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“Prosíme Vás,  
ak o občasník nemáte záujem,  

vhoďte ho do schránky umiestnenej  
na budove predajne COOP Jednota.  

Prejavíte tak úctu našej práci.  

Ďakujeme!”
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Editoriál
Vážení spoluobčania, čitatelia, priatelia,
po niekoľkomesačnom úsilí sa vám do 

rúk dostáva prvé číslo Krivianskeho občas-
níka. Možno práve toto neľahké obdobie, 
ktoré bolo výzvou pre každého z nás, 
podnietilo tvorbu obecného občasníka. Aj 
keď myšlienka naň rezonovala v našom 
občianskom združení a aj po rozhovoroch 
s pánom starostom už dlhšie.

Keď som sa pred niekoľkými rokmi 
prisťahovala do Krivian, vnímala som túto 
obec ako miesto, ktorého Genius Loci je 
známy široko-ďaleko. A práve preto je pre 
mňa veľkou cťou byť zostavovateľkou prvé-
ho čísla Krivianskeho občasníka a pred-
staviť vám naše Krivany zo všetkých uhlov, 
v celej ich pestrofarebnosti, pre všetkých 
občanov a všetky vekové kategórie. 

Hneď v úvode sa vám prihovorí sta-
rosta obce, Ján Šejirman. Predstaví sa tiež 
novozaložené občianske združenie ZRPŠ 
Krivany, o.z., možno sa dozviete niečo 
nové o našej škole, o histórii našej obce. 
Niekoho snáď potešíme aj rozhovorom 
s významným rodákom prof. Dr. S. M.  
Ďuricom, SDB, pohľadom na folklór v našej 
obci, uchovávanie tradícií, pestovanie zá-
ľub v záujmových skupinách, zaujímavými 
receptami, ale aj Rubrikou Jána Lazoríka, 
súťažou a okienkom pre najmenších. 

Verím, že rovnako ako ja budete po-
tešení, že ste súčasťou dediny, ktorá má 
nepochybne čo ponúknuť.

Mgr. Jana Kožárová, PhD.
(šéfredaktorka prvého čísla)

„Kriviansky občasník vychádza pod hlavičkou ZRPŠ Krivany, o.z. s finančnou podporou obce Krivany“
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Slovo od starostu obce, Jána Šejirmana
V prvom rade sa chcem poďakovať občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany, 

o.z. hlavne za myšlienku založenia, a potom už za krátky čas aj za aktivity, kto-
ré realizovalo. Je veľmi dobré, že vzniklo takéto širokospektrálne združenie, 
ktoré je hlavne zamerané na aktivity v základnej škole, ale vo svojej činnosti 
môže pokrývať aj celoobecné činnosti. Aj toto nové periodikum môže napo-
môcť k  lepšej informovanosti občanov, hoci samospráva sa zameriava hlav-
ne na elektronické média (www.obeckrivany.sk a Facebook). Zvlášť sa chcem 
poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na vzniku a za vykonané aktivity 
združenia v doterajšom období. 

Ako spoločnosť sme sa dostali do 
zvláštnej a doteraz neznámej situácie 
vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu 
situáciu súvisiacu s COVID – 19. Ešte na 
začiatku roka sme mali určité a smelé 
predstavy o spoločenskom živote a in-
vestičnej činnosti v obci a po troch me-
siacoch roka musíme všetky naše aktivity 
prehodnotiť. Okrem zdravotného hľadis-
ka máme tu aj finančný problém, ktorý 
tiež musíme zohľadniť. 

Chcem sa poďakovať všetkým ob-
čanom za dobrý prístup ku vyhláseným 
proti-epidemiologickým opatreniam, 
ktoré sa v našej obci dosť dobre dodr-
žiavajú. Chcem sa poďakovať občanom, 
ktorí sa vrátili zo zahraničia a boli v do-
mácej karanténe za dodržiavanie všet-
kých pravidiel. Doteraz sme mali v obci 
na domácej karanténe 17 občanov. 

Ešte 13.03.2020 sme vydali rozhodnutie 
o dodržiavaní pravidiel na území obce. 
Niektorí občania však nedodržiavajú 
predpísané nariadenia, a to hlavne no-
senie rúšok na verejnosti, odhadzovanie 
ohorkov, pľuvania po chodníkoch, a pod. 
Pokiaľ nebudeme dodržiavať všetky 
pravidlá môžeme mať v obci zložitý zdra-
votný problém, a potom už bude situácia 
oveľa horšia a zložitejšia. Preto vyzývam 
na prísne dodržiavanie aktuálnych pra-
vidiel vyhlásených krízovým štábom 
a hlavným hygienikom SR. Taktiež sa 
chcem poďakovať všetkým ženám, čo 
sa na začiatku epidémie na výzvu obce 
zapojili do šitia ochranných rúšok. Na 
výzvu reagovali len p. Terézia Urdová, 
p. Právnická Melánia, p. Alžbeta Duľová 
a pracovníčky OcÚ. Priznám sa, že som 
očakával oveľa väčšiu aktivitu v tomto 
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zámere. Aj tu sa ukazuje, akí sme solidár-
ni a ako si vieme v kritických situáciách 
pomáhať. V súčasnej dobe, už máme 
zabezpečené dostatočné množstvo 
ochranných prostriedkov. Taktiež aspoň 
raz týždenne prevádzame dezinfekciu 
verejných priestranstiev príslušným de-
zinfekčným roztokom. Ako samospráva 
a základná škola sme boli pripravení na 
zabezpečovanie stravy hlavne pre dô-
chodcov, žiaľ na odber stravy sa prihlá-
silo len 10 osôb, čo je z ekonomického 
hľadiska veľmi málo.

Čo sa týka finančnej situácie, začína-
me prijímať úsporné opatrenia aj vzhľa-
dom na rôzne ekonomické prognózy. Už 
v súčasnej dobe musíme prijať opatrenia 
na znížene rozpočtu o 60 000,- €, čo je 
pre nás ako obec dosť značná suma. 
Obec z podielových daní hradí náklady 
na originálne kompetencie obce v zá-
kladnej škole, t.j. hradí činnosť v ma-
terskej škole, školskej jedálni, školskej 
družine a centre voľného času. Mesačne 
sme na tieto činnosti do základnej školy 
posielali 11 000,- €. Z úsporných opatrení 
musíme obmedziť aj výdavky na údržbu 
a investičné akcie obce. 

Z prostriedkov EÚ a z vlastných zdro-
jov sme dokončili alebo realizujeme tieto 
projekty: 
1.) Rekonštrukcia materskej školy 

vo výške 132 000,- € – projekt je 
stavebne ukončený. Realizuje sa ešte 
finančné a administratívne vysporia-
danie projektu. 

2.) Vypracovanie lokálnej nízkouhlíko-
vej stratégie v obci Krivany v hod-
note 14 500,- € – projekt je v  štádiu 
realizácie. 

3.) Zníženie nákladov na energie pro-
stredníctvom inštalácie tepelného 
čerpadla v kultúrnom dome v obci 
Krivany – celkové náklady na pro-
jekt uvedené v žiadosti sú vo výške 
83 500,- €. Projekt bol podaný v marci 
2020 a je v štádiu posudzovania.

Z vlastného rozpočtu obce realizu-
jeme: Úprava asfaltového povrchu na ul. 
Komenského a pod základnou školou 
vo výške 22 000,- €. Ďalšie plánované 
úpravy miestnych komunikácii zatiaľ 
nebudeme realizovať, jedná sa o ul. 

Zámocká a slepú uličku ku nehnuteľnos-
tiam v centre obce. Ešte v januári 2020 
sme z vlastných finančných prostriedkov 
zakúpili dodávkové 9 miestne auto Citro-
en vo výške 25 000,- €. 

Z rôznych dotácii, projektov 
a vlastných finančných prostriedkov 
dokončujeme, ale už rozpracované 
projekty, a to je: rekonštrukcia obecnej 
sýpky vo výške 40 000,- €, rekonštrukcia 
obecného úradu - 13 000,-€, krojové 
vybavenie pre FS Krivany - 6 500,- €, od-
vodnenie kaštieľa - 7 500,- €, rekonštruk-
cia futbalových šatní vo výške 13 000,- €. 
Taktiež hoci v obmedzenom rozsahu 
pokračujeme v prácach na jednoduchých 
pozemkových úpravách v lokalite Dujava, 
ako aj na ďalších projektoch. 

Z dôvodu prebiehajúcej epidémie 
nebudeme realizovať pripravované a už 
tradičné kultúrno-športovo-spoločenské 
podujatia, ktoré sa mali konať v tomto 
roku. Zatiaľ nebudeme realizovať akcie, 
ktoré boli naplánované do 31.08.2020. 
Uvidíme, čo ukáže ďalší vývoj a situácia. 
Obecný úrad od začiatku vyhlásenia 
epidémie zabezpečuje všetky činnosti, 
za dodržiavania všetkých hygienických 
nariadení. Občania môžu svoje žiadosti 
adresovať na obecný úrad osobne, no 
v prípade záujmu aj elektronicky alebo 
poštou. Bez obmedzenia fungujú terén-
ne sociálne práce, miestna občianska 
poriadková služba, v obmedzenom re-
žime pokračujeme v projekte menších 
obecných služieb a pod. 

Chcel by som Vás ešte raz požiadať, 
aby sme všetci dodržiavali všetky prijaté 
a vyhlásené opatrenia, aby sme týmto 
predišli šíreniu epidémie, a aby sme brali 
ohľad aj na ostatných občanov, lebo len 
tak zabezpečíme zdravie pre všetkých. 

Štatistika obce za predchádzajúci rok 
(údaje k 31. decembru 2019):
Celkový počet obyvateľov:  1217  
(z toho na prechodný pobyt: 15)
Počet narodených detí: 13
Počet zomrelých:  10
Počet prihlásených: 5
Počet odhlásených:  12
Počet sobášov:  15
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V Krivanoch máme nové občianske združenie
Ing. Ľudmila Karabašová, PhD.

Spomínate si na význam skratky ZRPŠ? Staré dobré časy, keď sme boli „združení 
v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl“ (Pavol Hamel, text piesne 
ZRPŠ). Dnes nám tú dobu, symbolikou vo svojom názve, pripomína novovzniknuté 
občianske združenie ZRPŠ Krivany, o.z. 

Združenie vzniklo 29. 
novembra 2019 a v sú-
časnosti má 21 členov. 
Tvoria ho principiálne 
triedni dôverníci ako 
zástupcovia jednotlivých 
tried. Do vedenia zdru-
ženia si Členská schôdza 
zvolila 4 členov Správnej 
rady: Ing. Ľudmilu Kara-
bašovú, PhD. (predsed-
níčka), Zuzanu Kravcovú 
(podpredsedníčka), Mgr. 
Máriu Kromkovú (riadi-
teľka ZŠ s MŠ Krivany), 
Mgr. Moniku Kuchárovú 
(hospodárka), a za člena 
kontrolného orgánu Mgr. 
Janu Kožárovú, PhD. 

