziecka, 
2. Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie 

opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

3. Osoba ucząca się, czyli osoba pełnoletnia uczącą się, 
niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym 
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Warto też wiedzieć, kiedy nie przysługuje zasiłek rodzinny:
1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku 

małżeńskim, 
2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniają-

cej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji za-

pewniającej całodobowe utrzymanie,
4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upraw-

niona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zosta-

ło zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka 
od jego rodzica, chyba że: a) rodzice lub jedno z rodziców 
dziecka nie żyje, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) powódz-
two o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego 
z rodziców zostało oddalone, d) sąd zobowiązał jednego 
z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadcze-
nia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 

6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek ro-
dzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Opracowano na podstawie: Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
Rozporządzenia w sprawie wysokości dochodów rodziny 

przesypiania 8 godzin na dobę. Nie zmuszajmy się do tego. 
Powody budzenia w nocy bywają banalne: zbyt ciepła, nie-
wywietrzona sypialnia, światło ulicznej latarni, brak wysił-
ku fi zycznego w ciągu dnia, niedotlenie organizmu. Łatwo 
temu zaradzić. Kiedy wybudzamy się w nocy i nie możemy 
zasnąć, nie liczmy baranów, ale wstańmy i zajmijmy się 
czymś spokojnym (książka, spokojny fi lm, internet, modli-
twa). Jeśli nie uda się zasnąć, to co z tego? Wyśpimy się ju-
tro, a spędziliśmy czas z pożytkiem. Jeżeli brak snu staje się 
nie do zniesienia, warto skonsultować się z lekarzem. Na 
początek pewnie przepisze nam łagodne środki ziołowe, 

zawierające melisę, walerianę, szyszki chmielu, passifl orę, 
rumianek. Jeżeli te preparaty nie wystarczają lekarz po do-
datkowych badaniach może zaordynować środki nasenne. 
Decydując się na nie, pamiętajmy, że mogą wywoływać 
nieprzyjemne uczucie po obudzeniu, a także uzależniać. 
Poza tym po leku nasennym łatwiej o upadek. Dlatego za-
nim sięgniemy po wspomaganie farmakologiczne, lepiej 
rozważyć wszystkiego tego „za” i „przeciw”.

Pamiętajmy, że preparatów nasennych, nawet zioło-
wych nie wolno brać bez porozumienia z lekarzem, gdyż 
mogą one wchodzić w groźne interakcje z innymi lekami.
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
Žijete v strese?

Odpovedzte na otázky čo naj-
presnejšie a za každú odpoveď si 
pripočítajte: „celkom pla� “ – 4 
body; „zväčša pla� “ – 3 body; „čias-
točne pla� “ – 2; „vôbec nepla� “ – 1 
bod a nakoniec si body spočítajte. 
1. Trápi ma, že moja telesná hmot-

nosť ustavične kolíše.
2. Snažím sa byť lepší než ostatní.
3. Znamená pre mňa veľa, keď moju 

prácu uznávajú a chvália.
4. Keď sedím pri písacom stole, 

klopkám prstami po doske a po-
kyvujem nohami.

5. Trápia ma boles�  chrbta.
6. Chcel by som vybavovať viac vecí 

súčasne.
7. Často cí� m zvieranie alebo bo-

lesť okolo srdca.
8. Takmer sa neviem poriadne uvoľ-

niť. Ešte aj po dlhom spánku sa 
cí� m ako dolámaný.

9. Hoci som veľmi unavený, celú 
noc nemôžem spať.

10. Keď rýchlo vstanem, pociťujem 
mdloby.

11. Často mávam depresívne poci-
ty.

12. Trpím nechutenstvom.
13. Počas víkendov rád navštevu-

jem zábavné parky.
14. Nie som schopný sledovať ani 

len vetu bez toho, aby som ne-
musel partnera prerušiť.

15. V poslednom čase som nedodr-
žal takmer ani jeden termín.

16. Dopravná zápcha ma privádza 
do zúrivos� .

17. Vôbec neznášam kri� ku.
18. Niekedy sa mi žiada poriadne 

zanadávať.
19. Keď mám pocit, že ma vohnali 

do úzkych, stávam sa agresív-
nym.

