
Č. 11 (653)/roč. 54Č. 11 (653)/roč. 54 
Cena 2,50 zł Cena 2,50 zł (5% VAT)(5% VAT)NOVEMBERNOVEMBER

LISTOPADLISTOPAD

201220122012
NOVEMBERNOVEMBER
LISTOPADLISTOPAD

Č. 11 (653)/roč. 54Č. 11 (653)/roč. 54  
Cena 2,50 zł Cena 2,50 zł (5% VAT)(5% VAT)

ZA POZNANÍM HISTÓRIE A KRÁS SLOVENSKA



V NOVEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:

3-53-5

22-2322-23

20-2120-21

8-98-9

77

Za poznaním histórie a krás Slovenska . . . . . . . . 3-5
Krásy Slovenska vždy na jeseň oslovia žiakov základných škôl 

a gymnázií navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka na Spi-
ši, ktorí sa zúčastňujú výletov organizovaných Spolkom Slovákov 
v Poľsku. Je to pre žiakov príležitosť, aby využili v praxi poznatky 
nadobudnuté na vyučovacích hodinách a zároveň bližšie spoznali 
vlasť svojich predkov.

Tam, kde je v Orávke Život  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Galakoncert FS Zelený javor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Na výlete v Bojniciach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Krajania z Oravy si zorganizovali výlet na Slovensko, po ktorom 
tužili už dlhší čas. Pozreli si krásy obklopujúcej ich po ceste príro-
dy a zavítali do zámku v Bojniciach, kde vzhliadli jeho pamiatky 
a pripomenuli si históriu. Zároveň to bola pre nich cesta, z ktorej 
načerpali silu do ďalšej práce na krajanskom poli.

Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Diamantová svadba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Z dejín hornej Oravy XV.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Helmut Bistika a priatelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Krátko zo Spiša a Oravy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Smerom k obrazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Z diania na Slovensku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
V Orávke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21

Orávka je obec, ktorej inves� cie nechýbajú a plánov do budúc-
nos�  je veľa. Pre návštevníkov dokáže byť zaujímavá aj vďaka pamä-
� hodnos� am i kultúre poznačenej stopami tu žijúcich Slovákov. 

Rozvoj kultúrneho povedomia a života 
    obce Nová Belá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

V Novej Belej bola ukončená realizácia projektu Ľudové hranie 
– hudobné dielne s výučbou hry na husliach, base a akordeóne. Vy-
hodno� li sa výsledky a prínos pre účastníkov, ako aj pre celú obec, 
ktorá bude môcť ohodno� ť nové zručnos�  mladých nádejných hu-
dobníkov počas koncertov.

Pola Negry – hviezda svetového nemého kina . . 24
Farnosť Nová Belá v roku 1832 (2)  . . . . . . . . . 26-27
Potulky po Žilinskom samosprávnom kraji  . . 28-29
Výstava venovaná národnostným menšinám 
    žijúcim v Poľsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Na obálke: Žiaci pred Novým zámkom v Banskej Štiavnici.  
Foto: D. Mošová. Grafi cká úprava: E. Koziołová.



Poznávacie zájazdy na Slovensko pre krajanské de�  
a mládež patria do stáleho rámca kultúrno-vzdelávacích 
ak� vít Spolku Slovákov v Poľsku. Je to pre žiakov príležitosť 
ozrejmiť si priamo v praxi poznatky získané na vyučovacích 
hodinách slovenského jazyka a zároveň príležitosť načrieť 
do bohatej studnice slovenskej histórie.

Podľa tradície boli v októbri t. r. pre žiakov základných 
škôl a gymnázií z Oravy a Spiša navštevujúcich vyučovanie 
slovenského jazyka usporiadané trojdňové výlety, tentoraz 
na stredné Slovensko. Tieto výlety fi nančne podporil Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V prvom termíne, t.j. od 
10. do 12. októbra 2012, sa výletu zúčastnilo 23 žiakov zo 
základných škôl a gymnázií, kým v druhom termíne, od 24. 
do 26. októbra 2012, 38 žiakov. 

Skoro ráno už žiaci veľmi netrpezlivo čakali na autobus, 
ktorý ich mal dopraviť za dobrodružstvom. Po nástupe do 
autobusu nebolo konca kraja rados� , že už nadišla dlho 
očakávaná chvíľa odchodu. Od začiatku žiaci prejavovali 
záujem o smer cesty a čo zaujímavé im ukáže pani sprie-
vodkyňa Janka Cabadová, ako aj o aké nové perličky budú 
zase bohatší. Otázok mali neúrekom a trpezlivo im na 
nich odpovedali učitelia i pani sprievodkyňa, ktorá navyše 
porozprávala aj o pestrofarebnom koberci jesennej orav-
skej prírody. Prvé miesto, kde sme sa zastavili bol Dolný 
Kubín, v ktorom sme navš� vili cintorín a náhrobný kameň 
najvý znamnejšieho slovenského básnika Pavla Országha - 
Hviezdoslava a autora slovenskej hymnickej piesne Janka 
Matušku, pri ktorom aj žiaci zaspievali národnú hymnu SR. 
Ďalším bodom programu bola návšteva Národného cinto-
rína v Mar� ne, ktorý je miestom posledného odpočinku 

mnohých významných osobnos�  slovenského kultúrneho 
i spoločenského života. V tomto meste má svoje sídlo aj 
Ma� ca slovenská a Slovenské národné literárne múzeum. 
Najprv pani sprievodkyňa porozprávala krátku históriu prí-
chodu do Veľkomoravskej ríše slovanských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda, uviedla niekoľko informácií o vzniku 
hlaholiky a cyriliky, na ktoré žiaci vedeli pohotovo reago-
vať. Žiaci sa dozvedeli, že literárne múzeum sídli v historic-
kej budove, ktorá bola vybudovaná vďaka zbierke sloven-
ského ľudu pre potreby celonárodnej inš� túcie Slovákov 
– Ma� ce slovenskej. Táto budova okrem sídla správy Ma� -
ce slovenskej plnila � ež funkciu divadla. Zaujímavosťou je, 
že už v roku 1870 v nej sprístupnili prvú národnú múzejnú 
expozíciu archívneho, knižného, galerijného a národopis-
ného zamerania. Po násilnom zatvorení Ma� ce slovenskej 
uhorskou vládou a odvezení jej zbierok do Nitry a Buda-
peš�  v roku 1875, bola budova využívaná na rôzne účely 
a do užívania Ma� ce slovenskej sa opätovne dostala až 
v roku 1961, kedy ju SNR vyhlásila za národnú kultúrnu 
pamiatku. Od roku 1992 je v nej verejnos�  sprístupnená 
stála reprezenta� vna expozícia dejín slovenskej literatú-
ry a Galéria literatúry a umenia s výstavnými priestormi. 
Neskôr si žiaci pozreli expozície vývoja slovenskej kultúry, 
hlavne tej najstaršej z obdobia Veľkej Moravy. Z prezento-
vaných exponátov pozornosť upútali originálne výtvarné 
diela slovenských umelcov, písacie potreby a tak� ež his-
torický nábytok. 

Po tejto prehliadke naša cesta pokračovala do Banskej 
Š� avnice, kde sa žiaci ubytovali a po večeri išli na prechádz-
ku obdivovať Banskú Štavnicu. Všetci žiaci skoro ráno vstali 

Za poznaním histórie a krás Slovenska

č. 11/2012 • roč. 54 • 3

SLOVENSKO



a po raňajkách pokračoval bohato pripravený program, kto-
rý pripravil gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris. Spolu s pánom 
sprievodcom sa vydali o 9 hod. na cestu a keďže Banská 
Š� avnica bola baníckym mestom, prvoradou bola návšte-
va šachty a štôlne. V meste Banská Š� avnica a jej okolí sa 
zachovali mnohé pamiatky z doby ťaženia drahých kovov, 
od povrchovej ťažby za čias Keltov až po neďalekú minulosť 
ťažby polymetalických rúd s obsahom olova, zinku, medi, 
striebra a zlata. Kel�  boli prvými dobyvateľmi podzemného 
bohatstva regiónu a prichádzali sem pro�  prúdu vodných 
tokov. Prvé písomné zmienky o kraji s názvom Terra banen-
siu (Zem baníkov) sa objavujú v trinástom storočí, keď sa 
tu už ťažilo striebro i zlato. S vývojom systému ťažby a pri-
chádzajúcimi problémami s podzemnou vodou, menila sa i 
krajina, kde vznikalo stále viac a viac vodných nádrží - tajch, 
ktoré patria medzi technické banské pamiatky regiónu. 

Naši žiaci si pozreli šachtu Ondrej a štôlňu Bartolo-
mej. Najprv si pozreli videofi lm, ako baníci pracovali, mali 
možnosť vidieť celý systém prác pri ťažení kovov a nára-
die, s ktorým pracovali. Dozvedeli sa, že v okolí Banskej 
Š� avnice je možné pozorovať všetky typy ťažby od úplne 
primi� vnej až po moderné postupy pri ťažbe v súčasnos� . 
V mnohých štôlňach bola ťažba zastavená, ale stále pre-
bieha výskum a mapovanie ich stavu. Niektoré z nich sú 
sprístupnené verejnos� . Dnes je štôlňa hlavným doprav-
ným, vetracím a odvodňovacím banským dielom podzem-
ného skanzenu. Prehliadková trasa zahŕňa banské diela 
zo 17. a 19. storočia a staré banské nástroje a zariadenia. 
Najcennejším exponátom je podzemný konský ťažný gápeľ 
z 2. pol. 19. storočia, jediné zachránené zariadenie tohto 
typu na Slovensku. V priebehu 17. a 18. storočia, keď bolo 
potrebné dobývať hlbšie položené ložiská a nepostačova-
la ľudská a zvieracia sila na pohon čerpacích a ťažobných 
zariadení, sa ako jediná možná alterna� va pohonu ukázala 
voda. V prírodných podmienkach okolia Banskej Š� avnice 
nebol postačujúci zdroj vodnej energie a tak tu vytvori-
li sústavu umelých vodných nádrží, tajchov, v ktorých sa 
akumulovala voda z atmosférických zrážok a následne sa 
jej potenciál využíval na pohon banských a opraváren-
ských zariadení. Prvé snahy o výstavbu umelých vodných 
nádrží boli už na začiatku 16. storočia, avšak až v 1. polovi-

ci 18. storočia došlo k ich rozsiahlej výstavbe a k vytvore-
niu dômyselného banského vodohospodárskeho systému, 
ktorý nielenže zachránil banskoš� avnické baníctvo, ale 
súčasne znamenal, že na jeho energe� ckej základni sa vy-
vinula banská čerpacia technika, ktorá bola vzorom aj pre 
iné banské revíry na svete. Návšteva múzeí či skanzenov je 
veľmi dôležitá, sila auten� ckých exponátov vo veľkej mie-
re prispieva k poznaniu minulos�  krajiny či regiónu. Vďaka 
názornos�  žiaci môžu získať trvalé vedomos� . Deťom sa 
v štôlni veľmi páčilo sa a cí� li trošku ako baníci vďaka pril-
bám na hlave a baterkám. 

Po menšej prestávke de�  navš� vili Nový zámok, ktorý 
bol vybudovaný v rámci opevňovania mesta pro�  Turkom 
v rokoch 1564 – 1571. Pevnosť bola neskôr prestavova-
ná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami 
a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným 
vpádom Turkov od Levíc a Pukanca. Bola súčasťou signali-
začného systému, ktorý podával správy o pohybe nepria-
teľa od Pukanca po Ľubietovú. Je nazývaný i Panenským 
zámkom, v súvislos�  s pomenovaním kopca, na ktorom 
je postavený („Frauenberg“). Okolo zámku bolo až do 
roku 1848 rozmiestnených 21 diel. Až do 18. storočia sa 
tu uschovával pušný prach pre banskoš� avnické baníctvo. 
Zvláštnosťou Nového zámku boli tzv. „živé hodiny“, ktoré 
spočívali v tom, že sa obyvateľstvu oznamoval čas, a to 
trúbením štvrťhodiny či bi� m na zvon celé hodiny. De�  
si pozreli expozíciu prezentujúcu históriu pro� tureckých 
vojen na Slovensku. Žiaci sa dozvedeli o význame Banskej 
Š� avnice a ďalších banských miestach v bojoch pro�  Tur-
kom, o významných obdobiach v čase tureckej expanzie a 
jej vplyvoch na život v banských mestách. Medzi najzaují-
mavejšie exponáty patrí socha Turka v životnej veľkos�  a 
zbrane bojujúcich strán. Na najvyššom poschodí sa nachá-
dza plas� cká mapa znázorňujúca vývoj tureckej expanzie a 
modely niektorých pro� tureckých pevnos� . 

Ďalším miestom, ktoré výletníci navš� vili bola Botanic-
ká záhrada, ktorá sa rozpres� era na rozlohe 3,5 ha. Vysa-
dili ju v rokoch 1838 – 1861. Záhrada pozostáva z dvoch 
čas� : hornej a dolnej záhrady, ktoré sú od seba oddelené 
cestnou komunikáciou. V oboch čas� ach záhrady je vy-
sadených okolo 250 rôznych domácich a cudzokrajných 
drevín. Ojedinelými druhmi v našom klima� ckom pásme 

Martin – slovenské národné literárne múzeum

Martin – národný cintorín
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Milá redakcia,
v dňoch 10. až 12. októbra t.r sme sa zúčastnili spolu 

s ďalšími žiakmi zo ZŠ v Krempachoch, Novej Belej a gym-
názia v Krempachoch v sprievode našich učiteľov sloven-
ského jazyka poznávacieho výletu na Slovensku. Tento rok 
sme navš� vili slovenské banské mestá. Boli sme v Banskej 
Š� avnici, Kremnici a Mar� ne. Počas výletu sme mali mož-
nosť spoznať krásne mestá, život ľudí v minulos�  a dnes, 
ich ťažkú prácu v baníctve, spôsob ťažby zlata a okrem 
toho kúsok histórie a prírody Slovenska.

Touto cestou by sme chceli v mene svojom a ostatných 
účastníkov výletu veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí 
nám to umožnili, predovšetkým vedeniu Ústredného vý-
boru Spolku Slovákov v Poľsku a Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí.

Takéto výlety sú živou hodinou slovenčiny a sú vzácne 
pri poznávaní Slovenska. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalší 
zájazd.

S pozdravom
Dagmara Dluhá, Katarína Tomčová, Karol Surma z Krempách, 

učitelia a ostatní žiaci

sú sekvoja mamu� a, céder libanonský, céder atlan� cký, 
kôrovník amurský, kryptoméria japonská a ďalšie. V súčas-
nos�  je verejnos�  prístupná len horná časť. Žiaci sa pokú-
sili objať najstaršiu a najširšiu sekvoju. 

Po celom dni intenzívnej prehliadky mesta sa de�  vrá-
� li do hotela unavené, ale plné dojmov. Tre�  deň výletu 
sa začal v Kremnici prehliadkou mesta a návštevou Mú-
zea mincí a medailí. Múzeum v Kremnici je od roku 1994 
súčasťou Národnej banky Slovenska. Bolo založené v roku 
1890 a patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Spočiat-
ku malo regionálny charakter a jeho zbierkový fond tvorili 
predmety dokumentujúce slávnu a bohatú minulosť mes-
ta. Kremnica sa v 14. a 15. storočí stala centrom uhorské-
ho baníctva, mincovníctva a od 16. storočia medailérstva. 
Tunajšie bane na zlato patrili v tom čase k najvýnosnejším 
v Európe a Kremnica bola sídlom hlavnej kráľovskej ban-
skej a mincovej komory. Mestské privilégiá Kremnici udelil 
uhorský panovník Karol Róbert z Anjou v roku 1328 a zá-
roveň tu založil mincovňu. V  mincovni sa zlato a striebro 
z celej stredoslovenskej banskej oblas�  menilo na kvalitné 
mince. Povestné kremnické dukáty boli pre svoju kvalitu 
i krásu obľúbeným pla� dlom v celej Európe. 

Okrem zachovaných mincí a medailí dokumentujú stá-
ročnú históriu Kremnice jedinečné architektonické pamiat-
ky. Múzeum sa od svojho vzniku zameriavalo nielen na bu-
dovanie historických zbierok, ale aj zbierok numizma� ckých, 
ktoré vždy charakterizovali a reprezentovali mesto. V roku 

1976 sa stalo špecializo-
vaným múzeom mincí 
a medailí, jediným svoj-
ho druhu na Slovensku. 
Múzeum sa špecializuje 
predovšetkým na do-
kumentovanie činnos�  
kremnickej mincovne, 
ktorá pôsobí v meste ne-
pretržite od roku 1328 
až podnes. Expozície 
a výstavné priestory sú 
umiestnené v troch bu-
dovách pamiatkovej re-
zervácie a na Mestskom 
hrade. V celej takmer 
700-ročnej histórii Krem-
nice bol Mestský hrad jej 

klenotom. Jeho dôstojná architektúra dnes pripomína náv-
števníkom dobu, kedy sa mesto honosilo prívlastkom „zlatá 
Kremnica“. Po prehliadke múzea prišiel čas na návrat do-
mov. Všetci odchádzali plní spomienok a zážitkov. 

Dorota Mošová

Počas prehliadky Banskej Štiavnice Umelo vytvorené Počúradlianske jazero
pri B. Štiavnici

Slovenské národné múzeum v MartineŤažný gápel na konský pohon
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Tam, kde je v Orávke Život
Keď som sa vyberal na Studžonky v Orávke, môj plán 

o tom, s kým sa budem rozprávať a o čom, bol úplne iný. 
Veď ako hovorí jedno krásne slovenské porekadlo: Človek 
mieni a Pán Boh... zmenil. A zmenil na lepšie. Mojím záme-
rom bolo napísať článok o predsedníčke MS SSP v Oráv-
ke Žofi i Fifanskej, ktorá prebrala pred niekoľkými rokmi 
túto funkciu po Vladislavovi Otrembiakovi a spolu s ňou 
aj doručovanie Života, avšak stačila chvíľa a náhle som si 
uvedomil, že za toto predsedovanie a roznášanie Života 
� ahnu v Orávke dvaja – Žofi a spolu so svojím manželom 
Antonom. A tak sme sa od Života dostali do ich života.

Studžonky, jedna z najstarších hornooravských obcí, 
sú už niekoľko stáročí len osadou podelenou na dve čas�  
medzi Orávku a Podsklie. Osada Studžonky je akosi mimo 
cesty, ukrytá na úbočí pod lesom. Výhľad je síce krásny, 
veď od� aľto sa pred nami ako na dlani rozpres� era celá 
panoráma Ta� er. Ale bez auta je od� aľto všade ďaleko. A 
Žofi a Fifanská sa na Studžonky vydala v čase, keď sa počet 
áut na hornej Orave dal spočítať hádam na prstoch jednej 
ruky. Pritom Žofi a nepochádza zo Studžoniek, ale z Pekel-
níka. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to dosť ďaleko, ale 
obaja manželia ma ubezpečili, že cestou krížom sa dalo od 
jedného k druhému zájsť za niečo viac ako pol hodiny.

Žofi a sa narodila 8. júla 1946 v rodine Andreja a Márie 
Pekelníckych v Pekelníku. Mala troch súrodencov – brata 
a ešte dve sestry. Najprv, prvé štyri roky, chodila do školy, 
ktorá sa nachádzala pri kostole a neskôr ďalšie tri roky do 
školy pri križovatke. Žofi a chodila do školy so slovenským 
vyučovacím jazykom. To bola tá väčšia časť školy a v tej 
menšej čas�  sa učili de�  po poľsky. Do poľskej školy však 
chodilo len veľmi málo de� . Na školu i učiteľov si rada spo-
mína. Učila ju pani o. i. učiteľka Tatková, ale i Lýdia Mša-
lová.

Po ukončení školy chvíľu pomáhala rodičom na gaz-
dovstve a ako šestnásťročná sa zamestnala v obuvníckom 
kombináte v Novom Targu, kde pracovala až do svadby.

Anton je rodákom zo Studžoniek. Narodil sa 27. feb-
ruára 1940 v rodine Ignáca a Márie Fifanských. Mal ešte 
troch súrodencov, dve sestry a jedného brata. Síce v jeho 
ranom detstve, teda za prvej Slovenskej republiky, bola 
na Studžonkach slovenská škola, ktorá sa nachádzala pri 
zvonici, po príchode frontu ju sovietski vojaci zničili a tak 
musel malý Anton chodiť do školy do Orávky. Učil sa ešte 
v škole pri kostole v slovenskom jazyku, táto budova však 
bola pred nedávnom zbúraná. Nebola to veľká škola, a tak 
sa v nej de�  tlačili. Ukončil šesť tried a siedmu robil neskôr, 
ako mnohí Oravci, pretože po vojne to bolo so školskou 
dochádzkou všelijako. Ak chcel však vodičský preukaz na 
traktor, školu dokončiť musel. Po ukončení školy zostal 
doma na gazdovstve. Na vojenčinu ho povolali do tzv. 
oddielov OTK. Chvíľu boli v kasárňach v Krakove a potom 
odišli pracovať do Novej Huty, kde pracovali necelých 5 
mesiacov. Od� aľ sa vrá� li späť do kasárni, kde ešte pre-
šli ďalším krátkym vojenským výcvikom a po pol roku sa 
vrá� l domov. Na vojenčinu ho mali takto brávať tri roky, 
ale o rok neskôr zobrali mladších a Anton zostal doma. 

Zamestnal sa v cestných stavbách a práve vďaka jednému 
kamarátovi z Pekelníka, s ktorým spolu pracoval, sa zozná-
mil so Žofi ou.

Sobášili sa v roku 1965 v pekelníckom kostole sv. Jakuba, 
apoštola. Najprv bola svadba v Pekelníku a potom nevestu 
i ženícha pekne-krásne odprevadili svadobní hos� a do ich 
nového domu na Studžonky. Keďže od� aľto bolo k auto-
busu do Nového Targu dosť ďaleko, Žofi a zostala doma na 
gazdovstve po boku svojho manžela, ktorý si privyrábal na 
stavbách. Postupne sa im rodina rozrástla o päť de�  – o štyri 
dcéry a jedného syna, ktoré spoločnými silami vychováva-
li. Žofi a si dodnes s úsmevom spomína na to, že po poľsky 
sa naučila rátať až pri svojich deťoch, keď im pomáhala s 
úlohami. De�  vyrástli a pomaly z domu poodchádzali. Ďa-
leko však neodišli. Tri dcéry sa usadili na Studžonkach a syn 
v Jablonke. Len jedná dcéra odišla za veľkú mláku. Síce si 
najprv otvorila v tejto neveľkej osade obchod, nakoniec ho 
ponechala rodičom a odišla preč z domu. 

A tak zostalo Žofi i a Antonovi nielen gazdovstvo, ale 
i malý obchod a píla. Gazdovstvo je už však menšie, a tak-
� ež neobrábajú � e strmé polia, ale niekoľko kravičiek ešte 
majú. Hádam by ich mali aj menej, ale gazdovanie sa za-
páčilo vnukovi a tak im dennodenne v tejto práci pomáha. 
Treba priznať, že vnuci i vnučky sú pre nich veľkou rados-
ťou a oporou. Často spolu chodia nielen na rôzne kultúrne 
poduja� a, ale i zájazdy. A pritom vnučky sa vôbec nestrá-
nia kultúrnych vystúpení, čoho azda najlepším príkladom 
je Veronika Stašákova, ktorú krajania poznajú vďaka jej 
humorným príbehom.

Žofi a a Anton sa tak� ež ak� vne zapájajú do kultúrneho 
diania nielen v obci, ale na Orave vôbec. Žofi a sa pred nie-
koľkými rokmi stala predsedníčkou MS SSP v Orávke a tak-
� ež doručovateľkou Života. A podaril sa naozaj husársky 
kúsok – v priebehu dvoch rokov sa počet predpla� teľov 
Života v Orávke strojnásobil. Myslím si však, že v kultúrnej 
činnos�  jej pre ňu veľkou oporou jej manžel, s ktorým sa 
zapojili tento rok o. i. do organizovania dožiniek v Orávke. 

Nuž, nech im táto svornosť, láska, vzájomná pomoc 
a zhovievavosť vydrží čo najdlhšie, aby sa v rados�  mohli 
tešiť zo spoločne strávených dní a boli naďalej oporou nie-
len pre svoju rodinu a najbližších, ale i pre Orávku i orav-
ských krajanov.

Marián Smondek

Žofi a a Anton Fifanskí
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Kultúrne dianie v našej obci opro�  
okolitým obciam je pomerne bohaté. 
Zaručuje nám to existencia a fungo-
vanie Obecného kultúrneho domu, 
pri ktorom pôsobia viaceré umelecké 
zoskupenia. Tie sa snažia ukázať na-
cvičené programy širokej verejnos� . 
Jedným z nich je folklórny súbor Ze-
lený javor, ktorý vždy pripraví pre svo-
jich divákov humorné scénky a veselý, 
dôv� pný program.

Aj tentoraz propagačné plagáty už 
dlhšie obdobie informovali o galakon-
certe folklórneho súboru Zelený ja-
vor z Krempách na javisku Obecného 
kultúrneho domu. Dňa 3. novembra 
t.r. diváci zaplnili sálu do posledného 
miesta a komu sa miesto neušlo, ostal 
stáť. Takto všetci netrpezlivo očakávali 
začiatok ohlasovaných vystúpení.

Na úvod sa prezentovala najmlad-
šia skupina krempašských de�  vo 
veku od 4 do 7 rokov, ktoré zaspievali 
viaceré pesničky. Po nich javisko pat-
rilo starším deťom vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré tak� ež 
prišli s pásmom moderných pesničiek. Za svoje vystúpenia 
de�  získali búrlivý potlesk zhromaždených divákov a ich 
rodičia boli pyšní na svoje ratoles� .