Založili sme ho najmä 
s cieľom podporiť deti 
a žiakov ZŠ s MŠ Kriva-
ny v oblasti vzdelávania, 
športu, kultúry a zdravia, 
ale aj s ambíciou aktivi-
zovať občanov k účasti 
na rozvoji živej komunity. 

Naše pôsobenie sme 
odštartovali 28. februára 
2020 aktivitou Darovanie 
krvi v areáli ZŠ s MŠ Kri-
vany. Prekvapivý záujem 
49 účastníkov, z ktorých 
26 mohlo krv darovať, 
vnímame ako požehna-
ný začiatok našej práce. 
Vzácnu tekutinu prišli 
darovať občania z Krivian, 
Torysy, Brezovice, Bre-
zovičky, Polomy, Krásnej 
Lúky, Lipian, Kamenice, 
Rožkovian, Červenice, 

Pečovskej Novej Vsi, Sa-
binova a Drienice. Ak sa 
chcete pridať, máte šancu 
– 16. októbra 2020 – Sve-
tový deň záchrany života, 
ktorého myšlienka znie: 
„Každý človek na svete 
môže zachrániť život.“.

Foto: 76. odber  
p. starostu Jána Šejirmana  

ako účastníka Darovania krvi

Preventívne opatrenia 
pred šírením infekčné-
ho ochorenia COVID-19 
znemožnili realizáciu 
niektorých našich akti-
vít. Veríme, že zlepšenie 
epidemiologickej situácie 
umožní naplánovať Tu-
ristický pochod Krásna 
Lúka – Demjanka orga-
nizovaný v spolupráci 
s občianskym združením 
Šenviž, ktorý chceme 
prepojiť so zberom bylín 
a odpadu v našich lesoch. 
Zároveň plánujeme na 
Demjanke zabezpečiť 
ďakovnú sv. omšu slú-
ženú naším Duchovným 

otcom Jozefom, ako aj 
spoločnú opekačku. Ve-
ríme, že tým posilníme 
úctu detí k prírode, a tiež 
vzťahy v rámci komunity. 
V blízkej budúcnosti 
zamýšľame podporiť 
detský letný tábor v Kriva-
noch, zorganizovať októb-
rový volejbalový turnaj a 
novoročný ples. Napĺňa-
niu týchto cieľov výrazne 
napomôže vyhľadávanie 
vhodných partnerov, 
sponzorov, a v neposled-
nom rade vypracovanie 
projektov za účelom fi-
nančnej podpory činnosti 
združenia.

ZRPŠ Krivany, o.z. 
má premyslené plány, 
šikovné prostriedky a vy-
soké ciele. Aktivizuje žia-
kov, rodičov, učiteľov, ale 
aj širokú viacgeneračnú 
verejnosť z Krivian a oko-
lia. Spája ľudí, ktorí o ve-
ciach nielen hovoria, ale 
priložia ruku k dielu, aby 
sa uskutočnili. Zároveň je 
otvorené novým myšlien-
kam, preto ak v budúc-
nosti uvidíte pozvánku 
s naším podpisom, ste 
srdečne vítaní!

Na záver chceme 
s humorom dodať, že  

NÁS ANI 
KORONAVÍRUS 

NEZASTAVÍ.  
Dôkaz? Ten práve teraz 

držíte vo svojich rukách. 
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Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

Základná škola s ma-
terskou školou v Kriva-
noch vzdeláva žiakov 
z Krivian i z Torysy už 
takmer 52 rokov (od 
septembra 1968). Sme 
plnoorganizovanou 
školou, máme 9 roč-
níkov a 12 tried. V sú-
časnosti našu školu 
navštevuje 175 žiakov. 
Sme školou rodinného 
typu s individuálnym 
prístupom k žiakom. 
Naši žiaci sa poznajú 
po mene a verím, že sa 
v škole cítia ako doma.

Naša škola je v mno-
hom jedinečná. Okrem 
iného učí deti poznávať 
a milovať svoj rodný kraj 
i dedinu a zachovávať 
tradície. Žiaci si môžu 
vyskúšať staré remeslá, 
na predmete tkanie utkať 
vlastný koberček alebo 
zatancovať v detskom 
folklórnom krúžku Čer-
kutka. Na troch hodinách 
telesnej a športovej 
výchovy týždenne môžu 
zdokonaľovať svoju fy-

zickú a telesnú zdatnosť 
a na záujmových krúž-
koch rozvíjať svoj talent 
a záľuby. Súčasťou školy 
je aj materská škola (38 
detí), školská jedáleň, 
školský klub detí a cen-
trum voľného času. 

V súčasnosti je škola 
zatvorená pre pandémiu 
koronavírusu. Napriek 
prerušenému vyučova-
niu (od 16.3.2020 až do 
odvolania) sa vzdelávanie 
realizuje podľa možností 
a podmienok našej školy 
inou ako prezenčnou 
formou. Ide najmä o sa-
moštúdium žiakov a detí 
prostredníctvom elek-
tronickej komunikácie 
s učiteľmi. Samozrejme, 
veľká vďaka patrí najmä 
rodičom za ich pomoc 
a ústretovosť v tejto 
náročnej situácii. S tým 
ako prežívajú túto mimo-
riadnu situáciu naši žiaci 
sa zdôverila siedmačka 
Linda Verešpejová: „Pre 
mňa sa v podstate ani 
nič nezmenilo. Až na pár 
výnimiek. Nechodím do 

školy, do kostola a do 
obchodu musím chodiť 
stále so zahalenou tvá-
rou. Samozrejme, že mi 
to chýba, ale všetko má 
svoje výhody aj nevýho-
dy. Svoj voľný čas trávim 
hlavne v prírode a vyhý-
bam sa rušným miestam. 
Keď vyjdem na chvíľu von, 
zabudnem na všetko, aj 
na to, že sa vôbec niečo 
vo svete deje. Škole, aj 
keď do nej teraz necho-
dím osobne, sa snažím 
venovať čo najviac času, 
pretože školské povin-
nosti sú na prvom mies-
te. V tejto chvíli sa aspoň 
na nejaký ten čas stala 
detská izba mojou trie-
dou a môj domov školou. 
Znie to možno vtipne, ale 
je to tak. Viem, hovorí sa, 
že všade dobre a doma 
najlepšie, ale úprimne, 
v škole je tiež super, je 
tam veľká sranda a už by 
som tam aj rada zavítala. 
Netreba sa vzdávať, ale 
treba veriť, že náš život 
sa opäť vráti do starých 
koľají.“

Zo života našej školy
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Profesor Ďurica:  
Mám dojem,  
že na Slovensku 
chýba objektívne 
historické 
dielo o prvej 
Slovenskej 
republike.
Mária Kromková

V zahraničí je uznávanou osobnos-
ťou, paradoxne, doma na Slovensku 
stále veľkou neznámou. Prezident 
Talianska ho za jeho vedeckú a kul-
túrnu činnosť ocenil vyznamenaním 
Veľkého dôstojníka Radu za zásluhy 
Talianskej republiky. Tento rok sa 
dožíva významného životného ju-
bilea - 95 rokov (*13. august 1925). 
O rozhovor sme požiadali nášho ro-
dáka, slovenského historika, saleziá-
na, kňaza, prof. Dr. Milana Stanislava 
Ďuricu, SDB. 

Ako si spomínate na detstvo prežité 
v Krivanoch? 

Mám na svoje detstvo veľmi príjem-
né spomienky. U našej drahej mamičky 
ako jej prvé dieťa bol som predmetom 
jej mimoriadnej pozornosti a lásky, čo 
nezatienil ani príchod mojich ďalších 
súrodencov, dievčat i chlapcov. Vďačne 
si spomínam aj na našu učiteľku na zák-
ladnej škole. Volala sa Marie Krejčíková 
z Prahy, ktorá nás však vyučovala v 
príkladnej slovenčine a pestovala v nás 
lásku k nášmu jazyku. Ona ma povzbu-
dzovala venovať sa literárnej slovenčine 
a upravovala moje prvé literárne po-
kusy. Aj jej zásluhou som šiel študovať 
do Prešova na osemročné gymnázium. 
Bolo to dosť náročné, čo sa týka cesto-
vania, skoré ranné vstávania, peši k vla-
ku, či pršalo, snežilo, musel som kráčať. 
Cestou vlakom aj na gymnáziu sa však 
rodili nové priateľstvá. 

Čo ste zvykli robiť ako dieťa vo voľ-
nom čase? Detské hry v minulosti sa 
zrejme vôbec nedajú porovnať s tými 
súčasnými. 

Boli to rôzne hry s kamarátmi na 
lúkach, kúpanie a skákanie do potoka, 
hry na vojakov. Každý rok k nám chodili 
vojaci z Česka na vojenské manévre, 
kde skúšali najnovšie delá, pušky a iné 
strelivo a my sme sa podľa nich hrávali. 
Mali sme nesmiernu voľnosť, to sú ne-
zabudnuteľné zážitky.

Mali ste v mladosti vzor, ktorý 
ovplyvnil výber vášho budúceho po-
volania? 

Aspoň do určitej miery mohol to 
byť príklad jedného z bratov môjho 
dedka, ktorý žil ako rehoľník salezián 
v Maďarsku a chodil pravidelne v lete 
na dlhšiu návštevu k našim spoločným 
príbuzným do Krivian. V roku 1940 som 
nastúpil na Saleziánske gymnázium 
Jána Bosca v Šaštíne. Tam boli prvé 
základy môjho rozhodnutia stať sa kňa-
zom. Mali sme výborných a zanietených 
pedagógov. Maturoval som v Trnave 
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a keďže som vykazoval výborne výsled-
ky, saleziánski rehoľní predstavení sa 
rozhodli poslať ma študovať do talian-
skeho Turína. 

Do Talianska ste sa dostali už v po-
merne mladom veku, kde ste aj po 
skončení štúdií pôsobili na rôznych 
pozíciách. Spomenúť môžem naprí-
klad prácu profesora politických a 
ústavných dejín východnej Európy na 
Padovskej univerzite. Aktívne ste sa 
venovali prekladu kníh do slovenčiny 
a taliančiny. Bolo pre vás spočiatku 
náročné prekonať jazykovú bariéru? 

Nemal som čo prekonávať. Od roč-
níkov vyššieho gymnázia zoznámiť sa 
s cudzími jazykmi bol môj primárny záu-
jem. Latinčinu, gréčtinu či nemčinu som 
tam zvládal výborne. Aj počas štúdia 
v Turíne som si osvojoval klasické i sú-
časné cudzie jazyky slovom aj písmom, 
dokopy ich bolo jedenásť. Po ukončení 
štúdia politických vied v Padove som 
sa stal asistentom prof. Artura Croniu. 
Vtedy sa začala moja vedecká práca. Aj 
preto som rád prijal pozvanie prednášať 
filozofiu v Belgicku, kde som sa musel 
zdokonaliť vo francúzskom a čiastočne 
aj vo flámskom jazyku.