20. Čakanie ma znervózňuje.
21. V poslednom čase sa stále roz-

čuľujem pre maličkos� .
22. Keď mi je téma rozhovoru tráp-

na, červenám sa.
23. Keď sa s niekým pohádam, zvy-

čajne som ešte dlho rozladený.
24. Ak si raz vytýčim smer, už ho 

nemením.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Doteraz sa Vám fi nančne veľmi darilo. 

Tento mesiac by ste mali zastaviť a zamys-
lieť sa. Nabrať nový dych. Mali by ste sa 
vyhnúť vysokým výdavkom, akýmkoľvek 
inves� ciám či závažným fi nančným rozhod-
nu� am. Milostný život bude � ež krehkejší. 
Snažte sa byť tolerantný a riešiť problémy 
bez zbytočného nega� vizmu.

STRELEC (23.11 - 21.12)
Nemali by ste mať núdzu o peniaze. Sa-

mozrejme, že sa vyskytnú aj horšie dni. Bude-
te sa len musieť viac snažiť, aby niečo zarobili. 
Mali by ste sa tak� ež zamyslieť nad podsta-
tou života, čo je dôležité a čo nie. Dosiahnete 
osobnú nezávislosť. V októbri by ste sa mali 
viac sústrediť na seba a na svoje potreby.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Tento mesiac si naďalej musíte dávať 

pozor na svoje zdravie. Začiatkom mesiaca 
sa snažte vyriešiť kariéru a rodinný život. 
Nezabúdajte však pritom na striedmosť. 
Mali by ste sa ak� vne zapájať do spoločen-
ských akcií, vstúpiť do organizácií, spolkov a 
podobne. Bude to pre Vás užitočné.

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Tento mesiac sa bude točiť okolo va-

šej kariéry. Pracujete viac, dokonca až za 
hranice svojich možnos� , ale celkom urči-
te Vás neminie úspech. Budete sa musieť 
veľmi zapierať, aby ste uspokojili svojich 
nadriadených. V láske Vás čakajú šťastné 
a roman� cké dni. Koncom mesiaca sa vám 
môže zhoršiť zdravie.

RYBY (20.2 - 20.3)
Nachádzate sa na vrchole kariéry. Nap-

riek tomu sa nevyhnete komplikáciám. 
Úspech príde, ale sa naň poriadne nad-
riete. Nič si v práci nezľahčujte a nerobte 
žiadne skratky. Práca si vyžaduje precíznosť 
a maximálnu pozornosť. V láske budete aj 
naďalej ak� vny a milostné dobrodružstvá 
sa Vám nebudú vyhýbať.

BARAN (21.3 - 20.4)
Ak máte nejaké úradné opletačky, zá-

ležitos�  sa pre Vás ešte viac skomplikujú. 
Mali by ste byť po � eto dni opatrnejší a v 
podstate pripravený na všetko. Ak budete 
mať príležitosť cestovať, dôkladne si cestu 
naplánujte a určite sa pois� te. Dávajte si 
pozor na zdravie. Môžete sa cí� ť viac una-
vený ako inokedy. 

BÝK (21.4 - 21.5)
Váš partner by mal byť obozretný pri 

podpisovaní zmlúv, uzatváraní akéhokoľvek 
poistenia či kúpe nehnuteľnos� . Koncom 
mesiaca vystúpite na svoj spoločenský vr-
chol. Budete chodiť do spoločnos� , zabá-
vať sa, stretávať nových ľudí. Mali by ste 
sa však v tomto období vyhnúť zásadným 
životným rozhodnu� am.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Tento mesiac sa bude niesť v znamení 

ďalších spoločenských radovánok. Budete 
sa cí� ť výborne, dobrá nálada Vás bude 
prenasledovať na každom kroku. Budete 
mať veľa energie a zdravie bude tak� ež 
vynikajúce. Ak ste si vystačili doteraz na 
všetko sami, teraz budete potrebovať po-
moc iných. Nebojte sa, isto to nie je na 
škodu.

RAK (22.6 - 22.7)
Zdravie nebude 100% tento mesiac. 

Hlavne v prvej polovici mesiaca. Zameraj-
te sa teda na masáže, cvičenia, či pohyb na 
čerstvom vzduchu... Domov a rodina budú 
vašou prioritou. Zároveň si budete užívať 
náročný spoločenský život. Finančne na 
tom budete dobre. Vaša intuícia čo sa týka 
peňazí bude výborná. Využite to.

