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Odkaz J. Tranovského
Obecné spravodajstvo
Unikátna operácia rodáka
Posolstvo Ve¾kej noci
Elektrifikácia obce
Pamiatke kpt. Ing. Michala Agneta
Nai jubilanti
Spomienka E. Vadovickej
Vtáèia chrípka
kolské zrkadielko
Kultúra, poézia a port
Turistický kalendár

Z rokovania OcZ
Január  mimoriadne zasadnutie:
Na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupite¾stva, ktoré sa konalo 5.1.2006, oboznámil
starosta obce poslancov s obsahom Upozornenia
prokurátora na poruenie zákona è. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzduia a podal informáciu o opatreniach vedúcich k náprave zistených nedostatkov.
Poslanci doporuèili starostovi obce pri vydávaní
rozhodnutí, resp. stanovísk spolupracova
s osobou odborne spôsobilou.
V ïalom jednaní schválili odpredaj pozemku
o výmere 43m2 za cenu 1.-Sk/m2 pod objekt
èerpacej stanice za podmienky, e SVS a.s.
v rámci projektu ISPA zabezpeèí vybudovanie
minimálne 1500 bm kanalizaèného zberaèa na
území naej obce.
Január  pravidelné zasadnutie:
Ekonómka obce  Mária úleková  predniesla
správu o hospodárení obce v roku 2005. Poslanci
nemali k výsledku hospodárenia závané
pripomienky a schválili aj závereèný úèet obce vo
výke 666 tis. Sk.
Poslanci odsúhlasili plán zasadnutí OcZ na
prvý polrok 2006. Rokovacím dòom zostáva
posledný pondelok kalendárneho mesiaca o 19.
hod. (resp. o 18. hod v zimnom období ). Zasadnutia
sú verejné a srdeène Vás na ne pozývame.
Obecné zastupite¾stvo odsúhlasilo vstup
obce do Spoloèného kolského úradu základných
kôl okresu Lipt. Mikulá.
Na návrh starostu obce schválili poslanci
urèenie rodného domu Milana Rúfusa ako Pamätné
miesto obce.
OcZ schválilo zmenu výpoièného
poriadku Obecnej kninice a to takto:
zápisné do kninice - dospelí 20,- Sk, deti
do 15 rokov 10,- Sk, dôchodcovia 10,- Sk.
pokuty z omekania vrátenia kníh: I.
upomienka 10,- Sk, II. upomienka 20,- Sk, III.
upomienka 50,- Sk.
Február  pravidelné zasadnutie:
Hlavným bodom februárového zasadnutia
bolo hodnotenie èinnosti orgánov obce za rok
2005. Hodnotiacu správu predniesla hlavná
kontrolórka obce Ing. Anna Kováèová. Rozhodnutím obecného zastupite¾stva prináame
správu na inom mieste v plnom znení.
Ing. Eugen Vadovický

Foto: D. Miga¾a, r. 2006

Roèník:

Oddávna si u ¾udia kládli otázky
o zmysle poézie a umenia vôbec.
V rôznych dobách si na tieto
otázky dávali rôzne odpovede.
Jedno vak ostávalo to isté: fakt, e
ved¾a pravdy poézie existuje
krása, od pravdy viac alebo menej
závislá. A práve vzah ku kráse
a jej ponímanie urèovali ráz tej èi
onej poézie. Jedným náleala krása
ako nedotknute¾né bostvo mimo
hraníc pravdy, mravnosti, dobra
i zla. Iní ju zas úplne stotonili
s pravdou, take sa stratila
v oznamovaní ivotných faktov
alebo oznamovaní toho, èo tí alebo
oní povaovali za ivotné fakty.
Milan Rúfus, napísané r. 1956

XII.

Ilustrácia: J. meringai

Priekopník integrácie Európy
Príkladov by mono bolo viac. Tentoraz je reè o
Jurajovi Tranovskom, evanjelickom kòazovi, ktorého za svoju osobnos povaujú Poliaci, Moravania i Slováci.
Osud Juraja Tranovského nebol ¾ahký. Nech
je teda súèasníkom aj príkladom toho, e akýko¾vek osud sa dá unies, ak máme k ivotu takýto
postoj: treba to unies.
Juraj Tranovský sa narodil 27. marca 1592.
Toto jubileum býva obvykle v tieni
28. marca, v tieni uèite¾a národov
Jána Ámosa Komenského.
O Tranovskom vak tie mono hovori rovnako: ako o uèite¾ovi
národov. Posúïme sami:
Juraj Tranovský, získal vzdelanie v Teíne, Hlubíne, Klobrzegu,
na univerzite vo Wittenbergu. Na
zaèiatku pracoval ako uèite¾ a vychovávate¾ v Prahe, Tøeboni, Holeove a vo Valaskom Meziøíèí. Ordinovaný v roku 1616 v
Olenici, venoval sa dupastierskej práci. Vo funkcii prepota vo Valaskom Meziøíèí vytrval do
roku 1625. Bol taktie kazate¾om v Bielsku, ale
u v roku 1629 sa musel ukry na Oravskom
zámku. Znova bol zvolený za prepota. Posledné
roky strávil v Liptovskom Mikulái, kde zomrel
29. 5. 1637.
Mohlo by sa zda, e ¾udí s podobným ivotopisom by sme mohli stretnú mnoho. Èím si
teda zaslúil Juraj Tranovský pamä potomkov
po oboch brehoch Olzy? V doplnku Ve¾kej veobecnej encyklopédie PWN z roku 1970 nájdeme
pod heslom Tranovský tento opis: Slovenský
reformaèný dejate¾ a spisovate¾, nazývaný slovanským Lutherom. Na èom sa teda zakladá kult
Tranovského?
Je známy z cirkevných piesní nachádzajúcich
sa v Kancionále kòaza J. Heèka (30) a v spevníku
evanjelicko-augsburskej cirkvi (46), vetky sa ocitli v jeho najväèom ivotnom diele Cithara
Sanctorum. Ukazuje sa, e od roku 1632, t.j. od

vydania spevníka, sa piesne Tranovského ïalej
spievajú. Kòaz Frantiek Michejda písal: Po¾ská biblia, Dabrowka (postila) a Tranovského
kancionál  to je trojica, ktorá nás za starostlivosti vemohúceho trojjedinného Boha udrala pri
ivote. Teínsky spevokol spieval pod¾a Cithary do roku 1865, wisliansky spevokol a do
roku 1922.
Predtým, ne sa postavili kostoly v Teíne a
vo Wisle, zneli Tranovského piesne
v rokoch útlaku a náboenskej nerovnosti v sliezko-beskydských lesoch pod Rownicou, Bukowou, Èantoriou, Godulou. Vdy napájali nádejou, posilòovali vieru, budovali lásku. Sila týchto piesní pramenila z
hlbokej viery a ivotných reálií ich
autora.
Na 400. výroèie narodenín Tranovského pripravila poboèka Po¾ského evanjelického spolku v Teíne o. i. repliku kniky kòaza Dr.
Andreja Wantulu - Kòaz Tranovský - ivot a
tvorba. Knika pribliuje postavu jedného z najvýraznejích synov Teínskej zeme pôvodom z
Tøanovíc.
Tranovský pochádzal zo sedliackej rodiny.
Osobitnou autoritou bol preò 103-roèný pradedko Adam. Uèarila mu jeho duevná krása a hudobné nadanie (senior  mentor rodu). Tak sa i Tøanovice  nenápadná sliezska dedinka  stali duchovnou kolískou najväèieho slovanského náboenského pesnièkára. Evanjelická cirkev získala vynikajúceho slovanského pesnièkára.
Z kniky o Tranovskom sa dozvedáme, e sa
narodil v dome stojacom na Starom námestí 
neïaleko Studne troch bratov. (Legenda: Leek,
Bolko a Teko sa vydali na západ. Pustili sa do
lesov a stretli sa zázraènou náhodou po nieko¾kých týdòoch pri prameni; od radosti sa rozhodli pri òom zaloi osadu Teín - na mieste prameòa Studne troch bratov).
(pokraèovanie na 2. strane)
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Preèo som spomenula túto legendu? Istým
spôsobom sú ivot a tvorba Tranovského spojené s troma bratskými národmi: po¾ským, èeským
a slovenským. Práve z jeho ivotného diela a
tvorby èerpali uvedené národy. Hoci boli neraz
pokriepené, zdruovala ich osobnos Tranovského, preto je Studòa troch bratov ve¾avravný
symbol jeho ivota a významu.
Prvé vzdelanie dostával Juraj v Teíne. koly
boli iné - neposkytovali také rozsiahle poznatky,
náuka v danej oblasti bola základná. Základom
vyuèovania bolo Písmo sväté - na òom sa uèilo
èítanie a písanie. Tu Tranovský po prvýkrát natrafil (mimo domu) na Slovo Boie a náboenskú
pieseò. Do Jurajovho ivota priniesla nové hodnoty; uèila pokore a cnosti. Popri èítaní, písaní a
poèítaní sa uèil spieva poboné piesne, ïalej
katechistické pravdy a vybrané odseky Písma
svätého (biblické výroky). Doh¾ad nad iakmi
vykonávali kòazi (verejné skúky za úèasti rodièov a predstavite¾ov mesta Teín).
iaci sa povinne zúèastòovali bohosluieb (piesne, texty sa vyuèovali v kole na náboenstve).
kolský spevokol v istej miere zastupoval organy
(za èo spevokol podporoval chudobnejích iakov). A tak Tranovský zaèínal a konèil deò piesòou. Spievalo sa pomaly, majestátne, spamäti (nie
vetci mali kancionál - bol drahý). Chudobnejí si
prepisovali piesne do samostatných zoitov.
Takmer vdy sa piesne spievali po èesky a latinsky. Preèo po èesky? V 15. a 16. storoèí bola
diplomatickým a úradným jazykom v celom Sliezsku, na Morave, v Èechách, v Uhorsku a èiastoène aj v Po¾sku èetina (v 16. storoèí bola po¾tine
bliia - zrozumite¾nejia ako dnená èetina).
Tak èetina prenikla do evanjelickej cirkvi v
Sliezsku v 16. storoèí. Reformácia hlásala, e bohosluby sa majú kona v jazyku zrozumite¾nom
pre ¾ud. Vtedy v Sliezsku neboli evanjelické zbory, piesne (kancionál) - boli v èeskom jazyku,
podobne ako Písmo sväté. Úradne sa teda do
cirkvi zaviedol èeský jazyk. Ustálil sa ako liturgický a spievaný jazyk. V Sliezsku pracovali slovenskí kòazi (16. a 17. storoèie - do èasu, kým sa
nezaèalo prenasledovanie a evanjelická cirkev neprestala existova.) Jazyk spolu s vierou pretrvali
v domácnostiach. V 17. a 18. storoèí sa spievalo
tie z po¾ských kancionálov. V roku 1781, po
Toleranènom patente, sa zaèala evanjelická cirkev
v Sliezsku znova organizova - znova sa spievali
piesne z kancionálu Juraja Tranovského (v èeskom jazyku pre slovanských bratov).
Tranovský sa teda stretol s piesòou, náboenstvom v èeskom jazyku v rodnom dome, v
kole a teínskom kostole. Práve piesòou slúil
po¾ským, slovenským a èeským bratom v Jeiovi Kristovi.
Neïaleko miesta, kde stála jeho kolíska, sa
kedysi obèerstvovali z jedného prameòa traja bratia. Novou studòou troch bratov sa mal sta kancionál, z ktorého bohato èerpali po¾skí, slovenskí a
èeskí evanjelici. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v spolupráci s Múzeom Janka Krá¾a
a Okresným osvetovým strediskom v uplynulom
roku nultým roèníkom Tranovského dní oivilo
spomienky na túto osobnos dejín troch národov.
Tohoroèný 1. roèník Tranovského dní ako
medzinárodná súa tudentov evanjelických kôl
v tvorbe duchovnej poézie a piesne naplno potvrdil ivos odkazu Tranovského  uèite¾a národov.
PaedDr. Soòa Baraniová,
riadite¾ka spojených
evanjelických kôl.
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
Hodnotenie práce obecného zastupite¾stva a jeho komisií za rok 2005

Skonèil sa tretí rok volebného obdobia a nastal èas prehodnotenia práce obecného zastupite¾stva
a jednotlivých komisií za rok 2005. Obecné zastupite¾stvo sa v roku 2005 zilo 12 krát, z toho 1 raz na
mimoriadnom zasadnutí  1. augusta 2005 za úèelom prerokovania a schválenia Zmluvy o dielo na
dokonèenie 1. etapy kanalizaèného zberaèa. Starosta Pavel Baráni zvolával a viedol zasadnutia pod¾a
plánu schváleného na kadý polrok. Program jednotlivých zasadnutí bol starostlivo pripravený,
jednania boli vecné, operatívne.
Vetky zasadnutia boli uznáaniaschopné. Na zasadnutiach bolo prijatých 34 uznesení, ktoré boli
aj splnené. Doteraz trvá uznesenie è. 18/2003  Projekt rozvoja Opaliska. Väèina uznesení bola prijatá
hlasmi vetkých prítomných poslancov. Pri jednom uznesení bol 1 poslanec proti a jeden sa zdral
hlasovania. Dokumentácia zo zasadnutí obecného zastupite¾stva je vedená preh¾adne. K zápisniciam
sú priloené aj prejednávané správy. Celková úèas poslancov na zasadnutiach dosiahla 85,18 %.
100 % úèas mal Dr. Duan Miga¾a, Zdena Mikuláová a Ing, Eugen Vadovický, 91,66 % Ing. Ján Beko
83,33 % Pavel arafín, 75,00 % Ing. Pavel Beko a Miroslav I¾anovský, 66,67 % Ivan Jaèala, 50,00 %
Milan Staroò. Poslanci svoju neprítomnos vopred ospravedlnili.
Hodnotenie komisií na základe zápisov zo zasadnutí a zaloenej dokumentácie:
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:
V dokumentácii má za rok 2005 zaloené 3 zápisnice. Prejednávala aktuálne iadosti a podania obèanov
a podnikate¾ských subjektov v súlade so stavebným zákonom a plánom investièných akcií na rok 2005.
Pracuje v rovnakom zloení od roku 2003: predseda Ing. Ján Beko, èlenovia Ing. Pavel Beko, Ján
Mlynèek a Soòa Orvoová.
Komisia pre ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia:
V spise za rok 2005 nemá iadne zápisnice. Správa o èinnosti tejto komisie bola prejednávaná na
obecnom zastupite¾stve v júni. Zúèastnili sa aj zástupcovia Obvodného oddelenia PZ SR páni Boris
Ilavský a Miroslav iaran za úèelom prejednania spolupráce pri rieení problémov
- Ruenia noèného k¾udu
- Dodriavania obmedzenia rýchlosti v obci a na nadjazde
- Ohrozovania bezpeènosti premávky zamestnancami SWEDWOODu
Ïalej komisia rieila kompostovanie zeleného odpadu, drobné krádee, iadosti o výrub ovocných
a okrasných stromov, doplnenie kontajnerov na separovaný zber. Predseda komisie Milan Staroò.
Kultúrna komisia
aj v roku 2005 pracovala v zloení: predseda Dr. Duan Miga¾a, èlenovia RNDr. Tatiana Èermáková,
Dana Ku¾havá, Th. Mgr. Vladimír Pavlík, ¼udmila trkolcová a Milota Vadovická. Pracovala pod¾a
vopred vypracovaného plánu. Zila sa 4 krát. Nosnými témami boli: obsahové zameranie Porubských
novín, príprava a zabezpeèenie Veèera poézie Milana Rúfusa, zabezpeèenie výstavy Z truhlice starých
materí a koly tanca, Deò matiek, stretnutie s prestárlymi obèanmi, Vianoèný koncert. Schválila návrh
na zápis do obecnej kroniky. Obecné zastupite¾stvo hodnotilo prácu tejto komisie v septembri.
Komisia finanèná, správy obecného majetku, obchodu, sluieb a cestovného ruchu
Riadila sa vypracovaným plánom èinnosti. Zila sa 5 krát. Zamerala sa na kontrolu ubytovacích
zariadení na súkromí, hodnotila situáciu v zásobovaní, prejednávala výsledky hospodárenia za jednotlivé obdobia a navrhovala úpravy rozpoètu a návrh inventarizaèných komisií. Pripravila návrh rozpoètu na rok 2006. Správa o èinnosti komisie bola prejednávaná na novembrovom zasadnutí OcZ.
Predseda: Ing. Eugen Vadovický, èlenovia: Zdena Mikuláová, Soòa arafínová, Mária úleková.
kolská komisia
Predseda komisie: Pavel arafín.
Správu o svojej èinnosti podávala v októbri. Mala spoloèné zasadnutia s rodièovským zdruením Z a M, na
ktorých hodnotili zlepenie spolupráce kôl s obcou
a ïalími organizáciami v obci, zvýenie poètu detí
v základnej i materskej kole, predloili na rieenie problémy Z  prestreenie zadného vchodu a problémy
s vyuívaním záhrady a M  zatekanie strechy. Hodnotenie bolo spracované pod¾a správy podávanej na
OcZ, nako¾ko iná dokumentácia o práci komisie nebola
k dispozícii.
Pri kontrolnej èinnosti som sa zamerala na vedenie
úètovníctva Obecného úradu na úètoch vo VÚB, Dexia 
banke, kolského úètu, kontrolu evidencie záväzkov
i poh¾adávok, vedenie evidencie a úètovných dokladov
v materskej i základnej kole a kontrolu pokladniènej hotovosti. Nedostatky zistené v zápisoch úètovných dokladov boli prejednávané s kompetentnými osobami
a priebene odstránené. Skutoèný stav pokladniènej hotovosti bol pri jednotlivých kontrolách zhodný so stavom evidovaným v peòanom denníku.
Ing. Anna Kováèová
hlavná kontrolórka obce

