
1 II Kriviansky občasník 

 

OBČASNÍK 



2 II ZRPŠ Krivany, o. z. 

 

 

Milí občania  a priatelia 
Krivian, 

v rukách opäť držíte výsledok            
niekoľkomesačnej práce — špeciálne 
“dušičkové” číslo, ktorým rozširujeme    
portfólio Krivianskeho občasníka. Ako     
už býva zvykom, nájdete  v ňom pravidelné 
rubriky i príspevky so sezónnym        
charakterom.   

Dozviete sa veľa informácií o fungovaní 
našej obce, školy, či záujmových skupín. 
Veríme, že aj tentokrát občasník disponuje 
rôznorodosťou tém i autorov príspevkov. 
Prajeme vám príjemné čítanie a zároveň           
aj pokojné sviatočné obdobie! 

                               Mária Kromková ml. 
                                    (šéfredaktorka) 
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Slovo starostu obce                      
Jána Šejirmana  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spoluobčania, 

na nasledujúcich stranách vám prinášam         
prehľad o momentálne financovaných 
a realizovaných projektoch v obci Krivany,           
ktoré majú zámer a potenciál zlepšiť kvalitu 
života občanov:  

 Národný projekt 2020 – podpora a zvyšo-
vanie kvality terénnej sociálnej práce NP 
TSP II/01-2019 

Trvanie projektu: 2/2020 - 12/2022.  
Prebieha realizácia projektu. 
 Zníženie nákladov na energie prostredníc-

tvom inštalácie tepelného čerpadla                 
v Kultúrnom dome v obci Krivany 

Celkové oprávnené výdavky projektu - 83 
557,60 €, požadovaná výška - 79 379,72 €.           
Projekt bol podporený vo výške 79 379,72 €. 
Spolufinancovanie vo výške 5%, čo predstavuje 
sumu 4 177,88 €. Prebieha realizácia projektu. 
 Projekt CURI 
Ako obec sme sa zapojili do pilotného projektu, 
ktorý zastrešuje Svetová banka a EÚ. Týka sa 
integrovaného systému zabezpečenia činnosti 
pre rómsku komunitu.   
Dňa 26.10. 2020 bola riadiacim orgánom                 
vyhlásená výzva na tieto aktivity a pre určené 
obce:  Podpora komplexného prístupu v ob-
ciach s marginalizovanými rómskymi komuni-
tami (ďalej len „MRK“).  
 
 
 
 
 

Oprávnené obce -  obce s prítomnosťou MRK         
v rámci Iniciatívy Catching-upRegions                   
Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Po konzultácií s garantmi tohto projektu obec 
zabezpečuje tieto aktivity: 
 Krivany – Chodník k rómskej osade 
Ide o výstavbu chodníka, ktorý spája rómsku 
osadu situovanú v extraviláne s intravilánom 
obce. Navrhovaný chodník vedie pozdĺž cesty 
III/3193. Rekonštrukcia chodníka pozostáva           
z výmeny, respektíve doplnenia konštrukcie 
chodníka, pričom nespevnený povrch chodníka 
sa nahradí asfaltovým povrchom a novými           
obrubníkmi. Celkové oprávnené náklady -               
53 567,- €, požadovaná výška NFP - 50 888,- €.  
Projekt je schválený a prebieha jeho realizácia.  
 Komunitné centrum v obci Krivany 
Cieľom projektu sú stavebné úpravy vo vyčlene-
ných priestoroch Obecného úradu obce Krivany 
pre potreby zriadenia prevádzky Komunitného 
centra. Celkové oprávnené náklady  253 555,- €, 
požadovaná výška NFP je 240 878,- €.            
Projekt je schválený vo výške celkových      
oprávnených výdavkov - 250 739,66 €.  
Prebieha realizácia projektu. 
 Výstavba kanalizácie RO – Krivany 
Stavbu je potrebné realizovať, pretože sú veľké 
náklady na likvidáciu tekutého domového             
odpadu (v súčasnosti sa zabezpečuje prostred-
níctvom cisterny od VVS) a náklady sú niekoľ-
konásobne vyššie, ako keby bola vybudovaná           
kanalizácia.  
Projekt je v štádiu prípravy.  
 Výstavba Zberného dvora a stojísk 
V súčasnej dobe pripravujeme oveľa menšiu 
verziu projektu Zberného dvora a stojísk.           
Projekt budeme realizovať na hospodárskom 
dvore pri budove triedičky zemiakov.  
Projekt je v štádiu prípravy.  
 Miestne občianske poriadkové služby                       

v obci Krivany 
COV – 124 012,21 eur, spolufinancovanie –           
6 200,61 eur (5% z COV). Trvanie projektu: 
7/2021 – 06/2023.  
Projekt je schválený a prebieha jeho realizácia. 
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Iné projekty a dotácie bez EÚ: 
 Stavebné pozemky - pozemkové úpravy -         

lokalita Dujava 
1.etapa - zisťovacie konanie (prieskum) o                 
záujme respektíve nezáujme začať ZPU na           
uvedenej lokalite, 
2.etapa - register pôvodného stavu, 
3. etapa - návrh účelových komunikácií a pod. 
Aktuálne prebieha proces realizácie JPU. 
 Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky  

Torysy a lesné cesty) 
V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové 
práce na budovanie cyklotrasy v rámci               
európskeho projektu EUROVELLO 11. Časť             
tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov     
smerom na Poľsko. Začíname s prípravou na 
územné rozhodnutie a tiež zabezpečujeme  
majetkoprávne vysporiadanie cyklotrasy.            
Príprava projektu.  
 
Príprava nových investičných akcií: 
 Výstavba novej 12.b.j. - nájomné byty - 

bežný štandard 
Na základe rozhodnutia OZ sme začali proces 
výstavby novej 12 b. j. v lokalite pod školou, 
kde je v súčasnosti vybudovaná už jedna 12. b. 
j.  Po vydaní stavebného povolenia bude poda-
ná žiadosť na ŠFRB približne v januári 2022.  
Projekt je v štádiu prípravy.  
 Nadstavba bytov nad budovou obecného 

úradu - bežný štandard 
Vzhľadom na to, že je nutná oprava strechy 
nad budovou obecného úradu a na základe 
rozhodnutia OZ  sme začali proces projektovej           
prípravy na nadstavbu bytov nad budovou OcÚ. 
Nájomné byty budeme robiť investorsky, t. j. 
celý proces bude zastrešovať obec. Žiadosť by 
mohla byť podaná na ŠFRB v januári 2022.   
Projekt je v štádiu prípravy. 
 Rekonštrukcia kaštieľa 
Hoci už zabezpečujeme niektoré aktivity na  
rekonštrukcii kaštieľa, je potrebné vypracova-
nie kompletnej projektovej dokumentácie na           
opravu kaštieľa.  
Projekt je v štádiu prípravy.  

 Rekonštrukcia brehov na krivianskom          
potoku 

Z dôvodu havarijnej situácie na tomto potoku, 
hlavne v časti pri Dome nádeje a na ul. Ľadová 
medzi dvoma mostami, navrhujeme začať          
prípravné projektové práce na spevnenie           
brehov potoka v týchto častiach. Projekt          
chceme zabezpečiť v roku 2021.  
Projekt je v štádiu prípravy.  

 Rozšírenie vodovodnej siete a NN prípojky 
ul. Pod Huru 

Vzhľadom na realizovanú výstavbu RD na ulici 
Pod Huru je potrebné  rozšíriť vodovodnú sieť a 
NN prípojku. Kanalizácia a plynofikácia je tam 
zrealizovaná. Zabezpečili sme PD pre územné 
konanie na rozšírenie vodovodu. Vzhľadom na 
obmedzené prostriedky navrhujem nerealizo-
vať stavebné povolenie ako aj samotnú              
realizáciu rozšírenia  vodovodu. Rozšírenie    
nízkonapäťovej siete bolo zrealizované                 
v mesiaci júl 2021 spoločnosťou VSE.    
Projekt je v štádiu prípravy.  

Asfaltovanie ulice Pod Huru 

Rekonštrukčné práce v kaštieli 

Úprava areálu v okolí kaštieľa v Krivanoch 
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Ján Šejirman 
Starosta obce 

Projekty na rok 2021: 
 Rekonštrukcia ul. Zámocká a časti Pod Huru 
Z dôvodu zlého technického stavu vozoviek 
sme pripravili  projektovú dokumentáciu na        
rekonštrukciu asfaltu na týchto komunikáciách. 
Bolo zrealizované verejné obstarávanie, z ktoré-
ho vzišla najnižšia cenová ponuka vo výške 22 
500,- €. Sú to vlastné prostriedky obce. Práce by 
mali byť dokončené do 30.11.2021.  
Projekt je v štádiu realizácie. 
 Fond na podporu umenia - 28. roč. HTFF             

J. Lazoríka 
Projekt sme podali v januári 2021 na 28. ročník 
HTFF J. Lazoríka a bol podporený vo výške        
3 500,-€. Projekt je zrealizovaný. 
 Obnova strechy kaštieľa Krivany – MK SR – 

Obnov svoj dom 2021 
V januári 2021 sme podali na projekt v progra-
me: 1. Obnovme si svoj dom; Podprogram: 1.1 
Obnova kultúrnych pamiatok – žiadosť o           
poskytnutie dotácie na obnovu strechy kaštieľa. 
Súčasný stav nevyužívaného objektu je             
havarijný a obec ako nový vlastník chce realizo-
vať jeho komplexnú obnovu. V rámci príprav-
ných a projektových prác dala obec  v roku 2020 
z vlastných nákladov spracovať projektovú        
dokumentáciu na obnovu strechy, schválenú 
KPU Prešov. Projekt bol podporený vo výške 40 
000,-€. Po zrealizovanom verejnom obstarávaní 
sú celkové náklady projektu vo výške 78 573,- €. 
Vlastné zdroje obce budú vo výške 38 573,- €. 
Projekt je v štádiu realizácie.  
 Kaštieľ a park v Krivanoch – Revitalizácia 

pamiatkového projektu – Park, evidovaného 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
pod číslom 308/2 – MK SR – Obnov svoj 
dom 2021 

V januári 2021 sme podali na projekt v progra-
me: 1. Obnovme si svoj dom; Podprogram: 1.4 
Obnova historických parkov a architektonických 
areálov v kritickom stavebno-technickom stave 
– žiadosť o poskytnutie dotácie na revitalizáciu 
pamiatkového objektu – park. Zámerom je             
v zmysle metodických pokynov KPU Prešov    

zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentá-
cie na vydanie stavebného povolenia a realizač-
nú dokumentáciu v podrobnosti dostatočne           
prezentujúcej a špecifikujúcej všetky terénne, 
architektonické, sadovnícke, technické,           
konštrukčné a iné riešenia obnovy, ako aj všetky 
navrhované a súvisiace zásahy, úpravy a práce. 
Projekt bol schválený vo výške 12 000,- €.              
Celkové náklady projektu po verejnom                     
obstarávaní sú vo výške 14 700,- €.  
Projekt je  v štádiu realizácie.  
 Rekonštrukcia športového areálu v priesto-

roch základnej školy 
Fond na podporu športu pri MŠ SR a Prešovský 
samosprávny kraj vyhlásili výzvu  na rekonštruk-
ciu športových objektov v mestách a obciach. 
Projekt nám bol schválený vo výške 57 000,- € z 
Fondu na podporu športu a 20 000,- € nám bola 
schválené dotácia z PSK. Zlúčením týchto 
dvoch projektov a dofinancovaním z vlastných 
zdrojov by sa kompletne vybudovala nová              
trojprúdová tartanová dráha a zrealizovala by sa 
kompletná rekonštrukcia multifunkčného               
ihriska. V súčasnosti očakávame zmluvu od 
Fondu na podporu športu a zmluvu od PSK.  
Projekt stavby sa bude realizovať v roku 2022. 
Projekt je v štádiu hodnotenia.  

 Zapojenie nezamestnaných do obnovy kul-
túrneho dedičstva v roku 2021 – ÚPSVaR 

V spolupráci medzi ÚPSVR, MPSVR SR a MK SR 
a v súvislosti s prípravou rozpočtu pre úrady 
PSVR pre projekt „Zapojenie nezamestnaných 
do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021“ 
obec v máji 2021 podala projekt na 4                         
uchádzačov, z toho 1 odborný zamestnanec a 3 
pomocní zamestnanci. Doba zamestnania je na 
4 mesiace.  Vytvorením pracovných miest si 
uchádzači osvoja jednotlivé zručnosti, svojou 
prácou sa zviditeľnia medzi obyvateľstvom            
obce a zároveň utužia aj vzťah ku kultúrnej            
pamiatke, ktorá sa nachádza v našej obci.        
Projekt bol schválený a je stopercentne financo-
vaný zo strany poskytovateľa. Realizácia                   
projektu je od 07 – 10/2021.  
Projekt je v štádiu realizácie. 

Asfaltovanie Zámockej ulice                                     

pri Kultúrnom dome 

Rekonštrukcia  kaštieľa v Krivanoch 
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Ročník 1, číslo 1 

Dátum bulletinu 

 

 

Veľké potešenie nám prináša 
úspešná novozaložená verejná skupina 
„Obrázky z Krivian“ na sociálnej sieti     
Facebook, pre ktorú sme v občasníku 
vytvorili samostatnú rubriku. Jej pomeno-
vanie je odvodené od názvu knihy Jána   
Lazoríka – Humorno-pravdivé obrázky zo 
starej „dzedzini“. Vznikla s cieľom 
zhromaždiť historické fotografie a            
informácie o obci Krivany. Tie budú slúžiť 
ako materiál pre výrobu publikácie              
o histórii obce, čo je jedna z iniciatív nášho 
občianskeho združenia. Týmto sa chceme 
veľmi poďakovať všetkým, ktorí nám 
posielajú fotografie z minulosti – sú pre 
našu a budúce generácie veľmi vzácne.   

Deti, ste úžasné!!! Tento odkaz posielame všetkým deťom a dobrovoľníkom, ktorí 
sa 28. mája 2021 zúčastnili JARNÉHO UPRATOVANIA  na školskom ihrisku. Mali ste 
vidieť to odhodlanie pomôcť pri príprave cyklistickej prekážkovej dráhy pre deti, ktorej    
realizáciu finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska! Pred samotným jarným             
upratovaním ostrihali žiaci 2. stupňa pod dozorom p. učiteľa Ľubomíra Bodnára konáre 
stromov nad pumptrackom. Nadšené deti prišli v piatok poobede 28. mája na školské   
ihrisko už pol hodiny pred začiatkom akcie. Iniciatívne očistili kopce hliny (pumptrack) od 

konárov a kameňov, aby ich 
následne mohli šikovní 
mladí chlapci z DHZ Krivany 
zhutniť obecnou žehličkou. 
Odborníci čítali projektovú 
dokumentáciu, rodičia pri-
pravovali prekážky a starší 
žiaci i absolventi školy        
riadili ich rozmiestnenie na 
dráhu. A to všetko                   
s výbornými pagáčmi od 
Irenky Gernátovej. Na záver 
sme deťom dopriali pár 
skúšobných jázd a všetci 
sme odchádzali domov         
s pocitom dobre vykonanej 
práce. 

  Quo vadis, ZRPŠ KRIVANY? 

Kam kráčaš, ZRPŠ Krivany? Zjednodušene povedané, kroky nášho občianskeho združenia 
smerujú k 4 cieľovým skupinám – k deťom, rodičom, učiteľom a komunite. Od vydania jarného 
čísla Krivianskeho občasníka publikujeme vzácne historické fotografie z našej dediny, vytvorili 
sme cyklistickú prekážkovú dráhu pre deti, prispeli sme k rozlúčke škôlkarov a deviatakov so 
škôlkou a školou, zbierali sme papier na pomoc tým, ktorí ju potrebujú, zorganizovali sme     
turistický pochod plný krásnych zážitkov.  

 

Ing. Ľudmila     

Karabašová, PhD. 