Veľkú časť života ste strávili v zahra-
ničí, najmä v spomínanom Taliansku. 
Štúdium ste absolvovali aj v Belgicku 
či Švajčiarsku. Vedeli by ste spome-
núť konkrétne miesto, ktoré má pre 
vás špeciálny význam? 

Je to bezpochyby Padova. Tam som 
dokončil svoje vysokoškolské vzdelanie, 
získal akademické tituly a začal aj svoju 
akademickú kariéru.

V roku 1996 ste v Bratislave založili 
Ústav dejín kresťanstva na Sloven-
sku. Myslíte si, že sa dnes považuje-
me za veriacu krajinu? Kam podľa vás 
smeruje kresťanstvo na Slovensku? 

Na túto otázku budem môcť dať 
zodpovednú odpoveď až keď sa dôklad-
nejšie oboznámim s kultúrnou situáciou 
na dnešnom Slovensku.

Jozef Tiso je bezpochyby rozpo-
ruplnou a kontroverznou postavou 
slovenských dejín. Jeho biografia 
dokonca patrí k vaším najznámejším 
dielam. Aký je váš osobný postoj k 
prvému slovenskému prezidentovi? 

Môj osobný postoj k historickej 
osobnosti Jozefa Tisu je presne taký, 
ako som to načrtol v mojej knihe. (kniha 
Jozef Tiso: 1887 – 1947: životopisný profil 
- pozn. red.) 

Vo svojej vedeckej činnosti ste sa 
okrem iného zameriavali práve na 
obdobie Slovenskej republiky (1939 – 
1945). Myslíte si, že sú vedomosti Slo-
vákov o týchto rokoch dostačujúce?

Mám dojem, že na Slovensku chýba 
objektívne historické dielo o prvej Slo-
venskej republike. 

Dejepis je medzi študentmi vo vše-
obecnosti považovaný za nudný a 
nezáživný predmet. Prečo je podľa 
vás dôležité učiť sa o histórii? 

Už starí Rimania vyjadrili to struč-
nou vetou: Historia est magistra vitae. 
(Dejiny sú učiteľkou života.) K tomu by 
som pridal: Berte život vážne a dajte sa 
poučiť dejinami.

Čo by ste chceli odkázať mladým ľudom v dnešnej dobe? 

Iba poctivá práca v mladosti  
môže človeka pripraviť  

na dôstojný a plodný život.
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Rubrika Jána Lazoríka
(alebo „Obrazki od ľegendi zo starej dzezini“)
Mgr. Mária Kupčíková Dobrovičová

Hoci je osobnosť Jána Lazoríka bezpochyby známa najmä folklórnej či zberateľ-
skej verejnosti vo všetkých kútoch Slovenska, nemožno začať túto rubriku a prvým 
číslom novín bez toho, aby sme si predsa tohto človeka, legendu – v krátkosti nepri-
blížili. Áno, legenda, veď ako inak nazvať osobnosť tak veľkú, neprekonateľnú v na-
chádzaní pokladu ľudovej kultúry na východnom Slovensku. 

Fotografia Jána Lazoríka

Zo života  pána učiteľa
Ján Lazorík sa narodil 29. septembra 1920 v susednej obci Torysa. Hoci po-

chádzal z roľníckej rodiny, v rodičovských šľapajach nepokračoval – jeho talent ho 
priviedol k povolaniu učiteľa. Po ukončení štúdií na Učiteľskom ústave v Prešove 
pôsobil na rôznych základných školách v regióne rodného Šariša. Ako aktívna osob-
nosť s veľkými spoločenskými plánmi počas pedagogickej činnosti na svojich pô-
sobiskách hrával divadlá, staval vodné kolesá na výrobu elektriny, zakladal ovocné 
škôlky, štiepil a rozdával ovocné stromčeky, zakladal mičurinské stanice v Brezovič-
ke, Krivanoch aj v Šarišských Michaľanoch. Neustále robil nové pokusy, botanizoval, 
viedol krúžky, ba písal aj do novín. Známy je jeho boj za zjednodušenie slovenského 
pravopisu – teda za odstránenie ypsilonu a písanie mäkčeňov.
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Veľmi vzácne a nenahraditeľné bohatstvo predstavuje jeho rozsiahly individu-
álny výskum duchovnej a materiálnej kultúry ľudu na východnom Slovensku. Ako 
jeden z mála si uvedomoval potrebu uchovania tradícií pre nasledujúce generácie. 
Fotografoval ľudovú architektúru, nahrával ľudové piesne, zachytával spomienky 
pamätníkov, zachraňoval všetko to krásne, čo po minulosti zostalo. Sedem rokov 
pred odchodom do dôchodku sa kvôli láske k zberateľstvu a histórii vzdal postu 
učiteľa a odišiel pracovať do múzea v Starej Ľubovni mysliac si, že z tohto miesta 
dokáže na záchranu odkazu predkov urobiť omnoho viac. Jeho aktivita neprestala 
ani po nástupe na dôchodok, ba bol ešte entograficky a folklórne aktívnejší. Ini-
cioval výstavbu amfiteátra a obec pretvoril do symbiózy minulosti s dneškom. So 
svojou dedinskou folklórnou skupinou nacvičil a divákom mnohých miest a obcí 
predviedol množstvo scénok a pásiem zo života ľudu. Okrem účinkovania na naj-
významnejších festivaloch nemožno nespomenúť spoluprácu s etnografickými 
inštitúciami, choreografmi, či skladateľmi. O ľudovej tvorbe napísal a uverejnil ti-
síce článkov. Ešte známejšie sú jeho publikácie, ktoré uverejňoval pod spoločným 
názvom Humorno-pravdivé obrázky zo starej „dzedzini“, Remeslá, alebo Neuveriteľný 
život v minulosti, Jedzeňa na starej hornotoriskej doliňe, a mnohé iné jedinečné diela.

 Žiaľ, život sa nám mnohokrát zdá na naše plány prikrátky. Napriek veľkej chuti 
tvoriť a zachraňovať, zaznamenávať a vdychovať život histórii, on ten svoj vydýchol 
po neustále vracajúcej sa zákernej chorobe 30. augusta 2015. 

Je to už  5 rokov, odkedy opustil tento svet, no vo svete folklóru a folklóru našej 
obce, ktorú svojou činnosťou pozdvihol do povedomia väčšiny Slovákov, v tomto 
svete je jeho meno vžité, živé a aktívne neustále. Práve pri príležitosti nedožitých 
100 rokov pána Lazoríka pripravuje naša obec dňa 28. 8. 2020 spomienkový večer 
na amfiteátri v Krivanoch, na ktorý Vás už teraz, aj prostredníctvom tohto občasní-
ka, srdečne pozývame.

O čom budete čítať?
V tejto rubrike Vám prinášame príbehy, svedectvá o živote v časoch minulých 

a humorné príhody zo zbierok Jána Lazoríka. Mnohé z nich ste možno nemali mož-
nosť čítať. Veríme, že sa do budúcna podarí priniesť Vám čosi aj z písaného bohat-
stva, ktoré ešte nebolo nikde zverejnené.

TEĽO SPRIKU PRE JEDNO 
DZECKO!

Moja žena taka čistotna, ona na źim 
ňigda nenapľuje, ľem fše mi medzi oči! 
A z bohatej rodzini pochodzi, aľe ľem na 
dzeci. Jag zme śe pobraľi, ta za 8 roki 
nas bulo 14 a jak śe narodzilo petnas-
te – chlopčisko, ta mu ňimal chto aňi za 
kresneho isc, bo naš valal bars mali. Ta 
žena na mňe – ket śi taki dorobni ocec, 
ta mu možeš bic i kresni ocec, ja, vera, 
pohana doma trimac ňebudzem, chlopec 
mal bic už davno pokersceni! No a ja – híj, 
pre jedno dzecko teľo spriku!, ta som vźal 
chlopčiska, zapakoval do perinki, a asa 
z ňim na faru! Ta na jake meno? Ta rača, 
pan veľkomožni, sami dac! Nota – take. 

Hoj, ta ňe, take už mame. Ta take. Aňi 
take. Ta take. Ta vera aňi take. Ta take. 
Aľe ked už i take mame! Oj, pan śe mocno 
nahňivali, a už źimnu vodu ľeju na ňevi-
ňatko, a mi ho kersca na jakehośka Na-
bukonodozora?! A ja ňič, miśľim sebe, ľem 
ked uš pohaňče krescaňče! Ponahľam śe 
domu z radoscu a doma akurat moja išla 
pres prikľet z vedrami z vodu, popatri na 
kerceňče – vedra jej z rukoch viľeceľi, a na 
mňe – ach, ti buchskarancu!, a vicala mi 
jednu pres pisk! – ta to jake dzecko śi vźal 
pokerscic, šak to tamtoročne, ti bortaku, 
híj, bo tebe z dačim dahdze poslac!

(Z knihy Humorno-pravdivé obrázky zo 
starej „dzedzini“)
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PANEJ MARII DZECKO... 
Vov jednim valale dvojo ženate braca 

bivaľi v jednim budinku. U ňich zviknul 
fše nocovac jeden bajusati miškar. Jeden 
s tich bratoch temu miškarovi f spanku 
otstrihnul jeden bajus. Miškar bratoch 
dal do sudu. Braca śe o dušu tajiľi. Aľe 
žena na jedneho vizradzila, ta muš śe zato 
zo ženu za tri roki hňival – aľe tag – na 
śmerc, ňedohvaraľi śe, ani kukac na sebe 
ňechceľi. Ras pošľi obidvojo do Ľevoči na 
otpust, ľemže un išol z procesiju z druheho 
valala, žebi ňeišol vedno zo ženu. Na Hure, 
pravda, iśľi obidvojo na spovic, a – jag 
inakši – priznaľi śe ku svojim hňivom. Aňi 
jeden aňi druhi spovedňik jim ňechcel dac 
rozhrešeňe, ňiš śe nepomera. Ta še hľedaľi 
na Hure pomedzi ľudzi, un – ňevidzeľi sce 
tu dahdze moju ženu?, ona – ňevidzeľi 
sce mojeho muža? A jag śe naśľi, ta śe iśľi 

pomeric – do krakoch... Jak śe „pomerili“, 
ta iśľi s totu spravu ku svojim spovedelňi-
kom, no že uš śe pomeriľi, aľe pri tim po-
merovaňu zňeśveciľi svatu Huru, bo že śe 
britkich vecoch dopuśčiľi...Aľe spovedeľňici, 
že to ňič, a už bulo i rozhrešeňe i svate 
prijimaňe. A že to bulo „pomerovaňe“, 
jak ked lačni viľk śe ku mesu dostaňe, o 9 
meśace po ľevočskim otpusce śe jim naro-
dzila Francka... Aľe tota jej mac bula rado-
rečna ta o Francke babom porospravjala, 
dze a jak śe započala... Ta potom babi 
totu Francku začaľi volac Ľevočskej Panej 
Mariji dzecko. Teraz jej už višej 80 roki, aľe 
ked daco – ta tota Panej Mariji hvarela, že 
f Prešove na Ľevočskej uľici kupila mľetej 
červenej papriki...