Stavebná komisia informuje
Z rokovania stavebnej komisie (21.3.2006)
uvádzame nasledovné informácie.
V roku 2005 sa zrealizovali tieto akcie:
- výstavba kanalizácie s nákladom
1 220 048,- Sk
- uskutoènila sa modernizácia, údrba a ma¾ovanie materskej koly (166 267,- Sk) a základnej koly (90 458,- Sk)
- obec sa podie¾ala èiastkou 240 000,- Sk na
projektovej dokumentácii prepojenia doívajúcej ÈOV na kanalizaèný zberaè Lipt.
Hrádok - Lipt. Mikulá. Druhú polovicu
tohto projektu financovala SVS a.s. Na základe tohto projektu obec získa cca 15 mil
Sk z európskych fondov. Polovica tejto
èiastky bude pouitá na prepojenie kanalizácie, zvyné prostriedky pokryjú ïaliu
etapu výstavby kanalizácie, èo predstavuje
cca 1,5 km
V roku 2006 odporuèila uskutoèni tieto investièné akcie:
- chodníky II. etapa 2 000 000,- Sk
- opravy miestnych komunikácií a znaèenie
250 000,- Sk
- opravy a údrba objektov (M, Z)
200 000,- Sk
- kúpa a oprava domu M. Rúfusa 400 000,Sk-, dokonèenie podlahy v telocvièni
120 000,- Sk
-dm-
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Zdruenie majite¾ov lesov  pozemkové spoloèenstvo

Závaná Poruba Dòa 3. 3. 2006 sa konalo Valné
zhromadenie ZML-PS Závaná Poruba. Skonèilo sa
tvorroèné volebné obdobie èlenov výboru a dozornej rady. V správe o èinnosti, ktorú predniesol predseda bolo poukázané na najdôleitejie udalosti, ku
ktorým poèas tyroch rokov v zdruení dolo. Bola
to hlavne zmena charakteru zdruenia fyzických
osôb na zdruenie s právnou subjektivitou. Táto
zmena bola nevyhnutná. Zjednoduil sa tým bankový
styk, uzatváranie nájomných zmlúv a bez tejto
zmeny by bolo ve¾mi aké, ak nie nemoné, vybavi
náhradu za obmedzené hospodárenie.
Medzi najdôleitejie udalosti v nájomných vzahoch bola zmena nájmu s Jasnou a. s. na zjazdovku
FIS a turistickú zjazdovku. Nájomné bolo zvýené
zo 63.000,- Sk na 400.000,- Sk. Ïalej to bolo
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok Za brúsom, kde nájomca postaví penzión s retauraènými
aj ubytovacími slubami asi pre 40 osôb. Dôleitou
èasou správy bolo zhodnotenie prác v lese, na
ktorých sa podie¾alo priemerne 18 èlenov, s ktorými boli uzavreté pracovné zmluvy. V minulom roku
bolo vysadených na naich pozemkoch 29300 ks
sadeníc. Ïalej to boli práce pri vyínaní buriny,
uhadzovanie haluziny, ochrana sadeníc proti ohryzu
lesnou zverou a rôzne iné práce. Treba poïakova
vetkým obèanom, ktorí sa na týchto prácach podie¾ali. Veríme, e tomu bude tak aj tohto roku. Na
základe hospodárskych výsledkov bude naim èlenom v mesiaci apríli vyplatené 100,- Sk na 1 podiel. V minulom roku nám bola vyplatená aj náhrada
za obmedzené hospodárenie, ktorá predstavuje po
odpoèítaní poplatku za znalecký posudok 980000,Sk. Aj tieto finanèné prostriedky budú vyplatené
èlenom pod¾a vlastníckych podielov.
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dosti sú prejednávané na výborových schôdzach. Je
urobený poradovník a jednotliví iadatelia, keï nastanú podmienky, budú o monosti nachysta si
palivo informovaní. Nebude ¾ahké vetkých uspokoji, pretoe záujem o palivové drevo sa kadým
rokom zvyuje. Túto skutoènos treba ma na pamäti.
Na záver by som chcel novozvoleným funkcionárom do nového volebného obdobia popria ve¾a
zdravia a chuti do práce v prospech náho ZML-PS.
Ladislav Staroò, predseda ZML-PS

Jednota COOP

Èlenovia COOP JEDNOTA, spotrebné drustvo v Závanej Porube 10. februára 2006 hodnotili èinnos výboru a èlenskej základne, hospodárenie
so zdruenými prostriedkami èlenov, zaoberali sa
plánom èinnosti a schválili rozpoèet na rok 2006.
Správu o ekonomike drustva za rok 2005 a predbené zámery organizácie v roku 2006 podala JUDr.
Anna Davideková. Hodnotila výsledky JEDNOTY
v regiónoch Liptov, Spi a Gemer.
Pokles trieb v predajni MIX ovplyvnili ve¾ké
obchodné reazce, ktoré sú v blízkom okolí Liptovského Mikuláa.
Hospodárenie so zdruenými prostriedkami èlenov
JEDNOTY, spotrebného drustva je zamerané na
plán èinnosti a rozpoèet. Pre èlenov sme prispeli
na kultúrno-poznávaciu èinnos, zájazd DunajecPieniny. Prispeli sme na spoloènú akciu Úcta
k starím v mesiaci október spolu s klubom dôchodcov. Pre deti Z a M sme prispeli na Detský
karneval a Cestu rozprávkovým lesom. Na kultúrne
akcie prispejeme aj v roku 2006 pre naich èlenov.
Výbor èlenskej základne sa touto cestou obracia
na èlenov na prevod èlenstva po zomretom èlenovi. Môu to urobi len pozostalí tým, e èlenstvo
v JEDNOTE nahlásia pri súpise majetku na notárstve, ktorý sa stáva predmetom dedièstva. Po dedièskom konaní dediè predloí právoplatné rozhodnutie priamo JEDNOTE Liptovský Mikulá, kde
zodpovedný pracovník sprostredkuje vystavenie
podielového listu a nákupnej karty novému èlenovi. Prevod èlenstva mono urobi aj darovaním.
Poïakovanie patrí aj naim pracovníèkam predajne MIX za prácu a trpezlivos vyhovie zákazníkom èo nie je ¾ahké a vdy moné.
Pekným kultúrnym programom pozdravili výroènú schôdzu JEDNOTY iaci Z v Záv. Porube 
ïakujeme.
Miestny dozorný výbor

Po¾nohospodárske drustvo
 Z¾ava: Ladislav Staroò, predseda ZML-PS, ¼udovít Mía, podpredseda ZML-PS
Dôleitým bodom VZ bola vo¾ba nového výboru a èlenov dozornej rady. Na VZ bola úèas 74,96
%. Do výboru ZML-PS z navrhovaných 12 kandidátov boli zvolení: Viera Brantálová, Ladislav Broska,
Ema Kováèová, Ján Kamien, Magda Mikuláová,
¼udovít Mía, Igor Piatka, Ladislav Staroò, Pavel
Valent a do Dozornej rady ZML-PS: Ing. Bohu
Agnet, Jaroslav Jureèka, Jaroslav I¾anovský, Viera
Kurdièová, Anna Hybianová. Hneï po zasadnutí VZ
novozvolení èlenovia výboru zvolili za predsedu
Ladislava Staroòa. Za podpredsedov ZML boli zvolení Ladislav Broska a ¼udovít Mía a za tajomníèku Ema Kováèová. Predsedom DR ZML bol zvolený Ing. Bohu Agnet.
Aj v r. 2006 tak ako po minulé roky nás èaká
vykona v lese mnostvo práce. Pri tejto príleitosti chcel by som poiada èlenov ZML, ale aj
ostatných obèanov, ktorí majú chu a dostatok síl,
aby nám prili pri prácach v lese pomôc.
Tak ako v minulom roku, aj tohto roku si nai
èlenovia, ale aj neèlenovia podali iadosti o nachystanie palivového dreva svojpomocou. Vetky ia-

Jednota dôchodcov informuje

Závaná Poruba Dòa 10. marca 2006 sa
v priestoroch kultúrneho domu v Závanej Porube
uskutoènila aj výroèná èlenská schôdza Po¾nohospodárskeho drustva so sídlom v Liptovskom Mikulái. Správu o hospodárení drustva za rok 2005
predniesol predseda PD Ing. Anton Sivák. Drustvo
hospodárilo na 1530 ha po¾nohospodárskej pôdy.
Priemerné výnosy plodín boli nasledovné: obilniny
spolu 39 q/ha, zemiaky 226,7 q/ha, silána kukurica
250,3 q/ha. Produkcia mlieka dosiahla 2190 tis.
litrov s priemernou dojivosou 4770 l na jednu
dojnicu. Priemerná mesaèná mzda bola 14284,- Sk.
V roku 2006 sa po¾nohospodári zamerajú na rastlinnú výrobu a produkciu kravského mlieka.

Návteva z Dánska

Závaná Poruba V 21. týdni roku 2006 privítame v Závanej Porube tyridsaèlennú delegáciu
z Dánska. Èitate¾om Porubských novín prináame
pozdrav z mesta Videbaek: Závanej Porube eláme dobrého zdravia a posielame pozdravy vetkým
priate¾om. Teíme sa na stretnutie a prajeme pekné
leto. Lissy a Jens Jensen.
-r-

 Z¾ava: Darina Majeríková, predsedníèka JD v Z.
Porube, RNDr. Michal Kotian, podpredseda Okresnej organizácie JD, ¼udmila trkolcová, podpredsedníèka JD v Z. Porube

Èinnos naej ZO JDS aj v roku 2005 bola
bohatá, pestrá a rôznorodá, obohatená rôznymi
akciami, stretnutiami a aktivitami, èi u po kultúrno-spoloèenskej, ako aj po zdravotnej a záujmovej stránke. V rámci kultúrneho vyitia spestrujeme ivot naich èlenov organizovaním tématických zájazdov, besied a návtev kultúrnych
podujatí. Zorganizovali sme návtevu divadla v
Koiciach, spojenú s návtevou mesta Kemarok,
Kemarského hradu. Poznávací zájazd na Èervený Klátor - Dunajec - Pieniny, plavbu plou po
Dunajci, spojenú s návtevou ¼ubovianskeho hradu. 2 x autobusové zájazdy do Po¾ska-Jablonky,
taktie vyuili sme ponuku tuzemských rekreácií, ako aj zahranièných rekreácií pri mori v Chorvátsku. Pripravili sme si rôzne spoloèenské stretnutia, ako sú MD, Deò matiek, pri príleitosti
Mesiaca úcty k starím pripravili sme slávnostné
posedenie, uctili sme si naich èlenov jubilantov,
slávnostné stretnutie pri vianoènej kapustnici,
ktoré bolo obohatené ivou hudbou SLÁÈIK, no
mnohí pri nej neobsedeli a s chuou si zatancovali. Pre zlepenie zdravotného stavu èlenov sme
absolvovali rehabilitaèné procedúry v SPS Jaslovských Bohuníc. Pripravili sme rôzne výstavy sprístupnené pre vetkých naich spoluobèanov, èi
u výstava z Truhlíc starých materí , ako aj
výstava ovocia, zeleniny, kvetov. S ve¾kou ochotou zapojili sme sa do brigády na vyèistení miestneho cintorína, sadenia stromkov a rôznych ïalích prác pri skrá¾ovaní ivotného prostredia.
Nae pondelkové stretávanie vyuívame hlavne
po stránke vzdelávacej a záujmovej. Naa Jednota sa pekne rozvíja: k dnenému dòu máme 125
èlenov, ve¾mi radi privítame ïalích nových èlenov, vetkým, ktorí sa na naej èinnosti zúèastòujú a podporujú ju, patrí naa úcta a vïaka. Toto
boli teda aspoò tie najväèie akcie seniorov. Na
záver mono vyzdvihnú výbornú spoluprácu
obecného úradu so ZO JDS a osobne podporu
starostu Pavla Barániho. Ten ocenil rôznorodé
aktivity seniorov, ktoré sú prínosom aj pre obec.
V mesiaci januári sme sa opä stretli na èlenskej
schôdzi, kde sme predovetkým zhodnotili rok
2005 a prerokovali a schválili plán práce a aktivity na rok 2006 a to za úèasti 52 èlenov a 7-mich
hostí. Nae pozvanie prijali hostia za OO JDS,
podpredseda RNDr. Michal Kotian, Anna Gaková, O¾ga Fejdiová, za Obecný úrad: starosta
Pavel Baráni, Dr. Duan Miga¾a, Mária úleková,
Anna Mikuláová. Prítomní hostia v diskusných
príspevkoch vysoko hodnotili nau èinnos a prácu v Jednote dôchodcov. Po pracovnej èasti
programu èlenskej schôdze sme pokraèovali vo
vo¾nom faiangovom posedení pri tradièných ikách a menom obèerstvení. Vetci sme odchádzali ve¾mi spokojní.
Darina Majeríková,
predsedníèka ZO JDS
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Unikátna operácia chorého srdca
Narodi sa je fakt. Nikto si nevyberá rodièov, miesto, ani èas svojho bytia, ba ani to,
ko¾ko zdravia a síl mu bude dopriate. Ak sa
ku daru ivota pridruí prízrak vrodenej
chyby srdca, tak zápas ivota sa stáva akým a zloitým nielen pre postihnutého èloveka, ale i pre jeho najbliie okolie. Najzmysluplnejie epizódy vak dokáe napísa
iba samotný ivot. Hovori mono dlho, no
len Majster dokáe vypoveda to, èo my
iba cítime. Priliehavo, výstine a len pár
slovami osvetli pozoruhodný príbeh Ing.
Ivana Jambricha, nar. 2. aug. 1951 v Závanej Porube bytom v iline: Údel sa nemení.
A má nás v malíèku. V kadom z nás vyhåbi
pre seba studnièku.
Nádej sme nikdy nestrácali
Kadá mama túi ma zdravé diea. Ak ju
vak v zaèiatkoch tehotenstva postretne vána choroba vyadujúca röntgenové vyetrenie, môe sa sta, e
toto oiarenie zanechá stopy na plode
jej ivota. Tam sa to
vetko zaèalo. Keï
prilo dieatko na
svet, mamièka pozorovala, e mu modrejú ústa a aie
dýcha. Rástol vak
Maturant Ivan Jambrich, 1970 ako iné deti. Uèila
som v materskej
kole, keï priiel lekár a vyetroval vetky
deti. Nevynechal ani náho Ivana. Bená prehliadka, ale mòa naplnila strachom. Po komplexných zisteniach sa potvrdil elest a
vrodená choroba srdca. Lekári mi povedali:
Lieèi sa to nedá, operácia je nutná, ale robí
sa len v Rusku. Rodièia to nevzdali, aj keï
u vedeli, e diea s takouto diagnózou sa
doíva maximálne sedem rokov.  Klopali sme
po dverách nejednej ordinácie, vyh¾adali nie
jedného lekára v Liptovskom Mikulái. Poslali nás do Bratislavy. Tu sa nás ujala doc.
Jakubcová, neskôr prof. Haviar. Tento naslovovzatý kardiológ zistil aj p¾úcnu hypertenziu a potvrdil, e operova takéto srdieèko je
moné len s mimotelovým obehom. Odporuèil prof. Navrátila v Brne. Prof. Navrátil objasnil, e takýto zákrok je ve¾ké riziko a operáciu neodporúèa ako otec, èo stratil syna. Boli
sme zúfalí, no nádej sme nestrácali, dodala
pani Jambrichová. Vtedy im bolo celkom jasné, e úroveò lekárskej vedy a prístrojov tej
doby ete nedokázala riei takéto situácie.
A tak robili, èo sa dalo.
Dnes by sme mohli poveda: skúali alternatívne formy medicíny. Navtevovali bylinkárky, lieèite¾ov a tí vypoèuli a zas len
radili a odporúèali. Jeden ¾udový lieèite¾ povedal takto: vojak z neho nebude, ale i
bude. Posilòovali teda aspoò nádejou
V mojom trápení ma najviac povzbudila jedna babièka na Orave: Vy ste veriaca, lebo sa
mi pohlo srdce, keï som vás uvidela, modlite
sa k Pánu Bohu a vetko dobre dopadne. V
tejto chvíli naozaj ako skúaná matka nemohla ani len tui, e prognóza tejto vetice
sa raz naplní a to doslova i do písmena. A tak
pri starostiach, drobných poteeniach a ne-

ustálych cestách h¾adajúcich pomoc
v súení, chlapec rástol, uíval lieky, rád chodil do koly, no oslobodený od telocviku a
väèej námahy.
Budem sa uèi aj cez prázdniny
Keï vyrástol z detských nohavíc, tak mi
moja mama poradila: elka, daj ho za krajèíra... Ja som vak vedela, e týmto krokom, by
sme chlapca naèisto zabili, lebo jeho svetom nebola ihla a ni, ale elektrika so svojimi
tajomstvami a nesmierna snaha po vedomostiach v tomto odbore. Túbu po poznaní naplnil skutkami. Úspene zmaturoval na Elektrotechnickej priemyslovke v blízkom L. Hrádku a prihlásil sa aj na vysokú kolu a to a do
Prahy. Hoci spravil prijímacie skúky, pre nedostatok miesta ho neprijali. Nevzdal to, lebo