Napokon sa na javisku objavil dlho očakávaný folklórny 
súbor Zelený javor, ktorý už pri vstupe zohrial publikum 

GALAKONCERT FOLKLÓRNEHO SÚBORU  ZELENÝ JAVOR
pekným rezkým tancom, do ktoré-
ho folkloristom veselo hrala ľudo-
vá kapela v zložení M. Kiernoziak, J. 
Petrášek z Krempách a L. Szewczyk z 
Łopusznej. Diváci sa mohli pokochať 
ľudovými tancami zo Spiša, Horehro-
nia a z iných čas�  Slovenska a ďalšími 
peknými tancami.

V druhej čas�  koncertu boli pri-
pravené pre divákov skeče v podaní 
folklórneho súboru Zelený javor. Prvý 
sa volal „Dedinské ženy na tréningu” 
a bol to veselý príbeh o športovaní na 
dedine. V druhom skeči „Ako do� ah-
nuť muža na zábavu?” boli uvede-
né rozličné fi nty, ktoré mali pomôcť 
tomu, aby muž chcel ísť na tancovač-
ku. Diváci sa na programe výborne 
zabávali. Ako niektorí skonštatovali, 
s humorom a smiechom si precvičili 
viaceré svaly.

Hodinu a pol trvajúci program bol 
vhodným oddychom pre všetkých 
obyvateľov obce. Dlhotrvajúcim vre-

lým potleskom zaň ďakovali choreogra e a vedúcej sú-
boru Zelený javor Márii Wnękovej, ktorá osobne pozvala 
všetkých prítomných na ďalšiu časť programu s názvom 
„Na jeseň chutná husacina na sv. Mar� na“. 

Na záver poduja� a všetkých prítomných pozvali šikov-
né konferencierky sestry Wnękové na ľudovú veselicu. Do 
tanca hrala domáca kapela „Sprytni“, ktorá zabávala účast-
níkov do skorého rána.

Folklórny súbor Zelený javor má svoju webovú stránku 
h� p://zielonyjawor.pl/ a tak� ež miesto v sie�  Facebook, 
kde sú informácie týkajúce sa súboru, jeho vystúpení a 
plánovaných poduja�  s jeho účasťou. 

Gratulujeme súboru k programu, ktorý sa veľmi páčil 
a pozývame všetkých záujemcov na ďalšie pripravované 
vystúpenia, ktoré budú určite rovnako dobre pripravené.

Fran� šek Paciga
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Aký je najkrajší zámok na Slovensku? Nepochybne ten 
bojnický... A kde na Slovensku je najkrajšia zoologická zá-
hrada? No predsa kúš� k od neho. A kde sú najlepšie ter-
málne pramene? A zasa sme v Bojniciach. Na tak malom 
kúsku zeme Hornej Nitry sa nachádza niekoľko zaujímavých 
skvostov, ktoré nepochybne patria 
k najväčším atrakciám Slovenska. 
A ak k tomu dodáme, že zámok 
patrí bezpochyby k tým najroman-
� ckejším na Slovensku, nezostáva-
lo nám nič iné, len si ho poriadne 
obzrieť zblízka.

O výprave na bojnický zámok 
i do jeho záhrad, v ktorých sa na-
chádza najstaršia slovenská zoolo-
gická záhrada, už oravskí krajania 
snívali celý rok. Od posledného 
výletu do Nízkych Ta� er uplynul 
už viac ako rok a tak sa 14. októ bra 
t.r. vybrali za svojím cieľom. Záro-
veň som bol veľmi rád, že som 
sa nakoniec odhodlal vycestovať 
s nimi do tohto malebného kúska 
slovenskej zeme.

Pomaly sa rozvidnievalo a do 
autobusu nastupovali postupne 
krajania z Pekelníka, Orávky, Pod-
vlka, Podsrnia a Jablonky. Nako-
niec ho zaplnili do posledného 

miesta, aby sa spoločne vydali na cestu Slovenskom. Ran-
ná únava akosi nedodávala silu ich hlasom a tak v � chos�  
alebo v modlitbe obdivovali krásy Slovenska – Oravský hrad 
– niekdajšie centrum Oravy, prielom Oravy pri Kraľovanoch, 
prechádzajúc Turcom panorámu Malej a Veľkej Fatry až 

nakoniec prehupli do hornoni t-
rianskej kotliny. Po ceste si zaspo-
mínali na svojich príbuzných i zná-
mych, ktorí odišli po vojne z Oravy 
a usadili v slovenských mestečkách 
a dedinách. Mnohí z nich sa usadili 
dokonca i v okolí Bojníc, kde si našli 
prácu v baniach a závodoch. Z my-
šlienok a spomienok ich náhle vytr-
hol nádherný pohľad na dominan-
tu Hornej Nitry – Bojnický zámok 
– cieľ nášho putovania.

Keďže sme mali časový sklz, 
na vstup do zámku sme si museli 
chvíľu počkať. A tak sme sa vybrali 
na prechádzku okolo zámku, kde 
ras� e prastará lipa kráľa Mateja, 
jeden z najstarších stromov tohto 
regiónu. S veľkým záujmom sme 
obdivovali zručnosť niekdajších 
staviteľov, ktorí dokázali postaviť 
takýto zámok, de�  zaujali kačičky 
a labute, mládež zasa okolité stán-
ky.

Spoločná fotografi a pred Bojnickým zámkom

Ešte chvíľku a začne sa prehliadka, ktorej sa už Bryjovci nevedia dočkať

Na výlete v Bojniciach
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Čas očakávania rýchlo ubehol, a tak sme sa vrá� li na 
1. nádvorie, kde už na nás čakal náš sprievodca. Síce som už 
na zámku bol mnohokrát, putovanie zámkom spolu s kra-
janmi s Oravy bolo pre mňa iné, obohacujúce. Prečo? Nuž 
už pri vchode sa začala analýza, z akého je to dreva, čo bolo 
použité na výrobu, aká je to práca atď. Veď všetci dobre ve-
dia, že Oravci sa v stavbárčine a predovšetkým v drevárstve 
vyznajú. Zrazu ma nezaujímali čínske vázy, staré hudobné 
nástroje, šable, halapartne, kozuby, ale drevený obklad. 
V každej miestnos�  iný, inak spracovaný, niekde jednodu-
chý, niekde vyrezávaný a v Zlatej sále dokonca pozlátený 24-
karátovým zlatom. Naozaj bolo čo obdivovať. Veď z dreva 
bol vyrobený známy Bojnický oltár, nádherné stoly a stolič-
ky, v mnohých prípadoch vyrezávané, väčšina dverí, ktoré 
neslúžili „len“ na zatváranie, ale boli zároveň ozdobným 
doplnkom miestnos� , drevené piano či dokonca drevom 
obkladaný kozub, nádherne vyrezávaná skriňa z Gdanska, 
mnohé drevené sochy, dokonca i rámy obrazov boli samé 
o sebe umeleckými dielami. Takto sme prešli zámocké kom-
naty grófa Jána Pálfi ho, aby sme sa nakoniec dozvedeli, že 
to je len neveľká časť jeho majetku, ktorú sa mu podarilo 
zhromaždiť a ktorá nebola medzivojnovom období dedičmi 
zámku rozpredaná. A keď si uvedomíme, že gróf tu vlastne 
ani nebýval a prichádzal sem len občas, začíname sa pýtať 
samých seba: Na čo a pre koho to vôbec staval? Ale o tom 
sú už zámocké legendy...

Náš údiv sa však prechodom zámockej čas�  neskončil. 
Po vchode do hradnej čas�  sme mohli ešte viac obdivovať 
vyrezávané deliace drevené steny, nádherné postele s bal-

dachýnom a nakoniec sme mohli nazrieť do grófskej kú-
peľne so splachovacím záchodom. Dodám len, že v zámku 
bol vytvorený vodovodný systém, ktorého napájacia nádrž 
sa nachádzala v najvyššie položenej veži. Nuž, naozaj bolo 
čo obdivovať. Zaujímavosťou je aj to, že do hradnej studne 
môžeme nazrieť nielen zhora, z tre� eho nádvoria, ale i zdo-
la, z jaskyne, v ktorej sa nachádza dno studne a v ktorej sa 
prehliadka bojnického zámku končí. Unavení po prekonaní 
mnohých schodov, ktoré sme museli zdolať pešky, keďže vý-
ťahom sa do vyšších poschodí dodávali len jedlá, sme si na 
chvíľku vydýchli v zámockom parku a už na nás čakala ďal-
šia, avšak úplne iná atrakcia – zoologická záhrada. 

Síce je to najstaršia slovenská zoologická záhrada zalo-
žená v roku 1955, v porovnaní so zámkom je to veľmi mla-
dučká záhrada. Hneď po vstupe nás privítal krik opíc a škre-
kot vtákov. Kúš� k ďalej bolo už � chšie, pretože tu kraľovali 
medvede – keďže však bolo ospalé počasie, ani medvede 
sa nepretrhli a jediné, čo predvádzali, boli polohy, v akých 
dokážu vylihovať. Najväčšie � cho však bolo v viváriu, veď 
rybky, hady, krokodíly či korytnačky nerozprávajú.

Od� aľto sme sa museli vrá� ť späť k medveďom, ktoré 
sa medzičasom skoro vôbec nepohli. Tigre a leopardy na 
nás zízali spoza skla a aj opice zaliezli dovnútra, lebo im bola 
zima a tak sme vošli do opičieho pavilónu, aby sme vlastne 
zis� li, čo vo vnútri robia. Ďalej naša cesta viedla popri ďalšej 
škrekľavej zóne, kde si svoje zobáky brúsili papagáje.

Nepochybne jednou z najväčších atrakcií zoo sú slony, 
ktoré tento rok oslávili už svoje 30. narodeniny. Aj im bola 
vonku zima a tak sme nazreli do ich pavilónu. Aby im bolo 
teplo, museli im dobre kúriť a zároveň vôbec nevetrali. 
Ale veď návštevník zoo prežije všetko. Ďalej už boli o čosi 
známejšie zvieratá - jelene, lane, osly, kone a iné. Pomaly 
sa blížil čas na návrat, preto sme sa stretli opäť pri zámku 
a spoločne sa vybrali k autobusu.

Cestou naspäť sme sa ešte zastavili na dobrej slovenskej 
večeri a nepokazili to ani maškrtníci, ktorí si objednali ma-
ďarský guláš. Po dobrej večeri a vydezinfi kovaní hrdiel sa 
spev po autobuse rozliehal až po Jablonku, kde vystúpili prví 
členovia na rýchlo vytvoreného autobusového speváckeho 
súboru. Z obce do obce bolo v autobuse čoraz � chšie, až na-
koniec všetci krajania naplnení krásnymi dojmami šťastne 
dorazili naspäť domov.

Marián Smondek

V Zlatej sále Bojnického zámku

V bojnickej Zoo A čo všetko sme v zoo obdivovali?

BOJNICE
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HORČIČNÉ ZRNKO
Keď život apoštola Pavla dospel ku koncu, žiada od uče-

níka Timoteja, aby sa usiloval o vieru (porov. 2 Tim 2, 22) 
rovnako pevne, ako keď bol chlapec (porov. 2 Tim 3, 15). 
Cí� me, že táto výzva je určená každému z nás, aby sa nik-
to nestal vo viere lenivým. Viera nás sprevádza životom 
a umožňuje nám vždy novým pohľadom vnímať zázraky, 
ktoré Boh pre nás koná. Viera zameraná na pochopenie 
znakov čias v dejinnej prítomnos�  zaväzuje každého z nás, 
aby sme sa stali živými znakmi prítomnos�  Zmŕtvychvsta-
lého vo svete. To, čo dnešný svet zvlášť potrebuje, je vie-
rohodné svedectvo tých, ktorí sú – osvietení na duchu i 
v srdci Pánovým slovom – schopní otvárať srdcia i mysle 
mnohých, ktorí túžia po Bohu a pravom živote bez konca.

„Pánovo slovo sa šírilo a oslávilo” (2 Sol 3,1): nech ten-
to Rok viery ešte viac posilní vzťah s Kristom, Pánom, lebo 
iba v ňom je istota do budúcnos�  a záruka pravej a trvalej 
lásky.

(Z apoštolského listu Benedikta XVI. Porta fi dei)

11. 11. 2012
32. cezročná nedeľa

(Mk 12, 41 – 44)
Pán Ježiš prejavoval lásku voči chudobným a pri po-

zorovaní odovzdávania darov do chrámovej pokladnice 
nečakane vyzdvihol dar, ktorý bol od chudobnej vdovy. 
V súčasnos�  je na svete množstvo chudobných a chorých. 
Podľa šta� s� k žije vo svete 1,4 miliardy ľudí, ktorí musia 
vyžiť z jedného eura denne. Nemajú pitnú vodu, sú pod-
vyživení a nemajú možnos�  vzdelávať sa a nikto im nepos-
kytuje zdravotnú starostlivosť. Denne zomiera od hladu 25 
� síc ľudí a z tohto počtu sú veľkú časť tvoria de� . Láska 
k chudobným by mala byť naším poznávacím znakom. 
Skutky telesného a duchovného milosrdenstva sú sve-
dectvom lásky k chudobným, ktorá je charakteris� cká pre 
Ježišových učeníkov. Láskavú pozornosť voči chudobným 
nám zanechal ako úlohu v slovách: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste uro-
bili“ (Mt 25, 40).

18. 11. 2012
33. cezročná nedeľa

(Mk 13, 24 – 32)
Na začiatku novembra sme si spomínali na spoločen-

stvo všetkých svätých a všetkých verných zosnulých. Mo d-
litby na cintorínoch a sväté omše boli obetované za spásu 
duší a za ukončenie očistcového trápenia zosnulých. Pri-
chádzali sme k hrobom a modlili sa tam, kde sú uložené 
ich telesné pozostatky. „A mnohí z tých, čo spia v prachu 
zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú po-
tupu. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a � , čo mnohých 
priviedli k spravodlivos� , ako hviezdy na večné veky“ (Dan 
12, 2 – 3). Takto opísal okamih vzkriesenia prorok Daniel. 
Po smr�  sú uložené telá do prachu zeme, ale vždy pri 
pohrebných obradoch sa hovorí o dočasnom odpočinku, 
pretože telo je určené na oslávenie. Boh nepovažuje našu 

telesnú zložku za čosi menejcenné. Boží Syn prijal ľudské 
telo a fyzicky sa stal podobný každému z ľudí. Stal sa člo-
vekom, aby vykúpil celého človeka s jeho dušou i s jeho 
telom. Keď nadíde posledný deň, Boh nás vzkriesi s naším 
telom, ktoré pri tejto udalos�  nadobudne oslávenú po-
dobu. Poukazom na skutočnosť vzkriesenia tela sú všetky 
udalos� , ktoré sa odohrali po Ježišovom zmŕtvychvstaní, 
keď sa zjavoval učeníkom v tele, na ktorom videli znaky po 
ukrižovaní. Nevieme si predstaviť, aké bude naše oslávené 
telo, ale sv. Pavol si je celkom istý, že „seje sa potupené, 
vstáva slávne“ (1 Kor 15, 43a).

25. 11. 2012
34. cezročná nedeľa – 
Slávnosť Krista Kráľa

(Jn 18, 33 – 37)
Blaise Pascal už pred rokmi o pravde povedal, že je 

taká zas� eraná a tak sa rozšírilo klamstvo, že človek už 
nedokáže poznať pravdu, ak ju skutočne nemiluje. Dnes 
už nie je problém získavať informácie, valia sa na nás 
z každej strany. Ras� e však dôležitosť rozlišovania pravdi-
vého od nepravdivého, mravne dobrého od toho, čo pri-
náša zlo. „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na 
svet, aby som vydal svedectvo pravde“ (Jn 18, 37). Ježišo-
vo slovo pred Pilátom sa odzrkadľuje i v slovách prefácie 
na slávnosť Krista Kráľa: „On založí kráľovstvo pravdy a 
života, kráľovstvo svätos�  a milos� , kráľovstvo spravod-
livos� , lásky a pokoja.“ Keď sme pravdiví v zmysle zho-
dy našich slov i skutkov, vtedy sme verní Bohu, lebo on 
je prameň pravdy. V Ježišovi Kristovi sa v plnos�  zjavila 
pravda. Nasledovníci Ježiša vnášajú do života čoraz väč-
šiu pravdivosť a odstraňujú z neho všetko, čo sa pro� ví 
pravde: klamstvo, pretvárku a faloš. Veriť znamená stať 
sa svedkom pravdy (porov. YouCat 453).

2. 12. 2012
1. adventná nedeľa

(Mk 12, 28 – 34)
Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť 

pred Syna človeka (porov. Lk 21, 36). Najhoršie sa s úde-
lom smr�  vyrovnávajú � , pre ktorých je defi ni� vnym 
koncom. Počas života nechcú o smr�  ani počuť, nechcú 
sa otázkou smr�  zaoberať a zatláčajú � eto myšlienky do 
úzadia. Vo chvíľach choroby alebo pri smr�  blízkych osôb 
bojujú s týmito myšlienkami ešte viac, pretože � eto sa hlá-
sia o slovo a zamestnávajú myseľ žijúcich: „Čo moja smrť? 
Čo moje umieranie? Koniec?“ Máme príklady a svedectvá 
zomierajúcich, ktorí čakali na smrť ako na okamih stret-
nu� a s Bohom a sú to krásne a povzbudivé svedectvá a 
príklady. V okamihu smr�  nepadneme hlbšie ako do jeho 
náručia. Vo chvíli odchodu z tohto sveta sa nevydávame 
do stratena, ale vraciame sa domov do Božej lásky, z ktorej 
sme boli stvorení.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ



Diamantová svadba
Len málo ľudí sa dožíva zlatej svadby a diamantová je 

o to ešte vzácnejšia. Dožiť sa takéhoto krásneho výročia sa 
podarilo manželom krajanom Kris� ne a Valentovi Surmov-
com z Krempách. 

Kris� na sa narodila 9. decembra 1931 v rodine Márie 
a Jána Galušovcov. Má dvoch bratov, z ktorých Valent býva 
v Banskej Bystrici a Ján v Spojených štátoch amerických 
a dve sestry Ľudmilu a Máriu, ktorá už zomrela. Celá Kris� -
nina rodina býva v súčasnos�  v zámorí, kde sa vysťahovala 
už dávnejšie.

Valent sa narodil 21. augusta 1929 v rodine Jakuba a An-
ny Surmovcov. Kým Kris� na bola 
najstaršou dcérou, Valent bol zasa 
najmladším synom. Mal pia� ch 
starších súrodencov Annu, Máriu, 
Helenu, Jakuba, ktorí už zomreli. 
Má ešte brata Jozefa, ktorý býva 
v Krempachoch.

Spoločnú manželskú púť Sur-
movci začali pred 60-� mi rokmi 
22. novembra v rímskokatolíc-
kom kostrole sv. Mar� na. V tom 
sľube v dobrom i zlom vydržali do 
dnešného dňa. V ich manželstve 
boli slnečné aj pochmúrne dni, 
ale vďaka vzájomnej podpore to 
zvládali. Obaja navštevovali zá-
kladnú školu v rodnej obci. Pochá-
dzajú zo slovenských rodín, preto 
nie div, že navštevovali slovenskú 
školu. Slovenské povedomie odo-
vzdali aj svojim deťom. 

Manželia Surmovci sa narodi-
li v roľníckych rodinách, teda od 
najmladších rokov vypomáhali na 
gazdovstve. Zvlášť Kris� na, ktorá 
bola najstaršou dcérou, a preto na nej spočívala väčšina po-
vinnos� . Kris� nin otec odišiel za prácou do Ameriky a ona 
musela spolu s mamkou viesť gazdovstvo. Preto nemohla 
pokračovať v štúdiu, aj keď mala chuť a výborné výsledky. 
Vo vtedajšom období bol človek celkom pripútaný k pôde. 
- Nebolo inej možnos� , ako získať inú prácu. Veď aj dnes to 
funguje tak, že ak si človek chce niečo viac privyrobiť, musí 
za prácou cestovať, - hovorí Kris� na. 

Valent bol tri roky na vojenskom výcviku a vrá� l sa do-
mov v roku 1952. Po zoznamení sa s Kris� nou mu čoraz viac 
na nej záležalo a začal pomýšľať aj na svadbu. Keďže Valent 
Kris� ne nebol � ež ľahostajný, prišli spolu k záveru, že ešte 
ten istý rok sa zoberú a založia rodinu. Po svadbe mladí os-
tali bývať v rodnom dome Kris� ny. Postupne sa im narodi-
li vytúžené de� : Emília, Anna a Fran� šek. Na začiatku ich 
spoločnej cesty im Kris� niny rodičia pomáhali pri výchove 
de�  a pri gazdovaní. Neskôr vycestovali do Ameriky a tam 
sa natrvalo usadlili a neskôr aj zomreli. Roky ubiehali, de�  
vyrástli, osamostatnili sa a založili si vlastné rodiny. Dcéra 
Emília � ež vycestovala do Ameriky, kde si založila rodinu. 

Anna bola vydatá v Novej Belej a po ťažkej chorobe v mla-
dom veku zomrela. Syn Fran� šek ostal s manželkou a deťmi 
v rodnom dome. 

Surmovci sa rozhodli v roku 1993 vycestovať do USA za 
dcérou a navš� viť aj Kris� ninych súrodencov. Strávili tam 15 
rokov. Necí� li sa tam cudzo. Mali u dcéry záhradku so zeleni-
nou, o ktorú sa starali. Ako spomínajú, rástla im tam krásná, 
veľká zelenina. Snažili sa nahradiť roky stratené rozlúčkou. 
- Je tam ľahší život pre rodinu ako tu, - skonštatovali. - Mladí 
sa skôr dopracujú  k vlastnému domu. Po 15 rokoch sme sa 
vrá� li späť do Krempách. Tu máme svoje korene a tak� ež 
rodinu. Človeka vždy ťahá tam, kde sa narodil. 

Pred 10 rokmi oslavovali zlatú svadbu a už vtedy hovo-
rili, že je to požehnané dožiť sa takéhoto pekného jubilea 

a osláviť ho v kruhu rodiny. Diamantovú svadbu začali os-
lavovať slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, kde si 
za prítomnos�  celej rodiny obnovili svoj manželský sľub. 
Prišla aj dcéra Emília, aby sa zúčastnila osláv. Neskôr si za-
spomínali v kruhu rodiny a priateľov na svoje životné osudy. 
Zasmiali sa nad rozličnými situáciami, ktoré im prichádzali 
do cesty. Ovládol ich aj smútok za tými, ktorí sa už nes� hli 
s nimi radovať v tento krásny deň diamantového sobáša. O 
úsmev na tvár im späť vrá� li gratulan� . Vypočuli si priania, 
aby ešte dlhé spoločné roky trávili v zdraví. Neobišlo sa to 
ani bez spevu a rados� .

Manželia Surmovci sú príkladom dobrého partnerstva. 
V ich vzťahu im nechýba porozumenie, podpora v ťažkých 
chvíľach a ústretovosť. Ľahké je byť spolu v rados� , ale o čo-
si ťažšie, keď prídu problémy. Avšak oni to zvládli, lebo boli 
dvaja na všetko, vedeli si v tom správnom momente podať 
pomocnú ruku. 

Ku gratulantom sa pripája aj naša redakcia, ktorá praje 
jubilantom Surmovcom len slnečné dni a pevné zdravie.

Dorota Mošová
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XV.
Postoj Oravcov a Spišiakov v Amerike 
k pripojeniu častí Oravy a Spiša k Poľsku I.

„Za širokým oceánom, v ďalekej Amerike majú sloven-
ských bratov, slovenské sestry dobrého srdca a � to na nich 
nezabudnú a pomôžu im tak, jako im pomohli v minulos-
� “.1

Na prelome 19. a 20. storočia sa najmä v severných 
a východných oblas� ach Slovenska stalo masovým javom 
vysťahovalectvo do zámoria, najmä do USA a Kanady. Len 
do konca 19. storočia sa do týchto krajín vysťahovalo tak-
mer štyristo� síc Slovákov, predovšetkým zo severných sto-
líc Zemplín, Šariš, Spiš, Orava a Kysuce. Hlavnými príčinami 
hromadného odchodu obyvateľov bol najmä nedostatok 
pôdy, zadlženosť roľníkov a populačná explózia.2 Mnoho-
detné rodiny boli to� ž v týchto severných oblas� ach bež-
ným javom a preľudnenie malo za následok, okrem iného, 
ďalšie delenie už i tak nie veľmi úrodnej pôdy, ktorá takto 
prirodzene nedokázala uživiť všetkých členov rodiny. K to-
mu sa pridružovali vysoké dane, pôžičky a následné zadl-
žovanie. Vysťahovalectvo sa tak javilo ako jedno z najlep-
ších možných riešení problému, pričom väčšina Slovákov 
odchádzala s vedomím, že sa po našetrení určitého kapi-
tálu na kúpu nového pozemku určite vrá� . Časom však na-
dobudlo toto vysťahovalectvo trvalejší charakter a mnohí 
nakoniec odišli aj s celými rodinami natrvalo.