Fotografia od p. Márie Malnašiovej - Helena 
Vrabľová a Mária Škopová ako pracovníčky JRD             
pri zbere repy na Bažove okolo r. 1963  - 1965 

Jarné upratovanie — deti čistia hlinu od konárov a kameňov, 

v pozadí zhutňujú terén členovia DHZ Krivany   
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Nádherná nedeľa nám bola dopriata na Deň     
otcov  -  20. júna 2021, kedy sme zorganizovali           
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE cyklistickej prekážkovej           
dráhy na školskom ihrisku. V úvode podujatia deti  
točili kolesom šťastia, ktoré im zaistilo vstupenku 
s poradovým číslom na dráhu.  Absolventky školy  
potešili deti maľovaním na tvár, animátor Jožko si 
pre ne pripravil množstvo zábavných (tanečných aj 
športových) aktivít a DJ Ľuboš sprevádzal podujatie 
rytmickou hudbou. Nezabudli sme ani na najmenšie 
deti, ktoré sa vyhrali na farebných školských               
preliezkach. Pripravili sme tiež fotogalériu o priebehu 
tohto projektu s názvom KOLO Krivian za zdravím, 
ktorý   finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska. Po príhovore p. riaditeľky ZŠ s MŠ 
Krivany Mgr. Márie Kromkovej a mojom príhovore ako koordinátorky projektu, slávnostne                              
prestrihla pásku Lýdia Kuchárová ako najmladšia účastníčka podujatia. Deti tento          
moment oslávili prípitkom s obľúbeným detským šampanským a slávnostná prvá jazda 
na dráhe, ktorá pozostáva zo 14 drevených prekážok a pumptracku, sa mohla začať. 

Súčasťou akcie bolo aj vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže - deti kreslili cyklistu 
a kaštieľ (dráha mala byť pôvodne osadená v areáli historického kaštieľa). Ocenili sme: 

*I. kategória (1. stupeň ZŠ): 1. miesto – 
Jasmin Saxová (2. ročník);  2. miesto –    
Veronika Kopilcová (3. ročník). 

*II. kategória (2. stupeň ZŠ): 1. miesto – 
Karolína Berdisová     (9. ročník); 2. miesto 
– Stanislav Duda (8. ročník); 3. miesto – 
Tatiana Berdisová (5. ročník).  

*III. kategória (SŠ a VŠ):  2. miesto – Ján 
Sabolík (SŠ). Odmenou pre víťazov za 
krásne kresby boli balíčky od sponzorov, 
ktorým týmto srdečne ďakujeme -  MILK-AGRO, spol. s r.o. (Sabinov), ODEVA, spol. s r.o. 

Lipany, Glóbus Lipany, HORNBACH Prešov, POTRAVINO-
VÁ BANKA SLOVENSKA, o.z. a Potraviny FRESH Krivany. 
Záver podujatia skvelo spestrili naši dobrovoľní hasiči, 
ktorí umožnili deťom striekanie vody hadicami na cieľ.    

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí asistovali pri príprave  aj 
organizácii podujatia – najmä zamestnancom ZŠ s MŠ 
Krivany a dobrovoľníkom. Za veľa vďačíme aj šikovným 
členkám nášho združenia, ktoré zabezpečili občerstvenie 
formou bufetu, ako aj snaživým Kriviankam z Únie žien, 
ktoré napiekli domáce koláče (financované obcou                  
Krivany). Napokon ďakujeme p. Ľubomírovi Kravcovi,            
ktorý sponzorsky vyrobil nádherné koleso šťastia i presý-
pacie hodiny pre štart detí na začiatku cyklistickej dráhy. 
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Minulý rok sme zorganizovali prvý zber papiera s cieľom      
pomáhať iným. Vymenili sme 30 kg papiera za kuchynské 
utierky, ktoré sme darovali rodine Červeňákovej z Lipian.     
Tento rok, 21. júna, sme vyhlásili 2. zber papiera a rozhodli 
sme sa, že výťažok symbolicky rozdelíme dvom príjemcom. 
Prvým bola opäť rodina Červeňákova z Lipian a druhú časť   
hygienických potrieb sme venovali ZŠ s MŠ Krivany. A teraz to 
číslo – vyzbieralo sa  400 kg papiera, čo je viac ako                      
13-násobok prvého zberu! Všetkým, ktorí ochotne pomohli 
a zapojili sa do tejto aktivity, odkazujeme: „Klobúk dole!“  
A patrí im „veľká VĎAKA“! V zbieraní budeme každoročne       
pokračovať – uvidíme, či prekonáme aktuálny rekord.                 
Keďže nabudúce to bude tretí zber, výťažok rozdelíme medzi 
troch príjemcov, aby sme touto našou dobročinnou aktivitou                             
pomáhali mnohým.  ......................................................................                                                                          

 Koniec školského 
roka, ktorý tradične pripa-
dá na 30. jún, prežívajú             
predškoláci a deviataci 
slávnostne.. My sme       
prispeli troškou k radosti 
predškolákov z materskej 
školy tým, že sme           
sponzorsky zabezpečili 
čierny materiál na výrobu 
talárov. Ich ušitie zariadila 
šikovná pani učiteľka Mgr. 
Mária Berdisová, a tak sa 
deti rozlúčili so škôlkou        
dôstojne.  

Deviatakom v Krivanoch sme urobili ovocnú tortu, čím 
sme prispeli k „chutnejšej“ rozlúčke so základnou školou. 
Fotku žiakov s tortou nemáme, pretože im údajne veľmi 
chutila a na fotenie sa zabudlo. Keďže išlo o veľkú triedu, 
dodatočne sme sa dozvedeli, že „dobré bolo, ale málo   
bolo“ – preto plánujeme do budúcnosti zakúpiť väčšiu 
tortovú formu.  

Spolu s občianskym združením Šenviž sme 25. septem-
bra 2021 zorganizovali nultý ročník turistického pochodu 
pre deti aj dospelých Krásna Lúka – Demjanka 2021.  
Malí aj veľkí turisti sa vyviezli autobusom do Krásnej Lúky 
a pri budove starej školy nás spoluorganizátori milo privítali pri transparente s nápisom 
„Vitajte u nás, priatelia“. Cieľom pochodu bolo zatraktívniť pohyb v prírode pre rodiny 
s deťmi, ale aj zber byliniek, či rastlín na výrobu prírodných dušičkových vencov.  

Pri výstupe z obce Krásna Lúka sme sa krátkou modlitbou pristavili pri zastaveniach         
prekrásnej krížovej cesty a domáci účastníci nám rozprávali o zaujímavostiach z okolia 
ich dediny. Deti zvládli trasu s pozoruhodnou ľahkosťou, a to aj vďaka pripraveným          
zábavným stanovištiam – najprv si nazbierali šišky, ktoré hádzali do košíka, neskôr        
tipovali počet balíkov na lúke a behali spolu s dospelými po horizonte.  

Zber papiera—                                  

dar pre ZŠ s MŠ Krivany 

Rozlúčka predškolákov s MŠ (30. jún 2021) 

Torta pre deviatakov 
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Aby sa im kráčalo ľahšie do kopca, šikovné mladé dobrovoľníčky rozhádzali po ceste     
čokoládové zlaté dukáty a deti boli na kopci podstatne skôr ako dospelí. Prechádzkou po 
horizonte sme došli do cieľa, na Demjanku, kde sme si opiekli zaslúžené klobásky a ...   
splnili deťom sľub. Každé 
z nich dostalo krásnu medailu 
s vlastným menom, sladké 
odmeny od organizátorov a 
zdravé jabĺčko.  

Prechádzka v prírode 
človeka fyzicky unaví, ale 
dodá neskutočnú psychickú 
energiu, ktorú dnes veľmi      
potrebujeme. Pohľad na deti, 
ktoré sú v pohybe na 
čerstvom vzduchu, spievajú si 
a tešia sa z drobností, akými 
je papierová medaila či       
lentilky, sú bezpochyby 
dôvodom na organizáciu 
prvého ročníka turistického 
pochodu v roku 2022. Veríme, 
že sa k nám pridá viac detí 
a rodičov, aby objavili úžasnú 
špecifickú energiu, ktorú 
môžeme čerpať len z prírody. 
Nakoniec dodávam velavravný 
výrok jednej účastníčky 
pochodu: „Môžu ľutovať 
všetci, ktorí tu dnes neboli.“  

Záver tohto príspevku nemožno ukončiť inak ako odkazom: „Ďakujeme.“ Do každej 
spomenutej aktivity vložili ľudia z nášho okolia čas, energiu, myšlienku a hlavne srdce.      
Aj tento občasník je dielom mnohých z nás, a je svedectvom toho, ako veľa dokážeme 
spoločne vytvoriť. Napokon, práve radosť detí a povzbudenie ľudí z našej komunity sú       
pre nás najväčšou odmenou a zároveň odobrením, že kroky nášho občianskeho združenia 
idú tým správnym smerom. 

Modlitba pri zastavení krížovej cesty počas výstupu z obce Krásna Lúka 

Účastníci turistického pochodu na Demjanku  

(25. september 2021) 
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Drahí moji rodáci,  

človek sveta by povedal, že čas 

človek boží by povedal, že Boh  

je ten, ktorý človeka vyučuje v čase a častokrát ho     
usvedčuje z hlúposti, namyslenosti a mnohých ďalších 
nešvárov, ktoré sa môžu vkradnúť do života bez toho, 
aby ich človek registroval. Inak tomu nie je ani  
v súčasnej dobe, kedy sme konfrontovaní so skutočnosťou pandémie koronavírusu.                  
Koľkokrát sme boli v predošlých rokoch upozorňovaní, že sa blížime k míľniku periodické-
ho výskytu vážnej vírusovej konfrontácie! Napriek tomu, keď sa tak stalo, v prvom rade sa 
hľadal vinník, na ktorého by sa to dalo hodiť! Aké príznačné pre stav ľudstva, ktoré                     
prestalo žiť ako spoločenstvo bratov a sestier, ktoré hľadá spoločné dobro, spôsob, ako si 
pomôcť, prospieť. No my iba súperíme a sme odsúdení v čase extrémnej skúšky „iba“      
hľadať vinníka! Sme na jednej lodi, v rovnakej realite ľudskej existencie, klasik by povedal 
„v rovnakom bahne“ a namiesto toho, aby sme si súcitom, otvorenosťou a pochopením 
hľadali cestu k lepšej realite stavu ľudstva, často sa iba ľutujeme, podozrievame,                      
obviňujeme a ďalej rozdeľujeme! Viď kauza očkovaní-neočkovaní! V dynamike, akou sa 
situácia vyvíja, môžeme dnes s istotou povedať, že očkovanie je dobro a neočkovať sa je 
zlo? Čo skutočne vieme? Kam sa podela pokora typu „viem, že nič neviem“? Prečo sa teda 
navzájom obviňovať a napádať?! Pokiaľ neexistuje bezpečne poznateľná pravda, ku ktorej 
má človek povinnosť poslušnosti, má človek právo konať podľa svojho najlepšieho            
vedomia a svedomia! A je mojou povinnosťou správať sa k nemu s úctou a láskou                          

Koronavírus sa môže stať darom - zrkadlom, v ktorom      
poznám svoj stav a rozhodnem sa žiť inak! Lepšie!  

Nepoznám dokonalejšiu múdrosť pre realizáciu podstaty 
každodenného života človeka, ako je slovo nášho Pána, 
ktorý nás učí - čo chceme, aby iní robili nám, to máme           
robiť my im! Niekto s tým musí začať a kto iný by to mal byť 
ako človek, ktorý vierou prijal, že je milovaný Bohom,        
svojím stvoriteľom!  On sa na každého z nás pozerá s touto 
dôverou a nádejou, že sme sa od neho, skrze Jeho správa-
nie k nám, naučili, aké krásne a prospešné pre každého je 
byť milosrdný, komunikovať s druhým človekom plný           
nádeje a viery v dobro v ňom a nenechať sa odradiť od         
tohto postoja a prístupu prvými nezdarmi. Ako ťažko sa 
človeku verí, že Boh sa k nám práve takto správa - je plný 
dôvery v človeka, a tak túži po tom, aby sme urobili túto 
oslobodzujúcu skúsenosť s touto veľkou mocou, ktorá me-

ní svet k lepšiemu! Virologické a vakcinologické autority nám dozaista môžu povedať  
mnohé a aj hovoria mnohé o podstate koronavírusu, ktorý nás sužuje. Je dobré im načúvať  
a rozlišovať. Byť ochotnými hľadačmi pravdy! A zároveň si buďme dobre vedomí toho, že v každej        
situácii sa vo svete vedie predovšetkým zápas o človeka v jeho najpôvodnejšej dôstojnosti! Buďme teda 
tiež ochotnými hľadačmi i tejto pravdy, ktorá nás privedie k skutočnému šťastiu a radosti zo života!  
Nech nám na tejto ceste pomáha a žehná nám Pán, ktorý nás svojou láskou vykúpil!    
            Váš Marcel 

Kríza - využitá príležitosť?! 

Verím v človeka  

 

Duchovný 

otec Marcel 

Timko 
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Pod hlavičkou nášho občianskeho              
združenia sme sa rozhodli premeniť na 
skutočnosť krásnu myšlienku Krivianky 
(želá si ostať v anonymite) a vyrobili sme 
prvé prírodné dušičkové vence.  

Cieľom aktivity bolo zdieľať vedomosti 
a zručnosti o výrobe aranžmánov na            
hroby, aby sme si ich dokázali vyrobiť    
doma sami – zadarmo a za účelom              
nezaťažiť naše krásne okolie plastovým 
odpadom. Tento rok sa to podarilo len 
v malej miere, keďže  protipandemické 
opatrenia boli v prípade hromadných           
podujatí v červenom okrese veľmi prísne.  

Prírodné materiály sme zabezpečili  počas 
turistického pochodu Krásna Lúka –
Demjanka 2021, ktorý sme organizovali v 
septembri spolu s občianskym združením 
Šenviž. Ruku k dielu priložil aj p. Jozef 
Šimko, ktorý sponzorsky zabezpečil         
narezané drevené podložky pre dekorácie 
a konáre z ihličnanov. Množstvo  krásnych 
dekorácií priniesli aj dámy, ktoré asistovali 

pri výrobe aranžmánov z prírodných            
materiálov. Naše srdečné poďakovanie 
patrí p. Jarmile Kuchárovej, p. Irene             
Gernátovej, p. Márii Šejirmanovej, sl.          
Kataríne Kuchárovej, p. Anne Pjatakovej, 

p. Alžbete Kohanovej, p. 
Márii Horváthovej a p. Márii 
Mišenčíkovej.  

Naše plány sú jasné – o rok 
budeme opäť vyrábať                       
prírodné dekorácie na hroby 
s cieľom odovzdať naše 
zručnosti čo najväčšiemu 
počtu záujemcov. Okrem      
toho, zabezpečíme kontajner 
pre bio odpad na obecný          
cintorín za účelom motivovať 
širokú verejnosť k „zelenému“ 
zmýšľaniu.  

Tešíme sa zo záujmu           
všetkých, ktorí kúpou týchto 
vencov podporili nielen naše 
združenie, ale hlavne životné 
prostredie. Dúfame, že táto 

iniciatíva bude inšpiráciou pre ľudí 
a združenia z okolitých obcí a miest, aby 
sme spoločnými silami chránili našu               
planétu pred odpadom, ktorý tvoríme my 
sami.  

Tradične v októbri navštevujeme cintoríny 
a kladieme na hroby našich príbuzných 
a známych dušičkové vence. Väčšina z nás si 
uvedomuje, aké kvantum plastu prinesieme na 
miesta ich posledného odpočinku.  

Ročník 1, číslo 1 

Dátum bulletinu 

 

 

ČARO PRÍRODNÝCH                     
DUŠIČKOVÝCH VENCOV  

ZRPŠ 

Krivany, 

o.z.  

Odpočinutie večné daj im, Pane, 

a svetlo večné nech im svieti. 

Nech odpočívajú v pokoji.  

   Amen. 
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Treba si hlavne uvedomiť,                
že vírusy tu boli, sú aj budú... 

MUDr. Vlasta Vargová je lekárka so špecializáciou                   
v odbore reumatológia. Narodila sa v roku 1965 
v Bardejove. Obdobie detstva a základnej školy prežila 
v Krivanoch. Od roku 1999 pracuje v súkromnej                      
ambulancii, so sídlom v Sabinove. Svoju odbornú prax                
zameriava na starostlivosť o dospelých pacientov, včasnú 
diagnostiku a liečbu. Podieľa sa na vývoji nových liekov na 
liečbu reumatických ochorení. O jej rozhodnutí stať sa                   
lekárkou, či práci počas pandémie sa dozviete 
v nasledujúcom rozhovore.  