(Z knihy Humorno-pravdivé obrázky zo 
starej „dzedzini“)

SÚŤAŽ!
Prvá súťažná otázka tohto vydania krivianskych novín sa týka nárečových slov  

z príbehov, ktoré ste pravdepodobne pred chvíľkou dočítali: 

Čo je to prikľet  
a kto je to miškar? 

Vaše (predpokladáme že správne odpovede) 
posielajte (prípadne priamo vhadzujte do schránky) 

spolu s Vaším menom, priezviskom, adresou 
a telefónnym číslom do poštovej schránky ZRPŠ 

Krivany, o.z. umiestnenej na budove Coop Jednota.
Meno víťaza ako aj krásnu výhru uverejníme 
v najbližšom čísle Krivianskeho občasníka.

 autor skice: 
 Mgr. Mária Kupčíková Dobrovičová
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Čo ste možno  
(ne)vedeli  
o našej dedine
Mgr. Mária Kromková

Krivany ležia v  severnej časti hornej To-
rysy, v nadmorskej výške 415 m. n. m. Najstar-
šia zmienka o Krivanoch pochádza z roku 1301, 
kedy spišský biskup Jakub potvrdil uvedenie 
Andreja do funkcie farára v Krivanoch. Všetko 
sa to udialo na základe žiadosti a rozhodnutia 
synov Rikolfa (Jána a Rikolfa, hradných pánov 
z Kamenice) ako svetských patrónov kostola 
a  súhlasu krivianskych poddaných. Pri tejto 
príležitosti vznikla najstaršia správa o  Kriva-
noch. 

Všetko teda na-
svedčuje tomu, že naše 
Krivany sú veľmi staré. 
O tom, že je to tak, svedčí 
aj samotný pôvod ich 
názvu. V stredovekých 
písomnostiach sa naša 
dedina vyskytuje pod 
názvom Criua, ktorý je 
maďarizovanou podobou 
pôvodného slovenské-
ho názvu Krivany. V 16. 
storočí sa do písomností 
dostal ďalší maďarizo-
vaný tvar Kriwan, ale aj 
pôvodný slovenský názov 
Krivany. Názov vychádza 
z prídavného mena krivý, 
ale nejasné zostáva, čo 
v tomto prípade vyjadro-
val. Možno neobyčajné 
zakrivenie sídliska alebo 
blízkej rieky Torysy, ktorá 
sa práve v tomto mieste 

ohýba, „kriví“ zo 
severovýchodu na 
juhovýchod alebo 
fakt, že smerom na 
Putnov sa na obci 
cesta naraz zakri-
vila, možno potok 
„Krivý jarek“ z osady Put-
nov, prípadne prezývku 
rodu alebo jeho člena. 
Isté je však, že naše síd-
lisko aj názov vznikli už 
v slovenskom jazykovom 
prostredí. 

V 13.storočí Krivany 
patrili k panstvu Torysa, 
neskôr k panstvu Kame-
nica. V druhej polovici 
16. storočia bol jej vlast-
níkom šľachtický rod 
Dežöfiovcov, ktorý prav-
depodobne dal postaviť 
v dedine aj kaštieľ. Fer-
dinand Uličný v Dejinách 

osídlenia Šariša uvádza, 
že tunajšie sedliacke do-
mácnosti, okrem richtáro-
vej, boli v roku 1427 zda-
nené od 27 port (porta 
– „brána“, dom, pozemok 
ako základ na vyrúbanie 
daní), takže Krivany boli 
stredne veľkou dedinou. 
Neskôr väčšina sedliakov 
časť pozemkov stratila, 
niekoľké domácnosti 
dokonca všetky pozemky 
a stali sa z nich želiari. 
V roku 1600 sídlisko po-
zostávalo z 21 obývaných 
poddanských domov, 
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kostola, fary, aj mlyna1. Aj 
koncom 16. storočia boli 
Krivany stredne veľkou 
dedinou s takmer výlučne 
poddanským obyvateľ-
stvom. V ich susedstve 
pravdepodobne ešte 
v 14.-15. storočí ležali 
dediny Lačnov (nad Oľšo-
vom) a Rohov, ktoré ale 
neskôr zanikli. K pôvod-
nému Lačnovu sa viaže 
už len Lačnovský potok 
(jarek) v západnej časti 
nášho chotára a nárečo-
vý názov časti obce Pod 
koscelcom.

Severne od našej 
dediny (asi 1,5 km) 
nad osadou Putnov, 
je homoľovitý kopec, 
ktorý má názov Hradek 
(kóta 544). Niektorí 
odborníci sa nazdávajú, 
že tam mohol stáť 
kedysi (drevený) hrádok, 
hradisko, hrad. O 
tomto predpokladanom 
hrade sa nezachovali 
písomné správy a doteraz 
sa na tomto kopci 
neuskutočnil žiaden 
archeologický prieskum. 
K tejto lokalite sa však 
1 Upravené podľa: Uličný Ferdi-

nand: Dejiny osídlenia Šariša, 
Východoslovenské vydavateľ-
stvo, Košice 1990

viaže nešťastný príbeh 
krásnej Zlatice. Tragédia 
Zlatice, dcéry vladyku 
Krivoša, ktorý vládol na 
Hrádku. Zlatica (Zlatná, 
Godica) bola veľmi 
krásna a zaľúbila sa do 
kresťanského mládenca 
Strakoša. Za svoju lásku 
musela trpieť a nakoniec 
aj strašnou smrťou 
zomrieť – otec ju dal 
s párom volov za nohy 
rozpárať. To pravda 
bolo ešte v pohanských 
časoch. Podobná 
nešťastná historka sa 
viaže aj k obci Torysa, 
k názvu Katovský jarek. 
Aj s dvomi hradmi nášho 
blízkeho okolia sa spájajú 

zaujímavé povesti - ku 
Kamenickému hradu 
sa viaže povesť o láske 
miestneho zemepána 
k chudobnej dievčine, 
ktorej rodičia bránili 
v láske a ktorá sa 
nakoniec hodila zo skaly. 
V prípade Hanigovského 
hradu sa zase dcéra 
hradného pána zaľúbila 
do husitského kapitána 
a pomohla mu dobyť 
hrad. Vo všetkých 
historkách hlavnou 
témou bola láska, láska 
nešťastná i tragická. No, 
aj v tomto prípade sa 
potvrdilo, že za všetkým 
vždy treba hľadať ženu... 
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„Fašengi f Krivjanoch“  
– ocenení občania našej obce
Mgr. Michaela Klembarová

Štvrtá februárová nedeľa sa 
niesla v duchu fašiangovej veselosti 
a dobrého jedla, čo je pre toto obdo-
bie v obci už roky samozrejmosťou. 
V priestoroch Kultúrneho domu sa 
stretli občania, aby si pripomenuli 
sviatky jari tak, ako to robili od pra-
dávna ich predkovia. Dobrou zába-
vou a ešte lepším jedlom v podobe 
zabíjačkových špecialít a domácich 
šišiek.

 
Súčasťou podujatia bolo tento rok aj 

natáčanie do televíznej stanice Folklori-
ka. Pre divákov si FSk Jána Lazoríka, DFSk 
Krivianček, Čavargoše, ktorých doprevá-
dzala ĽH Čardáš pripravili spevy a tance 
zo šarišského regiónu. Počas vystúpenia 
starosta obce oceňoval občanov za dl-
hodobú aktivitu a aktivitu v roku 2019 
v obci Krivany, pre ktorých si pripravil 
kvet a malé prekvapenie. Oceňovalo sa 
v jednotlivých kategóriách a to: 

Martina Novická – žiačka deviateho 
ročníka ZŠ získala ocenenie za výborný 
prospech, aktivitu na rôznych súťažiach. 
Reprezentovala školu v speváckej súťaži 
Slávik Slovenska a folklórnej prehliad-

ke Kreácie detského folklóru. Martina 
pravidelne vystupuje na kultúrnych 
podujatiach školy a obce. Okrem tohto 
reprezentovala školu aj v celoslovenskej 
výtvarnej súťaži Zimná kalokagatia, kde 
vlani na Štrbskom Plese získala jej práca 
2  miesto 

Jakub Berdis – za aktívnu činnosť 
pri rozvoji obce – v športovej oblasti 
– futbal a v oblasti rozvíjanie žiackeho 
futbalu za rok 2019. Menovaný sa spolu 
so Samuelom Ištvanom už takmer 3 roky 
venuje výchove a rozvoju žiackeho fut-
balu v našej obci. Nebyť ich, táto oblasť 
športovej činnosti, by už v našej obci 
nefungovala. Okrem pôsobenia pri žiac-
kom družstve hrá Jakub aj za mužstvo 
dospelých.

Mária Kromková ml. – študentka 
žurnalistiky na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Prvý novinársky úspech 
zaznamenala ešte v roku 2015 - ako 
deviatačka v našej základnej škole, kde 
v celoslovenskej súťaži Hodžov novinový 
článok 2015 sa umiestnila v zlatom pás-
me a obsadila 3. miesto. Ako maturantka 
reprezentovala Gymnázium Lipany vlani 
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v Európskom parlamente v Bruseli a po-
čas stredoškolského štúdia sa zapájala 
do mnohých projektov a literárnych sú-
ťaží. V 15. ročníku literárnej súťaže Mi-
nisterstva obrany SR získala s literárnou 
prácou Príbeh bez bodky v kategórii vy-
soké školy 1. miesto. Ocenenie prevzala 
z rúk ministra obrany SR Petra Gajdoša 
v decembri 2019. (Témou tohtoročného 
ročníka literárnej súťaže bol „Inšpiratívny 
generál Štefánik“, porota hodnotila 132 
študentských prác...).

Mgr. Katarína Janošková – učiteľka 
výtvarnej výchovy a techniky v našej 
základnej škole (a ZUŠ v Lipanoch). Pani 
učiteľka Janošková sa vlani spolu so 
svojimi žiakmi zapojila (a stále zapája) 
do mnohých výtvarných súťaží a získala 
množstvo ocenení na celoslovenskej i 
regionálnej úrovni. Za všetky môžeme 
spomenúť výtvarnú súťaž Vesmír očami 
detí, súťaž remeselnej tvorivosti detí a 
mládeže V krajine remesiel či výtvarnú 
súťaž Zimná kalokagatia. 

Milan Novický – za aktívnu činnosť 
pri rozvoji obce – v oblasti ochrany život-
ného prostredia a za propagáciu a roz-
voj ovocinárstva. Dlhodobo sa venuje 
ochrane životného prostredia v našej 
obci, je aktívnym ochranárom ŽP, aktív-
ne pôsobí v OZ Kamenný mlyn. Taktiež 
na amatérskej úrovni sa venuje rozvoju 
ovocinárstva – vysádza, štepí a robí rezy 
ovocných stromov. 