LEV (23.7 - 23.8)
Váš rodinný život nebude najšťastnejší. 

Budete sa síce snažiť viac ako inokedy, ale 
výsledky snaženia nebudú rozoznateľné. 
Možno to beriete ako povinnosť nie radosť. 
Zamyslite sa nad tým. Snažte sa byť pozi� v-
ne naladený a vyhýbajte sa depresiám kvôli 
zdraviu. Začiatkom mesiaca môžete čakať 
zvýšenie výdavkov. 

PANNA (24.8 - 23.9)
Aj tento mesiac môžete očakávať doma 

a v rodine problémy. Nečakané výdavky sa 
vyskytnú začiatkom mesiaca Ak ste mali 
doteraz pocit zviazanos�  či obmedzenia, 
konečne môžete vystrieť krídla. V láske 
úspechy nečakajte. Zato zdravie vám bude 
tento mesiac slúžiť, čo sa odrazí sa aj na va-
šom zovňajšku. Budete doslova žiariť.

VÁHY (24.9 - 23.10)
Tento mesiac zažijete viac spoločen-

ských akcií a radovánok. Vaše fyzické i psy-
chické zdravie sa rapídne zlepší a konečne 
sa budete cí� ť sebou samým. Mali by ste 
byť však v oblas�  zdravia stále opatrný Síce 
zárobky budú vysoké, ale musíte byť v mí-
ňaní stále konzerva� vny a dobre si rozmys-
lieť na čo a koľko miniete.(ms)
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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 oblas�  administra� vy, stavebníctva, 
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

saturacja, med. (poziom nasycenia 
krwi tlenem) 

saturácia, med. (stupeň nasýtenia krvi 
kyslíkom) 

stenoza (zwężenie odnosi sie do 
rożnych organów)

stenóza (zúženie spája sa s viacerými 
orgánmi)

tachykardia (przyspieszenie akcji 
serca) tachykardia (rýchly srdcový rytmus)

myokardi� s (zapalenie mięśnia 
sercowego) myokardi� da (zápal srdcového svalu)

ceramidy w kosmetyce ceramídy v kozme� ke

fototyp skóry fototyp pokožky

fi tohormony (hormony roślinne) fytohormóny (rastlinné hormóny)
koenzym Q10 (antyoksydant 
mocny i naturalny)

koenzým Q10 (silný prírodný 
an� oxidant)

dyspozytornia dispečing

dyspozytor dispečer

25. Počínaniu iných zvyčajne nedôve-
rujem.

26. Mám sklon prepáčiť iným, aj keď 
sú moje sťažnos�  oprávnené.

27. De�  ma znervózňujú.
28. Svoje city zvyčajne navonok ne-

prejavujem.
29. S mnohými vecami si robím zby-

točné staros� .

Vyhodnotenie:
29-51 bodov: Ste spokojný a vyrov-

naný. Vašu rozvážnosť a príslovečný 
pokoj vám možno len závidieť. Pred-
sa len vám hrozí isté nebezpečenstvo 
– máte sklon pozerať sa na svet cez 
ružové okuliare.

52-73 bodov: Pozi� vne a nega� v-
ne činitele stresu sú u vás vyvážené. 
Držíte všetko pevne vo svojich rukách. 
Na väčšie výzvy však už nemáte dosť 
síl. Nedajte sa preto v� ahnuť do nie-
čoho, čo by vás mohlo priveľmi zaťa-
žovať.

74-94 bodov: Váš život – to je boj 
o čas, šance a body. Niekedy vás okol-
nos�  tlačia k múru. Vaša c� žiadosť, 
konkurenčný tlak a závislosť od mien-
ky iných vám dávajú poriadne zabrať. 
Zamyslíte sa nad sebou. Ak budete 
to� ž aj naďalej takto pokračovať, plo-
dy vašej práce si možno ani nevychut-
náte. Zmiernite tempo, pokúste sa 
vyhnúť hádkam, hnevom a priveľkým 
očakávaniam.