*Čo vás pod-
nietilo k štúdiu 
medicíny?  
Stať sa lekár-
kou bol môj 
detský sen, 

ktorý sa stal skutočnosťou za podpory    
mojich drahých rodičov, rodiny a všetkých 
vynikajúcich pedagógov od mojej prvej pani 
učiteľky Vierky Buckovej po posledných          
vysokoškolských pedagógov a lekárov, ktorí 
ochotne odovzdali svoje odborné                   
skúsenosti. Mojou najsilnejšou motiváciou 
bola pomoc chorým a záchrana ich životov.  

*Prečo ste sa v rámci vašej špecializácie          
rozhodli pre odbor reumatológie?..................                       
Prečo práve reumatológia? Po internej  
atestácii sa zaraďovali  lekári do odborov.     
V tom čase sme atestovali dve lekárky a  
primár oddelenia nám navrhol odbory         
reumatológia, endokrinológia a alergológia. 
Predchádzajúca reumatologička sa sťaho-
vala za rodinou do Česka, obsadenosť         
lekárskych miest sa plánovala, a tak som 
mala zapísané zaradenie na odbor reuma-
tológia a kolegyňa na odbor endokrinológia.  

*Ako vyzerá bežný deň lekára vo vašom           
zariadení? Denne vyšetríme približne troch               
nových pacientov. Prvé reumatologické          
vyšetrenie je časovo náročné, niekedy trvá 
aj jednu hodinu (zhodnotenie všetkých         
kĺbov, orgánových poškodení, ktoré           
autoimunitné procesy so sebou prinášajú.) 
Treba si predstaviť, že reumatológia to nie 
sú len kĺby, ale poškodenie každej bunky         
v tele. Pacienti musia byť odoslaní              
praktickým lekárom alebo iným špecialis-
tom s podozrením na reumatologické      

ochorenie. Klinické vyšetrenie zahŕňa       
zhodnotiť 68 kĺbov ako aj celkové interné 
vyšetrenie pacienta, to znamená zhodnotiť 
všetky orgánové systémy. Vykonávajú sa 
špecializované odbery autoimunity, hodno-
tenie RTG dokumentácie a ultrazvuková 
diagnostika. Druhú skupinu tvoria dispen-
zarizovaní pacienti (pod pravidelnou              
lekárskou kontrolou), u ktorých sa diagnos-
tikovalo reumatické ochorenie, užívajú       
niekedy doživotnú imunosupresívnu alebo 
biologickú liečbu. Pri tejto liečbe sa              
monitoruje jej efekt a účinnosť, kontroluje 
sa krvný obraz, funkcie pečene, obličiek,  
zápalový proces. Osobitný ordinačný čas  je 
venovaný pacientom, zaradeným do medzi-
národného klinického skúšania celosvetovo 
najmodernejších reumatických liekov.   

*S akými inštitúciami spolupracujete pri             
diagnostike a liečbe reumatických ochorení?          
Naša ambulancia  spolupracuje s Centrami 
biologickej liečby fakultných nemocníc         
v Košiciach. Na návrh ambulantného             
reumatológa a po schválení  liečby zdravot-
nou poisťovňou je tu podávaná finančne     
nákladná biologická liečba. Spoločne            
s centrom sa vyhodnocuje účinnosť a          
bezpečnosť tejto liečby. Na základe             
protokolov zasielaných do zdravotnej           
poisťovne sa táto liečba plne prepláca            
poistencovi. Národný ústav reumatických 
ochorení (NURCH) v Piešťanoch je                
konziliárnym centrom pre reumatológov a          
zabezpečuje ambulantnú aj ústavnú            
starostlivosť pre závažné formy reumatizmu. 
Pacienti môžu absolvovať aj komplexný    
reumo-rehabilitačný program, reumochirur-
gické zákroky.  

 
Mária            

Kromková 

ml.  
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Na Slovensku niekoľko rokov funguje Liga 
proti reumatizmu v spolupráci reumatoló-
gov a pacientov, ktorí tu nájdu návody na 
cvičenie a užitočné informácie— 
www.mojareuma.sk. Pre rýchly vývoj         
nových reumatických liekov nepochybne 
patrí do ambulantnej praxe aj spolupráca                    
s farmaceutickými firmami ako zadávateľmi 
klinických štúdii. 

*Aké zdravotné problémy trápia pacientov            
vo vašej ambulancii?.......................................                                          
Medzi najbežnejšie príznaky reumatických 
ochorení patria bolesti kĺbov a svalov, 
opuch, ktorý môže byt v kĺboch aj mimo 
nich, obmedzený pohyb, pocit únavy a        
celkové príznaky ako horúčka, či strata 
hmotnosti. Zápalový reumatický proces však 
môže postihnúť všetky orgány v tele, srdce, 
nervový systém, oči, pľúca, kožu, cievy. 

*Je pravda, že na vznik reumy sú náchylní     
najmä ľudia vo vyššom veku?...........................                                
Reuma postihuje častejšie ženy. Pokiaľ ide 
o vek, príznaky sa objavujú najčastejšie       
u ľudí v strednom veku, 30 až 50 ročných.          
Reumatické ochorenia však postihujú aj  
mužov, deti a mládež. Najmladšie dieťa       
konzultované v našej ambulancii malo 3 roky.   

*Existuje efektívna prevencia reumatických 
ochorení v dnešnej dobe? ..............................                              
Presná príčina reumatických ochorení nie je 
známa. Existujú faktory, ktoré jej vznik a 
priebeh ovplyvňujú. Genetické predispozície 
ovplyvniť nevieme. Dokážeme zmeniť           
životný štýl. Preventívne účinný je pohyb a 
vyvážená strava. Fajčenie zhoršuje priebeh 
reumatických ochorení. 

*Prekvapilo vás niečo v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a odborom reumatológie?................               
Pacienti so zápalovými reumatickými         
ochoreniami majú vo všeobecnosti zvýšené     
riziko iných infekčných ochorení. Pozorovali 
sa zmeny v tvorbe protilátok po prekonanej 
infekcii a po očkovaní. Po očkovaní                 
registrujeme u niektorých pacientov pokles           
autoimunitných protilátok. Pacienti, ktorí   
užívali imunosupresívnu liečbu (liečba      
tlmiaca imunitný systém), mali miernejšie 
priebehy  reumatoidnej artritídy.  COVID-19 
môže mať závažnejší priebeh pri systémo-
vých ochoreniach. Široké spektrum  liekov 
používaných v reumatológii sa využívalo      
v protokoloch liečby. Ochorenie COVID-19     
vyvolané vírusom SARS-CoV 2 má pestrý 
klinický obraz a komplikácie a jeho            

priebeh sa nedajú spoľahlivo predpovedať         
u žiadneho človeka, čo potvrdzuje aj naša 
ambulantná prax.  

*Ako pandémia koronavírusu.......              
ovplyvnila vašu prácu?.......................                                                                  
Pandémia COVID-19 významne 
ovplyvnila systém zdravotnej               
starostlivosti a priniesla závažné 

finančné a sociálne zmeny. Počas            
pandémie sa prerušila rutinná a preventívna             
zdravotná starostlivosť a zmenil sa                    
manažment chronických ochorení, medzi 
ktoré patria aj reumatické ochorenia.            
Pre zdravotné poisťovne sa vykazovali             
výkony telemedicíny. Pacienti mali možnosť 
komunikovať elektronicky. Kontroly pacien-
tov sa riadili doporučením slovenskej              
reumatickej spoločnosti a európskymi              
odporučeniami. Mohla sa napríklad              
vynechať len jedna kontrola reumatika, ale 
do pol roka musel byť pacient vyšetrený a 
kontrolovaný priebeh jeho ochorenia.           
Zosúladiť všetky tieto nariadenia si                 
vyžadovalo pochopenie a spoluprácu aj     
pacientov. Mnohí pacienti pracujú  v zahra-
ničí, z epidemiologického hľadiska bol      
niekedy problém ich zosúladiť v ambulancii 
s pacientmi pracujúcimi na Slovensku,            
aby boli dodržané všetky predpisy.                         
Bez očkovania a v úvode aj bez dostatočnej          
bariérovej ochrany bola práca, ak niektorí 
pacienti zatajili kontakty, alebo cestu                      
do zahraničia, omnoho stresujúcejšia.          
Svojou nezodpovednosťou môžu pacienti 
vás a vašich blízkych vystaviť nebezpe-
čenstvu. O smutných príbehoch počas tejto 
pandémie by sa dala napísať jedna kniha. 

*Čo Vám osobne ako lekárke pandémia vzala? 
A čo Vás, naopak naučila?...............................                                      
Zobrala mi veľa osobného voľného času             
a energie. Na druhej strane sme získali nové             
skúsenosti. Práca v našom zdravotníckom 
systéme nemusí byť vždy jednoduchá,         
pracujeme s možnosťami ktoré máme,        
napriek tomu sa vždy dá pracovať kvalitne.  

*Na čo sa najviac tešíte, keď vírus                  
pominie?                                                                 
Treba si hlavne uvedomiť, že vírusy tu boli, 
sú aj budú. Vznik mutácii je ich prirodzený 
jav.  

*Čo by ste na záver odkázali čitateľom?        
Prajem všetkým čitateľom pevné zdravie a 
veľa psychickej pohody. Šťastie je zdravý 
rozum, čisté svedomie a srdce plné lásky. 

mailto:mojareuma.sk
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  PROFIL RODÁKA 
                

Redakčná 

rada  

Na nasledujúcich riadkoch Vám prinášame niekoľko spomienok bratov Smetanových – 
Antona (*1937), ktorý ako syn roľníka svoj život zasvätil poľnohospodárstvu a Jozefa 
(*1945), najmladšieho zo súrodencov, ktorý vyštudoval Pedagogickú fakultu v Prešove. 
Bratia mali ešte ďalších súrodencov, a to Annu (1926 – 1995), Margitu (1927 – 2018), 
Teréziu (1933 – 2021), Martu (1939) a Marcela (1942 – 2003). 

Zo spomienok bratov Smetanových                 
—rodákov z Krivian  

 Spomienky Antona na jeho detstvo... 
„Moje detstvo bolo poznamenané druhou     
svetovou vojnou, keď ako štvorročný som     
vnímal príchod nemeckých vojsk, keď si        
Nemecko podmanilo Európu a napadlo Rusko. 
Od roku 1941 až do 1943 bývali u nás dvaja   
nemeckí vojaci. 
Kým po incidente, 
keď som našiel 
u nich granát, a so 
sestrou Martou sme 
ho chceli rozbiť    
kladivom. Náš otec 
to prekazil, odniesol 
granát nemeckému 
veliteľovi. Vojakov 
odvelili na front a už 
sme ich nikdy nevi-
deli. Spomínam, že 
sa rozprávalo 
o Sabinove, kde 
sústreďovali židov, 
nakladali ich do do-
bytčích vagónov a odvážali do Osvienčimu. 
V januári 1945 boli oslobodené Krivany. Ruská 
armáda vytlačila nemeckú armádu z našej    
dediny. V nás deťoch zostali spomienky na    
nemeckých vojakov, ktorí nám rozdávali         
čokolády a učili nás po nemecky.“ 
 Čo robil Anton ako dieťa najradšej? 
„Popri pasení dobytka sme sa s ostatnými 
chlapcami hrali na partizánov a Nemcov, na 
Jánošíka a pandúrov... Môj malý brat Jozef sa 
s nami chcel stále hrať. Tak sme urobili, že   
zasadal súd a brata Jožka ako pandúra sme 
odsúdili na smrť obesením. Obviazali sme mu 
lano pod pazuchy a zavesili na konár. Lano sa 
zošmyklo na krk a zostal obesený. Stihol ho 
odviazať Štefan Leško (Štif), ktorý robil                 
strážnika. Rád som hrával futbal. Po skončení 
Ľudovej školy (1. - 5. ročník) v  Krivanoch som 

nastúpil na meštiansku školu (6. - 9. ročník) 
v Lipanoch, kde sme chodili peši. V tom čase 
nás Marek Koľ (bol učiteľom) učil hrať šachy.   
V kaštieli bol postavený pingpongový stôl a   
učili sme sa hrať stolný tenis.“ 
 

 Ako sa Anto-
nov život vyvíjal 
ďalej? 
„Chcel som byť 
učiteľom, ale otec 
rozhodol, že mu-
sím ako pätnásť-
ročný študovať 
Strednú poľno-
hospodársku ško-
lu v Michalovciach. 
Bol som jedným z 
prvých maturan-
tov v Krivanoch. 
V roku 1956     
nasledovala vo-
jenská základná 

služba a práca v poľnohospodárskych            
inštitúciách, následne v roku 1964 som začal 
študovať vysokú poľnohospodársku školu 
v Nitre, kde moja sestra Anna skončila              
štúdium.“ 
 Antonove spomienky na Krivany 
„Myslím si, že som bol aktívnym mladým         
človekom, hrával som futbal. Bol som                 
predsedom zväzu mládeže v Krivanoch a          
organizoval rôzne podujatia, napr. divadlo.          
Najprv sa futbal hrával na Kamencoch pri         
Dolnom mlyne, kde sa posledný zápas hral 
s Lipanmi. Skončil za stavu 2:2, čo bol úspech. 
Postavili sme základy nového futbalového         
ihriska, ktoré je v prevádzke doteraz. Na mieste 
starého amfiteátra sme vytvorili volejbalové 
ihrisko a počas večerov sme dievčatá a chlapci 
hrávali volejbal.  

Súrodenci (zľava) Marta, Anton, Marcel,                

Margita, Terézia 
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Pred kaštieľom v zime sme si robili ľadové     
klzisko, trénovali sme hokej, aj keď sme nemali 
žiadnu výstroj. Tréningový zápas sme odohrali 
v Jarovniciach, dostali sme 11 gólov, bez       
výstroja sme boli aj riadne dobití. Z Krivian som 
odišiel v roku 1961, ale celý život  som sa sem 
rád vracal a sledoval zmeny v obci. Bol som 
pravidelným účastníkom krivianskych festiva-
lov a aj rodinných turistických pochodov, ktoré 
sme organizovali od roku 1986 s výnimkou  
pandemických rokov 2020 – 2021.“ 

 Antonov profesionálny život 
„Svoje vzdelanie som celý život uplatňoval v 
poľnohospodárstve ako predseda družstva    
Danišovce, ku ktorému mi pridali ďalšie       
družstvo Lieskovany – jeden predseda na 
dvoch JRD bola rarita. V tom čase som          
absolvoval v televízii kvíz na tému poľnohospo-
dárstvo, ktorý som po niekoľkých kolách vyhral. 
Po roku 1968 som musel pre svoje politické   
názory odísť  z funkcie predsedu a robil som 
agronóma na družstve v Iliašovciach. Politická 
situácia sa normalizovala, a tak som od roku 
1980 nastúpil do funkcie predsedu na JRD   
Bystré v okrese Vranov, po roku 1990 ešte 
predseda v Továrnom a riaditeľ výrobného 
družstva i vedúci finančného odboru Okresný 
úrad Vranov. 
     Môj rodinný život sprevádzala manželka    
Helenka, štyri dcéry vysokoškolsky vzdelané,  9 
vnúčat a 4 pravnúčatá. Spríjemňujú mi život 
a prinášajú radosť. Stále mám v úcte svoje ko-
rene, a preto som v záujme zachovania histórie 
nášho rodu vyspovedal celú rodinu a v roku 

2012 napokon dokončil publikáciu o rodine    
Andreja a Zuzany Smetanových s názvom Sága 
rodu Smetanovcov. Mojím cieľom, úmyslom 
nebolo zachytiť celú škálu rodinných udalostí, 
chcel by som inšpirovať niekoho z rodu, aby    
pokračoval a napísal, čo sa v rodine Smetano-
vej udeje v budúcnosti, v ďalších generáciách.“ 
 
 Antonove spomienky na učiteľov 

a kamarátov z Krivian 
„Moji učitelia na Ľudovej škole v Krivanoch, na 

ktorých si spomínam, boli 
učitelia - Kováľ, Karafa, Golec 
a Bujňák, a samozrejme, p. 
Ján Lazorík. Volali sme ho        
mičurín, lebo šľachtil, pesto-
val rôzne ovocné stromy, 
ošetroval a štiepil ovocné 
stromy známym v širokom 
okolí. Naše rodiny boli           
spojené priateľstvom.  
Chlapci Lazoríkovci sa kama-
rátili s mojimi bratmi           
Jozefom a Marcelom.       
Neskôr pána  Lazoríka  brat 
Marcel zamestnal na hrade  
v Starej Ľubovni, kde zásobo-
val múzeum starožitnosťami 
zozbieranými po okolí Starej 
Ľubovne. Bolo známe, že mal 
motorku ČZ-tku a na nej     
zjazdil všetky dediny Prešov-
ského, Ľubovnianskeho a 
Spišského okresu a zbieral 
piesne, poviedky a starožit-
nosti. V tých časoch predná-
šal a vzdelával v zimnej             

škole pre družstevníkov o poľnohospodárstve 
a štiepení. Mojimi  kamarátmi z Krivian boli     
Marek Dobrovič, Karol a Janko Javorský, Vlado 
Kuchár z mlyna a Janko Smetana.“ 
 
 Spomienky Jozefa na jeho detstvo... 
„Predovšetkým si spomínam na vianočné   
sviatky, keď sa všetci starší súrodenci vracali 
domov a rodina bola spolu. Ako päťročný som 
pásaval husi, neskôr kravy, s ktorými som     
chodil do lesa s bratom Marcelom. Pretože 
sme mali vekovo k sebe blízko, mali sme veľmi 
blízky súrodenecký aj kamarátsky vzťah po celý 
život. Nerád som chodil do škôlky, sestru Martu 
som stále veľmi okopával, pokiaľ ma dotiahla 
do škôlky. Naopak, do školy som chodil veľmi 
rád. Aj keď mi na začiatku robila problémy    
slovenčina, učil som sa dobre. Rád som chodil 
hrávať futbal a ďalšiu hru podobnú golfu.      
Drevenou palicou sme odrážali drevenú figúrku 
do jamky. Na Kamencoch sme robili preteky na 
kravách, aj keď nás občas hodila do pŕhľavy, čo 
nebolo príjemné.  