Bc. Pavol Karabaš – za propagáciu 
a šírenie ľudovej kultúry, aktívne a tvori-
vé pôsobenie vo Folklórnej skupine Jána 
Lazoríka Krivany za rok 2019. Dlhodobej-
šie sa aktívne zapája do činnosti FS, kde 
pôsobí v mnohých hlavných úlohách. Je 
zanieteným folklóristom a má značný 
podiel na tom, že FS aktívne účinkuje aj 
napriek mnohým problémom a ťažkos-
tiam. Tak isto sa angažuje aj v rozvoji 
malého farmárčenia v našej obci. 

Margita Kravcová – za aktívnu 
činnosť pri rozvoji obce - v oblasti celo-
životného prínosu v oblasti predprimár-
neho vzdelávania a založenie a budova-
nie predškolskej výchovy v obci Krivany. 
Možno povedať, že bola zakladateľkou 
a budovateľkou materského školstva 
v našej obci. V predškolskej oblasti, kde 
sa začína formovať mladé dieťa bola veľ-
mi dobrou učiteľkou a jej „rukami“ prešlo 
mnoho generácii našich občanov. 

Marek Urda – za aktívnu a dlhodobú 
činnosť pri rozvoji obce – za trvalo udrža-
teľný rozvoj v obci v oblasti poľnohospo-
dárstva a zveľaďovania krajiny a za celo-
životnú aktivitu pri zveľaďovaní a rozvoji 
obce  Menovaný bol dlhodobo propagá-
torom a realizátorom rozvoja rodinného 
farmárstva v oblasti poľnohospodárstva 
v našej obci. Známy bol jeho nesmierny 
vzťah k rodnej pôde a k rozvoju trvalo 
udržateľného rozvoja, ako jedného zo 
základných činnosti človeka najmä v de-
dinskom prostredí. Zapájal sa organizač-
ne a aj finančne do mnohých podujatí 
a aktivít v našej obci. 

Alexander Gernát – za propagáciu 
ľudového umenia, šírenia ľudovej kultú-
ry, dlhodobé aktívne a tvorivé pôsobenie 
vo Folklórnej skupine Jána Lazoríka. Me-
novaný sa takmer celý svoj ekonomický 
život venuje ľudovému umeniu. Je vyná-
lezcom a výrobcom jedinečného ľudové-
ho nástroja – dvojgajdice. Vo folklórnej 
skupine v našej obci sa angažuje takmer 
od jej vzniku.
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Tu na našom Slovensku všetko  
len a len o cudzom svete, ale ten 
celý cudzí svet naopak – chcel by 
o nás. Čou vinou? 
Mgr. Silvia Radačovská

Len a len našou. Národ je dovte-
dy národom, kým v ňom žijú nárečia, 
lebo to znamená, že ešte spieva a má 
si čo uctiť. Preto ako nositeľka tradícií, 
inakosti sa môžem hrdo pýšiť, že som 
členkou Dedinskej folklórnej skupiny 
Jána Lazoríka z Krivian. Táto folklórna 
skupina začala svoju činnosť úplne pri-
rodzene, najprv s nacvičovaním progra-
mu s názvom Krivianske veśeľe, s ktorým 
prvý raz vystúpila v roku 1969 v budove 

novej krivianskej školy. Všetci účinkujúci 
okrem cigánskych muzikantov z Torysy 
boli z Krivian. Počet a štruktúra vystu-
pujúcich sa vždy riadila podľa potreby 
programu. Najviac vystupujúcich (39) 
bolo v trojdielnej Bačovčine pri otvára-
ní amfiteátra roku 1977. Tak početná 
výprava sa zúčastňovala aj festivalov 
vo Východnej. Dramaturgia skupiny 
je zameraná na tance, piesne, scénky 
a pásma zo života ľudí v minulosti. Pies-
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ne a tance pochádzajú z teritória hor-
notoryského regiónu. Dohromady bolo 
nacvičených 27 miestnych tancov a 77 
scénok zo života tradičnej dediny. Nie-
ktoré boli roku 1970 a 1980 sfilmované 
pracovníkmi ústavu SAV v Bratislave. 
V roku 2007 sa folklórna skupina s Ale-
xandrom Gernátom predstavila na sláv-
nosti Sviatkov národov v juhofrancúz-
skom Avignone s tancom Ofčizdich. Ján 
Lazorík viedol foklórnu skupinu takmer 
až do svojej smrti. 

Chto śe narodzi v nareču, už je za-
chraňeni pre princip a zmiśeľ života 
v rozmajitosci - nośiteľstve inšej osobit-
nosci, kulturnosci, pravda, pri tim idze 
o to, žebi ten rodak śe f tim „zmiśľe“ 
i utrimal... 

A utrimaľi sme śe! 
Po dedovi túto funkciu prevzala pani 

Irena Gernátová až do roku 2018, kedy 
skupina oslávila 50 rokov. Pri príleži-
tosti tohto výročia sme pripravili veľmi 
hodnotný vyše dvojhodinový program 
s názvom Rok na dzedziňe. S prípravou 
prišiel pomôcť aj Anton Lazorík a po 
tomto výročí prevzal funkciu vedúceho 
folklórnej skupiny. Pravidelne sa zúčast-
ňujeme podujatí, akými sú Vianočný 
koncert, Fašengi v Krivianoch, Stavanie 
májov a samozrejme sme pravidelnými 
účinkujúcimi na Hornotoryskom festi-

vale Jána Lazoríka z Krivanoch. V roku 
2019 sme stihli vystúpiť na Trojkráľovej 
estráde v Toryse, Pod Polomsku hu-
rečku, v Oľšove, Kapušanoch, na Spiš-
ských slávnostiach, v Poprade. Krásu 
našich krojov sme predviedli na Dni 
kroja v Banskej Bystrici a v Sabinove na 
regionálnej súťažnej prehliadke folklór-
nych skupín sme sa stali laureátmi pre-
hliadky. No nesmiem zabudnúť ani na 
nahrávanie scénky „Kersciny“ pre RTVS 
a účasť v súťaži Zem spieva. V súčasnos-
ti folklórna skupina naberá na kvalite 
a snaží sa dôstojne reprezentovať obec 
Krivany a hlavne celoživotné dielo Jána 
Lazoríka. 

 A čo je to folklór? 

 Azda nejaká odnož undergroundu,  
 hiphopu, a či nie je to národ sám?
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Turíce – 
na východe známe 
ako Rusadle a zvyky 
s nimi spojené
Irena Gernátová, Ing. Ľudmila Karabašová, PhD.

1 Sk 2, 1-4
2 https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/turice/
3 https://www.sme.sk/c/2218220/v-nedelu-maju-krestania-sviatok-prichadzaju-turice.html

„Keď prišiel deň Tu-
ríc, boli všetci vedno na 
tom istom mieste. Tu 
sa náhle strhol hukot 
z neba, ako keď sa ženie 
prudký vietor a naplnil 
celý dom, v ktorom boli. 
I zjavili sa im akoby ohni-
vé jazyky, ktoré sa roz-
delili, a na každom z nich 
spočinul jeden. Všetkých 
naplnil Duch Svätý a za-
čali hovoriť inými jazyk-
mi, ako im Duch dával 
hovoriť,“ uvádza sa vo 
Svätom písme.1 

V kresťanskom poní-
maní sa Turíce pripomí-
najú ako Zoslanie Ducha 
Svätého na Apoštolov 
a oslavujú sa 50 dní po 
Veľkej noci a 10 dní po 
sviatku Nanebovstúpenia 
Pána 2 Na východe Slo-
venska nesú tieto sviatky 
názov Rusadle, čo je 
pojem odvodený od an-
tických jarných slávností 
ruží Pascha rosarium, 
v staroslovienčine Rusali-

ja 3 Aj veriaci z našej obce 
sa podľa slov p. Ireny 
Gernátovej na tento svia-
tok pripravujú 9 dní pred 
Turícami, a to skrze mod-
litbu Deviatnika k Duchu 
Svätému. Tento rok pri-
padla turíčna nedeľa na 
31  mája 2020  

História oslavy tohto 
sviatku v podobe organi-
zovaného stavania májov 
sa v obci Krivany datuje 
od r. 1996. Členovia fol-
klórnej skupiny Jána La-
zoríka Krivany – Torysa už 
tradične vyzdobia máje 
určené pre dievčatá, kto-
ré dovŕšili vek 18 rokov. 
Sprievod obcou vedie kôň 
zapriahnutý ku koču, na 
ktorom sa okrem pohoni-
ča p. Imricha Urdu vezú aj 
muzikanti. Takto spomína 
na jednu veselú príhodu 
p. Irena Gernátová: „Ras 
Imra nemohol prisc roz-
važac maje, bo mal śeno 
na voźe. Ta zme śe sami 
podujaľi śeno zrucac a až 
potim zme pošľi stavjac 

maje. Ale kebi sce vidzeľi, 
jak śe vicahnul – už 
mame na stavjane ma-
joch krasni koč s vizdobe-
nim koňom.“ 

Sprievod sa blíži k ro-
dinnému domu dospe-
lého dievčaťa za spevu 
folklóristov, pričom sa 
starší mládenec prihovorí 

https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/turice/
https://www.sme.sk/c/2218220/v-nedelu-maju-krestania-sviatok-prichadzaju-turice.html
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domácim: „Pochvaľeni 
budz Ježiš Kristus. Mi 
ľudze podražne chodzi-
me, jak cirkevnej i krajin-
skej verchnosci zadosc 
čiňime. A mi śe na totich 
drahoch doznaľi, že tu 
v totim obišču biva jedno 
krasne mlade dzifče,  
chtore teho roku dośahlo 
vek dospelosci. Ta śe vas 
pitam paňi mamka a i vas 
pan tato, či nam dovoľice 
na totu počesc vašej dzi-
fke maj postavic?“ Odpo-
veď rodičov je spravidla 
pozitívna, a tak starší 
mládenec vyzve ďalších, 
aby postavili k bráne máj: 
„A hore s nim!“ Slovami 
nemožno dostačujúco 
opísať atmosféru, ktorú 
dotvárajú muzikanti živou 
ľudovou hudbou, mladé 
dievča v strede kruhu a 
folklóristi radostným spe-
vom a tancom, i ostatní 
prítomní, ktorých rodina 
pohostí koláčmi a pálen-
kou. 

