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V tomto èísle nájdete:

XII.

Ako sa v jeseni teili nai starkí

**********************

 Komunálne vo¾by 2006
 Obecné spravodajstvo
 O vèelách a vèelároch
 Rozhovor so starostom
 Slovník archaizmov
 Èitatelia nám píu
 O Prahe i Austrálii
 Cirkevná rubrika
 kolské zrkadielko
 ivot nie je zátiie
 Nai jubilanti
 Kultúra, port

Bude ako bude:
kapusta je v sude,
zemiak pod humnami,
Pánboko bol s nami,
usmial sa nám na dom.
Nezhynieme hladom.
Vydríme zimu doèkáme sa jari.
A jej kuku z buku pôjde po chotári.
Milan Rúfus

Z rokovania OcZ
August

V druhom polroku sa poslanci zili prvýkrát na rokovaní v
auguste. Na tomto zasadnutí schválili výsledok hospodárenia za
prvý polrok 2006, odsúhlasili navrhované zmeny rozpoètu v
jednotlivých kapitolách a overili stav úètov k 30.6. 2006. Príjmy
za prvý polrok boli vo výke 7.470 tis. Sk a celkové výdaje za
polrok dosiahli hodnotu 5.429 tis. Sk.
V ïalej èasti prerokovali správy o pripravenosti kolských
zariadení na kolský rok 2006/2007. Správu predniesli riadite¾ka
Z a riadite¾ka M. Obe koly sú pripravené na kolský rok po
personálnej, materiálnej aj finanènej stránke. Poèet detí v naich
kolách sa podarilo stabilizova.
Starosta obce navrhol rokova so tátnym fondom rozvoja
bývania o monostiach výstavby sluobno-obecných bytov nad
budovou materskej kôlky. Z dôvodu zatekania strechy je nutná
jej oprava, a takto by sa mohli vzniknuté priestory efektívne
vyui. Poslanci túto aktivitu uvítali a podporili.

September

Na septembrovom zasadnutí predniesol predseda kultúrnej
komisie Dr. Duan Miga¾a správu o èinnosti komisie za predchádzajúci rok. Poslanci vyslovili spokojnos s èinnosou komisie a
poïakovali vetkým jej èlenom za kvalitne vykonávanú prácu.
Osobitne ocenili prácu redakènej rady a úroveò Porubských
novín. Noviny majú výbornú obsahovú aj grafickú stránku.
Vzh¾adom na blíiace sa vo¾by do samosprávy schválilo OcZ
na nasledujúce volebné obdobie poèet 9 èlenov Obecného zastupite¾stva v Závanej Porube a jeden volebný obvod pre vo¾by
do orgánov samosprávy obce.
V rôznom poslanci kladne ohodnotili ukonèenie rekontrukcie
mostu cez Váh, vyzdvihli jeho estetickú úroveò a vyslovili presvedèenie, e bude obci dlho slúi k úplnej spokojnosti.
Ing. Eugen Vadovický, zástupca starostu

 Jeseò zaklopala na dvere sveta pod tatrami.

Ročník:

Foto: K. Miga¾ová

H¾adanie cesty z labyrintu
Mnohí poznáme túto vnútornú dilemu: Ako ïalej? Kam? Labyrinty v najrozliènejích súvislostiach existujú od nepamäti. Mýtický
Tézeus naiel cestu z pozemského labyrintu krá¾a Mínosa pod¾a
nite, ktorú mu z lásky venovala Ariadna.
Ktovie, èi pomenovanie francúzskej dediny Taizé má èosi spoloèné
s Tézeom. Lásku. Iste. Veï základné krédo Taizé je: Boh je láska.
Ale môe ma spoloèné aj to h¾adanie. H¾adanie cesty z labyrintu
súèasného irokospektrálneho poznania, cesty z mnostva názorov, slov, podnetov.
Týdenne sa v Taizé stretávajú stovky, èastejie a tisícky,
prevane mladých ¾udí, ktorí týdeò (ak sa rozhodnú, tak i dlhie)
ijú pod¾a pravidiel zakladate¾skej komunity. V skromnom ubytovaní, zo skromnej stravy, v dialógoch o biblických textoch, prípadne,
ak sa tak rozhodnú - v úplnom tichu. Trikrát denne komunita ponúka
Sluby boie zvlátne tým, e v nieko¾kých jazykoch sveta sa
preèíta text z Biblie a v nasledujúcom tichu kadý o òom uvauje
vlastnými vnútornými silami - ako chce, ako vie, ako chápe, èi
nechápe, ako reflektuje...
Denne spevokoly pripravujú známe piesne z Taizé, opä
v mnohých reèiach, aby aspoò chví¾ami bol kadý oslovený svojou
reèou. Inak je jazykom Taizé angliètina. Ale niè sa nedeje, ak
neviete. Vdy sa nájde niekto, kto povie, èi preloí za Vás. Neobvykle ochotne. Rovnako ako sa neobvykle ochotne kadý prihlasuje na výkon nejakej práce: rozdáva raòajky, umýva riad, pomáha
v kuchyni...
Aj v naich podmienkach sa vie, e najsilnejí úèinok na èloveka má
jeho vlastný záitok-záitok na sebe.
Taizé je záitok. Záitok ivota v spoloèenstve, ktoré o kresanských princípoch nehovorí a tak ve¾a, ale ije nimi bez akejko¾vek tylizácie sa. Láska k blínemu, pomoc, potlaèenie svojho
egoizmu, svojich negatívnych emócií, to je normalita. Normalitou je
aj ivá nedirektivita. Nikto nekontroluje, nenapomína, nesankcionuje, nevyhráa sa. Verí sa v silu vnútorných sebarozvojových síl
kadého èloveka, v silu jeho svedomia. Je tu ale aj nefalované
zmierenie sa s tým, e u kadého to nefunguje.
Asi je málo miest na svete, kde si èlovek tak intenzívne uvedomí
hodnotu ticha a pokoja pre ivot èloveka. Priestor, v ktorom
analyzuje preité a premý¾a, ako ïalej. V svetských povolaniach
nás u hluk, stres a napätie vytláèajú zo seba samých. Ale my sme
to, ktorí sa rozhodujeme, èi áno, èi nie. Spoloèenstvo, pokoj,
dôvera, nedirektivita. Prekonávanie rozdielov. Vo vierovyznaní,
v rase, v jazyku. H¾adanie èistého èloveèenstva. To Taizé ponúka. Neprikazuje.
Dr. S. Barániová
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OBECNÉ
Komunálne vo¾by 2006
Dòa 2. decembra 2006 sa uskutoènia vo¾by
do samosprávnych orgánov obce. Mená
kandidátov na post starostu a poslancov
sú vystavené vo vývesnej tabuli Obecného
úradu v Závanej Porube. Volebná miestnos bude otvorená v dobe od 7.00 hod.
do 20.00 hod.
-r-

Zaakávacia skúka
na výbornú

SPRAVODAJSTVO

62. výroèie SNP

Poloením vencov k pamätníkom si naa
obec uctila padlých vojakov, partizánov a
civilné osoby. Predseda MO SZPB
v Závanej Porube Peter Beko pri pomníku povedal: Ïakujem vetkým, èo prili
a vyjadrili úctu obetiam vojny i Slovenského národného povstania. eláme si, aby
sa vojna nikdy neopakovala.

Poïakovanie za úrody zeme

Zaakávacia skúka, o ktorú sa postarali
dve nákladné Tatry váiace takmer pädesiat ton, ukonèila rekontrukciu mosta
do Závanej Poruby.  V zime sme zaèali
s prvými prácami. Zázraky sa kvôli poèasiu nedali robi, hlavné práce prili na rad
a na jar, skontatoval Ing. Pavel Beko,
výrobný námestník Cestných stavieb
v Liptovskom Mikulái. Pod¾a jeho slov
dalo robotníkom najviac zabra podchytenie dvoch spadnutých pilierov. Na opravu minuli pribline stoosemdesiat kubíkov
betónu. Pod¾a projektanta a statika Ing.
Petra Slaana dopadla zaakávacia
skúka na výbornú, keï povedal:  Pod¾a
výsledkov meraní je jasné, e únosnos
mosta je vyia ako pred rekontrukciou.
Rados z obnoveného mosta má aj starosta Z. Poruby P. Baráni.  Most je ve¾mi
dôleitý najmä pre priemyselnú zónu, ktorá sa nachádza v jeho tesnej blízkosti. Denne ním prejde viac ako stovka kamiónov,
navye je jedinou cestou do naej obce.
Po¾nou cestou z I¾anova by sa sem nákladná doprava nedostala. Most má ve¾ký význam aj do budúcnosti, kedy sa táto
lokalita urèite rozíri. Som rád, e sa vïaka ústretovosti ilinského samosprávneho
kraja, Správe a údrbe ciest a dodávate¾skej firmy podarila dobrá vec.
Text i foto: MY Liptov

Porubské noviny na internete

Porubské noviny si mono preèíta aj na
webovej stránke Závanej Poruby:
www.zavaznaporuba.sk. Tvorcom a
správcom je Ing. Radoslav Piatka.

V závere októbra pripravila Jednota
dôchodcov v Závanej Porube výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov. Medzi mnostvom unikátnych jabåk, hruiek a
ekologicky dopestovanej zeleniny sa
vynímali plody kávovníka, mandarínky,
sladké hrozno a druhá úroda zemiakov.
eby globálne oteplenie poznamenalo klímu
aj u nás?

Vzácna návteva

Uctili si najstarích

22. októbra sa v sále kultúrneho domu
zhromadili najstarí obèania obce.
Chceme vám poïakova a vyjadri úctu
vaej práci, prihovoril sa k prítomným
starosta P. Baráni. Básnièku o starkej
zarecitovala N. Stankovianska. Potom
tridsaèlenný orchester ZU z Liptovského
Mikuláa brilantným koncertom oslovil
vetkých, èo v tento deò prijali pozvanie
obecného úradu a prili do kultúrneho
domu. V túto nede¾u sa doslova a do
písmena naplnili vere náho básnika:
Aj tvoja láska zostarla.
Má srieò i na obrvách.
Ale aj tak je pramienkom, èo trvá.
Údel sa nemení. A má nás v malíèku.
V kadom z nás vyhåbi pre seba
studnièku.

Cirkus v Porube

Po dlhej, dlhej dobe zavítal do Závanej
Poruby cirkus TONY z Èeskej republiky.
Svoj program uviedol dòa 4. a 5. októbra
2006 na portovom tadióne.

Nález munície

V júli r. 2006 navtívil Z. Porubu viedenský
chirurg MUDr. Martin Janèuka. Patrí k
stálym èitate¾om a dopisovate¾om naich
novín. So éfredaktorom Porubských novín
hovorili o spoloèenskom a kultúrnom ivote
v obci. Hos vïaène prijal porubské CD
Piesòou od srdca k srdcu.
MUDr. M. Janèuka na snímke v¾avo.
.

Hubári pri prechádzkach lesom nenachádzajú len huby, ale aj muníciu. To, èo vidíte
na fotografii, nali na Lieti turisti z Piean.
Pripomíname, e strelivo z èias II. svetovej vojny je schopné aj po dlhých desaroèiach explodova a zabíja. Take, keï
sa vyberiete na cestu do hory nezabudnite,
e opatrnosti nikdy nie je dos.
- dm-
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Rekapitulácia toho, èo sa v naej obci urobilo
Na otázky Porubských novín odpovedá starosta Pavel Baráni

Zaèiatok je vdy dôleitý, èím teda zaèneme ná rozhovor?
Ja si myslím, e by sme mali zhodnoti celé volebné obdobie:
teda roky 2003-2006 a urobi rekapituláciu toho, èo sa v naej
obci urobilo a poveda aj to, èo sa nepodarilo spravi, presnejie
poveda o tom, èomu sa treba venova v budúcom období.
Hneï na zaèiatku treba uvies, e z náho malého obecného
úradu, ktorý mal pä zamestnancov, je dnes stredne ve¾ká firma,
ktorá ma ku dnenému dòu 42 zamestnancov. Treba poveda aj
to, e mesaène je potrebné zabezpeèi financie aj s odvodmi
takmer vo výke 550 tisíc korún, èo vdy nie je najjednoduchie.
Stalo sa predovetkým to, e od polovice roku 2002 zaèali na
nás prechádza mnohé kompetencie a keï by sme sa mali k tomu
bliie vyjadri, zistili by sme, e to nebolo celkom jednoduché.
O ktoré kompetencie ide konkrétne?
Konkrétne mám na mysli jednak originálne kompetencie a
samozrejme kompetencie prenesené. Prenesené kompetencie sú:
matrika, kolstvo, presnejie základná kola, stavebný úrad a
ivotné prostredie. Keï sa detailne pristavíme pri prenesených
kompetenciách, môeme poveda, e najmení problém bol
s matrikou. Keï prela na nás, problém s vyfinancovaním jej
èinnosti nenastal. Problém nastal s èinnosou stavebného úradu.
Na èinnos stavebného úradu dostala naa obec okolo 32 tisíc
korún. Potreba pre èinnos vykonáva prácu stavebného úradu
a robi odborné rozhodnutia vak predstavovala okolo 60 tisíc
korún. Tento rozdiel sme museli dopåòa vymáhaním poplatkov
za stavebné konanie. Tu treba poveda, e v tejto oblasti sme sa
ve¾mi dobre dohodli s mestami liptovského regionálneho zdruenia s Liptovským Mikuláom a Liptovským Hrádkom tým, e
sme vytvorili spoloèné úradovne. Takto sme zachovali kvalitu
vykonávania týchto kompetencii, dosiahli kvalitu rozhodnutí a aj
sme zníili náklady.
Obidve koly patria do kompetencie obecného úradu.
Obecný úrad sa stal ich zriaïovate¾om. V èom spoèíva
podstata tejto kompetencie?
Na úvod treba poveda, e základná kola je prenesená
kompetencia a materská kola, kolský klub a kolská jedáleò je
tzv. originálna kompetencia. Navye tieto kolské zariadenia
nemajú právnu subjektivitu, take ako ich zriaïovatelia sme
súèasne aj ich zamestnávate¾mi, èo znamená, e sa musíme postara nielen o mzdy, ale zabezpeèi aj celú prevádzku. Otvorene
chceme prizna i to, e sme museli zabezpeèi celý proces modernizácie, keïe sme ich prevzali v pomerne zlom technickom
stave. Jednak boli zastaralé nielen budovy, ale i vybavenie. Zdá
sa, e rozdelenie kompetencie vo vzahu k kolám na originálne a
prenesené sa javí ako dos nezmyselné. kolstvo má by len
jedno a výchova dieaa by mala by náväzná, kontinuálna a nie
rozèlenená. Jednoducho: raz o tom rozhodne kompetencia obecného úradu, druhý raz kompetencia tátu.
Ïalia oblas, pri ktorej sa pristavíme, predstavuje ivotné prostredie. Spomeòme to najdôleitejie.
Kompetencia ivotného prostredia prela na obecný úrad ako
prenesená v roku 2003. Na výkon tejto kompetencie sme v roku
2003 a v roku 2004 nedostali ani korunu. A keï si uvedomíme,
èo znamená táto kompetencia, tak je to znova nie jednoduchá
záleitos: vydávame rozhodnutia o výrube stromov a krov, rieime malé zdroje zneèistenia, emisie, malé vody, zber odpadov:
komunálny odpad, separovaný zber, nebezpeèný odpad, textil a
posledne i kompostovanie zeleného odpadu. Toto vetko sa
jednoducho bez peòazí nedá. Keï si povieme, e v roku 2005
sme dostali 3,90 Sk na obyvate¾a na rok, v roku 2006 je to to

isté a v nasledujúcom 2007. roku je návrh 2,70 Sk na obyvate¾a,
èo je skutoène málo. Tak potom toto je kompetencia, nad ktorou
sme sa museli ve¾mi zamý¾a, ako riei túto situáciu, aby sme
nezaaovali obyvate¾stvo zvýenými poplatkami. Samozrejme,
e sme to rieili. Nám sa to podarilo práve tým, e sme sa stali
èlenmi zdruenia Èistý Liptov, zhodou okolností som predsedom
tohto zdruenia.
Vïaka tomuto zdrueniu sa nám podarilo získa kontajnery
v hodnote takmer 500 tisíc korún, ktorými vykonávame separovaný zber a taktie získavame z recyklaèného fondu peniaze za
vyseparovaný odpad a týmto vykrývame náklady za odvoz týchto komodít. Tu chcem tie pripomenú, e presunú likvidáciu
zeleného odpadu do kompetencie obce je dos nezmyselné, veï
len nám, ako stredne ve¾kej obci by bolo potrebné na tento úèel
nieko¾ko miliónov korún, keï by sme tento zber mali plnohodnotne vykonáva a robi aj odborné kompostovanie zelene.
Pristavme sa aj pri naej skládke v Lopatine. Táto
lokalita sa týka takmer kadého obyvate¾a obce.
Je to skládka stavebnej sute. Tu sa robí rekultivácia. Z envirofondov sme získali 700 tisíc korún, k tomu obec doplatila 150
tisíc korún. Proces rekultivácie je rozdelený na pä etáp. Ukonèili
sme u dve etapy. Kapacita skládky zostáva ete asi sedem tisíc
kubíkov. Práve z príjmov za uskladnenie stavebnej sute vykompenzovávame straty, ktoré máme medzi celkovými nákladmi na
zber odpadov v Závanej Porube a poplatkami obèanov. Jedná
sa asi o sumu 150 tisíc korún.