Slováci sa v zámorí uplatňovali najmä ako robotníci v 
lesoch alebo na farmách. Často bola cieľom ich emigrácie 
Pennsylvánia, kde sa mohli zamestnať v baniach či oceliar-
ňach. Pi� sburgh a okolie sa čoskoro stalo jedným z hlav-
ných stredísk amerických Slovákov. Slobodnejší spoločen-
ský systém umožnil vysťahovalcom voľne prejavovať svoje 
národné cítenie a slobodne sa organizovať. Najskôr boli 
hlavnými spoločenskými strediskami amerických Slovákov 
fary, ale postupne si začali stavať a zakladať školy, kultúrne 
domy, najrôznejšie spolky a iné svojpomocné organizácie 
či slovenskú tlač. V krátkom čase sa stali americkí Slováci aj 
výraznou posilou slovenského národného hnu� a v Uhor-
sku, ktoré podporovali nielen morálne, ale aj materiálne.3

Medzi týmito americkými Slovákmi boli, ako sme už 
vyššie spomínali, mnohí Oravci a Spišiaci, ktorí sa po prí-

1  BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko. Pi� sburgh Pa. : Výbor pre 
celok Slovenska, 1922, s. 11.
2  TAJTÁK, L.: Americkí Slováci a slovenské národné hnu� e do rozpadu monar-
chie. In: Slováci v zahraničí 25. Ma� ca slovenská : Mar� n, 2008, s. 22.
3  LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. 1914-1938. Bra� slava : Literárne informačné cen-
trum, 2010, s. 36.

chode do zámoria nielenže zapájali do pulzujúceho slo-
venského národného života, ale boli aj iniciátormi vzniku 
a ak� vnymi činiteľmi viacerých slovenských národných 
organizácií. Z nich môžeme spomenúť napríklad rodáka 
z Trstenej Štefana Furdeka, ktorého možno považovať za 
zakladateľa slovenského národného a duchovného života 
v USA. Okrem toho, že tu v roku 1870 založil Prvú kato-
lícku slovenskú jednotu, zaslúžil sa aj o zjednotenie ame-
rických Slovákov, pričom sa stal prvým predsedom Ma� ce 
slovenskej i prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike.4 
Medzi spoluzakladateľov Slovenskej ligy v USA patril � ež 
ďalší oravský rodák z Tvrdošína Ignác Gessay, ktorý v Ame-
rike redigoval viacero slovenských novín. Ako člen česko-
slovenskej delegácie sa zúčastnil na mierovej konferencii 
v Paríži, pričom v roku 1920 sa vrá� l na Slovensko, kde sa 
stal zakladateľom pobočky Slovenskej ligy v Bra� slave.

Vysťahovalci zo Spiša – Matúš Husy, Valent Lapšanský, 
Michal Kalafut, Valent Bednarčík, Jr., Jozef Rafac, Jozef Ka-
lafut, Jozef Pavličko, Matej Kuruc, Jan Hilla, Jakub Plučin-
ský, Jakub Skupin, Valent Tomaškovič, Andrej Servas, Ján 
Gronkovský, Lukáš Kuna, Juraj Halupka, Jozef Kuruc, Jozef 
Halupka, Juraj Kopacka, Michal Zagurský, Jozef Kacmarcik, 
Stefan Bigos, Jozef Hilla, Jozef Waxmonský, Valent Bed-
narčík, Pavol Tibus, Michal Kucala, Juraj Lopusnak, Michal 
Prelich, Ján Moš, Andrej Bekes, Andrej Kovalik, Jakub Butz, 
Juraj Domyon, Jozef Hilla, Mar� n Molitoris, Valent Sol� s, 
Jozef Prelich, Jan Hlavac, Jakub Frankovic, Jozef Paluch, 
Ludvik Sol� s, Vincent Dronzek, Valent Bizub, Andrej Klu-
košovský and Jozef Petrášek – založili 4. júla 1905 v USA 

4  Viac pozri: DOBROTKOVÁ, M.: Založenie Ma� ce slovenskej v Amerike a vznik 
Slovenskej ligy v Amerike. In: Slováci v zahraničí 25. Ma� ca slovenská : Mar� n, 
2008, s. 35-44.

Zamagurčania boli spoluzakladateľmi Slovenského katolíckeho Sokola v USA
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Slovenského katolíckeho Sokola.5 V tejto organizácii sa veľ-
mi ak� vne angažoval aj rodák z Nedece Jozef Maťašovský, 
ktorý počas prvej svetovej vojny pomáhal organizovať Slo-
vákov v USA do tzv. československých légií a v záležitos�  
ich prevozu do Francúzska písal americkému ministrovi 
vojny.6

Americkí Slováci, ktorí už od počiatku 20. storočia vý-
razne vystupovali pro�  národnostnému útlaku Slovákov 
v Uhorsku, videli to� ž počas vojny príležitosť na oslobo-
denie krajanov spod uhorskej nadvlády v dohode s Čech-
mi. Tzv. Clevelandská dohoda, ktorú podpísali 22. októbra 
1915 zástupcovia Slovenskej ligy s predstaviteľmi České-
ho národného združenia, jasne deklarovala to, čo Slováci 
v Uhorsku z dôvodu perzekúcií nemohli ani len vysloviť, 
a to: „Spojenie Českého a Slovenského národa vo federa� v-
nom zväzku štátov, s úplnou autonómiou Slovenska, vlast-
ným snemom, vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou 
slobodou, - teda i s úplným užívaním jazyka slovenského, - 
vlastnou správou fi nančnou a poli� ckou, - so štátnym jazy-

5  Slovak Catholic Falcon – Slovenský Katolícky Sokol, roč. 101, 2012, č. 4967, 
s. 1 a 3; BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bra� slava : Ústredná sprá-
va Slovenskej ligy, 1946, s. 161.
6  ZMÁTLO, P.: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 
2007, s. 9.

kom slovenským.“7 Snahu o spojenie Slovákov a Čechov do 
spoločného štátu potvrdili krajania v USA aj v roku 1918 
podpisom Česko-Slovenskej dohody v Pi� sburghu.8 Medzi 
signatármi tzv. Pi� sburskej dohody nechýbal už spomína-
ný oravský rodák z Tvrdošína Ignác Gessay či spišský rodák 
zo Starej Ľubovne Ján Kubašek9

Po skončení prvej svetovej vojny však poľská strana vy-
stúpila s nárokmi na pripojenie týchto území k novovzni-
kajúcemu Poľsku na základe tzv. etnografi ckej teórie, ktorá 
dokazovala, že obyvatelia goralských obcí na Spiši, Orave, 
ale aj Kysuciach a ďalších oblas� ach severného Slovenska 
sú Poliakmi. Poľská požiadavka bola predložená aj na mie-
rovej konferencii v Paríži, ktorej predstavitelia po neúspeš-
ných bilaterálnych československo-poľských rokovaniach, 
vyhlásili 27. septembra 1919 plebiscit v dvoch oravských 

7  LETZ, R.: Slovenské dejiny..., s. 39.
8  LETZ, R.: Slovenské dejiny..., s. 62-63.
9  Ján Kubašek sa narodil 15. apríla 1885 v Starej Ľubovni. Navštevoval gymná-
zium v Podolínci a v Spišskej Novej Vsi, maturoval v roku 1902 a v októbri toho 
istého roku emigroval do USA. Neskôr sa rozhodol stať sa kňazom a v roku 1912 
vyštudoval teológiu v Arcibiskupskom seminári svätého Jozefa v Yonkers. Vysvä-
� li ho dňa 14. februára 1919. V Yonkers pôsobil až do svojej smr�  16. júna 1950. 
Pôsobil v krajanských spolkoch, bol spoluzakladateľom a v rokoch 1915 – 1919 aj 
predsedom Združenia slovenských katolíkov. Prispieval do viacerých krajanských 
časopisov ako napr. Dobrý pas� er, Jednota, Katolícky Sokol, Slovák v Amerike či 
Národné noviny.

Medzi signatármi Pittsburskej dohody nechýbali ani Oravci a Spišiaci Úvodná strana Rezolúcie, ktorú podpísalo 1500 Slovákov z Oravskej a Spišskej župy 
žijúcich v USA
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okresoch (Trstená a Námestovo), jed-
nom spišskom okrese (Spišská Stará 
Ves) a v spišskej obci Javorina.10 Ame-
rickí Slováci pochádzajúci z týchto úze-
mí sa pro�  tomuto rozhodnu� u ihneď 
ohradili a 29. septembra 1919 vydali 
Rezolúciu rodákov zo žúp Oravskej, 
Spišskej a Trenčianskej z veľmesta New 
Yorku a okolia, ktorú poslali Ústrednej 
správe Slovenskej ligy, českosloven-
skému prezidentovi Tomášovi G. Ma-
sarykovi a poľskému premiérovi a mi-
nistrovi zahraničných vecí Ignacymu 
J. Paderewskému. V nej sa dožadovali 
neporušiteľnos�  severných hraníc Slo-
venska, čo zdôvodňovali takto: „Naro-
dili sme sa Slovákmi, Slovákmi chceme 
ostať, a volíme radšej smrť, než patriť 
pod poľskú dŕžavu. Svoboda a samos-
tatnosť Československa vybojovaná 
bola ťažkými obeťami na bitevných 
poliach hroznej svetovej vojny a ne-
dotknuteľnosť a nedeliteľnosť nášho 
územia budeme si chrániť, keď bude 
treba, i zbraňou.“11.

O necelý týždeň, 3. októbra 1919, 
prijali americkí krajania združení v 216. 
zbore Slovenskej ligy v meste Cli� on v štáte New Jersey 
rezolúciu, v ktorej protestovali pro�  pričleneniu 24 dedín 
zo severného Spiša do Poľska.12 O dva dni neskôr spísali 
„magurskí Slováci, narodení v Spišskej župe“ v Pi� sburg-
hu rezolúciu, v ktorej „dvíhame svoje slovo a protestuje-
me pro�  tomu, aby i len jedna dedinka Spišskej Magury 
odtrhnutá bola od Česko-Slovenského štátu a pridelená 
k Poľsku“. Rezolúciu podpísali vedúci funkcionári 45. zboru 
Slovenskej ligy v Pi� sburghu, medzi inými už spomínaný 
nedecký rodák J. Maťašovský a rodák z Fridmanu Karol M. 
Pisarčík.13 Následne na schôdzach, ktoré sa konali v dňoch 
6., 9. a 13. októbra 1919 v Chicagu, prijali Slováci pochá-
dzajúci z Oravskej a Spišskej župy ďalšiu rezolúciu, v ktorej 
ako občania „sporných“ dedín protestujú pro�  plebiscitu 
a možnému pririeknu� u rodných obcí k Poľsku, pričom 
jednoznačne osvedčujú: „sme naprosto za Československú 
republiku; na obranu tejto republiky hotoví sme obetovať 
svoje životy a naše všetko“.14 Pod rezolúciou, ktorá vyšla 
tlačou v slovenskom i anglickom jazyku, bolo podpísaných 
až 1500 Slovákov, rodákov z týchto spišských a oravských 
obcí: Kežmarok, Nedeca, Fridman, Bobrov, Lipnica, Bre-
za, Čierna Hora, Chyžné, Durš� n, Harkabúz, Erdutka, Jab-

10  MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš. Spiš v poli� ke Poľska v medzivojnovom období 
v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 
2007, s. 34.
11  Ako pracovali naši v Amerike I. In: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 12, s. 3.
12  ZMÁTLO, P.: Slovenská regionálna tlač na Spiši v období prvej Československej 
republiky z pohľadu historika. In: Z minulos�  Spiša XV. Levoča : Spišský dejepisný 
spolok, 2007, s. 127.
13  ZMÁTLO, P.: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši..., s. 10.
14  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), f. Oravská župa, Resolúcia, 1121/1919; 
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska..., s. 25.

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
lonka, Jurgov, Klin, Klin-Zákamenné, 
Krempachy, Vyšné Lapše, Nižné Lap-
še, Lapšanka, Lisková, Dolná Lipnica, 
Horná Lipnica, Lokca, Ľubica, Mútne, 
Námestovo, Nová Belá, Orávka, Os-
turňa, Pekelník, Dolná Zubrica, Buko-
vina-Podsklie, Podvlk, Polhora, Rabča, 
Repisko, Slanica, Srnie, Tribš, Veselé, 
Vitanová, Veľká Franková a Horná 
Zubrica.15

Prija� m rezolúcií však podporné 
akcie krajanov a USA nekončili. Po 
dohode s československou vládou 
vyslala Slovenská liga na plebiscitné 
územie Spiša a Oravy svojich členov, 
rodákov zo „sporných“ regiónov, aby 
„ľudu náležite vysvetlili o čo sa tu 
vlastne jedná“. Na Oravu tak koncom 
roku 1919 pricestovali rodáci Karol 
Š� astny, Jozef Kališ, Jozef Schultz, Jo-
zef Stupendek a Eduard Váczy, na Spiš 
zas Jozef Maťašovský, Ján Gallik, Fran-
� šek Gurčák a Ján Martančík.16 Podľa 
slov Jozefa Maťašovského, vyslanci 
Slovenskej ligy po svojom príchode 
zis� li, že tu neprebieha takmer žiad-
na slovenská kampaň. Predstavitelia 

Slovenskej ligy začali tak organizovať stretnu� a s obyva-
teľmi, vydávať i distribuovať letáky, publikovať v miest-
nych slovenských novinách17 a takýmto spôsobom pomá-
hať miestnym predstaviteľom plebiscitnej komisie.18 Preto 
sa čoskoro stali predmetom záujmu poľskej spiško-orav-
skej légie, ktorá vykonávala propoľskú agitáciu, pričom sa 
neš� � la ani násilníckych akcií19, ktorými sa snažila zastra-
šiť obyvateľstvo, aby nehlasovalo za Československo. Títo 
„legionári“ začiatkom roku 1920 napadli a odvliekli troch 
predstaviteľov Slovenskej ligy F. Gurčáka, J. Maťašovského 
a J. Gallika do Poľska.20

Pokračovanie v nasledujúcom čísle

15  ŠA Bytča, Oravská župa, Resolúcia, 1121/1919, k.
16  BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 6-7; MATASOVSKY MA-
TUSCHAK, I.: The abandoned ones. The Tragic Story Slovakia´s Spiš and Orava 
Regions 1919-1948. USA : DeRosa-Walsh, 2008, s. 2.
17  V tom bol najak� vnejší práve nedecký rodák J. Maťašovský, ktorý aj fi nančne 
podporoval prvé slovenské noviny v Spišskej župe Tatry. Svoje články o prena-
sledovaní Slovákov na Spiši publikoval � ež v Hlase Ta� er. Viac pozri: ZMÁTLO, P.: 
Slovenská regionálna tlač na Spiši..., s. 125-135.
18  MATASOVSKY MATUSCHAK, I.: The abandoned ones..., s. 2-5; Oravské noviny, 
roč. 1, 1920, č. 13, s. 12.
19  K násilným akciám „spišsko-oravskej légie“ môžeme zaradiť napr. útoky na 
žandárske stanice a pročeskoslovensky orientovaných miestnych obyvateľov, 
vraždy československých vojakov (J. Jahelka v Pekelníku, F. Kabát v Jurgove), 
vraždy úradníkov (pracovníci Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi J. Hejlek a F. 
Hanuš boli zavraždení a ďalší traja ranení)  a vraždy pročeskoslovensky oriento-
vaných obyvateľov Spiša i Oravy (richtár v Nedeci V. Stronček, podrichtár z Jab-
lonky, gazda z Jablonky J. Israel, J. Pirog a T. Kotlárová z Pekelníka). Viac pozri: 
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Spišsko-oravská légia. In: MAJERIKOVÁ-MOLITO-
RIS, M. - MOLITORIS, Ľ. - SMONDEK, M.: Tajné dejiny hornej Oravy. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 33-35.
20  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej 
ŠTZ Levoča), 661/1920.

Rodák z Nedece Jozef Maťašovský sa výrazne angažo-
val za práva Slovákov na Spiši a Orave



Helmut Bistika a priatelia
Helmut Bis� ka, slovenský výtvarník, podobne ako jeho 

priatelia, je umelcom, ktorého umenie očarilo natoľko, že 
túto svoju záľubu začal dennodenne rozvíjať. Neraz sa ho-
vorí, že námety nájdeme všade, že ležia priam na chodníku, 
ale stáva sa, že ich prehliadneme. Podobne je to aj v umení. 
Keď však chceme tvoriť, bolo by dobré námety neprehlia-
dať, a preto pred niekoľkými rokmi vznikla umelecká skupi-
na Die Neuen Milben.

Umelecké zoskupenie Die Neuen Milben (slov. Nové 
roztoče), ktoré vzniklo v roku 2006, tvorí šesť umelcov zo 
šies� ch krajín: Helmut Bis� ka zo Slovenska, Antonina Piec-
zarkowska z Poľska, Wolf Wolf z Rakúska, Dirk Balke z Ne-
mecka, Teodor Buzu z Moldavska a Ladislav Hodný z Česka.

Vernisáž tejto v istom zmysle výnimočnej interkultúr-
nej výstavy, pretože predstavené obrazy ešte ani poriadne 
nevyschli a už boli prezentované širšej verejnos� , nazvanej 
Helmut Bis� ka a priatelia z Die Neuen Milben sa konala 
12. októbra t.r. Prepojenie kultúr dýchalo na nás na každom 
kroku. Z obrazov, z diskusií, z tvorcov... Chýbal len jeden, 
azda ten najdôležitejší, po ktorom bola nazvaná výstava, 
Helmut Bis� ka. 

Musel náhle odcestovať, odísť, rýchlo sa zbaliť a vrá� ť sa 
domov. Napriek tomu sa jeho úlohy výborne zhos� la mladá 
krakovská umelkyňa Antonina Pieczarkowska, jediný žen-

ský kvietok tejto umeleckej skupiny, ktorá nám predstavila 
tvorbu svojich umeleckých kolegov z rôznych európskych 
krajín. 

Ako sme sa od nej dozvedeli, umelci zo združenia sú na-
ozaj rôznorodí, nielen generačne, ale líši ich aj rodný kraj 
i jazyk, a s tým spojené kultúrne a poli� cké skúsenos� , ži-
votná cesta a vývoj, maliarske štýly, mo� vy a formy vyjad-
rovania sa. Táto rôznorodosť ich napriek tomu navzájom 
spája, pretože je nevyčerpateľným zdrojom vzájomnej in-
špirácie a obohacovania sa námetmi. Stretávajú sa jeden 
alebo dvakrát do roka, aby sa podelili s nápadmi, sadli si 
vedľa seba, porozprávali sa, ale hlavne aby spolu tvorili. 
V týchto stretnu� ach nachádzajú zdroj energie, sily a tvo-
rivos� , vďaka ktorému dokážu v nasledujúcich mesiacoch 
tvoriť a rozvíjať sa. Podobné stretnu� a sa uskutočnili už po 
minulé roky a tak diela umelcov z Die Neuen Milben mohli 
obdivovať vo viacerých európskych krajinách - na Slovensku, 
v Španielsku, Česku, Rakúsku či Nemecku, a toto stretnu� e, 
organizované už druhýkrát v Poľsku, bolo v poradí deviatym 
stretnu� m tejto umeleckej skupiny.

Výstava zorganizovaná na záver týždenného stretnu-
� a v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku 
v Krakove je zhrnu� m ich týždenného sympózia, ktorého sa 
zúčastnili: Helmut Bis� ka, Wolf Wolf, Dirk Balke, Antonina 
Pieczarkowska a ich spoločný priateľ Wolf-D. Lipka.

Marián Smondek

Gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris víta umelcov: A. Pieczarkowskú, Dirka Balke’a, Wolfa-D. 
Lipku a Wolfa Wolfa
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Dar pre Ľ. Molitorisa od skupiny Die Neuen Milben

Hostia vernisáže Malé pohostenie

KRAKOV
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Obecná schôdza v Krempachoch
29. septembra t. r. sa uskutočnila v Krempachoch obec-

ná schôdza tykajúca sa rozdelenia prostriedkov z rozpočtu 
richtárskej rady na rok 2013. Zúčastnil sa jej vojt gminy 
Nowy Targ J. Smarduch, zástupkyňa predsedu gminnej 
rady A. Krištofeková a poslanec novotárskeho okresu M. 
Kaczmarczyk. Na začiatku slovo patrilo richtárovi J. Petraš-
kovi, ktorý uviedol správu za tento rok spojenú s využi� m 
prostriedkov a inves� ciami, ktoré boli za tohtoročné fi nan-
cie vykonané. 

Počas schôdze sa diskutovalo o akútnych problémoch 
obce a budúcich inves� ciách, ktoré by sa mali realizovať, 
o. i. o opravách vo vodovodnej čerpacej stanici, opravách 
poľných ciest, výstavbe detského ihriská, organizácii obec-
ných slávnos� , propagácii obce prostredníctvom kultúr-
nych zoskupení pracujúci pri Kultúrnom dome, prevádzke 
webovej stránky obce Krempachy, kanalizácii a ďalších. 
(fp)

Nové zásahové vozidlo krempašských hasičov
Po niekoľkoročných snaženiach vedenia DPZ Krempa-

chy sa v septembri podarilo kúpiť nové zásahové vozidlo 
značky DAF. Vozidlo bolo kúpené sprostredkovateľkou fi r-
mou Profi s z Tymbarku v Holandsku a prispôsobenie ho 
pre účely krempašských hasičov trvalo asi dva týždne. 

Prvá ofi ciálna prezentácia nového vozidla obyvateľom 
obce sa konala 7. októbra 2012. Prvým šoférom nového 
vozidla je hasič Jacek Zygmond. Samozrejme, okrem neho 
sú v zálohe ešte ďalší šies�  šoféri v zbore. 

Vedenie DPZ v Krempachoch vyjadruje naším prostred-
níctvom poďakovanie hlavnému sponzorovi – Úradu gminy 
Nový Targ, individuálnym podporovateľom, organizáciám, 

obyvateľom obce za poskytnu-
té fi nancie na kúpu nového vo-
zidla. Ako odznelo z úst veliteľa 
DPZ J. Tazika, vhodné profesi-
onálne náradie a dobre pripra-

poďakovanie učiteľom za výchovu a poznatky, ktoré im 
každodenne odovzdávajú. (dm)

Návšteva zo Slovenska
Dňa 15. októbra t. r. navš� vili Novú Belú členovia Or-

ganizácie pos� hnutých chronickými chorobami z Trenčína, 
ktorí boli na výlete v Tatrách a prišli sa pozrieť a porozprá-
vať o Slovákoch žijúcich v Poľsku. Zaujímalo ich, ako sa im 
tu žije, aké majú možnos�  udržiavania tradícií a spojitos�  
so starou vlasťou. Stretli sa s richtárom Jozefom Majer-
čákom, ktorý im ukázal novovzniknuté priestory Centra 
slovenskej kultúry v Novej Belej, porozprával o tunajších 
Slovákoch a ich osudoch. Návštevníci doniesli slovenské 
časopisy pre krajanov prichádzajúcich do klubovne. (dm)

Koniec opráv na okresnej ceste smerom Tribš 
- Nedeca

Ukončili sa práce na okresnej ceste Nedeca – Tribš. 
V Tribši pribudol 1km chodníka, vo Vyšných Lapšoch 
je 0,5 km novej asfaltovej cesty a v Nedeci smerom do 
Kacvína pribudol ďalší kruhový objazd, čo jednoznačne 
zvýši bezpečnosť šoférujúcich a chodcov. Okrem toho 
pribudlo nové dopravné značenie a smerové refl exné 
stĺpiky. (dm)

vení hasiči sú zárukou rýchleho zákroku a bezpečnos�  v 
obci. Preto aj táto inves� cia je cielená. (fp)

Sviatok učiteľov
14. októbra je v Poľsku Deň národného vzdelávania, 

sviatok všetkých učiteľov, vychovávateľov. Pri tejto príle-
žitos�  vo všetkých školách na Spiši žiaci vyjadrovali svoje 

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
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Stretnutie zlatých jubilantov
Dňa 27. októbra 2012 sa uskutočnilo v Gmine Jablonka 

stretnu� e zlatých jubilantov. Oslava sa začala slávnostnou 
sv. omšou v Jablonke v kostole Premenenia Pána za všetky 
manželské páry, ktoré slávili jubileum. Ďalšia časť poduja-
� a prebehla v Centre kultúry hornej Oravy, kde si oslávenci 
vyzdvihli štátne vyznamenania udelené prezidentom PR a 
odovzdané vojtom A. Karlakom. Po ofi ciálnych náležitos-
� ach si mohli jubilan�  vydýchnuť a porozprávať sa pri obe-
de. (aj) 

Šesť rokov na internete
Začiatkom novembra roku 2006 sa z inicia� vy viace-

rých nezištných ľudí objavila na internete stránka www.
krempachy.ugnowytarg.pl. Pri príležitos�  6. výročia webo-
vej stránky by administrátori chceli vyjadriť poďakovanie 
všetkým spolupracovníkom za ochotu prispievať a čitate-
ľom za čítanie informácií.