Pani elmíra Jambrichová, rod. Janèuková (1926)

bol presvedèený, e na to má, zaspomínala
aj na tie radostnejie chvíle. A èo spravil maturant Ivan? Zobral pero do ruky a Èeskému
vysokému uèeniu technickému v Prahe adresoval list s takýmto obsahom: ... nechápte ma, e som nezdvorilý, ale o túdium na
Vaej kole mám naozaj záujem a budem sa
uèi aj cez prázdniny... Celá rodina nedávala odvolaniu ve¾kú nádej. Prekvapenie vak
nenechalo na seba dlho èaka: Ivana Jambricha na vlastnoruène napísané odvolanie prijali. O pä rokov vycestovali nielen rodièia,
ale i starí rodièia do Prahy na promócie. Po
vysokokolských túdiách naiel mladý ininier pracovné uplatnenie vo Výskumnom
ústave v iline. Výskum a veda sa stali jeho
osudom.
Sama neviem preèo, ale od malièka miloval hory. Ja som mu v tom bránila, hovoriac:
Do hory môe, ale do kopcov nechoï. Srdieèko to nezvládne. Ale akoby nepoèúval...
Je pravdou, e pomaly, ale vdy vyiel do
cie¾a cesty: iarska chata, Ostrý Roháè, íp,
Sivý vrch, Krakova ho¾a, Baranec, Vysoká...
Vari najdojímavejí a najpamätlivejí bol ná
spoloèný výstup na Kriváò v auguste roku
1968, keï prili Rusi. Na vrchole sme z plných
p¾úc zaspievali hymnu a spoloène volali:
Kriváò je ná, Kriváò si nedáme...Ivan zaslzil
a povedal mi: Mama, toto je najastnejí
deò môjho ivota. Na tieto miesta sa urèite
vrátim.
Naraz vymeni srdce i p¾úca
Lekári vak nechceli veri portovým výkonom zanieteného turistu a krútiac hlavou
aj zapochybovali o správnosti stanovenej

diagnózy. Modrá vojenská knika vak branca oslobodila od povinnosti základnej vojenskej sluby a potvrdila, e civilní lekári
sa nepomýlili.
Najaie mi bolo, keï si padli do oka so
spoluiaèkou naej elky. Ja som ju upozornila: Vierka, Ivan je na smr chorý, radej sa
vrá z kratej cesty, zaspomínala ako skúaná mama. Osudu sa vak nepodarilo zabráni. Nevesta pred oltárom prisahala, e manela neopustí ani v astí, ani v neastí. Èo
s¾úbila pred Pánom Bohom, to v ivote aj
naplnila. Po sobái prevzala vetku starostlivos o zdravie svojho ivotného partnera.
Usadili sa v iline a spoloène vychovali dve
dcéry: Petra kráèa v ¾apajách svojho otca
ako ininierka, mladia Andrejka tuduje na
vysokej kole. S pribúdajúcimi rokmi vak
otcovi rodiny zdravia i síl ubúdalo, namáhané srdieèko slablo, p¾úca dostatoène neokyslièovali organizmus, stav sa zhoroval,
strácal vedomie, aj najmení pohyb a námaha znamenali ohrozenie ivota. Rieenie a
východisko bolo len jedno: buï, alebo. Tretie nebolo dané. Konzílium lekárov odporuèilo dve monosti: prvá - opravi postihnuté
srdce a transplantova aspoò polovicu p¾úc,
alebo naraz vymeni srdce i p¾úca. Zvíazila
vak varianta druhá, prijate¾nejia, ale predstavujúca väèí reskír. I napriek obrovským
progresívnym metódam súèasnej kardiochirurgie, takýto zákrok nebýva jednoduchý:
Predovetkým treba ma astie na vhodného darcu vo vhodný èas. Prièom musí súhlasi pä ukazovate¾ov dvoch rozdielnych
organizmov... Je známe, e takéto operácie sa
robia u tyri roky, najbliie vo Viedni alebo
Prahe. Vybavi poisovòu, dopravu a so zbaleným kufríkom èaka na priliehavý okamih...,
to sú nervy. Pritom vetko musí klapa,
veï ide o ivot. Stihlo sa vetko, aj keï
v hodine dvanástej.

 z¾ava: Ing. Ivan Jambrich, uprostred prof. Walter
Klepetko a slovenský ve¾vyslanec vo Viedni prof. Dr.
Jozef Klimko

Keï nai lekári smerovali operáciu na
kliniku do Viedne, tak mi prilo na rozum, e
tu pôsobí aj MUDr. Martin Janèuka. Dlho
som nerozmý¾ala a zavolala: Martinko, ak
môe, urob nieèo pre náho Ivana, prosím
a ako matka i ako Janèuková, veï po otcoch patríme do jednej rodiny. Neodmietol.
Urýchlil zaèiatok operácie. U prof. Klepetka
zariadil vetko, èo bolo potrebné. Ïakujem
Ti, Maro a modlím sa aj za teba, so slzami
v oèiach dodala pani Jambrichová.
Písal sa pamätný dátum: 17. november
2005. U Jambrichov na Novej ul. zazvonil telefón. Ohlásil sa syn:
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No, mama, u je to tu, beriem kufrík a
letíme. Nevedela som èo robi: plaka, radova sa ... èaka? Upokojila som sa len modlitbou a vrúcnou prosbou oslovila Pána Boha,
aby bol zhovievavý. Boli to vari najdlhie
okamihy celého môjho ivota.
Narodil sa druhý raz
Pritom na univerzitnej klinike vo Viedni
sa u unikátny zákrok rozbiehal na plné obrátky. Operáciu viedol jeden z najlepích európskych kardiochirurgov, profesor Walter
Klepetko. Darcom obidvoch orgánov bol zosnulý rakúsky obèan, jeho pohlavie a vek nie
sú známe. Ivanovo telo pracovalo viac ako
tyri hodiny naprázdno bez srdca, na prístrojoch. Jeho srdce lekári poreparovali a
transplantovali takému èlovekovi, èo to potreboval. Komplikovaná operácia predsta-

je vak najdôleitejie, povedala:  ...po kadej prehliadke sme múdrejí, èas ukáe ako to
pôjde ïalej, ale zdá sa, e Ivan i bude. Èakám ho v Porube a verím, e vystúpi nielen
na Poludnicu, ale aj na Kriváò. S novým srdcom a p¾úcami splní to, èo si zaumienil.
Poznamenajme aj to, e domov, ku svojej rodine do iliny sa vrátil 30. decembra 2005,
take Nový rok u privítal v kruhu svojich
najbliích. Teraz je rekonvalescent a spolu
so svojimi sa teí daru ivota.
Nedá mi, prehovorila na záver náho
rozprávania astná mama: ako ve¾mi a úpenlivo som prosila Pána Boha o pomoc a on ma
vypoèul. Poehnal ruky chirurgov, aby sa
operácia vydarila. Dnes ïakujem a modlitbou
oslavujem jeho vô¾u dopria ivota môjmu
dieau a jeho matke, dobrej manelke a milovaným deom doièi ete nemálo astia a
radosti.
Duan Miga¾a

Zázraèná moc haluiek

 Ing. Ivan Jambrich po unikátnej operácii vo
Viedni r. 2005. Pod¾a naich informácií operácia
stála 3 milióny slovenských korún a zaplatila ju
Slovenská poisovòa

vovala skutoèný maratón: pätnás lekárov
operovalo bez prestávky celú noc. Aj keï
vetko prebehlo bez väèích problémov, na
druhý deò dolo k embólii. V tele pacienta
vznikla krvná zrazenina, a tak museli operova znova. Aj túto nástrahu viedenskí lekári
úspene zvládli. V pädesiatichtyroch rokoch sa Ivan narodil druhý raz.
Èo nasledovalo potom? Postup tandardný: intenzívka, nauèi sa dýcha s novými
p¾úcami, neustále inhalácie, lekárske kontroly, uíval 45 liekov. Nasledovali návtevy,
povzbudenia najbliích. Keï sa stav po operácii stabilizoval, tak ho previezli do Podunajských Biskupíc, kde sa prvému Slovákovi,
ktorému naraz transplantovali srdce a zároveò p¾úca zaèali opä venova nai lekári.
Na kliniku do Viedne, ani do Bratislavy som
nevycestovala, aj ja som po infarkte a blíim
sa u k osemdesiatke. Stále si telefonujeme, a
tak sme stále spolu. Poteila som sa, keï mi
v takomto rozhovore povedal: To sa nedá
ani prirovna s tým, ako sa mi dýchalo vtedy
a dýcha teraz Ja som celkom iný èlovek. Èo

 Manelka Vierka a dcéry Petra
a Andrejka navtívili otca na klinike hneï po
operácii.

Priznám sa celkom úprimne, e
som obdivoval Ivanovu manelku
Vierku, ktorá statoène znáala celý
priebeh operácie i
pooperaèných dní.
Denne navtevovala svojho manela,
bola vyrovnaná,
hoci som cítil, ako ve¾mi trpí. Visela doslova
na kadom mojom slove, a veru aj ja ako
starý kardiológ som musel dáva pozor, ako
budem formulova odpovede na jej otázky.
Ivanov stav sa zlepoval zo dòa na deò, a
jedného dòa, keï ho preloili z kritickej
miestnosti intenzívky, na moju otázku, na èo
by mal chu, odpovedal: Maro, na nae
slovenské haluky. Viete si to predstavi?
Asi nie. Na druhý deò veèer, keï som u bol
s mojimi demi na ceste z hudobnej koly
zavolal som mobilom mojej manelke Katke.
U môe haluky sádza! Po príchode
domov som zobral haluky zabalené v deke
do auta a napriek dopravnému chaosu, ete
horúce, dopravil na pooperaèné oddelenie.
Sprevádzal ma anjel strány. Nestretol som
ani sestru ani doktora, èo mali slubu. Ivan
si pochutil. Akurát som staèil vetko spakova do taky, keï sa objavila sestra
s infúziou. Ivan sa spokojne usmieval. Deò
po halukovom veèeri navtívil som Ivana
spolu so slovenským ve¾vyslancom vo Viedni prof. Dr. Klimkom a on bol ve¾mi prekvapený jeho vynikajúcim stavom. A teraz mi
povedzte, moji milí Porubänia, nemajú slovenské haluky zázraènú moc? Nemali by
sme si to v rámci Únie patentova?
MUDr. Martin Janèuka, Viedeò