Na turistike (zľava) Jozef s neterami Máriou a Evou, 

známou Hanou, manželkou Annou a jej rodinou a bratom 

Antonom 
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Po skončení 1. - 5. ročníka Základnej školy v 
Krivanoch som nastúpil ako 11-ročný na                    
Vojenskú školu Jána Žižku z Trocnova                  
do Bratislavy, Lafranconi  - budova. Nastúpil 
som tam s Lacom Konečným a Jozefom            
Sabolikom z Dubovice. Bol to výber zo 630 
uchádzačov nás prijali 99. Pre nás ešte deti to 
bol veľmi náročný život, prísny režim, dodržia-
vanie povelov a príkazov. Ďaleko od domova 
od rodičov a súrodencov. Štát chcel mať               
armádu vzdelaných a fyzický silných vojakov. 
Bola to 6-ročná škola s maturitou, po ktorej 
som odišiel z armády, musel som dokončiť   
vojenskú základnú službu. Potom ma prijali na                  
Pedagogickú  fakultu do Prešova. Raz som 
neurobil skúšku z fyziky. Prišiel som domov 
a povedal som to mamke Zuzke. „Dobre, choď 
sa učiť.“ Deň pred skúškou ma zavolala, aby 
som doniesol skriptá. Sadla si, založila         
okuliare a povedala: „Začni!“ 
„Ale mama, veď to nemusíme od slova do           
slova,“ povedal som jej.  „Keďže ťa raz vyhodili, 
tak teraz to bude od slova do slova,“ riekla           
nekompromisne. Po skončení pedagogickej 
fakulty som učil na SVŠ v Lipanoch. Po roku 
1968 som musel pre politické názory odísť.     
Potom som učil v Novej Ľubovni, Plavči 
a  Plavnici.  
Počas svojho profesionálneho života som bol 
učiteľom i riaditeľom základnej školy, vedúcim 
odboru školstva a metodikom pre matematiku 
a fyziku. Celý život som športoval, hral som 
súťažne volejbal, basketbal, stolný tenis, šachy 
a futbal. Nechýbal som ani na povestných     
dedinských zábavách. Prevažnú časť svojho 
života som prežil v okrese Stará Ľubovňa.         
Mojím životom má sprevádzala manželka    
Anka, moje 3 deti a  8 vnúčat.“ 

 Jozefove spomienky na Krivany 
„Aj keď som bol v Krivanoch len do svadby,        
stále som bol v kontakte s mojou rodinou,         
sledoval som vývoj a zveľaďovanie obce, nové 
výstavby, hornošarišské festivaly sme radi     
navštevovali, mohli sme sa stretávať so spolu-
žiakmi, kamarátmi. S bratom Marcelom sme 
sa kamarátili s bratmi Andrejom a Baďom             
Lazoríkovými, Marekom Škopom a Marekom 
Urdom. Brat Marcel hral na harmonike, a preto 
v dedine bolo stále veselo, robili sme rôzne 
pestvá, boli sme mladí, tak sme sa zabávali. 
Pamätám sa, že raz na Štefana sme chodili po 
domoch po špivaňu a asi sme to riadne            
pretiahli. Niekto nás nahlásil žandárom, že        
rušíme nočný kľud.  
Na druhý deň dopoludnia, ešte sme spali, si pre 
nás prišli. Mama len zalamovali rukami, u nás 
ešte žandári neboli, čo ste to vyparátili? Pre 
Lazoríkovcov som zašiel sám, aby aj tam             
nebolo zle. Doviezli nás na stanicu, dali nám 
pár s pendrekom a poslali nás domov. 
Obišli sme celkom dobre. Rád spomínam na 
naše rodinné pochody ktoré sa organizovali 
v máji. Prečo v máji? Podľa našich začiatoč-
ných písmen. M - Marcel, A- Anton a J - Jozef.“ 
  
 Jozefove spomienky na učiteľov                        

z Krivian 
„Moji učitelia v Krivanoch boli Ľaš, Kovaľ,           
Bujňák s manželkou, Golec a p. Ján Lazorík. 
Na pána Lazoríka mám veľmi veľa zážitkov, 
rozhovorov, úsmevných príhod. Nekonečná 
studňa nápadov a vedomostí! Málokedy náš 
dom obišiel. Stávalo sa, že z cesty kričal na 
mamu: „Śmetanicho, mace navarené pirohy, 
abo halušky a možno i nalešniki na kapustnym 
liscu? Veľmi mu u nás chutilo.“   

Svadba Jozefa a Anny (zľava hore) sestra Marta, brat Anton s manželkou, (dole) 
mladomanželia s mamkou Zuzanou, a (v strede) sestrou Annou s manželom 
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COVIDová doba stále trvá a Únia žien nemala 
dostatok príležitostí zorganizovať plánované 
akcie. Únia žien Slovenska Sabinov sa však v 
máji 2021 zúčastnila stretnutia okresnej rady, 
ktorá sa uskutočnila v Motoreste Špárová. Toto 
podujatie absolvovala aj naša predsedníčka  
pani Alžbeta Kohanová. V rámci stretnutia sa 
prerokovali plány na ďalšie obdobie, ktoré je 
však ovplyvnené COVID automatom. Keďže sa 
schôdza uskutočnila v prírode, predsedníčky 
jednotlivých organizácií sa oboznámili               
s liečivým účinkom rastlín.  

V rámci slávnostného otvorenia Cyklistickej 
prekážkovej dráhy, ktorú organizovalo                    
Občianske združenie ZRPŠ Krivany, sa na              
príprave občerstvenia zúčastnili aj členky únie, 
ktoré zabezpečili chutné koláče. Týmto sme 
chceli podporiť ZRPŠ Krivany a zároveň                  
prisľúbiť ďalšiu spoluprácu. 

Radi by sme vám priblížili aj činnosť Únie žien 
v Krivanoch v minulosti, ktorú nám s radosťou 
opísala pani Irena Gernátová. Podľa jej slov   
bolo pôsobenie únie veľmi aktívne. Jednou 
z činností bola aj spolupráca s rómskymi                
ženami, ktoré sa nasťahovali do novovybudova-
nej bytovky. Členky Únie žien v Krivanoch učili 
rómske ženy pripravovať tradičné i netradičné 
jedlá, aby sa mohli ľahšie socializovať 

a postarať tak o svojich              
blízkych. Ako pani Irena         
spomína: „Dokonca si zapý-
tali, aby sme spoločne uvarili 
rezne a zemiakový šalát.“       
Pochopiteľne, v tej dobe to 
bolo aj pre rómsku komunitu 
veľmi vzácne jedlo.  

Pred Dušičkami sa ženy    
každoročne zúčastňovali..... 
upratovania miestneho cin-
torína i zberu zemiakov na 
poliach JRD. Pani Gernátová                 
spomína na tieto časy 
s veľkou radosťou.              

Veríme, že obdobie                
obmedzení pominie a my    

budeme fungovať ako             
predtým.  Prajeme všetkým 

veľa zdravia. 

Ročník 1, číslo 1 

Dátum bulletinu 

 

 

                        

Mgr. Mária            

Horváthová  

Únia žien v Krivanoch                      
spomína a plánuje  

Predsedníčky únii žien na Okresnej rade 

Členky únie žien v Krivanoch učia pripravovať  

rómske ženy tradičné jedlá 
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Počas jesenných dní čoraz viac pribúdalo 
chladu, ubúdalo slnka, skracoval sa deň 
a predlžovala sa noc. Pohľad na hmlistú,             
holú a bezfarebnú prírodu vyvolával u ľudí 
melanchóliu. Zosmutneli a spomínali na svo-
jich príbuzných, ktorí boli ďaleko. Ale mysleli 
hlavne na tých, ktorí zomreli. Spomínali na 
rodičov a starých rodičov, na príjemné chvíle 
strávené s nimi. Ženy a matky si poplakali za 
svojimi padlými manželmi alebo mŕtvymi 
deťmi. To im pripomenulo, že sa blížia               
sviatky Všetkých svätých a Dušičiek.  

Aj keď sa tieto sviatky konali začiatkom     
novembra, ľudia sa na ne pripravovali už 
v predstihu. V polovici októbra ženy 
a dievčatá išli na cintorín očistiť jednoduché 
hroby svojich príbuzných. Trávou zarastené 
hroby vykosili kosákom, burinu vytrhali,            
očistili od napadaného lístia a ozdobili      
vetvičkami čečiny. Po prvej svetovej vojne 
nosili už aj jednoduché biele kvety vyrobené 
z krepového papiera, ktoré poukladali            
pomedzi zelené vetvičky. Neskôr začali 
z kvetov robiť vence.  

Na sviatok Všetkých svätých, Všechsvätých 
(1. novembra), Sviatok dušičiek - podľa      

cirkevného kalendára Pamiatka zosnulých 
(2. novembra) sa pri hrobe rodičov, starých 
rodičov a iných príbuzných stretla celá              
rodina. Prichádzali aj príbuzní, ktorí bývali 
vo vzdialenejších dedinách alebo mestách. 
Po prvej svetovej vojne sa už nehodilo chodiť 
na cintoríny vo farebnom oblečení, preto 
uprednostňovali tmavé alebo čierne šaty.  
Položili na hroby kytice chryzantém alebo 
zavesili na kríž  vence a zapálili jednoduchú 
voskovú sviečku. Nakoniec sa všetci pri           
hrobe pomodlili a spomínali na tých, ktorí už             
neboli medzi nimi. Ak niekto z nejakých     
príčin nemohol navštíviť hrob blízkych           
alebo sa hrob nachádzal veľmi ďaleko, jeho 
príbuzní mu symbolicky zapálili sviečku pri 
veľkom drevenom kríži v strede cintorína.  

V týchto prvých novembrových dňoch už    
bolo ľuďom na cintoríne  chladno, pretože 
niekedy v tomto období pršalo,  inokedy        
mrzlo a napadal aj prvý sneh. Preto ľudia, 
ktorí na cintoríny pricestovali, išli k rodine na 
návštevu. Hosťom domáci dali niečo teplé 
zajesť, uvarili čaj s medom a ponúkli kolá-
čom. Za ten čas sa o všeličom rozprávali, 
spomínali na rodičov a príhody z detstva.            
Ak boli hostia zďaleka, tak im domáci ponúkli 
prenocovanie v ich príbytku. Ak boli 
z blízkeho okolia, tak sa po návšteve pobrali 
do svojich domovov.  

V minulosti sa cintoríny nachádzali okolo 
kostolov, ktoré tvorili srdce dediny alebo 
mesta. Pre rozširovanie miest a dedín sa  
cintoríny okolo kostolov prestali využívať 
a nové sa zriaďovali na vzdialenejšom          
voľnom priestranstve. Veľký drevený kríž bol 
stredom cintorína, pri ktorom farár kázal 
a ľudia sa modlili. Hroby mali podobu           
podlhovastých kopčekov z hliny a nemali 
žiadnu obrubu. Na jednoduchom hrobe rástla 
tráva a kvety. Na hroboch boli kríže z dreva, 
neskôr zo železa, evanjelici  mali aj kamenné 
náhrobníky v tvare stĺpa.  Na nich bolo napí-
sané meno, rok narodenia a smrti zosnulého. 

 

Mgr. Katarína 

Sčisláková 

...alebo „Obrazki od ľegendi                                  
zo starej dzedzini“ 

Rubrika                      
JÁNA LAZORÍKA 

Autor: Martin Martinček, Dušičky XII. (1965-
1966), Zdroj: Webumenia, archív Slovenskej 

národnej galérie 



19 II Kriviansky občasník 

 

Ňedorozumeňe pre Boha...,          
aľe jake!... 

Bul raz jeden učiteľ 
a chcel sebe dac ušic           
šati, žebi mal na Šickich 
svatich. Pošol do krajčira 
a hvari, že sebe pridze po 
ancug na Šickich svatich. 
Učiteľ na Fšich svatich 
(tak śvjatek ľudze volaľi) 
pridze a krajčir mu ukazu-
je, že šil na šickich         
svatich a že mu pri tim 
i z druheho mesta krajčir 

pomahal. Učiteľ śe zľik a zvolal: Pre Pana 
Boha, co sce zrobiľi! A krajčir: Aha, i pre  
Pana Boha som ušil, tu je! Učiteľ: Ach, pre 
Ježiša Krista! Hej, hej, i pre ňeho i pre ňeho! 
Ó, svati Jozefe! Hej, hej, hvari krajčir, 
i naňho som pametal! No a muj ancug dze? 
A krajčir na to: Šag oňi, pan učiteľ, pitaľi 
ľem na šickich svatich a ňe na sebe! 
A učiteľa takoj na mesce poraźilo... 

(Z knihy Jána Lazoríka: Humorno-pravdivé 
obrázky zo starej „dzedzini“.) 

Upravené podľa: MINTALOVÁ-ZUBERCOVÁ, Z.: 
Zdravia, šťastia vinšujeme: Naše ľudové tradície 
a sviatky. Bratislava: Slovart, 2019 

Z histórie sviatkov                      

Na pripomenutie si duší mŕtvych kedysi  
nebol určený žiadny konkrétny dátum.           
Začiatky siahajú až do 4. storočia, kedy sa 
najprv konali spomienky na mučeníkov, 
ktorí položili život za kresťanskú vieru. 
V roku 609 sa prvýkrát konala slávnosť 
Všetkých svätých mučeníkov v meste Rím 
v Taliansku. Približne o stodvadsať rokov 
neskôr sa pričinením pápeža Gregora III. 
slávil v deň 1. novembra v Ríme Sviatok 
všetkých svätých mučeníkov a kresťanov, 
pochovaných v rímskych podzemných 
pohrebiskách. Až v roku 844 pápež Gregor 
IV. rozšíril tento sviatok na celú cirkev 
a jeho slávenie pripadlo na 1. novembra pre 
kresťanský kalendár. 