 Skládka stavebnej sute v Lopatine po rekultivácii, august 2006

Aby sme boli konkrétnejí. Aké sú celkové náklady na
odvoz a uskladnenie obsahu jednej popolnice?
Náklady na jednu popolnicu (odvoz a uskladnenie) predstavuje 36 Sk. Keï si zrátame, e obèan platí len 20 Sk, tak obec
vyrovnáva rozdiel. Roène sa vyvezie cca devä tisíc popolníc od
obyvate¾stva, tak keï vetko porátame, dostaneme sa k celkovej
sume asi 150 tis. korún.
Venujme sa originálnym kompetenciám. Èo znamenajú
pre obecný úrad?
Je to predovetkým zabezpeèenie chodu obecného úradu.
Nárast zamestnancov nás radí do kategórie stredných podnikov.
Take musíme plni aj ïalie povinnosti: napr. zamestnáva osoby so zníenou pracovnou schopnosou, stara sa o miestne
komunikácie, rozhlas, osvetlenie, kolské zariadenia, zabezpeèi
opatrovate¾skú slubu, podporova kultúrnu èinnosti, port, hasièov, podporova ostatné spoloèenské organizácie, cirkev. A
pochopite¾ne, komunikácia s obèanmi, rieenie nie najpríjemnejích konfliktov, nedodriavanie zákonov, ia¾, niekedy sa zúèastòujeme aj trestných konaní, písa posudky na obèanov a pod.
Pokúsme sa o krátku bilanciu. Èo sa konkrétne
v uplynulom období podarilo dosiahnu v záujme rozvoja a
zve¾aïovania obce?
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Zaènime financiami. Patríme k obciam, ktoré nie sú ve¾mi
zadåené. Naa pôièka predstavuje asi jeden milión korún. Keï
si vak uvedomíme, e vo¾né roèné financie na investície predstavujú èiastku l,25 milióna, za tyri roky je to pä miliónov.
Keï spoèítame vetky investície, ktoré sa vykonali od roku 2003
do roku 2006, tak ich hodnota predstavuje 56 miliónov. Tu
chcem poveda, e sme vyzvali dotknuté organizácie, èi u VÚC,
firmy v naej obci, získavali sme prostriedky zo trukturálnych
fondov- ISPA, z envirofondu, recyklaèného fondu, z Povodia
Váhu. A keï zaèneme len od rekontrukcie mostu cez Váh,
rekontrukcie miestnych komunikácií ku Swedwoodu, ku priemyselnej zóne, ktoré sú majetkom obce, ku ihrisku, výstavbu
kanalizácie v celkovej dåke 3,3 km, rekontrukciu hlavnej ulice,
chodníkov, telocviène. Ïalej sa urobilo: ma¾ovanie fasády kultúrneho domu, materskej koly, modernizácia interiéru jednej i
druhej koly, ma¾ovanie miestnosti klubu dôchodcov, oprava
pomníka, napojenie materskej koly na kotolòu obecného úradu,
oprava podláh v základnej kole, prístreok pri vstupe do základnej koly, máme vybavenú poèítaèovú uèebòu trnástimi poèítaèmi, spomenul som u rekultiváciu skládky v Lopatine, kúpili
sme Rúfusovie dom, ideme robi rekontrukciu rodného domu
Majstra Milana Rúfusa s pamätnou izbou. Take, keï toto vetko zrátame, je to spomenutá suma okolo 56 miliónov korún. A tu
chcem skutoène zaïakova vetkým, ktorí nám pomohli. Je to
predovetkým: VÚC ilina, pod vedením pána Tarèáka, teraz
pána Blanára, Správe a údrbe ciest, Severoslovenskej vodárenskej spoloènosti a Implementaènej agentúre pri Ministerstve ivotného prostredia SR, dodávate¾ským organizáciám, zvlá
Cestným stavbám,
Povedali sme, e za uplynulé tyri roky sa preinvestovalo 56 miliónov korún. Je to viac ako ve¾a. Tieto prostriedky urèite neprileteli do obce ako vták. Znamenali výsledok
aktivity vedenia obce: spracova sériu projektov a získa
nemálo sponzorov. Akú èiastku teda predstavujú vo¾né
obecné financie a èo ïalie zdroje?
U som povedal, e vo¾né obecné financie predstavovali
z tejto èiastky len asi pä miliónov korún.
Devä miliónov sa podarilo získa z Envirofondu, z projektov
ISPA asi devätnás miliónov korún, na rekontrukciu telocviène
z Ministerstva kolstva SR 2,9 mil., z recyklaèného fondu asi 500
000 Sk a zostatok sú prostriedky, ktorými prispeli firmy, najmä
Swedwood a Craemer, VÚC, Povodie Váhu, trukturálne fondy.
V rokoch, o ktorých hovoríme, sme sa stali svedkami
rozsiahlej výstavby v priemyselnej zóne v Luhách. Èo priniesla táto rozsiahla stavebná aktivita teritóriu patriacemu
Závanej Porube?
Najväèím lídrom investícií v uplynulom období bola firma
Swedwood, ktorej sme pomáhali pri získavaní pozemkov od
firmy Linapo. Boli to investície vo výke 900 miliónov korún.
Silným investorom sa stala firma Craemer, firma Cyro, nieko¾komiliónové investície zaznamenala firma Jan- tec, ostatné síce
menej, ale investovali. Keï sme ale zrátali vetky investície stavebné i technologické na katastrálnom území Závanej Poruby,
tak sme sa dopracovali k èíslu 1,3 miliardy korún.
Vetko to prináa pre nau obec dane z nehnute¾ností. Len
pre ilustráciu: keï daò od Swedwoodu pred tyrmi rokmi do
obce dosiahla asi 300 000 Sk, dnes je to viac ako 950 000
korún a tak by sme mohli poèíta ïalej . Takto vlastne získavame
financie jednak na chod obecného úradu, na rieenie naich
investícií, ale aj na rieenie problémov prenesených kompetencií, o ktorých sme hovorili, èi u kolstva, alebo spoloèenských a
záujmových organizácií.
Vráme sa ku kanalizácii. Aká bola situácia pred tyrmi
rokmi, ako to vyzerá dnes?
Celkové investície na kanalizáciu do konca tohoto roku sa
predpokladajú vo výke 33 miliónov. Do predchádzajúceho vo-
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lebného obdobia to bolo asi 8 miliónov korún. Tu treba poveda,
e v poslednej chvíli sme nastúpili na rýchlik ochrany ivotného
prostredia, nako¾ko sme obec do 2000 obyvate¾ov. Po vstupe
do Európskej únie dostávajú prednostne prostriedky obce nad 2
tisic obyvate¾ov. Vïaka týmto prostriedkom, ktoré sme ete
stihli, môeme uvies, e naa obec bude asi na 80 % odkanalizovaná. V priebehu troch rokov by sa mali vetky práce ukonèi.
U je vypracovaný harmonogram, ale treba sa nám spoji
s I¾anovom a Liptovským Mikuláom, aby sme sa dostali do
kategórie nad poèet 2000 obyvate¾ov. To je podmienka EÚ.

 Výstavba kanalizácie smerom k domu smútku, júl 2006

Ako nai obèania prijímajú túto stavbu a následne ako
vyuívajú monos zapoji sa do novovybudovanej kanalizácie?
Ja by som chcel poïakova naim obèanom, zvlá tým,
ktorým ide kanalizácia cez súkromné pozemky, cez záhradky, e
boli ve¾mi tolerantní a ústretoví, èím umonili získa stavebné
povolenie na kanalizáciu. Boli tolerantní vtedy, keï sa im urobili
kody, rozkopali pozemky, rozbili septiky. Obèania sa ve¾mi
disciplinovane napájajú na kanalizáciu a je len málo rodín, ktoré
tak zatia¾ nespravili. Ak sa nenapoja, budú musie inpekcii
ivotného prostredia vydokladova, ako likvidujú odpad zo
svojich domov.
Ako to vyzerá so zásobovaním obce pitnou vodou?
Jeden èas boli problémy, ale zistilo sa, e ná vodojem,
konkrétne odtokové potrubie, bolo upchaté dreveným kolíkom.
Keï sa na chybu prilo a odstránila sa, tak sme zásobovaní u len
vodou zo uberovej. Vody máme dostatok. Napojenie náho
vodovodu na pramene v L. Porúbke vak zostalo ako rezerva.
V èom je vak problém? Treba vymeni potrubie v niektorých
èastiach, kde sú ve¾ké úniky a taktie opravi skorodované
vodovodné prípojky.
Vedenie obce nepredstavuje len starosta, ale aj poslanci a èlenovia komisií obecného zastupite¾stva. Dotknime
sa obrazu týchto ¾udí.
Môem smelo poveda, e v predchádzajúcom volebnom
období som mal astie spolupracova s dobrými poslancami,
s dobrými komisiami a obetavými funkcionármi spoloèenských
i záujmových organizácií.
Obec neije len investiènou èinnosou, rôznymi stavbami, ale aj kultúrou a portom. Èo mono poveda na konto
duchovnej stránky ivota obce?
Naa obec je známa svojimi kultúrnymi aktivitami: Jednak sú
to ve¾mi kvalitné Porubské noviny, ktoré sú vysoko hodnotené aj
v odborných kruhoch, ve¾mi si ich cenia nai rodáci ijúci mimo
obce.
Sú dostatoèné rozsahom i kvalitou, plánujeme zlepi farebnos, ale to je aj vec peòazí. Keï si uvedomíme, e sme obec,
ktorá v krátkej dobe nahrala dve CD- èka, èi u folklórna skupina Poludnica, alebo ZPOZ. Celkove mono uvies, e kultúrny
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ivot je bohatý, konajú sa rôzne akcie, stretnutia s poéziou,
koncerty evanjelického spevokolu Fidelitas, výstavy... zahranièné
návtevy. Ale o tom vetkom viac hovorí správa kultúrnej
komisie.
Nemôme nevidie a nevníma aj zahranièné kontakty
naej obce. Z èoho vyrastajú a kam smerujú?
U v roku 2000 sme navtívili Dánsko a potvrdili druobnú
spoluprácu s komúnou Videbaek v krajine Západné Judsko. Aj
v tomto prípade platí: Je lepie raz vidie, ako sto ráz poèu.
Návtevu sme zopakovali v roku 2004. Nai dánski priatelia nás
navtívili v roku 2002 a teraz v roku 2006. Videli sme, e vzah
k vlasti a hrdos na národné symboly je výsledok dlhoroènej
výchovy. Napriek vysokej ivotnej úrovni v Dánsku sme
registrovali: skromnos, pracovitos a dobrosrdeènos. Dáni
opätovali návtevu u nás v roku 2002 a 2006. Stretli sa s ve¾kou
pohostinnosou naich ¾udí. V roku 2001 sme podpísali druobnú
zmluvu s Gminou Nowý Targ. Toto priate¾stvo sa nerealizuje len
vzájomnými návtevami, ale nám napomáha aj pri získavaní
finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov Intereg III A
na vybudovanie informaèného centra, nielen u nás, ale aj v ïalích
iestich obciach Liptova. V roku 2004 sme obnovili priate¾ské
kontakty s Bohuslavicami pri Opave. Bohuslavice u navtívili
nae gymnastky, futbalisti i Poludnica. Minulého roku sme privítali
chrámový spevokol z Bohuslavíc. Potvrdilo sa, e takéto stretnutia
prekonávajú jazykové rozdiely, zbliujú národy a vytvárajú sa
nové priate¾stvá.
Z Porubských novín vieme, e na iados EÚ v apríli a
máji t. r. sa v Závanej Porube uskutoènil prieskum verejnej
mienky o záujme, resp. nezáujme obyvate¾stva o veci
verejné. Ako dopadol tento prieskum?
Na Slovensku sa uskutoènil tento prieskum v troch mestách a
dvoch obciach (Bratislava, Levoèa, Ve¾ké Kapuany, Nesvadby
a Závaná Poruba). Vyhodnotenie prieskumu bolo v júni t. r.
Helsinkách. Za nau obec bol prítomný Ing. E. Vadovický,
zástupca starostu. Pre Porubu dopadol tento prieskum ve¾mi
dobre. Staré krajiny EÚ zaznamenali nízke percento záujmu o
veci verejné, napr. Holandsko len 6 %. Závaná Poruba v priemere
dosiahla viac ako 50 %. Písomnú správu obdríme v roku 2007.
Zastavme sa pri jednej ve¾mi zloitej otázke. Monos
získa stavebný pozemok, výstavba nájomných bytov a
vôbec otázka bývania, hlavne mladých rodín.
V spoloènosti rezonuje výstavba nájomných bytov. Úprimne
povedané, obec nemá k dispozícii pozemky na ich výstavbu: èi u
radových, nájomných, alebo individuálnych. Pozemky okolo telocviène boli vyvlastnené za úèelom portovej výstavby. Lokalita na iari je zosuvné pásmo a geológia nedoporuèuje výstavbu.
Ïalia lokalita je Váradské a Liptajovské, ale táto lokalita je
v majetku 240 súkromných vlastníkov a majú podiel na kadom
tvorcovom metri. Získanie týchto pozemkov je takmer nemoné.
Jediná cesta, ako získa pozemky je tzv. komasácia (sce¾ovanie)
pozemkov, ale k tomu treba zmenu zákona alebo súhlas vetkých
spoluvlastníkov.
Eviduje obec iadosti o pozemky a nájomné byty?
Eviduje, ale monos získa pozemok je len v intraviláne na
prelukách súkromných vlastníkov, ale tu my, ako obec vstupova
nemôeme. Ide o súkromné vlastníctvo. Je záujem aj o nájomné
byty. Problém nájomných bytov rieime rokovaním s fondom
rozvoja bývania. Toti mono získa prostriedky na výstavbu
nájomných bytov formou nadstavby budov, ktoré sú v naej
správe. U nás je to moné nad materskou kolou, nad poiarnou
zbrojnicou, v prípade súhlasu cirkvi aj nad základnou kolou. Je
moné získa dotáciu 30 % pri výmere bytov do 50 m2, 25 % pri
výmere do 65 m2 a 20 % pri výmere do 80 m2. Do 100 % ceny
bytu je moné získa úver zo FRB na 1 % úrok. Musíme vak
pripomenú, e projekty, ininierske siete a rieenie pozemkov
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musí zaplati obec. Keïe sa jedná o zadåenie obce na dobu 30
rokov, ktorá si peniaze poièia a musí ich verite¾ovi vraca po
získaní platieb od nájomníkov bytov, myslím si, e by to malo by
rieené referendom obèanov.
Aký je predpokladaný výsledok referenda?
Ja som presvedèený, e kladný. Ale prípadnú nesolventnos
nájomníkov, napr. hmotná núdza alebo havarijný stav v dobe 30
rokov by musela znies obec z vlastných zdrojov, èo je doba
ôsmich tvorroèných volebných období.
Preto som presvedèený, e o dlhodobom finanènom zaaení
obce by mali rozhodnú obèania, nielen vedenie obce. Taktie by
bolo vhodné k referendu o výstavbe pripoji otázky o súhlase so
sce¾ovaním (komasáciou) pozemkov. Verím, e v tomto by
zámer obce kladne podporil aj urbár.
Povedzme i to, èo vetko je v tádiu rieenia?
Oslovili sme Slovenské elektrárne o finanènú spoluúèas na
vybudovanie kanalizácie hore dolinou a po èistièku EBO Jaslovských Bohuníc. Je tu ochota a pokia¾ by sme vedeli zabezpeèi
finanènú skladaèku a získa spoluinvestorov, ktorí majú záujem o
výstavbu u nás, v rekreaènej zóne, tak by sa mohla kanalizácia
vybudova a pred Suchú. Ide o investíciu vo výke asi tyroch
miliónov korún.

 Projekèný zámer výstavby rekreaènej zóny v doline Suchá
LEGENDA: 1-chata Opalisko, 2-lyiarsky areál, 3-hotel Tatrín, 4-rekreaèné zariadenie Bohunice, A-B chatová osada, D-apartmánové domy

Èo naa obec najviac potrebuje?
Dobudova infratruktúru, ukonèi rekontrukciu miestnych
komunikácií, chodníkov a postupne pristúpi k výstavbe rekreaènej zóny nad obcou smerom do Suchej doliny. Návrh je u
spracovaný. Vetko ale treba prerokova s majite¾mi pozemkov,
zákonne povedané s dotknutými osobami.
Venujme sa aspoò na chví¾u aj portu, perspektívam a
zámerom obce na tomto úseku?
Povaujeme za samozrejmé, e povinnosou obce je podporova port. Vdy sme tak robili a v tomto trende je potrebné i
naïalej pokraèova. Pod¾a môjho názoru chatu Opalisko musí
prevzia naspä do správy obec, da vypracova projekty rekontrukcie a taktie poiada trukturálne fondy o financie.
Jedine obec môe získa z fondov a 95 %.
Èo poveda na záver?
Verejný ivot obce, jej rozvoj a jej ïalie zve¾aïovanie, to
nie je len záleitos starostu, ale aj poslancov, závisí aj od práce
pracovníkov obecného úradu, a samozrejme, za vetkým tým sú
nai obèania. Ja by som chcel ve¾mi pekne poïakova vetkým
obèanom naej obce, e sme mali ve¾mi málo problémov v rieení
medzi¾udských vzahov. Sme urèitou výnimkou oproti tomu, èo
vetko musia riei v iných obciach. Chcel by som poïakova aj
vetkým zamestnancom obce, predsedom a èlenom komisií a bol
by som ve¾mi rád, keby boli tieto mená aj zverejnené, lebo
èinnos, ktorú vyvíjajú komisie, si zaslúi poveda ïakujeme a
doda, e sme s prácou náho zastupite¾stva boli spokojní.
Pán starosta, ïakujem za rozhovor.
Otázky kládol Duan Miga¾a,
éfredaktor Porubských novín
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CIRKEVNÁ RUBRIKA
IME A POSILÒUJME SA V NÁDEJI
Pamiatke zosnulých
V tieto dni myslíme na naich drahých zosnulých. Spomienky na nich u niektorých ete pália, veï
len pred chví¾ou tu boli s nami a u ich niet.
U iných ostros rozlúèky u èas trochu zaoblil. No spomienky sa vynárajú, pribliujú
nám ich ivotný beh, ich zápasy, ich radosti,
spoloène preité chvíle s nami i ich veèer
pozemského ivota a bolestivý odchod. Toto
spomínanie v pochmúrnych dòoch prelomu
októbra a novembra by nás mohlo vies
k trudným mylienkam a beznádeji, keï vade okolo vidíme len znaky pomin ute¾nosti
a zániku. Preto je dobré, preto je lieèivé aj
v tomto èase prichádza na miesta, kde znie
slovo ivota, slovo o novom ivote, ktorý
prichádza od Boha. Ba práve v takomto
èase si viac ako inokedy máme monos
uvedomi, e dobré slovo je ako svetlo,
ktoré zaiari uprostred tmy. A takým slovom je vdy Boie slovo, ktoré nás má
formova poèas pozemského ivota
a v ktorom svetle bude raz ná ivot aj zhodnotený.
V Zjavení Jánovom môeme èíta
o kráse nového neba a novej zeme. A práve
v tomto svete majú miesto aj nai zosnulí.
Je to videnie, z ktorého dýcha rados z novej
budúcnosti, ktorú svojim vzkriesením otvoril
Jei Kristus a je to videnie, ktoré zoh¾adòuje i skutoènos, e musíme v tomto svete
plnom ¾udskej zloby a hriechu ete prechádza zápasmi, neraz i slzami, bolesou
a nakoniec smrou.
Stvorení sme boli na obraz Boí, urèení
na to, aby sme panovali nad stvorenstvom
a ili v spravodlivosti a svätosti pred Bohom. Avak tento Boí obraz v nás sme
poruili a odvtedy ijeme v odlúèenosti od
Boej blízkosti, naklonení kona zlo, obk¾úèení hriechom a smrou. A kvôli tomu i aj
miesto náho pobytu, naa zem a vesmír,
stvorené Bohom, nesú znaky poruenosti.
Na tomto mieste poruenosti vedieme svoje
zápasy, h¾adania, túby po lepom svete a
ivote.
A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupova z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu eníchovi... A poèul som mohutná hlas od trónu... zotrie im kadú slzu z oèí a smrti u
viac nebude ani smútku ani plaèu, ani bolesti u viac nebude, lebo prvotné veci za
pominuli. (Zjavenie Jána 21. kapitola).
Toto videnie je zobrazením Boieho nového sveta, ktorý sa raz stane skutoènosou a ktorý má by cie¾om náho zemského putovania. Avak nielen to. Tento Boí
nový svet sa má stáva skutoènosou u tu
na tejto zemi. Bude sa to stava skutoènosou vtedy, ak znovuzrodení Boou láskou
dokáu ¾udia vlieva aj iným ¾uïom vieru,
lásku i nádej Boieho nového sveta. A Boí