Viem o èom hovorím
MUDr. Martinovi Janèukovi sme písomne poïakovali za vetku pomoc a starostlivos o náho
rodáka Ing. Ivana Jambricha na Univerzitnej
klinike vo Viedni a ako darèek priloili CD Závaná Poruba moja rodná. Jeho odpoveï ponúkame v plnom znení.
Milí Porubänia!
Ïakujem za milý lístok, i za prekrásne spevy
naich rodných. My asi to akosi v cudzine lepie
vieme oceni. Viete, dia¾ka má nieèo v sebe. Nie
nadarmo ju Pán Boh stvoril. Domovina zaène
voòa a neno sa prihovára. elal by som
vetkým mladým Porubänom, z ktorých sa tlakom neprajnej a neúctivej doby v ktorej ijeme,
vytráca úcta k domovine, láska k rodnej hrude,
úcta k naim zodratým dedom a trpezlivým starým mamám, aby ich osud na nejakú dobu odvial
z vlasti. Aby okúsili horkú kôrku emigrantského
chleba, poniovanie pre neznalos jazyka, ktorý
sa nikdy tak dobre nenauèia, ako rodný. Mladí
moji, nedajte sa oklama sladkými reèami Vaich
vrstovníkov, ktorých bieda vyhnala do sveta.
Väèina z nich po návrate domov klame. Klame o
výkach zárobkov, klame o pracovných monostiach,
klame, e sa
rýchle
prostredí
CD obsahuje
28reè
piesní
a vjecudzom
prístupné
na
nauèíte.
Nauèíte,
ale
ako.
Ostanete
do
smrti
Obecnom úrade v Závanej Porube. Auslendermi. Poznajú Vás pod¾a dialektu a ten sa
nenauèíte! Áno sú i takí, ktorí reè ako tak zvládnu. Ale tých je ani nie 5 %! Budete musie na sebe
tvrdo pracova! Cez deò zarába a po nociach
tudova! e sa to dá vydra? Skúste! Ja viem o
èom hovorím. Ale zaèal som Vám o inom. O láske
k vlastnej hrude. O tom, e korene naich dedov
by sme si mali udra. Kultúru pestova, ïalej
rozvíja. Sme malou krajinou, ale s obrovským
mnostvom prekrásnych piesní. Slovák dokázal
v piesòach vyspieva celý svoj ivot. Vetky
iale, ale i radosti. Jeden americký zberate¾ ¾udových piesní sa rozhodol, e vydá knihu, v ktorej
uverejní tri najkrajie piesne z kadého národa
tejto planéty. Keï sa zastavil pri Slovákoch napísal: Musel som urobi výnimku. Uverejnil som
devä, ale s pocitom, e som Slovákom ukrivdil,
mal som ich uverejni viac. A ná jazyk, naa
reè? Sme národom, ktorý má hádam najviac básnikov na poèet obyvate¾ov. A akých básnikov!
Jeden z nich, kniea básnikov, pochádza i z Vaej
rodnej obce. Je ním Milan Rúfus. Pred nieko¾kými rokmi som bol na Európskom kardiologickom
kongrese v Paríi. Prechádzali sme autobusom
popri rieke Seine a sprievodkyòa ukáuc na obrovskú kupolu, ktorá sa týèila nad majestátnou
budovou, hrdo prehlásila: Toto je ná ústav na
ochranu francúzskeho jazyka!  Nevraví Vám to
niè moji porubskí mladí ? Naèo potrebujú Francúzi ústav na ochranu francúzskeho jazyka? Boli
ste niekedy vo Francúzsku? Ak budete ma príleitos, choïte. Pozrite sa i do ostatných tátov
Európy, skôr, ne dáte hlas Európe, v ktorej ete
stále rozhodujú silnejí nad slabími, rozum nad
srdcom, peniaze a bohatstvo nad kultúrou. Zjednotenú Európu - áno, ale na princípoch zachovania vetkých kultúr, vetkých jazykov. Zjednotenú Európu, kde v ústave nebudeme pochybova o
tom, èi tam patrí slovo Boh! ....
Srdeène Vás pozdravuje Vá
Martin Janèuka, Viedeò
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Slovo ïakujem niekedy nestaèí...
Hovorí sa, e v núdzi pozná svojho priate¾a. Toto tvrdenie je urèite pravdivé, lebo som
sa sám na vlastnej koi presvedèil, e je to naozaj tak. Ale pekne od zaèiatku:
Pracujem v tunajej nemocnici ako primár interného oddelenia. Toto oddelenie je
najväèie v naej nemocnici, s najväèím obratom a poètom odlieèených pacientov. To, e
lieèime pacientov s tzv. civilizaènými ochoreniami, asi nemusím ani zdôrazòova. Sú to
predovetkým ochorenia srdca a cievneho systému, ochorenia p¾úc a prieduiek, ochorenia
zaívacieho traktu, endokrinných orgánov (cukrovka, choroby títnej ¾azy a pod.) nádorové
ochorenia a mnohé ïalie. Pracujeme v ne¾ahkých podmienkach s vypätím vetkých svojich
síl, aby sme naím pacientom prinavrátili to èo sa nedá ohodnoti nijakou cenou, teda ich
zdravie. To zdravie, ktoré si mnohí z nás ani neváia, pokia¾ ho majú dostatok a pripadá im, e
je to vetko prirodzené. Stratu zdravia, ale hlavne jej dôsledok, si kadý z nás uvedomuje len
vtedy, keï o toto najväèie bohatstvo z nejakých dôvodov príde. Vtedy sa ocitáme na druhom
póle náho bytia, v bolesti a trápení. A potom pochopíme, o èo sme to prili a èo to pre nás
a naich blízkych znamená. Asi kadý z nás sa u v podobnej situácii ocitol, rozdielna je len
miera a trvanie ochorenia. Sú medzi nami ¾udia, ktorým u, bohuia¾, zdravie natrvalo v plnej
miere prinavráti nemôeme. Medzi tých patria urèite aj ¾udia s akútnym alebo chronickým
ochorením srdca. Urèite sa aj vo vaom okolí nachádza èlovek, blízky a známy, alebo úplne
neznámy, ktorý sa na takéto ochorenie lieèi. Stanovenie vèasnej a správnej diagnózy u týchto
pacientov je prvým predpokladom úspeného zaèatia lieèby a teda zvládnutie choroby so
snahou o predåenie kvalitného ivota. K tomuto cie¾u nám napomáha výraznou mierou
aj ultrazvukové vyetrenie srdca a srdcových chlopní, ktoré sa volá echokardiografia. Bohuia¾ nae súèasné prístrojové vybavenie (ultrazvukové prístroje, ktoré pouívame, sú staré
pribline 15 a viac rokov) nám práve túto snahu neu¾ahèuje. Nový prístroj je finanène nároèné
zariadenie s nákupnou cenou okolo 1,5 milióna Sk.
Keïe finanèné monosti naej nemocnice na realizáciu tohoto projektu sú znaène
obmedzené, po dlhých úvahách sme sa rozhodli s mojimi kolegami pracujúcimi práve
v oblasti kardiológie, e sa vlastnou iniciatívou budeme snai zmeni túto situáciu
a poprosíme o pomoc ochotných ¾udí. Pomôc nie vlastne len nám, ale hlavne naim
pacientom, ktorým budeme môc zabezpeèi diagnostiku zodpovedajúcej úrovni dnenej
modernej medicíny. Urèite nie náhodou som sa v prvom rade obrátil s touto prosbou
na svojich spoluobèanov, priate¾ov zo Závanej Poruby. Vôbec som sa nemýlil, e práve tu
nájdem obrovskú podporu pre moje snaenie. U prví ¾udia, ktorých som oslovil, sa
k situácii postavili bez výhovoriek (poèas celého obdobia zháòania finanèných prostriedkov
som ich zail ve¾a a hlavne od ¾udí, ktorí sa nedajú povaova za nesolventných), a tak
vlastne ve¾kou mierou prispeli k tomu, e vidina nového ultrazvukového prístroja, u nie je
len vidina, ale realita. Aj vïaka nim môeme u v priebehu mesiaca február t.r. zaèa
pracova na novom, modernom utrazvukovom prístroji.
A preto konèím tým, èím som èlánok vlastne zaèal. Slovom ÏAKUJEM!. Ak to slovo
postaèí vyjadri to, èo s ním chcem poveda. Ïakujem v mene seba, mojich kolegov, ale
hlavne v mene naich pacientov! Ïakujem svojim spoluobèanom a priate¾om zo Závanej
Poruby, predovetkým ¼uboovi Baránimu a jeho otcovi pánovi starostovi Baránimu, Ing.
Pavlovi Bekovi, Maroovi Piatkovi, Ing. ¼udovítovi Kováèovi, Milanovi Kováèovi a ich firmám,
ale aj mnohým ïa¾ím, ktorí sa postarali o zlepenie diagnostiky ochorení srdca v naom
regióne. elám si, aby nielen v mojom, ale aj Vaom okolí boli takíto ¾udia, ochotní pomôc
druhému èloveku, len tak, z dobrej vôle a celkom nezitne!
MUDr. Viliam I¾anovský
primár interného oddelenia v L. Mikulái

Obdivujem ju - patrí jej vïaka
Prila mi na um mylienka, napísa pár
slov o niekom, kto si to naozaj zaslúi, pretoe slúi nám, vetkým. Je to naa doruèovate¾ka, Tanièka úleková. Veï prejs celú
nau ve¾kú obec kadý deò okrem soboty a
nedele s milou tvárou, bez akania si, je

obdivuhodné. V lete je to príjemné, troku ju
aj opáli slnieèko, no horie je v zime a v
dadi, èo jej iste nikto nezávidí. Roznáa
nám pozdravy, dobré správy, niekedy aj smutné, no vetko patrí k ivotu. K mojim u starkým rodièom prichádza s dôchodkom. Opíem Vám jej príchod k nám. U ju vidíme,
keï ide popod okno. Zaklope na dvere, vkroèí a hovorí: Doma ste mi, moji? Ako sa
máte? Rodièia sa poteia, zvlá mama,
ktorá povie, sme u starí, ale zatia¾ to ide. Od
nás tie odchádza s milým pozdravom len
sa mi opatrujte. Je to zlatá ena, po jej
odchode ju dlho spomíname, patrí akoby k
naej rodine. Ak aspoò niekoho oslovil tento môj príspevok, budem rada, pretoe tu
ide o dobré vlastnosti èloveka, o jeho citlivý
prístup k ¾uïom (nielen k mojim rodièom,
ale aj iným), z èoho by sme si mali bra
príklad.

 Porubská potová doruèovate¾ka Táòa úleková

Vaa èitate¾ka

Piesòou od srdca k srdcu
Kadý deò stretnú èloveka.
Èloveka stretnú,
ktorého srdce v Tebe bije.
Ak ho stratí,
na pú sa zmenia
ulice za¾udnené.
Kadý deò stretnú èloveka.
Èloveka stretnú kadodenne,
( Ján Kostra )

 Krst nového CD J. Vadovický, A. Cútová
foto: D. Miga¾a

Håbka mylienok týchto napoh¾ad jednoduchých a zrozumite¾ných slov náho významného básnika vzácne harmonizuje s podstatou a významom práce èlenov zborov pre
obèianske záleitosti, ich úprimného snaenia zblíi ¾udí, aby ulice zostali za¾udnené. Èlovek èloveku. Je to vzah ve¾kého
kolektívu aktérov obèianskych podujatí: reèníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov,
tvorcov scenárov a organizátorov. Vzah k
tým, ktorým je vestranná pozornos venovaná. Stá pri èloveku v kadej chvíli: v radosti i smútku, v mladosti i starobe, vdy v
nespoèitate¾ných podobách lásky, láskavosti, spolupatriènosti, vdy s úctou a vïakou
preukazovanou èloveku, jeho práci, jeho ivotu. Kadý, bez rozdielu, zanecháva svojím
ivotom nezmazate¾nú stopu a zaslúi si nau
pozornos. Kadý, kto chce, môe pre druhých nieèo urobi. Ponúka sa mu príleitos
pomôc svojim blínym, susedom, kolegom,
priate¾om, obèanom poda ruku vo chvíli,
keï ju najviac potrebujú. V zmysle týchto
úvah o èloveku aj v naej obci takmer 50
rokov pracovalo a pracuje ve¾a obetavcov.
Za tieto roky sa ich vystriedalo ve¾a. V snahe
zachova toto kultúrne dedièstvo pre budúce generácie vznikol nosiè CD s názvom Piesòou od srdca k srdcu. Bol vydaný vïaka
podpore obecného úradu a získaných finanèných prostriedkov starostom obce. Takto aj
vo svojich domovoch môete poèu piesne,
ktoré sa spievajú pri uvítaní dieaa do
ivota, pri uzavretí manelstva, smútoèných
obradoch, pri rôznych ivotných jubileách.
V závereènej èasti sú príleitostné piesne,
ktoré vyjadrujú vzah a lásku k rodnej obci,
rodnému kraju, k slovenskej reèi a vlasti.
Kolektív tvorcov tohto nového nosièa CD
bude rád, keï aj takýmto spôsobom získa
ïalích ochotných spolupracovníkov, najmä
z radov mladej generácie, vetkých tých, ktorí chcú prispie svojou aktivitou k rozvoju
medzi¾udských vzahov, k vzájomnej úcte,
láske a porozumeniu.
Ján Vadovický
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Elektrifikácia

V poslednom èísle Porubských novín autor
èlánku (Jaroslav Jureèka) Vianoèné svetlo uviedol, e na tedrý deò, pred 75 rokmi, bola naa
obec pripojená na elektrickú energiu a obèania
zaèali vyuíva tento nový druh energie vo svoj
prospech.
Ako to vlastne bolo, a nieko¾ko poh¾adov do
histórie elektrifikácie. Poèiatky elektrifikácie Slovenska sa datujú na koniec 19. storoèia a do
skonèenia I. sv. vojny, kedy sa v bývalej rakúskouhorskej monarchii rozvíjalo elektrárenstvo
v zmysle Zákona o elektrifikaènom ivnostníctve è. 17 z roku 1884. Tento zákon umoòoval
zakladanie podnikov zameraných na výrobu, prenos a predaj elektrickej energie.
Nariadenie rakúsko-uhorského ministra obchodu z roku 1898 upresnilo znenie zákona z roku
1884 èo do bezpeènosti prevádzky elektrární.
K ïaliemu rozvoju elektrifikácie prispel zákon z roku 1907 o podpore priemyslu, ktorý poskytoval jednak finanèné výhody a jednak vyvlastòovacie práva pre budovate¾ov elektrární.
Elektrifikácia v Uhorsku sa vyvíjala bez väèích
zásahov tátu, èo bolo jednou z príèin vzniku
mnostva malých elektrární, vyuívajúcich rôzne
druhy prúdových sústav, kmitoètov a hodnôt
vysokého a nízkeho napätia. V 90. rokoch minulého storoèia sa zaèalo s výstavbou elektrární,
ktoré produkovali elektrinu na predaj odberate¾om pre rôzne úèely.
V Stredoslovenskom kraji, ktorý nijako nezaostával za svetovým vývojom, vznikli prvé významnejie elektrárne pri mlynoch, ktoré u boli
vybavené vodnými motormi - turbínami. Tu staèilo pristavi dynamo, spoji ho remeòom
s turbínou a mlynár mal elektrinu pre seba, obec,
resp. najbliie okolie. Takéto miestne elektrárne,
vznikajúce v mlynoch, na pílach èi v rôznych dielòach v èastej spolupráci s obecnými, èi mestskými úradmi viedli postupne k zakladaniu prvých
úèastinných spoloèností v oblasti elektrárenstva.
Najlepie podmienky k tomuto boli v banských
mestách - Kremnica (tu banská podzemná vodná
elektráreò funguje dodnes), Banská tiavnica
a Banská Bystrica.
Mono spomenú, e hlavnými výrobcami
elektro-energetických zariadení v tých èasoch boli
firmy AEG, Siemens a Ganzova úè. spoloènos
z Budapeti.
Prvú ve¾kú parnú elektráreò v stredoslovenskej oblasti vybudovala Maïarská textilná
akciová spoloènos v Ruomberku-Rybárpoli,
ktorá zaèala vyrába el. energiu pre pohon vlastnej továrne a dodávku do mesta u v r. 1896. Na
výrobu elektriny slúili dve dynamá o celkovom
výkone 5000 kW (kiloWatt, t.j. jednotka el. výkonu). Pre zaujímavos, u v prvom roku prevádzky mali 235 odberate¾ov, zapojených 8 elektro-
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motorov s celkovým výkonom 40 k.s. (konských
síl, t.j v st. oznaèení jednotky el. výkonu; prepoèet 1 kW=0,75 k.s.), pre verejné osvetlenie bolo
pripojených 20 svietidiel a cena bola pre motory
0,3 koruny/kWh (kiloWatthodina, t.j. jednotka
el. práce) a 0,6 koruny/kWh pre svietenie a ostatnú
spotrebu.
Prvým výrobcom a dodávate¾om elektriny
v Liptovskom Sv. Mikulái bola Starkova rafinéria liehu, úè. spoloènos, ktorá 11. augusta 1904
uzavrela koncesnú zmluvu na dodávku pre mesto
a maloodberate¾ov. Od roku 1905, kedy dali do
prevádzky dynamo 250 kW a napätím 240V (Volt,
t.j. jednotka elektr. napätia) jednosmerných, zásobovali okrem mesta elektrinou aj obce Vrbica
a Malú Palúdzku (v roku 1934 bola táto elektráreò odkúpená úè. spoloènosou Spojené elektrárne severozápadného Slovenska ilina).
Ïalími priekopníkmi na Liptove boli:
- Koiarske závody (býv. závod 02 a 03), od r.
1906 s generátorom 150 kW;
- Koiarske závody (06), od r. 1908 s generátorom
76 kW;
- Koiarske závody (04 v Ondraovej), od r. 1912
s generátorom 180 kW;
- Glejona, od r. 1909 s generátomi 77, 95 a 40 kW;
- v r. 1903-1904 bola vybudovaná v ¼ubochni na
rieèke ¼ubochnianka vodná elektráreò, ktorá vyrábala elektrinu pre trakciu lesnej eleznice dvoma generátormi výkonu 2x210 kW a napätím 3150
V. Prevádzkovate¾om a majite¾om elektrárne boli
Maïarské krá¾ovské tátne lesy a lesná eleznièka s rozchodom 760 mm bola prvou elektrifikovanou eleznicou v strednej Európe.
Po I. sv. vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska
po r. 1918, v ÈSR vznikali nové orgány, zaoberajúce sa problematikou hospodárstva. Vytvorenie
ÈSR malo pre rozvoj elektrifikaèného procesu
pozitívny vplyv a podstatne ho urýchlilo. Zákonom è. 438/1919  elektrizaèný zákon, schváleným 22. júla 1919  boli právne zakotvené zásady regionálnej elektrifikácie a na jeho základe získali elektrifikaèné spoloènosti ve¾a práv, ale aj
povinností a stali sa aj hlavnými nosite¾mi procesu elektrifikácie. tát poskytoval jednotlivým regionálnym elektrárenským spoloènostiam subvencie, ude¾oval záruky na pôièky. Tu sa objavuje
nový pojem  veuitoèné elektrárne a miestne
orgány boli povinné napomáha pri ich vzniku
alebo zluèovaní s elektráròami lokálnych podnikov.
Veuitoèné elektrárenské spoloènosti vznikali postupne takto:
- 31. januára 1920 v Banskej Bystrici ako Stredoslovenské elektrárne, úè. spol., s obchodnou skratkou SSE;
- 20. decembra 1921 v Bratislave ako Západoslovenské elektrárne, úè. spol., s obchodnou skratkou ZSE;
- 29. septembra 1922v iline ako Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, úè. spol.,
s obchodnou skratkou SESzS;
- 17. januára 1929 v Koiciach, ako Východoslovenské elektrárne, úè. spol. s obchodnou skratkou VSE.
V býv. Liptovskej upe po skonèení I. sv.
vojne nastal tie rozmach v budovaní zdrojov el.
energie a najmä vïaka vyuívaniu sily vodných
tokov sa postavilo ve¾a drobných vodných elektrární. Rozhodnutím liptovského upana z 2.
mája 1921 bolo povolené Liptovskému domácopriemyselnému textilnému závodu J. Klingera
v Lipt. Sv. Mikulái postavi elektráreò pre zásobovanie obcí Podtureò, Sv. Ján, Uhorská Ves,
Beòadiková, Zavána Poruba, Okolièné, Vrbica
a mesta Lipt. Sv. Mikulá elektrickou energiou.
Uvedená firma mala povinnos v zmysle elektrizaèného zákona è. 438/1919 èo najracionálnejie
vyui vodnú silu Váhu, aby dielo slúilo aj budúcim potrebám sústavnej elektrifikácie.
Od r. 1922 zaèala na poli elektrifikácie pôsobi u spomenutá veuitoèná elektrárenská spoloènos  SESzS ilina, ktorej vtedajie Ministerstvo verejných prác ÈSR pridelilo povinnos (s
výnimkou elektriny pre pohon tátnych dráh
a podniky celotátnej dôleitosti) zásobova elektrickou energiou aj 15 okresov upy Povaskej
a Podtatranskej (okres ruomberský, liptovsko-