Tento sviatok je venovaný Pamiatke              
verných dušičiek, Dňu všetkých duší, ľudo-
vo nazývaný Dušičky. Začiatky sviatku               
siahajú až do konca 10. storočia, kedy 
sa v jednom benediktínskom kláštore vo 
Francúzsku rozdávali za duše mŕtvych 
kresťanov almužny – malé peňažné dary, 
milodary. V chráme zvonili zvony, spievali 
sa žalmy za mŕtvych a slúžili sa zádušné 
omše. Pápež Urban VI. v roku 1549 nariadil, 
aby sa sviatok Dušičiek slávil ako osobitný 
sviatok. Po stáročia si ľudia tieto dni                
pripomínajú tým, že chodia na cintoríny, 
zdobia hroby, zapaľujú sviečky, modlia sa 
a spomínajú na zosnulých.  

Sviatok Všetkých svätých 

1. NOVEMBER 

Pamiatka zosnulých  

2. NOVEMBER 

Hore: Žiacka slohová práca na tému Deň Dušičiek 

z roku 1947, autor: Jozef Závada, Brezovica,                    

foto: K. Sčisláková 

Vpravo: Autor maľby: Jozef Bendík, Dušičky 
(1943), zdroj: Webumenia, archív Šarišskej galérie 

v Prešove 

Ancug – pánsky 
kabát s nohavicami 

(nem.) 
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Zaujímalo ma, aký vzťah k nárečiu 
majú aj vedúci FS, ktoré vystupovali 
v tomto programe a ako to vidí aj samotný 
režisér. Preto som oslovila Sylviu Pavligovú 
- vedúcu FS Magura, Petra Štefaňáka -     
vedúceho FS Ruthenia a Petra Kováča 
a položila im niekoľko otázok: 

1. Kedy ste objavili krásu nárečia? 

Sylvia Pavligová: Od malička, pochádzame 
z obcí, kde sa nárečím stále rozpráva. 

Peter Štefaňák: Krásu nárečia som objavil 
v najmladšom veku, cez rodičov. Potom 
som ho na dlhší čas „ odložil do šuflíka“ 
a vrátil som sa k nemu počas štúdií 
v Bratislave. 

Peter Kováč: Doma sme nerozprávali          
nárečím vôbec, ale keď som prvýkrát prišiel 
za rodinou do Ordzovian, vtedy mi to nejako 
ulahodilo a uvedomil som si hĺbku toho 
všetkého.  

HANBIŤ SA ZA NÁREČIE? 
                                   

Mgr. Silvia      

Radačovská 

Hanba – hrdosť? Tak táto otázka, bola aj hlavnou témou už 28.ročníka              
Hornotoryského festivalu Jána Lazoríka, ktorý sa  konal 31. júla 2021. Vystúpilo na ňom 
mnoho  folklórnych kolektívov a jednotlivcov ako Magura, Uzovčan, Michal Smetanka,               
Čerhovčan, Parchovianka, Tichopotočan, ĽH Šarišan, Ruthenia, Fsk Jána Lazoríka 
z Krivian a mnoho ďalších. 

Ako je to s vami? Priznáte sa k svojmu regiónu a nárečiu, alebo patríte skôr k tým, 
ktorí šarištinu vytláčajú do úzadia. Pri tejto téme sa mi vynorili verše P.O Hviezdoslava: 

                                     
 Je pravdou, že v úradných dokumentoch, ako rodný jazyk uvádzame slovenčinu. 
A je to tak správne. Ľudovít Štúr sa nemýlil! Uzákonenie spisovnej slovenčiny bolo naozaj                 
potrebné. Hoci tak na okraj, aj tá naša „spisovná slovenčina“ sa pomaly vytráca 
a masovokomunikačné prostriedky nám ponúkajú len akúsi  jej novú „vylepšenú“ verziu.  

No bez nárečí by bol tento svet určite chudobnejší. Tá pestrosť, rozmanitosť 
a ľubozvučnosť slov je mojím ušiam priam lahodiaca. Jeden národ a toľko variácií,         
obmien. Zoberme si len slovo špinavý. V šarištine ho môžeme povedať viacerými                 
spôsobmi: stitoľeni, zabrudzeni, zgedvajženi, ščapani, zababrani, sčaputani, zľuštani,           
zadubeni, britki, riňavi, zasmorigani, zmurcani... 

A o obec či dva ďalej je to zas niečo nové. Skrátka, stále je čo objavovať, nad čím sa 
pousmiať, čo preskúmať.  

„Ó mojej matky reč je krasota, 

je milota, je rozkoš, láska svätá, 

je , vidím, cítim, celok života, 

môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá 

a moja odev, ktorej neviem ceny...  

(Letorosty III ) 
Vystúpenie FsK J. Lazoríka počas 28. ročníka                                                

Hornotoryského  festivalu v Krivanoch  
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Ňe každi krok užitok, aľe dakedi i mali           
kroček vecej jak cali roček! 

2. Ako udržiavate nárečie vo vašej obci?  

Sylvia Pavligová: V týchto obciach ako je 
Lendak a Ždiar je rozprávanie nárečím také 
prirodzené, že skôr máme problém so           
slovenčinou.  

Peter Štefaňák: Je to problém. Mladá               
generácia nechce rozprávať nárečím, ostáva 
to predovšetkým v tej staršej generácii.         
No našťastie sa nájde zopár mladých ľudí, 
ktorí sa k tomu vracajú napríklad aj cez            
folklór. 

Peter Kováč: Pohybujem sa pracovne 
v dedinách v Levočských vrchoch ako                
napríklad Torysky, Uloža... V každej z týchto 
dedín je odlišné nárečie, no nie v každej sú 
už tie pôvodné archaizmy. Tie sa  žiaľ            
vytrácajú. 

„Uč śe rozuma ot starśeho kuma!“ 

3.Každý v dnešnej dobe chce byť moderný , 
svetský a zabúda na svoje korene, dzedovi-
zeň. Súhlasíte stýmto názorom? 

Sylvia Pavligová: Každý by mal myslieť na 
to, odkiaľ pochádza. Doba ide dopredu, ale 
to hlavné je v srdci človeka, ako to človek 
cíti. Modernizácia neznamená stratu             
pamäti. 

Peter Štefaňák: Poslednú dobu evidujem 
opak. Čoraz viac mladých ľudí, cíti potrebu 
vracať sa k týmto koreňom. Vrátiť nárečie 
do regiónu. Mladí ľudia, ktorí majú to                
nadšenie ako mal pán Lazorík. 

Peter Kováč: Samozrejme, že súhlasím.          
Nárečie je však nadčasové! Nesúvisí 
s modernosťou. Je to večná téma. 

„ Nove drahi chvaľme, starich śe trimajme!“ 

4. Mladé rodiny zakazujú deťom používať 
nárečie. Považujú to za hanbu. Ako nájsť 
v tomto mieru, kompromis? 

Sylvia Pavligová: Všetko je o komunikácii. 
Dieťa v istom veku už vie rozlišovať, kde 
a ako komunikovať. 

Peter Štefaňák: Ideálne je podľa mňa              
rozprávať nárečím a po slovensky sa naučia 
v škole. Nárečie je obohacujúce. Identifikuje 
človeka. Čím viac jazykov vieš, tým viac si 
človekom. 

Peter Kováč: Je to trend, záležitosť doby. 
Vždy sa k nárečiu vrátime.  Keď mladí chcú, 
tak nech rečujú. Niekto má názor, že je to 

možno „gadžovina“. Keď však človek vie 
rozprávať v nárečí a má bohatú slovnú         
zásobu tak je to neuveriteľná noblesa. 

„Vitaju ce podľa oblečeňa a viprovadzaju 
podľa reči.“ 

Nezahadzujme čo nám bolo raz dané, čoho 
sme súčasťou. Nedovoľme, aby nárečia          
podobne ako niektoré rastliny a živočíchy sa 
stali vyhynutým druhom! 

A aby stále platilo: Iňši kraj- iňši običaj, iňše 
spravovaňe- iňše rospravjaňe, iňši stroj - iňši 
kroj, iňša chiška-iňša variška, fšadzi inakša 
bzina, rodzina i dzedzina.   

1. Vystúpenie FsK J. Lazoríka počas 28. ročníka Hornotoryského  festivalu v Krivanoch  
2. Sprievod k hrobu J. Lazoríka  
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Zo života našej školy 
 

Mgr. Mária 

Kromková 

Škola na základe odporúčania RÚVZ ani 
v tomto roku neorganizovala hromadné             
otvorenie školského roka s výnimkou prvého 
ročníka, ktoré sa uskutočnilo v sprievode          
rodičov „na planéte Malého princa“ 
a z prvákov sa stali  rozprávkové „líštičky“. 
Ostatní žiaci mali otvorenie školského roka s 
triednymi učiteľmi a prostredníctvom škol-
ského rozhlasu. K žiakom, zamestnancom 
i rodičom prvákov sa  prihovoril pán starosta 
Ján Šejirman i riaditeľka školy. Pred                
nástupom do školy musel rodič vyplniť              
elektronicky alebo písomne vyhlásenie 
o bezpríznakovosti. Aby sme zabezpečili  
bezpečné prostredie, okrem dezinfekcie             
školských priestorov, v auguste škola zisťova-
la záujem rodičov o domáce testovanie            
antigénovými testami a následne rodičom  
zabezpečila sadu 25 testov a sterilných          
odberných tyčiniek. Rodičia doteraz testujú 
doma svoje deti v pondelok a štvrtok 
a potvrdzujú škole vykonanie poskytnutého 
samotestu. Výsledok oznamujú len v prípade, 
že by bol žiak pozitívny. (V tom prípade by 
žiak zostal  doma a rodič musí informovať 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý 
ho ďalej usmerní.) Našťastie sme pozitívny 
prípad ochorenia covid-19 od septembra          
nemali. Sme radi, že náš školský semafor 
svieti na zeleno a že sme všetci  prezenčne 
v škole.  V tomto školskom roku (tento rok je 
53. v našej škole) našu školu navštevuje 189 
žiakov nultého až deviateho ročníka a 38 detí 
materskej školy. 

 Sme školou rodinného typu s individuálnym 
prístupom k žiakom. V mnohom je naša škola 
jedinečná. Všetci žiaci školy majú až tri           
hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne, 
aby mohli  rozvíjať svoju fyzickú a telesnú 
zdatnosť, šiestaci na predmete Tkanie si           
môžu vyskúšať staré remeslo a utkať na   
tkáčskom rámiku koberček, či siedmaci a    
deviataci na Remeselných prácach vyrobiť 
vlastné výrobky. V  základnej škole máme 13 
tried, vrátane nultého ročníka pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a troch 
tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.  

Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo vo štvrtok 2. septembra opäť 
s povinným rúškom na tvári pre všetkých žiakov aj zamestnancov a v komornom prostredí, 
pretože na dvere klopala tretia vlna pandémie.  

Pani učiteľka Mgr. M. Kopilcová na predmete 
Tkanie v 6. A 



23 II Kriviansky občasník 

 

V tomto roku je povinné predprimárne vzdelá-
vanie v materskej škole pre všetky deti, ktoré do 
31. augusta dovŕšili päť rokov. Naša materská 
škola je dvojtriedna s celodennou i poldennou 
prevádzkou. Školský klub detí navštevuje 
v súčasnosti 22 detí prvého až štvrtého ročníka. 
V centre voľného času je 184 detí, okrem            
piatich žiakov, ktorí plnia  povinnú školskú           
dochádzku v zahraničí – vo Veľkej Británii 
a Írsku. Centrum voľného času sa sústreďuje 

hlavne na príležitostnú činnosť. Radi by sme 
zorganizovali tento školský rok, pokiaľ to umož-
ní epidemiologická situácia, pre žiakov opäť     
lyžiarsky a plavecký výcvik. Žiakom sme              
ponúkli cez vzdelávacie poukazy 13 záujmo-
vých krúžkov, na ktorých môžu rozvíjať svoj        
talent a záľuby i zmysluplne prežiť  voľný čas. 
Na prvom stupni je to Prírodovedný krúžok a 
Tvorivé hry, Čerkutka, Všedkovedko, Škola hrou, 
Hravá matematika, Športový - futbal, pre           
starších žiakov Svet keramiky, Alchymisti,  
Športový—futbalový, Hudobno-spevácky či  
Dielňa žurnalistov, keďže vydávame školský     
časopis Krivý Jany.  Činnosť krúžkov bude           
závisieť najmä od situácie, momentálne sú do 
decembra zrušené všetky športové súťaže.       
Neoddeliteľnou súčasťou školy je školská        
jedáleň, v ktorej zamestnankyne pripravujú 
zdravú a chutnú stravu pre  takmer 300              
stravníkov denne.  
Aj v tomto roku sa škola zapojila do množstva 
dlhodobých i krátkodobých projektov. V auguste 
sme organizovali dva cykly Letnej školy pre   
takmer 80 žiakov, ktorí prejavili záujem. Náš 
rozvojový projekt Letnej školy bol podporený 
ministerstvom školstva finančnou čiastkou  
3200€, deti okrem netradičnej formy                      
vzdelávania, exkurzií  a poznávacích výletov, 
mali pestrý program voľnočasových aktivít. Boli 
sme úspešní v projekte Modernejšia škola,     

pokračujeme v implementácii národných            
projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov v materskej i základnej škole, sme           
Zelená škola a Škola priateľská k deťom. Po         
dlhom roku „necvičenia“ začala v októbri                 
jesenná časť projektu SFZ  Dajme spolu gól pod 
vedením trénera Mgr. Ľubomíra Bodnára. 
V školskom roku 2021/2022 je do projektu         
zapojených 8 predškolákov z materskej školy 
a 9 prvákov základnej školy. Chceme deti      

motivovať k športovej aktivite, hravými              
prostriedkami ukázať pozitíva pohybu 
a samotného futbalu a získať čo najviac detí zo 
školy pre futbalový klub v obci. Do školy na            
bicykli deti chodia pravidelne a radi využívajú 

nové  stojany na odloženie bicykla. Preto  sme 
sa aj tento rok zapojili, od 27. septembra do             
8. októbra, do projektu Do školy na bicykli.  
Motto tohto ročníka „Netrávte v aute večnosť!“ 
deti zaujalo a počet zapojených detí každý deň  
bol od 30 do 60. Sprievodnou aktivitou projektu 
bolo využívanie cyklistickej prekážkovej dráhy 
v areáli školy na hodinách telesnej výchovy.  
 

Dajme spolu gól — deti MŠ i žiaci školy 

Do školy na bicykli 2021 
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Deti v školskom klube toho stihli veľa, 
okrem iného vyrobili pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším darčeky pre svojich starých 
rodičov. Zalaminovaná karta s fotkou,             
básničkou, kresbou a kvetom z odtlačkov 
prstov či svietnik v podobe javorového listu 
určite potešia. Tradične sa zúčastnili spolu 
s ostatnými žiakmi 1. stupňa obľúbenej  
Šarkaniády. Vyrábať budú, spolu 
s ostatnými žiakmi školy, záložky do knihy 
pre partnerskú školu, ktorou je ZŠ s MŠ sv. 
Marka Križina, Košice-Krásna. Témou pro-
jektu Záložka do knihy spája školy je tento 
rok Očarujúci svet knižných príbehov,            
rozprávok a básní. Mladší žiaci mali               
14. októbra tvorivé „jabĺčkové“ vyučovanie, 
ktoré im pripravili triedne učiteľky. Niektorí z 
nich sa zapojili (18. októbra) do modlitbovej 
reťaze Milión detí sa modlí ruženec.  
25. október už tradične patrí Medzinárodné-
mu dňu školských knižníc. Pri tejto                     
príležitosti  sa naša škola zaregistrovala do 
17. ročníka celoslovenského projektu 
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižni-
ce“, ktorého témou je Radostná podpora  
zážitkového učenia školskou knižnicou.  
Žiaci  sa v pondelok 25. októbra v škole 
stretli so spisovateľkou pre deti a mládež, 
filmovou producentkou (podieľala sa aj na 
úspešnom slovenskom filme Loli paradička) 

a vydavateľkou Markou Staviarskou.             
Bol to výnimočný deň  nielen pre niektorých          
žiakov, ktorí sa zúčastnili besedy s touto  
významnou prešovskou rodáčkou 
a autorkou kníh (Akos Avoláš, Marínka            
Somarínka, Opováž sa toto prečítať!, Eliška 
a jej kamaráti), ale aj pre ostatných žiakov, 
pretože ich čakali zaujímavé aktivity a veľa 
zábavy. Okrem toho si mohli žiaci zakúpiť 
knihy Marky Staviarskej s jej autogramom. 
Tieto zaujímavé a krásne knihy budú            
ozdobou aj  našej školskej knižnice a budú 
čakať, spolu s pani učiteľkou Mgr. Alenou 
Hrabčákovou, školskou knihovníčkou,                 
na svojich detských čitateľov.   