95-116 bodov: Poznáte iba samý 
zhon a prácu. Okamžite skončíte 
s týmto trvalým stresom. Jeho hladi-
na, v ktorej sa teraz nachádzate, váž-
ne ohrozuje vaše zdravie. Tým sa aj 
vaše ciele stávajú zbytočnými. Rýchlo 
si osvojte niektorú z relaxačných me-
tód, ktoré sme už spomínali.

Príde vojak a zahlási kapitánovi: - 
Kapitán, niečo hrozné. T isíc nepriateľ-
ských vojakov sa blíži.

Kapitán na to: - Doneste mi moju 
červenú košeľu.

Vojak sa pýta: - Prečo?
Kapitán na to: - No to preto aby mi 

nebolo vidieť krv, keď ma zasiahnu.
Na druhý deň vojak znova hlási ka-

pitánovi.
- Kapitán, niečo hrozné! Desať� síc 

nepriateľských vojakov sa blíži!
Kapitán na to: - Doneste mi moje 

hnedé nohavice...
* * *

Ide chlap s náklaďákom po diaľni-
ci, neodhadne výšku nákladu a zasek-
ne sa pod mostom. Za chvíľu dorazí 
policajné auto, jeden policajt príde ku 
kabíne, v ktorej sedí naštvaný šofér a 
pýta sa:

- Tak čo pán vodič, zasekli ste sa, 
že?

- Nie, ty vole, veziem most a došla 
mi na� a.

* * *
Poznáte slovensky päťboj?
1. šprint do krčmy
2. slovenská hádzaná
3. hod tyčkou
4. orientačný beh domov
5. zápasenie s opicou

* * *
Telefonuje Američan Rusovi:
- Ivan, v televízii hovorili, že tam u 

vás sú hrozné mrazy, viac ako -60°C.
- To je hlúposť, najviac tak -20°C.
- No nie, teraz to hovorili na CNN, 

vraj viac ako -60°C.
- Ale no tak, možno niekde majú 
-25°C, ale to skôr výnimočne.
- No, ale � e zábery boli hrozné, � e 

omrznuté stromy, baráky...
- Jáj, ty myslíš vonku?! No... tak to 

áno.
* * *

Rozbije sa okno na šenku a dnu 
vle�  valček na cesto. Šenkár sa posta-
ví a hovorí:

- Fero, došla �  esemeska.
* * *

Manželka sa vrá�  ubehaná domov 
a vraví :

- Teda, ale si ma prekvapil! Ja ta 
hľadám po všetkých krčmách a ty si tu 
spokojne umývaš riad!!!

* * *
Svokra leží na smrteľnej posteli, a 

príde k nej zať s � aškou v ruke a hovo-
rí :- Ta co mamo dame kapurkovu?

* * *
Do autobusu chce nastúpiť mla-

dá š� hla žena v úzkej sukničke. Urobí 
krok na schodík a nemôže zdvihnúť 
nohu. Neváha, siahne rukou dozadu 
a povolí trochu zips. Nepomohlo to. 
Tak povolí zips ešte viac... Opäť to síce 
nepomohlo, no mladý muž, stojaci za 
ňou, ju chy�  rukou za riťku a potlači ju 
do autobusu. Dievčina sa rozčúli:

- Pane, čo si to dovoľujete?! Vôbec 
sa nepoznáme, teda žiadne dôvernos-
� !!

- Tiež si to myslím! - súhlasil mladík 
- Dvakrát ste mi rozopla zips na ráz-
porku...
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V srdci horúceho pekla
Novozélandským dobrodruhom sa 

nedávno podarilo niečo, čo sa niko-
mu pred nimi napodarilo. Ako prví na 
svete sa dostali až do tesnej blízkos�  
lávového jazera v ak� vnej sopke Ma-
rum. Marum, ktorá sa nachádza na os-
trove Ambrym patriacom pod repub-
liku Vanuatu, je veľmi vyhľadávaným 

miestom fi lmárov. Je to� ž stále ak� vna 
a spolu s lávovým jazerom sa dá vý-
borne pozorovať z okraja sopky. S ta-
kýmto pohľadom sa však neuspokojila 
trojica Novozélanďanov. Vrtuľníkom sa 
nechali dopraviť až na vrchol a z neho 
sa zlanili o niekoľko desiatok metrov 
bližšie k jazeru. Jeden z nich sa potom 
v žiaruvzdornom obleku dostal do 
blízkos�  len tridsať metrov od bubla-
júceho horúceho pekla (cca 1150°C) a 
strávil tam takmer 40 minút. Celá akcia 
dopadla podľa plánu a odvážlivci sa v 
zdraví vrá� li na zemský povrch.