nový svet bude sa
stava skutoènosou tu na tejto zemi
vtedy, ak aj my
sami, obnovení Boou láskou budeme sa snai i ako noví
¾udia, Jeiom Kristom vykúpení. Rados
a dôvera v Neho nám budú pomáha prekonáva nae nedostatky a slabosti a budú
nás upevòova v istote, e koneèné slovo
nebude ma nenávis, ale láska, nie zúfalstvo, ale nádej, nie smr, ale ivot. Lebo
v naom kadodennom ivote sa ve¾mi èasto
stretávame s pravým opakom. Víazí nenávis a prehráva láska, ¾udí prepadáva zúfalstvo a vzïa¾uje sa im nádej. Je to tak
preto, e sme sa akoby odrazili ïaleko od
Boha. A práve preto vo chvíli ako je táto,
keï si pripomíname svojich milých zosnulých, stíme sa pred Bohom. Zastavme sa,
veï ná ivot je uponáh¾aný a sme plní
nepokoja. Beia nám dni a týdne ivota.
Kto iný nám dá príleitos, aby sme si ujasnili zmysel ivota i jeho poslanie? Kto iný
nám prehovorí do due ak nie Boh, Pán
ivota i smrti.
Potrebujeme nielen stíenie sa v ruchu
tohto sveta, my potrebujeme aj Boha. On
sa musí stá opä ve¾kým v naom ivote.
Jemu máme dovoli, aby nám usmeròoval
ivot svojím slovom, aby nás vyvádzal
z unavenosti a pochybnosti a privádzal
k novej radosti a istote.
V týchto dòoch s vïakou myslíme na
naich drahých zosnulých. Dávame priestor
pre vyjadrenie náho smútku i naej vïaènosti. Nechcime vak zosta len pri naich
smútkoch a len pri spomienkach, hoci
i vïaèných a úprimných. Nae spomienky
na naich zosnulých zasaïme do irokého
horizontu, ktorý nám otvára Boh svojou vernosou k nám. K Nemu upierajme svoje
srdcia. Lebo tam, kde je Boh, tam vládne
rados, tam u nie je såz, ani plaèu, ani
bolesti ani smrti. Tam hriech pominie
i vetko, èo nás delí od Boha, pôvodcu nového ivota. Zostáva len na nás, aby sme
z tejto nádeje ili, òou sa posilòovali, v jej
sile aj na naich zosnulých spomínali a v nej
poteenie a útechu nali aj v hodine vlastnej
smrti.
Mgr. Vladimír P a v l í k, evanj. farár

Bohosluobný ivot zboru

ivot v zbore prebiehal bez nejakých ruivých momentov, zúèastòovali sme sa pravidelných bohosluobných stretnutí. Snáï len
pripomenieme, e:
 25. júna sa zúèastnil ná spevokol Fidelitas pravidelného stretnutia prehliadky spevokolov v Liptovskom Jáne, kde nás reprezentoval viac ako dôstojne.
 2. júla sme mali slávnostné ukonèenie
kolského roku s poehnaním detí a pedagógov
 9. júla sme mali slávnos konfirmácie.
Konfirmovaní boli: Peter Kováè, Richard Jureèka, Lenka arafínová, Pavel Beko, Michal Ho¾uka. Zároveò sme pozdravili, u
tradiène tých, ktorí boli konfirmovaní pred
50. rokmi, teda v roku 1956.
 3. sept. sme na spoloèných slubách
Boích prosili o Boie poehnanie pre
vetkých naich iakov a pedagógov, ktorí
si zároveò dali poehna pred oltárom.
 24. sept. sme si slávnostnými slubami
Boími pripomenuli 73. výroèie postavenia
a posvätenia náho chrámu.
Predsedníctvo cirkevného zboru informuje:
Slovom Boím a modlitbou si dali poehna:
- Martin Mindek a Zuzana Sotáková
- Nicholas Seybert (USA) a Lucia Antalová
- Zachary Wielnuns (USA) a Lenka Jakabèinová
- Igor Kozák a Andrea Cibáková
- Alojz Bajèí a Eva Jureèková
- Mathew Pimble (Anglicko) a Martina Verèíková
- Tomá Slezák a Michaela Géciová
- Michal Radiè a Eva Peovská
- Ján Guoth a Katarína Potanèoková
- Juraj Hric a Janka Váleková
Èo Boh spojil, èlovek nerozluèuj!
V uplynulom období sme krstili:
Lukáa Berzetyho, Luciu Bazelovú, Olivera
Kováèa, Zuzanu Jureèkovú, Michala Bajèiho, Karolínu Kunovú, Soòu Oravcovú, Radovana Víta Koláøa a Tomáa Petereca
Kto uverí a pokrstí sa bude spasený!
V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom
období rozlúèili s týmito naimi blízkymi:
Branislavom Piatkom  62 r.
Jozefom Bartánusom  zborovým dozorcom náho cirkevného zboru  83 r.
Zuzanou Niòajovou  86 r.
Milanom Kováèom  60 r.
Ja som vzkriesenie a ivot, kto verí vo
mòa bude i aj keï umrel.
Prajeme Vám do ïalích dní hojnos Boieho poehnania a plnos Jeho milosti.
Predsedníctvo cirkevného zboru
Závaná Poruba

Váené rodiny, bratia a sestry,
priatelia a známi!
Za Vae milé blahoelanie k môjmu
vzácnemu, z Boej milosti a lásky darovanému ivotnému jubileu, Vám srdeène ïakujem. Kie dobrotivý Pán
Boh vypoèuje Vae elania a zostane aj
pri Vás a Vaich drahých so svojím
boským poehnaním na dui i tele a
korunuje aj Vae dni a roky svojou milostivou ochranou a pomocou, láskou a
pokojom. . 1 a 111.
ThMgr. Ján Jágerský, ev.a.v. farár v.v. Preov 8.6.2006
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Prosili Boiu pomoc
V stredu 6. septembra po svätej
omi tyria iaci naej koly krátkymi veríkmi prosili o Boiu pomoc a ochranu v kolskom roku 2006/07.
Svätú omu spolu s duchovným otcom J.
Garajom slúili i dvaja po¾skí kòazi, ktorí
navtívili nau kaplnku.
17. septembra priniesli rodièia Tkáèoví
spolu s krstnými rodièmi i ïalími príbuznými do Boieho chrámu svoju dcérku, aby
prijala sviatos krstu. Pokrstil ju dôstojný
pán Ján Garaj a dostala meno Katarína.
Blahoeláme.
Hedviga arafínová

Mariánsky výstup na Poludnicu

U po tretíkrát sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. 9. 2006), patrónky
Slovenska, konal výstup na Poludnicu, ktorý organizovali rímskokatolícki kòazi
z Okolièného. (minulý rok sa výstup nekonal pretoe v tom termíne bola celodiecézna akcia v Levoèi). Prvýkrát výstup zaèínal v Závanej Porube a pod¾a úèasti môeme kontatova medzinárodnú úèas.
O deviatej sa zili malí i ve¾kí, vetci plní
odvahy a vïaènosti Pánovi za krásne sa
ukazujúci deò. Nároènos výstupu zjemòovala dobrá nálada, milé rozhovory
a ¾ahaèkou boli nádherné výh¾ady. Pol
hodiny pred dvanástou sa Poludnica premenila na obèerstvovaciu stanicu. Chlebíky, keksíky, èajíèek i cukríky  skrátka vetko, èo do batôteka vloila mamina milujúca
ruka. Medzitým okolièiansky pán kaplán
Miroslav Lettrich spolu s minitrantami pripravili vetko potrebné pre slávenie svätej
ome v nadmorskej výke 1549 m n m. Po
nároènom výstupe a posilnení obsahom batôkov program pokraèoval duchovným povzbudením prostredníctvom Boieho Slova,
spoloènou modlitbou a sv. prijímaním.
V príhovore pán kaplán prirovnal výstup na
Poludnicu k duchovnému ivotu, kde tie
nie je a také dôleité, akým tempom stúpame, ale e sa zídeme na vrchole. Aj z vlastnej
skúsenosti pripomenul, e aj keï si niekedy
myslíme, e u nevládzeme, predsa s Boou
milosou pomáhajúcou máme silu ís ïalej.
Na záver vetkých pochválil, no najmä tých
najmeních, ktorých sa tohto roku veru zilo
neúrekom. Pevne veríme, e tohtoroèná pú
na príhovor Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska prinesie hojné ovocie
nám vetkým.
Sr. Novicka z klátora v Okoliènom

 Svätá oma na Poludnici 15. 9. 2006
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Karlov most si mono prenaja za vye
milión korún na deò
i v Prahe znamená vedie hovori anglicky a by priebojný
Srdce Európy, Stoveatá alebo Matièka Praha. Aj tak sa zvykne hovori o hlavnom
meste Èeskej republiky. Toto mesto vak v posledných desaroèiach viac pripomína
svetovú metropolu ako dávne sídlo èeských krá¾ov, èi miesto obèianskych povstaní
a vzbúr.
Praha v èíslach
K decembru roku 2004 na rozlohe pribline 500 km tvorcových ilo takmer milión
dvestotisíc Praanov. Avak skutoèný poèet ¾udí ijúcich, pracujúcich èi len vegetujúcich
v tomto nesporne príalivom meste sa nedá ani len odhadnú. Nie je toti ve¾mi aké
nájs si tu ubytovanie, slunú prácu a zaèa tak nový ivot. Podmienkou je ovláda cudzí
jazyk (prevane angliètinu) a by priebojný. Praha je jedným z mála èeských, ale
i slovenských miest, kde je dopyt po pracovnej sile stále väèí ako jej ponuka.
Mestom preteká rieka Vltava v dåke 31 km. Na tomto úseku ju pretína celkom 18
mostov  èi u dopravných, eleznièných alebo len pre chodcov. Z nich je najznámejí
Karlov most, ktorého základný kameò postavil Karol IV. v roku 1357. Len pre
zaujímavos uvediem, e v sobotu 26. augusta 2006 si most za symbolických milión
stotisíc korún prenajala svetová módna znaèka Louis Vuitton, ktorá tu poriadala firemný
veèierok. To bol prvý deò za posledných pribline 40 rokov, kedy bol most pre
verejnos uzavretý.
Údajný poèet 500 veí, ktoré sa týèia nad siluetou mesta dáva èeskej metropole
právoplatný prívlastok stoveatá. O priemernej nadmorskej výke (253 m n.m.) èi
priemernej roènej teplote (9 stupòov Celzia) a o mnohých iných zaujímavých informáciách
sa viac dozviete na webovom serveri Prahy www.praha-mesto.cz.
Praha, Prague, Praga, Prag
Hovori o Prahe ako o èeskom meste je dnes skutoène u trúfalos. Denne sem prúdia
tisíce turistov z celého sveta. Prejs sa centrom znamená vráa do organizovaných
skupín dôchodcov z Japonska, Èíny, Nemecka, Talianska, Ruska, USA a mnohých
iných krajín. Vyhýba sa trúfalo obleèeným tínederom taktie z celého sveta, ktorí
z jedného lokálu vyjdú a do druhého vojdú. A ak náhodou stojíte niekde s mapou
a snaíte sa zorientova, je dos moné, e sa pri vás pristaví starí pán èeskej národnosti
a so slovami: You are here, (vy ste tu) vám prstom ukáe, kde ste. Prejs sa teda
pokojne po kultúrnych pamiatkach Prahy je naozaj nemoné.
Multikultúrnos Prahy vak nespoèíva v skutoène rozvinutom turistickom ruchu, ale
v cudzincoch, ktorí sú u súèasou kadodenného komerèného i nekomerèného ivota
mesta. Mnostvo nadnárodných firiem, medzinárodných spoluprácí a zahranièných
partnerstiev, ktoré sú v praskom biznise èasté, dávajú priestor cudzincom h¾adajúcim
lepí ivot iroké pole pôsobnosti. Nie je preto nièím prekvapujúcim, e vám telefón
zdvihne anglicky hovoriaci Francúz, alebo e máte obchodné jednanie so Slovákom, ba
dokonca, e vaim lekárom je Japonec. Hovori v Prahe svetovým jazykom je otázkou
preitia.
Èo si o tom myslí Praák?
Stretnú rodeného Praáka sa stáva raritou. Ale, ak ste sa prisahovali, pocit akejsi
spolupatriènosti k nim získate vïaka jedineènej atmosfére rýchlo. Avak by Praákom
a Praákom je stále rozdiel.
Rodení Praania nikdy necítia rýchlos a tlak, ktorý vo vás toto mesto ako
v prisahovalcovi vyvoláva. Takmer nikdy si nepreli kultúrne pamiatky a ak nemusia,
tak na Václavské námestie a na Karlov most dobrovo¾ne nejdú  pri predstave mnostva
turistov ich chytá fóbia. Nadávajú na dopravu, na vysoké ceny energie a nájomného, ale
Prahu milujú u len preto, e je to Praha a e sa tam narodili. Majú radi pocit centra
pozornosti, prístup k informáciám z prvej ruky (predsa len sa to do meních miest z toho
hlavného dostáva pomalie a èastokrát skreslené) a vdy, keï môu, odchádzajú èo
najrýchlejie na svoje vidiecke sídla.
Praha je naozaj bohatá  nielen kultúrne
i kultúrne v Prahe nie je iadny problém. Staèí ma vo¾ný èas a peniaze. Od tých
povrchnejích atrakcií, ako sú obrovské multikiná, zábavné parky k mnostvu malých
divadiel, kabaretových kaviarní, undergroundových klubov, taneèných zábav, koncertných
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predstavení a po skutoène novodobé umelecké smery virtuálnej
reality, poèítaèovej hudby a umelej inteligencie. Niekedy pochopi
ten daný kultúrny zámer správne vyaduje zvlátnu pozornos.
Tento rok urèite vtipne pôsobí výstava toaletných mís, umývadiel,
bidetov a rozlièných predmetov hygienického charakteru
usporiadaných do akýchsi stromových kontrukcií. Toto skvostné
dielo je prístupné priamo na Václavskom námestí.
Fakt, e Praha nie je bohatá len kultúrne, sa snaím dokáza u
od zaèiatku reportáe. Je bohatá na turistov, cudzincov veobecne,
zábavné podniky, poskytovate¾ov sluieb  je niekedy ve¾mi
aké vybra si toho správneho, ale hlavne je bohatá ako mesto.
Rozpoèet magistrátu na rok 2006 sa pohyboval okolo 40 miliárd
èeských korún. Napríklad, ak ste nezisková organizácia pôsobiaca
v oblasti kultúry, tak ste mohli v minulom roku v grantovom kole
mesta iada o finanènú podporu a do výky 30 miliónov. Je to
opä jeden z faktorov, preèo nemôeme Prahu porovnáva takmer
so iadným iným èeským alebo slovenským mestom. Jednoducho
je centrom obchodu, sluieb, medzinárodných záujmov a dokáe
to patriène vyui.
Srdce Európy tak, ako ho mono nepoznáte
Ako turista Prahu pravdepodobne u poznáte. Èo vak pozná
iba èlovek, ktorý tu ije dlhie, je urèite obrovské mnostvo
ve¾kých parkov, ktoré sa rozprestierajú po celom meste. Na
demontráciu spomeniem snáï len Stromovku, Strahov, Petøín,
Divokú árku a Hostivaø. Sú to nádherné miesta s mnostvom
stromov, vodných plôch, èasto nádhernou flórou i faunou. Èlovek
má vak stále pocit, e je v meste. Jednak kvôli neutíchajúcemu
hluku dopravy a potom pod¾a mnostva ¾udí, ktoré tu stretne.
Nikde vo vo¾nej prírode nenarazíte na desiatky ¾udí naraz. Tu je
tomu bohuia¾ inak. Tak ako vy, aj vetci tí okoloidúci tu h¾adali
útoèite pred stiesneným priestorom mesta.
e sa dá nájs v èeskej metropole miesto, kde vidno hviezdy
a spievajú sa trampské pesnièky, som donedávna neverila ani ja.
Kým som nebola pozvaná na oslavu narodenín do záhradkárskej
oblasti na brehu Vltavy. Podnik sa volá U Budyho a cesta k nemu
je priam poetická. Vyjdete z elektrièky èíslo 3 na zastávke Libeòský
most. Idete rovno po rozbitej ceste, v¾avo autobazar, vpravo
nábytkobazar a pred vami malé záhradkárske chatky
s neporiadkom okolo. Tu vás pohltí atmosféra kvetov, domácich
plodín a pokojného umenia listov stromov. K Budymu chodí
stála partia ¾udí s gitarou a malým zoitom so zoznamom pesnièiek,
ktoré majú vo svojom repertoári. Nenechajú sa rui náhodnými
návtevníkmi, ktorí si chcú s nimi aspoò na chví¾u oddýchnu od
runého ivota Prahy a zaspievajú vám dokonca na elanie.
Karolína Brosková,
poslucháèka Karlovej univerzity, Praha