Administrátori: F. Paciga a G. Brzyzek

„Stabat Mater” v Jablonke
V dňoch 26.-28. októbra 2012 sa uskutočnil v Jablonke 

XVI. fes� val náboženských piesní na Orave „Stabat Mater”. 
Zúčastnilo sa ho vyše sto účastníkov z celého Poľska, kto-
rí prezentovali svoje interpretácie náboženských piesní, 
respek� ve piesní s náboženskou tema� kou. Je to už viac-
ročná tradícia a každý ročník má viac účastníkov. Zaručuje 
to aj vysokú úroveň prezentovaných piesní. Poduja� e sa 
uskutočnilo v priestoroch lýcea a vyhodnotenie výsledkov 
bolo v Centre kultúry hornej Oravy. Všetkým víťazom gra-
tulujeme. (aj)

Zimná údržba ciest
Za zimnú údržbu ciest v Bukovine-Sídlisku a Harkabúze 

je podľa informácií z gminy Raba Wyżna zodpovedná fi rma 
- Zakład Usług Stolarskich  Magdalena  Sarniak  z Podsrnia. 
Zasa v Podsrní touto úlohou bola poverená fi rma - Murar-
stwo Bachula Józef  z Podsrnia. (aj)

Krajanská vatra na Skrzycznom
V dňoch 22.-23. septembra 2012 sa uskutočnilo krajan-

ské poduja� e zorganizované Miestnou skupinou na Sliez-
sku s názvom Krajanská vatra. Bolo to turis� cko-kultúrne 
poduja� e, ktorého sa zúčastnilo vyše 30 ľudí z radov kra-
janov. Hlavným heslom poduja� a bola rozlúčka s letom a 
privítanie blížiacej sa zimy. Krajania v príjemnej atmosfére 
posledných slnečných dní usporiadali výstup na Skrzyczne 
spojený s opekaním, spevom a hrou, ale aj športovými ak-
� vitami. Súčasne mali príležitosť zhodno� ť ak� vity miest-
nej skupiny, porozprávať sa o krajanskom dianí, ale aj o 
svojich staros� ach a rados� ach. Tešili sa, že sa mohli takto 
spoločne stretnúť. 

V blížiacej sa zimnej sezóne krajania z miestnej skupiny 
SSP na Sliezsku majú možnosť zadarmo lyžovať na Skrzycz-
nom.

Bronislav Knapčík

Smerom k obrazu
Dňa 24. októbra 2012 sa v krakovskom Paláci umenia 

konala vernisáž výstavy diel slovenských fotografov s náz-
vom Smerom k obrazu, ktorú usporiadalo Múzeum dejín 
fotografi e a Pedagogická univerzita v Krakove z prostried-
kov Vyšehradského fondu. Hos� teľom výstavy bol Spolok 
priateľov krásnych umení z Krakova, ktorý zastupoval pred-
seda Zbigniew Kazimierz Witek spolu s Ewou Sado wskou 
a Iwonou Siwek-Frontovou.

Vernisáž slávnostne otvoril hos� teľ spolu s kurátorkou 
výstavy prof. Halina Cader-Pawłowskou z Pedagogickej 
univerzity,  prof. Milota Havránková z Bra� slavy, autorka 
zaujímavých farebných kompozícií, ktoré možno označiť 
ako poéziu v objek� ve, a generálny konzul SR v Krakove 
Marek Lisánsky. Medzi ostatnými hosťami boli: fotograf 
z Košíc Tomáš Agat-Błoński, aktuálne pôsobiaci na krakov-
skej Vysokej škole výtvarných umení, košická umelkyňa 
Katarína Hudačinová, ktorej štýl spája v sebe fotografi u 
s kolážou, grafi kou a inštaláciou, riaditeľ Múzea dejín fo-
tografi e Maciej Beiersdiorf. Okrem spomenutých autorov 
svoje diela prezentoval Rudo Prekop, Slovák žijúci v Prahe, 
ktorý sa, žiaľ, vernisáže osobne nezúčastnil.

Výstava prezentovala štyri generácie slovenských umel-
cov fotografov – M. Havránková je narodená v roku 1945, 
R. Prekopa v roku 1959, T. Agat-Błoński v roku 1975 a K. 
Hudačinová v roku 1986, pričom práve absolvuje štúdium 
na Košickej univerzite.

Expozícia ukázala, ako sa rodila a vyvíjala „nová sloven-
ská vlna“ v rozličných podmienkach predchádzajúcich de-
saťročí. Celá výstava očarila krakovských milovníkov ume-
nia a priniesla im silné expresívne dojmy.

Jerzy Michał Bożyk

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Bronislav 

Knapčík z Mikolova sumou 510,00 zlotých pre potreby MS 
SSP na Sliezsku. 

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

Slovenská republika konala oprávnene
Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu rozhodol, že 

Slovensko konalo oprávnene, keď 21. augusta 2009 odo-
prelo diploma� ckou nótou vstup maďarského preziden-
ta L. Sólyoma na svoje územie. Žalobu podala maďarská 
strana, pričom sa odvolávala na smernice o voľnom po-
hybe v rámci krajín Európskej únie. Žaloba Maďarska bola 
zamietnutá v celom rozsahu, pretože cesty hláv štátov 
spadajú do oblas�  diploma� ckých vzťahov a � e, pri re-
špektovaní medzinárodného práva, zostávajú v právomoci 
jednotlivých členských štátov EÚ. (mm-m)

Vláda SR schválila štátny rozpočet
Druhý októbrový týždeň schválila slovenská vláda štátny 

rozpočet na rok 2013, ktorý predpokladá defi cit verejných 
fi nancií na úrovni pod 3% HDP a tým splnenie podmienok 
EÚ. Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v ob-
jeme 17,2 miliárd eur. Najviac peňazí z rozpočtu poputuje 
na ministerstvá školstva, dopravy a práce, avšak najviac si 
polepšilo ministerstvo životného prostredia, ktoré dostalo 
o 220 miliónov eur viac ako v minulom roku. Na druhej 
strane menej ako v predošlom období dostali ministerstvá 
pôdohospodárstva a obrany. Novinkou opro�  predchá-
dzajúcemu rozpočtu je rezerva 550 miliónov eur, ktorá má 
umožniť reagovať na prípadné zhoršenie makroekonomic-
kého vývoja v Európe. (mm-m)

Slovenský dom v Mlynkoch otvorený
Slovenský premiér Róbert Fico so svojim maďarským 

nápro� vkom Viktorom Orbánom 2. októbra slávnostne ot-
vorili novopostavený slovenský dom v Mlynkoch, ktorý bol 
vybudovaný z fi nančných prostriedkov Slovenskej i Ma-
ďarskej republiky. O stavbe domu, ktorý sa stane novým 
domovom miestnych pilíšskych Slovákov, rozhodli obe 
vlády po kontroverznom uznesení miestnej samosprávy 
o vysťahovaní slovenských spolkov z budovy vtedajšieho 
Slovenského domu v roku 2008. Akoby dva do seba vras-

tené domy majú symbolizovať spolupatričnosť Slovákov s 
Maďarmi a prelínanie ich kultúr v tejto oblas� . (mm-m)

Je Slovensko pripravené na jadrovú haváriu? 
Pripravenosť Slovenska na prípadnú jadrovú katastrofu 

preverilo v polovici októbra simulované cvičenie havárie 
jadrovej elektrárne spojenej so zemetrasením v Jaslov-
ských Bohuniciach. Do akcie sa zapojili všetky zodpovedné 
zložky od Ministerstva vnútra, Úradu jadrového dozoru 
SR, Ústredný krízový štáb, cez zložky záchranného integ-
rovaného systému, políciu, hasičov a záchranárov až po 
jednotlivé samosprávy a obce Trnavského, Trenčianskeho 
a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cvičenie preverilo 
akcieschopnosť jednotlivých zložiek nielen na celonárod-
nej, ale aj regionálnej úrovni a odhalilo prípadné nedos-
tatky pri zásahoch. (mm-m)

Slovenský rekord
Kapusta bola v minulos�  jedným z hlavných pokrmov 

našich predkov, ktorých udržovala pri sile a v zdraví. Snaha 
o zachovanie tradície 
pestovania a spraco-
vania regionálnych 
odrôd kapusty, ktoré 
boli a sú známe svojou 
špecifi ckou chuťou i 
dobrou kvalitou sa na 
Záhorí pretavila do or-
ganizovania slávnos�  
Dni Zelá v Stupave. 
Počas fes� valu si náv-
števníci môžu pochut-
nať na rôznorodých 
jedlách z kapusty, ale 
i iných regionálnych 
špecialitách, potúlať sa medzi stánkami s remeselníkmi či 
pookriať pri tradičnej ľudovej hudbe. Tohtoročné slávnos-
� , ktoré sa konali v dňoch 5. až 7. októbra, sa niesli v du-
chu nového slovenského rekordu vo varení kapustnice, 
keď organizátori navarili neuveriteľných 1908 litrov tohto 
chutného pokrmu, čím sa zapísali do Guinessovej knihy 
slovenských rekordov. (mm-m)

Biela noc v Košiciach
Biela noc – Nuit Blanche sa 6. októbra uskutočnila už 

po tre� krát v Košiciach. O jej unikátnu atmosféru sa posta-
ralo takmer štyridsať svetelných, zvukových a špeciálnych 
umeleckých inštalácií, interak� vnych a mobilných objek-
tov, sôch, tanečných a hudobných improvizácií, ktoré pri-
niesli pestrú paletu najnovších trendov súčasného vizuál-
neho umenia. Predstavilo sa vyše 150 umelcov z devia� ch 
európskych krajín - z krajín Višegrádskej štvorky, Francúz-
ska, Talianska, Nemecka, Portugalska a Švajčiarska. Tento 
rok okrem rozšírenia ak� vít a prezentácií do širšieho centra 
mesta boli napríklad tvorivé dielne pre de� . Trvalú stopu 
zanechal po sebe Dušan Zahoranský. Jeho socha je pries-
torovou slovnou hračkou nazvanou Doma, O� hon, Kher, 
Nhá... a bola umiestnená na Kuzmányho sídlisku. (aj)
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Čistenie národných parkov
Dňa 1. októbra 2012 približne 1800 dobrovoľníkov 

upratovalo značkované turis� cké chodníky v Tatranskom a 
Pieninskom národnom parku (TANAP a PIENAP). Dobrovoľ-
níci zbierali do igelitových vriec to, čo turis�  nechávajú na 
chodníkoch najčastejšie, čiže obaly od potravín, plastové 
� aše, konzervy a papiere, pričom nazbierali viac ako 640 
kilogramov odpadkov. Najusilovnejší boli turis�  – zberači 
na Štrbskom Plese, kde do plastových vriec nazbierali až 
250 kilogramov odpadkov. Tohtoročný 34. ročník akcie Čis-
té hory zorganizovali Štátne lesy TANAPu v spolupráci so 
Správou TANAPu a PIENAPu. Cieľom bolo vyčis� ť tatrans-
ké chodníky a odbremeniť prírodu od odpadkov skôr než 
ju prikryje sneh. Akcia je organizovaná preto, aby si turis�  
prichádzajúci do hôr uvedomili, ako veľmi ničia prírodu ta-
kýmto vyhadzovaním odpadkov mimo košov. (aj)

V krajine rozprávky
Kežmarok sa 23. septembra zmenil na rozprávkovú 

krajinu, v ktorej sa de�  stretli s rozprávkovými bytosťami 
Arielle, Tarzanom, Aladinom a ďalšími. Práve v tento deň 
sa realizoval projekt Coollangaa for Kids Veľký rozprávkový 
víkend pre všetky de�  a ich rodičov v kežmarskej Mestskej 
športovej hale Vlada Jančeka. Rozprávkareň, mini disco, 
veľká rozprávková tancovačka, rodičovské združenie, det-
ské atrakcie, súťaže a množstvo ďalších atrakcií spríjemňo-
valo nedeľné popoludnie. Skúsení animátori sa postarali 
o zábavu de�  i rodičov. Je to projekt, ktorý sleduje tvorivé 
inova� vne využi� e potenciálu mladých talentov. (Zdroj: 
Podtatranské noviny)

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
v Bratislave

V septembri sa uskutočnili Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva, ktoré organizovala Rada Európy a Európska ko-
misia. V rámci tohto poduja� a svoje priestory pred návštev-
níkmi otvorili kultúrne pamiatky skoro v 50 štátoch a me-
dzi nimi aj Slovensko 
a Bra� slava. Cieľom 
celoeurópskeho po-
duja� a bolo zvýšiť 
záujem o ochranu 
dedičstva a vedomie 
o prepojení s európ-
skym kultúrnym de-
dičstvom. Koordiná-
torom poduja� a na 
Slovensku je Združenie historických miest a obcí Sloven-
skej republiky. Tento ročník sa konal s názvom Pamiatky 
môjho domova. V Bra� slave najviac zaujali návštevníkov 
nasledujúce pamiatky:

Premeny Bratislavského hradu
Súčasný obraz hradu je výsledkom dlhodobého histo-

rického, architektonického a stavebného vývoja. Hrad má 
historický, štátno-reprezenta� vny a kultúrno-spoločenský 

význam. Viditeľnou zmenou z veľkej vzdialenos�  pri ceste 
do Bra� slavy je biela farba vonkajšieho plášťa. V priesto-
roch hradného paláca sa nachádzajú expozície Slovenského 
národného múzea, obrazáreň, lapidárium - kamenné arte-
fakty, výstava Klenotnica. Obnove Bra� slavského hradu je 
venovaná aj výstava, ktorá predstavuje archeologický, ar-
chitektonický výskum v hradnom areáli, historické pozna-
nie a štátne poduja� a, ktoré sa konali na hrade. Novinkou 
je výstava s názvom Bra� slavský hrad na grafi kách, ktoré 
umožňujú sledovať premeny hradu od 16. storočia, usku-
točnené Ferdinandom I., Pálfi ovcami a Máriou Teréziou. 

Reduta
Reduta prešla komplexnou rekonštrukciou s cieľom re-

špektovať pôvodné architektonické kvality. Bola postavená 
v historizujúcom eklek� ckom štýle. Bra� slavská Reduta je 
kultúrnou pamiatkou, sídlom Slovenskej fi lharmónie, Or-
chestra Slovenskej fi lharmónie, Slovenského fi lharmonic-
kého zboru, Slovenského komorného orchestra Bohdana 
Warchala. Predstavuje bohatý koncertný život v podobe 
niekoľko desiatok kultúrnych sezón a konania Bra� slav-
ských hudobných slávnos� , ako aj bohatý spoločenský 
život. Návštevníci mali možnosť si prezrieť nástenné deko-

rácie interiéru, farebné vitráže, štukovú zlátenú výzdobu, 
Koncertnú sieň, Malú sálu, priestor pre libresso a preskle-
né zastrešenie nádvoria. 

Dóm sv. Martina
V rokoch 1563 až 1830 bol Dóm sv. Mar� na koruno-

vačným kostolom. Súčasťou tohto dómu - katedrály je aj 
kaplnka sv. Jána Almužníka, v ktorej sú uložené jeho pozos-
tatky. Poduja� e predstavovalo je-
dinečnú možnosť vzhliadnuť krov 
lode a vstupný interiér veže. Krov 
lode predstavuje veľkú viacpod-
lažnú drevenú konštrukciu nad 
hlavnou loďou a presbytériom. 
Vstupný interiér veže predstavu-
je priestor, z ktorého sa vchádza 
úzkym točitým schodiskom do 
novogo� ckej 85 metrovej veže. 
Na vrchole veže sa nachádza po-
zlátená napodobenina uhorskej 
kráľovskej koruny. 
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V ORÁVKE
Ak by sme chceli charakterizovať túto oravskú obec, 

musíme povedať, že je to najmenšia obec v gmine Jablon-
ka z najbohatšou históriou. A aj keď už dnes nie je centrom 
hornej Oravy, túto jej niekdajšiu funkciu pocí� me hádam 
na každom kroku. O jej veľkej histórii nepochybne sved-
čí drevený kostol, ktorý stojí v centre obce a spája v se-
be mnoho mul� kultúrnych kresťanských prvkov, ktoré sú 
dnes spojením viacerých národov obývajúcich strednú Eu-
rópu. Ale keďže sa nedá neustále chváliť len tým, čo kedysi 
bolo, o aktuálnom dianí v obci som sa porozprával s rich-
tárom Józefom Kwaśnicom, ktorý mi podrobne predstavil 
všetko, čo sa v obci za posledné roky udialo a čo má obec 
na najbližšie roky v pláne.

Začnime teda od toho, čo sa v Orávke udialo. Inves� cií 
a zmien bolo viacero a to v mnohých oblas� ach. Nepo-
chybne k najväčším zmenám v Orávke patrí otvorenie gym-
názia pre žiakov z Orávky priamo v obci. To znamená, že po 
niekoľkých rokoch dovážania žiakov z Orávky do gymnázia 
v Jablonke, kam prichádzali tak� ež žiaci z Chyžného, starší 
žiaci chodia opäť do školy v rodnej obci. Základná škola 
bola teda pretransformovaná na Združenú školu, v rámci 

ktorej je základná škola, gymnázium a pre najmenších tu 
bola tak� ež otvorená materské škola.

Čo sa týka aktuálnych inves� cií, obec sa po viacerých 
rokoch snáh konečne dočkala výstavby kanalizácie. Kanali-
zácia je realizovaná z prostriedkov pochádzajúcich z európ-
skych fondov z Programu rozvoja vidieka. Aktuálne prebie-
ha výstavba v čas�  Marchevkova, neďalekej budúcnos�  by 
sa mala rozbehnúť výstavba už priamo v centre. Z výstav-
bou kanalizácie bol v Orávke dlhé roky problém s fi rmou, 
ktorá ju mala pripraviť a zrealizovať. Po niekoľkých rokoch 
prieťahov bola zmluva zrušená a na novo prebehla súťaž, 
ktorú vyhrala nová fi rma, vďaka ktorej sa výstavba kana-
lizácie v septembri t.r. naplno rozbehla. Čo sa týka čas�  
Studžonky, v najbližších rokoch by mala byť kanalizačná 
sieť do� ahnutá až sem, ale najprv treba dokončiť všetky 
čas�  v centre. Kanalizácia Orávky bude napojená na sieť 
v Jablonke, tzn. na čis� areň odpadových vôd v Jablonke. 
Avšak z tohto dôvodu bude treba v Jablonke položiť ešte 
jednu rúru na privádzanie splaškov, pretože aktuálny prí-
vod je kapacitne nepostačujúci na to, aby dokázal obslúžiť 
aj celú Orávku.

Medzi ďalšie dôležité inves� cie, ktoré nepochybne 
prispeli k rozvoju turis� ky, patria nové toalety, ktoré boli 
postavené za požiarnou zbrojnicou v centre obce pri par-
kovisku. Túto dôležitú inves� ciu docenili nielen miestni 
obyvatelia, ale hlavne turis� , ktorí čoraz v hojnejšom poč-

Centrum Orávky

Južná panoráma obce
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te prichádzajú navš� viť drevený kostol sv. Jána Krs� teľa 
v Orávke. O tom, že otvorenie a sprístupnenie kostola tu-
ristom bol dobrý nápad, svedčí fakt, že v porovnaní s vla-
ňajškom navš� vilo v roku 2012 túto pamiatku dvakrát viac 
turistov.

Pre obyvateľov obce sa javí ako veľmi dôležitý chodník, 
ktorý bol vybudovaný počas opráv hlavnej cesty pozdĺž ce-
lej obce a pri škole bolo kvôli bezpečnos�  postavené ešte 
ochranné zábradlie. Z toho však vyplýval problém z odhŕňa-
ním snehu, pretože traktor z pluhom sa na tento chodník 
nezmes� l. Oravčania to však vymysleli po svojom a teraz 
tento úsek vytvorený kvôli bezpečnos�  de�  odhŕňajú štvor-
kolkou. Obec zároveň z vlastných prostriedkov zainvestova-
la do osvetlenia hlavnej cesty. Okrem toho bola osvetlená aj 
cesta do čas�  Marchevky ako aj samotné Marchevky.

Čo sa týka bezpečnos�  na cestách, nepochybne najlep-
ším riešením bolo by vybudovanie oravského obchvatu, 
ktorý by sa � ahol od Podvlka až po Chyžné, avšak tento 
variant je v najbližšej budúcnos�  asi nereálny.

Nepochybne v plánoch, ale i v realizácii, je oprava ciest. 
To je jedna z najdôležitejších úloh obce. Napriek veľkým in-
ves� ciám, aké boli v Orávke za posledné roky zrealizované, 
zostalo predsa len trochu fi nancií na cesty. Vyasfaltovaná 
bola cesta od kostola smerom za vodu v priamom smere, 
a tak� ež Studžonky sa po mnohých rokoch dočkali asfalto-
vej cesty smerom na Jablonku. Niekoľko rokov tak chýbal 
neveľký úsek, ktorý už patrí do chotára Jablonky, tento rok 
však bol konečne vďaka podpore vojta gminy vyasfaltova-
ný. Okrem toho bolo za päť posledných rokov vyasfaltova-
ných niekoľko úsekov obecných ciest a mnohé z nich boli 
spevnené štrkom. Také spevňovanie je síce lacnejšie, ale 
i tak najefek� vnejšie je, keď je na vrchu položený asfalto-
vý koberec. Vtedy je omnoho menšia šanca, že prívalové 
dažde takúto cestu zničia. Opravované boli hlavne cesty, 
ktoré nekolidujú s kanalizáciou, aby pri jej výstavbe neboli 
čerstvo opravené cesty ničené.

Na opravu čakajú viaceré cesty v Orávke, a isto sa jej 
v neďalekej budúcnos�  dočkajú, pretože doteraz ich brz-
dil plán výstavby kanalizácie, počas ktorého budú viaceré 
cesty rozkopané. Tá je už však vo výstavbe a tak poma-
ly prichádza čas aj na opravu obecných ciest. Kedysi bol 
problém aj s odhŕňaním snehu v obci ale dnes je v Orávke 
odhŕňaná každá obecná cesta. Samozrejme, že v prípade 

výraznejšieho sneženia to chvíľu trvá, ale každá cesta je aj 
v zime prejazdná.

A aké sú plány? Nuž isto dokončenie výstavby kanali-
zácie. A keď bude ukončená táto inves� cia, začne sa vý-
stavba mostov a už spomínaná oprava ciest. Napriek fi -
nančnej náročnos�  spomínaných inves� cií richtár Orávky 
Józef Kwaśnica verí, že sa v najbližšej budúcnos�  podarí 
nájsť peniaze aj na vý stavbu športového ihriska, pre účely 
ktorého boli nad školou od farnos�  zakúpené pozemky. To 
by mohli neskôr využívať nielen žiaci združenej školy, ale 
tak� ež obyvatelia obce. Ihrisko síce v Orávke majú, nachá-
dza sa však ďaleko od školy a preto je jeho využi� e v rámci 
hodín telesnej výchovy z časového hľadiska neefek� vne.

Staré ihrisko však tento rok začalo plniť ani nie tak 
športovú, ale viac kultúrnu funkciu. Bolo na ňom zorgani-
zovaných niekoľko kultúrnych poduja� . Už tradične Sväto-
jánske zvyky, ktoré však boli akousi zaťažkávajúcou skúš-
kou pred Svetovým zjazdom Oravcov, ktorého časť v rámci 
programu bola práve v Orávke a tak� ež Gminné dožinky, 
o ktorých sme písali v predchádzajúcom čísle. Okrem toho 
sú každoročne v Orávke organizované cyklis� cké a lyžiar-
ske preteky o pohár vojta gminy Jablonka.

Ako teda vidieť, Orávka je síce malou, ale zato veľmi 
usilovnou obcou a deje sa v nej naozaj mnoho. 

Zo dňa na deň je krajšia a neustále sa rozvíja. Verím teda, 
že tento trend sa udrží aj počas ďalších rokov a keď sa do 
Orávky vrá� m o niekoľko rokov, opäť zis� m, že sa tu udialo 
toho toľko, že dve strany nepostačia na opísanie zmien.

Marián Smondek

Vyasfaltovaná cesta z Jablonky na Studžonky

Výstavba kanalizácie v časti Marchevky

ORÁVKA



Rozvoj kultúrneho povedomia Rozvoj kultúrneho povedomia a života obce Nová Belá (2)a života obce Nová Belá (2)
Tradície, zvyky a kultúra sú zdrojom poznania každej 

spoločnos� , ktorá sa snaží ich uchovať a odkázať nasledu-
júcim pokoleniam. Toto dedičstvo prenáša z generácie na 
generáciu folklórny súbor Spiš, ktorý pôsobí pri Miestnej 
skupine Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej a má svo-
je sídlo v novovznikajúcom Centre slovenskej kultúry. Ako 
veľmi dobre vieme, súbor nemôže existovať bez ľudovej 
hudby, ktorá je jeho dôležitou zložkou. Zaručuje kvalitu vy-
stúpenia a posilňuje kultúrne zážitky divákov. Niet sa preto 
čo čudovať, že každý súbor chce mať čo najlepšiu ľudovú 
hudbu. Nie je tomu inak ani v prípade FS Spiš z Novej Belej. 
V terajšom zložení je vekový priemer členov ľudovej hud-
by dosť vysoký a preto otázka získania mladšieho dorastu 
z radov hudobníkov už dlhšie obdobie trápila vedúceho 
súboru Jozefa Majerčáka, ale aj jeho samotných členov. 
V súvislos�  s tým, keď sa naskytla príležitosť podať žiadosť 
o podporu z fondov Európskej únie, neváhali a využili to. 
Podali projekt s názvom: Ľudové hranie – hudobné dielne 
s výučbou hry na husliach, base a akordeóne (poľ. Ludo-
we granie czyli warsztaty muzyczne z gry na skrzypcach, 
basach i akordeonie), ktorého autorom je vedúci súboru. 
Bol predložený prostredníctvom Združenia pre rozvoj Spi-
ša a okolia so sídlom v Nižných Lapšoch, ktorého členom 
a súčasne podpredsedom je Jozef Majerčak a ktorý reali-
zoval za žiadateľa, čiže Spolok Slovákov v Poľsku. 

Projekt slúžil pozdvihnu� u hudobného povedomia 
a zručnos�  obyvateľov Novej Belej v oblas�  hry na tra-
dičných hudobných nástrojoch (basa, husle, akordeón), 
prostredníctvom cyklu hudobných dielní. Súčasne sa  kul-
� vovala tradícia v prospech mladších generácií, ktoré sa 
týchto dielní zúčastňovali a učili sa hrať na hudobných ľu-

dových nástrojoch, ktoré sú typické pre tento región a pre 
obec Nová Belá. 