Deti v ŠKD vyrábajú pre svojich starých                    
rodičov darčeky, aj svietniky v podobe  

javorových listov  
 

Aj dievčatá rady hrajú kalčeto cez prestávky 
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Na hodinách chémie či  cvičeniach 
z chémie (u deviatakov) sa snažíme žiakom 
ukázať, že s chémiou sa stretávajú v živote 
pri bežných situáciách a činnostiach a ani si 
to neuvedomujú. Takýto prístup otvára          
cestu pre zážitkové učenie, zo žiakov sa na 
hodinách  stávajú bádatelia, malí vedci či 
mladí výskumníci.  

Žiaci na hodine technickej výchovy praktic-
ky využívajú nadobudnuté poznatky 
o schematických značkách a  základnom 
princípe fungovania elektrického obvodu.  
Na nových elektronických stavebniciach  sa 
učia hravou formou spoznávať rôzne         
algoritmy riešenia projektov, napr. zapojenie 
zvukovej sirény, tranzistorové AM rádio,         
blikajúce led diódy, nahrávanie zvukového 
výstupu z integrovaného obvodu a veľa 
ďalších. 

Napriek tomu, že už nemá remeslo u nás 
také zlaté dno ako kedysi, snažíme sa          
žiakom ukázať výrobu ručnej keramiky.           
Pri práci s hlinou sa učia správnym              
postupom získať poznatky o spracovaní,      
vyrezávaní, otláčaní, vypaľovaní a glazovaní. 
Ako jedna z mála škôl sa môžeme pochváliť 
vlastnou vypaľovacou pecou.   

Priala by som si, aby zelená farba na našom 
školskom semafore svietila čo najdlhšie, 
aby sme udržali deti v škôlke i  v škole na 
prezenčnom vyučovaní.   
   

Blížia sa jesenné prázdniny a sviatok               
Všetkých svätých, želám žiakom 

i zamestnancom, aby ich prežili duchovne 
a v zdraví spolu so svojimi rodinami. 

 

Deviatak Marek Novický na cvičeniach z chémie 
Žiaci 8. A na hodine chémie demonštrovali vznik oxidu uhličitého zábavnou formou 

Práca s elektrostavebnicou Boffin na technike v  9.A  
Práca s hlinou na záujmovom krúžku Svet keramiky  
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Vyšný mlyn                              
- história a  fakty  

 

Ing. Vladimír 

Kuchár 

           Slovensko, v minulosti Horné Uhorsko, ako súčasť rakúsko-uhorskej monarchie bolo               
zamerané v obrovskej miere na roľníctvo, poľnohospodársku výrobu, chov oviec a dobytka, ale aj 
na drevorubačstvo a ťažbu dreva. Po zrušení nevoľníctva a zavedení reforiem v čase vlády                                
Jozefa II., syna Márie-Terézie, sa začali rozvíjať aj ďalšie slobodné remeslá. Jedným z nich bolo 
aj slobodné mlynárske remeslo. Vlastníctvo a prevádzkovanie mlynov bolo výsadným právom 
panovníka, cestou svojej poddanej šľachty a zemepánov. Slobodní majstri mlynári viedli 
a prevádzkovali mlyny svojich pánov, neskoršie si tieto mlyny prenajímali od zemepánov, ktorým 
platili nájom sčasti v naturáliách a sčasti v peniazoch. Zároveň z obilia na mletie odvádzali                   
pánovi mýtne (meričné) obilie. Po uvoľnení pravidiel vo vlastníctve pôdy, ale aj mlynov sa šľachta 
začala mlynov zbavovať a majstri mlynári si ich odkupovali, prípadne začali stavať svoje vlastné. 
Na dnešnom území východného Slovenska výrazný „boom“ v tejto oblasti nastal niekedy                    
na prelome 18. a  19. storočia. 
            Na základe dostupných zdrojov, cirkevných matrík, spomienok pamätníkov, starých                    
poznámok a fotografií sa mi podarilo doložiteľne odsledovať históriu Kuchárovcov až do roku 
1725. Hlavným pôsobiskom tohto rodu bola obec Torysa, neskoršie aj  Krivany a  Plaveč, ale aj 
ďalšie miesta Šariša. Ako prvá „oficiálna“  zmienka a spätosť mena „Kuchár“ s mlynským                    
remeslom sa objavuje u môjho predka Andreja (1840 - 1907) v cirkevnej matrike obce Plaveč, 
kde je v zázname o narodení a krstení syna Jána v roku 1865  pri jeho mene napísané aj                       
povolanie otca - MOLITOR (mlynár latinsky). 

Záznam v matričnej knihe narodených a krstených v Plavči    

Zdroj: GENEOLOGICAL SOCIETY, SALT LAKE CITY, UTAH, USA 

Predpokladám, že toto remeslo sa v rodine dedilo z otca na syna, a preto si myslím, že Andrej 
nebol prvým zástupcom tohto remesla, teda aj jeho predkovia boli mlynárskymi majstrami.                  
Andrej Kuchár odišiel z rodnej obce Torysa do Plavča, kde prevádzkoval prenajatý mlyn asi 
v rokoch 1859 - 1866.  
Po skončení prenájmu sa vrátil 
do Torysy a neskôr si pravde-
podobne prenajal starý Vyšný 
mlyn v Krivanoch od grófa 
Dessewffyho. Usudzujem tak 
podľa záznamov matrík pri                             
narodení jeho synov –                 
spomínaného syna  Jána 
(1865 - 1923), narodeného 
v Plavči a krsteného ako             
Joanes, syna Karola (1869 - ?), 
narodeného v Toryse a krste-
ného ako Carolus, a Antona 
(1871 - ?),.............................                                             
narodeného  
v Krivanoch  
a krsteného  
ako Antonius. 
 

Zľava doprava: bratia Ján, Karol a Anton Kuchárovi   

Zdroj: Archív autora 
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Ján, Karol a Anton boli pokračovateľmi mlynárskeho remesla v regióne hornej Torysy. Ján sa 
usadil v Krivanoch, Karol v Sabinove a Anton v Toryse. Synovia získali mlynársky fortieľ od svojho 
otca Andreja. Ján Kuchár bol mojím pradedom a zakladateľom krivianskej vetvy Kuchárovcov.  

Od roku 1896 Ján Kuchár mal v prenájme  starý Vyšný mlyn, no  neskôr (asi v roku 1902) ho                  
odkúpil  od  Dr. Prezenského, notára, ktorý mlyn pravdepodobne získal od Veroniky Péchy, vdovy 
po Augustínovi Bornemiszovi, alebo od jej syna Ľudovíta Bornemiszu. Každopádne, starý mlyn 
pôvodne patril do portfólia Dessewffyovcov.  Záznam, v ktorom sa hovorí  o mlyne s názvom  
„Vyšný mlyn“,  je  až v katastrálnych mapách Krivian z roku 1846, ale aj na  mapách z 3. vojenské-
ho mapovania Rakúsko-Uhorska. Domnievam sa, že názov „Vyšný“ prischol mlynu ako rozlíšenie 
niekedy v období, keď existovali mlyny tri, najprv len hovorovo, no neskôr už aj oficiálne, čo bolo 
zanesené aj do katastrálnych a topografických máp. 

Zatiaľ sa mi nepodarilo 
zistiť relevantne doloži-
teľné obdobie, kedy   
vznikol starý (pôvodný)  
Vyšný mlyn. Podľa             
môjho názoru  existoval 
už v období rokov 1782-
1785, kedy v lokalite obcí 
Krivian a Torysy existo-
valo až 7 vodných                 
mlynov, z toho 3 v Kriva-
noch.   V roku 1813,  
z 24. na 25. augusta sa 
po výdatných dažďoch              
rozvodnila rieka Torysa 

spolu s  prítokmi   a povodeň spôsobila po celom hornom toku obrovské materiálne škody. 
V obci Torysa príval vody strhol kostol a časť kaštieľa, ale aj  niekoľko domov. Pozdĺž toku boli 
poškodené aj mlyny, ale o Vyšnom mlyne som žiadnu zmienku nenašiel. Z toho som usúdil, že 
asi nebol poškodený. Na mapách z obdobia rokov 1819-1887 existovalo na spomenutom území 
už iba 5 mlynov, z toho 2 v Krivanoch.  

Pôvodný Vyšný mlyn 
mlel na mlynských            
kameňoch. Pohon mlyna 
zabezpečoval mlynský 
potok,  prostredníctvom 
troch mlynských kolies 
tzv. spodným náhonom. 
Súčasťou mlyna bola aj 
píla (gáter) s jedným  
rezným nástrojom.  

Kamenný mlyn (mlyn 
melúci na kameňoch) 
bol už v tom čase                
technicky zastaraný 
a málo výkonný, a preto 
sa Ján rozhodol, že mlyn 
zmodernizuje.                
V roku 1914 starý mlyn zbúral a začal stavať nový, moderný mlyn. V tom istom roku vypukla        
1. svetová vojna a  Jánov najstarší syn František (Ferencz, 1890 - 1973) narukoval do CaK                
armády. Mlyn bol dokončený v krátkom čase, a v roku 1915 už mlel obilie. Na základe množstva 
práce a potreby mletia obilia pre vojnové zásobovanie bol František, v tom čase už mlynársky 
majster, demilitarizovaný a stiahnutý na prácu do mlyna. Ján mal celkovo troch synov –                   
Františka, Jána (1905 - 1973), Andreja (1907 - 1982) a tri dcéry - Máriu (1900 - ?), Annu                  
(1910 - ?),  Margitu (1915 - 1984). 

Nový mlyn bol postavený z pálených tehál, ktoré boli vyrobené neďaleko mlyna, na poli povyše 
ústia potoka Gerginovec do rieky Torysa. Tej časti sa doteraz hovorí „Na cehelni“.  

Mapa Horného Uhorska 1782-1785 (v krúžkoch vyznačené ich lokalizácie: 

1-3 mlyny v Krivanoch, 4-7 v Toryse)  Zdroj: Austrian State Archives 

Výstrižok z dobových novín s článkom o povodni v roku 1813  

Zdroj: Archív autora 
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Objekt mlyna - budova obdĺžnikového pôdorysu, je postavená pozdĺžne k mlynskému náhonu 
(mlynskému potoku) oproti pôvodnej stavbe, ktorá stála  k vodnému  náhonu priečne.  Budova je 
rozdelená na dve  časti - východná časť je obytná, západná časť je technická, s mlynským                 
vybavením. Technická časť (mlynica) má dve drevené podlažia a podpivničenie. V hlavnej 
(strednej) časti mlynice je mlyn vybavený tromi mlecími valcovými stolicami s liatinovými              
mlecími valcami a jednou lúpačkou na krúpy. Dve valcové stolice boli  vyrobené firmou „Karol  
Poledniak“ z Košíc v roku 1914 a tretia firmou „Julius Škrlandt a spol.“ z Českých Budejovíc  
v roku 1919. Každej mlecej stolici prislúchal jeden hranolový vysievač, slúžiaci na postupné           
preosiatie mletého obilia (meliva) v rôznych fázach mletia cez sitá rôznej zrnitosti. Jeden            
vysievač bol vybavený tromi druhmi sít. V hornej časti mlynice sú zariadenia na čistenie obilia 
a ďalšie technologické zariadenia. Doprava obilia a meliva bola zabezpečovaná korčekovými           
dopravníkmi s drevenými potrubiami štvorcového prierezu. 

V suteréne sa nachádzajú hriadele pohonu jednotlivých mlynských zariadení. Prevody pohonu 
zabezpečovali   ploché remene, tzv. „transmisia“. Mlyn bol koncipovaný ako „periodický“, to          
znamená, že hlavné fázy mletia do dosiahnutia požadovanej kvality múky sa opakovali. 

Štítky na mlynských zariadeniach s označením výrobcu 
 Foto: autor 

1.Hlavné mlynské  zariadenia - stolice (vľavo) 2. Liatinový výpust z hranolového vysievača              
(v strede hore) 3.Signalizácia zomletia (v strede dole) 4.Hlava korčekového dopravníka            

(vpravo hore) 5. Násypka na obilie (vpravo dole). Foto: autor 
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 Pohon celého zariadenia                
zabezpečovala vodná turbína 
(Francisova, horizontálna). Voda 
v mlynskom náhone roztáčala 
turbínu, a tá rozkrútila cez suchú 
strojovňu hlavný hriadeľ. Turbína 
zároveň vyrábala prostredníc-
tvom dynama elektrickú energiu,          
ktorou sa svietilo, ale aj             
napájanie takej vymoženosti ako 
bolo rádio. ....................................                                      

Ján, mlynársky majster, mlel vo svojom mlyne do roku 1923, kde ako 58-ročný zomrel.                    
Mlynárskemu remeslu naučil svojho najstaršieho syna Františka, ktorý po ňom prevzal žezlo. 
Mladší Františkov brat Andrej pracoval v mlyne a zároveň obsluhoval gáter.  Synovia boli otcovi 
plnohodnotnými pomocníkmi. Pôvodný gáter Andrej v roku 1947 prestaval a jednopílový rám           
nahradil moderným gátrom, ktorý kúpil pri Svidníku. Pohon gátra zabezpečovala vodná turbína, 
rovnako ako aj mlyn.  

Určite chcel, aby remeslo, ktoré sa 
dedilo po niekoľko generácii malo 
pokračovateľov.  

1.Dopravník a v pozadí                  
hranolové vysievače (vľavo)              
2. Mlynská valcová stolica 

Foto: autor 

1. Francisova horizontálna turbína (vľavo)  2. Rozvádzač EE (v strede) 
 3. Ovládanie stavidiel na presmerovanie toku vody (vpravo) Foto: autor 

1.Originál  „Mlynského                          
práva“ (vľavo) 2. Živnostenský list 

F. Kuchára, Zdroj: Archív autora   

František k mlynárskemu              

remeslu viedol                       

aj svojich synov                   

Alojza (1925-2001) 

a Vladimíra (1937-1998).  
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Historické udalosti v roku 1948 výrazne zasiahli do       
života malopodnikateľov a živnostníkov, čomu sa          
nevyhli ani majitelia Vyšného mlyna. Do roku 1950  mlel 
mlyn „súkromne“, keďže prvé kolo znárodnenia sa        
týchto malých prevádzok netýkalo, ale aj napriek tomu 
budovanie socializmu a socialistický postoj k vlastníc-
tvu výrobných prostriedkov nemali zľutovanie 
s kapitalistickým podnikaním. V roku 1950 boli všetky 
malé mlyny v okrese začlenené ako „námezdné“ do 
„Roľníckeho skladištného družstva v Sabinove“, tomuto 
začleneniu sa hovorilo „štátny prenájom“ a z majiteľa, 

mlynárskeho majstra, sa stal vedúci „výrobne č. 326/07 “.  Vývojom v spoločnosti sa menili aj    
zastrešovatelia prenajatých mlynov na východnom Slovensku. V rokoch 1951 - 1952 to bol 
„Krajský výkupný podnik, základný závod mlynov Prešov“, od roku 1953 sa pretransformoval na 
„Východoslovenské mlyny n.p. Košice, pobočný závod Prešov“ a v roku 1955 to boli 
„Východoslovenské mlyny n.p. Košice, pobočný závod Veľký Šariš“.  V  období rokov 1951 - 1955 
sa mlelo „plánovane“ v súlade s päťročným plánom a pre mlyny bola  zavedená rajonizácia –          
obce mali stanovené cestou 
ONV v Sabinove, v ktorom mlyne 
môžu maloroľníci zomlieť svoje 
obilie. Mlynári viedli účtovníctvo, 
plnili plán, vyhodnocovali                
záväzky, zasielali  množstvo      
hlásení a výkazov a budovali  
socialistické národné hospodár-
stvo na dedine 

Postupne došlo k likvidácii          
maloroľníkov ich násilnou         
kolektivizáciou a odňatiu ich        
pôdy a ruka v ruke  aj k útlmu 
mletia v námezdných mlynoch. 
V roku 1955 Vyšný mlyn štátne 
orgány oficiálne zapečatili 
a uložili do rezervy štátneho 
hospodárstva. Všetky funkčné 
časti boli osadené oceľovými 
reťazami a uzamknuté zámkami 
s plombami.  