4 https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/svaetodusne-sviatky-turice/

Keď „dedina postaví“ 
máje všetkým dievčatám, 
ktoré prejavili záujem, 
presunie sa sprievod 
doplnený o priaznivcov 
z celej obce do jej cen-
tra. Muzika hrá, ľudia sa 
bavia, spievajú, tancujú 
a mladí chlapci dvíhajú 
posledný máj – pre obec. 
Jej zástupca, pán starosta, 
sa zavďačí občerstvením 
pre prítomných. Nato ho 
mladé dievčatá vytancujú 
a všetci spolu zaspievajú 
pieseň s textom: „Zaśpi-
vajme starostovi, hej, žebi 

mu narośľi rohi. Hej, i na 
hlave i na rici, hej, žebi 
chodzil o paľici.“ 

Keďže naši predkovia 
boli poväčšine poľnohos-
podári telom aj dušou, 
tak leto pre nich zname-
nalo predovšetkým prácu 
na poli a hospodárstve. 
Turičné sviatky boli akou-
si poslednou možnosťou 
si ešte oddýchnuť a zaba-
viť sa pred letnou pracov-
nou sezónou, ktorá trvala 
až do jesene.4 I keď sa 
tento rok kvôli pandémii 
spoločne nezabavíme, 
chceme sa v mene kri-
vianskych folklóristov 
poďakovať všetkým priaz-
nivcom tradície stavania 
májov. Účasťou na tomto 
podujatí spolu oslavuje-
me Rusadle, násobíme 
krásu ľudovej piesne, ale 
predovšetkým zachová-
vame a prejavujeme úctu 
zvykom našich predkov. 

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/svaetodusne-sviatky-turice/
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Z kuchyne 
starých mám
Irena Gernátová

Recept na pagače na kvaśnim mľiku

Priprava cesta: 10 minut. 
Priprava pomazanki: 5 minut.
Treba nam: pul kila hladkej muki, 

2 pl hrubej muki, 1 čl rovnu soľi, 1 čl 
rovnu sodi bikarboni, das 2-3 deci aci-
dofilneho abo domaceho kvaśneho 
mľika – keľo spotrebuje masa. 

Šicko ručňe vimišac tak, žebi cesto 
nebulo huste, ľem vlačne, kus jemňejše 
jak na kisnute kolače. Oddzelic z cesta, 
na lopatke preložic do muki a poob-
racac na muke. Huľku rozľapkac na 
pagačik ľem tak s ruku abo povikravac 
s harčičkom (hrubka das 0,5 – 1 cm). 
Opisc z obidvoch stranoch na bľache 
abo na suchej panvici (furt treba muku 
utrec žebi śe nepripaľila). Na taňiriku 
pomasciš s brindzovu, abo tvarohovu 
pomazanku, abo s maslom. 

Brindzova pomazanka: 
30 deka brindzi, 1 pl masla, kus 

pipru, i papriki. Rozmixovac s ručnim 
mixerom. Pridac źeľene pirka cibuľki 
abo rezaňec (pažitka).

Tvarohova pomazanka: 
30 deka tvarohu, 1 pl tatarskej 

omački, struček cesniku. Rozmixovac 
s ručnim mixerom. Pridac koper abo 
pažitku. 

Dobru chuť!

Z prírodnej 
kuchyne
Jarmila Kuchárová

Zem prikrytá vznešenou bielobou 
snehu, pod vplyvom teplých lúčov sa 
začína meniť. Je tu neopakovateľné 
divadlo prírody po celé milióny rokov. 
Prebúdzanie. Začínajú sa meniť farby, 
vône, zvuky a vchádzajú pomaly do 
duše človeka a vlejú jej nový elán. Buď-
me jej súčasťou a citlivo reagujme na 
pozitívny vplyv na svoje zdravie.

Medzi prvou ponukou prírody člo-
veku sú liečivé rastliny. Jednou z úplne 
prvých je pŕhľava dvojdomá. Je to nená-
padná rastlinka, ktorá sprevádza člove-
ka po celý rok. Bylinkári ju radia medzi 
najlepšie rastlinné lieky. Najcennejší jej 
je vplyv na krvotvorbu, podporuje tvor-
bu červených krviniek, dodáva železo, 
zlepšuje krvný obraz, silne čistí krv, čím 
pomáha pri kožných chorobách, vyráž-
kach, akné, ale aj bolestiach kĺbov. Na-
vyše pozitívne vplýva ja na vlasy. 
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Jeden z najlepších receptov na 
zlepšenie kvality vlasov:

Príprava tinktúry: 2 diely vňate pŕhľa-
vy, 1 diel vňate levandule, 1 diel koreňa 
lopúcha

Všetko posekáme, dáme do zavára-
ninového pohára, zalejeme vodkou, aby 
bola zmes zakrytá a necháme na slneč-
nom mieste 2 – 3 týždne lúhovať. Denne 
pretrepeme. Hotovú tinktúru precedí-
me a zriedime s vodou v pomere 1:1. 
Vtierame do pokožky hlavy. 

Pŕhľavová šťava pri nízkom obsa-
hu železa v krvi:

Čerstvé mladé výhonky pŕhľavy roz-
mixujeme s malým množstvom vody 
a šťavu vytlačíme. Berieme trikrát den-
ne 1 čajovú lyžičku pred jedlom. Je dob-
ré ju robiť vždy čerstvú, každý deň.

Zaraďujeme ju do jedálnička v čer-
stvom stave, čo najviac. Hlavne na za-
čiatku jari. Môže to byť praženica alebo 
prívarok. Do zeleninových polievok, 
zeleninových šalátov, apod. 

Odporúča sa zbierať ju čo najďalej 
od miest a dedín. Urobte si výlet do hlb-
šej prírody celé rodiny a majte krásne 
zážitky, zdravú dušu a telo.

Jedna povera hovorí, že keď Boh 
vyhnal prvých ľudí z raja, zobral im 
pŕhľavu za trest. Po určitom čase ju však 
ľuďom vrátil späť so slovami: „Nemôžem 
Vám vziať to najcennejšie, čo som pre vás 
stvoril, potom by som už nebol váš milu-
júci Otec.“

V sychravej jeseni a mrazivej zime, 
kedy začínajú chrípkové ochorenia 
spojené s kašľom, siahnime po sirupe 
z výhonkov ihličnanov. Je dobré ich zbie-
rať v jari (ideálne v máji) v čistom lese. 
Môžu sa miešať smrekové, jedľové, a aj 
borovicové. Ja najradšej robím každý 
zvlášť.

Príprava sirupu: Je to veľmi jed-
noduché. Do veľkého zaváraninového 
pohára dáme na dno cukor alebo med, 
potom vrstvu výhonkov a opakujeme 
až po vrch pohára. Pod jednou vrstvou 
rozumieme asi jednu hrsť výhonkov 
a jednu hrsť cukru. Na jeden veľký zavá-
raninový pohár je potrebný asi 1 kg cuk-
ru. Previažeme gázou a dáme na okno 
na svetlé a teplé miesto asi na 10 – 14 
dní. Každý deň výhonky mierne stlačí-
me, aby boli ponorené v sirupe, ktorý 
sa začne vytvárať asi na druhý deň. Pri 
vrstvení dbajte na to, aby ste výhonky 
stlačili čo najviac, ako pri kapuste. Voňa-
vý sirup scedíme do malých zaváranino-
vých pohárov a krátko sterilizujeme.

Vaše domy začnú voňať Vianocami 
a chýbajú už iba medovníčky a koledy. 
Urobte si lipový čaj s novým sirupom 
a majte Vianoce každý deň v roku. 

Liečivé rastliny liečia trikrát. Prvý raz, 
keď ich zbierame v najkrajšom chráme 
a vzdávame vďaku Stvoriteľovi. Druhý 
raz, keď s pokorou čakáme, že nám po-
môžu a tretí raz, keď sa s nimi s láskou 
a radosťou delíme s inými. 
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Žijú medzi 
nami...
PaedDr. Gabriela Pellerová

8. apríl bol vyhlásený 
za Medzinárodný deň 
Rómov so zámerom 
pritiahnuť pozornosť na 
rómsku kultúru a problé-
my, ktorým táto menšina 
čelí. V Európe je približ-
ne 10 miliónov Rómov, 
pričom 6 miliónov z nich 
žije v EÚ, kde tvoria naj-
početnejšiu minoritu. No 
aj napriek tomu sú často 
vylúčení zo spoločnosti a 
diskriminovaní. Spoločen-
ské zmeny po roku 1989 
síce priniesli Rómom 
uznanie deklarujúce rov-
nocennosť s inými ná-
rodnostnými menšinami, 
transformácia však sú-
časne znamenala nárast 
chudoby, nezamestna-
nosti a rozmach etnickej 
nenávisti a diskriminácie, 
ktorú socializmus do 
určitej miery potláčal. 
Zamestnanosť Rómov 
dlhodobo zaostáva za 
nerómskou populáciou.

Za jeden z nástrojov 
prevýchovy a integrácie 
Rómov sa považuje aj 
aktivačná činnosť. Táto 
činnosť sa uskutočňuje aj 
v našej obci pod názvom 

„Pomôž svojej obci“. 
Daná činnosť je charakte-
rizovaná následne: 
	Pri údržbe a čistení 

komunikácií a verej-
ných priestranstiev 
je hlavným účelom 
zveľaďovanie a pra-
videlné staranie sa 
o verejné priestran-
stvá, v okolí budov, 
v majetku obce ako 
napr. obecný úrad, 
amfiteáter, kultúrny 
dom, centrum obce, 
cintorín, škola, dom 
nádeje a pod. Pravi-
delné a zodpovedné 
manuálne ošetrovanie 
okrasných rastlín, 
kríkov a stromčekov, 
zber rastlín na obec-
ných záhradách ako 
napr. mäta, medovka, 
levanduľa a suše-
nie týchto rastlín 
a príprava na ďalšie 
spracovanie napr. 
do čajov, mastičiek, 
tinktúr. Údržba a vi-
zuálne skultúrnenie 
verejných kvetinových 
plôch, skaliek, obnova 
a výsadba nových kve-
tín a stromčekov.

	Pri starostlivosti 
o ochranu a zacho-
vanie kultúrneho 
dedičstva sa aktivity 
sústreďujú hlavne 
na zveľaďovanie 
existujúceho Centra 
ľudovej kultúry (CĽK) 
Jána Lazoríka, ktoré 

je postavené v are-
áli obecného úradu. 
Ide o upratovacie 
a udržiavacie práce, 
ošetrovanie zbierko-
vých predmetov zo-
zbierané zberateľom, 
etnografom Jánom 
Lazoríkom vo vnútri 
objektov, ktoré sú 
súčasťou CĽK.

Aktivačné práce ale-
bo tzv. menšie obecné 
služby, či už za aktivačný 
príspevok, alebo odpra-
covanie základnej dávky, 
sú teda nástrojom na 
skrášľovanie obcí a vyko-
návanie činností.