Skupinu účastníkov projektu tvorili žiaci základnej ško-
ly, gymnázia a stredných škôl. Bolo to cca 15 účastníkov. 
Nácvik hry na akordeóne a husliach prebiehal dvakrát v 
týždni v miestnych priestoroch Centra slovenskej kultúry, 
kým nácvik hry na base jedenkrát týždenne. Školiteľmi 
hry na hudobných nástrojoch (basa, husle, akordeón) boli 
skúsení hudobní inštruktori, ktorí sa venujú školeniu hry 
už dlhšie časové obdobie. Celková hodnota tohto projektu 
bola 35 791,41 zlotých, z čoho 25 000,00 zlotých pochá-
dzalo z európskych prostriedkov a ostatné fi nancie zado-
vážil Spolok Slovákov v Poľsku. V rámci vlastných zdrojov 
žiadateľ využil aj svoje ľudské zdroje, priestory, propagač-
né možnos�  pri realizácií a po ukončení projektu.  

Hodno� ac výsledky a výstupy z tohto projektu môže-
me konštatovať, že bol začatý cyklus kultúrnych poduja�  a 
v rámci nich vystúpenia účastníkov projektu a rozvoj nové-
ho druhu ak� vít - koncertov. Vďaka tomu vznikol priestor na 
prezentáciu nadobudnutých schopnos�  účastníkmi projektu. 

Ako uviedol autor projektu, podnetom pre vytvorenie 
a realizáciu takejto úlohy bol klesajúci záujem o tradičné 
ľudové nástroje a zručnosť hry na nich. Je potrebné zaujať 
mladých ľudí, najmä de� , aby vedeli, aké ľudové hudobné 
nástroje sú príznačné pre ich bydlisko. Súčasne je to ďa-
lekosiahla inves� cia do mladého pokolenia, ktorá zaruču-
je prenesenie tradície a jej záchranu pred upadnu� m do 
zabudnu� a. Ďalším dôležitým prvkom je záruka kon� nu-
ity lokálnej tradície. Sleduje sa týmto aj zvýšenie záujmu 
o ľudovú hudbu a prispelo to � ež k zvýšeniu kultúrneho 
povedomia obce.
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De�  a mládež s radosťou uvítali ponuku školenia hry 
na ľudových hudobných nástrojoch vo vlastnej obci. Tak-
to mohli svoje záujmy a nadanie rozvíjať priamo vo svo-
jom bydlisku. Okrem toho aj zmysluplne trávili voľný čas. 
Nástroje, na ktorých sa školili, boli nakúpené do projektu 
a po jeho ukončení sa stali súčasťou vybavenia ľudovej 
kapely folklórneho súboru Spiš a budú sa používať počas 
jeho vystúpení. To bola pre niektorých účastníkov záro-

veň jediná možnosť, ako sa dostať k ľudovým 
hudobným nástrojom, keďže sami by si nemali 
možnosť kúpiť takýto nástroj a ani sa dostať na 
takéto školenie. Bola to veľmi dobrá inicia� va, 
ako sprístupniť mladým možnosť nácviku pria-
mo v bydlisku bez dodatočných nákladov. 

Vďaka tomuto projektu získala ľudová hudba 
nových členov, ktorí oboha� a jej zloženie a tým 
sa zvýší jej úroveň, čo budú môcť diváci ohod-
no� ť pri najbližších vystúpeniach súboru. 

Na záver projektu sa všetci účinkujúci v pro-
jekte zišli na javisku, kde prezentovali počas 
polročného školenia získané zručnos� . Bolo 
zrejmé, že úsilie školiteľov a aj žiakov nevyšlo 
nazmar. Bol to pekný zážitok počúvať nových 
nadšencov ľudovej hudby a dúfajme � ež nádej-
ných hudobníkov, ktorí sa na základe doteraj-
ších skúsenos�  budú naďalej zaujímať o hru na 
ľudových hudobných nástrojoch a svoje schop-
nos�  budú v rámci možnos�  stále rozvíjať. Bola 

to prvá prezentácia účastníkov projektu v rámci celého na-
plánovaného cyklu.

Projekt splnil svoje poslanie, čiže vzbudil záujem u mla-
dých ľudí o ľudové nástroje a školenie hry na nich. Zároveň 
oslovil aj mladšie de� , ktoré so záujmom a obdivom pozerali 
na svojich starších kamarátov účinkujúcich na doskách javiska. 

Agáta Jendžejčíková

Koncert účastníkov projektu. Foto: J. Majerčak

Operacja, której celem jest podnoszenie świadomości i umiejętności mieszkańców Nowej Białej z dziedziny gry na tradycyjnych 
dla tej miejscowości instrumentach (bas, skrzypce, akordeon) poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych, jest współfi nansowana

Ľudové hudobné nástroje nakúpené do projektu.
Foto: J. Majerčak
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Hádam nikto v našom krajanskom prostre-
dí ani na chvíľku nezapochybuje, že Pola Negri, 
vlastným menom Apolónia Chalupcová, mala 
slovenský pôvod. Meno Adama Chalupca sa 
v našom krajanskom časopise Život objavova-
lo od začiatku, od jeho založenia v roku 1957. 
Ináč je to na Slovensku, kde meno, ktoré pre-
slávila slávna hviezda svetového nemého kina 
Pola Negri, je len zriedka stotožňované s Apo-
lóniou Chalupcovou. 

Apolónia, Pola, sa narodila sa v Lipne pri Toruni, kde 
sa usadil po odchode z kysuckej dediny Nesluša jej otec, 
Juraj Chalupec, zručný remeselník – drotár. Matkou bola 
Eleonóra, rodená Kelczewska. V poľskej literatúre jej 
meno popoľš� li a väčšina prameňov ju uvádza pod me-
nom Chałupiec, čo je v rozpore s odpisom rodného listu 
vyhotovenom na Matričnom úrade v Lipne v roku 1960. 
Spomenutý krajan Adam Chalupec bol ďalekým príbuz-
ným Poli Negri, obaja pochádzali z tej istej kysuckej rodiny, 
ktorá emigrovala do Poľska.

Pri príležitos�  25. výročia úmr� a tejto mimoriadnej 
postavy svetového kina zorganizovalo Múzeum v Sosnov-
ci dňa 12. septembra 2012 medzinárodnú konferenciu 
pod názvom Pola Negri, hviezda svetového kina, ktorej sa 
zúčastnili slovenskí a poľskí odborníci, aby zhodno� li vý-
znam jej diela a prínos pre svetovú kinematografi u.

Na konferencii odzneli veľmi zaujímavé referáty týka-
júce sa jej kariéry. Piotr Kulesza z múzea kinematografi e 
v Łodzi rozprával na tému Pola Negri – cesta k sláve. Pri-
mátorka rodného Lipna, Dorota Łańcucka, sa zaoberala zo 
súčasného pohľadu veľmi aktuálnou témou Pola Negri, 
hviezda a celebritka. Slovenskú stranu zastupovali dvaja 
referen� , a to: Viliam Jablonický, fi lmový kri� k z Bra� slavy, 
ktorý predniesol mimoriadne zaujímavú prednášku Pola 

Pola Negri, hviezda svetového nemého kina 
so slovenskými koreňmi

Negri vo vedomí Slovákov a Veronika Pauková z Kysuckého 
múzea v Čadci, ktorá referátom Dobyvateľka Hollywoodu 
s poľsko-slovenskými koreňmi pripomenula rodné ovzdu-
šie kysuckej obce Nesluša a korene hviezdy, ktorej niekto-
rí, vzhľadom na postavy, aké hrala, pripisujú židovskú, ba 
dokonca aj rómsku národnosť, čo samozrejme nie je prav-
da. Rodina Chalupcových mala slovenský pôvod. Lokálnym 
prvkom, spojeným so Sosnowcom, bol referát Jana F. Le-
wandowského z Regionálneho kultúrneho strediska v Ka-
toviciach Hrabia Dąbski – manžel Poli Negri, ktorý vyrastal 
práve v tomto meste.

Doplnením konferencie bola prezentácia dvoch fi lmov 
– znovuobjaveného slovenského, vyrobeného v roku 1969, 
ktorý v Archíve Slovenského fi lmového ústavu vypátral 
a pripravil na jeho prvé uvedenie v Poľsku Viliam Jablonický, 
symbolicky pomenovaný Pola Negri Legenda a skutočnosť, 
ktorý vyrobila Československá televízia v Bra� slave a fi lm 
Život je snom vo fi lme, vyrobený v roku 2006 v USA, ktorý 
režíroval Mariusz Kotowski. Ďalším doplnením konferencie 
bola výstava Pola Negri – legenda kina, prezentujúca foto-
grafi e, plagáty, kresby a publikácie uverejňované v dobovej 
tlači, dokumentujúce život a svetovú kariéru hviezdy, od 
Varšavy, kde navštevovala baletnú školu, cez Petrohrad, 
kde hrala hlavnú úlohu v hre Nemá v Por� ci, Berlín a Ne-
mecko, kde od roku 1917 v spolupráci s režisérom Ernes-
tom Lubitschom nakrú� la takmer 20 celovečerných fi lmov 
a stala sa najpopulárnejšou herečkou nemého fi lmu, až po 
Holly wood. Fotografi e stvárňujúce množstvo hlavných pos-
táv vo fi lmoch ako Oči múmie Ma, Carmen, Kolotoč života, 
Madame Dubaryová, Comtesa Doddyová, Horská mačka, 
Krvná pomsta, Román Montmartru, Bella Donna – travič-
ka, Klárina, Kvet noci, Na východ od Suezu, Čarodejnica, 
Traja hriešnici, Láska herečky a mnohých ďalších, dotvára-
li životnú kariéru Apolónie Chalupcovej. Herečka zomrela 
3. augusta 1987 v San Antóniu v štáte Texas.

Ľudomír Molitoris

Viliam Jablonický

Apolónia 
Chalupcová

Účastníci konferencii
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (12)
 „Hen je, tuším, ...Palino Gala,” mykol rukou otca Jojo, 

ukazujúc k plotu, ktorý oddeľoval dvor saleziánov od zbú-
raných garáží. Pohli sa tým smerom, ale už na prvý pohľad 
bolo otcovi čudné, ako meravo je ten Paľo opretý o dreve-
ný stĺp. Keď prišli bližšie, uvideli, že je mŕtvy a zostal v tejto 
grotesknej polohe tak, ako ho črepina zasiahla zozadu do 
krku, čo spredu nebolo vidieť. Tvár bola sinavá, odkrvená. 
Nebolo času zotrvať pri každom mŕtvom, ktorého poznali, 
dlhšie, lebo neďaleko za ozývalo stonanie a to už zazreli 
známe tváre Radeckých. „Otec, hen je Tóno,” ukázal Jojo 
na svojho kamaráta, ktorého ráno stretol s mamou na ces-
te z rínku. Ležal pod su� nami. Mal zavalené nohy časťou 
múru a rodičia sa snažili ho vypros� ť a skrá� ť jeho utrpe-
nie. Keď im pomohli, pobrali sa ďalej. Nakoniec sa predsa 
len dozvedeli od rodičov, ktorí ich už predišli pri hľadaní 
svojich chlapcov, že ich Karol je živý a zdravý a že celá sku-
pina, čo sa zachránila pred úlomkami po zásahu susednej 
budovy pod biliardovými stolmi, utekala do bezpečia hore 
na Zobor.

Otec sa trochu upokojil, i keď už oľutoval, že zobral 
chlapca so sebou. Rozhodol sa, že pôjde k svojmu zamest-
návateľovi vypýtať auto a odvezie celú rodinu na Zobor, 
keď mu sused Hajnala ponúkol pivnicu, kam by sa načas 
spoločne ukryli. Znovu sa teda vydali naspäť na Vŕšok naj-
skôr pomedzi rozbité povozy a mŕtvoly koní povozníkov na 
Farskej ulici až k ich činžiaku a za križovatkou pokračovali 
Farskou ďalej ku kláštoru, kde bolo veľké rumovisko. Zda-
lo, že celý kostol je zničený.

„Chlapče, všade je to rovnaké, samá spúšť po bom-
bách, Bože a tých mŕtvych!” Keď prišli na úroveň ulice Pri 
synagóge, videli nové ohnisko skazy a horiace zbúranisko. 
Ani sa tade nedalo zísť na korzo. Prešli ešte kúsok ďalej po 
Farskej a potom zabočili nahor Školskou ulicou k piaris� c-
kému gymnáziu na Vŕšku. Aj tu boli priame zásahy a znovu 
samá spúšť: kopy sute a z nich vyčnievajúce kusy nosných 
drevených trámov zo stropov a všadeprítomné drôty z po-
vrchových elektrických a telefónnych vedení... Tam kde 
prach ešte celkom neopadol, prenikal do pľúc a zadúšal.

Pred piaris� ckým kostolom narazili na celú kopu mŕt-
vych, kto rých zrejme skosili guľomety, ako vybiehali z kos-
tola. Naraz zasta li a otec akoby zmeravel, upreto hľadel na 
dvojicu ľudí s malým vozíkom. Vtedy si aj Jojo všimol, že 
sú to Šalamúnovci. Nikoho si nevšímali a ťahali vozík, na 
ktorom mali naložené dve mŕtve dievčatá: svoju dvanásť-
ročnú dcéru a Nevlahovú... Veď to boli jeho spolužiačky! 
Teraz preskočil úžas z otca na syna. Naraz pocí� li veľkú 
únavu v nohách. Otec sa pozrel na Joja a videl, že je bledý 
ako ten Palino pri tom plote. Cí� l, že už ďalej nevydrží... 
Sadol si na kus zvalenej sochy a jeho telom zalomcoval � -
chý zúfalý plač... Všetko, čo sa udialo doteraz, chápal akosi 
neosobne. Stále sa mu darilo udržiavať si vnútorný odstup 
od udalos� , aj keď ich sám prežíval. Ale teraz sa jeho vratká 
duševná rovnováha naraz zrú� la...

Nevedno, koľko takto presedeli. Prvý sa prebral Jojo. Pre-
trel si oči, akoby si až teraz uvedomil, kde je, že každú chvíľu 
môžu nale� eť lietadlá a masakra bude pokračovať. Pozrel sa 
na otca vedľa seba, sedel s hlavou opretou v dlaniach. Lenže 
Jojo ho vytrhol zo šoku. „Tato, musíme za mamou. Poďme 
po auto!” povedal hlasom, ktorého tón prekvapil otca a vy-
� ahol z tupej letargie. Pozrel sa na syna a uvedomil si, že 
jeho synovi skončil chlapčenský vek... Znovu sa pozreli na 
kopy mŕtvol a ľudí, ktorí sa motali pomedzi nimi a s plačom 
si odnášali najbližších. Uvedomili si zodpovednosť za svojich 
najbližších, za Karola, za mamu... Pobrali sa teda kúsok po 
Vŕšku k Hornotabánskej a potom k činžovým domom pri pa-
lote smerom k Ponitrianskemu regulačnému družstvu.

Svetlo v temnotách...
Lebo skrze Mojžiša bol daný zákon,
ale skrze Ježiša Krista stali sa milosť a pravda.
Jn 1,17.

V pondelok ráno okolo deviatej, ako obvykle po skonče-
ní bohoslužby, ktorú slúžieval v kláštorskom kostole (dnes 
farský kostol Dolného mesta) na Farskej ulici, vracal sa 
prefekt kňazského seminára v Nitre Štefan Janega späť do 
seminára. Cesta ho viedla dolu Farskou ulicou k župnému 
domu. Keď sa dostal na úroveň námes� a pred kostolom 
sv. Michala a pozrel sa doprava dolu Kupeckou, prekvapilo 
ho, koľko ľudí sa už hneď zrána tmolí v meste a smeruje k 
mestskému domu a možno na trhovisko, ktoré v tom čase 
bolo za starým Mestským domom pri pošte. Pondelok je 
trhový deň, pomyslel si, okrem toho začína veľkonočný týž-
deň, veľkonočné sviatky, najväčšia udalosť cirkevného roka. 
A možno ľudí vy� ahlo z domu slnečné ráno, ktoré veš� lo 
pekný jarný deň. Pokračujúc v ceste vrá� l sa v myšlienkach 
k svojim vlastným problémom, ktoré mu vírili hlavou, než 
aby sa zastavoval nad problémami mesta krátko pred prí-
chodom frontu. Tento vysoký š� hly muž okolo tridsaťpäťky 
ako katolícky kňaz nebol síce zaťažený starosťami o svoju 
rodinu, o ženu a de� , ktoré by v tomto veku určite mal, ale 
zato staros�  mal omnoho viac. Bol prefektom nitrianskeho 
seminára na prípravu katolíckeho kňazského dorastu a mal 
na staros�  desiatky mladých dospievajúcich chlapcov, vlast-
ne už mužov, ktorí sa v seminári pripravovali na kňazské 
povolanie. Na jeho hlave ležalo veľa povinnos�  spojených 
s prevádzkou seminára, s programom výučby a duchovnej 
formácie mladých ľudí, s ich každodenným programom čin-
nos�  a denným poriadkom, ubytovaním, stravovaním a so 
všetkým, čo k tomu patrí. Teraz, v čase nadchádzajúcich bo-
jových udalos�  spojených s príchodom frontu, sa k tomu 
pridružovala aj starosť o ich bezpečnosť.

Keď prišiel na Župné námes� e, prešiel podjazdom v pra-
vej čas�  budovy, kde sa opiera župný dom o Horný palá-
nok, a vstúpil do priestoru Horného mesta. Nepokračoval 
priamo strmou Kráľovskou cestou (predtým Vazulova ulica) 
smerom k Nitrianskemu hradu, ale zamieril vpravo Samo-
vou ulicou smerom na Pribinove námes� e. 

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, 183 s.)
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V dnešných potulkách po Žilinskom samosprávnom 
kraji ukončíme návštevu atrakcií a zaujímavos�  Liptova 
a vyberieme sa do jedného z ďalších pekných svojráznych 
kútov severného Slovenska, ktorý leží na hranici troch štá-
tov Európskej únie: Slovenska, Česka a Poľska, zvaného 
Kysuce.

DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Relax Služby Príroda Šport
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Liptov je regiónom, kde sa nachádza viacero unikát-
nych prírodných krás. Takouto je nepochybne aj národná 
prírodná pamiatka Demänovská ľadová jaskyňa, ktorá leží 
v Nízkych Tatrách cca 10 km od Liptovského Mikuláša. Mô-
žete v nej obdivovať trvalo zaľadnené priestory a z povaly 
visiace ľadové stalak� ty, ktoré vytvárajú unikátnu, priam 
umeleckú scenériu. Sú tu tak� ež priestory bez trvalejšie-
ho zaľadnenia s kvapľovými útvarmi. V minulos�  jaskyňa 
bývala domovom jaskynných medveďov, ktorých kos�  ľu-

Jánošíka, ale aj históriu a plynu� e 
života v obci. Na kopci priamo v cen-
tre sa zas vypína monumentálna 
nerezová socha najslávnejšieho ter-
chovského rodáka. Určite sa však 
opla�  vidieť aj kostolík zasvätený 
vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi 
s prekrásnym vyrezávaným betlehe-
mom či zaujímavé spracovanie krížo-
vej cesty, ktorá vedie z centra obce 
na vrch Oravcové.

LIPTOV REGION CARD
Liptov, podobne ako Orava, má svoju regionálnu kartu 

zliav, ktorú môžete získať, ak sa ubytujete minimálne na 
dve noci u niektorého z partnerov. Na základe tejto karty 
môžete získať výhodné zľavy od 10 až do 50% na vstupy 
do viac ako päťdesia� ch atrakcií a výletných miest Liptova. 
Kde konkrétne? Dozviete sa na www.liptovcard.sk.

KYSUCE
Severozápadný kút Slovenska – Kysuce sú ďalšou svoj-

ráznou oblasťou Slovenska a súčasťou Žilinského samo-
správneho kraja. Tento kraj je vyhľadávaným miestom 
milovníkov prírody, turis� ky, športu, ale � ež histórie a pút-
nikov. Nachádza sa tu niekoľko rarít európskeho či sveto-
vého významu, ako napríklad jediný stredoeurópsky ropný 
prameň svojho druhu v obci Korňa alebo kamenné gule 
v Milošovej tzv. Megoňky, ktorých záhadný pôvod nebol 
dodnes objasnený. Unikátne položenie Kysúc na pomedzí 
troch štátov Schengenského priestoru umožňuje návštev-
níkom voľné prekračovanie hraníc a neobmedzené pozná-
vanie krás i rôznorodej kultúry zo Slovákmi susediacich 
slovanských národov.

Potulky po Žilinskom samosprávnom kraji

dia dlho považovali za pozostatky drakov. Zaujímavosťou 
je, že na stene jaskyne sa nachádzajú podpisy významných 
historických osobnos�  a to už z 18. storočia, medzi nimi 
i osobnos�  známych zo slovenských dejín, ako napríklad 
Michala M. Hodžu či Sama Chalúpku. Od parkoviska sa do 
jaskyne dostanete serpen� novým chodníkom približne za 
20 minút, pričom tento chodník má náučný charakter s in-
formačnými tabuľami. Samotná prehliadka trvá 45 minút 
a nezabudnite sa dobre obliecť, lebo teplota v jaskyni ne-
vystúpi ani počas letných mesiacov nad 3°C.

TERCHOVÁ
Relax Služby Príroda
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Rodisko najznámejšieho slovenského zbojníka a hlav-
ného hrdinu ľudovej slovesnos�  v minulos�  Juraja Jánoší-
ka, ktorý sa stal symbolom živelnej revolty – to je rázovitá 
považská obec Terchová. Preto tu samozrejme môžete vz-
hliadnuť etnografi ckú expozíciu mapujúcu životný príbeh 

Monumentálna socha Jánošíka

Z demänovskej doliny 
je pekný výhľad

Trvalo zaľadnená 
časť jaskyne
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MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY 
VO VYCHYLOVKE

Relax História Príroda Služby

����� ������� ����� ���

Ak vás zaujíma ľudová architektúra typická pre ten-
to región, určite nevynechajte múzeum kysuckej dediny, 
ktoré sa nachádza v chránenej krajinnej oblas�  Kysuce, 
v katastri obce Nová Bystrica – časť Vychylovka. Expozícia 
je inštalovaná vo voľnej prírode a ide v podstate o rekon-
štrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia spojenú 
s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i 
kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. storočia a 
prvej polovici 20. storočia. Okrem obytných domov a hos-
podárskych budov tu nájdete mlyn, pílu, krčmu, ale aj ka-
plnku a cintorín s typickými železnými krížmi. Vo viacerých 
domoch sú nainštalované pôvodné zariadenia a pri nich 
políčka prezentujúce trojpoľný systém hospodárenia. Po-
čas sezóny, v máji až októbri, sa tu konajú nedeľné tema-

Prirodzený výtok 
ropy v Korni je 
stredoeurópskym 
unikátom

Kamenné gule 
v Milošovej sú 

svetovou raritou � cké programy s ukážkami tradičných výrobných techník 
či vystúpeniami regionálnych folklórnych súborov. Unikát-
nou súčasťou múzea je funkčná historická lesná úvraťová 
železnica, ktorá spájala Kysuce s Oravou, pričom dokázala 
prekonať veľké výškové rozdiely na krátkej vzdialenos� . 
V minulos�  ňou bolo prepravované vyťažené drevo, dnes 
sa na nej môžu zviesť návštevníci skanzenu a obdivovať tak 
technickú zručnosť a um našich predkov.

MARIÁNSKE PÚTNICKÉ 
MIESTO ŽIVČÁKOVÁ

Relax Príroda

������� �����

Na svoje si na Kysuciach iste prídu aj veriaci katolíci, 
keďže sa neďaleko mesta Turzovka, na vrchu Živčáková, 
nachádza mariánske pútnické miesto. Podľa miestneho 
chlapca sa tu v roku 1958 zjavila Panna Mária. O 35 rokov 
neskôr bola na mieste zjavenia postavená kaplnka Panny 
Márie kráľovnej pokoja. V októbri 2008 vyhlásil žilinský 
biskup Tomáš Galis horu Živčáková za ofi ciálne marián-
ske pútnické miesto i miesto modlitby a vysvä� l základný 
kameň budúceho chrámu. Počas celého roka, ale najmä 

Kysucký skanzen vo Vychylovke

Historická lesná úvraťová železnica

Pútnické miesto Živčáková navštevuje množstvo veriacich

počas mariánskych sviatkov, sa tu konajú spoločné i in-
dividuálne púte veriacich. V areáli pútnického miesta sa 
nachádza � ež niekoľko prameňov s vyvierajúcou ozdravu-
júcou vodou, ktorá nikdy nezamŕza.

Milica Majeriková-Molitoris

SLOVENSKO
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PO STOPÁCH MINULOSTI

II. Patrón, farár, učiteľ, sluhovia kostola
1. Patrón

Je dobrovoľný biskupský príspevok.

2. Farár
Terajším farárom je Ján Schlitz, 42-ročný, vysvätený za 

kňaza ostrihomským sufragánom Mikulášom Rauscherom 
dňa 24. augusta 1814 v Trnave. Do aktuálneho bene� cia 
bol ustanovený vizitujúcim biskupom 15. januára 1829. 
Teologické štúdiá bez gradu urobil v generálnom seminári 
v Trnave. O duše sa staral v Spišskom biskupstve 14 rokov 
na rozličných miestach, v terajšom bene� ciu je štvrtý rok.  