Antinobelove ceny 2012
Predstavitelia sa� rického časopisu 

Annals of Improbable Research odo-
vzdali vo štvrtok na Harvardovej uni-
verzite takzvané An� nobelove ceny 
(Ig Nobel Prizes), ktoré už od roku 
1991 získavajú vedci za najneužitoč-
nejší a najabsurdnejší výskum alebo 
vynález. Celkovo rozdali An� nobelove 
ceny v desia� ch kategóriách, pričom 
už tradične niektoré z nich odovzdali 

laureá�  skutočných Nobelových cien. 
An� nobelovu cenu za literatúru do-
stal Úrad zodpovednos�  vlády USA 
za vydanie správy o správach o sprá-
vach, ktorá odporúča prípravu sprá-
vy o správe o správach o správach. 
Spoločnosť SKN si za premenu starej 
ruskej munície na diamanty vyslúži-
la cenu za mier. V kategórii chémia 
sa predstavitelia časopisu Annals of 
Improbable Research rozhodli oceniť 
Johana Pe� erssona za vyriešenie zá-
hady, prečo ľuďom v určitých domoch 
v švédskom meste Anderslöv ozelene-
li vlasy. Cenu za neurovedu si odniesli 
Craig Benne� , Abigail Baird, Michael 
Miller a George Wolford za dôkaz, že 
vedci skúmajúci mozog dokážu pomo-
cou komplikovaných nástrojov a jed-
noduchej šta� s� ky nájsť zmysluplnú 
mozgovú ak� vitu všade - aj v mŕtvom 
lososovi. A v oblas�  anatómie si cenu 
odniesli Frans de Waal a Jennifer Po-
korny za objav, že šimpanzy dokážu 
rozoznať iných šimpanzov na základe 
fotografi í ich zadkov.

Osemročný školák našiel 
poklad!

Charlie Naysmith sa prechádzal po 
pláži v britskom Hengistbury Head, 
keď narazil na niečo, čo považoval za 
zvláštny druh kameňa. Zvedavý chla-
pec sa s pomocou rodičov obrá� l na 
odborníkov, ktorí 
im vysvetlili, že 
ide o vzácnu am-
bru. Ambra vzni-
ká v tráviacom 
trakte vorvaňa a 
keď ju veľryba vy-
vrhne, pláva na hladine, tuhne a „do-
zrieva“. V priebehu rokov sa pôsobe-
ním slnka a ďalších vplyvov premení v 
kompaktnú, zla� stú látku so sladkas-
tou vôňou. Ambra je zložkou najdrah-
ších parfumov, aby si dlhšie uchovali 
vôňu. Pravá veľrybia ambra sa ale s 
klesajúcim počtom vorvaňov stala 
vzácnosťou a jej cena neustále stúpa. 
Preto je v parfumérskom priemysle 
nahradzovaná nepomerne lacnejšou 
náhradou, synte� ckým ambreinom. 
Cena vyzretého kusu pravej ambry, 
ktorý našiel Charlie, by sa mohla v 
závislos�  od jej kvality vyšplhať v pre-
počte až na 50 � síc eur.

Spracoval: MS



XXXI. prehliadka

krajanských dychových hudieb

Mládežnícka dychovka z Kacvína

Vo víre tanca FS Spiš z Novej Belej

Podvlčianske mažoretky v plnej kráse

Dychová hudba dekana F. Móša z Novej Belej

S úsmevom na tvári členovia FS Hajduky z V. Lápš

Dychová hudba z Krempách v peknej zostave

Dychová hudba z Jurgova patrí medzi najstaršie na Spiši

Dychová hudba z Nižných Lápš už od najmladších rokov zaškoľuje svojich členov Fo
to

: A
J
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, 
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, 
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych 
opowiadań słowackich, Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  . . . .13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka 
Milana Rúfusa, Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, 
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże 
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, 
czyli rzeź domowa, Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš 
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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