V obci funguje aj 
miestna občianska po-
riadková hliadka, ktorá 
zamestnáva aj dvoch 
Rómov. Ich úlohy sú na-
sledovné:
	riešenie mladistvých 

a maloletých s polí-
ciou,

	dochádzka u malole-
tých,

	ochrana životného 
prostredia a majetku,

	ochrana zdravia a ži-
vota,

	riešenie sporov medzi 
marginalizovanou 
rómskou komunitou 
(MRK) a väčšinovým 
obyvateľstvom,

	riešenie sporov medzi 
MRK a väčšinovým 
obyvateľstvom s po-
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mocou hliadky alebo 
polície,

	hlásenie cudzích osôb 
a motorových vozidiel,

	účasť na akciách,
	hlásenie nelegálneho 

odberu elektriny,
	bezpečné prevádzanie 

školopovinných detí 
cez priechody pre 
chodcov,

	monitoring obce 
a rómskej osady,

	vyprevádzanie róm-
skych detí do školy, 
škôlky,

	spolupráca s políciou 
pri riešení priestup-
kov,

	spolupráca so školou 
pri riešení problémov,

	slovné napomenutie 
pri vandalizme (hlav-
ne MRK),

	dohľad na zbernom 
dvore (počas sezóny),

	udržiavanie čistoty 
v rómskej osade.

Vďaka týmto úspešne 
zamestnaným (i keď len 
dvom z celej osady) je 
možná motivácia pre ďal-
ších Rómov, aby preko-
nali predsudky a strach, 
a tým sa taktiež pokúsili 
o pracovné zaradenie. 
Pre minoritu je nájdenie 
a udržanie zamestnania 
nepredstaviteľne ťažké. 
Práca pritom pre nich 
znamená nádej na výraz-
ne lepší život. 

Záujmové skupiny 
v Krivanoch

Záujmové skupiny, voľnočasové organizácie, miesto 
pre trávenie voľného času... Jednoducho príležitosť pre 
kultiváciu ducha, radosť z pestovania osobnej záľuby 
a príležitosť na stretnutie s ľuďmi podobnej vôle. Naša 
obec ponúka takýchto príležitostí a miest nemálo. Na 
nasledujúcich riadkoch prinášame prezentáciu záuj-
mových skupín, ktoré prejavili záujem o prispenie do 
nášho občasníka. 

Dedinská organizácia únia žien 
v Krivanoch
Mgr. Mária Horváthová, Viera Bucková

Ženy v minulosti a častokrát aj dnes musia bojovať 
o svoje postavenie v spoločnosti. Na základe myšlien-
ky zlepšiť toto postavenie žien a podporiť ich rozvoj 
vzniklo v roku 1945 Občianske združenie Únia žien 
Slovenska. Táto nezávislá mimovládna organizácia má 
celoslovenské pôsobenie združujúce ženy od 16 rokov.

Ženy našej obce sa k združeniu pripojili približne 
v roku 1960 pod názvom Dedinská organizácia Slo-
venského zväzu žien v Krivanoch. V roku 1990 sa tento 
názov zmenil na Dedinskú organizáciu Únia žien v 
Krivanoch, pod ktorým pôsobí dodnes. Prvou pred-
sedníčkou sa stala Anastázia Jurová. V roku 1970 ju 
nahradila Alžbeta Jacková, ktorá v tejto funkcii zotrvala 
až do roku 2014. Súčasnou predsedníčkou je Alžbeta 

Kohanová a ako pod-
predsedníčka pôsobí 
pani Irena Gernátová, 
ktorá patrí k dlhoroč-
ným členkám. 

Činnosť združenia 
je veľmi bohatá, zame-
riava sa predovšetkým 
na verejnoprospešnú 
činnosť. V jarných 
mesiacoch sa členky 
tradične venujú prí-
pravám posedenia 
spojeného s kultúr-
nym programom MDŽ 
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a Dňa matiek. Niektoré zo žien sú zároveň členkami FS Jána Lazoríka, pričom sa 
každoročne zúčastňujú súťaže Krása životu v Sabinove, kde v roku 2019 dosiahli 
veľký úspech, a to umiestnením sa na 1. mieste v Zlatom pásme. Z kultúrnych 
aktivít môžeme spomenúť návštevu DJZ v Prešove a pravidelne organizovaný auto-
busový zájazd na púť do Levoče. Členky sú súčasťou na slávnostiach v Strážnici, vo 
Východnej, v okolitých obciach a predovšetkým na folklórnom festivale v Krivanoch. 

Len zlomok spomenutých aktivít len potvrdzuje, že organizácia Únia Žien je pre 
našu obec veľmi prospešná. Sme presvedčení, že byť jej súčasťou má pre každú 
ženu veľký význam. 

Seniori sú dôležití – pre nás aj pre budúce generácie!
ZRPŠ Krivany, o.z.

Nie, nechceme nikoho poúčať o tom, ako sa máme správať k ľuďom v úctyhod-
nom veku. To už predsa všetci dobre vieme, však? Týmto príspevkom hodláme 
odstrániť predsudky o dôchodcoch, ktorí sú žiaľ vo všeobecnosti považovaní za 
pasívnu zložku spoločnosti. Spolu môžeme dokázať opak.

Občianske združenie ZRPŠ Krivany, o.z. má so seniormi mnoho plánov. Timu-
rovské hliadky, retro párty a ďalšie aktivity, ktoré priblížia deti k dôchodcom, a na-
vyše majú obojstranný úžitok. Dôchodcom pomôžeme, deti povedieme k správnym 
hodnotám. To sú plány do budúcna, ale čo je kľúčové tu a teraz? Povedané na rovi-
nu - dnes tu sme, ale zajtra už nemusíme byť. 

Preto má naše združenie (nielen) pre seniorov z Krivian VÝZVU  
Pomôžte nám zachovať históriu našich predkov! Vyhľadajte v rodinných 

albumoch čiernobiele fotografie, ktoré majú pre našu obec historickú hodnotu. 
Snímky, ktoré zachytávajú udalosti, miesta a ľudí, ktorí tu kedysi žili. Môžete do-
konca odfotografovať predmety, ktoré sa v minulosti používali v domácnosti a 
hospodárstve. Našim cieľom je fotografie digitalizovať a vyrobiť FOTOKNIHU 
o histórii obce Krivany. Na rubnú stranu fotografie uveďte popis – čo, kde, kedy 
a koho fotografia zachytáva, a tiež Vaše meno, aby sme ich vrátili do rúk majiteľa. 
Obálku so snímkami odovzdajte osobne ktorémukoľvek z členov redakčnej rady 
a vytvorené fotografie pošlite na e-mailovú adresu redakcie. Týmto oslovujeme aj 
rodinných príslušníkov našich seniorov, aby im v prípade záujmu asistovali pri zo-
zbieraní cenných fotografií. 

Svojím spôsobom môžeme pokračovať v šľapajách nášho predchodcu Jána La-
zoríka, ktorý sa obdobne snažil zvečniť život našich pradedov. Stačí tak málo, aby 
sme po sebe zanechali vzácne kultúrne dedičstvo! Vedzte, že budúce generácie sa 
nám za to poďakujú. 
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Poľovnícke 
združenie Demjanka
Martin Verešpej

Poľovnícke združenie Dem-
janka vzniklo v roku 1983 a ob-
hospodaruje revír vo výmere 
5275 ha, ktorý sa nachádza 
v katastri mesta Lipany a obcí 
Krivany, Torysa, Oľšov, Šarišské 
Dravce, Krásna Lúka, Poloma, 
Kamenica, Pusté Pole, Ďurková 
a Vislanka. V súčasnosti náš 
revír obhospodaruje 43 členov 
Poľovníckeho združenia, prácu 
organizuje 6 – členný výbor poľovníckeho združenia a kontroluje ho 3 – členná 
dozorná rada. Revír nášho poľovníckeho združenia Demjanka sa nachádza v okre-
soch Sabinov a Stará Ľubovňa. Jedinečnou raritou nášho poľovníckeho združenia je 
skutočnosť, že na severozápade územia nášho revíru preteká rozvodie Baltického 
a Čierneho mora, to znamená, že juhovýchodná časť tokov sa vlieva do rieky Torysa 
a tečie do Čierneho mora, severozápadná časť tokov sa vlieva do Popradu a tečie 
do Baltického mora. Vo fašiangovom období členovia Poľovníckeho združenia orga-
nizujú Poľovnícky ples a na celospoločenských podujatiach sa prezentujú pri varení 
gulášu. V našom poľovnom revíri poľujeme hlavne na zver jeleniu, diviačiu a srnčiu. 
V našich lesoch môžeme stretnúť aj vzácne druhy zveri, ako je napr. vlk dravý, rys 
ostrovid alebo mačka divá. Takisto je známy aj výskyt psíka medvedikovitého.

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, 
Krivany
Milan Ištvan

K chovu poštových holubov som sa dostal už ako malý chlapec. Po nástupe na 
poľnohospodárske učilište v Lipanoch som vstúpil v r. 1981 do Klubu chovateľov 
poštových holubov (miestny klub Lipany) a odvtedy sa pravidelne zúčastňujem pre-
tekov s poštovými holubmi. Z našej dediny sa tomu športu venuje aj p. Václav Sčis-
lák, ktorý je členom klubu od r. 1980. Zúčastňujeme sa pretekov od 100 – 900km 
(vzdušná vzdialenosť) a to v rámci súťaže v klube (Lipany – 25 členov), v oblastnom 
združení (Sabinov – cca 100 členov), v rámci regiónu (450 členov), v rámci Slovenska 
(4000 chovateľov). V rámci klubu Lipany, aj v rámci oblasti v okrese dosahujeme 
obidvaja špičkové umiestnenia. P. Václav Sčislák sa stal od vstupu do spolku 23x 
majstrom klubu Lipany. Mne sa to darí od r. 2013, kde som bol doteraz 4x maj-
strom klubu a dokonca v r. 2018 majstrom regiónu Spiš! Ten združuje približne 450 
holubárov.

Snom každého holubára je mať holuba na olympiáde. P. Václavovi Sčislákovi sa 
to podarilo v r. 2010, kde jeho holub č. 49/07 vyhral dlhé trate (kategóriu „E“) na 
Slovensku a postúpil na olympiádu (výstavu) do Poznane, kde skončil na 10. mies-
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te. Moja holubička č. 879/14 v roku 2017 v kategórii 
„A“ krátke a stredné trate skončila na Slovensku tretia 
a reprezentovala Slovensko na stredoeurópskej výstave 
v Trenčíne, kde skončila šiesta. Môj syn Miloš sa tomu 
športu venuje od r. 2005, kde tvoríme tím Milan + Miloš. 
U p. Václava Sčisláka je to podobné, holubom sa venuje 
aj jeho syn Jozef, kde dlhé roky tvoria tím Václav + Jozef. 
Takže nástupcovia sú, čo je pozitívom do budúcna, že 
holubársky šport v dedine nevymizne. Je to náročný ko-
níček na čas aj na financie. Mojím prianím do budúcna 
je vystavovať naše holuby pri rôznych príležitostiach 
v dedine ako sú akcie pre deti, MDD a iné, a tým prilákať 
deti, aby si vytvorili puto k holubom. Takto vychováme 
mladých nádejných nástupcov.