3. Kaplán - nič

4. Učiteľ
Učiteľom je  Jozef Hampl, 45-ročný, ženatý, vho dný na 

povolanie učiteľa. Neabsolvoval žiaden učiteľský ústav, ve-
die riadny život, dobrého chovania, s ľuďmi pokojne naží-
vajúci, k žiakom jemný, poslušný farárovi, v povinnos� ach 
presný. Vyznanie viery zložil pri nástupe do úradu. Volí ho 
farár v konkurze dištriktuálneho dekana, so súhlasom ve-
denia obce; biskup je toho názoru, aby �  čo ukončili pre-
parandiu a majú vysvedčenie boli v konkurze uprednost-
není, o čom sa rozhoduje aj v tejto vizitácii.

5. Učitelia - nič

6. Syndikus kostola - nič

7. Kostolníci
Kostolníci sú: Matej Blazoň, 49-ročný a Ján Kaľata, 32 

ročný, medzi nimi niet rozporov, obaja sú dobrých mravov, 
statočného života, v službe kostola sú verní, jedného volí 
obec, druhého farár, každého môže prepus� ť farár, ak zis�  
nejaký prečin. 

8. Kurátor dobročinného inštitútu - nič

9. Hrobári
Túto službu robia pas� eri stád, okrem nich niet nikoho. 

10. Babice
Babice sú dve: Hedviga Zacharovičová, 57-ročná a Kata-

rína Mošová, 65-ročná, obidve riadneho a usporiadaného 
života. Farár ich poučil, ako majú v prípade nutnos�  udeliť 
krst a vyskúšal ich aj chirurg. Volí a uvoľňuje ich obec pod 
dohľadom Stoličného úradu, keď sa zis�  u nich nejaký ne-
dostatok, napravuje to farár. 

11. Domácnosť farára
Do domácnos�  farára patria: Andrej Nemec, 20-ročný, 

Vojtech Gavenda, 18-ročný, Mária Čičonová, kuchárka, 39-
ročná, Rozália Jeleňová, pomocnica, 20-ročná. Všetci majú 
dobrú povesť, chovanie, katolíci, vážia si vrchnos� , voči 
farníkom sú ľudskí. 

III. Povinnosti cirkevných osôb 
s nimi spojených
1. Povinnosti patróna - nič

2. Povinnosti farára
Farár je povinný: zotrvávať stále v svojom bene� ciu, 

bez súhlasu ordinára nemôže na dlhšie odísť; má nosiť 
tonzúru a odev klerika, starať sa o kostol a jeho dôstoj-
nosť, � ež o kríže, kaplnky a sochy. Pri bohoslužbách má 
zachovávať poriadok, podľa zvyku v nedele a sviatky o 10. 
hodine je slávnostná omša, kázeň vždy z kazateľnice, po-
obede o 3. hodine sú vešpery, litánia a katechézka pre ľud. 
V posviatočné a všedné dni býva � chá omša. V nedeľu 
a sviatky - podľa pápežskej buly - obetuje omšu za ľud far-
nos�  a vkladá modlitbu za apoštolského kráľa. Fundačné 
omše má presne odslúžiť, � e sú nasledujúce: 24 omší za 
duše Mar� na Čechoviča a súrodencov, 30 omší za Andreja 
Chrobáka a súrodencov, 12 omší za Jána Vernaja - ich ta-
buľka je v sakris� i, a odslúženú omšu má presne zapísať do 
na to určeného registra. Farár je povinný pripraviť procesie 
a prosby v určené dni a v určenom poriadku: Na Obetova-
nie Pána, kántrové dni, sv. Marka, Božie Telo, Kvetnú ne-
deľu, Vzkriesenie. Oznámiť ľudu sviatky a povinné pôsty, 
Božie slovo kázať ľudu v jeho reči, katechézky a inštrukcie 
vykonať presne v určený čas a starať sa aj o Cigáňov a tu-
lákov, aby sa vedomos�  o viere a mravoch dostali všet-
kým. Krst udeľovať v prípade potreby v kostole, napomí-
nať a pripraviť tých,  čo ešte neprijali sviatosť birmovania. 
Takisto pripraviť na prija� e sviatos�  Eucharis� e, odporú-
čať prijímanie na sviatky Pána, Mena Ježiš, Ježiša a Márie, 
odpust, Božie Telo a cez jeho oktávu a ako určujú úpravy 
cirkevnej vrchnos�  vyložiť Najsvätejšiu Sviatosť k verejnej 
poklone. Chorým prinášať Sviatosť oltárnu so zvončekom 
a svetlom v sprievode učiteľa, odetý v superpelicey a štó-
le. Sviatosť zmierenia - ak to potreba nevyžaduje ináč - 
udeľovať v kostole odetý v superpelicey a štóle a vydávať 
potvrdenia o veľkonočnej spovedi. Navštevovať chorých aj 
keď nie je k nim volaný, potešovať ich duchovne, nevylie-
čiteľne chorých povzbudzovať ku prija� u sviatos�  a zomie-
rajúcim udeliť Via� cum, plnomocné odpustky a pápežské 
požehnanie. Podľa nariadenia Tridentského koncilu vyža-

Preklad z latinského originálu: prof. Jozef Šimončič

FARNOSŤ  NOVÁ BELÁ V ROKU 1832 (2)
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dovať od snúbencov trojité ohlášky, veriacim vysvetľovať 
pri každej príležitos�  prekážky manželstva a napomínať 
k ich objaveniu. Nepripus� ť snúbencov k uzavre� u svia-
tos�  manželstva bez prípravy a zdôrazniť vážnosť a povin-
nos�  z tejto sviatos� . Nesobášiť snúbencov z inej farnos�  
bez súhlasu tamojšieho farára, potvrdenia prípravy a ohlá-
šok. Nesobášiť cudzích poddaných bez súhlasu zemepána, 
vojakov bez súhlasu veliteľov a vojenských kurátov, Bavo-
rákov bez emigračného súhlasu, metalurgov bez predlo-
ženej Arbeitsze� el. Sobášiť vždy v kostole, pred dvoma 
svedkami. Nesobášiť v zakázanom čase, iba ak na základe 
udeleného dišpenzu. Nesobášiť ľahkomyseľne chlapcov 
pod 18 rokov a dievčatá pod 16 rokov. Pomáhať upoko-
jovať manželské roztržky. Starať sa, aby de�  z miešaných 
manžels� ev boli vychovávané v katolíckej viere, aby žiaci 
dostali základy viery - preto treba raz týždenne vyučovať 
v škole. Chudobných a biednych nielen potešovať, ale aj 
skutočne a v každom čase pomôcť skutkom i potravina-
mi. Brániť práva farnos�  a kostola. Študovať knihy svojho 
stavu a  ochraňovať knihy - spísané v prílohe A - patriace 
do majetku fary. Nevlastniť, nečítať a nedávať čítať žiadne 
zakázané knihy. Podľa úpravy diecézneho biskupa vlastné 
knihy po smr�  nechať v majetku farskej knižnice. Zapiso-
vať presne a úplne podľa úradných čísiel do  protokolu krá-
ľovské nariadenia a úpravy cirkevných vrchnos�  aj úradne 
expedované, viesť presne a čisto matriky, v určenom čase 
ich predkladať na kontrolu dekanovi a na začiatku ob-
čianskeho roka predložiť kópiu matrík dekanovi, ktorý ich 
potvrdené a podpísané predloží Biskupskému úradu. Zú-
častňovať sa dištriktuálnych porád, zaujímať sa o prerokú-
vané problémy, so všetkou skromnosťou a zdržanlivosťou 
zachovávať spôsoby. Napokon, ak by sa mu robila krivda 
či podozrenia, nech sa obrá�  podľa vážnos�  prípadu na 
príslušnú inštanciu.

3. Povinnosti kooperátora či kaplána - nič

4. Povinnosti učiteľa
Povinnosťou učiteľa je vo všedné dni otvoriť a zavrieť 

kostol, pripraviť všetky potrebné veci k akejkoľvek pobož-
nos� , obliekať kňaza, zažať svetlá, hrať na organ, pred-
spevovať ľudu, v ostatných iných povinnos� ach asistovať 
farárovi. Mimo kostola zvoniť na Anjel Pána, na bohosluž-
by a na pohreby, byť vzorom pre ľudí, obhliadať mŕtvych, 
sprevádzať farára pri návšteve chorých. Ako učiteľ vyučo-
vať 10 mesiacov, každý týždeň 5 dní, denne 4 hodiny čí-
tanie, písanie, počty a náboženstvo, používať predpísané 
učebnice pre de� , ľudí v nedele a vo sviatky pred boho-
službami učiť spievať. Keď je aj notárom mestečka, nech 
nezanedbáva úradné povinnos� , nech sa úprimne stará 
o všetko. 

5. Povinnosti učiteľov - nič

6. Povinnosti syndika - nič

7. Povinnosti kostolníkov

Kostolníci majú povinnosť v nedeľu a vo sviatky otvárať 
a zatvárať kostol, zachovávať jeho čistotu, k bohoslužbám  
zažíhať a zhasínať svetlá, uschovávať paramenty, chodiť so 
zvončekom po kostole, inkasovať úroky od kapitálu a re-
štancie kostola a podľa tunajšieho zvyku zbavovať sviečky 
zaschnutého vosku. 

8. Povinnosti kurátora dobročinného inštitútu - nič

9. Povinnosti hrobára
Povinnosťou hrobárov je vykopať hrob do hĺbky jednej 

siahy, zachovávať rad, rešpektovať úpravy úradníkov o čis-
tote. 

10. Povinnosti babíc
Babice sa starajú, aby novonarodené de�  boli rýchle 

prinesené ku krstu, v prípade potreby krs� a de� , rodičkám 
majú rýchle pomáhať, im a deťom majú venovať prísluš-
nú starostlivosť a rodičky majú sprevádzať do kostola na 
vádzku.

IV. Príjem cirkevných osôb a osôb 
s nimi spojených
1. Príjem farského kostola

Pred požiarom celého mestečka s kostolom i farou 9. 
septembra 1784 vlastnil kostol 5 pozemkov, štyri neďaleko 
od neho, na konci mestečka, piaty s veľkou záhradou, kde 
stál domček, ktorý vynášal kostolu ročne 10 zl.  Zemepán 
� eto pozemky sčas�  ponechal prázdne, sčas�  ich prene-
chal správe obce, kostolu ich nevrá� l. Pre znovunadobud-
nu� e týchto  pozemkov okrem dvoch svedkov, miestnych 
obyvateľov obce nesvedčili žiadne iné dokumenty; faráro-
vi sa ukladá, aby interpeloval u zemepána, žeby sa v bu-
dúcnos�  � eto pozemky vrá� li kostolu. 

V hotovos�  má kostol: 1) základinu Andreja Chrobáka, 
miestneho farára 74 zl 4 ¾ den na večné svetlo, tá je ulo-
žená roku 1805 u baróna Andreja Horváta z Plavča  a 27. 
novembra 1805 intabulovaná u Spišskej stolice. 2) má 
vklady ničím nezaťažené, spolu 147 zl 4 den, z toho bolo 
40 zl uložených roku 1810 u baróna Horváta a roku 1811 
intabulovaných u Spišskej stolice, 18 zl 4 den uložených 
vo Verejnom fonde; požičané na úrok so zárukou u meš-
ťana v Podolínci: roku 1823 14 zl Štefanovi Kšenčakovi, 
roku 1829 25 zl Matejovi Sigmondovi, obyvateľovi Novej 
Belej, roku 1832 50 zL. Michalovi Goreckému. Žiadne ve-
rejné ťarchy kapitál kostola nemá. Vrchnos� am a mrzutým 
dlžníkom promptne pla� . Ani farár, ani nikto iný, kto nie je 
oprávnený manipulovať s kapitálom, bez súhlasu biskupa 
nemôže v svojom mene hýbať s peniazmi kostola, ani ich 
dať do árendy. Ďalej má kostol ešte príležitostný príjem 
od jedného zvonenia 9 den; od jednej sviečky na hrobe so 
súhlasom obce 18 den; dar od obce na sväté olejky 1 zl 12 
den;  z Novákovej a Vennajovej fundácie 3 zl 30 den. 

 Pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Národná iden� ta je základom každého národa a zvlášť 
členov národnostných skupín žijúcich mimo svojej vlas� . 
Súčasne je to vždy aj zápas o udržanie národného pove-
domia, kultúry a jazyka medzi nasledujúcimi generácia-
mi. Dôležité je, aby sa u mladých ľudí formoval vzťah k 
svojmu kultúrnemu dedičstvu a nehanbili sa k tomu ot-
vorene hlásiť. Nezriedka si mnohonárodnostné prostre-
dia nevedia vážiť prínos a bohatstvo inej kultúry, preto 
je potrebné o tom hovoriť. Často mylné zdanie vyplýva z 
nevedomos�  a obavy z neznámeho. Prezentácia menšiny 
navonok pomáha odstraňovať predsudky voči nej a umož-
ňuje ju lepšie spoznať. Tomuto má slúžiť aj na začiatku 
októbra t.r. otvorená na Pedagogickej univerzite Komisie 
národného vzdelávania zaujímavá didak� cká výstava s 
názvom Som od� aľto. Mnohonárodnostné Poľsko (poľ. 
Jestem stąd. Polska wielu narodów) venovaná národnost-
ným menšinám žijúcim na území Poľskej republiky. Je to 
výsledok projektu, ktorý realizovalo Pracovisko histórie 
a kultúry etník a národnostných menšín Ústavu histórie 
Pedagogickej univerzity Komisie národného vzdelávania 
v Krakove pod vedením dr. Piotra Trojańskeho. Organi-
zátorom poduja� a bolo Poľsko-nemecké centrum Dom 
Anny Frankovej za fi nančnej podpory holandského Minis-
terstva zdravotníctva, sociálnej práce a športu. 
Cieľom projektu je osloviť mladého človeka a 
zaujať tema� kou národnostných menšín. Vý-
stava prezentuje kultúru, históriu a súčasnosť 
jednotlivých menšín a ich zástupcov, ktorí žijú 
medzi nami a častokrát ani o tom nevieme. Na 
základe rozhovorov vznikli informačné panely, 
ktoré predstavujú ľudí, ich záujmy a kultúru, ku 
ktorej majú veľmi blízky vzťah a svojou odliš-
nosťou sa chcú podeliť aj s ostanými. Výstava 
pozostáva z dvoch čas� . Prvú tvorí 15 panelov z 
rozhovorov s jednotlivými zástupcami menšín 
a etník a druhú všeobecné informácie o menši-
ne alebo etniku. Jedná sa o putovnú didak� ckú 
výstavu, ktorú si môžu objednať školy, kultúrne 
inš� túcie a múzea. Objednávku je možné uro-

biť na www.jestemstad.pl, kde sú umiestnené aj všetky 
potrebné informácie. 

Ako prví túto výstavu mali možnosť posúdiť študen�  
lýcea z Osvienčima, ktorí ju vzhliadli ešte skôr ako bola 
sprístupnená verejnos� . Po ofi ciálnom otvorení výstavy a 
úvodných príhovoroch, o. i. ministra W. Bartoszewského, 
mohli sa priamo porozprávať s jednotlivými zástupcami 
menšín a etník zúčastnených na projekte. Podľa spoločnej 
diskusie, možno konštatovať, že je pre študentov príno-
som a usmernila vnímanie inej kultúry ako atrak� vnej aj 
pre mladého človeka. Zároveň je to veľmi dobrý spôsob 
popularizácie informácií o menšinách a etnikách, ktoré 
žijú v Poľsku. 

Inicia� va vytvoriť takúto putovnú didak� ckú výstavu je 
cielená a zástupcovia menšín a etník sa na nej podieľali s 
ochotou. 

Myslím si, že takýto spôsob prezentácie slovenskej ná-
rodnostnej menšiny ponúka možnosť zoznámiť sa s ňou a 
nadobudnúť vedomie o jej existencii, jemne načrieť do jej 
kultúrneho života a v krátkos�  sa oboznámiť s jej históriou 
najmä medzi mladými ľuďmi, ale aj v rozličných prostre-
diach, do ktorých sa výstava dostane. 

Agáta Jendžejčíková
Foto: Marián Smondek

Výstava venovaná národnostným menšinám žijúcim v Poľsku

KRAKOV



Blahoželania k narodeninám

Blahoželanie k sobášu
Žite tak, aby Vám nikdy
nebolo ľúto dňa, 
keď ste sa rozhodli 
spolu žiť. 
Veď nielen pre 
svadobný deň 
sľúbili ste si lásku! 
A keby predsa 
trošku dažďa 
kvaplo na Vašu lásku, 
vlezte pod odkvap, 
pritúľte sa k sebe tak, 
aby Vám svet závidel. 

Dňa 25. augusta 
2012 si svoje ÁNO po-
vedali Margita Cerva-
sová a Marek Chalup-
ka z Novej Belej. K tomuto významnému i slávnostnému 
dňu na ich ceste životom všetko najlepšie prajú rodičia, 
súrodenci a ostatná rodina.

Knižný veľtrh v Krakove
V dňoch 25.-28. októbra 2012 sa konal v Krakove 

16. ročník Knižného veľtrhu, ktorý zhromaždil na štyri dni 
početné zástupy čitateľov, autorov, vydavateľov a viacére 
celebrity.

Knižná ponuka na tohtoročných trhoch bola bohatá 
a každý záujemca si mohol z nej vybrať to, čo mu padlo do 
oka. Stánkov na prezre� e mal naozaj veľa a musel sa dob-
re snažiť, aby s� hol pozrieť všetky. Na pultoch sa striedala 
domáca literatúra so zahraničnou.

Medzi známymi domácimi autormi, ktorí podpisovali 
knihy boli o. i. Joanna Chmielewska, Katarzyna Grochola, 
Małgorzata Kalicińska, Marek Krajewski, Ewa Lipska, Do-
rota Masłowska, Andrzej Pilipiuk, A. Darski „Nergal“, Woj-
ciech Cejrowski, Martyna Wojciechowska, Janusz L. Wiś-
niewski, bývalé prvé dámy PR J. Kwaśniewska a D. Wałęsa 
a ďalší.

Usporiadané boli viaceré sprievodné poduja� a, kto-
ré propagovali prebiehajúce poduja� e. Ako každý rok aj 
tento boli vyhlásení víťazi súťaží o najkrajšie vydanú kni-
hu, najlepšiu učebnicu, vydavateľstvo a pod. Po druhýkrát 
v rámci knižných trhoch bol usporiadaný Salón malá vlasť, 
v rámci ktorého sa prezentovalo so svojou tvorbou, kultú-
rou a jedálnym lístkom Podhalie.

Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sa 
trhoch zúčastnilo Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku 
so svojou knižnou ponukou, v ktorej nechýbali � tuly ako: 
Almanach Slováci v Poľsku, Nepokojná hranica, Tajné deji-
ny hornej Oravy, Bohater na nasze czasy?, Krajanský spev-
ník, Vojna o Spiš, Vrabčí kráľ a ďalšie knihy. Záujemcovia si 
mohli pozrieť aj propagačné materiály, časopis Život a od-
niesť si so sebou záložky do kníh, kalendáriky a pod. 

Kto mal záujem mohol sa dozvedieť aj čosi viac o Slová-
koch žijúcich v Poľsku priamo od predsedu SSP prof. Jozefa 
Čongvu, generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa a Jo-
lanty Dziedzicovej. Svoje knihy vydané v spolkovej tlačiarni 
podpisovali v našom stánku: Jerzy S. Łątka, Maria Kantor, 
Paweł Kuzora, Kazimierz Wiśniak, Ewa Korczyńska či Alicja 
Tanew. 

Vďaka účas�  na knižnom veľtrhu sa propaguje jed-
nak nielen vydavateľstvo, ale aj slovenská menšina žijúca 
v Poľsku. (aj)

Dňa 11. októbra t.r. oslávila 
krásne životné jubileum krajanka 
z Pekelníka Cecília Kąśová, ktorá 
je čitateľkou krajanského časo-
pisu od jeho počiatkov. Pri tejto 
príležitos�  jej členovia MS SSP 
v Pekelníku prajú veľa zdravia, 
šťas� a, rados�  a pripájajú niekoľ-
ko rýmovaných prianí.

Zlatých kvetov plnú náruč,
k Tvojmu sviatku chceme Ti dať,
veľa zdravia, veľa šťas� a,
veľa lásky k tomu priať.

MS SSP v Pekelníku
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* * *
Aby Ťa šťas� e pos� hlo 
na každom kroku, 
aby Tvoje oči šťas� m žiarili 
a strážny anjeli Ťa chránili. 
Všetko najlepšie k narodeninám
Tebe praje celá naša rodinka.

Toto prianie patrí Sebas� á-
novi Kovalčikovi z Chicago v 
USA, ktorý 4. novembra 2012 
oslávil 10 narodeniny. Zasielajú 
mu ho babka Irena, dedo Fran� -
šek a strýko Ondrej z Krempách, 
ako aj strýko Valent s rodinou z 
Nedece.

* * *
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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.

• 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.
• november – 27.11.2012
• december – 18.12.2012  

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.

CENA PREDPLATNÉHO 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 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 zł; celý rok: 195 zł

Zdravé prsia – dlhý život
Slovo rakovina navodzuje strach a ohrozenie. Takáto 

diagnóza znamená pre ľudí šok, po ktorom nasleduje už 
len heroický zápas o život. K najčastejším formám rakoviny 
u žien patrí rakovina prsníka a o prevenciií tejto choroby sa 
hovorilo počas stretnu� a v Novom Targu v Družstevnom 
dome kultúry, ktoré zorganizovalo Združenie podhalan-
ských amazoniek 21. októbra 2012. Je to dôvod na to, že 
sa problema� ka tejto strašnej choroby týka čoraz častejšie 
a vo väčšom meradle Podhalska, Oravy či Spiša. Predsed-
kyňou tohto združenia je pani Eleonora Garbaczová. 

Táto kampaň má za úlohu zachrániť iné ženy pred skú-
senosťami, ktoré zažili onkologické pacientky. Celé podu-
ja� e malo symbolický charakter – prevládala ružová farba, 
ktorá je ofi ciálnou farbou celoštátnej kampane. 

Úvodnú prednášku o podstate choroby prezentovala 
dlhoročná gynekologička MUDr. Halina Koczyová. Po pred-
náške bola možnosť zájsť za doktorkou Koczyovou vyšetriť 
sa a porozprávať sa. Bola aj názorná ukážka, ako by malo 
prebiehať samostatné vyšetrovanie prsníkov u žien, ktoré 
predviedla pôrodná asistentka Małgorzata Wróblewska. 
Ako uviedla, žena by sa mala pravidelne vyšetrovať naj-
neskôr do 10. dňa po menštruácii, aby sa znížilo riziko 
vzniku karcinómu prsníka (rakoviny prsníka). Vďaka tomu 
sa dá rýchlo odhaliť jeho vznikli vývoj. Hlavnou ideou po-
duja� a bolo uvedomenie žien, že vyšetrovanie je potreb-
né a pomáha zachrániť život. Takýto druh rakoviny môže 
pos� hnúť nielen ženy po päťdesiatke, ale ako spomenula 
MUDr. Ko czyová, jej najmladšia pacientka mala iba 24 ro-
kov. Dôležité je, aby sme mali dostatok informácií o tejto 
problema� ke a zvlášť o prevencii. 

Neskôr nasledoval kultúrny program, v ktorom si úča st-
níčky vypočuli koncert huslistu a pozreli módnu prehliadku 
z dielne Agaty Folk Fashion. Modelky uviedli módu inšpi-
rovanú podhalanskými ľudovými prvkami. Po nej nasledo-
vala ukážka make-upu. Na záver kultúrneho programu sa 
prezentovala mladežnícka tanečná skupina „Hi-Five“. Na 
záver každý účastník napísal svoje sny na ružovú stužku 
pripol ju k ružovému balónu a všetci spolu ich vypus� li do 
vzduchu, aby sa splnili.

Dorota Mošová

Stretnutie diamantových 
a zlatých jubilantov

V utorok 2. októbra 2012 usporiadala Gmina Nowy Targ 
v reštaurácii Pstruh v Lopušnej stretnu� e pre manželské 
páry, ktoré 50 a 60 rokov spolu prežili. Pri tejto príležitos�  
im vojt J. Smarduch odovzdal gratulácie a štátne vyzname-
nania za dlhoročný manželský život, ktoré udeľuje prezi-
dent Poľskej republiky. Najskôr im vyjadril vďaku za pekný 
príklad dlhoročného spolunažívania v manželskom zväzku. 
Poprial im do ďalších spoločných dní veľa zdravia, rados�  
z rodiny a božieho požehnania.

K blahoželaniam sa pripojili: predseda gminnej rady W. 
Parzygnat, jeho zástupkyňa A. Krištofeková a člen rady no-
votarského okresu B. Waksmundzki. Neskôr jubilan�  pre-
vzali ocenenia. Po ofi ciálnej čas�  mali pri obede priestor 
na besedy a diskusie v skupinkách. Medzi sebou si vymie-
ňali skúsenos�  a rozprávali sa o uplynulých rokoch. 