Je to u viac ako 300 rokov, èo anglický kapitán James
Cook pri svojej spiatoènej plavbe z ostrova Tahiti náhodne
objavil Terra Australis Incognita  neznámu junú zem.
Dnes tento kontinent nesie názov Austrália a teí sa mimoriadnej ob¾ube nielen medzi jej samotnými obyvate¾mi, ale
aj medzi návtevníkmi, ktorí sem prichádzajú, aby spoznávali ivot a krásy tohto zaujímavého kontinentu. Pred èasom
som sa jedným z nich na dlhiu dobu stal aj ja.
O Austrálii, ktorá je ako jediná na svete samostatným
kontinentom a tátom zároveò (Austrálsky zväz) u bolo
napísaných ve¾a kníh, èlánkov a túdií. Hádam medzi najzaujímavejie údaje z nich patria tie, e vzdialenos medzi stredom Európy a stredom tohto najsuchieho svetového kontinentu je 16 000 km, väèina obyvate¾stva sa sústreïuje vo
ve¾kých mestách na pobreí (z celkového poètu 20 mil. obyvate¾ov ije len tu v Sydney takmer jedna tvrtina z nich)
a asi najzaujímavejím je fakt, e kadý piaty Austrálèan sa
narodil mimo Austrálie.
Na junej pologuli sú roèné obdobia vymenené
Pre Austráliu som sa rozhodol v priebehu minulého leta, liptovského leta  pretoe tu na
junej pologuli sú roèné obdobia vymenené.
Vybavovanie potrebných formalít bolo pomerne komplikované. Doteraz si ve¾mi ivo spomínam aj s odstupom èasu, keï som si na
internetovej stránke Austrálskeho imigraèného úradu (www.immi.gov.au) preèítal èo vetko je potrebné na udelenie austrálskeho tudijného víza, ktoré umoòuje legálny vstup a pobyt v tejto krajine. Zdalo sa mi to v porovnaní so iadosou o predchádzajúce
americké víza takmer nezvládnute¾né. Spolu viac ako 60 dokumentov so iadosami, bankovými výpismi, splnomocneniami,
zdravotnými správami, poisovacími formulármi, motivaènými listami... Keïe som ale vetko detailne pripravil dopredu, na
Austrálskej ambasáde vo Viedni (na Slovensku Austrálèania svoje ve¾vyslanectvo nemajú) som dostal tudentské víza na poèkanie, èo ma ve¾mi prekvapilo, pretoe pod¾a slov môjho austrálskeho imigraèného agenta je toto dnes takmer nemoné.
Prvé dni na opaènom konci sveta boli celkom zaujímavé  u
len keï si zoberiete, e pri mojom odchode z Poruby, kde bol
vade sneh, trvalo teploty pod nulou a zimná sezóna na Opalisku
sa práve rozbiehala, v Sydney kam som sa po 24 hodinách letu
dostal s krátkym medzipristátím v Kuala Lumpur bolo vetko
naopak  leto sa rozbiehalo, teplomer ukazoval cez deò 38
stupòov a ¾udia sa ponáh¾ali na pri¾ahlé pláe, ktorých je v Sydney
neúrekom  to jednoducho treba zai! A o tom, e som sa
dostal naozaj skutoène na opaèný koniec sveta som sa presviedèal deò èo deò  vetko tu funguje naozaj down under, èie
dole hlavou  resp. minimálne inak ako u nás na Slovensku. U
len prechod cez cestu môe èloveku robi prvé dni problém 
Austrália s ïalími 52 tátmi sveta tvorí obrovské impérium pod
názvom British Commonwealth na èele ktorého stojí Krá¾ovná
Elizabeth II. a preto sa aj v tejto krajine jazdí rovnako ako
v Anglicku  po ¾avej strane, take na kadom prechode si
musíte dáva pozor na autá prichádzajúce sprava. V prípade, e
chcete aby vám autobus zastal na zastávke, musíte na vodièa
vdy máva. Ak chcete navtívi potu, pohostinstvo, banku
alebo inú verejnú budovu, musíte si zväèa da dole iltovku
a slneèné okuliare  inak sa môe sta, e vás ochranka nevpustí
do budovy, pretoe bezpeènostné kamery vám nevidia do tváre.
Rovnako musíte ma v prípade návtevy noèného klubu obleèené aspoò dlhé nohavice, trièko a zatvorené topánky (opä kvôli
bezpeènosti, aby vám niekto v tlaèenici nezlomil prst na nohe
alebo nevylial teplý nápoj priamo na telo). Samozrejmosou je,
e na kadom kroku od vás vyadujú nieèo ako na Slovensku
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Opera v Sydney
obèiansky preukaz. Tu sa to volá ID  na ktorom je vdy
najdôleitejí dátum narodenia. Ak máte pod 18 rokov, resp. pod
21 alebo pod 25, ve¾a vecí sa pre vás stáva nemoných (èo sa
mòa naastie u netýka). Okrem toho si Austrálèania potrpia na
rôzne certifikáty na kadom kroku  jedným z najdôleitejích je
asi tzv. RSA certifikát, ktorý vás ako povedzme krèmára alebo
barmana alebo èaníka oprávòuje nalieva alkohol. Dôleitý je
vak fakt, e v prípade e na klientovi vidíte, e u má dos,
vaou zákonnou povinnosou je odmietnu mu nalia a v prípade
jeho agresivity privola políciu. Nehovoriac, e Austrálèania
v parlamente presadili zákon o tzv. Free smoking zones èo
v praxi znamená, e fajèenie v retaurácii, pohostinstve alebo
bare je takmer nemoné (èlovek si tam môe zájs bez toho, aby
sa bál nepríjemnej cigaretovej arómy ako tomu èasto býva u nás
doma). A keï sme u pri alkohole a cigaretách (aj keï mám
pocit, e práve na túto oblas asi nie som ten najpovolanejí) 
viete, e v Austrálii podobne ako v iných tátoch nedostanete
alkohol v obchode ako je to u nás na Slovensku? Na tieto úèely
slúia peciálne obchodíky s názvom Bottle Shop (obchod
s f¾aami), na prevádzku ktorých treba opä peciálny certifikát
tak ako na otvorenie retaurácie v ktorej chcete podáva aj
alkoholické nápoje  získanie týchto povolení je tie nekoneèný
príbeh a èasto sa konèí neúspene. Preto je moné, e natrafíte na
retauráciu kde sa síce dobre najete, ale alkoholu iadneho druhu
sa nedoèkáte  jedine, e si prinesiete svoj vlastný, pretoe aj
toto je v Austrálii moné a bene zauívané aj keï to znie asi
èudne. Skrátka ve¾a vecí tu funguje v tomto smere úplne inak ako
u nás doma a v prípade, e by sa podobné princípy mali uplatòova v naej krajine, tak mám pocit, e by minimálne èas obyvate¾stva ob¾ubujúca cigarety a alkohol silne protestovala, prièom
tu to nikoho ani len nenapadne.
Je toho ve¾a, v èom je Austrália iná
Postupom èasu si èlovek zvykne na nový spôsob ivota  aj na
to, e haluky s bryndzou si môe maximálne prezera tak na
obrázku, e autá Opel sa tu predávajú pod znaèkou Holden, e
viac ako polovica z mojich austrálskych kamarátov v ivote nevidela naivo sneh, e za vodu sa tu zväèa v domácnostiach neplatí
napriek tomu, e jej je nedostatok, e najznámejie exportné
svetové austrálske pivo Fosters tu nikto nepije, pretoe je vraj
najhorie na svete, e vír v umývadle sa tu toèí na inú stranu ako
na severnej pologuli, e hviezdy na oblohe je vidie úplne inak
ako keï sa na ne pozeráme napríklad z Poludnice, e faktúry za
dodaný tovar sa tu oficiálne nikdy neplatia na èas (tým sú austrálske firmy smutne preslávené pod¾a môjho uèite¾a zo koly nielen
doma, ale aj v zahranièí) ... A tak ïalej, a tak ïalej  skrátka je
toho ve¾a v èom je Austrália iná ako ivot u nás doma.
Ale aby som sa nevenoval len takýmto okrajovým veciam 
ivot tu dole je pre mòa osobne zaujímavá skúsenos. Austrália
je multinárodnostná krajina. Urèite viac ako ktoráko¾vek iná
krajina na svete  a je to tu pozna. Nielen moji susedia v mestskej
èasti Rockdale kde v Sydney bývam (Sydney ako také je mono
ve¾ké ako L. Mikulá, zvyok sú predmestia so samostatnými
mestskými zastupite¾stvami a starostami) sú z vetci z Ázie, ale aj
spoluiaci v kole (tudujem medzinárodný obchod a marketing
na súkromnej kole, ktorú si financujem tak ako je to tu zvykom
sám z peòazí, ktoré tu zarobím) sú predovetkým z Japonska,
Pakistanu, Indie, Malajzie, Filipín, Èíny, Indonézie, Kórei, Hong

Kongu, ale nájdu sa aj výnimky  Anglicko, panielsko, Brazília
alebo dokonca Slovensko a èo viac priamo L. Mikulá, èo ma
mierne okovalo, keï som sa vlastne stretol v jednom roèníku
s mikuláskym spolurodákom (Michalom Durmanom). A práve
to je ve¾mi zaujímavé  kadá kultúra prináa nové veci a poznania.
Porubské noviny na internete aj v Austrálii
Na internete som si pred èasom preèítal posledné vydanie
Porubských novín. Okrem iného som tam postrehol aj reportá
o výmennom pobyte skupiny Dánov u nás v dedine. V tejto súvislosti mi napadla mylienka  ako by sa asi u nás cítili na
rovnakom pobyte ¾udia z podobnej dedinky ako je tá naa, keby
boli povedzme z Indonézie alebo Pakistanu a ako by sme sa cítili
my u nich? Nie sú nae kultúry a svety vzdialené nato¾ko, e by
sme dokázali nájs vôbec spoloènú reè? A práve toto je tu
v Sydney skutoène zaujímavé  aj keï rozdiely medzi Európou
a Austráliou sú obrovské a èloveku istý èas trvá kým vetko
pochopí, vzájomné fungovanie a spolupráca národov a národností
je tu obdivuhodné. Niekedy mi je v duchu do smiechu keï
pozerám na internete slovenské správy, v ktorých sa niektorí
politici bijú do pàs a ukazujú podivným spôsobom svoju národnú
hrdos tým, e provokujú a uráajú iné národy a meniny.
V Austrálii je to presne naopak  kadá firma tu má multinárodnostné portfólio ¾udských zdrojov a kadý sa tu snaí vychádza
s kadým ako s rovnocenným (aj keï mono nehovorí anglicky
tak ako rodení Austrálèania). Èi je to u u nás v kole, alebo
v práci, na ulici  kdeko¾vek.
Na druhej strane si vak Austrálèania stráia napríklad dovoz
potravín  okrem ve¾mi striktnej kontroly a obmedzenia potravín
zo zahranièia (nikdy si neberte so sebou iadne èerstvé potraviny
do AUS v lietadle, lebo to nie je povolené rovnako ako ma
pinavé topánky, ktoré môu spôsobi zneèistenie pôdy) kladú
dôraz na presadzovanie po¾nohospodárskych produktov dopestovaných na území Austrálie. Pred èasom som sa zúèastnil na
konferencii vládnej Austrálskej robotníckej strany (Australian
Labor Party). Okrem iného tu bol aj zdôraznený fakt, e Austrália
ostro bojuje proti dovozu akýchko¾vek potravín zo zahranièia
a vo vetkom sa snaí by samostatná. Tento fakt som si neskôr
overoval v praxi  priznám sa, e doteraz som v obchodoch
nenaiel potravinársky výrobok (ovocie, mäso, zeleninu, víno a
iné nápoje), ktorý by bol dovezený zo zahranièia. V tomto sa
snaí by Austrália samostatná  aj keï je pravda, e Slovensko
má v tomto smere zloitejiu pozíciu, pretoe nae územie nezasahuje do vetkých podnebných pásiem a neviem si celkom predstavi pestovanie pomaranèov alebo banánov u nás doma èo je
tu naopak úplne bené.
Je teda toho naozaj ve¾mi ve¾a, èo ma na tejto krajine zaujalo
nielen na prvý poh¾ad. Austrália je ve¾mi rozvinutá krajina,
s obrovskou rozlohou, s neobyèajne drsnou ale krásnou prírodou a hlavne s ve¾mi príjemnými ¾uïmi ochotnými vdy pomôc
za kadých okolností. Áno, aj tu majú ¾udia svoje problémy
a starosti, ale akosi to vetko berú celé pokojnejie. Nikam sa
neponáh¾ajú, radi sa stretávajú na plái pri rodinných Barbeque
do neskorého veèera, sú k sebe milí, vdy dodrujú pravidlá
cestnej premávky (je tu ve¾mi prísny zákon o cestnej premávke
a nikto si nedovolí jazdi tak ako to vidíme na naich cestách),
ve¾a cestujú po svojej krajine, navtevujú univerzity tretieho
veku, nenadávajú na politiku a azda najväèí rozdiel je, e Vianoce sa tu slávia bez snehu na horúcich pláach pod palmami
a namiesto obrázkov sobov ahajúcich deda Mráza sa tu pouívajú obrázky klokanieho vianoèného sprievodu.
Tak takáto je teda Austrália z môjho poh¾adu  nedá sa do
pár riadkov napísa úplne vetko, èo ma tu zaujalo alebo prekvapilo. Je toho ïaleko viac. Asi najlepí recept je sem prís, ma na
vetko dostatok èasu a presvedèi sa na vlastné oèi. Niè to vak
ale nemení na tom, e Liptov a naa dedinka je pre mòa stále
najkrajia èas sveta so vetkými ¾uïmi, prírodou a miestami
ktoré doma máme. Pozdravujem vetkých èitate¾ov do Závanej
Poruby z ïalekej Austrálie a teím sa, keï sa zasa vrátim domov.
Mgr. Michal Staroò
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Ubúdajú vèelári, ubúda aj vèiel
RUDOLF GALKO
Keby nebolo vèiel, nebolo by ani
potravy. Vedci vypoèítali, e ak by
vèielky zmizli zo sveta, zostali by
¾uïom asi tyri roky ivota. A to je
memento. Preto hovoríme o vèelách
a vèelároch.

svoj tandard v technike a chove vèiel.
Vèelári u mali medomet na vytáèanie
medu a vèelie príbytky (úle) boli stabilizované svojimi rozmermi a kvalitou.
Ve¾ký rozmach v naej obci, èo do
poètu vèiel (ú¾ov), nastal príchodom
mlynára a vèelára pána veca. Bolo to
okolo rokov 1942-48. Kde dnes býva L.
Valach, bol mlyn poháòaný vodou, tam
mlel múku a vèeláril s Matejom
I¾anovským (Hrubkým, krèmárom). V
záhrade za humnom mali okolo 120 ú¾ov.
V tých èasoch u vèelárilo nieko¾ko
ïalích vèelárov - Ján Kamien, vec,
I¾anovský Matej (krèmár) - neskorie
Matej Lean (spod Hrádku), Ján Niòaj
(Peèo).

Roky 1948-55

 Vèely ijú na celom svete a vade prináajú
ve¾a úitku. ihadlom sa len bránia. R. Galko
zasvätil do tajov vèelárenia aj éfredaktora
Porubských novín (na snímke v¾avo). Take
vèiel sa netreba bá.