svätomikulásky a hrádocký). Na základe ïalích povinností vyplývajúcich zo zákona, SESzS
ilina zaèali naplno rozvíja svoju podnikate¾skú
èinnos, zaèalo sa s výstavbou hydroelektrární,
elektrických vedení, trafostaníc a v r. 1926 zaèala
elektrifikácia obcí s pripojením na energetické zariadenia spoloènosti za urèitých podmienok,
z ktorých základná bola, e obce boli povinné
uhrádza 35 % nákladov na transformaènú stanicu, sekundárnu sie a verejné osvetlenie a za 30 %
nákladov museli prevzia úèastiny spoloènosti
v emisnej hodnote. Ceny v tomto období boli stanovené jednotne, a to 4,50 koruny/kWh za svetlo
a 3 koruny/kWh za pohon.
V rámci svojich aktivít spoloènos v r. 1926
oslovila Mautnerovké textilné závody, úè. spol.,
v Ruomberku, s ktorou uzavrela dohodu na dodávku i odber elektriny.
Po vybudovaní a rozírení vysokonapäových vedení, v r. 1929 Vrútky-Ruomberok (22
kV, t.j. 1000 x násobok jednotky el. napätia Volt),
Ruomberok-Lipt. Sv. Mikulá-Sv. Michal-Nemecká ¼upèa (5 kV) a v r. 1930 RuomberokLipt. Sv. Mikulá (22 kV) sa dostala ilinská
elektrika aj do tejto lokality, avak bol tu podnikate¾ Armín Stark. Dòa 6. augusta 1930 uzavrelo
predstavenstvo ve¾kej obce Lipt. Sv. Mikulá
zmluvu s SESzS, pod¾a ktorej budú SESzS dodáva obyvate¾om obce elektrický prúd, alebo zoberú do svojej správy a majetku zariadenie podnikate¾a Starka. Zaèal sa ale tuhý boj oboch strán
o odberate¾ov, ktorý skonèil u vyie spomenutým dátumom a kedy bolo energetické zariadenie
v Starkovom liehovare odkúpené spoloènosou
SESzS. Dovtedy mal kadý svojich odberate¾ov
a jeden druhému do svojich zariadení nesmeli zasahova.
V dokumente ve¾kej obce zo 6. augusta
1930 je stanovené, e dodávka prúdu pre vetkých
konzumentov a na verejné osvetlenie zaèala
o polnoci z 31. decembra 1930 na 1. január 1931
a zrejme zo zariadenia podnikate¾a Starka.
Záverom snáï len to¾ko: dátum prvého elektrického svetla v Zavánej Porube sa pod¾a
niektorých prameòov zhoduje a pämatníci urèite
potvrdia, e elektrifikácia bola poznamenaná nielen tvrdou prácou prvých montérov energetických zariadení, najmä manuálnou, ale aj presviedèaním obèanov o výhodách novej energie - elektrickej energie.
Jedným z prameòov je aj naa obecná kronika, kde je v úvode vyznanie, e elektrizácia
obce je Boím poehnaním pre krásne zimné
veèery, aké trávievame u nás na dedine.
Obec Zavána Poruba bola medzi prvými
obcami, ktoré sa prihlásili na zavedenie elektrického prúdu. Pod¾a vyie uvedených podmienok elektrifikácie, obec to stálo 125. tis. korún
(pôièka na vzduné vedenie, bez prípojok) z tzv.
sanaèných fondov; neskôr celú túto pôièku prevzal tát a uhradil ju.
Obèania, ktorí mali záujem o elekt. prípojku,
museli si ju da zriadi na svoje trovy (èo platí
dodnes), a cena za zavedenie s dvoma lampami predstavovala èiastku 160 korún.
Z obecnej kroniky (citujem): Prvý krá svietila
u nás elektrika na Dohviezdny veèer r. 1930.
Vtedy sme ete chodievali na sluby Boie do
spodnéj koly. Keï v tento slávnostný veèer, prvý
krá uknúl kurátor vypínaèom a kola ostala
krásne osvetlená, bolo poèu a cíti, zvlá u naich
ien, slávnostný, tichý, tiahly, spokojný vzdych. I
potom , keï sme prili z veèierne domov, miesto
petrolejových lámp, nali sme izby osvetlené èistým elektrickým svetlom.
Pekná spomienka. (citujem)
To u vary vdy musí tak by: za, i proti.
Muselo prís na rozkaz notára Pavellu
k hlasovaniu otvorenému v obecnom výbore. Zvíazili 12 hlasmi proti 6 tí, èo boli za elektriku (soc.
demokrati mali 12 hlasov za, u ostatných 6
hlasov bolo proti). Tí, èo boli proti, brali sa e to
bude drahé svetlo a vysoký náklad.
Ing. Ján Jambrich
Zdroje: publikácie Stredoslovenská energetika,
a.s,, ilina a Obecná kronika obce Zavána Poruba do r. 1950
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Jar pod Poludnicou

Nech s novou jarou slnko prebudí
rados, zdravie aj lásku v nás!
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice - koniec sanice.
Matej ¾ady láme a keï ich nenájde, tak ich
narobí (24. 2.)
Ve¾ký piatok dadivý - bude rok ièlivý.
Ak na Ve¾ký piatok poprchuje, to nám poehnaný rok s¾ubuje.
Ide slnko dohora - ide teplo do dvora.
O Gregore (12. marec) - leòoch sedliak, èo neorie.
Ïuro (24. apríl) vetkých von do po¾a vyháòa.
Na Dorotu (6. febr.) sa vtáèikom zobáèiky otvárajú.
Kto chce a misí sia!
Kto chce daèo ma, misí o to dba!
¼udí sa raï a rozumu sa dr!
Brázda hlboká - slama vysoká!
Kedy prichádzala pod Poludnicu jar?
Keï vàky zaèínali kopnie
Keï uberovka vyspevovala veseliu pesnièku,
lebo sa do nej pripájali potôèiky stekajúce dolu dedinou.
Keï sa vo dvoroch zaèali objavova lté gu¾ôèky kuriatok, húsatok,
èi kaèiatok.
Tieto drobniatka ete èasto musela gazdiná ukrýva do kuchyne
pred monými mrazmi.
Keï z dvorov vybehovali teliatka alebo jahniatka.
Keï nos teklila zvlátna vôòa vanúca od Poludnice.
Keï sa starý otec dlhie zamestnávali na humne riadom, ktorý
potrebovali do po¾a.
Keï stará ma zaèali kontrolova rôzne po celý rok zbierané semiaèka.
Keï domèeky zaèali chyta nové jasnejie farby a gazdiné rajbali,
prali, èistili vetko z izby a kuchyne, aby odohnali choroby, ktoré by
rodinu mohli postihnú.
Keï sa hraèkou detí stával handerný pí¾us, a na suchom mieste
priedomia chlapci vyhåbili jamku a pigali gombièky, neskôr gu¾ky.
Asi vtedy prichádzala pod Poludnicu jar.
Bolo jasné, e sa èosi mení, e èosi staré odchádza a prichádza
nové, e miazga nevtekala len do stromov, ale e vtekala aj do ¾udí,
a tí sa stávali akísi zhovorèivejí, priate¾skejí. Viac sa zdravali na
priedomí a èastejie bolo poèu
otázku: A stojíte? tyridsa dní pred Ve¾kou nocou sa konèili Faiangy a zaèalo obdobie pôstu. Zatíchli zvony aj muziky.
Faiangovie èasy sprevádzali rôzne zvyky, obyèaje, povery a pranostiky na celom Slovensku. V kadom kúte boli vak iné v nieèom
jedineèné aj výnimoèné. U nás v Porube faiangovie èasy ukonèili
Homr¾ajci - kedy mláde pochôdzkou prela celú dedinu. Kadému
domu zaelali : ...
...aby sa vám hrnce, misky nebili,
aby sa vám kravy, svine darili a vedli
aby ste mali tento rok etkieho dosti:
na poli úrodu, v dome príplodu
a zo etkieho najviac zdravia dosti
Faiangovie zábavy trvali aj tri dni, ale na
karedú - Popolcovú stredu len do polnoci. O polnoci basa umrela a muzikanti prestali hra.
tyridsadòový pôst - opä zavládlo ticho
v dedine - iadne zábavy, iadne svadby.
Po Faiangoch, po pôste zaèínali SVIATKY JARI.
Sviatky plné radosti, e zima u pominula, e sa rodí nový ivot, e pominuli choroby a trápenia. Stratila vládu MORENA - pohanská bohyòa zimy a
tak ju na ulkovú nede¾u (2 nedele pred Ve¾konoènou) dievèatá
vynáali z dediny (zo slamy urobená figurína na palici a obleèená do
kroja). Dievèatá s òou vynesli etky choroby, etko neastie z
dediny, podpálili hu a vyhodili do Váhu vo¾ade pri okolièianskom
moste. Niektoré informátorky to vedeli, e to bolo takto, iné nie.
Neviem, èi je pravda. Tento zvyk zaèiatkom 20. stor. v Porube zanikol.
Na ulkovú nede¾u sa v Porube jedli ú¾ance, gazdiná ich ú¾ala èo
najdlhie, aby mali také dlhé klasy.
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Zelený tvrtok - vtedy sa u váne zaèali prípravy na Ve¾kú noc.
Príbytky sa ozdobovali zelenými vetvièkami práve puèiacich stromov. Dievèatá si na svojich stretnutiach pripravovali ma¾ované
vajíèka aj to, komu ich podarujú.
Ve¾ký piatok - jeden z najväèích kresanských sviatkov. Dievèatá sa
u o 4- tej hod. ráno chodili umýva do potoka, kým bola ete èistá
voda, kým nevyli gazdovia do nej napája dobytok.
Dievèatá vinovali vode:
Ty bystrá vodièka,
osvie moje líèka,
aby sme eci zdraví boli!
Dolu vredy, choroby.
Potom sa hneï beali èesa pod lipu (strom, ktorý sa prvý rozvíjal)
so slovami:
Lipka, lipka, stromèek zelený,
daj mi vlasy na tie pásy!
Tajne epkali: Oblej ma, uhajko,
veï je voda na to !
Dostane vajíèko
ma¾uvanô za to !
Oblej mi, uhajko,
vlasy aj hlavièku,
ale mi zaanuj
tú novú suknièku.
Biela sobota - Ete sa v dome doriadilo, èo bolo treba. Piekli sa
koláèe a dievèatá farbili vajíèka:
Gú¾aj sa, vajíèko, ma¾uvanô,
aby chytro bolo ráno!
V Porube iadne mimoriadne techniky ma¾uvania neboli. Najèastejie tak, e vajíèka obalili v petrlenovej vòati, a potom uvarili v
orechových krupinách, v cibu¾ových upkách, v sennej mrve.
A neskôr koncom 20. stor. zaèali prenika rôzne iné techniky zdobenia vajíèok.
Chlapci sa schádzali pod¾a partií a dohovárali sa, koho pôjdu kúpa
a kedy.
(V Porube sa nikdy neibalo).
Chlapci spievali: Pije, pije na ku¾aji vtáèa,
nanosilo plný pitvor pláa.
Pije, pije na ku¾aji druhé
v Porube sa dievky ve¾mi hrdie.
Chlapci si pripravovali voòavky.
Malým chlapcom mamky pripravovali voòavky:
z pomaranèovej kôry, z voòavých klinèekov, z vàbových púèkov, aj z
mydla
Ve¾konoèná nede¾a - Rozozvuèali sa zvony. Veèer bývala zábava,
ktorá obyèajne trvala a do rána a mládenci rovno zo zábavy s
muzikou sa vybrali po dedine na kúpaèku.
Ve¾konoèný pondelok - Kúpaèku bolo treba stihnú do 10-tej, kým sa
nelo do kostola. Mládenci so slovami:
Èi otvoríte krsná ma? Prili sme vám céreèku okúpa!
Dievku obyèajne vytiahli z domu a rovno do vody, do pripravenej
hatanice.
Veru èasto z toho boli aj choroby, lebo voda bola ete riadne studená, a ¾adová.
Malí chlapci pri vchode do domu vinovali:
Videli sme, poèuli sme,
e máte peknú céreèku,
(niekedy - bielu húsku)
prili sme vám hu okúpa,
aby bola zdravia, belia a poslunejia!
A my chlapci, rozihrajme,
a céreèku okúpajme!
Dobrô ráno vinujeme!
S Ve¾konoènou vodou krása na dievke
pribúda
Sviatky skonèili a gazdov u èakalo pole, èakala oraèka a sejba. Keï
vychádzal gazda na prvú orbu, to bol pre neho ve¾ký sviatok, bol
sviatoène obleèený. Pri prvej brázde stála celá rodina a do nej
gazdiná hádzala vetky krupinky z ve¾konoèných vajec, aj z tých,
ktoré spotrebovala pri peèení ve¾konoèných koláèov, aby zem vydala
èo najväèiu úrodu. Nu takáto bola úcta èloveka k zemi - ZEMI ivite¾ke. Èlovek a zem patrili k sebe.
¼udmila trkolcová
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C I R K EVN Á R U B R I KA
TÚBA PO BOHU,
ÈAKANIE NA BOHA,

pedagóg, filozof, jazykovedec,
kazate¾, biskup, svetom
uznávaný uèenec. Od roku
1956 je 28. marec vyhlásený
za Deò uèite¾ov - 50. výroèie

alm 42+43

Utrpenie Pána Jeia po stránke telesnej
bolo nepredstavite¾ne ve¾ké. Ve¾ký bol aj vnútorný zápas, cez ktorý prechádzal.
V Getsemanskej záhrade povedal svojim uèeníkom: Ve¾mi smutná mi je dua, a na
smr. Vnútorný zápas prezrádza aj jeho modlitba: Otèe môj, ak je moné, nech ma minie
tento kalich... Keï bol na kríi, posmievali
sa Mu: Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veï hovoril: Syn Boí som. Mnoho vnútornej sily a vytrvalosti vo vnútornom
zápase bolo potrebné, aby sa prebojoval a
k pokojnému zavàeniu: Otèe, do tvojich rúk
porúèam svojho ducha.
Èo Pán Jei robil, robil pre ¾udí, robil
pre nás. To platí predovetkým o vykupite¾skom èine, ktorým bola Jeho smr. To je to
najhlavnejie, èo nám prináa novozmluvné
svedectvo. Na tomto vykupite¾skom èine je
zaloené odpustenie, ospravedlnenie, nový
ivot, veèný ivot. Nikdy nebudeme môc by
dos vïaèní za to, èo svojou obeou pre nás
Pán Jei vykonal.
Aj my sa nachádzame v rozlièných krízach, pod rozliènými bremenami, dostávame
sa na dno, keï sa nám zdá, e pre nás u niet
východiska. Od utrpenia Pána Jeia sa nae
utrpenie líi tým, e to nie je vykupite¾ské
utrpenie. Utrpenie Pána Jeia má jedineèný
význam, jedineèné postavenie medzi vetkým
ostatným utrpením. Ale i tak sa môeme od
neho mnoho nauèi pre svoje vlastné utrpenie, pre svoje krízy, pre znáanie vlastných
bremien.
almy 42 a 43 patria spolu, tvoria mylienkovú jednotu. Pri ich èítaní môeme myslie aj na to, èo vnútorne preíval pri svojom
utrpení ná Pán a Spasite¾ a z tohto h¾adiska
by sme sa v pôste mali k nim vraca èastejie,
aby sme lepie pochopili aj tú vnútornú cestu
utrpenia náho Pána.  Ale súèasne sú to almy, ktoré hovoria aj o nás, ktoré nám umoòujú pochopi, èo sa odohráva v naom vnútri,

Bohosluobný ivot zboru

Zaèiatok roka u tradiène patrí Modlitbám za
jednotu kresanov. Nebolo tomu ináè ani v naom
zbore. My sme tak urobili 19. januára.
 23. januára sa brat farár zúèastnil spoloèných
modlitieb v rím.katolíckom kostole v Okoliènom.
 5. februára tradiène sme si pripomenuli tzv. Deò
pokánia
 12. februára sme mali výroèitý úètovný konvent. Tohto roku nás èakajú vo¾by na vetkých
stupòoch, to znamená od volieb presbyterov
a dozorcu v zboroch aj vo¾ba seniora v naom
senioráte, ale aj vo¾by biskupov. Vo¾by nových
presbyterov v naom zbore budú vopred vyhlásené.
Predsedníctvo cirkevného zboru informuje:
Slovom Boím a modlitbou si dali poehna svoje
manelstvo:
Ondrej Sokol a Lenka iricová zo Smreèian
Èo Boh spojil, èlovek nerozluèuj!