Z krajanských radov sa stretnu� a zúčastnili Kris� na 
a Valent Surmovci a Mária a Ján Surmovci z Krempách, 
ktorí oslávili 60. výročie sobáša. 50. výročie sobáša oslávili 
tento rok krajania Katarína a Jozef Nemcoví z Novej Belej. 
Aj my sa pripájame ku gratulantom a prajeme jubilantom 
rodinnú pohodu i pevné zdravie! (aj)



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

FRANTIŠEK RADECKÝ
Zomrelý bol členom SSP a verným 

čitateľom časopisu Život. Celý život 
bol pracovitým človekom a napokon 
aj pri práci zomrel. Odišiel od nás 
starostlivý manžel, otec, dedo a brat. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne a redakcia Život

Dňa 27. septembra 2012 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo 
veku 79 rokov krajan 

DOMINIK CHOVANIEC
Zosnulý bol členom mistnej dy-

chovky a dlhoročným čitateľom časo-
pisu Život. Odišiel od nás starostlivý 
brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch a dychovka
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ODIŠLI OD NÁS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Ma� ca slo-
venská, Vydavateľstvo Ma� ce slovenskej, Spolok sloven-
ských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

21. ročník 
celoštátnej literárnej súťaže
s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, 
PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Cieľom súťaže je podchy� ť, rozvíjať a prehĺbiť záujem de�  
a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov 
Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne 
problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o ume-
lecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a 
básní. 

Tento ročník sa bude niesť v znamení 1150. výročia prí-
chodu Konštan� na a Metoda na naše územie, 165. výročia 
prija� a Žiados�  slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 
150. výročia založenia Ma� ce slovenskej, 95. výročia prija� a 
Deklarácie slovenského národa v Mar� ne a 20. výročia vzni-
ku Slovenskej republiky. V roku 2013 si pripomenieme aj via-
ceré výročia významných osobnos�  v dejinách slovenského 
národa – 220. výročie narodenia Jána Kollára, 200. výročie 
úmr� a Antona Bernoláka, 200. výročie narodenia Samuela 
Tomášika, 185. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 160. 
výročie narodenia Jozefa Škultétyho, 150. výročie narodenia 
Jána Čajaka, st., 125. výročie narodenia Mar� na Rázusa, 110. 
výročie narodenia Fraňa Kráľa a 90. výročie narodenia Kristy 
Bendovej.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov 
základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej 
republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahra-
ničí prostredníctvom spolkov, organizácií, škôl a vzdelávacích 
cen� er Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách, 
práce žiakov škôl a vzdelávacích cen� er zo zahraničia budú 
patriť do 4. kategórie.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných 
prác. Na každom exemplári súťažnej práce musia byť � eto 
iden� fi kačné údaje: meno a priezvisko žiaka, presná adresa 
žiaka, ročník, typ a adresa školy, mailová adresa školy, meno 
a priezvisko učiteľa, mailová adresa učiteľa, pečiatka školy. 

Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exem-
plároch. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že 
zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posu-
dzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie 
všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných 
podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže. 

Organizačný poriadok súťaže ako aj celé znenie vyhláse-
nia súťaže sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho 
pedagogického ústavu www.statpedu.sk a na internetovej 
stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk (v sekcii 
pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v čas�  súťaž 
Prečo mám rád slovenčinu). 

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať 
do 1. marca 2013 v štyroch exemplároch  na adresu: Ma� ca 
slovenská, Krajanské múzeum Ma� ce slovenskej, Mudroňo-
va 1, 036 52 Mar� n, Slovenská republika alebo na mailovú 
adresu domhronskeho@ma� ca.sk.

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o sú-
ťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, tel. 
číslo: 02/49276111). 

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na 
Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu 
udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne 
ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác 
žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 21. ročníka súťaže bude 
13. júna 2013 v Nových Zámkoch. 

Za vyhlasovateľov súťaže doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, 
PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO
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Nožnice
Nožnice majú nohy,
na ktorých chodia
ako hračky.
Lenivo.
Poležiačky.
Podivné nohy!
Strihajú ako zajkove uši.
Strihajú, ako sa svedčí a sluší.
Šmyk-šmyk-šmyky!
Na parádne šatstvo
pre bábiky.

Milé deti,
vašou úlohou bude pospájať čiarou pracovné náradie, ktoré k sebe patrí. 

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. 

V októbri sme odmenili: Magdalénu Šoltýsovú z Vyšných Lápš a Veroniku Laciakovú z Podsrnia.

Hore dedinu
Mamička moja roztomilená,
vyjdite vy von,
chvíľku postojte, porozprávajte,
pokým ja zame� em zem.

Izby vymietla, sme�  vyniesla,
poď, šuhajko k nám,
uvila som �  pekné perečko,
za klobúčik �  ho dám.

PAVOL ŠTEFÁNIK

Čo hovorí básnička?
Zavčas rána bzučí                ,

že navš� vi každý 

Nabzučí sa veru veľa,

kým vyrobí sladký med.

Le                , poznáme to,

na krídelkách nosí leto.

Roznesie ho po poli

v celom našom okolí.

Trepoce sa ako vlajka

nad hladinou rieky                        .

Zdraví lode, lodičky,

a má radosť z vodičky.

Kto to zletel na chodníček?

Malý                hudobníček.

Čviri, čviri, čviriká

- to je vrabčia muzika.



Vonku je chladno a mrholí. Nedá sa ísť ani na prechádzku a ani 
na záhradu. A vlastne to ani nikoho neláka. Sedíme doma v teplúč-
ku, máme zapnuté len rádio s príjemnou hudbou a rozvoniava nám 
jablkový koláčik, ktorý sme s mamkou po obede napiekli. Tatko práve 
zapol kávovar a pripravuje mamke „kapučíno“. To je taká pekná káva 
s mliekovou penou. Ja ešte kávu nepijem, ale tatko už vie, čo ja zbož-
ňujem. Šupne do mlieka trochu vanilkového cukru, parou ho zohreje 
a dobrotka pre mňa je hotová. Už sa to nesie!

„Ďakujem za kávičku. Aj ja pre vás niečo mám“, povedala mamka 
a z chodby priniesla nejaké knihy.

„Včera som sa po práci zastavila v kníhkupectve a tatkovi som vzala 
nové sudoku“. 

Cez stôl podala tatkovi veľký zošit a potom sa obrá� la na mňa.
„No a pozri, čo som našla pre teba.“
Jój, darček a ani nemám sviatok! Žeby nový príbeh o troch pátra-

čoch? Nie ... ešte som ani knižočku nedržala v rukách a už som čítala 
názov ... „Hlavolamy pre bystré oči.“ Rýchlo som ju prelistovala. Pred-
stavte si – 213 strán všelijakých hádaniek, úloh a hlavolamov! 

Ktorý obrázok sem nepatrí? Ktoré dva sú rovnaké? Aký obrázok 
bude nasledovať? Logicky doplň ... hľadaj riešenie ... nájdi cestu ... 
rozdeľ obrázok ... čo patrí na miesto otáznika?

Super! A viete ktoré úlohy mám najradšej? Keď máte na prvý po-
hľad dva takmer rovnaké obrázky a predsa musíte nájsť rozdiely. Vtedy 
mi oči behajú raz na jeden, raz na druhý obrázok, sledujem, pátram, 
vyhodnocujem a teším sa z každého nálezu. 

No skúste to aj vy. Nájdite aspoň 10 odlišnos� .

Našli? Ja áno. Utekala som sa pochváliť mamke. Aj jej sa práve 
podarilo dokončiť krížovku. Krasopisom dopísala slová tajničky nad 
obrázok a usmiala sa: „Sme ako krúžok šikovných hláv. Ty si vyriešila 
náročnú úlohu, ja mám tajničku a pozri, tatko nás ani nevníma, úplne 
sa sústredil na krajinu čísel.

Text a ilustrácie: Ivana Pančáková
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Obec Harkabúz vznikla koncom 
16. storočia „na drsných miestach“ 
a jej prvý známy názov je Ondrey-
owske hornya. Neskorší názov 
Harkabúz prevzala podľa mena 
svojho prvého šoltýsa. Išlo o va-
lašskú dedinu patriacu Oravskému 
hradu, ktorej obyvatelia sa zaobe-
rali predovšetkým pas� erstvom. 
Počas 17. storočia  bola v dôsledku 
náboženských vojen a plienenia li-
tovských vojsk poľského kráľa Jána 
Sobieskeho takmer úplne zničená. 
Obyvatelia sa postupne začali ve-
novať � ež roľníctvu, ale keďže ani 
to nie vždy vystačilo na živoby� e, 
prikročili miestni roľníci začiatkom 
18. storočia k skupovaniu ľanu v su-
sednom Poľsku, z ktorého potom 
priadli nite na predaj. V roku 1920 
bola obec Harkabúz spolu s niekoľ-
kými ďalšími oravskými obcami pri-
pojená k Poľsku, v roku 1939 späť 
ku Slovensku a v roku 1945 opäť 
k Poľsku, kde leží dodnes. Po vojne 
tu bola vytvorená miestna skupina 
Spolku Slovákov v Poľsku, pri ktorej 
vznikla slovenská folklórna skupina 
i ľudová sláčiková kapela. V súčas-
nos�  v obci pôsobí kapela heligon-
károv pod vedením predsedu MS 
SSP Fran� ška Harkabuza. (mm-m)

 Heligonkári z Harkabúza

 Heligonkári z Harkabúza
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Fran� šek Kolkovič

Farby jesene
Ako jarabiny ako zlato hrušiek
farby stromov – ohnivých stĺpov
vzduchu nasýtené zrelosťou
dymia horiace hmly, svetlo ušlé
priezračným � eňom oblačných chlpov

Nad lesklom mincí jesenné svetlo
kladie ľahký lepkavý plameň
na kmene hrdzavých ako líška stromov
v pološere ešte silnejšie svie� a
mihotavo pomedzi halúzmi sa láme

Priznanie   
Jeseň mám rád, lebo venčí dielo.
Slnko je ospanlivé, 
akoby sa mu nechcelo.
Mám jeseň rád, 
lebo stavia bodku na úrode
a zanecháva stopy na živote, na vode.
Mám jeseň rád. V nej trávy zvädnú,
zažiaria farby a pozor – ihneď – zblednú.
S gagotom husí šinú, blíži sa chlad.
Už všetko dozrelo. Jeseň mám rád.

(Básnická zbierka 
Stopy jesene, 2010)

Hudobné nadanie má v génoch
Peter Cmorik je slovenským spevákom, ktorý ukázal svoje hudobné na-

danie už v súťaži Slovensko hľadá Superstar II (2006), ktorej sa stal víťazom. 
Narodil sa 22. marca 1980 v Rožňave. Hudobné nadanie dostal Peter do vien-
ka od rodičov. Jeho mama je učiteľkou klavíra a otec, ktorý už zomrel, bol 
výborným gitaristom. 

Jeho veľkou záľubou od najmladších rokov bola hudba, ktorej venoval veľa 
pozornos� . Už ako päťročný začal hrať na klavír. Od šies� ch rokov navštevoval 
Základnú umeleckú školu, na ktorej úspešne ukončil 1. a 2. cyklus. Od naj-
mladších rokov počúval hlavne kapelu Queen a Freddieho Mercuryho, ktorý 
bol jeho veľkým vzorom. Je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Tam študoval hudobno-učiteľský odbor. Šesť rokov bol učiteľom hry 
na klavíri, keyboarde a gitare na umeleckej škole vo Veľkom Kr� ši. 

Po víťazstve v súťaži vydal svoje prvé CD s názvom Nádherný deň. Tým do-
stala jeho profesionálna kariéra na slovenskej hudobnej scéne rýchlejší spád. 
V roku 2006 sa stal zlatým Slávikom. Hral v muzikáli Traja muške� eri a o rok 
neskôr postavu d‘Artagnana. Bol nominovaný na OTO 2007 a umiestnil sa na 
2. mieste. V marci 2007 bol nominovaný na cenu Aurela v kategórii najlepší 
spevák. V septembri získal cenu SOZA za najhranejšiu pieseň roka Dážď. V 
máji 2007 zvíťazil s piesňou Mám pocit na medzinárodnom hudobnom fes� -
vale Carpha� a v Poľsku. Získal nárok na vydanie CD s nákladom 200 000 ku-
sov. V novembri 2007 vydal svoje druhé CD Žijem ako viem. V decembri znova 
získal � tul Slávika a pieseň Nemusíš sa báť sa stala hitom roka 2007. V roku 
2008 vyrazil spolu so skupinou Team na ďalšie turné po Slovensku aj Česku. 
Súčasne sa stal po tre� krát držiteľom Zlatého Slávika. Postupne ako získaval 
ocenenia, pracoval aj na novom CD so svojou skupinou. Už ako skupina PETER 
CMORIK BAND vydal nové CD Jedno si želám s rovnomenným singlom, ktorý 
sa stal veľkým hitom. Na albume Jedno si želám, je aj pieseň: Mám ťa rád, 
ktorá sa stala 3. singlom a � ež veľmi zaujala. Prihlásil sa aj do Eurovízie s pies-
ňou Keď spíš, ale nepostúpil s ňou zo slovenského kola. Skupina Peter Cmorik 
Band pozostáva z pia� ch najlepších muzikantov na slovenskej hudobnej scé-
ne: spevák Peter Cmorik, gitarista Juraj Kupec, basgitarista Mar� n Gašpar, 
klávesák Juraj Tatár a bubeník Marcel Buntaj. Od začiatku roka 2011 nastala 
zmena bubeníka a novým členom kapely sa stál Stanislav Kociov.

Manažérom Petra Cmorika je Jozef Šebo, ktorý ho vzal pod svoje krídla už 
počas súťaže Slovensko hľadá Superstar II. 

Spevák si váži svoje súkromie. V súčasnos�  žije v Bra� slave a jeho priateľ-
kou je Mirka Partlová.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková



Automobil Tatra 603 
Bol posledným automobilom zo slávneho radu osob-

ných vozidiel Tatra s prúdnicovou karosériou. Navrhnutý bol 
v prvom rade ako reprezentačné služobné vozidlo, resp. ako 
cestovné vozidlo určené prevažne na dlhšie trate.

V roku 1955 bol postavený prvý, tvarovo mierne odlišný 
prototyp, v ďalších rokoch nasledovala 10-kusová overova-
cia séria a následne malosériová výroba. Automobil vynikal 
ladnými a vyváženými tvarmi, ktorými sa výrazne odlišoval 
od ostatnej vtedajšej automobilovej produkcie. Vďaka svojej 
aerodynamicky tvarovanej karosérii získal viaceré ocenenia 
pri súťažiach elegancie. Vozidlo bolo vyrábané v bývalom 
Česko-Slovensku v závode Tatra Kopřivnice, neskôr v poboč-
nom závode Tatra Příbor. Vozy prvých sérií boli charakteris-
� cké typickou trojsvetlovou prednou maskou, po moderni-
zácii od konca roka 1963 bola maska štvorsvetlová. Konečnú 
podobu získala karoséria vozidla v modelovom roku 1968.

Tatra 603 bola poháňaná vzduchom chladeným ose-
mvalcovým OHV motorom s objemom 2,5 l, umiestneným 
za zadnou nápravou s priemernou spotrebou 12.5 l/100 km. 
Motor mal u prvých vozov výkon 73 kW, u posledných verzií 
77 kW (105 k). V kombinácii so štvorstupňovou prevodov-
kou poháňal zadnú nápravu. Brzdy boli sprvu bubnové, od 
konca roku 1968 kotúčové na všetkých kolesách, vyrábané v 
lic. Dunlop. Predná náprava bola typu McPherson. Od roku 
1973 vozidlo používalo v tej dobe revolučné bezkontaktné 
elektronické kondenzátorové zapaľovanie PAL. Podľa výrob-
cu bola maximálna rýchlosť bola 160 km/h, v skutočnos�  
však boli Tatry 603 ešte rýchlejšie a vďaka svojej aerody-

namickej karosérii s nízkym súčiniteľom odporu vzduchu 
dosahovali rýchlosť viac ako 170 km/h. Sprvo�  bolo vozidlo 
citlivé na bočný vietor a pri ostrej jazde v zákrutách pretá-
čavé. Zlepšeniu jazdných vlastnos�  napomohlo zavedenie 
torzného stabilizátora prednej nápravy u typu T2-603, ako 
aj neskoršie zavedenie radiálnych pneuma� k Barum rozme-
ru 180/90-SR15 s dezénom OR17, vyvinutých špeciálne pre 
T603. Vozidlo malo veľmi dobre vyriešené pruženie s po-
merne vysokým zdvihom kolies a nízkou vlastnou frekvenci-
ou, takže jazda s ním bola pohodlná aj na horších cestách.

Napriek svojim veľkým rozmerom a hmotnos�  bola Tatra 
603 dosť často nasadzovaná na športové súťaže, kde dosiah-
la viaceré úspechy. Upravené verzie mali motor so zvýšeným 
výkonom a často boli odľahčené (hliníkové a laminátové pa-
nely karosérie). Takéto vozy jazdili podľa úpravy motora a po-
užitých prevodov rýchlosťou viac ako 200 km/h. (ms)
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ČO NA OBED
Pivová polievka

4 dl piva, 300 g čierneho chleba, 400 g hovädzieho 
mäsa, 300 g koreňovej zeleniny, cibuľu, 2 vajcia, 2,5 dl 
sladkej smotany, rascu, mleté čierne korenie, soľ.

Mäso spolu s koreňovou zeleninou uvaríme do mäkka v 
osolenej vode. Chlieb, nakrájaný na veľké kocky, zalejeme 
pivom a necháme zmäknúť. Polievku precedíme, do výva-
ru dáme chlieb s pivom a necháme rozvariť. Pridáme ras-
cu a rozšľahané vajcia. Podľa chu�  osolíme a primiešame 
smotanu, s ktorou polievku už dlho nevaríme.

Maďarská roštenka
600 g roštenky (4 rezne), 2 lyžice bravčovej mas� , 1 ly-

žicu hladkej múky, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 1 lyžičku 
mletej červenej papriky, 1 lyžičku paradajkového pretlaku, 
2 papriky, 3 paradajky, soľ, majorán, mletú rascu.

Rezne naklepeme a obalíme v zmesi múky a soli. Oba-
lené opečieme na horúcej mas� . Vo výpeku opečieme 
nadrobno pokrájanú cibuľu. Pridáme mletú rascu, para-
dajkový pretlak, mletú červenú papriku, premiešame a 

podlejeme vodou. Pridáme opečené mäso a dusíme 20 až 
30 minút. Keď je mäso mäkké, pridáme na rezance pokrá-
janú papriku a na plátky pokrájané, ošúpané, paradajky. 
Krátko spolu podusíme a pridáme majorán. Krátko povarí-
me. Podávame so zemiakmi.

ZÁKUSKY
Biskupský chlebíček

125 g masla, 150 g práškového cukru, 4 vajcia, 150 g 
hladkej múky, 50 g čokolády na varenie, 50 g mandlí alebo 
orechov, 50 g � g, 25 g hrozienok, 25 g pomarančovej kôry, 
1/2 vrecúška prášku do pečiva.

Maslo vymiešame s polovicou cukru a žĺtkami. Z bie-
lok vyšľaháme tuhý sneh, pridáme druhú polovicu cukru a 
došľaháme. Sneh, múku, čokoládu pokrájanú na rezance, 
mandle, fi gy, pomarančovú kôru pokrájanú na kocky, hro-
zienka a prášok do pečiva zľahka primiešame k maslu a na-
lejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Pečieme 
stredne vyhriatej rúre asi 1 hodinu. Navrch môžeme pridať 
čokoládovú polevu.

Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms



Kręcz szyi
Przymusowe ustawienie głowy 

polegające na pochyleniu jej do boku 
z jednoczesnym skręceniem w stronę 
przeciwną pochylenia to najczęściej 
spotykane zniekształcenia szyi u dzie-
ci. Najczęściej spotykane rodzaje tego 
zniekształcenia to:

1. Wrodzony kręcz szyi pochodze-
nia kostnego – wada spowodowana 
jest strukturalnymi zmianami kostny-
mi kręgów szyjnych.

2. Wrodzony kręcz szyi pocho-
dzenia mięśniowego-wada spowo-
dowana jest zmianami w mięśniu 
mostkowo-obojczykowo-sutkowym 
prowadzącymi do jego skrócenia na 
skutek częściowego zbliznowacenia 
i zwłóknienia. Zmiany te mogą po-
wstać we wczesnym okresie rozwojo-
wym na skutek niedorozwoju naczyń 
krwionośnych lub są następstwem 
urazu porodowego, który prowadzi 
do powstania guzowatego zgrubie-
nia na mięśniu mostkowo-obojczyko-
wo-sutkowym, szczególnie w okolicy 
mostka i obojczyka. Niekiedy docho-
dzi również do skrócenia innych mięś-
ni szyi (pochyłych, czworobocznego, 
płatowego głowy i szyi, szerokiego 
szyi). I tak w przypadku lewostron-
nego kręczu szyja jest zgięta w lewo, 
a głowa skręca w prawo. Lewy bark 
zostaje uniesiony, a cała głowa prze-
sunięta w kierunku strony zdrowej. 
W miarę rozwoju dziecka zniekształ-
cenie pogłębia się. Twarz po stronie 
przykurczonej staje się mniejsza, kąty 
oczu i uszu obniżają się, a samo oko 
wydaje się mniejsze i innego kształtu. 
Nos odchyla się w stronę chorą. Zmia-
ny w obrębie twarzy uwidaczniają się 
po uzyskaniu korekcji w leczeniu, ale 
stopniowo różnica zaciera się i w koń-
cu znika (u małych dzieci w ciągu kilku 
miesięcy, u chorych starszych może to 
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NAŠA PORADŇA

JÓZEFA 
PIERONEK

mgr fi zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA
Witam w kolejnym numerze. Dziś 

znów przedstawię kilka popularnych 
zabiegów kosmetycznych i postaram 
się rozwiać wszelkie wątpliwości ich 
dotyczące.

TERAPIA ŚWIATŁEM LED - Terapia 
światłem LED (diody elektrolumine-
scencyjne) jest jedną z najbardziej 
uznanych i udokumentowanych me-
tod o szerokim zastosowaniu. 

Stosuje się ją w celu przeciwdzia-
łania efektom starzenia, leczenia 
ran, leczenia chorobowych zmian 
skórnych, takich jak egzema. Tera-
pia diodami LED szybko zrewolucjo-
nizowała rynek opieki zdrowotnej. 
Terapia światłem LED jest zabiegiem 
nieinwazyjnym, przeprowadzanym za 
pomocą panelu emitującego pulsa-
cyjnie (trzy razy jaśniejsze od światła 
słonecznego) światło czerwone i/lub 
podczerwień w celu aktywowania 
komórek skóry. Działanie zabiegu 
można porównać do fotosyntezy dla 
skóry – energia świetlna znajdująca 
się w komórkach skóry zostaje prze-
kształcona w taki sposób, aby stymu-
lowała regenerację tkanek i przeciw-
działała efektom starzenia. Działanie: 
światło niebieskie wnika w skórę 
na niewielką głębokość ok. 1-2 mm 
działając bakteriobójczo, dlatego jest 
bardzo polecane w leczeniu trądziku. 
Dodatkowo działa ściągająco na pory 
i poprawia napięcie skóry. Jest bardzo 
dobrze tolerowane przez cerę wrażli-
wą. Światło czerwone wnika w skó-
rę dość głęboko, bo na ok 8-10 mm 
pobudzając fi broblasty do intensyw-
niejszej pracy. Fibroblasty produkują 
kolagen, elastynę, glikoproteiny i gli-
kozoaminy. Poprawia również krąże-
nie i wspomaga likwidację worków 
i cieni pod oczami. Światło zielone 
oprócz działania relaksacyjnego łączy 
w sobie efekty poprzednich kolorów, 
zwiększa natlenienie poprzez lepszą 
cyrkulację krwi.

LIPOLIZA ULTRADŹWIĘKOWA 
– Terapia ultradźwiękowa pozwala 
na wykonanie delikatnego masażu 
w głębi tkanek. Pobudza ona krąże-
nie i przepływ limfy oraz lokalną prze-
mianę materii. Usprawnia wymianę 
komórkową, dzięki czemu organizm 

lepiej przyswaja związki odżywcze 
i pozbywa się szkodliwych produk-
tów przemiany materii. Zabiegi ultra-
dźwiękami niskich częstotliwości skie-
rowane są głównie na zmniejszenie 
komórek tłuszczowych i poprawienie 
stanu tkanki łącznej na udach, poślad-
kach i brzuchu. Szeroko stosowane 
są w walce z celullitem – wygładzają 
grudki. Zabieg ultradźwiękami do-
brze działa na skórę, a jednocześnie 
jest praktycznie nieodczuwalny dla 
pacjentki. Ultradźwięki przyspieszają 
także przenikanie preparatów farma-
ceutycznych lub kosmetycznych do 
głębszych warstw skóry, dlatego czę-
sto aplikuje się je w trakcie wykony-
wania zabiegu. Ultradźwięki poprzez 
efekt termiczny działają znieczulająco 
i odprężają mięśnie. Poprawiają sprę-
żystość tkanek zewnętrznych skóry.

JAPOŃSKI MANICURE – poleca-
ny jest osobom, których paznokcie 
są łamliwe, kruche oraz brakuje im 
witamin. Technika ta wzmacnia na-
turalne paznokcie, pobudza krążenie 
krwi, a także stymuluje wzrost pa-
znokci stanowiąc również ochronę 
przed ich rozdwajaniem. Taki rodzaj 
manicure ma za zadanie wzmocnić 
paznokcie, nadać im sprężystości, 
giętkości, jak i zdrowy połysk. Zabieg 
manicure japońskiego kosmetyczka 
rozpoczyna od usunięcia skórek, na-
stępnie wmasuje w płytkę paznokci 
specjalną pastę. Końcowym etapem 
jest zabezpieczenie pasty poprzez 
wtarcie specjalnego pudru w płyt-
kę paznokcia. Puder ten zatrzymuje 
wszystkie składniki zawarte w paście, 
a także chroni przed zbyt szybkim wy-
płukaniem pasty z paznokci. Po takim 
zabiegu paznokcie błyszczą, są zasilo-
ne składnikami odżywczymi: witami-
ną A, E, H, prowitaminą B5, keraty-
ną, krzemionką z morza japońskiego 
i pyłkiem pszczelim. Efektem zabiegu 
jest piękny, jedwabisty połysk, który 
utrzymuje się na płytce paznokcia do 
ok. 2 tygodni.