Dobrovoľný hasičský zbor Krivany 
v skratke
Erik Grega

Minulosť dávna aj nedávna
Korene dobrovoľného hasičstva v našej obci siahajú až do roku 1925, kedy tu 

bol, podľa vzoru okolitých obcí, tiež založený Dobrovoľný hasičský zbor. 
Zbor prechádzal rôznymi zmenami a životnými etapami. Členovia prichádzali aj 

odchádzali, technika sa obmieňala, no posolstvo ostávalo stále rovnaké – pomoc 
blížnym v prípade potreby. A že o potrebu pomôcť nebola núdza.

V roku 2012 zbor píše ďalšiu svoju kapitolu. Do výboru boli zvolení členovia 
„mladej“ generácie, ktorí po boku starších, dlhoročných členov pokračujú v budova-
ní dobrej povesti.

Veľkým míľnikom v histórii zboru bolo odovzdanie hasičského vozidla IVECO 
spolu s protipovodňovým vozíkom v roku 2015. Je to totiž prvé a jediné vozidlo, 
ktorým disponujeme, od samotného založenia našej organizácie. 

Súčasnosť 
Základňu tvorí 28 

aktívnych členov, ktorí 
sa zapájajú do rôznoro-
dej činnosti vyplývajúcej 
zo samotnej podstaty 
dobrovoľného hasičstva. 
Staráme sa o techniku, 
vybavenie, výstroj a vý-
zbroj, ale aj o priestory, 
kde všetky tieto „po-
klady“ skladujeme. Zú-
častňujeme sa školení 
a kurzov, aby sme boli 
vždy pripravení adekvát-
ne pomôcť. 
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Pre pandémiu Covid-19 sa pozastavuje jarná časť 
sezóny 2019/2020 vo futbale 
Jozef Ištvan

OBFZ Prešov (Oblastný futbalový zväz) pre prebiehajúcu pandémiu Covid-19 
pozastavuje jarnú časť sezóny 2019/2020 do odvolania alebo prípadného zrušenia. 
Ak by nastalo zrušenie, tak to znamená, že by okresné ligy nespoznali svojich víťa-
zov (postupujúcich), ale tiež tak ani porazených (zostupujúcich). Keďže sa jarná časť 
ligového ročníka pozastavila, tak sa môžeme aspoň spätne spoločne pozrieť na to, 
ako sa darilo našim mužstvám v jesennej časti ligy. Naše „A“ mužstvo pôsobí v 8.C 
lige OBFZ Prešov, kde počas jesennej časti odohrali 10 zápasov a boli na priebež-
nom 5. mieste v tabuľke so ziskom 11 bodov a skóre 12 strelených gólov a 17 ob-
držaných. Z 10 zápasov sa im podarilo vyhrať 2, a to proti ŠK Odeva Lipany B a FK 
Javorina Krásna Lúka. Až polovica, teda 5 odohraných zápasov, sa skončila remízou 
a v 3 zápasoch súperom podľahli. O niečo lepšie sa darilo nášmu žiackemu muž-
stvu, ktoré pôsobí v 4.B lige OBFZ Prešov, kde počas jesene odohrali 11 zápasov, 
z ktorých 6 vyhrali a v 5 dueloch našli svojho premožiteľa. V tabuľke boli priebežne 
na 5. mieste ako naše „A“ mužstvo, no s o niečo lepším ziskom bodov (18), a tiež aj 
s priaznivejším skóre (48 strelených gólov a 25 obdržaných).

 

Štatistika strelcov gólov 
žiacke družstvo

Štatistika strelcov gólov
„A“ mužstvo

Meno hráča počet gólov Meno hráča počet gólov
Marián Plavčan 15 Jakub Sontág 4
Kamil Kandráč 14 Jozef Ištvan 2
Lukáš Gurka 7 Tomáš Karabáš 1
Marek Novický 3 Lukáš Pavlík 1

Patrik Kuchár 3 Vladimír Bodnár 1
Damián Porada 2 Ľubomír Kendereš 1
Tobias Hovančík 1 Mário Žihala 1
Lukáš Koľ 1
Denis Porada 1

Našu obec v oblasti futbalu reprezentuje dokopy 38 hráčov s aktívnym preuka-
zom, z toho 23 hráčov za „A“ mužstvo. Hoci sa zdá tento počet veľký, v skutočnosti 
to tak nie je, lebo väčšina hráčov pracuje v zahraničí, a tak na zápasy nenastupujú 
pravidelne. Podľa predsedu klubu sa v súčasnej dobe nachádzame na dne futbalu 
v našej obci a je potrebný „reštart„ pokiaľ ide o „A“ mužstvo. Presne 15 hráčov má 
naše žiacke družstvo, čo je tiež dosť málo, preto by som rád apeloval na rodičov, 
aby sa nebáli deti poslať na ihrisko a odtrhli ich od počítačov, mobilov a tabletov. 
Hranie futbalu zlepšuje koordináciu pohybu, rozvíja postreh, učí tímovej spolupráci 
a pomáha deťom nájsť si svoje miesto v skupine, ale tiež aj mnoho iných vlastností. 
Na záver tohto článku by som chcel poďakovať v mene 1.FK Krivany našim fanúši-
kom za ich priazeň počas jesennej časti sezóny 2019/2020! 
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Pre najmenších
Jana Saxová

  .........  .........

  Z-zobral zajko Zdenko  ...  zo zelenej záhradky 

  K-krásne kŕdle krikľavých, kmitajúcich krídielok, ktorých 

 M-majú moje milujúce malé motýle, mäkké mihotavé mávadlá

P- preleteli ponad poľanu, potom pomaly pristali pri potôčiku

S- sadli si spokojne so svojimi sviežimi, svižnými synmi

V-vôkol videli vtáčie vrabce vyspevovať veselo

R-ryšavé rýchle rybky rozprávali raz

L-lúčnej lienke Lenke len

O-o okolitom onom

T-tajomstve

 H-hôr

..

.

Naše domáce úžitkovo
Je tak trocha rohatá, 

s bradou stále vysmiata. 
Doktorský plášť ona nosí, 
záhradu nám rada kosí. 

Zdravé mliečko nám dáva, 
ale POZOR! nie je to krava.

Šikovná, že je to pani, 
hrabe už hneď na svitaní. 

Nie je iba záhradníčka,  
ale znáša aj vajíčka. 

Z červíkov si robí hody,  
má to ona že pohody.  

Cip-cip na ňu zavoláme, 
keď rezance pre ňu máme.

V blate sa vykúpala,  
potom šaty vyskúšala. 

Parádnica ako nik,  
rada robí kví, kví, kvik!  
Naša svinka Žofinka,  
je mäsová gazdinka.

Bzučí, stromy opeľuje, 
všetky kvety navštevuje. 
Ihlou vyzbrojená lieta,  
súca do šíreho sveta. 

Medík my od nej máme, 
sestričkou ju nazývame. 

Pracovitá je to dáma, 
v úli nikdy nie je sama.
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VIETOR
Vietor kvapke pošepkal 

VIEŠ,
keď som sa včera hnal...

Ponad rieky doliny, 
tie Slovenské dediny!

Vtáča na mňa zavolalo
A HĽA,

 čo mi ukázalo...

Deti, skúste porozmýšľať, čo mohlo vtáča ukázať vetru? Iba nejaký pekný strom, kvet 
a či zviera, rieku, horu, hrad, alebo krásny výhľad? Čím je naše Slovensko zaujímavé? 

Alebo aké zaujímavé miesto ste už navštívili?
(dotvorenie kresbou)
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Deti a žiaci ZŠ s MŠ Krivany dostali tento rok k MDD 
špeciálny darček

Kde je vôľa, tam je cesta. Nemenovaný sponzor reagoval promptne na myšlien-
ku zabezpečiť pre všetky deti a žiakov, ktorí nastúpia 1. 6. 2020 do škôlky a školy, 
ochranné textilné rúška. Celkovo tak zadováži 200ks ochranných prostriedkov pre 
deti. Dokonca svojvoľne navrhol a vyrobil tiež rúška pre dospelých určené pre všet-
kých pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Ako povedal Paulo Coelho: 
„Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“ 

 “Jediný spôsob ako získať to, čo chcete,  
je pomôcť dostatočnému množstvu ľudí  

získať to, čo oni chcú.”
Zig Ziglar 
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Vedeli ste, že?
SVETOVÝ DEŇ ZEME sa začal oslavo-

vať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného prostredia. Už 
50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl 
je venovaný našej planéte. Deň Zeme 
je medzinárodne motivovaný sviatok, 
ktorý nám pripomína našu závislosť na 
zemských zdrojoch a upozorňuje nás na 
dopady ľudskej činnosti na životné pro-
stredie 

Redakčná rada Krivianskeho občasníka rada 
privíta vaše návrhy, nápady, pripomienky 
a  námety na adrese: kriviansky.obcasnik@
gmail.com alebo ich jednoducho napíšte na 
papier a  vhoďte do schránky ZRPŠ Krivany, 
o.z. umiestnenej na budove COOP Jednoty 
v  centre obce. Do tejto schránky, prosíme, 
vložte aj odpovede na súťažnú otázku v Rub-
rike Jána Lazoríka.

Redakčná rada  
Krivianskeho občasníka:
Mgr. Jana Kožárová, PhD.
Ing. Ľudmila Karabašová, PhD.
Mária Kromková

Grafická úprava: Mgr. Gabriela Felix

Matka Zem
Jana Saxová

S vďačnosťou práve teraz chcem,
objať, čo ponúka matka Zem.

Potôčik vzácny pokojný,
nemá čas myslieť na vojny.
Zaneprázdnený je stálym tokom,
na slniečko občas mrkne okom.
Vietor mu svoju priazeň núka,
priateľstvo, kde aj vnuk pozná vnuka.
Zosúladené nám samozrejme veci, 
včielky robia svoje, bez zbytočných rečí.

Všetko má svoj čas aj význam,
som človek a málo sa vyznám...
Vyhľadávame, čo najviac zložitostí,
až kým nám nezačnú rednúť kosti.
Neskoro jednoduchosť chceme chápať,
keď nás už smrť začína lapať.

Srdcovým kompasom určiť správny smer,
on nám krásnu cestu nájde, tomu ver!

mailto:kriviansky.obcasnik@gmail.com
mailto:kriviansky.obcasnik@gmail.com


Každý, kto má záujem prispieť na rozvoj činnosti nášho občianskeho združenia, môže tak urobiť 
bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo IBAN: SK47 8330 0000 0023 0181 3127, 
pričom do poznámky uvediete „DAR“, príp. Vaše meno, ak sa nejedná o anonymný príspevok. 
Veľmi si vážime Vašu podporu a týmto Vám vopred ĎAKUJEME!

ZRPŠ Krivany, o.z.
Sídlo: 082 71 Krivany 1

IČO: 52825931
 číslo registrácie: VVS/1-900/90-57983

e-mail: zrps.krivany.oz@gmail.com

www.zskrivany.sk/a/zrps-krivany-oz
Zrpš Krivany OZ