František pri mletí (dole,  v pozadí   
chýba 2. stolica, valce boli na brúsení 

vo firme K. Poledniak)                               
Zdroj: Archív autora   

Pokračovatelia remesla mlynárskeho - Františkovi 
synovia  Zdroj: Archív autora    

„Spútané“   mlecie  stolice, ale aj mlynárove ruky                              
Foto: autor 
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Gáter mal podobný osud ako mlyn. 
Po osudnom roku 1948 boli súkrom-
né píly v okolí likvidované, a to         
drastickým spôsobom – zošrotova-
ním. V lete 1948 zamestnanci zo 
zberných surovín obchádzali píly 
a gátre rozpaľovali a brali do šrotu. 
Takýto osud mal mať aj Andrejov       
gáter, no ten bol na to upozornený, že 
sa niečo chystá a v priebehu jednej 
noci gáter rozobral a zakopal. Tento 
počin bol vyšetrovaný príslušníkom 
ZNB, súdruhom Glosíkom, ktorý 
o niekoľko dní „prípad“ vyriešil a gáter 
bol nájdený, ale nebol zošrotovaný. 
Vzniknuté JRD potrebovalo rezivo 
a jediným riešením bolo pílu         

sprevádzkovať. Neskoršie to boli Vojenské lesy z Tichého 
Potoka, ktoré potrebovali píliť kalamitné drevo. Pílu               
prevádzkovali aj Štátne majetky a nakoniec MNV Krivany. 
Z Andreja Kuchára, majiteľa gátra, sa stal zamestnanec - 
strojník gátra. Andrej zopárkrát pílil aj „načierno“, no vždy 
sa našiel niekto, kto na to upozornil a gáter bol niekoľko-
krát zaplombovaný, no potreba reziva viedla k jeho             
odplombovaniu. Porez vždy prebiehal pod „dozorom“        
zodpovednej osoby, ktorá gáter odomykala a po skončení 
pílenia aj zamykala. Andrej pílil na gátri  do svojej smrti. 
Žezlo po ňom prevzal jeho syn Rudolf (1932 – 2001), ktorý 
ešte pílil popri svojej práci na ŠM. Pílenie dreva na píle         
bolo ukončené koncom 90-tych rokov 20. storočia. 

               Ha hranici katastra obcí Krivany a Torysa, pod 
kopcom Gerginovec a pri potoku Gerginovec, stála 
v minulosti kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého, 
jedného z patrónov mlynárov. Na jar v roku 1964 postihol 
kaplnku podobný osud, keď na spoločných lánoch orajúci 
traktoristi, sochu svätca i kaplnku, znak tmárstva 
a nesprávnej ideológie, zničili. Či bolo z mlyna vidieť sochu 

svojho patróna, neviem, ale z miesta, 
kde bola socha, mlyn vidieť bolo.           
Korytom rieky Torysa už pretieklo  
veľa vody, čo gazdovia na konských 
či kravských povozoch vozievali do 
mlyna obilie a z mlyna múku, 
a z mlecích stolíc („valkov“) signálny 
zvonček odzvonil poslednému           
mlynárovi „informáciu“, že je domleté.  

Ukážka byrokracie v rokoch 1951 - 1955, ktorú musel 
podstúpiť mlynár 

Zdroj: Archív autora 

Andrej Kuchár (najmladší Jánov 
syn) pri pílení dreva „pod dozorom“                                      

Zdroj: Archív Eleny Kuchárovej 

  Dokument o znárodnení - 2. kolo    
rok 1960                                                      

Zdroj: Archív Mariána Ištoňu 
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S pozdravom, chovu a letu zdar!  

Prvá trasa viedla do Poľska - do 
Krakova. Potom smerom na západ popri 
českých hraniciach až do nemeckého 
Demminu, čo je vzdialenosť 760 km 
vzdušnou čiarou. „Odleteli“ sme všetkých 
17 naplánovaných pretekov určených pre 
staré poštové holuby vo vzdialenostiach 
od 100 do 800 km.  

Sezóna bola veľmi ťažká. Z jari   
bolo dosť chladno, čo holubom nepros-
pelo. Počas leta holuby lietali dlhé trate, 
nastali horúčavy a protivietor, čo bolo pre 
ne ťažko zvládnuteľné. Domov sa nevráti-
lo veľa dobrých „pretekárov“, ktorí minulý 
rok vyhrávali ceny. Pričinili sa o to aj         
premnožené dravce – jastraby a sokoly, 
pre ktoré je takto vyčerpaný holub, ktorý 
chce za každú cenu doletieť domov,      

veľmi ľahkou korisťou. Neraz sa stalo, že mi 
niekto zavolal a informoval ma, že našiel           
krúžok a čip s mojím telefónnym číslom pod 
hniezdom sokola.  

Majstrom klubu holubárov (MK – Lipany) pre 
rok 2021 sa stali Sčislákovci - Václav a Jozef. 
Druhé miesto získali Ištvanovci - Milan 
a Miloš. Tretí skončil Stolárik Pavol z Lipian. 
Takže Krivanci znova na čele. V rámci                     
oblastného združenia OZ Sabinov skončili 
Sčislákovci na 4. mieste a Ištvanovci na            
7. mieste. OZ Sabinov združuje asi 150 čle-
nov od Starej Ľubovne po Šarišské Michaľany. 
Majstrami oblasti sa pre rok 2021 stali bratia 
Huňadyovci, Jozef a Pavol z Brezovice.  

4. septembra začali preteky mláďat ročníka 
2021. Máme naplánovaných 5 pretekov od 
120 do 350 km. Dúfame, že covidová situácia 
to dovolí a „odletíme“ všetky preteky.                  
Nehovoriac už o výstavách poštových              

holubov, kedy minulý rok boli všetky výstavy zrušené, a tento rok to asi ináč nebude. 

Holubársky koníček je krásny šport. Ale chovateľská základňa starne – mladých 
členov nepribúda, a starých ubúda. Keby sa našli deti z našej obce, ktoré by mali záujem 
chovať poštové holuby, bol by som veľmi rád! Podaroval by som im zopár mladých              
holubov, aby mali s čím začať.  A ochotne by som im aj poradil. 

HOLUBÁRI  
      HODNOTIA SEZÓNU 

                                

Milan  

Ištvan 

Znova je tu jeseň. Blíži sa čas vyhodnocovania sezóny chovateľov poštových holubov. Rovnako 
ako minulý rok, aj tento poznačili prísne protipandemické opatrenia. Boli sme radi, že s prícho-
dom jari COVID-19 ustúpil, a tak sme hneď prvým pretekom mohli postupovať podľa plánu.  

Vyhodnotenie súťaže chovateľov poštových 

holubov 

Mapa trasy holubov počas pretekov  

Demmin-Krivany 
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PaedDr. Jozef 

Sobota  Turistika a Krivany  

Hoci Krivany nepatria medzi obce „označkované“ turistickými značkami, zaraďujeme ich medzi lokality, 
ktoré majú priateľom prírody a pohybu čo ponúknuť. V samotných Krivanoch zaujíma návštevníkov            
Bornemissov kaštieľ, blízky amfiteáter a folklórne slávnosti, dom Jolany Cirbusovej, múzeum Jána              
Lazoríka, drevené sochy v obci, tunel na Nachajkách, prístrešok v lokalite Tarenky.  

Blízkosť rázovitej zaniknutej obce Putnov, technický unikát železničnej slučky, mlyna, výhľadový 
bod Homôlky, či pútnické miesto Demianky, povesťami opradený vrch Hrádku, rieka Torysa a jej 
meandre ... To všetko robí z obce Krivany zaujímavé miesto. 

Samozrejme, príroda vytvára prírodné predpoklady cestovného ruchu, ale bez aktivít človeka by 
boli len pohľadom pre oči niekoľkých zanietencov. Počínajúc starostom Jánom Šejirmanom, cez 
členov obecného zastupiteľstva, učiteľov základnej školy, či občianskeho združenia tieto „lákadlá“ 
dostávajú iné dimenzie.  

Pri kríži na Demianke sa stretávajú veriaci pravidelne 15. septembra. Duchovnú stránku podujatia 
dopĺňa aj studnička na Ščobe a pohľady na Bachureň. O úpravu sa už dlhoročne stará Beďo          
Smetana. Studničku opravil Milan Novický.  

Pohorie Hromovec (Demianka) už siedmykrát bolo trasou vytrvalostných bežcov, walkerov 
a cyklistov, ktorí tu absolvujú trasu z Krásnej Lúky cez Demianku, Putnov, Rozhľadňu na Balážke a 
ukončia ju na Námestí sv. Martina v Lipanoch. Okrem starostu Jána Šejirmana treba spomenúť 
Evu a Václava Jarčuškových, rodinu Lorincových, Smetanových, Karabašových, Mariána                     
Huňadyho, Imra Urdu, Ľuba Vaľuša, ktorí v rôznych formách vypomáhajú a zúčastňujú sa akcie. 

Prístrešok na Krivjančiku, ktorý bol pravidelnou zástavkou turistov z regiónu aj celého                           
východoslovenského kraja, dostal výstavbou Rozhľadne na Balážke iné dimenzie.             

Je veľkou škodou, že na Putnove chýba pán Kravec, ktorý tu dlhé roky mal včely a staral sa o časť 
tejto raritnej lokality so studničkou. V budúcnosti sa plánuje prepojenie turistickou značkou na 
Pusté Pole, napokon história hovorí o „ceste vína“ z Torysy (Borház) cez Krivany,  Putnov do             
Poľska. Úprava cesty však bude nevyhnutná! 

Historikov zaujíma slovanská lokalita nielen Hrádku, ale aj Kamennej baby (Spiaci mních). Iste tu 
nepovedali svoje posledné slovo. Mnohí sa tešia na Silvestrovský výstup na Homôlku.  Participá-
cia obcí hornej Torysy na tejto akcii prináša svoje ovocie a 1000 účastníkov nie je horná hranica. 

Z môjho osobného hľadiska rád spolupracujem s ľuďmi, ktorým je blízky tento prekrásny kraj.        
Aj keď len prechádzate, či prefrčíte na bicykli cez Krivany genius loci tejto obce na vás vdýchne 
svoj osobitý a jedinečný „energeťák“. Teším sa, že ani škola a občianske združenie ZRPŚ Krivany 
nestoja bokom a obec žije. 

Na svoje si prídu aj hubári, pre ktorých jeseň v Hromovci je nielen pestrou paletou farieb, ale aj 
húb. Mnohí sa pozreli za „svoje humná“ aj v dobe koronavírusu, kedy boli zatvorené hranice        
okresov. Dúfam, že aj mnohí ďalší návštevníci zo Slovenska i  zahraničia objavia krásy Krivian 
a okolia. Už teraz treba rozmýšľať aj o agroturistike a ubytovaní v súkromných penziónoch.         
Atraktivitu okolia by zvýšili blízke Dubovické Žliabky či Aquapark Lipany. Prepojenie obcí                     
považujem za prioritu rozvoja Krivian aj celého regiónu. 

 Teším sa na stretnutia s vami!  
váš Dodo Sobota, KST Mladosť, ODEVA Lipany 
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Horváthová Obrázky z  Krivian  
Český herec Petr Brukner v roku 1943             

výstižne popísal fotografiu ako obrazom zachyte-
ný okamžik, teda moment, ktorý sa už nikdy           
nebude opakovať. O to vzácnejšia je fotografia     
zachytávajúca našich blízkych či priateľov. 

Jednou z iniciatív občianskeho združenia 
ZRPŠ Krivany, je výroba publikácie o histórii našej 
obce. Aby sme získali čo najviac podkladov na 
zhotovenie  tejto publikácie, rozhodli sme sa     
vytvoriť facebookovú skupinu, ktorá dostala       
názov „Obrázky z Krivian“. Jej cieľom je teda 
zhromaždiť historické fotografie a informácie       
o obci Krivany. Uvedomujeme si však, že                 
predovšetkým staršia generácia nie je aktívna 
v tejto oblasti. Preto pravidelnou rubrikou               
občasníka budú aj „Obrázky z Krivian“, aby sme 
každému poskytli priestor na zapojenie sa do 
zhromažďovania materiálu pre tvorbu publikácie. 

V rámci úvodného 
príspevku „Obrázkov 
z Krivian“ ponúkame 
výber fotografií, kto-
ré nám poskytli čle-
novia facebookovej   
skupiny.  
Niekedy ľudia vy-
mýšľali smiešne 
názvy a prezývky pre okolitých „valalčanov a meśčanov". 
Boli odvodené od ich rozmanitých vlastností, hrdostí či          

nepriateľstiev. Pre Kriviancov 
však zľudovela prezývka 
„bagoľare," pretože „dakedi 
stare chlopi maľi aš piski   
žolte od žuca bagolu“.            
Na fotografiách vám           
prinášame okrem krivian-
skych pánov aj zobrazenie                            
tradičného nedeľného popo-

ludnia, ktoré sa 
nezaobišlo bez 
fajok. 

Pán Šima ako 92-ročný v roku 1970 s 

„pipečku a duhanom zo śvinskej 

mecherini“  

Tradičné nedeľné popoludnie v Krivanoch 

Andrej Varga-Kuba 
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Veľmi vzácna je aj fotografia 
Dessewffyovského kaštieľa z roku 
1910. Kaštieľ dali pravdepodobne             
postaviť Dessewffyovci ako hradný, 
obranný kaštieľ so strieľňami. V našej 
obci sa vystriedalo viac rodov, ktoré 
boli pri moci. Okrem Dessewffyovcov 
to boli napr. Nakayovci, Passuthovci a 
Bornemiszovci. Medzi posledných 
vlastníkov šľachty patrili práve Bor-
nemiszovci, preto sa kaštieľ niekedy 
nazýva aj Bornemiszov. Konkrétne ho 
získal v roku 1863 Lajos Bornemisza. 

Kaštieľ bol po požiari koncom 18. storočia presta-
vaný v klasicistickom slohu. V roku 1947 bol   
skonfiškovaný a následne po roku 1989 navrátený 
majiteľom. Vo dvore kaštieľa boli stajne, kočiarne, 
hospodárske budovy, dodnes existuje sýpka a    
kúria. V roku 1980 Pamiatkový ústav z Prešova 
kaštieľ reštauroval do pôvodného renesančného 
slohu. V modernej dobe slúžil rôznym účelom ako 
škola, mäsiarstvo, diskoklub. V súčasnosti               
prebehla rekonštrukcia strechy a my veríme, že 
táto prestavba bude pokračovať a kaštieľu sa             
prinavráti jeho sláva z minulosti. 

Pani Veronika Novaková nám poskytla                  
fotografiu svojho otca Ondreja Kolpáka, ktorý              
bojoval v Banskej Bystrici v rámci Slovenského  
národného povstania, v ktorom bol aj ranený.             
Fotografiami zo školských čias hádam najviac  

disponujú učitelia 
a učiteľky. Jednou 
z nich jej aj pani 
Vierka Bucková, kto-
rá nám ukázala     
záber tretieho roční-
ka z roku 1965. 
Ak máte aj vy                
záujem o zverejnenie 
fotografie svojich 
blízkych či priateľov, 
prosíme, prineste ju 
na Obecný úrad          
obce Krivany. 
Budeme radi, ak 
nám ju aj opíšete. 

Dessewffyovský kaštieľ z roku 1910 

Školský rok 1965/66  

3. ročník 

Vojaci: (vľavo) Ondrej Kolpák 

V mene budúcich 
generácií vám  

vopred ďakujeme. 
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Z KUCHYNE STARÝCH MÁM 

Tag dakedi bulo jag uš prišla jeśiň, to 
diňa śe i dva raz do tiždňa robila. Toto 
śe varilo, co śe doma zrodzilo. Taku   
prihodu mama rospravjaľi, že prišol 
brat Palko ku ňim a hvari: „Marin,      
Heľena nam obecala, že na obid budze 
tekvica, ta ľem žebi zme priśľi                     
okopovac gruľe. I bulo po roboce a ona              
prinesla na obid diňu. Palko zbačil a jej 
hvari: „Heľen, šak to diňa!“ A ona mu: 
„Ňe, bo to tekvica.“  

 

                  

Irena   

Gernátová 

Priprava: 60 minut 

Treba nam: 3 harčički nastruhanej tekvici, 
4 vajička, 1 deci oľeja, 5 deka orechoch, 5 
deka kokosu, 1 vanilkovi cuker, ½ liški sodi 
bikarboni, 2 ližice medu, 2 ližice cukru. 