Mam nadzieję, że te informacje 
będą przydatne. 

Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid



trwać 2-3 lata). Dochodzi do wytworzenia skoliozy  w od-
cinku szyjnym kręgosłupa. W przypadkach zaniedbanych 
może doprowadzić do wytworzenia skrzywień kompensa-
cyjnych w niższych odcinkach kręgosłupa. Zazwyczaj skrzy-
wienia te ustępują samoistnie po wyleczeniu.

3. Kręcz szyi nawykowy – zniekształcenie polega na na-
wykowym ustawieniu głowy z pochyleniem jej w kierunku 
jednej ze stron, bez zmian tkankowym w mięśniu mostko-
wo-obojczykowo-sutkowym.

4. Kręcz szyi nabyty – może występować: po przeby-
tych urazach, w przebiegu chorób zapalnych, wady słuchu, 
wady wzroku itp.

Leczenie zachowawcze: fi zjoterapia jest skuteczna jedy-
nie w bardzo wczesnym okresie choroby (do około 12 mie-
siąca życia). Stosuje się masaż i ćwiczenia bierne redresyjne, 
ćwiczenia czynne. Łóżko dziecka należy ustawić tak, ażeby 
głos i ruchy osób znajdujących się  w tym samym pomiesz-
czeniu zachęcały dziecko do odwracania głowy w stronę 

przykurczonego mięśnia. Również zabawki o atrakcyjnych 
kolorach i dźwięku należy zawieszać tak, aby dziecko patrząc 
na nie odwracało głowę w stronę przykurczonego mięśnia. 
Między poszczególnymi karmieniami dziecka na czas ok. 3 
godzin, dziecko u którego występuje prawostronny kręcz 
szyi, należy układać na prawym boku z głową umieszczoną 
na twardej poduszce. Szyja i głowa ułożone są na poduszce, 
bark natomiast musi się znajdować poniżej poduszki, bo-
wiem takie ułożenie zapewnia stałe oddalanie przyczepów 
przykurczonego mięśnia. Zarówno masaż, jak i ćwiczenia 
powinny być prowadzone dwa, a nawet trzy razy dziennie. 
Do snu można stosować woreczki z piaskiem w celu korekcji 
ułożenia główki. Przy noszeniu dziecka również stosuje się 
korekcyjne ułożenia. We wszystkich zaniedbanych lub opor-
nych na leczenie zachowawcze przypadkach  konieczne jest 
zastosowanie jednej z form leczenia chirurgicznego. Zabieg 
operacyjny wykonuje się tuż po ukończeniu przez dziecko 
1 roku życia.
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PRAWNIK
Podpis elektroniczny

Jego funkcja została określona w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy 
podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicz-
nej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączo-
ne lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfi ka-
cji osoby składającej podpis elektroniczny.

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może 
być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równo-
ważny pod względem skutków prawnych dokumentowi 
opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Podpis elektro-
niczny będzie mógł być uznany za równoważny podpisowi 
własnoręcznemu jeśli spełnia warunki umożliwiające uzna-
nie go za podpis elektroniczny bezpieczny. Zgodnie z ustawą 
bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, 
który:
– jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej 

ten podpis, 
– jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej 

kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecz-
nych urządzeń służących do składania podpisu elektro-
nicznego i danych służących do składania podpisu elek-
tronicznego, 

– jest powiązany z danymi, do których został dołączony, 
w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych da-
nych jest rozpoznawalna. 
Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fi kowanym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi -
katu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym 
przepisem oświadczenie woli podpisane takim podpisem 
ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpi-
sane podpisem własnoręcznym.

Certyfi kat kwalifi kowany to taki, który został wystawiony 
jego właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich proce-

dur weryfi kacji tożsamości i klucz prywatny (służący do skła-
dania podpisów) jest przechowywany w sposób bezpieczny 
(np. na karcie elektronicznej).

Zgodnie z prawem polskim tylko podpis kwalifi kowany 
ma automatycznie takie samo znaczenie jak podpis odręcz-
ny. Inne rodzaje podpisu mogą być wiążące prawnie jedynie 
na podstawie umów cywilnych pomiędzy kontrahentami je 
stosującymi. Podobne prawodawstwo obowiązuje w więk-
szości krajów Unii Europejskiej, chociaż występuje między 
nimi wiele drobnych różnic, na przykład jeśli chodzi o obo-
wiązek korzystania z bezpiecznego urządzenia (SSCD).

Źródło: wikipedia.org.pl

W przyszłym roku nadal będą obowiązywać 
dwa progi podatkowe

Pierwszy ma wynosić 18 procent. Będzie on dotyczył 
dochodów, których wysokość nie przekroczy 85.528 zł.

W drugi próg podatkowy – na poziomie 32 procent 
– wpadną natomiast te osoby, których roczny dochód bę-
dzie wyższy niż 85.528 zł. Taka skala podatkowa obowiązu-
je już od 2009 roku. W porównaniu do lat wcześniejszych 
jest dla nas korzystniejsza. Wcześniej przekroczenie kwoty 
85.528 zł było jednoznaczne z wejściem w opodatkowanie 
stawką 40-procentową
Wyższe podatki tylko od części dochodu

Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku do-
chodowego. Nie oznacza to jednak, że osiągając dochody 
np. w kwocie 90.000 zł zapłacimy podatek dochodowy we-
dług stawki 32-procentowej od całej wspomnianej kwoty.

Pierwsze 85.528 zł opodatkowane są stawką 18-pro-
centową, a dopiero cała nadwyżka – czyli dochody powy-
żej 85.528 zł – podlegają stawce 32-procentowej.

Dodatkowo musimy pamiętać, że podatek wyliczony w 
pierwszej skali jest zmniejszany o tzw. kwotę wolną od po-
datku. Wynosi ona 556 zł i 2 gr.  (Źródło: www.eprawnik.pl)
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
STRELEC (23.11 - 21.12)

Strelec bude oplývať nevyčerpateľnou 
energiou. Celý svet Vám momentálne leží 
pri nohách. Musíte však zis� ť, čo od života 
očakávate a chcete. Inak sa môžete ľahko 
zamotať. Stanovte si cieľ a potom Vám už 
nebude nič brániť v jeho dosiahnu� . Dávaj-
te si pozor na svoj temperament a nevyvo-
lávajte žiadne konfl ikty.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Vaše zdravie a vitalita sa síce podstatne 

zlepšili, tento mesiac bude pre Vás všelija-
ký. Za posledného pol roka ste sa museli 
prispôsobovať ľuďom a okolnos� am vo Va-
šom okolí. Teraz budete mať priestor klásť 
si podmienky. Nebojte sa rozprestrieť krí dla 
a le� eť tak vysoko, ako len chcete. Snažte 
sa však predísť hádkam a konfrontáciám.

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Zdravie potrebuje Vašu pozornosť. Mali 

by ste sa sústrediť len na � e dôležité veci 
a � e menej podstatné potlačte do úzadia. 
Očakávajte zmeny v zamestnaní. Mali by 
ste v práci trochu poľaviť a odpočinúť si. 
Váš partner bude mať problémy v práci 
a prenesie stres i do súkromného života. 
Buďte trpezlivý a ohľaduplný.

RYBY (20.2 - 20.3)
Problémy, ktoré môžu nastať v novem-

bri, budú len dočasné. Nemusíte sa zne-
pokojovať, ale napriek tomu radšej nikam 
necestujte. Zdravotne by ste sa mali tento 
mesiac cí� ť dobre. Budete naklonený dié-
tam či zmenám životného štýlu. Viac odpo-
čívajte, relaxujte, vyhýbajte sa stresu, ktorý 
môžu zapríčiniť rodinné problémy.

BARAN (21.3 - 20.4)
V tomto mesiaci sa zameriate na kariéru. 

Nastáva čas prestať snívať a začať konať. Máte 
šancu zrealizovať svoje sny a ciele. Ak ste po-
c� vo pracovali minulé mesiace, dosiahnu� e 
cieľov bude vlastne spontánne. Zaneprázdne-
nosť si budete užívať. Môže dôjsť k výrazným 
zmenám na pracovisku. Pripravte sa na to.

BÝK (21.4 - 21.5)
Naďalej budete spoločensky zanepráz-

dnený a budete si to naplno užívať. Upriam-
te pozornosť na kariéru a nezaoberajte sa 
práve teraz rodinnými problémami. Musíte 
si však dávať pozor na svoje zdravie. Utu-
žujte si ho masážami, vitamínmi a podob-
ne. Veľmi dôležité je nájsť v sebe vnútorný 
pokoj a harmóniu.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Situácia vo vašej práci je veľmi nestabil-

ná a stále sa zhoršuje a pritom sa ešte viac 
vyhro� . Dôjde dokonca ku konfl iktom, ale 
nebude to nič vážne. Pre vypä� e zredukuj-
te svoje povinnos�  na minimum a strávte 
čas doma pri knihe. Budúci rok by mal byť 
veľmi prosperujúci a fi nančne úspešný, zač-
nite sa teda na to pripravovať.

RAK (22.6 - 22.7)
Bude vám potrebná trpezlivosť a pre-

cíznosť vo všetkom, čo budete robiť. Robte 
teda veci pomalšie a poriadne. Len tak sa 
posuniete dopredu. Snažte sa viac oddy-
chovať. Buďte v tomto období tolerantní 
a zhovievaví. Mali by ste sa pripraviť aj na 
podstatné zmeny vo fi nanciách. Vaše roz-
mýšľanie ohľadne peňazí by sa malo zme-
niť.

LEV (23.7 - 23.8)
Dávajte si viac pozor na svoje zdravie. 

Mali by ste viac oddychovať, tráviť viac času 
s rodinou. Tento stresujúci, vyčerpávajúci 
stav potrvá však len krátko. Situácia v ro-
dine sa môže jednak vyhro� ť na maximum. 
Zachovajte si vnútorný pokoj a rozvahu, a 
konajte s chladnou hlavou. Priateľské vzťa-
hy prejdú tak� ež mnohými skúškami.

PANNA (24.8 - 23.9)
November je ideálny na vzdelávanie a 

rozširovanie obzorov. Mali by ste sa prihlá-
siť na kurz či seminár súvisiaci s tým, čo Vás 
najviac zaujíma. Vzdelávanie Vás bude tešiť 
a dodá Vám chuť do života i do práce. Po-
zornosť by ste mali sústrediť aj na zanedba-
nú korešpondenciu. Budete mať dostatok 
času na rodinu a svoj domov.

VÁHY (24.9 - 23.10)
Váhy dosiahli v kariére, čo chceli, a te-

raz nastáva čas sústrediť sa na emocionál-
nu oblasť. Venujte čas sebe, rodine, pria-
teľom. Vedia, čo sa nosí. Zdravie by Vám 
malo slúžiť. Avšak vaše fi nancie sú celý rok 
nestabilné a čakajú vás v tejto oblas�  dra-
ma� cké zmeny. Môžete očakávať i zmeny v 
zamestnaní či kariére.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Minulý mesiac bol významný a dôležitý 

mesiac. Váš pohľad na život sa stal vážnejší 
a zodpovednejší. Odhliadnuc od toho, koľ-
ko máte rokov, sa budete cí� ť starší ako na-
ozaj ste. Žiaľ, stra� te vašu dobrosrdečnosť 
a budete sa cí� ť osamelý i napriek tomu, 
že sa práve nachádzate v dlhodobom šťast-
nom zväzku. (ms)

Čo viete o zdraví?
1. Aká je najlepšia zmena v spô-

sobe vašej výživy, aby ste mohli mi-
nimalizovať riziko ochorenia srdca 
a ciev?

a) znížiť príjem živočíšnych tu-
kov; b) jesť vajíčka najviac trikrát 
týždenne; c) vypiť každý deň 6 až 
8 pohárov vody; d) jesť viac ovocia 
a zeleniny, potom si možno sem-
tam dať aj zákusok.

2. Ktorý z nasledujúcich prízna-
kov infarktu je pravdepodobnejší 
u žien než u mužov?

a) silná bolesť v hrudi; b) žalú-
dočná slabosť; c) záchvat dusenia 
sa; d) celková slabosť.

3. Čo nesmiete urobiť, ak pocí� -
te príznaky infarktu?

a) zavolať svojmu obvodnému 
lekárovi; b) vziať si aspirín; c) po-
sadiť sa do auta a odviesť sa do 
nemocnice; d) zavolať záchrannú 
službu prvej pomoci.

4. Ak sa chcete zbaviť čo najviac 
tuku, v ktorom čase dňa treba cvi-
čiť?

a) hneď zrána, je to účinnejšie; 
b) krátko pred obedom; c) v nesko-
ré popoludnie, krátko pred veče-
rou; d) o desiatej večer.

5. V boji pro�  poškodeniu bu-
niek zohrávajú veľmi významnú 
úlohu aj an� oxidanty. Ktoré z uve-
dených látok ich obsahujú najviac?

a) cesnak a zázvor; b) vitamíny 
A, C, a E; c) vitamíny zo skupiny 
A a B; d) vápnik.
Overte si svoje odpovede
Správne odpovede sú nasledujúce:

1a – Výskumy stále viac doka-
zujú, že najväčšie riziko ochorenia 
srdca a ciev sa skrýva v príliš vy-
sokom podiele živočíšnych tukov 
v našej výžive. Preto pla�  odporú-
čanie, že denná dávka týchto tukov 
by nemala presiahnuť 30 percent 
z celkového množstva kalórií prija-
tých za deň.

2b – Počas infarktu je u žien 
väčšia pravdepodobnosť, že budú 
trpieť aj žalúdočnou slabosťou, 
prípadne, že vracajú. Hoci aj ženy 
zvyknú pociťovať tlak v hrudi a zá-
chvaty dusenia sa, u niektorých 
pos� hnutých sa � eto príznaky 
nevyskytnú vôbec. Na rozdiel od 
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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:

kolej dużych prędkości vysokorýchlostná železnica

przejazd kolejowy železničné prieces� e

automatyczny licznik ruchu automa� cký sčítač dopravy

godziny szczytu w ruchu drogowym dopravná špička

system wczesnego ostrzegania systém rýchleho varovania

zastawnik záložný veriteľ

zastawny dłużnik záložný dlžník

melasa drzewna melasa drevená

metoda mokra wytwarzania płyt mokrý spôsob výroby dosák

rysunek zestawieniowy výkres zostavenia

mužov, kde sú práve � eto príznaky 
infarktu hlavné.

3c – Nesmiete si sadnúť za vo-
lant, musíte sa vyhýbať akejkoľvek 
námahe aj vtedy, ak máte len po-
dozrenie, že by mohlo ísť o infarkt. 
Avšak, uži� e malej dávky aspirínu 
v skorej fáze infarktu dokázateľne 
zvyšuje šancu na preži� e u oboch 
pohlaví. Netreba ho prehĺtať, treba 
ho rozžuť. Hneď treba volať zdravot-
nú službu prvej pomoci.

4a – Včasné ráno je najlepšie na 
„ničenie“ tukov. Podľa výskumov, 
pri rannom cvičení sú už dve tre� -
ny spálených kalórií práve – tuky! 
Navyše, ranné cvičenie urýchľuje aj 
metabolizmus počas celého dňa.

5b – Vitamíny A, C, a E patria me-
dzi an� oxidanty. Znamená to, že na 
seba viažu molekuly nazývané voľ-
né radikály, ktoré – ak ich je priveľa 
– poškodzujú bunky, urýchľujú star-
nu� e a napomáhajú rozvíjaniu cho-
rôb ako sú ateroskleróza či rakovina. 
Skúste jesť ovocie a zeleninu päťkrát 
denne (5 jabĺk alebo hrušiek denne 
alebo päť polievkových lyžíc zele-
niny), aby ste si zabezpečili dennú 
dávku potrebných vitamínov. Veľa 
an� oxidantov obsahujú � ež poma-
ranče a citróny.

Sedia majitelia Penty a J&T na brehu 
Štrbského plesa a chytajú ryby. Jeden 
z nich chy�  zlatú rybku, pozerá na ňu 
chvíľku a hovorí:

- No čo, ty chudera, čo by si chcela?
* * *

Učiteľ sa pýta:
- Keby pred somára postavili jedno 

vedro s vodou a druhé s alkoholom, z 
ktorého by sa napil?

- Z toho, v ktorom je voda!
- Správne, a prečo?
- Pretože je somár!

* * *
Stretnú sa dve kamarátky a jedna sa 

pýta druhej:
- Berieš an� koncepciu?
- Nie, ja beriem an� depresíva.
- A funguje to?
- Perfektne! Mám už 5 de�  a je mi to 

úplne jedno.
* * *

- Dnes sa musím snažiť, - vraví guliar 
na štadióne pred atle� ckými pretekmi, 
- na tribúne bude sedieť moja svokra.

- Len sa nenamáhaj, - vraví mu kolega, 
- tak ďaleko aj tak nedohodíš...

* * *
Príde Američan po smr�  k Bohu a 

pýta sa ho: - Bože, čo je pre Teba milión 
rokov?

A Boh na to: - No 1 sekunda.
Potom sa chlapík ďalej pýta: - A čo je 

pre Teba milión dolárov?
A Boh hovorí: - No tak aby to bolo 

vyvážené... tak 1 cent.
A na to sa Američan pýta: - A nemo-

hol by si mi 1 taký cent dať?
A Boh na to s úškrnom: - Ale mo-

hol... počkaj sekundu.
* * *

Čo je to totálna chudosť? Keď sa ma-
ratónec pretrhne na cieľovej páske!

* * *
Príde chlapík do obchodu a vraví:
- Prosím si 2000 švábov.
- Bohužiaľ, nemáme, načo Vám 

budú?
- Viete, prenajal som si byt, ale teraz 

sa z neho sťahujem a v zmluve bolo na-
písané že ho mám vrá� ť v takom stave, 
v akom som ho dostal.

* * *
- Bolí ma uško. - sťažuje sa dievča 

na lavičke v parku mladíkovi. Ten ju na 
ucho pobozká a pýta sa:

- Ešte bolí?
- Ani trošku!
Po chvíľke ju bolí za krkom. Mladík ju 

tam pobozká a pýta sa:

- Ešte bolí?
- Už nie!
Na vedľajšej lavičke sedí starší pán, 

nakloní sa k mladíkovi a pýta sa ho:
- Prepáčte, hemoroidy � ež liečite?

* * *
Ukradnú dievčaťu na kúpalisku 

šaty. Hľadá východisko a nakoniec náj-
de dve plechové tabuľky. Hovorí si:
- Prsia nemusím mať skryté, jednu ce-
duľku si dám dopredu a druhú dozadu.

Ide po pláži a stretne chlapíka, ktorý 
sa pri pohľade na ňu začne smiať.

- Prečo sa tak smejete? Nejako som 
to predsa musela vyriešiť.

- Vyriešila ste to skvele, smejem sa 
len tým nápisom. Vpredu máte: „Hĺbka 
5 metrov“ a vzadu „Len pre začiatoční-
kov.“

* * *
Zlatá rybka chcela ísť na dovolen-

ku, avšak potrebovala na zastupovanie 
niekoho, kto bude za ňu plniť želania. 
Požiadala krokodíla, či by jej nepomo-
hol. Krokodíl s radosťou súhlasil. Keď sa 
rybka vrá� la, pýtala sa ho, či mal niekto 
nejaké želanie.

- Hej, bol tu jeden chlap a chcel mať 
vtáka až po zem, - odpovedal krokodíl.

- A ty čo?
- No, to jeho želanie som predsa len 

splnil.
- A ako sa �  to podarilo?
- Jednoducho, odhryzol som mu obe 

nohy!



Na diaľnici strašil Yeti
Nie každý v� p sa podarí tak, ako 

bol mienený. Istý Američan na svojský 
zmysel pre humor dopla� l životom. 

druhý deň, kedy prekonala infarkt. Po 
zákroku musela byť hospitalizovaná 
desať týždňov.

Aktuálne je síce Jessica mimo bez-
prostredného ohrozenie života, avšak 
musí podstúpiť transplantáciu život-
ne dôležitého orgánu. Na vhodného 
darcu srdca stredoškoláčka stále čaká. 
A pritom za všetko mohol nekvalitný 
kov náušníc, ktoré spôsobili infekciu.

V čom spočíva dlhovekosť 
mužov?

Na základe istého výskumu na kó-
rejskom kráľovskom dvore došli bá-
datelia k názoru, že eunuchovia žili 
dlhšie ako muži, ktorí neboli vykastro-
vaní. Vedci zis� li, že eunuchovia slú-
žiaci príslušníkom dynas� e Čoson, 
ktorá vládla v Kórei od roku 1392 až 
do roku 1910, sa v priemere dožívali 
70 rokov, čo je o 14 až 19 rokov dlhšie 
než obyčajní muži z podobných sociál-
nych a ekonomických vrs� ev. Pritom 
králi, ktorým slúžili, sa dožívali v prie-
mere len 47 rokov.

Traja z 81 skúmaných eunuchov 
sa dožili sto a viac rokov, čo zname-
ná, že skúmaní eunuchovia mali 130-

Nedávno sa v snahe upútať pozornosť 
prezliekol za Ye� ho do úboru, ktorý 
používajú na zamaskovanie ostreľova-
či. Takto zamaskovaný vyrazil k diaľnici 
v americkej Montane strašiť ľudí. Nas-
chvál si vybral úsek s nie príliš dobrou 
viditeľnosťou, aby u prechádzajúcich 
motoristov vyvolal pocit, že práve vi-
deli známeho mý� ckého tvora. A �  si 
ho skutočne nevšimli. Krátko nato ho 
zrazila sedemnásťročná vodička a keď 
ležal na zemi, prešlo ho ďalšie vozid-
lo, ktoré šoférovala ešte o dva roky 
mladšia dievčina. Podľa polície nie 
je vylúčené, že Tenley bol v čase tra-
gédie opitý. „Obeť očividne chcela, 
aby ľudia uverili, že vidia Ye� ho a na-
hlásili ho úradom. Kvôli tomu úboru 
ho bolo veľmi zle vidieť a tento žart 
ho stál život,“ skonštatoval policajný 
dôstojník.

Pozor na náušnice!
Sedemnásťročná Britka Jessica 

Smithová si približne pred rokom ne-
chala prepichnúť ucho a vsadiť náuš-
nice. Avšak krátko na to sa jej výrazne 
zhoršil zdravotný stav. Sprvo�  ošetru-
júci lekár vyhodno� l � eto staros�  ako 
problémy s trávením, ale špecialista 
neskôr rozpoznal pozvoľné zlyhávanie 
srdca a tým jej zachránil život. Mladá 
pacientka nedokázala uveriť, že má 

choré srdce a keby 
nenavš� vila lekára 
druhýkrát, zomrela 
by. 

Britka musela 
vzápä�  podstúpiť 
operáciu, ale nap-
riek tomu  jej srd-
ce zlyhalo hneď na 

násobne vyššiu šancu dožiť sa stovky 
v porovnaní s mužmi, ktorí žijú dnes 
v rozvinutých krajinách.

V minulos�  niektorí chlapci v Kórei 
podstupovali kastráciu, aby sa mohli 
zúčastniť života privilegovanej vrstvy 
na kráľovskom dvore. Autori výskumu 
sa však domnievajú, že dlhovekosť 
kráľovských eunuchov nesúvisela len 
s ich výnimočným životným štýlom, 
pretože až na výnimky žila väčšina z 
nich mimo palác; v paláci prebýva-
li jedine, keď boli v službe. Výsledky 
štúdie boli publikované v odbornom 
časopise Current Biology.

Zdroj: topky.sk, sprac. ms

42 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZAUJÍMAVOSTI

ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

e-mail: zivot@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, 

ZARZĄD GŁÓWNY

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 27, 
fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Dorota Mošová, 
Milica Majeriková - Molitoris

sekretarz redakcji: Marián Smondek

Społeczne kolegium doradcze:
Žofi a Bogačíková, Jerzy M. Bożyk, František Harkabuz, 

Bronislav Knapčík, Božena Bryjová, Mária Kačmarčíková, 
František Paciga, Janina Karkošková, Krištof Pieronek, 

Monika Bednarčíková, Dominik Surma, Anna Krištoféková, 
Natália Milaniaková, Nina Klusová, Silvia Plučinská, 

Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: 
Drukarnia TSP

31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje 

Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków 

36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 

SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...

Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem 
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2012
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:

1 miesiąc: 2,50 zł, półrocznie: 15,00 zł, rocznie: 30,00 zł

INDYWIDUALNA: 

krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:

1 miesiąc 4,40 zł, półrocznie 26,40 zł, rocznie 52,80 zł

zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 5,00 zł – rocznie 60,00 zł

do Europy (w tym Czechy): 9,60 zł – rocznie 115,20 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 10,10 zł – rocznie 121,20 zł,

pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł

Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografi i 
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów 

oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów 

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych 
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO-KULTURALNY



Vo Vyšných Lapšoch

V Jablonke V Repiskách – Bryjovom Potoku

PAMÄŤ 
JE ZNAKOM

NÁRODA 

Fo
to

t: 
A.

 Je
nd

že
jčí

ko
vá

, M
. S

m
on

de
k 

V Čiernej Hore od Jurgova



ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80, e-mail: zg@tsp.org.pl www.tsp.org.pl

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

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże 
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
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Środkowej, Kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 
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