Ján Amos Komenský
(1592 - 1670)

Sentencie Uèite¾a národov:

keï je naa dua predesená utrpením. Sú to
almy, ktoré nám umoòujú zachova si nádej a h¾ada východisko. Je ve¾kou vecou, e
mylienka na náho trpiaceho Pána pomáha
nám samým zvládnu nae utrpenie a tieto
almy sú jedným z miest, na ktorých sa
s naim trpiacim Pánom môeme stretnú.
Ve¾kos týchto almov je na jednej strane
v tom, e realisticky opisujú, èo preíva èlovek, keï sa dostane do temného údolia, ale
predovetkým v tom, e ukazujú východisko.
Ukáza východisko, poskytnú svetlo, otvori
perspektívu smerujúcu do budúcnosti  to je
to, èo v kadej situácii má nesmiernu cenu.
Ale hlavne nevzda sa, i keï máme dojem, e
Boh dlho mlèí. Neraz dlho mlèí preto, aby
vystupòoval nau túbu a nae h¾adanie. Sú
¾udia, ktorí v tomto zápase zastali na polceste
a povedali si, e nemá zmyslu ïalej zápasi.
I keï si takéto vzdanie sa dokáeme ¾udsky
vysvetli, musíme poveda, e je to ve¾mi
smutné, ba tragické.
Príklad náho Pána a Spasite¾a nás povzbudzuje, aby sme si uvedomili: Nikdy, za
iadnych okolnosti sa neslobodno vzda. Pán
Boh má pre nás pripravené východisko, on
nám pripravil budúcnos. Ten krásny refrén
by sme mali vedie naspamä, aby sa stal
práve v situácii najväèej tiesne dôleitým
prvkom náho vnútorného, zachraòujúceho
rozhovoru: Preèo si skleslá, moja dua, preèo sa znepokojuje? Èakaj na Boha, ete mu
budem ïakova, svojmu Spasite¾ovi, svojmu
Bohu.
Mgr. Vladimír Pavlík, evanj. farár

V uplynulom období sme krstili:
Michala Klímu, Mateja Klímu, Martina Medveckého, Lenku Tekeljakovú
Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený!
V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom období
rozlúèili s týmito naimi blízkymi:
Jánom I¾anovským  64.roèným, Vierkou Brtáòovou  60 roènou, Matejom Niòajom  84 roèným, Jaroslavom úlekom  77 roèným a Ruenou
Bekovou  85 roènou.
Blahoslavení sú vetci, ktorí v Pánu umierajú.
K nastávajúcim Ve¾konoèným sviatkom Vám
chceme zvestova: Jei ije! Ponúka Vám veèný
ivot. Boh Ho vzkriesil, aby sa mohol sta aj
tvojim Záchrancom a Spasite¾om. Prijmi túto radostnú zves a uver jej: Jei ije! Aj pre teba! 
Táto radostná zves nám bude zvestovaná na
Slubách Boích na Ve¾kú noc v chráme Boom
o pol 11. hod. , na ktoré si srdeèné pozvaný.
Predsedníctvo evanjelického
cirkevného zboru Závaná Poruba

 Buï príjemný a milý v tvári, v¾údnym a
zdvorilým povahou a chovaním,
pravdovravný ústami, vrúcim a horúcim
srdcom.
 Nezáviï nikomu, dopraj vetkým,
zavïaèuj sa, kde len môe a zapáèi sa
vetkým dobrým ¾uïom.
 Ak chcete ma rozzelenané skvelé
obce, cirkvi, domy, zalote napred koly.
kola je dielòou ¾udskosti.
 ivot èinný je opravdivým ivotom.
 Spori sa dá i z mála, len vytrvaj!

Deò uèite¾ov
Uèi sa znamená objavova to,
èo u vie.
Kona znamená demontrova,
e to u vie.
Uèi druhých znamená
pripomína im, e to vedia
rovnako dobre ako ty.
Vetci sme zároveò iaci,
praktikanti a uèitelia.
Richard Bach

Komenského ulica

Po revolúcii (nenej, zamatovej, svieèkovej) sa
v iline vo ve¾kej zasadaèke Mestského úradu
konal aktív obèanov k problémom premenovania
ulíc. Renomovaní národniari Hej, Slováci
s titulmi RNDr., Mgr., atï. predloili návrh: názvy
ulíc v iline budú len po Slovákoch, resp. ilinèanoch. Mylienka prela, a tak sa odstraòovali
vetky oslobodite¾ské, socialistické názvy ulíc s
menami významných svetových osobností z oblasti kultúry a histórie. Náhradné pomenovania
predstavujú ¾udí, ktorí by sa sotva nali aj
v najpodrobnejích slovenských encyklopédiách.
Podobný osud èakal aj Komenského ulicu. Bol
vraj mýlne glorifikovaný, naviac protestant a ete
aj Èech. Márne sme argumentovali tým, e je to
mimoriadna osobnos - myslite¾ teologický i pedagogický, zaradený do zoznamu UNESCO. Na
protest k celkovému prístupu a problémom slovenskej malosti sa viac ako pädesiat úèastníkov
zodvihlo a protestne odilo. Protest viedol k zamysleniu prítomných. A tak jediné pomenovanie
ulice v iline tzv. cudzích zostalo.
Nepoèítal som s tým, e raz budem v predstavenstve Nadácie J. A. Komenského, ktorú pred
pädesiatimi rokmi ustanovila SYNODA ECAV
ako neziskovú organizáciu pre úèely oivotvorenia evanjelického kolstva v Slovenskej republike. Veï bolo totálne zdecimované. Pripomínam,
e po stároèia sa na vetkých stupòoch kôl vyuèovanie a vzdelávanie na celom svete viedlo najmä
pod¾a pedagogických zásad J. A. Komenského. A
dnes by sme mali na to zabudnú?
T. M. Niòaj, ilina
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BÁSNE - Petra Oláková

MONO SOM TU LEN TAK
...mono som tu len tak.....asi zvýilo miesto.. naozaj neviem...
...zatia¾ to ¾uïom neprekáa...len sem tam do mòa vrazia...
..a s ¾ahostajom kráèajú si ïalej......vnikám svetom do tmy.. h¾ada si v nej obraz mojej tváre...
...bez monosti utiec... schova sa pod krytále......len tak ís... tam kde ticho vedie...
...neodís a osta bez váhania.....klenoty zeme odvái... roza zlo.. a prida smiech...
..do detských rýh... aby viac nebolelo....krèah rozbitý nevyhodi... èrepy zlepi do hromádky..
... spomenú na èasy spiatky... nepýta sa kde je kriovatka....mono je dlhá a èi krátka.......nepýta sa, ís...kde nie sú znaèky ako ís......kde nie je
rozhodcov ako hra.....kde slnko svieti len obèas...a tam býva chlad.....nie chlad zeme, ale ¾udí... bez citu.. narodili sa tak.....a nenali
zmysel i... ani potechu..
... mono im odpusti ak h¾adali pilne......no nemono aj ak nechceli nájs... odili.. a zvädli... ako tie lupene...nechápme ich konania... oni sú
zlí... dobrom ivot oblejme......a rados nech svedomie oblistí.....tak ako dua kvitnúca v ¾udskom srdci...... tak ako javor beiaci vo
cti......nikto nepozná slová chýrne... pozná len seba.....svoje vyhne......mono sme hviezdy èo obèas zhasnú... a mono nie...
...len tak koleny trasúc... svietime malým svetielkom nádeje......v naej dui je sila... a v sile rastieme......sme sa slneèný jas...a s nami je
závan vetra letiaci z jednej do druhej tváre......a detský smiech... a oèiach jas... je bohatí..... aj nad striebro...i nad krytále......nikto nepozná
cenu... cenu ¾udských radostí...
cenu nevyèíslite¾nú.......cnos v nich a duu v cnosti.....sme azda holuby letiace bez krídel.... nepoletíme...
...tak ani nespadneme... tvrdo na oltár súdu.....kde zlo blúdi a straí ¾udí....nièí dobro...a zlo íri v òom...
...sme holuby letiace v diali... tak ako hvezdár túi dotknú sa svojich hviezd...
...my nemôeme v sebe cíti len krivdu.. a boles...... niekto vie poveda nie, i keï myslí áno...... ja vak vdy bojujem za mlèanie, a aby
prilo ráno... i keï je to nezmysel......lebo za to bojova nedá sa... vrady a kopa màtvych ¾udských tiel......to je hlúpos... ¾udská horká bieda...
ani zviera nezabije pokia¾ nemusí... my nemusíme... ale ivot sa nám hnusí... tak bojujeme... za úplné hlúposti a èakáme... e tým dosiahneme
spravodlivosti...nedosiahneme.. lebo nevieme... èo vlastne robíme....samota je hrozná... pre¾udnatos straná... ivot... je vtáèia hviezda
letiaca si nad obzor....
...mesiacom sme vetci.. slnkom iba niekto........ ublíime..... neraz..... no len slnko dokáe rozjasni obzor nad obzor......ve¾a je ivotov...
málo je ochrany... ve¾a je zloby.... premnoho nehody...
...málo je ¾udských duí... èo vedia aj da......málo je úsmevov... èo dokáu rozohria...
...oceány nenávisti a kvapky lásky... vravíme si ¾udia .. z morí máme vrásky...z daïa poteenie... a ak sme schopní h¾adie len do
predsiene...potom kto sme?...krièíme vravíme... spievame v sebe... no pravdu len málokedy vypovieme..... priatelia sú a vraj vdy i budú... ja
nemám iadneho... ktorý ostal..
...len prili a odili... bez rozlúèky...cla... súdu......priate¾ by mal pomôc v akej chvíli...
..niekedy vak tuí... e to nejde... i keï túi... zmeni to... nemôe.. neskôr ¾utuje....prosí o krehké odpustenie...... niekto vymyslel, e
skutoèný priate¾... by mal by pri nás.....vdy... aj je... nie vak fyzicky... ale duou a srdcom áno......mylienky preletia nejeden z oceánov...
tak, ako ¾udia s vráskami
.. svetom sa derú... ten druhý z priate¾ov... trpí... lebo sklamal...jeho i svoju vieru...
..bolí to... nenechá to tak... druhý krát... u nesklame.. dá si zálea...bude prvý èo podá pomocnú ruku... a vytiahne ho z bahna hoc sám sa
zapiní...nevadí... bol to len závan.. takto plynie èas... nevráti sa síce spä... no naveky ostane v nás...... tak, èi chceme .. èi si to eláme...
priate¾stvo z rúk nikdy si nedáme...
...utekáme tmou... do ete hustejej hmly... h¾adáme svoje dobré skutky... no vidím len karedé ¾udské úsmevy...niekedy môeme lieta...
a pritom nohami dotýka sa zeme...... cíti nekoneèné astie....útechu....a obavy e to iste pominie... sme tu vak pre túto chví¾u.. si
uvedomíme..
sú tu i veci ktoré nikdy nezmeníme... existujú mono práve preto.. aby si ¾udia uvedomili... èo vlastne majú... aj to èo môu náhle
strati......sem tam akoby sa mi zdalo.. e vidím.. ípku.. smer.. kadia¾ ís...
...smer ktorým sa vybra... lene ivot ponúka len vo¾by a monos sa rozhodova... ís na dlhú pú... alebo stá na mieste... èi nei...vo¾by sú rôzne... tak
ako má tma zakadým iný odtieò ... i vo¾ba v ivote môe by..
... zlá èi dobrá...

RANNÉ ZDANIE

....mono sme zbrázdili letá....
...mono sme h¾adeli a príli doïaleka...
...mono sme predsa nali to h¾adané
...niekedy sme uli
...a zabudli vníma veci
....èo boli raz dané
...kieby sme chápali preèo tu vlastne sme
...nali by sme múdros v sebe
...alebo skôr rázcestie?
...h¾adali sme vôbec èo je?
...a èo nám treba?
...videli sme slnko a mesiac naraz ved¾a seba?
..mono aj videli
...a mono i nie
...niekto vidí len, èo túi
...iný po skutku viac baí...
...jeho krv vrie v ilách ...
..keï vidí nepokoj...nevinný detský strach...
...vtedy sa kája ...a rozdal by vetko...
..no niekedy u nevrátime to vzaté spätno....
...bolesou zapåòame jarné i zimné dni...
..vnímame sladké ...a trpké zaplávame ilúziami...
...sme starcami i keï sme mladí...
..bo ¾udská hlúpos vdy jestvuje nezáleí na pohlaví...
...strácame ivoty.. rados a lásku...
... vinovatos hodíme inde....veï nájde to spásu...
...úsmevom darujeme ránu... krásny deò
...darujeme ¾uïom a priate¾om extázu ivota...