Roky 1920-27

Kedy a kto vèeláril v naej obci viem z
debát a posedení u zosnulých vèelárov
Jána Kamiena a Mateja I¾anovského
(Hrubký, krèmár), ako i zo svojho
pôsobenia so vèelami a taktie z písomných podkladov spolku Slovenský zväz
vèelárov, kde pôsobím dlhé roky ako
dôverník za nau obec v rámci zoskupenia
v oblasti mesta Liptovský Mikulá.
Zo slov pána Kamiena viem, e prvý
vèelár v naej obci bol tepita Ján (spod
Hrádku) a úlek Michal z vyného konca
dediny  vèelárili pribline v rokoch 192027. Vèelárilo sa v tzv. dlabákoch a
slamených ú¾och. Vyberanie medu od vèiel
bolo nároèné. Jedni vèelári vèely vysírili,
iní odtrhovali vystavené plásty s medom.
Keïe medomety na vytáèanie medu ete
neboli, med z plástov sa vytláèal rukami
a cedil sa cez sito. Taký systém vládol v
tých èasoch a dotklo sa to aj naich prvých
vèelárov. A to tepitu Jána, Kamiena Jána
a úleka Michala, ktorý býval v susedstve
dneného obchodu P. Mlynèeka.
Moje poznatky plynú do minulých
rokov, keï som bol ete chlapcom. Boli
to roky 1940-41-45, vèelárstvo malo u

Po skonèení II. svetovej vojny záujem o
vèelárenie stúpol, boli to roky 1948 - 55.
Vèelári zaèali: Milo Mía, Rudolf Galko,
Peter Rúfus (pri kultúrnom dome), ¼udovít
Niòaj, Martin Niòaj.
Prili ïalie roky a s nimi aj ïalí vèelári.
Vtedy u existoval Spolok slovenských
vèelárov, avak nie vetci porubskí vèelári
boli registrovaní v tomto spolku. Existuje
písomný záznam, asi z roku 1975, s
menami nasledovných vèelárov: Jozef
Bartánus 5 ú¾ov, Adolf Bendík 4 úle,
Rudolf Galko 11 ú¾ov, Pavel Hladký
(Kunier) 3 úle, Ján Jágerský (farár) 14
ú¾ov, Ing. Pavol Jurèo 7 ú¾ov, Ján Kamien
15 ú¾ov, Jaroslav Kováè 3 úle, Ján Lean
(spod Hrádku) 8 ú¾ov, Milo Mía 6 ú¾ov,
¼udovít Niòaj 6 ú¾ov, Martin Niòaj 10
ú¾ov. Na tomto zázname je 13 vèelárov,
ktorí spolu obhospodarovali 95 ú¾ov.
Prelo ïalích 8-10 rokov, roky rozvoja,
ale s akosami. Objavil sa vèelí klietik
(Varoa Jacobsoni). Písal sa rok 1983,
jeseò, keï sa pristúpilo k organizovaným
postupom lieèenia zamorených vèelstiev.
Dnes si vèely lieèi kadý vèelár sám.
Ïalí písomný doklad z 12.3.1984 uvádza,
e 18 vèelárov vlastní 144 ú¾ov so vèelami.
Zoznam uvádza: Jozef Bartánus 8, Br.
Blian 8, M. Blian 8, Rudolf Galko 14,
Pavel Hladký 3, Dr. Jaroslav Hala 2, Ján
Jágerský 25, Ing. Pavol Jurèo 7, ¼udovít
Jaèala 10, Ing. Miroslav Mlynèek 4,
Vladimír Mlynèek 4, Milo Mía 8, Ján
Kamien 16, Jaroslav Kováè 3, Ján Lean
4, Ján Niòaj 4, Martin Niòaj 10, Pavel
tepita 2. Toto bol najväèí stav vèelárov
a vèelích rodín v histórii Závanej Poruby.
V ïalích rokoch viac vèelárov ubúdalo
ako pribúdalo. Dokazuje to úradný spis z
roku 1995, ktorý uvádza u len 10 vèelárov
a to: Jozef Bartánus, Ing. Kvìtoslav
Èermák, Rudolf Galko, ¼udovít Jaèala,

Ing. Pavol Jurèo, Milo Mía, Ruena
Kamienová, Ing. Miroslav Mlynèek,
Vladimír Mlynèek, Ján Niòaj.

Rok 2005

Vèelárstvo v naej obci èo do poètu
vèelárov nenarastalo, ale ïalej ubúdalo, èi
pre starobu, alebo z iných príèin. Keï
sme sa dostali do ïalích 10 rokov a písal
sa rok 2005, nastala neuverite¾ná situácia.
Zoznam vèelárov obsahuje u len tri mená:
Dr. Èermáková, Rudolf Galko, Ján
Faanok z Lipt. Mikuláa. V Porube má
vak len vèely a pribudol nám ïalí vèelár
Ing. Farárik, ale vèely má zas mimo obce.
To je dnená skutoènos.
O vèelároch a záujemcoch by som mohol
mnoho napísa, bolo ich dos, èo mali
záujem, niektorí aj zaèali, ale rýchlo aj
skonèili: napr. Milan Janák, Ivan Oko,
Ján Kabzan - taký je ivot. Dnes je situácia
taká, e v obci máme o dve tretiny menej
vèelstiev ako pred 10 rokmi, ale táto
situácia je aj na celom Slovensku, ba aj u
susedných tátov.
V èasopise VÈELÁR v posledných
èíslach 6 a 7 vedeckí pracovníci Ing.
Èavojský a Ing. Maèièka ve¾mi otvorene
opisujú túto situáciu a budúcnos vèelárstva
oznaèujú za neistú ako u nás doma, tak
aj mimo nás. Problémom sú vak medy
dováané zo zahranièia - Èíny, Vietnamu,
Argentíny a iných tátov. Ich kvalita je
problematická. Preto dovezené medy
niektorí pracovníci vylepujú naim
slovenským medom, aby im vylepili chu
a dosiahli lepie vlastnosti. Problém
ïalieho rozvoja vèelárstva bude treba
riei v rámci celej EÚ. Vzniká obava z
nedostatku ope¾ovaèov pre plodiny, èo
má za následok zniovanie úrody.
Slovenské medy ako i medy z náho
revíru sú kvalitné a v zahranièí vyh¾adávané. Priemerné roèné spotreby medu
náho obyvate¾stva v porovnaní so tátmi
EÚ sú nieko¾konásobne niie. Dúfame,
e situácia aj u nás sa bude meni a
vylepova, veï med je vzácna lieèivá

 Vèelár Rudolf Galko vo svojom krá¾ovstve
vèiel.
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V Porube sa vetky I¾anovky vydarili

 Jeden z posledných vèelínov v Závanej
Porube. Vèelín patrí autorovi tohoto èlánku.

potravina - obsahuje glukózu (hroznový
cukor) - fruktózu (ovocný cukor) sacharózu - dextríny - bielkoviny viazané
s inými látkami ako i vo¾né kyseliny.
Keï spomíname vèelárov, spomeniem aj
medy, ktoré ich prièinením produkujú vèely.
Med delíme na - kvetový - mieaný medovicový a z iných sladkých rastlinných
tiav.
Pre zaujímavos uvádzam, aký dôleitý
význam má farba medu a jeho krytalizácia,
ktorá sa v naom revíri môe vyskytnú.
Iná situácia vzniká, keï je med zakúpený
v obchodoch dodaný ve¾kopodnikate¾mi.
Med z ovocných stromov - jasná farba dobrá vôòa i chu - ¾ahko krytalizuje.
Med z repky olejky, ohnice - farba ltá a
citrónová, ¾ahko krytalizuje. Med z
lúènych kvetov - farba do lta a hneda dobrej chuti - dlhie tekutý, med z ïateliny
- farba ltkavá a ltá - výborná chu krytalizuje, med medovicový - je tmavej
farby od èervenohnedej a po tmavohnedú - výbornej chuti - dlhie tekutý.
Poznamenávam, e med obsahuje najdôleitejie prvky potrebné na zachovanie
ivota a na výstavbu tela. Obsahuje látky
potrebné pre mladý i starý organizmus,
nakoniec výivné látky iada kadé telo.
Deti môu med uíva od jedného roka
ivota. Niektorí konzumenti skrytalizovaný med povaujú za nekvalitný. Je to
omyl. Skrytalizovaný med má tú istú
biologickú a energetickú hodnotu ako med
v tekutom stave. Ak je skrytalizovaný,
môme si ho upravi zohriatím do 50 o C,
tento stupeò treba ale dodra. A nakoniec
nezabúdajme, e med je ve¾mi dobrý
pomocník pri zaváraní ovocia a zeleniny.
Pouíva sa miesto cukru.

Zlatý med, sladký med,
to je pochúka!
Vzal som ho, vraví kvet,
slncu zo súdka.

Ako viete pekne písa, prihovoril sa
starosta P. Baráni jubilantke Márii Vongrejovej, keï sa pri svojej devädesiatke zapísala do pamätnej knihy obce.  Veï mám aj
dve metianky, rada som chodila do koly,
no doba bola taká: mamka ma dali do sluby
v Koiciach a bolo po uèení, zaspomínala
na svoju mlados. K povedanému ete dodala, e celý ivot preila pri ne¾ahkej práci
v tkáèovni, na údrbe v neïalekej textilnej
továrni a na stavbách.  Kadú robotu som
vdy statoène odviedla, s nikým sa nepohádala. Neili sme len pre seba, robili sme pre
vetkých. Môj mu pomáhal stava kostol,
neskôr faru a na Dome smútku v Porube
sme odrobili po celom týdni, aj keï staèilo
po dva dni. Tak zvykol hovori: Mama, ako
ty povie, tak bude, veï nakoniec vetko
dáme len naim deom. A je to pravda,
veï èlovek si zoberie do hrobu iba to, èo za
iva daruje druhým. Tak to bolo vdy a tak
to aj zostane. Zoznámenie týchto dvoch
¾udí vyznieva ako obrázok vyma¾ovaný
kronikárom tej doby. Porubänia, ako ináè,
chodievali hráva futbal do blízkeho I¾anova. Tam sa to vetko zaèalo. Mladému
porubskému futbalistovi predstavili kamaráti peknô dievèa, èo prilo z Koíc. Nahovor si ho, ak sa ti bude páèi.  Mala som
len estnás, na vydaj bolo priskoro, tak
sme sa spolu vláèili skoro es rokov. Dobre sme sa poznali, rozumeli si a veru to, èo
Boh spojil sme nerozlúèili celých 62 rokov.
Najskôr sme bývali tyri rodiny v jednom
dvore, neskôr spoloènými silami postavili
pod Hrádkom domèek, potom stava pomáhali rodine. Vychovali syna a dcéru, a
dnes sa teíme zo tyroch vnúèat a tyroch
pravnúèat. koda len, e u estnás rokov
ijem ako vdova, popísala svoj ivotný príbeh. Poznamenajme vak, e nebohý manel patril do kategórie chýrnych porubských
murárov - majstrov od kameòa (Pavel Vongrej, Ján Jureèka, Pavel Piatka, Michal
Hrdko a mnoho ïalích), èo regulovali Smreèianku, vybudovali karpu na porubskom
potoku, budovali cintorín na Háji
v Liptovskom Mikulái a svoj rukopis napísaný na tvrdej skale zanechali aj na pomní-

ku padlých na ninom konci. Neobyèajná
zruènos a fortie¾ týchto majstrov zaznamenáva u len slávna murárska tradícia
obyvate¾ov Závanej Poruby.
Prekvapuje nás, ako naa jubilantka sleduje osudy svojich rodáèok, èo sa vydali do
Poruby, lebo nezabudla pripomenú, èo jej
povedal Peter Ku¾havý:  Marka, I¾anovky sa v Porube vetky ujali. A hneï po
mene vyrátala vetkých sedem, èo tu nali
nový domov i rodinu. Mám dobrého syna,
nevestu, dcéru, za ma zavezie ku doktorovi, keï potrebujem. Vetci sú ku mne dobrí,
pomôu aj susedia. Len kostol mi ve¾mi
chybuje. Od minulého roka u nechodím do
kostola, u len v tranzistore poèúvam bohosluby: evanjelické i katolícke. Veï veríme v jedného Boha a vetci by sme mali i
tak, ako sa na kresanov patrí. Vzájomne si
pomáha, naíva si v pokoji a porozumení, krátko a presne vyjadrila svoju filozofiu
¾udského itia.
Devädesiat rokov predstavuje pekne
dlhú brázdu ivota. Za tú dobu èlovek velièo zaije, skúsi, pozná, odpozoruje a hlavne
pamätá. Ako vníma v tomto poehnanom
veku dary ivota naa jubilantka?  Nepozdáva sa mi, e ve¾a ijúcich detí posiela
svojich rodièov do penziónov, mnohí prestávajú dba o miesta posledného odpoèinku
tých, èo im dali ivot, akosi sa vzïa¾ujeme
jeden od druhého. Medzi nami to fungovalo
celkom ináè. Mamka mi takto hovorievali:
Diea moje, kým bude môc a vláda, tak
sa obzri o nás a potom aj o nae hroby.
Vrstovníci vdy ili radosami i starosami
toho druhého. Nedávno ma bola navtívi
Milka z Ulice, porozprávali sme, pospomínali... Kamarátila som sa so Zuzkou Piatkovie, vedno sme aj robili. Ani ona nezabudla na mòa. Prila ma pozrie a povedala:
Marka, ktovie, èi nie naposledy. Údelom
vetkého ivého je odís, keï sa naplní
stanovená miera. Vetko je len do èasu,
vetko sa pominie, len stopy naej práce a
lásky k blínemu svojmu navdy zostávajú
aj po nás. A to si veru treba dobre zapamäta.
Duan Miga¾a

• Mária Vongrejová sa zapísala do Pamätnej
knihy.

 Starosta P. Baráni zaelal jubilantke ve¾a
zdravia a rodinnej pohody. Pri neobyèajnom
sviatku odovzdal aj pamätný darèek.

12

Porubské noviny 48

Od rodiny a tepla domova sa odvíja celý ná ivot
Na ivot zdvihnime poháre a pripime rokom, èo preli, i tým èo prídu,
lebo ivot je dar, hovorí básnik. Tento
dar si vak treba vái práve tak, ako
si ho ctia diamantoví manelia Mária a
Matej Hladký. Oslávenci predstavujú
v poradí u iesty manelský pár Závanej Poruby, ktorý oslávil diamantovú svadbu. Dòa 17. augusta 2006 prelo presne esdesiat rokov, èo si podali
ruky a s¾úbili, e èoko¾vek dobré i zlé
príde, budú znáa spolu, jeden druhému pomáha a spoloène vychováva
svoje deti. Spoloène preité roky im
umonili spozna obraz ivota, nauèili
sa prekonáva prekáky a prispôsobova sa jeden druhému. Pripomeòme,
e tam kde nechýba zdravie a vzájomné porozumenie, nie je aké spomína
na prekonanú cestu.

Slovenského zväzu protifaistických
bojovníkov a nikdy nechýba, keï sa
kladú vence k pamätníkom padlých prízvukujúc, e pomníky stoja ivým pre
výstrahu a màtvym na pamiatku.
Ale ako vetko na svete, aj manelstvo má svoj zaèiatok. Ani v tomto prípade to nebolo inak.

Súco dievèa z Plotína

 Pri neobyèajnom sviatku jubilantov prijal
starosta P. Baráni a zapísali sa do Pamätnej
knihy Závanej Poruby, 17. august 2006.

Hneï po vojne ma oslovila Milka
Fenièka: Matej, vie èo, poradím ti
jedno súco dievèa v Plotíne, len sa ti
tam treba vybra na zábavu. Dlho som
nerozmý¾al. Pojal som ju do tanca, neodmietla a potom sme u spolu chodievali po zábavách. Ale niè viac.
úprimne sa priznal pán Hladký. A porozprával nám, e v Plotíne obsluhoval mláaèku, a keï mlátil u Ulièných
ani niè nefakturoval, ale mamka aj tak
mainistu za zaa nechceli. Èo vak
mamka nechceli, to otec s¾úbili. Sobá
sa konal v Liptovskom Mikulái a sobáil ich pán farár Kuna.
Svadobná hostina sa zas konala
v Porube. O polnoci prila zaspieva
plotínska mláde Zahuèali hory a
K trónu tvojej slávy, Hospodinu. Mladomanelia najskôr bývali pri rodièoch,
zaèiatkom pädesiatych rokov si postavili na Záhradách nový domèek. Vychovali dve dievèatá, ve¾a radosti majú
zo tyroch vnúèat a piatich pravnúèat.
Vzácne výroèie je urèite dôvod k tomu,
aby sme postáli a priblíili roky minulé.

Narodili sa na 1. mája

Mechanik a cukrárka

Obidvaja sme sa narodili 1. mája,
na Sviatok práce, tak sa neèudujte,
preèo sme celý ivot zasvätili práci. Aj
v tomto roku sme oslávili spoloèné narodeniny. Na dvoch tortách nám dovedna zasvietilo 167 svieèok. Na oslavu prili nae deti, vnúèatá, celá rodina... My aj ijeme ako jedna rodina.
Vybudovali sme ju vlastnými rukami.
Spája nás astie naich detí. V jednom
dome, pod jednou strechou tyri rodiny,
dobre vychádzame, pekne si naívame...nikdy by som si nebola pomyslela,
e sa doijem osemdesiatky a k tomu
diamantovej svadby. Je to dar, èi odmena? zdôverila sa nám pani Hladká.
Hoci od vojny u ubehlo viac ako esdesiat rokov, spomienky tých, èo preili vojnový poiar, sú stále ivé. Na to
sa zabudnú nedá. Gu¾ky ma minuli
len preto, e ich schytal màtvy vojak,
èo leal predo mnou a v Povstaní tie
ilo o ivot. Dalo by sa o tom ve¾a
rozpráva, povedal nám pán Hladký.
Dnes je èlenom domácej organizácie

Nechajme vak hovori jubilantov: V
roku 1949 som nastúpil do textilky ako
strojný mechanik. Nielen v dobe ichty rozmý¾al ako pracovné operácie
u¾ahèi, urýchli.. Predkladal som zlepovacie návrhy a veru si ma aj vimli.
A do Hradca Králové som vycestoval
prevzia rezortné vyznamenanie Najlepí pracovník od ministerstva ¾ahké-

 eláme Vám, aby slnko astia, ktoré
vám svieti na spoloènú cestu ivotom u 60
krásnych rokov, nikdy nezapadlo.

 Svadobná fotografia: Mária Hladká, r.
Ulièná, Matej Hladký, 17. august 1946

ho priemyslu bývalej Èeskoslovenskej
republiky. Dokonca vtedajia vláda mi
udelila aj èestné uznanie Za vynikajúcu prácu. Boli to ocenenia morálne,
ale poteili. Viac ako desa rokov som
pôsobil aj ako strojník v domácom hasièskom zbore a dlhé roky opatroval
výstroj naich futbalistov. Futbal ma
vdy zaujímal. Ja som tie zaèala na
textilke ako tkáèka, jeden do obedu,
druhý poobede, neraz sme si deti odovzdali aj pri autobuse. Pozdnejie vo
výrobni piekla zákusky a neskôr predávala v cukrárni. Starí si urèite pamätajú cukráreò na námestí.

S¾úbené treba splni
Ani na dôchodku nesedíme so zaloenými rukami. Robíme si v záhrade,
poobede prídu deti, uvaríme si kávu,
dozeráme na vnúèatá, manel dozerá
na skládku odpadu v Lopatine. Nám je
deò veru nie dlhý.
Ako ináè, aj tu si pýtame recept na
astné manelstvo. V rozprávaní sa
spoloène doplòovali:
Manelstvo je zodpovednos nielen voèi sebe, ale hlavne voèi deom.
Názory si treba vymeni a keï zahrmí
poèka, kým zasvieti slnieèko, vyèistí
sa vzduch a dýcha sa ¾ahie. U nás
hnevu nebolo ani hodiny. Od rodiny a
tepla domova sa odvíja celý ná ivot.
S¾úbené treba splni. Ak si mladí ¾udia
s¾úbia lásku, porozumenie, pochopenie, tak s¾uby a vernos majú dodra
po celý ivot. My nepouèujeme, my
len pripomíname.
Èo k tomu doda? Sami sa posudzujeme pod¾a toho, èo sme schopní urobi. Druhí nech nás posudzujú pod¾a
toho, èo sme v ivote stihli urobi.
Duan Miga¾a
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Márii Agnetovej prináleí úcta, obdiv a uznanie
Áno, ivot je dar. Niekedy sa vak
treba opýta: èo dalo hodnotu tomu môjmu ivotu? Ako som prijala a naplnila
tento dar, obstála vo vetkých skúkach?
Prijímala len veci dobré a zlé nie? Vyda svedectvo o posolstve naej jubilantky má priam osudový rozmer. Nemôeme jednoducho nepripomenú a opýta
sa, kde nazbierala to¾ko síl, aby naplnila svoje poslanie medzi ¾uïmi.