Z bilkoch viśľahame śňich, pridame cuker, 
žoltki a ostatne dame na pekač. Pečeme 
45 minut. Upečene možeme vikrojic na 
koľeska a ozdobime so śľahačku abo 
s kislu smotanu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dobru chuť! 
Ňepoherdnime z našu urodu, aľe viužijme šicko 

s požehnanim.  
A to bi nam potverdziľi i šicke, co uš poumiraľi.  

Priprava: 60 minut 

Treba nam: 40 deka nastruhanej cuketi, 15 deka 
nastruhaneho sira, 20 deka hrubej muki, 3 vajička, 
1 deci oľeja, 1 prašek do pečiva, cibuľa, 3-5                
stručki cesniku, podľa chuťi vegeta, piper/čarne 
koreňe, suľ, majoranka.  

Šicko dobre premišame a dame upejsc na papir 
abo vimascenu a z muku visipanu tepšu. Pečeme 
45 minut. 
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Ing. Jozef Ištvan Z PRÍRODNEJ LEKÁRNE 

 

Sladké, voňavé, šťavnaté jablko - jedno  
z najzdravších druhov ovocia  

Sezóna jabĺk je v plnom prúde. Jablká sú plné vlákniny a 
vitamínov, dôležitých pre naše zdravie.  O ich účinkoch ve-
deli už naše staré mamy. Denne jedávali jablká, ktoré si sa-
my dopestovali. V našej rodine sa recepty z jabĺk odovzdá-
vajú z generácie na generáciu. Vyskúšajte si tieto overené 
recepty a môžete si tak pripraviť chutný džem, šťavu, alebo 
zdravý variant chipsov.  

         Jablkový džem   
Potrebujeme: 2 kg jabĺk, 

0,5 kg kryštálového cukru, 50 ml vody, citrónovú kôru 
Postup: Jablká ošúpeme, zbavíme jadierok, nakrája-
me na menšie časti a vložíme do hrnca. Pridáme 
k nim vodu a dusíme na miernom ohni. Potom zmes 
rozmixujeme tyčovým mixérom, pridáme cukor 
a citrónovú kôru. Varíme, kým nám džem nezhustne. 
Hotový džem plníme do zaváraninových pohárov, 
uzatvoríme viečkom, prikryjeme dekou a necháme 
vychladnúť.  

Jablková šťava 
Potrebujeme: jablká, šťavu z citróna (na 1l jablkovej šťavy potrebujeme  šťavu 
z polovice citróna  alebo 10g kyseliny  citrónovej  v prášku a 50g kryštálového cukru) 
Postup: Jablká ošúpeme, zbavíme jadierok a postrúhame. Potom z 
nich vytlačíme šťavu, ktorú ešte môžeme precediť cez sitko. Šťavu dáme do 
hrnca, pridáme cukor a povaríme asi 5 - 7 minút. Nakoniec pridáme            
kyselinu citrónovú alebo šťavu z citróna. Ešte horúcu šťavu nalievame        
do čistých fliaš, ktoré  uzavrieme, zabalíme do deky a necháme vychladnúť.  

   Sušené jablká   ............... 
Potrebujeme: jablká, kyselinu citrónovú  alebo                      
šťavu z citróna, vodu       ...................................... 
Postup: Jablká umyjeme, zbavíme jadierok 
a nakrájame na plátky hrubé asi 5mm. Čím tenšie plát-
ky, tým sú chrumkavejšie. Takto nakrájané plátky ešte 
pred sušením ponoríme  na 3 - 5 minút do vody 
s kyselinou citrónovou alebo šťavou z citróna. Jablká 
nám nezhnednú a zachovajú si peknú farbu. Jablká 
sušíme v rúre pri teplote 40 – 50  °C  niekoľko hodín, 
alebo na slnku, na radiátore a pod. Jablká sú správne 
usušené vtedy, ak nie sú  pružné. 
Krivanci si dodnes pripravujú zmes sušeného           
ovocia,  ktorá pozostáva zo sušených jabĺk, sliviek,  
hrušiek a sušených orechov. Chutí naozaj vynikajúco. 



38 II ZRPŠ Krivany, o. z. 

 

 

 

 

Ročník 1, číslo 1 

Dátum bulletinu 

 

 DETSKÁ RUBRIKA 
 

Mgr. Mária 
Berdisová 

Š k o l a  s a  n á m  z a č a l a ,  d o  l a v í c  n á s  p o z v a l a ,  
n a d e l i l a  ú l o h y,  r o b í m e  i c h  ra z ,  d v a ,  t r i !  

I b a  m a l ý  F e r k o  p l a č e ,  ž e  m u  z m i z l i  f a r b i č k y,  
n e m ô ž e  s i  v y m a ľ o v a ť  o b rá z o č e k  m a l i č k ý.  

K  t o m u  e š t e  t r á p i  s a  s  ú l o h o u  d o s ť  n á r o č n o u ,  
p o m ô ž m e  m u  v š e t c i  s p o l u  p o h ľ a d a ť  6  r o z d i e l o v.  

 
  

Milé deti, milí žiaci,  

Začína sa ďalší školský rok, v ktorom vás   
čaká nielen mnoho povinností, ale aj                   
zábavy a dobrodružstva. 

Nezabudnime privítať pani Jeseň a rovnakú 
pozornosť venovať naším najdrahším,                 
starým rodičom. Buďme im nápomocní,    
venujme im svoj úsmev a pohladenie.            
Preukazujme im svoju lásku po celý rok.  

Na tejto ceste vám želám veľa síl, úspechov, 
energie a mnoho chuti do učenia. 
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„Eeej, ale nám vešelo bulo!“ 
Veru rôzne príbehy píše život. 
A tak si ľudia, hlavne 
v dušičkovom období, spomí-
najú na svojich blízkych aj skrz 
rôzne príhody, ktoré s nimi     
zažili. Poplačú si aj sa zasmejú. 
V  mnohých prípadoch aj to zlé, 
čo sa kedysi zdalo neodpusti-
teľné, môže nadobudnúť       
charakter slušnej, úsmev         
vyžarujúcej spomienky: „Ach, to 
bul živan ten muj stari.“ Začala 
s úsmevom spomínať babka: 
„Z vešeľa sme donešli take tote 
fľašečki z redoveho, co palenka 
v nich jest. I kusek hruški v nej 
plaval. Ta reku šumna flašečka, 
na poličku viložim – budu 
hosce kukac, jaku novotu mam. A ten muj 
chlop – ten isto šesti zmisel nima. A chto zna, 
či vobec i tote pejc ma, kec nevidzel ,jak kusek 
hruški vo fľašečke na verch viplava, kec              
palenku na vodu premeňil. A darmo som mu 
hvarela... ne že vipiješ totu fľašečku – nečul. 
Bo un čul „vipiješ totu fľašečku“, ta že tak        
robil, jak som mu kazala. Ale co už... rada som 
ho mala.“ Vtipne dokončila babka svoju          
spomienku.  A koľko ďalších obdobných                
príbehov majú ľudia uložených hlboko v srdci 
aj v hlave, ktoré im aj po strate blízkeho             
človeka dennodenne stelesňujú jeho bytie?  

Rovnako s úsmevom spomína jedna milá pani 
na deň, keď sa jej na vlastné oči zjavil duch. 
O čo strašidelnejšie bolo, že ten duch sa          
vznášal po jej vlastnom dvore. No zamyslite sa 
- ako by ste reagovali vy?  Vychýrená družstev-
níčka, ktorá vo svojej práci spĺňala normu na 
120%, ako to bolo kedysi bežným zvykom,          
prichádzala v tradičnom nočnom čase domov 
z družstva. S vedomím, že jej manžel je ešte 
v práci, a že domov prichádza až po polnoci, 
vykračovala si smerom k bráničke, kde tu      
zrazu biela postava sa vznáša po dvore. „Joj, 
ta ja še ftedy tak zľekla.“ Začala s rozprávaním 
pani. „Choč leto bulo, zmarzla som. Normalne 
som na kosc premarzla, bo take daco som   
ešči nevidzela.“ Zatiahla nás pani do                   
napínavého príbehu. „A naraz i toto strašidlo 
zastavilo a začali sme na sebe kukac. Ja na 
strašidlo, ono na mne. Zaš ja na neho i ono zaš 
na mne – možno i ono zmarzlo,  co ja znam? 
Len teľo mi napadlo, že chto ma bližej ku    
dzverom domu. Či ja, či toten duch. Ale duch 

mal kratšu drahu, ta som 
še rozhodla, že poucekam 
dolu valalom ku kamaratke 
z družstva. I jak som še 
začala otačac, naraz      
strašidlo prehvarelo: „Ta 
co tam teľo  stojiš 
a kukaš?’ Ach a to muj 
muž skorej z roboty prišol 
a v dluhej nočnej košuli na 
latrinu išol!” dokončila milá 
pani svoj strašidelný         
zážitok. „Keby še nebul 
ftedy ozval,  ja by som 
ucekla ku kamaratke, ta do 
neška by som prišahala,že 
ja ducha vidzela.” Ukončila 
svoje humorné rozprávanie 

a zároveň svoje spomínanie na svojho 
nebohého manžela. 

Veru že „v dobrom aj v zlom, v šťastí 
aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe...“ Keď sa 
človek zamyslí nad vážnosťou týchto slov 
a začne ich reálne žiť, po čase zistí, že aj to     
nešťastie, zlo a choroba sú neoddeliteľnou         
súčasťou manželského puta a človek sa s tým 
možno časom naučí aj žiť. Trošku humornejšie 
by o tom vedela rozprávať istá postaršia žena, 
ktorá prišla do zverimexu, že by si rada              
papagája kúpila. Ako si ich tak prešla             
pohľadom, padol jej do oka strapatý jarabkatý 
papagáj s veľkým zobákom. „Teho by som        
rada kupic, pani,“ povedala predavačke. 
„Hmmm, dobrá 
voľba,“ pozname-
nala predavačka, 
„musíte však vv     
striktne   dodržia-
vať  jeho jedálniček 
a nesmiete sa ani 
o minútu opozdiť 
s kŕmením, pretože 
papagáj v tú chvíľu 
začne strašne na-
dávať!“ upozornila 
predavačka kupu-
júcu. 
„Ach,“ ,,povzdychla 
pani, „ta dajce mi 
ho. Choľem mi 
budze pripominac 
mojeho stareho 
neboščika.“   

Patrik 

Jacko 
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 Z vlastnej tvorby  

Anonym 

 Čakám ťa 
Boli sme tam traja,  

on, ona a  Ja.  
Hneď som si ťa zamiloval, už v  matkinom lone  
a hoc sediac na najvyššom, kráľovskom tróne   

po mene som ťa nazval, zavolal.  
Večnou láskou navždy zaviazal a  vyslal som ťa na cestu...  
Ba, nepovedal som, že to bude ľahké, že ti bude sveta žiť.  

Ja som však tvoj pancier, štít,  
mnou sa môžeš obrniť.   

Tvoje útočište a  tvoj ochranca. Tak len nastav ucho, umĺkni..  
Keď kráčalo sa ti ľahko, nič neťažiac tvoj žitia krok,  

často si na mňa zabudol a  hriechom preťal lásky tok.  
No odísť to Ja nemám v  povahe!  

Vyčkával som v  nádeji a  mĺkvej   rozvahe, kedy už na mňa zavoláš.  
Túžim, aby si ma poznal viac!  

Si môj syn, dcéra a  možno krútiš hlavou neveriac,  
ja ťa chcem pevne držať v  náručí.  
Počuť ťa Abba   odpusť hovoriac  
to hriech zmaže, srdce obmäkčí.  

Ver mi, prosím ver.  
Neboj sa strachu odolaj!  

Ži svoj život, nielen prežívaj.  
Ja som s tebou.  

A keď príde čas, ktorý navždy spojí nás,  
 teš sa, veď mám pre teba   

NEBO.     
                             

Hrdza       1. A R   A           
Kabát         2. G E R O K       

                            
Rebrík     3. D R A B I N A       

Peňaženka         4. B U G I Ľ A R   
Ceruza, ceruzka         5. B L A J V A S   

Cúvať         6. C O F A C       
                            

Zajtra       7. J U T R E         
Veranda         8. G A N E K       

Hustá polievka z kapustovej vody (omáčka)           9. M A Č A N K A 

                            
Zápalka     10. Š V A B Ľ I K       
Brána     11. K A P U R A         
Modrý       12. B E L A V I       

Chladno   13. Ź I M N O             

    V tajničke sa ukrýva názov knižky pre deti. Námet na ňu zozbieral a príbehy od rôznych                 
ľudových rozprávačov bez úprav poprepisoval Ján Lazorík. Knižka je v šarišskom nárečí,              
lebo autorovi záležalo na zachovaní ľudových tradícií aj ich autentickosti. 

 
Marcela 

Berdisová 
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  INZERCIA  

odborné poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti  

Čo je bezpečný predaj nehnuteľnosti? Existuje aj nebezpečný predaj? To je častá otázka našich klientov. 

Väčšina predávajúcich si síce uvedomuje, že nehnuteľnosť predáva raz-dvakrát za život a jedná sa o ich   

celoživotné úspory, ale aj napriek tomu si povedia, že svoj byt, rodinný dom, pozemok...si predajú sami 

a ušetria na provízii realitnej kancelárie.  

Zvládol to predsa môj známy, tak to zvládnem aj ja. Prípadne 

daní klienti oslovia podomových obývačkových “realitných 

maklérov”, ktorí im predajú nehnuteľnosť za zlomok provízie 

bežných profesionálnych realitných kancelárií. Samozrejme, 

veľakrát na úkor bezpečného prevodu na kupujúceho, či       

kvalitných služieb a marketingu. Veľa predávajúcich si          

uvedomí až po predaji, že toto všetko malo vplyv na dĺžku    

predaja, stratu času, nervov a dokonca aj na konečnú cenu   

za predávanú nehnuteľnosť.  
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  INZERCIA  

Priestory pre oslavy  

(max. 120 osôb) 

Kontakt: 0915 446 544                   

alebo 051/7754170   Reštaurácia Lipa  
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ZRPŠ Krivany, o. z.                     

umiestnenej na bu-

dove COOP Jednoty        

v centre obce.  

ZRPŠ Krivany, o. z. 
Krivany 1, 082 71  
IČO: 52825931 
Číslo registrácie: VVS/1-900-57983 
IBAN: SK47 8330 0000 0023 0181 3127 
web stránka:  
https://www.zskrivany.sk/a/zrps-krivany-oz 
 

zrps.krivany.oz@gmail.com 

Občianske združenie ZRPŠ Krivany 

Darcovia, ktorí finančne podporili 
aktivity ZRPŠ Krivany, o.z. z 2% 
z dane: 
Ján Mišenčík, Krivany 
Šulíková Gabriela, Krivany 
Koľová Janka, Krivany 
Garančovský Jozef, Krivany 
Koľ Jozef, Krivany 
+ anonymní darcovia 
Vďaka vašim darovaným 2%           
sme získali v r. 2021 sumu 
1084,80€.  
  Srdečne ďakujeme! 

https://www.zskrivany.sk/a/zrps-krivany-oz
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A ja vam viňčujem take hodne 
viňče, žebi sce maľi štiri ofce a 
te štiri ofce štiri barani a to 
budze kirdeľ ňeslichani na to 

svate Bože narodzeňe darovani 
a eśči vam viňčujem na te  
śvjatki, žebi śe vam trimaľi                   

i iňše statki—krafki roškate,     
zajački uškate, kurki             

dźupkate a žebi u vas bulo  

fše maslo jag hlava,                       
žolte jak pupava. 

 Juraj Dobrovič, Krivjani 

Želáme Vám  

krásnu jeseň      

plnú farieb                      

v živote i v prírode! 