...tak ¾ahko bez brvien..
...niekedy dáme tak ve¾a...takým malým skutkom..
...inokedy zas vezmeme nièím...ancu i smútok
..trebars aj slová nevravia niè...
...súdime seba?...nie my sme biè...
..krehké sme bytosti...tak jak tie vrany v kríku..
..berieme len pátos a majestátnu dýku...
...nesmejme sa zverom, e stráia svoje mladé..
..matka je vdy matkou...nech hocèie plemeno vládne..
nepoprieme èloveka èo il na ulici...
...uznáme vak toho...èo redol v sladkom hrnci?...
závis je ¾udská.. tak ako ¾udská ija...
...nikdy ju nepocítime ak zdá sa nám rudá...
...h¾adajme srdcom a oèi na chví¾u prikryme...
...zbadáme ve¾kolepos...mono.. i nie
..oèi sú svetielkom v noci i vo dne...
...tak ako mesiac...strái si hviezdy biedne...
..nedotýkame sa ich... no vieme e jestvujú ..
...fascinujú nás...èarom akým sa nikto na niè nepýta...
..lebo rozumie a chápe danej veci...
...nikto z nás chorú duu nevylieèi..
ak je chorá ona...choré je i telo...
..vtedy smr nastáva...a ranné zdanie...stáva sa kmeòom
...pevným a strhujúcim jak hurikán...
...nevinným a súcim jak hrdý páv..
nepoznám mnoho slov ani múdrostí.....tá správna veta príde vdy od
kosti......nevravme klamstvá ..lebo tie tvoria
li...èestnos je neistá...no v nej sa dá aspoò i...
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Aký je zmysel
ivota
Preívam zvlátne obdobie. Cítim sa
ve¾mi èudne. Èasto bývam naplnená
vnútorným nepokojom a oèi sa mi zalievajú
slzami. Sú okamihy, keï ma vetko
neuverite¾ne vyèerpáva, dokonca aj veci,
ktoré ma vdy napåòali úasnou energiou.
Trápia ma ustavièné bolesti a neraz aj ten
najmení pohyb ma nesmierne namáha.
Zo vetkých strán na mòa dolieha zúfalstvo
a beznádej, ich intenzita sa stupòuje kadou
minútou. Nemám síl bojova ïalej.
Nevládzem. Hlavou mi blysne mylienka, e
hádam najlepie by bolo, keby som sa ráno
nezobudila...
Nechápem, èo sa to so mnou deje, kam
sa zrazu podela vetka moja energia.
Prestávam si rozumie. Cítim len, e mi je
stále akosi ve¾mi divne. Ustaviène pociujem
príernú boles. Zdá sa mi, akoby ma bolel
aj vlastný ivot. Kadodenné starosti a
problémy zo mòa postupne vyèerpávajú
vetku rados a okrádajú ma o smiech.
Dotieravé mylienky mi neprestajne
skackajú v hlave, nestaèím ich zachytáva.
Túim vymaza vetky pocity, ktoré ma zraòujú
a posúvajú niekam, kam som nechcela. A
donedávna som vôbec netuila, e staèí
jedna jediná bolestivá skúsenos a celý ivot
sa náhle prevráti naruby.
Vdy som vedela, èo od ivota chcem,
ale odrazu sa mi zdá, e vetko je iné, ako by
malo by. Zmocòuje sa ma zvlátny pocit, e
mi nieèo uniká... e mi èosi chýba. U dlho
nad tým premý¾am, ale neviem, èo to je.
Cítim len, e to nie je celkom ono.
Keï sa poobzerám okolo seba,
zisujem, e nie som na tom a tak zle. Mám
rodinu, ktorú milujem a pre ktorú by som
dokázala obetova èoko¾vek. Mám domov,
v ktorom sa cítim bezpeène a pohodlne, lebo
jeho miestnosti sú zaplnené vibráciami
lásky. Mám zaujímavé zamestnanie, ktoré
ma baví, lebo vyuíva moje tvorivé
schopnosti. Pracujem s ¾uïmi a pre ¾udí.
S kadým sa snaím vychádza láskavo, lebo
viem, e vetko, èo urobím, sa mi mnohonásobne vráti. Mám priate¾ov, ktorým vdy
rada podám pomocnú ruku a na ktorých sa
tie môem kedyko¾vek obráti, ak
potrebujem pomoc... Tak preèo mám stále
pocit, e do môjho ivota by sa ete nieèo
zmestilo?!
Túim aspoò na kratuèký okamih zastavi
tok neodbytných mylienok, ktoré mi
neprestajne víria hlavou, oberajú ma o pokoj
a spôsobujú v nej obrovský zmätok. Túim
aspoò na chví¾u vypnú rozum a vôbec na
niè nemyslie. Lene nejde to. Ustaviène
musím nad nieèím duma, ani na chví¾u
nenachádzam pokoj. Asi sa z toho zbláznim.
Èi to azda vetci ¾udia to¾ko premý¾ajú?
Hlavou mi prechádza nespoèetné
mnostvo otázok, na ktoré h¾adám odpoveï.
Nezamý¾am sa len nad vlastným ivotom.
Zaujímajú ma aj ivoty iných. Pýtam sa, preèo
vo vzahu vdy jeden ublíuje druhému?
Preèo jeden ¾úbi viac ako druhý? Preèo sa
¾udia k sebe správajú tak zvlátne? Preèo si
èasto hovoria nepríjemné a bo¾avé vety, ktoré
sa zarezávajú hlboko do srdca a dlho
zostávajú v pamäti ako tmavé tiene? Preèo
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si klamú a zriedkavo hovoria slová, ktoré
poteia a pohladkajú? Preèo aspoò nieèo
nemôe by jednoduché? Preèo vetci
musia ma stále nejaké problémy? Preèo
sa ivot s nami zahráva, ako si zmyslí? Preèo
je niekedy vetko také pochmúrne
a bezfarebné? Preèo...?
ako nájs vyèerpávajúce odpovede na
vetky otázky. ivot je ve¾mi komplikovaný.
Pre kadého z nás má pripravené nejedno
prekvapenie, ustaviène nás vystavuje
kadejakým skúkam. Musíme by ve¾mi silní
a vedie sa vyrovna s vecami, o ktorých
vieme, e ich nemôeme zmeni. Energiu,
ktorú venujeme na márny boj s nimi, by sme
mali radej venova nieèomu, èo má význam.
Ibae nie je to také jednoduché, vetci to
dobre vieme. Sú chvíle, keï sa nám vetky
nae prehry bolestivo vykierajú. Vtedy
zaèíname pochybova, èi má ivot vlastne
nejaký zmysel...
Aj ja niekedy pochybujem. Obèas
prestávam veri, e vo vetkom, èo nás
postretne, je ukryté dobro... e vetko sa
deje s urèitým cie¾om. Lene asi to tak musí
by. Veï práve vïaka tomuto akému
obdobiu som pochopila, e dos dobrým
zmyslom ivota sú ivoty iných ¾udí. Èasto
sa stávajú veci, ktorým nerozumieme, ale
my musíme kráèa ïalej. Musíme i, aby
sme boli nablízku iným ¾udským bytostiam,
keï zaène zhasína ich svetlo, aby sme ho
znovu zapálili. Tak ako aj pri nás stoja iní,
aby nám pomohli opä rozdúcha v nás
plameò, keï niekedy zhasína to nae svetlo.
Iveta Ráchelová zo
susednej obce

REPRINT
Lepie smutný s láskou
ako veselý bez nej
Cítim sa mizerne. U celé mesiace chodím
ako bez ivota a zdá sa mi, e ïalej
nevládzem. Je mi ve¾mi ako a neznesite¾ne smutno. Snaím sa dra svoj ia¾
pod kontrolou a ovláda smútok, lene vo
vnútri cítim bo¾avé prázdno a zmocòujú sa
ma pocity neovládate¾ného zúfalstva.
Opantáva ma zvlátna melanchólia a apatia.
Do oèí sa mi neprestajne natískajú slzy.
Nechávam slané potôèiky nech stekajú po
mojej tvári. U ich nedokáem zastavi.
Ustaviène myslím na Teba. Dni utekajú
ako bláznivé, a predsa kadá hodina bez
Teba je veènosou. Chýba mi. Ve¾mi mi
chýba!
Túim po Tvojom nenom a hrejivom
objatí, ktoré zaplavuje kadý kúsoèek môjho
tela a napåòa ma zázraènou, lieèivou
energiou. Túim sa k Tebe pritúli a poveda
Ti, ako ve¾mi a ¾úbim a èo vetko pre mòa
znamená.
Trápi a, e som stále smutná. Mrzí ma,
e svoj smútok nedokáem potláèa. Snaím
sa, ale mám pocit, e èím viac s ním bojujem
a usilujem sa ho zbavi, len väèmi zosilnie.
Cítim sa naniè. Je mi ve¾mi ako a neznesite¾ne smutno. Padla som do hlbokej
priepasti a nevládzem sa z nej dosta. Som
na dne. Bolestné skúsenosti mi bránia
preíva rozko a rados zo ivota. Hlavou
mi pobehujú desivé mylienky.
Smútok sa u zmocnil aj Teba. Túime
nájs východisko, ale zdá sa, e vetko je
márne.
Si pre mòa zdrojom sily, motiváciou aj
inpiráciou. Prihovára sa môjmu srdcu

milými a povzbudivými slovami. Zapa¾uje
vo mne svetlo a pomáha mi nájs rados.
Nechcem i bez Teba!
Netráp sa. Vetko sa vyriei. Lásku
nezabije, smútok neutopí. Je zbytoèné
trápi sa.
Vzostupy a pády patria k ivotu rovnako
ako svetlo a tma. Duevné krízy sú obdobia,
keï zisujeme, kto sme, èomu veríme a èo
je pre nás dôleité. V okamihoch depresií
sa vyrovnávame sami so sebou a so svojimi
problémami. Práve v takýchto chví¾ach sa
ponárame najhlbie do svojho vnútra
a dozvedáme sa viac o sebe a o ivote.
Trápi sa je zbytoèné. ivot má rovnaké
cykly a obdobia ako príroda. V iadnom z nich
nemôeme dosiahnu úplného uspokojenia, pretoe nikdy netrvá veène.
Útechu nájdeme aj v slovách: Veci lásky
sú vecami ivota. Po zime prichádza jar, po
beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deò.
Áno, je to presne tak. Po dadi zase slnko
vychádza.
Tak u sa netráp! Lepie je by smutný
s láskou v srdci ako veselý bez nej. S láskou
prekonáme vetko. Láska nás vyvedie z
údolia plaèu a nárekov. Znovu vykroèíme do
raja.
Kie by som bola slzou! Chcela by som
sa zrodi v Tvojom oku, skotú¾a sa po Tvojej
tvári a zomrie v Tvojom náruèí. Nechcem
i bez Teba!
Iveta Ráchelová zo susednej obce

(Porubské noviny è. 45, december 2005, str.14)

Milá Ivetka,
Skontaktovali sme sa cez náho
najväèieho básnika, rodáka zo Závanej
Poruby, Milana Rúfusa, ktorý mi podal Vae
noviny so slovami: Preèítaj si ich Martin, sú
zaujímavé. A tak na strane 14 som objavil
Tvoje vyznanie. Èo je to láska, pýta sa
básnik, kto o nej nieèo vie? Je to cit, èi len
vlna citov, ktoré zaplavia nae vnútro,
opantávajú nau myse¾, evokuje mylienky,
obastòuje? Èo v nás obastòuje? Vetko,
èi len nau myse¾? Èo je to myse¾? Kde má
sídlo? Ktorá bunka, èi bunky sú za to
zodpovedné? Èi snáï v hre sú humorálne
faktory? Nae hormóny? Enzýmy, èi ete
nedefinovate¾né avy? Èo je to láska?
Vlastni? Èi sa rozdáva? iarli? Len ja,
len môj, navdy! Èo je to navdy? Èo je to
do zajtra, èi pozajtra, alebo na tri roky?
Boe môj, ako nás ako skúa? Niè nie je
jasné, niè nie je jednoznaèné, ako sa máme
vo vetkom vyzna, keï okolo nás je to¾ko
neznámeho?! Tu jedna mladá dua túi,
plaèe smúti, zúfa si, h¾adá odpoveï, h¾adá
istotu a Ty mlèí! Veï ozvi sa! Vidí Ivetka,
to je tá láska! U si múdrejia? Nie? Ani ja.
Nu trápme sa obaja nad odpoveïou.
Neviem definova lásku, hoci som ju
preíval s tou istou intenzitou, ako Ty, ale
dnes Ti poviem, skutoèná láska je, keï
dokáe ¾úbi i vtedy, keï to bolí, keï ten
druhý Ti zlé slovo povie, i vtedy, keï
opovrhne Tebou, i vtedy, keï Ti neprávom
ublíi, i vtedy, keï ho choroba zlomí, keï
sa nepostaví z lôka, keï jeho tvár, èi údy
sa pokryjú hnisavými vredmi, keï on v biede
svojej a odkázaný len na Tvoju pomoc denne
sekýrova a nadáva Ti bude, a Ty ho
neprestane ¾úbi, vtedy sa skloním k Tebe
a poepnem Ti - to je láska. Teraz u vie,
èo je láska?
Tvoj Martin Svrèina
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Dúfala som, e Michal v lietadle nebol

 kpt. Ing. Michal Agnet uprostred, Kosovo 2003
V okamihu, keï som minulý tvrtok veèer poèula prvé správy o tragickej
havárii vojenského lietadla na palube s vojakmi, vracajúcimi sa z Kosova,
spomenula som si na Michala Agneta zo Závanej Poruby. Pred poldruha
rokom som sa s ním toti stretla pri písaní èlánku, keï sa po trinástich
mesiacoch práve odtia¾ vrátil. Kapitán Agnet vtedy v Kosove pôsobil
v mierovej misii KFOR ako úèastník operácie Joint Guardian.
tvrtková letecká tragédia zasiahla vari kadého èloveka. Ako prichádzali
ïalie informácie o neastí, mrazilo ma pri pomyslení, ako sa musia cíti
príbuzní vye tyroch desiatok muov a ien, na ktorých sa urèite po polroku
odlúèenia ve¾mi teili. Mrazilo ma napriek tomu, e ete neboli známe mená
obetí a boli to pre mòa i pre väèinu ¾udí neznámi ¾udia. Za kadým z nich som
vak vnímala ivotný príbeh, rodièov, manelky, ivotných partnerov, deti,
súrodencov... Na Michala Agneta som si pri správach pomyslela preto, lebo on
pre mòa u nebol neznámy, keïe som sa s ním pred èasom stretla. V mysli sa
mi vynorili spomienky na nae stretnutie a kým som nevidela jeho meno medzi
obeami neastia, bola som rada, e on sa vtedy zo svojej kosovskej misie
vrátil v poriadku a takejto tragédii sa vyhol on i jeho najblií. A potom som
sa dozvedela, e po èase do Kosova odiiel druhýkrát a bol tie na palube
havarovaného lietadla. Druhého návratu domov sa u, bohuia¾, nedoil...
Michal Agnet bol absolventom Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikulái a po skonèení vysokej koly uèil na liptovskomikuláskej Vojenskej
strednej kole. Keï ju zruili, rozmý¾al, akou cestou sa bude ubera jeho
ivot a rozhodol sa pre mierovú misiu na Cypre. Rozprával mi to vtedy
v júni 2004. Bol aj na konkurze, ale ete medzitým, ako mu prila odpoveï,
dostal ponuku zúèastni sa misie v Kosove. Prijal ju a nasledujúcich trinás
mesiacov tam pracoval. Prvého pol roka vo funkcii spojovacieho náèelníka.
Priiel èas jeho odchodu domov, ale kvôli vtedajej situácii v oblasti ho
oslovili, aby ete ostal. Nezaváhal a ostal tam ïalích es mesiacov ako
dôstojník operaènej skupiny, ktorá riadila vetky operácie.
Dramatické etnické nepokoje pred plánovaným odchodom Michala Agneta z vtedajej misie si vyiadali jeho zotrvanie v Kosove ïalí mesiac
navye. Po trinástich mesiacoch sa teda koneène vrátil domov do Závanej
Poruby. Tam sme sa spolu stretli. Privítal ma kamarátsky, bol bezprostredný, porozprával mi svoje záitky a skúsenosti z Kosova, aby som ich mohla
sprostredkova èitate¾om týdenníka Liptov. Hovoril o smutných udalostiach, ktoré sa v oblasti jeho pôsobenia udiali, ale aj o príjemnejích záitkoch, hoci tých bolo ove¾a menej. Práca vojakov a dôstojníkov je v krízových
oblastiach nároèná. Fyzicky aj psychicky. Michal ju zvládal. Spomenul síce,
e niekedy bolo treba by v plnom nasadení bez oddychu a spánku aj
nieko¾ko dní. Ale nesaoval si. Veï slúili dobrej veci, snaili sa bráni
¾uïom, aby sa medzi sebou nevradili a nauèili sa demokraticky i. Keï
bolo treba, úèastníkom misie pomohli psychológ èi farár. V misii, z ktorej sa,
ia¾, nai vojaci nevrátili iví, bol vikárom Mons. Michal tang, istý èas
pôsobiaci v Liptovských K¾aèanoch. Aj on ostal v troskách havarovaného
lietadla.
Michala ¾udia z jeho okolia poznali ako inteligentného, vzdelaného,
priate¾ského mua so zmyslom pre humor. Tie som z neho mala taký
pocit. Vimla som si, e bol aj skromný. Medailu ministra obrany Slovenskej
republiky za sluby v mierových misiách, medailu ministra obrany Èeskej
republiky za sluby v mierových misiách a medailu generálneho tajomníka
NATO Georgea Robertsona za slubu v operácii na Balkáne mi ukázal a pri
mojom odchode. Potom som sa ho ete opýtala, èi by po tom vetkom, èo
v Kosove videl a zail, chcel by ete niekedy úèastníkom mierovej misie.
Bez váhania odpovedal, e ak bude ma príleitos, tak urèite. Jeho odhodlanie podie¾a sa na zabezpeèovaní stability v Kosove, mu vylo aj druhýkrát. Lene jeho príbeh vám u nebudem môc sprostredkova. Je mi to ¾úto.
Bol to dobrý chlapec, mu na správnom mieste. Hovoria to vetci, ktorí ho
poznali a ja si to myslím tie...
Eva Petranová
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Miloval ivot
Ininier Michal Agnet sa narodil
25. mája roku 1975 rodièom: Pavel
Agnet a Elena r. Jambrichová. kolu navtevoval v Závanej Porube a Okoliènom, neskôr absolvoval Stredné odborné uèilite strojárske s maturitou v Piesku a získal odbornú spôsobilos pre ovládanie èíslicovo riadených strojov.
V roku 1998 úspene zavàil vysokokolské túdium na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikulái, odbor vojenské telekomunikaèné systémy. Krátku dobu sa
uplatnil ako uèite¾ na Strednej vojenskej kole v Liptovskom Mikulái, neskôr pôsobil vo vojenských
útvaroch v Poprade, Preove, Nitre, posledne na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Chcel poznáva svet, rozumie reèi sveta.
Absolvoval viaceré intenzívne kurzy anglického jazyka. Ukázalo sa,
e má neobyèajné jazykové schopnosti a nadanie.
Po konkurze prijal ponuku zúèastni sa mierovej misie v Kosove.
Do tejto krízovej oblasti vycestoval v r. 2003 na es mesiacov, no
pre zloitos situácie tam zostala jeho jednotka takmer 14 mesiacov. Je
celkom prirodzené, e za túto dobu získal mnoho skúseností a tak v r.
2005 bol vyèlenený ako koordinátor vojenských misií Armády Slovenskej republiky v zahranièí. Ete na Tri Krále tohoto roku bol
doma. Rozlúèil sa s rodinou na desa dní, aby splnil svoju úlohu:
vystrieda slovenské jednotky KFOR v Kosove. Rozkaz splnil, ale
domov sa u nevrátil. Jeho ivotný príbeh sa skonèil 19. januára 2006
vo veèerných hodinách pri havárii slovenského vojenského lietadla
blízko slovenských hraníc. Letecké neastie si vyiadalo 42 obetí. Aj
na mladého kapitána doma márne èakala snúbenica, rodièia, sestra,
rodina...
Kronika naej obce vak zaznamená, a zostane pravdou, e aj
obèan Závanej Poruby bol uitoèný dobrej veci v krízových oblastiach sveta, kde chránil mier a pokoj. Na stránkach obecnej kroniky
bude napísané, e bol to odvány vojak, mu na správnom mieste.
Miloval ivot a sníval o svete, z ktorého zmiznú stopy zla a nastúpi
priate¾stvo vetkých ¾udí. Èes jeho pamiatke!
.