 Mária Agnetová sa zapísala do pamätnej
knihy Závanej Poruby, manel Martin oslávil
90-ku minulého roku.

Zvlátne miesto v histórii porubského folklóru urèite patrí Márii Agnetovej. V auguste
roku 2006 oslávila spolu s najbliími svoje
devädesiate narodeniny. Ku gratulantom
sa pridalo i vedenie obce a z rozhovoru sme
zaznamenali to najpodstatnejie.
Zaspomínali a fotografiami pripomenuli,
e v roku 2002 pri oslavách 625. výroèia
prvej písomnej zmienky o Závanej Porube
ako 86 - roèná ete úèinkovala v celoveèer-

nom 120 minútovom programe Poludnice.
Keby Závaná Poruba vlastnila knihu rekordov, tak jej meno by sa v nej urèite objavilo, pretoe vystupova, spieva sólo a tancova na doskách, èo znamenajú svet
v takomto veku je viac ako povimnutiahodné.
Pripomeòme aspoò v skratke, e bola
nezastupite¾nou postavou v mnohých programových blokoch Poludnice: v priadkach,
dorobníku po sadení stromkov, v privítanke
murárov, bielení plátna... Stala sa duou
skupiny a pamätníkom viacerých porubských piesní a zvykov.
Proti veku vak nieto lieku. Zdravotný
stav a pribúdajúce rôèky jej zabránili naïalej úèinkova v Poludnici. Priznajme aj to,
e jej odchodom stratil porubský folklór ve¾a
zo svojho imidu, ktorý mu ona svojím temperamentom, vitalitou, bezprostrednosou a
ivotnou múdrosou dávala. Do rozpakov
sa nedostala ani vtedy, keï vítala v Liptovskom Jáne prvého slovenského prezidenta M. Kováèa slovami, aby bol dobrý
ako chlieb. Nemono zabudnú i to, e sa
nauèila ráta po anglicky do dvanástich len
preto, aby bola presvedèivá ako priadka,
ktorá sa zberá do Ameriky za prácou.
Vo vystúpeniach Poludnice neraz improvizovala, humorné dialógy sa zachovali
ako skvosty porubského jazyka a spôsobu
vyjadrovania: napr. na otázku, èo varila
odpovedala, e malý hrniec vo ve¾kom,
v Regrútoch zas hovorila, e jedného neodviedli, lebo má dve staré matere, tak ho
vyreklamovali, alebo, keï ju horár po sadení stromkov ponúkal páleným, tak z fertuky

vytiahla svoj pohárik, e si vera vypije, ale
merkovne a nik nemusí sa bá, e ju
povláèi. A keï si rozkázala, tak bolo vidno,
e má nohy ¾ahké nielen do roboty, ale aj
do tanca. Bez nadenia a lásky k ivotu a
snahy urobi rados druhým, by to urèite
nedokázala. Spomíname aj to, e pri svojej
osemdesiatke, keï sa po prvý raz zapísala
do pamätnej knihy obce povedala: Len aby
mi Pán Boh zdravia dal, som astná, e
mám v rodine pokoj, e ete môem robi.
Robota, to je môj ivot, bez nej by mi bolo
ako. Rada chodím aj medzi ¾udí, dôleité
je, aby si ¾udia rozumeli, aby sa pri dobrej
vôli znáali. Potom sa dá vetko zvládnu.
Èlovek vak mieni, ale Pán Boh mení. Pred
dvomi rokmi navdy vyprevadila milovaného syna a to poznamenalo jej ïalí osud.
Vetku starostlivos o starnúcich rodièov
tak prevzala na svoje plecia nevesta Marka a dvaja vnukovia. Teraz ije spolu
s manelom Martinom (91 roèný) v Liptovskom Hrádku v opatere dcéry Hanky.
Tam sme jubilantku vyh¾adali a vyhotovili
aj nieko¾ko fotografií.
Duan Miga¾a

 Na zdravie, manelia Agnetovci! Pred tyrmi
rokmi oslávili diamantovú svadbu.

Oslávili polstoroèie ivota
V ivote kadého z nás sú mí¾niky, keï
sa na chví¾u zastavíme a zamyslíme sa, aký
kus cesty sme ubehli, èo sa nám podarilo èi
nepodarilo uskutoèni a èo ete chceme
dokáza. Hoci v dnenej uponáh¾anej dobe
má èlovek málo èasu pozastavi sa, popremý¾a, prehodi slovko-dve s blízkym èlovekom, nám sa to dnes podarilo.

Dnený deò je pre nás èímsi výnimoèný
 výnimoèný výroèím, ktoré si spolu pripomíname, výnimoèný svojím magickým èíslom, polstoroèím ivota.
Pozastavme sa a pospomínajme. Spomínate si na malé dievèatko èi antiaceho
chlapèeka, na mamin láskavý úsmev i otcov
prísny poh¾ad? Roky detstva ubehli príli

Prvý rad z¾ava: Tatiana Èermáková, Jaroslav tevèek, Iveta Kováèová, Eva Hazuchová, Jela Plchová, Elena
Kováèová, Vlasta trkolcová, Boena Habarková, Eva Hladká, Tatiana Némethyová
Druhý rad z¾ava: Zdena Jureèková, Milan Jambrich, Anna Mikuláová, Jana Rúfusová, elmíra Macková,
Milan Majerko, Ján Duda, starosta obce, Zdena Mikuláová, Ján I¾anovský, Jana ¼uptáková, Katarína
Kováèová, Ján arafín, Marta Niòajová, ¼ubomír I¾anovský

rýchlo. A potom prila kola. Spoèiatku
v rodnej dedine, potom v susednej. V rokoch
mladosti sme s nádejou h¾adeli na svet. Zaloili sme si rodiny, prili vytúené deti
a s nimi kadodenné radosti i starosti, dnes
sú u deti dospelé a my pri poh¾ade na
vnúèatá zisujeme, e sme preli u znaènú
èas svojej cesty ivotom.
¼udský ivot má svoje zákonitosti ako múdra príroda so svojimi roènými obdobiami 
jar symbolizuje zrod a zaèiatok ivota, leto
prekvapuje svojou nádherou rozkvitnutých
kvetov a jeseò svojimi plodmi. A aj my sme
teraz dospeli do obdobia, kedy si uvedomujeme, e to, èo bolo zasiate, naplno vyuívame v zrelom veku pädesiatnikov....

Keï ráta údery, èo odbíjajú èas
Keï celkom bez lístia vidí
hrdé stromy stá
Okienkom úzkym uvidí krajinu detstva
Ach áno, si to TY
Vie, odkia¾ ide
Vie, ako sa volá
A to vetko je IVOT
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S láskou spomíname
S bolesou v srdci oznamujeme,
e dòa 12. septembra 2006 vo veku 81 rokov
nás opustil èestný obèan Závanej Poruby

Prof. Ing. arch.

Peter Nahálka, CSc.

Posledná rozlúèka so zosnulým bola v pondelok
18. septembra 2006 v Bratislave.

Venované pamiatke
Petra Nahálku
Oveaný titulmi ako hroznový strapec,
dostal ich za usilovnú prácu,
dobrosrdeèný, prirodzene nadaný
a kamarátsky, tento porubský chlapec.
Prihováral sa nám rodnou reèou s nádychom
poézie,
taký bol a taký bude ïalej i,
kamarát z detstva, ktorého nebolo moné
ne¾úbi.
Aj keï stál na stupienku slávy,
ostal skromný i keï znamenal tak prive¾a,
bol by aj ivot dal za svojho priate¾a,
kadý deò s ním bol ako sviatok alebo
nede¾a.
Spomienky z detstva dnes viaem do kytky
boli to nádherné, veselé záitky
aj medzi nami patrili k jeho sláve
pretriasali sme ich ako zlaté zrnká,
na kadoroènom stretnutí rodákov
v Bratislave.
Èlovek sa musí usmieva, priam chichota
kedyko¾vek si na to spomenie
nielen na veselé záitky po horách,
ale aj jeho majstrovské varenie.
Vetko, èo robil v ivote, robil z lásky,
aj keï mu osud nadelil zopár krutých faciek,
relaxoval v prírodnej kuchyni,
pri výrobe guláov a zemiakových placiek.
Pochutnávali sme si na nich
pod Poludnicou v druenej besiedke,
on sa ibalsky usmieval keï povedal,
e za recepty vïaèí svojej mame a Kováèovie
tetke.
Tvrdil nám, e kadá uitoèná práca
v kuchyni a èi na poli,
je prekrásna, ak nad nebom detstva
slávik, stehlík i kovránok
vyspevuje svoje piesne a veholí.
Kdee u dnes vzia týchto vtáèkov?
Stráca sa i kvetenstvo naich polí a lúk,
zomreli mozo¾naté dlane,
nasleduje únik mozgov a mäknutie rúk.
Hrdzavie kosa naich starých otcov,
nebzuèí kolovrátok starých materí,
po akej práci v minulosti
zachcelo sa nám i v páperí.

Z KULTÚRY
Oslavy obohatila Poludnica
Na oslavách prvej písomnej zmienky o
obci a stretnutí rodákov uviedla naa
Poludnica svoj program v troch liptovských obciach: v Jamníku, Bobrovci a
Vavriove. Pod¾a organizátorov jej
program umocnil atmosféru osláv.
2. septembra 2006 úèinkovala aj pri
slávnostnom uvedení iarskej chaty do
uívania.

Chladnú nám medzi¾udské vzahy,
uvo¾nili sme miesto burine,
pre Boha, ¾udia, robme nieèo
len nespime, ach nespime!
Petrík bol vzácnym èlovekom
a odsudzoval ¾udské neváry,
myslel si, e cestou trpezlivého pedagóga
vetko sa k dobru napraví.
Pre krásu miest a dedín
projektoval moderné, teplé domovy
a keï bol na vrchole svojej tvorby
choroba mu nasadila okovy.
Z úrodného stromu na prahu jesene
odpadlo jabåèko a to je pravda odveká,
e k tomu mono prirovna
aj odchod èloveka.
Zrelý, ale stále múdry v období jesene
v tichom utrpení, odiiel nechcene
chápal vak, e sa to i nám raz musí sta,
no vetvy na stromoch budú aj ïalej rás.

 Poludnica vo Vavriove, júl 2006

Zákony prírody nemono odloi
aj z ruí nádherných odpadnú lupene
ale v tej zemi, zemi milovanej
ostanú po ¾uïoch hlboké korene.
Vynikajúci, ob¾úbený pedagóg,
èo bol ako kus raného chleba
odkaz nechal pre nás vetkých
nesúïte moji drahí iných
posúïte najprv sami seba.
Zápoèty a skúky kruté,
dávno sú u zabudnuté,
nový index, èisté stránky
nech vám do nich vpíe ivot
tie najkrajie iacke známky.
Spomienky z detstva a z mladosti
niekedy teia, inokedy rania
staò sa èlovek blízky èloveku
na poli vynaliezania.
Roky náho ivota sú veru prikrátke
pestujme preto kvety dobra a lásky
vo svojej záhradke.
Tak si to robil. Ty.
Èes Tvojej pamiatke
Elena Vadovická,
rod. Kováèová

 Poludnica v Bobrovci, august 2006

Ïakujeme
a prajeme úspechy
V dòoch 3. - 6. augusta si obyvatelia
naej obce pripomenuli 720. výroèie
prvej písomnej zmienky o obci a 85.
výroèie zaloenia prvého portového
klubu vo Vavriove.
Oslavy sme mohli úspene, na vyej
úrovni a v irom rozsahu pripravi aj
vïaka Vaej pomoci.
Za Vá prínos pri realizácii osláv Vám
ïakujeme a prajeme ve¾a pracovných a
osobných úspechov.
S pozdravom Ján Janotka,
starosta obce Vavriovo
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SLOVÁ
V minulom èísle Porubských novín bol uverejnený èlánok
s týmto istým názvom. Na poiadanie redakcie a aj ako reakciu na podnety èitate¾ov som napísal tento slovník, ktorý by
mal ozrejmi význam uverejnených slov, ale netvrdím, e je to
ich jediná moná interpretácia.
BAHRA - oblúková èas dreveného kolesa; BÁGNY - zvieracie
vnútornosti; BÉKA - uka; BELAJDIKOVA - bezcie¾ne pobehova; BINTÒA - textilný opasok na atách; B¼ACHÁÈ - plechová nádoba s vekom a rúèkou; BOLENGA - ovísa, kýva sa;
BOLÈEK - spodná èas ucha; BORSOK - jazvec; BROCÁK batoh s popruhami; BUKLACH - zdroj vody na vynom konci
dediny; BURGOVEC - gu¾atý kameò z Váhu; CAPARDO vyrastený chlapec; ÈARABUCHA - nevzh¾adný, neèitatel¾ný
rukopis; ÈEPLENI - prudko pra, dosta bitku; ÈIBÉZ - potmehúd; ÈIGA - kladka na dvíhanie bremien; ÈPIE - mimoriadne
páchnu; ÈRAJCHNÚ- nenarazi priamo, zakrabnú; ÈRENKY - rúèky noa; ÈRVOÒ - èervík, malé diea; ÈUCHRA upravova ¾an, konope, vlnu pred pradením; DIEA - ve¾ká nádoba na vodu; DOTIAK - voz s drevenými boènicami; DUBASIbuchota nohami; DULUVA - nieèo usilovne h¾ada; DÚPAnadávka lenivej dievke; FAÈKUVA - s nieèím neoprávnene manipulova; FAKLI - rúba, reza, ponáh¾a sa; FASUNGY retiazková èas rebriòáka; FER¼ÓG - drevený poklop na rakvu;
FIRTOK - nosná kontrukcia drevenej zárubne; FÍZDA - hvízda; F¼OCHÁÒ - okatý; F¼UCHTUVA - odvráva; FRUMBIA
- nadité pásy (konce) na plachte na nosenie napr. sena; FUFNA
- rozpráva nosom; GANDUVA - okopáva súpera pri futbale;
GÁPE¼ - zariadenie ahané koòmi slúiace na pohon hospodárských strojov; GARAZDA - krik, zvada; GÓ¼A - bocian;
GRGNÁT - úder rukou do chrbta; GRINDAJ - majúci neprimerané niektoré èasti tela; GRIÒA - hlava; GUNDA - hrèa, opuchlina; GURTÒA - povraz sahujúci náklad; GAVALY - ve¾ké kusy
zeme pri orbe; HACÍR - netopier; HAÈA - riebä; HAJÈIobecný stránik; HAMPORA - koná vyráka; HARMÁDYnahromadené nepotrebné veci; HAVAN - kotrmelec, obuvnícka
trojnohá stolièka bez operadla; HÁLÒA - aobné miesto vodného
trku; HEJÚS - rys ostrovid; HLÚB - nosná èas kapustnej klavy;
HRDÚSKA- uzol na núrke bez malièky; HRNÁD¼A - spona do
vlasov; HROMPA - ve¾ká hruka (plod); HUÈALO - splav;
HUDLIVÝ - majúci silný odpor k niektorým jedlám; HÚÈELAèmeliak; CHAJALO - nehodný dôvery, nestály (èlovek); CHALAPUVA - nieèo h¾ada, prehrabáva sa vo veciach; CHAVKAtekli; CHRAMADINA - tenké konáriky; CHVOSTÁ¼ - ubrienka; KERMENTUVA - riadi auto; KICKA - úder palièkou po
dlani; KIRA¼OVA - dievèenská hra s loptou; KISEC - ozdoba na
bièi alebo èiapke; KJAR - zákruta; KLANICE - opora boèníc na
voze alebo saniach; KLBAÈI - pohúva napr. papier; KLEPNIAK - prasa alebo zajac so spadajúcimi uami; KLMAÈI - ku
pikle, nejedna èestne; K¼AVÁÒ - pouívajúci ¾avú ruku, málo
zruèný; K¼UCHTA - drevený klát; KOBE¼KA - va¾ka, gú¾a;
KOLOMPÁR - postávajúci, nepríèinlivý; KONT - druh dámskeho
úèesu; KOPERDA - listová obálka; KOPÀ¼A- vá¾a sa;
KOSTONA - odpad z peria; KOINA - z prútia upletená vloka,
ktorá sa vkladala do lojtriaka; KOTRBA - hlava; KOZLIÈKAborovicová uka; KREPTÚCH - drevená nádoba na kàmenie
zapriahnutých koní; KRUMENT - voòavá èajová bylina; KUMHÁR - zariadenie na zavesenie hrncov na varenie v prírode;
KURTY - druh saní; KYJANICA - ve¾ké kladivo s dreveným
koncom; KYTA - ¾anový snopok; LACHA - handra; LAKAhandrièka; LAPOKA - druh obuvníckej ihly; LEPENÍK - neèistotný, nedbalý; LIEHY - pomôcka na nakladanie napr. sudov
z rampy na voz; LIENI - zhadzova kou; LINTITAJ - nezbedník; LOJTRIAK - peciálny rebrinový voz urèený na odvoz haluziny, polien a pod.; LÚZNI - poriadne niekoho bi; ¼ABDÍRKAnieèo kaovité; ¼APEÒ - f¾ak; ¼ÁRMA - krik; ¼ÔVÈ - podpera

rebriny; MEGUI - stláèa v ruke; MERCÚÒ - svi; MERIDZA - prehrýza; MITMA - zamota motúz alebo drôt; MLOSprís niekomu zle od príli sladkého; MOCHLI - zamotáva;
MOMÚ¼A - preúva bez prehltnutia, dlhé preúvanie; MOTOCH - sám sebe zavadzia; MRCÔ¼ - malý; MRKANIÈKApodveèerné posedenie pri blikotajúcom ohni; MUKIÒA - plod
lesného kríka (lohyòa); MUMAJ - nie práve najmúdrejí; NÁÈI neprimerane ¾aka; NÁÈIVOK - ozdoba na konskom postroji;
NADIEVA - napåòa droby kaou; NÁDKONÈIE - posledná
remenná èas bièa; NEOÈATNÝ - nedajúci sa odby; OBNIECA - priklada do ohòa; OBRTLÍK - záva na vretene; ODEDZA - látkový pás na varovanie detí; OGRMÁÒ - zdegenerovaný
plod slivky; OH¼O - nadávka; OLECHVAJ - nadávka; OPELÝmimoriadne nechutiaci; PAHA - dráka napr. na spodku lye;
PALESÁK - vodorovná èas drevenej ohrady; PARSUÒ - výzor;
PARTICA - vodorovná èas ramkového plota; PATEÈKA - malé
podlhovasté drievko; PELSTRA - základ doskovej podlahy; PETERA - druh huby; PIGA - hra o gu¾ky; PÍ¼US - lopta; PODOBIENKA - fotografia; POLÍÈKO - èas hlavy medzi èelom a
uchom; POLTY - ve¾ké kusy slaniny; PREKORÚBOK - hydinové vajce bez krupiny; PREZOÈIVÝ - neodbytný, nevhodne prítomný; PRMPE¼ - malièký; PRPLINA - lupina, smietka v oku;
PUCKA - aké kladivo; PULEC - drevená podpera; PUPEÒvyráka; PUTÒA - drevená nádoba na vodu; RAJÈU¼A - priestor,
v ktorom sa pohybovali kone ahajúce gápe¾; RAJTA - sito na
osievanie piesku; RÁROHA - nieèo mimoriadne rozmerné; REDIGA - sahova sala; ROZDRÚZGA - rozbi; SEREPUKYplody lesného kríka (bazy); SEMITKA - ostrá zmena smeru pri
behu; SIHLIAK - vyschnutá svrèina; SNICA - èas konského
voza; SRABÚCH - motý¾; SRSTIENKA - posledná èas bièa
pomocou ktorej plieska; STRIHA - na krátko ostrihaná ena;
STRUNGA - èas koiara, v ktorej sa doja ovce; AFE¼ - drevená nádoba na vodu; AJBA - remenica; AJT¼AVA - roztápajúci
sa sneh, druh polievky; ARAGLE - nosidlá; KÍVRANÝ - sám
nepotrebuje, ale inému nedá; KURÁT - ovèie vemäno; LAJERzávoj; LÉGA - aké kladivo; PIE - bolie po údere; RÁFIKtenká páska; RÉGOM - kríom; MOCHOT - pomaly sa pohybujúci, prekáajúci; RÒAVÝ - modrý od zimy, uzimený;
PANG¼A - spona do vlasov, výstuha; TILKO - drevená násada; TIPÁK - drevená páka s okovaným koncom urèená na dvíhanie akých predmetov; TIRCE - uvarené zemiaky s bryndzou;
TOPA - nieèo plni (droby), vtláèa sa, udiera pod rebrá;
TROPAND¼A - gumenný driak ponoky; ANGA - oce¾ová
tyè; ANG¼A - celá saláma; UFLIKANT - pova¾aè; UF¼Alopata so zdvihnutými okrajmi; VONEC - èo visí a kýva sa;
VUNG - rýchlos; TARAJÈEK - nástroj na krájanie cesta;
TEREFERE - nástroj na prípravu priadze pred tkaním; TERIGAnieèo aké prenáa, ako sa pohybova; T¼APKY - trhané
cesto; TRAJFÚZ - trojnoka pouívaná v porákovej rúre; TREPÒA - ikmá èas leenia; TRIELI - neprimerane priklada do
pece, rýchlo sa pohybova; TRTÚÒA - ponáh¾a sa, uteka;
APA - plech na peèenie; UHORENÝ - opálený slnkom; UMRNDANÝ - bezdôvodne majúci zlú náladu; UPE¼AI - usadi sa;
VEJAÈKA - stroj na èistenie obilia; VEKÒA - podlhovastý chlieb;
VIGAN - druh detského obleèenia; VIRGA - divo tancova,
vyhadzova nohami; VLAÈUHY - nadstavba na krátke sane na
vozenie napr. ve¾kých kameòov; VÓSTRBA - zariadenie na suenie ïateliny alebo lucerky; VRCHKOTÁLIK - najvyia èas
stromu; VYNÁÈI - ve¾mi vystrai; VYSVIEÈKA - ve¾ká
výka; VYKOBRTI - obraáti hore bruchom, spadnú na zem;
ZACH¼APNÚ - ovanú studeným vzduchom, prievanom; ZÔSYP - výber naturálií napr. pre pastierov; ZRONI - zhodi skalou
ovocie zo stromu; ZÚJUSTENÝ - smutný; ABEÈKA- nedozreté ovocie; IAROVÈEK - èiastoène vyschnutá svrèina; IBLIKA - reza noíkom; IHÁ¼ - neposedné diea; IVÁÒ neposedný.
Ing. Bohuš Agnet
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Èitatelia nám píu
Váená redakcia!

Je pravdou, e hektická doba nás unáa
do nieèoho neprirodzeného. Viem, e mnohé je ve¾mi lákavé. Hodne by sme chceli
skúsi, ve¾a vyskúa. Èo je vak nadovetko potrebné: vedie správne filtrova
a pritom sa dra naich pevných koreòov
- kresanstva. Nechcem moralizova, no
myslím, e obèas nezakodí i spomali,
zamyslie sa, h¾ada skutoèné hodnoty.
Keï niekto nieèo povie, treba sa najprv
opýta kto to je, èo tým sleduje, o èo mu
ide? Pritom pozor! V poslednej dobe sa
ve¾mi èasto útoèí na nae podvedomie.
Úèelovo sa vyuívajú tie najrafinovanejie
psychologické metódy, o platnosti ktorých
jednoduchý èlovek nemá ani potuchy. A
výsledok? Ten na seba nenechá dlho èaka. Èlovek sa jedného dòa prebudí a
zistí, e u nemá domov, e nemôe rozpráva rodným jazykom, e nedostane prácu vo svojej rodnej vlasti, e mu rozvracajú rodinu, e sa mu deti dali na drogy, e
syn, èi dcéra h¾adí na otca èi mamu len cez
peniaze, e nad jeho hlavou sa krútia veterné mlyny. Vrchy stratili svoje èaro, zemiaky sú pestované v skleníkoch, húèele
sa vytratili z naich lúk a vtáci prestali
spieva. Ale aj tak. Èas na dialóg nám
zostal. Hovorme o tom, ako by to malo
by a nie je a hlavne pohýbme mládeou.
Nech nám kladie otázky i tie nepríjemné.
Buïme v¾údni a trpezliví, neuzatvárajme
sa do seba a h¾adajme k sebe kontakty.
Som zvedavý na reakcie mladých. Ozvú
sa? Vae Porubské noviny ma vdy pookrejú na dui. Ako aj teraz.
MUDr. Martin Janèuka,
Viedeò

Múdrosti





Kto sa neuèí, nevie.
Kto si nedá radi, ten sa musí trápi.
Lepie je opýta sa, ako nevedie.
Len s chuou do toho, polovicu má
hotovo.
 Usilovnos vetko premôe.

Príslovia

 Kto neskoro chodí, sám sebe kodí.
 Kto vèera klamal, tomu zajtra
neuveria.
 Kto chce a, musí sia.
 Kto druhému jamu kope, sám do nej
spadne.
 Kto hlboko orie, zlato vyoráva.

Váený pán Miga¾a s rodinou.
Dovo¾ujem si Vás srdeène pozdravi, popria Vám hojné Boie poehnanie.
Mám kedy premý¾a, zamyslela som sa nad Porubskými novinami. Moc rada ich
èítam. Vie ma moc potei rubrika jubilantov. Mám taký názor, èi by nebolo pekné
vimnú si aj toho, ktorý zostal sám, iste by to bolo moc milé. Pár slovami potei
jednotlivcov, èi je to ena, lebo mu. Zamyslite sa nad tým, prejednajte to aj s p.
starostom. ime v láske bez oh¾adu na postavenie, veï èoko¾vek urobíte jednému
z mojich najmeních, mne ste urobili. Dúfam, e aj ja prispejem nejakým èlánkom.
Jesto o èom písa. Poteil nás starosta poslal nám 5 kusov. Vetci ïakujú, mali
z toho rados. Mne sa nedarí moc dobre, mám zlomené 2 rebrá-dvojku a tyrku,
k¾ud, viac odpoèinku ako tára sa. Povedal mi doktor, e to záleí na mne tá lieèba.
To je pre mòa, èo som bola zvyknutá v prírode teraz to bude klátor. Musím si
uvedomi, e pre moje dobro stojí tú obe si venova.
Za Porubou sa mi len v spomienkach dá uspokoji. ite a pracujte pre dobro
naej obce a vlasti.
Na záver prajem Vám tichú pokojnú noc a sladké sny. To Vám elá jedna ena
z Penzionu
Marka Duriová

Váený pán Miga¾a!
Úvodom tohto listu by som sa Vám chcela v mene súrodencov ve¾mi pekne
poïakova za èlánok, ktorý ste napísali z príleitosti diamantovej svadby naich
drahých rodièov. Tie patrí poïakovanie aj vedeniu obce, p. starostovi P. Baránimu a p. farárovi V. Pavlíkovi za osobné blahoelania.
Diamantová svadba je skutoène vzácnos, ako ste napísali a tak nai rodièia
ïakujú vetkým, ktorí nezabudli na nich a prili ich pozdravi.
Èas mlados odniesol, ale nie srdcia plné lásky a dobroty, ktorú nám plným
prihrtím stále rozdávajú. My deti, vnuèky a pravnúèatá ich ¾úbime, ve¾mi si ich
váime a ïakujeme Pánu Bohu za ten dar, e nám takých dobrých rodièov dal.
Ako spomienku na ná rodièovský dom posielam túto báseò, ktorú som napísala
v marci r. 1967 a bola som 17 roèná tudentka Strednej zdravotníckej koly v Lipt.
Mikulái.
Pozdravujem celú redakciu Porubských novín a ete raz ïakujem.
S úctou a láskou v srdci
elka Koneèná, rod. Ku¾havá z Lipt. Petra

Dom naproti ulice...
Stmieva sa ...
Ná èokoládový domèek sa usmieva,
keï nechápavo víta prvé hviezdièky.
A kdesi v dia¾ke stelie sa mäkká hmla
-ja cítim tlmený, nejasný epot noci,
keï primurujem oèi pred vetkou tou
krásou, keï sa túim s mojím perom a
básòou.
Na nebi pokojne pláva mesiac
a v povetrí cíti jarnú vôòu.
Chcela by som vdy tento obraz pred
sebou ma, chcela by veène dýcha
sviei a radostný vzduch náho domu.
Do môjho srdca sa vkráda èudné
vzruenie, keï vládnem vetkými citmi
a celou duou.
Ná domèek naproti ulice
zaspáva ruovým, sladkým snom.

Len ja nespím...
Dýcham vôòu jari, mlèím
a potom vzdychám od nadbytku
nevýslovných citov a dojímaní.
Aj oèi moje pozrú oblôèkom
èokoládovým spiacim domèekom,
i ve¾ká slza skotú¾a sa po líci
a zastaví sa na bieluèkom papieri.
Rozplynie sa ako moje krásne sny
i túby plné nádejí.
V mäkkom povetrí cítim vôòu jari,
keï sa tak tichulinko veèerí.

. Ku¾havá,
marec 1967
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ivot nie je zátiie...
ijeme v zvlátnej
dobe. Dni, keï sa
ráno prebúdzame
s úsmevom a teíme sa
na to, èo nás èaká, sú
èoraz vzácnejie.
Vedný deò pre mnohých z nás zaèína pocitom, e ivot je trápenie. Vyzváòajúci budík sa obvykle snaíme najskôr ignorova, ale napokon musíme aj tak vsta.
S námahou sa vyhrabeme z postele,
s ospalými oèami sa dovleèieme do kúpe¾ne, narýchlo do seba vlejeme kávu a
vyrazíme do práce.
Hlavu máme plnú kadodenného kolotoèa. Rozmý¾ame, ako to vetko stihnú.
Niekedy by sme najradej so vetkým tresli
a utiekli niekam. Preplnené autobusy èi
zápcha na ceste, ani to veru èloveku na
dobrej nálade nepridá. éf nás namiesto
pozdravu víta spàkou úloh, neustále na
nás tlaèia termíny, neprestajne vyzváòajú
telefóny. Ustaviène od nás niekto nieèo
chce, pomaly nemáme èas sa ani len nadýchnu. Koncentrujeme sa na ve¾a vecí
odrazu. Vetko je súrne, vetko u malo
by.
Po vyèerpávajúcom dni vo firme utekáme z práce, veï doma sa tie niè samo
neurobí. So zvesenými hlavami sa ponáh¾ame svojou kadodennou hektickou
vednosou a nedokáeme sa zbavi mylienok na prácu èi rodinu. Dodriavame
pravidlá náhlenia a pracujeme nadmieru.
Len málo dbáme na svoje pocity. Niet
divu, e veèer sme totálne vymýkaní. Sotva
máme chu a silu dobi si energiu nieèím
príjemným. Deò pre nás neraz konèí bezsennou nocou plnou akých mylienok a
ráno to vetko zaèína odznova. Skrátka
daèo hrozné! Vôbec si nestihneme oddýchnu a stres je tu znova. Obyèajný
pozeman mu len tak ¾ahko neunikne!
  
Èasto sa hneváme, e nám práca prerastá cez hlavu, ale zároveò sme astní,
ak ju máme. Pri predstave, e zostaneme
nezamestnaní nám mráz prechádza po
chrbte aj poèas tých najhorúcejích letných dní.
Zvlátna je teraz doba. Èlovek len ako uetrí nejakú korunu. Ak chce dom èi
auto, alebo iné bené veci, musí si veru aj
poièa. Doba je neistá, preto kadé rozhodnutie treba viackrát zvái. Dnes má
prácu, ale zajtra ti mono povedia, e a
u nepotrebujú. Môe by akýko¾vek
dobrý odborník a vynikajúci pracovník, napriek tomu sa ti nemusí podari nájs si
nové zamestnanie hneï. ako sa teraz
h¾adá adekvátna práca, a aj jeden mesiac
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bez nej dokáe urobi nepríjemný krt cez
rozpoèet.
Viem si to ivo predstavi, raz som to
u zaila. Aj po rokoch si presne spomínam na nepríjemnos okamihu, keï som
neèakane, takmer zo dòa na deò, prila o
prácu keï som sa dozvedela, e vo
firme, v ktorej pracujem, dochádza vzh¾adom na zniovanie objemu prác k hromadnému prepúaniu a aj moje pracovné
miesto sa ruí. Zostala som zarazená. Tá
situácia bola úplne neèakaná.
Výber zamestnancov na rozviazanie pracovného pomeru robili èlenovia predstavenstva údajne na základe kritérií, ako je
vzdelanie, dåka praxe, dåka pracovného
pomeru, výkonnos a jazykové znalosti.
Do úvahy sa bralo vraj aj sociálne kritérium. ivot ma nauèil nies zodpovednos
za svoje konanie a prizna si aj svoje nedostatky a omyly, preto som sa nebála
pozrie pravde do oèí a zodpoveda si
vetky súvisiace otázky. Lene aj tak som
akosi stále nemohla nájs ten dôvod, preèo sa to muselo sta práve mne.
Cítila som sa ve¾mi zranená, lebo svoju
prácu som vdy vykonávala zodpovedne,
s najlepím vedomím a svedomím, ale predovetkým rada akosi zo srdca s láskou.
Nie som kariéristka, ale práca je pre
mòa so¾ou ivota. Je pre mòa ve¾mi dôleité, aby som vdy mala takú prácu, ktorú
budem vykonáva s láskou a prostredníctvom ktorej môem na sebe pracova a
spoznáva sa vo výtvoroch, ktoré som
sama vyprodukovala. Práca mi dáva pocit
uspokojenia a naplnenia. ivot bez nej mi
pripadá ako jedlo bez soli bez chuti a
oèarenia.
Snaila som sa zaplai vetky dotieravé otázky, ktoré sa na mòa prilepili ako
noèné mory, hoci nebolo to jednoduché.
Ustaviène som sa v duchu pýtala: Èo budem teraz robi??? Èo bude so mnou?
Ako dlho bude trva, kým si nájdem
nové zamestnanie? Budem nové povinnosti zvláda bez problémov?
Prvé dni po tejto okujúcej správe
mnou lomcovali mnohé zmieané pocity.
Prenasledoval ma zmätok v dui spolu s
príernou prázdnotou. Neprestajne som si
kládla otázku: Preèo práve ja??? Tak
preèo???
Zboòovala som svoju prácu, bola som
s òou ve¾mi spokojná, ale zrazu som ju
nemala! Nezostalo mi niè iné, len zmieri
sa so skutoènosou, e som ju stratila.
Roky, ktoré som v tej firme preila, boli
krásne a bohaté, ale nadila chví¾a, aby
som sa vydala na novú cestu a h¾adala
nový prístav, v ktorom sa zase nájde pre
mòa kúsok miesta.
Práce som sa nikdy nestránila, mono
preto som kdesi hlboko vo vnútri cítila, e

sa nemusím vôbec nièoho bá. V mojej
záhrade ivota len práve zvädla ïalia rua.
Jedna rua zvädne, rozkvitnú ïalie. Rue
budú vdy kvitnú. Tak preèo by som sa
mala upnú na jednej jedinej???
Pochopila som, e je zbytoèné trápi
sa tým, preèo prepustili práve mòa. To sa
mi napokon nezdalo u vôbec podstatné.
V ivote toti nejde o to Preèo práve
ja?, ale Vyskúaj práve mòa!
V duchu som si hovorila, e najlepie
urobím, keï sa budem spolieha len sama
na seba. Nepotrebovala som h¾ada iadnych vinníkov za to, èo sa mi stalo. Napriek nepriazni osudu som sa snaila nestrati svoj vnútorný pokoj a lásku. Uteovala som sa tým, e v ivote sa naozaj
velièo stáva. A aj horie veci sa v ivote
stávajú!
Doteraz premý¾am, èi to bol zásah
nevidite¾nej ruky osudu alebo zázrak, ale
prácu som si nala hneï. Ete som ani
poriadne nezaèala h¾ada, keï som neèakane dostala zaujímavú ponuku. Bolo to
nieèo úplne iné, ne som dovtedy robila.
Priznám sa, hlodali vo mne trochu pochybnosti, èi to zvládnem, ale s odstupom
èasu môem poveda, e moje rozhodnutie skúsi to bolo správne.
Ve¾a som potom o vetkom ete rozmý¾ala. Uvedomila som si, e hoci ma
moje prepustenie zaskoèilo ako blesk z
jasného neba, istým spôsobom ma oslobodilo. Dostala som príleitos urobi èoko¾vek, èo sa mi zapáèi. Bola som opä
zodpovedná len sama za seba.
Zostal si tie náhle bez práce? Neprepadaj beznádeji a zúfalstvu. To sa dnes
môe ¾ahko kadému sta. Viem, ako sa
cíti. Má pocit, e osud dohnal tvoj ivot
ku dnu. Zrazu si nútený opusti vyliapané chodníèky a vychodené ko¾aje. Nezúfaj, veï úspech spravidla zaèína celkom
na dne. Núdza robí èloveka vynachádzavým a práve v kríze spoèíva ve¾ká anca
pre zlepenie existencie.
Strata zamestnania je nepríjemná a okujúca. By prepustený vak ete nemusí
znamena koniec snov. Práve naopak 
môe to by zaèiatok nieèoho zaujímavého. Na to, aby sme sa v ivote pohli dopredu, potrebujeme niekedy trochu postrèi. Keby sme neboli obèas donútení odís
zo zamestnania, mono by sme nikdy nenali odvahu riadi sami seba. Strata zamestnania neznamená vdy koniec, ale neraz i zaèiatok.
  
Novú prácu h¾adaj v atmosfére èo najväèieho vnútorného pokoja. Kadý deò
sa naprogramuj pozitívne. Vyeò zo svojej
mysle vetky negatívne pocity. Nezabúdaj, e optimizmus pôsobí rovnako na malých aj ve¾kých, na chudobných aj bohatých!
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Preskúmaj svoje schopnosti a hranice.
Môe sa sta, e najskôr narazí hlavou
o múr, e sa dostane do slepej ulièky
alebo e uvidí a také nespoèetné mnostvo moností, e celý zmätený bude túi
nájs èo najskôr východisko. To a za
iadnych okolností nesmie odradi! Neboj
sa da svojmu ivotu nový impulz a nový
smer.
Poobzeraj sa okolo seba. Svet je predsa plný moností, treba sa len za nimi vyda. Naber odvahu, naèerpaj nadenie a
s presvedèením kráèaj k novému zaèiatku. Mnohé na tejto ceste je nejasné, ale
jedno je isté  netreba prepadnú letargii,

bezmocnosti a frustrácii. H¾adaj také dvere, ktoré povedú k tvojmu úspechu
a radosti.
Keï ti cestu zahatajú akosti, zah¾aï
sa k výinám a do svetla. Zapá¾ svoj ivot
prepotrebnou iskrou nadenia, ktorá vetko preiari. Oheò vnútorného nadenia
dáva èloveku nádej a s jej pomocou sa
dajú prekona vetky akosti a prekáky.
Viera, e vetko dobre dopadne, nám dáva
prepotrebné sily, aby sme zvládli aj tienisté
stránky ivota.
Maj na pamäti, e kadý deò, kadú
hodinu, v kadom okamihu môe prija
to správne rozhodnutie, ktoré zmení tvoj

ivot. Vdy je pravý èas na správne rozhodnutie  kadú hodinu, kadý deò, aj
teraz, v tomto okamihu.
ivot je neustála zmena. Je to ustavièný pohyb, pri ktorom sme prirodzene vystavení riziku. ivot nie je zátiie. i neznamená stá na jednom mieste. i znamená by aktívny. i znamená meni sa.
A ivot bez rizika? Nie, taký neexistuje!
Niè nie je trvalé. Vlastne len màtve veci
môu by trvalé. Ibae ivot, ten nie je
màtvy. Je tak nádherne a zázraène ijúci,
e kadého z nás obèas dojíma k slzám. Je
ako motý¾, èi mydlová bublina. Dnes je tu,
zajtra môe by preè!
Iveta Ráchelová

Kvapká dádik mokrú pieseò: Deti, deti, je tu jeseò!
Aha, deti, arkan letí

Foto: JUDr. F. Balaka

Dòa 29. 9. 2006 o 16.00 hod. sa v naej materskej
kole v Závanej Porube uskutoènil 3. roèník spoloèného stretnutia rodièov, detí
a p. uèiteliek
pod názvom
arkaniáda.
Rodièia priniesli arkany a
spoloène s demi skontrolovali,
èi je vetko v poriadku. Pripravili
pohostenie, deti
si zarecitovali a
zaspievali a veselo vyli na blízky
kopec iarec, kde
nauèili sa manipulova s motúzom,
ktorý bol ve¾mi dlhý a nepoèúvny, nauèili sa vetko èo
potrebovali vedie pri púaní arkana a potom vetci
u len sledovali aké velijaké arkany lietali, plachtili a
sadali.
Vyèerpaní, ale plní záitkov sme sa vetci vrátili do
kolskej záhrady, kde na deti èakalo prekvapenie v
podobe èokoládového arkana, teplý èaj a pre rodièov
vetko ostatné. Jesenný chladný veèer ukonèil ïaliu
krásnu spoloènú akciu plnú príjemných záitkov a
spomienok. Ako to viem, e boli príjemné? Deom
vetko vidíte v ich oèkách, vetko sa odzrkad¾uje na
ich tvárièkách a záitky si rozprávali a kreslili poèas
ïalích dní v materskej kole. Troku mi je ¾úto detí,
ktoré prili o tento záitok, ale nabudúce urèite u
prídu vetci.
Katarína Jambrichová, riadite¾ka M

Galéria malých umelcov

 Borisko Dvorský, 1. roèník

 Michalka Macková, 1. roèník

 Oliverko Zadrbaj, 1. roèník

 Lukáko Miku, 1. roèník
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Prázdniny sa skonèili,
nastali nové èasy
Cez jeden prázdninový deò som bol s
maminou a sestrou v Liptovskom Jáne na
kúpalisku. Bol slneèný a teplý deò. Keï
sme dorazili na miesto a rozloili sme sa,
tak sme ili pláva. Potom sme prili na
deku a ja so sestrou sme si li kúpi
hoddog. Keï sme odchádzali, mamina
stratila hodinky. Ve¾mi sa nám tam páèilo.
Jurko Kozák, 3. roèník
Cez prázdniny sme navtívili aguapark a
westernové mesteèko. V aguaparku sme
boli na rôznych tobogánoch. Najviac sa
mi páèil taký rýchly modrý tobogán. Vo
westernovom mesteèku sme videli kovbojov, taneènice, kone a mnoho ïalích
zvierat. ou sa skonèila krásnym ohòostrojom.
Monika Mudroòová, 3. roèník
Zaèiatok prázdnin som strávila v tábore.
Navtívili sme aj Spiský hrad. Mali sme
tam hry, ako napríklad Boyard, akèná hra,
biblická olympiáda a noèná hra. Keï sme
ili domov bolo nám ve¾mi smutno. Neskor sme ili do Bratislavy. Moje sesternice mali bazén, kam som sa chodievala
kúpa. V auguste sme ili do Chorvátska.
Bolo tam ve¾mi pekne. Prázdniny rýchlo
ubehli. Na posledný deò sme boli v kine
na Garfieldovi.
Hanka Leanová, 4.roèník

Cestovali sme dobre dlho, asi pol hodinu.
Keï sme tam prili mysleli sme si, e budeme býva v hoteli. Ale zistili sme, e nie.
Bol to penzión. Hneï na prvej veèeri som
si porezal ukazovák. Zaèína sa mi dari.
Na druhý deò som si porezal palec. Pokraèujem. Po veèeri sme li spa a na tretí
deò sa to stalo. Najrpv sme li do bazéna.
Potom sme mali trochu oddych. Po oddychu sme li na korèule. Najrpv sme nieko¾kokrát vyli hore-dole. Potom sme chodili pomedzi kolky. Hneï na prvej jazde
som spadol, zlomil som si ruku. Vrátili sme
sa domov, a keïe ma ruka bolela èoraz
viac, iiel som s maminou na pohotovos.
Po räntgene mi na ruku dali sádrovú dlahu
a mal som novú ochrannu proti komárom.
Michal trkolec, 4. roèník

Na zaèiatku prázdnin som iiel ku starkej.
Pomáhal som jej v záhrade kopa zemiaky, trha cibu¾u fazu¾u a hrach. O dva
týdne sme ili do Èiech, do mìsta Hradec Králové. Bolo tam ve¾mi pekne. Chodievali sme na výlety do okolitých miest.
Boli sme aj v Prahe. Videli sme tam metro,kolotoèe a zoologickú záhradu. Navtívili sme technické múzeum. Na Karlovom moste vyhrával verklikár. Potom som
bol v tábore na záhorí. Bola tam sranda,
dobré hry, aj dobré jedlo. Keï sme prili
z tábora, ostal mi týdeò prázdnin, ktoré
som strávil doma.
Tomá Strych, 4. roèník

S mamkou sme ili do Humenného. Asi na
tretí deò nás teta Viera s ujom Janom prekvapili. Povedali nám, e postavili chatu
v krásnej dedine. Hneï po obede nás tam
zobrali aj s bratrancom takého istého veku
ako my. Chata bola pøi rieke Udava, take
sme sa tam aj kúpali. Ujov sused je vèelár
a má krásnu maèièku aj psa. Ukázal nám
ú¾ a vysvetlil jako robia vèielky med. Ujo
Jano nám daj aj robotu. Museli sme polieva hadicou stromèeky. A práve vtedy
zaèala by sranda. Ja s bratrancom som
sa zaèala oblieva. Sranda ve¾mi rýchlo
skonèila, lebo priiel ujo a my sme sa
museli skoro celý veèer sui. Keï sme u
boli koneène suchí, ili sme sa vetci spolu
prejs. To nám zabralo celý veèer. Po
návrate z chaty sme ete v Humennom sili
do múzea a katie¾a. Tam sme mali aj
sprievodkyòu. Na piaty deò sme sa vrátili
domov. Boli sme smutný, e tak rýchlo
preli tieto dni.
Katka Agnetová, 4.roèník
Ve¾mi som sa teil na tábor. Mali sme sa
stretnú na stanici v Okoliènom. Vlak priiel, rozlúèili sme sa s rodièmi a u sme

cestovali. O pár hodín sme boli tam. Autobusom sme prili do dediny Bijacovce4Km od Spiského hradu. V tábore bolo
21 detí a 6 vedúcich. Prvý deò sme sa
vybalili. Potom sme sa zoznámili
s vedúcimi. Na druhý deò sme ili peo na
Spiský hrad. Keï sme tam koneène vyli, kúpili sme si vstupenky a potom sme
pokraèovali v ceste ïalej. Vyli sme a
hore, kde bol ïalekoh¾ad, z ktorého sme
videli celý spi. Boli sme aj v muèiarni.
Výlet na Spiský hrad bol nároèný, ale
ve¾mi sa mi páèil. Tretí deò sme mali vojenskú rozcvièku. Zobudil nás vojenský
budík u o 6tej hod. ráno. Museli sme
bea celou dedinou. To bolo iba troku
zo záitkov z tábora. Mali sme tam aj Boyard, noènú hru, aktion game a biblickú
olympiádu. Bolo tam naozaj ve¾mi pekne.
M. Agnet, 4.roèník
Prvý mesiac prázdnin som bola pri starých
rodièoch v Hybiach. So starou mamou sme
chodili zbiera lieèivé bylinya hríby. Vtedy
boli horúce letné dni, tak som so starkým
oddychovala na chatke. Keï prili rodièia
a bratia varili sme gulá a veèer opekali.
Ve¾mi sa mi tam páèilo, spoznala som aj
novú kamarátku.
Veronika Beková, 4.roèník
Na zaèiatku prázdnin som ila ku babke
do mesta. Prvý týdeò som bola sama.
Èakala som na moju kamarátku Romanku. Na druhý týdeò sme li na domèek do
Dovalova. Keï nám bolo ve¾ké teplo hrali
sme karty dolu v pivnici. Bolo nám dobre,
aj sme pomáhali babke. Posledné dva dni
sme sa boli ,,èvachta v rieke Belej. Keï
sme sa vrátili domov, kamarátka Romanka la ku druhej starkej a ja tie.
Veronika Bátorová 4.roèník

Keï skonèil kolský rok, bol som najskôr
doma. Na druhý týdeò som iiel do Vaca. S kamarátmi som hral futbal, skrývaèky a iné hry. Po mesiaci prázdnin som zaèal hra futbalovú ligu, preto som doma
trénoval. S rodièmi som bol tie na Oravskom zámku a o pár dní som bol na orave
hra futbal a zámok som videl znovu. Také
boli moje prázdniny.
Peter Ilavský, 4. roèník
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FOTORIPORT
Predåili si leto
Turnaj o pohár starostu Z. Poruby
V dòoch 22. a 23. júla 2006 sa uskutoènil
v poradí u 13. roèník futbalového turnaja
dospelých o pohár starostu Závanej Poruby.
Turnaja sa zúèastnili: Drustevník L. tiavnica,
FK Tatran NAO L. Mikulá, K Závaná Poruba
a ako zahranièný hos sa predstavil FK
Ostrowsko z Po¾ska. Putovný pohár získal FK
Tatran NAO L. Mikulá.

 Na snímke: z¾ava: Predseda K Z. Poruba P. Beko, starosta P. Baráni,
kapitán FK Tatran NAO L. Mikulá Michal Olejár

 Starí páni Ondraová

 Starí páni Závaná Poruba. Na turnaji si zahrali proti sebe.

 Spestrením turnaja bolo vystúpenie porubských gymnastiek

-dm-

Kadý rok si nai dôchodcovia rozirujú svoje zemepisné znalosti
poznávaním pozoruhodností - raz Talianska, raz Chorvátska a
tento rok to bolo Francúzsko, presnejie Francúzska riviéra,
mesto Port Grimaud.
16 dôchodcov si od 20. - 28. 9. predåili leto pri Stredozemnom mori na Francúzskej riviére. Krásne teplé poèasie
spríjemòovala ich pobyt nádherná plá s pieskom ako múka,
teplé vlny mora, ale aj ve¾a fakultatívnych zájazdov s cestovnou
kanceláriou TIP TOUR-u. Len 7 km sa nachádzalo mesto Saint
Tropez, pri návteve ktorého si zaspomínali na andára zo Saint
Tropez. koda vak, e jeho andárska stanica je u ve¾mi
schátraná.
Poobzerali si historické pamiatky, vïaka výbornému
sprievodcovi, tátu v táte Monaco, ktoré zaberá len 1600 m2,
v òom obdivovali japonskú záhradu, ako aj sídlo Monackého
krá¾ovstva. Blízko sa nachádzalo aj mesto Monte Carlo, známe
svojimi kasínami a heròami. Hoci sa do herní nedostali, ale aspoò
vo vstupnej hale si predstavili filmy, ktorých dej sa tu odohrával
a predstavoval ivot milionárov sveta. Ve¾mi zaujímavým bol
výlet do èasti Francúzskych Álp, do Canyondu Verdon, kde sa
dych zastavuje pri poh¾ade na výtvory prírody, obrovské skaliská
a rokliny cestu kaòonom.
Francúzsko je okrem iného známe aj svojimi voòavkami.
Ve¾mi zaujímavou bola exkurzia do výrobne voòaviek a voòavých
mydiel vo Fragonarde, kde bola monos ovoòa vzorky a z nich
si potom vybra.
Takýto zaujímavý zájazd zorganizovala Jednota dôchodcov.
V budúcnosti bude staèi neváha a vèas sa prihlási a devä dní
venova sebe, svojmu zdraviu a poznaniu.
Èo vetko ete od jari doteraz zorganizovala Jednota
dôchodcov v naej obci?
12. mája na Deò matiek spolu s liptovsko-mikuláskou
organizáciou sa 57 èlenov zilo v areáli ATP (v Staroòovom
areáli) pri opekaèke. O spev a muziku sa postaral Milan Orieèik.
17. mája sa uskutoènil zájazd do Po¾ska do Jablonky za úèelom
jarných nákupov. Autobus bol plno obsadený.
23. júna sme sa opä stretli v areáli ATP. Tentoraz 50 èlenov JD
pri pripravenom gulái v horskom prostredí si zaspomínali na
ubehnuté rôèky a v drunej debate a speve ani sme nezbadali ako
ubehol deò a chýli sa k veèeru. Zablahoelali sme Jánom a s¾úbili
si, e o rok sa vetko zopakuje.
V mesiacoch mája a júna sa kadú stredu organizovalo kúpanie
a v aquaparku v Lipt. Mikulái. V tieto mesiace platila z¾ava pre
dôchodcov èlenov JDS. Vyuívali sme tieto monosti, aby sme
nieèo urobili aj pre svoje zdravie.
Cez leto nadácia Liptov a klub palièkovanej èipky z Lipt.
Mikuláa realizoval výstavu u nás v zasadaèke kultúrneho domu.
Ani pri tejto akcii nechýbala pomoc naej JDS a celý týdeò sa
striedali nae èlenky ako dozor pri výstave. Teí nás, e naa
organizácia slúi obci a svojím èlenom.
Rozírte nae rady! Kadý tu nájde nieèo zaujímavé a nájde
svoje uplatnenie.
¼udmila trkolcová,
Jednota dôchodcov Závaná Poruba
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