- dm-

Úprimné poïakovanie
Vdy nádej rozdával a dával ju aj sebe,
preèo to srdce ¾achetné je na kúsoèky
rozdrobené.
Po spoloènej rozlúèke s obeami leteckého neastia v Preove sme dòa 27. januára 2006 v Závanej Porube navdy vyprevadili náho syna, snúbenca, brata,
vnuka a vojaka Armády Slovenskej republiky
kpt. Ing. Michala Agneta.
V pocite hlbokého zármutku vyslovujeme vetkým, èo s nami
cítia boles, slová úprimného poïakovania za vetky prejavy
sústrasti, kvetinové dary a prítomným aj za úèas na poslednej
rozlúèke s naím drahým zosnulým, èím ste nám pomohli zmierni hlboký ia¾ a zármutok.
Zároveò ïakujeme Obecnému úradu v Závanej Porube a Armáde Slovenskej republiky za prípravu dôstojného smútoèného
obradu.
Nech jeho pamiatka navdy zostane v srdciach vetkých, ktorí
ho poznali. Aj keï sa nae rany zhoja, èakáme a, k¾akáme si do
tmy a nechce sa nám veri, e a u niet...
Zarmútení rodièia, snúbenica Evka, sestra Zuzka s rodinou
a plaèúca stará mama.
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Boli èasy, boli, ale sa minuli
Boli èasy, boli, ale sa minuli a
za malú chví¾u minieme sa i
my. Takto si neraz pospevovali ná deduko Ján Bróska, kostolník tras¾avým, stareckým hlasom v 86. roku
svojho pracovitého ivota.
Nemali ani èas, ako je to u
mnohých z nás, ako to bude
v okamihu smrti. Prila ku nim
tak náhle a takým spôsobom,
 Ján Broska e nebolo èasu na pozorokostolník
vanie a premý¾anie. Pamätám sa ete v ten deò zavèas rána, keï sa na
stonkách i lupienkach jesenných ruí objavila
strieborná rosa po dadi a potom sa kerilo slnko
od ucha k uchu, doznievali v dia¾ke zvonce pasúcich sa oviec a kráv, vyrazili s kosou na pleci na
milovanú lúku, akoby rozlúèi sa s òou navdy.
Vrátili sa, keï zvony bimbali na poludnie. Zloili z
ramien kosu s posvätnou úctou a zrobené ruky
plné popraskaných mozo¾ov som prvý krát videla
oddychova. Pohladkali hlávky troch svojich vnúèat a dospelým sa prihovorili:  Deti moje, priiel
môj èas, musím navdy odís, majte sa tu dobre,
buïte zdraví a svorne medzi sebou naívajte!
Zamúrili svoje sivé oèi a do rána tichúèko v
spánku zomreli.Ná ujo Peter Niòaj pri rozlúèke
povedal: Staroba nie je choroba, ale súèas
náho bytia, záhradníci odídu, ale kvety budú
ïalej rás.
Na tohto vojaka z prvej svetovej vojny legionára nemôem tie dodnes zabudnú,
vzneeno kráèal ako oráè za pluhom, pukal nad
jeho zrobenými, ale nádhernými tátomi bièom s
èervenou kyskou, ale len ako ozdobou. Svoje
kone nikdy nebil, ale rozprával sa s nimi ako s
priate¾mi. Vránikovi i Hnedákovi doprial dostatok
oddychu. Miloval svoju rodnú zem ako milenec,
ktorý ostal verný po celý ivot jednej ene a volal
ju  ivite¾kou . Preèo som si vzala túto tému na
písanie? Hneï sa dozviete: V naom pokroèilom
veku rozjímame a spomíname najviac v dobe prebdelých nocí, keï sa nám minulos premieta ako
film a zvlá ranné detstvo, ktoré sa nám do
bodky pozapisovalo do mozgu. Dáte mi za pravdu, drahí vrstovníci, priatelia i priate¾ky. U nás je
tie málo, ale dos na pretriasanie spomienok a
porovnávanie minulosti a dneka.
Na Mackových ohradoch rástli dve vàby, ve¾ké a koaté a my sme si tam dievèatá i chlapci
pozapletali z ich vetiev hniezda. A ili sme tam ako
vtáci. Aj sa nám to darilo. Poletovali sme v oblakoch, ktoré sa nám zdali na dosah ruky, púali
sme mydlové bubliny, èítali sme kniky, recitovali a
spievali a neraz aj v tme, v objatí konárov. Fosforeskovali tam nae oèi ako svätojánske muky.

Vzduch voòal ako najkrají parfém. Prichádzal z
hôr a lúk zo starostlivo pokosených a svedomito
obrobených polí. To nebolo ako dnes, e pokrm
zvieratám sa stráca v zapálených vatrách a èmude celého okolia. I malý chlp trávy mal ve¾kú
hodnotu.
V naom detstve rástol ete jeden zaujímavý
strom, vrbkou sme ho volali. V írom poli vynímal
sa osamelo, ale znamenal pre nás tie oázu na
púti. Vetrom o¾ahaný, búrkou doráòaný, no my
sme sa naò dívali s urèitou úctou. Zanechávali
sme tam stopy svojích bosých nôh. Chrumkali
sme pod ním ípky a trnky miesto cukríkov a tieto
prírodné vitamíny boli pre nás neraz zdrojom obivy. Pod vàbkou oddychovali spolu s nami kosci
a oráèi, keï sa kúpali v pote zrobeného tela v
práci na poli. Nebudem sa rozpisova ïalej o
naom èistom, krásnom, ale i keï skromnom detstve v lone prírody. ako by to dnená mláde
chápala. Voda, vzduch a slnko - to bola naa
kozmetika, ich zdobí dnes nieèo iné. V dobe náho
dospievania prefrèala ponad nás vojna. Predèasne sme dospeli, hnala nás dopredu jedineènos
komunistických mylienok. Naa rodná zem oila
do nevednej tvorivej krásy, medzi¾udské vzahy
boli poznaèené predchádzajúcimi vojnovými bo¾aèkami, ale rozvili sa do súdrnosti a tvorila sa
jednota myslenia. Keï sa u malo naplno uíva
ovocie práce, naraz bác...Vhupli sme do smutnej
reality ivota. Zaèala takzvaná,  nená revolúcia . Nepremyslene a ivelne odfúkla èarovnú
vôòu polí, od strachu odleteli do cudzích krajín aj
nai spevaví vtáci a zaèalo sa rúca s týmto
uragánom vetko, èo sa vtedy budovalo. Ve¾ká
Havlova amnestia po nástupe za prezidenta narobila ve¾a zla, írila sa kriminalita a aj naïalej sa
rozvíja a bujnie ako tá burina na naej prekrásnej
zemi. Osamelé, neúrodné polia, èiastoène u tie
choré, bez prirodzenej výivy sa po èase rozlúèia s nami. Priemyselná zóna ich vygumuje na
mape a pochová nau zem ivite¾ku. Keï nám
zrak zaletí do Hája pod Tatrami, kde sú pochované
obete druhej svetovej vojny, nemôeme si nepovzdychnú. Naèo len bola tá druhá svetová vojna? Naèo bolo dobré to nesmierne mnostvo obetí poloených na oltár vlasti? V dnenej dobe,
keï vidíme a poèúvame neprestajne vadiacich sa
politikov, plných nenávisti, nevraivosti a ¾ahostajnosti k dôstojnému ivotu pospolitého ¾udu,
musíme si znovu povzdychnú s básnikom. A èo
z tých slov len hàba skál, nad vetkým tým by
èlovek zaplakal. Èo bolo, bolo, u sa nevráti, ale
èo bude, kladieme si medzi sebou otázku nad
nejasnou, temnou budúcnosou. Úpadok televíznej kultúry priam bije do oèí. Èoraz horie reformy
21. storoèia sa nám stavajú do cesty ako mor a
my sme proti tomu bezradní a bezmocní. Hmotné
postavenie rodiny je dnes viac ako výchova detí.
Aplauz nad ospevovaním nenej revolúcie u
dávno opadol. Pocítili sme rozèarovanie a skepsu
z toho, èo sa u nás udialo a deje. Iba v jedno
veríme, e nai politici priloia ruky k dielu tvorivému a kvalitnému a uvedú do ivota to starodávne prekrásne heslo: V jednote je sila! Stojíme
pred vo¾bami a pred rozhodnutím komu da svoj
hlas. Nu drme sa jednotne: mladí a starí. Nai
Vyvolení nech sa stanú ¾udia, ktorí sa vedia
trápi pre cudzie neastie, tei sa z radosti
iných, preíva cudzí osud ako svoj. Lene kde
ich vzia? Skúsme! Mono sa ete nájde zlaté
zrnko v zablatenom piesku.
Elena Vadovická
rod. Kováèová

Po¾ovníci hodnotili
celoroènú èinnos
Ete nie je tak dávno, èo sme prekroèili hranicu
medzi starým a novým rokom. Obdobie po Novom
roku je vdy obdobím, kedy sa okrem iného
bilancuje uplynulé obdobie, vyvodzujú sa
ponauèenia z prípadných neúspechov a dávajú
sa záväzky a ciele pre nasledujúce obdobie. Robia
to tak aj tí, ktorí svoj ivot zasvätili láske k prírode
a svoje kroky nasmerovali tak, aby jej boli vdy
nápomocní, aby sa stali jej uitoènou súèasou.
Ako kadý rok, tak aj na zaèiatku tohto hodnotili
celoroènú èinnos èlenovia Po¾ovníckeho zdruenia Poludnica. Výroèná schôdza PZ Poludnica
so sídlom v Závanej Porube sa uskutoènila 25.
februára 2006 na Chate Opalisko v Závanej
Porube a jej program pozostával z viacerých
bodov, ktoré hodnotili jednotlivé úseky èinnosti
v roku 2005.
PZ Poludnicu riadi 7 èlenný výbor, ktorý sa
v roku 2005 stretol celkom 10 krát. Výbor zvolal
celkom 4 èlenské schôdze, z toho jednu
mimoriadnu. Výbor na svojich zasadnutiach
pravidelne kontroloval plnenie uznesení a plnenie
plánu práce. Je potrebné kontatova, e vetky
uznesenia ako aj plán práce boli splnené.
Na zasadnutiach výboru podávali svoje
správy aj jednotliví funkcionári. Po¾ovný hospodár
pravidelne informoval o brigádach, prikrmovaní,
plnení plánu chovu a lovu raticovej zveri. Strelecký
referent informoval o streleckých podujatiach,
kynologický referent informoval o kynológii
a finanèný hospodár o výsledkoch hospodárenia.
Správa finanèného hospodára, ako aj správa
revíznej komisie zastávajú osobitné miesto.
Tajomník pravidelne podával správu o èinnosti
výboru. Výbor sa zaoberal prípravou brigád,
èlenských schôdzí a iných podujatí, z ktorých
treba spomenú po¾ovnícky ples, ktorý dopadol
ve¾mi dobre, a preto sa výbor rozhodol takýto
ples usporiada aj v ïalích rokoch. Touto cestou
výbor ïakuje vetkým tým èlenom PZ, ktorí si
dobre a svedomito splnili svoje úlohy pri tejto akcii.
PZ Poludnica pravidelne zabezpeèovalo
a zabezpeèuje plnenie plánu starostlivosti o zver.
Jeho nosnou èasou je zabezpeèenie dostatoèného mnostva vhodného krmiva. Prikrmovanie
zveri v minulom roku bolo rozdelené pod¾a skupín
na celé zimné obdobie. Èlenovia PZ Poludnica
odpracovali v rámci brigád 1830 hod. (na jedného
èlena 61 hodín), èím bol splnený ich plán za rok
2005. Po¾ovníci sa zároveò starali o rozsiahly
a v zime niekedy ako prístupný revír èistením
kàmidiel a lesných lúk, v marci 2005 sa uskutoènilo
sèítanie zveri.
Aj keï ciele pre rok 2005 boli splnené, tak ako
vade inde, aj v po¾ovníckom zdruení je stále èo
napráva a vylepova. Po¾ovníci vyjadrili ochotu,
e v zaèatom roku 2006 vyvinú úsilie, ktorým
budú naïalej zve¾aïova a rozvíja ich dielo.
PZ Poludnica zároveò ïakuje vetkým
urbárom, Obecnému úradu Záv. Poruba za dobrú
spoluprácu a pomoc pri rieení rôznych úloh
v po¾ovníckom zdruení. Úprimné poïakovanie
patrí aj èlenom po¾ovníckeho zdruenia za aktivitu
v roku 2005.
Týmto im chcem popria pevné zdravie, aby
sme spoloèným úsilím nás vetkých upevnili pocit
dôvery v naom zdruení, aby tu panovala
úprimnos, komunikatívnos, kde sa otvorene
vymieòajú názory a vetkých èlenov spája pocit
dôvery a dobre vykonanej práce.
Stanislav Kuzma,
predseda PZ Poludnica
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Folklór sa stal mojím osudom
Duan Miga¾a

Povedzme si, e sú veci, ktoré mono
sprostredkova len tým, e sa pootvoria
ako kniha. Táto kniha sa vak neskladá
zo slov, ale z tanca a piesne. Z piesne, èo
z neba nespadla a tanca, èo vyrastal po
úboèiach Slovenska. Èo poveda o èloveku, ktorému sa títo blíenci stali osudom? Asi len to¾ko: je to mama, ktorá
nadovetko miluje svoje vlastné deti, no
dokáe sa po celý ivot rozdáva aj deom okolo seba, lebo sú vade. Vie ich
oslovi, nadchnú folklórom a zuitkova práve to, èo im je celkom prirodzené
a samozrejmé: hra, pohyb, rytmus, riekanka, melódia ¾udovej piesne... Toto vetko v podaní detského folklórneho súboru
vyzerá tak, e hudba a tanec sa chytia za
ruky a utekajú, utekajú k¾ukatým chodníèkom ¾udového umenia. Mono u tuíte, e táto reè bude venovaná ¼udmile
trkolcovej, rod. Vakovej (1936) ako darèek k sviatku okrúhlych narodenín.
Po otcovi lye, po mame folklór
Opýtali sme sa jubilantky: èo zdedili vetky tri trkolcovie deti po otcovi, èo po mame?
Po otcovi lye, po mame folklór. A je to spravodlivé. No naim spoloèným úspechom je
vak to, e máme dobre vychované a vzdelané deti a rodina ije vzájomným pochopením
toho, èomu sa venuje ten druhý. Lyovaèka
a ná folklórny ivot je príbeh na kniku,
prezradila rodom Porubänka, povolaním uèite¾ka, hobby folkloristka, zanietená a dlhoroèná éfka Detského folklórneho súboru
Ïumbier. ivotný príbeh vedúcej prijmite teda
ako obrázok súkromia sprevádzaného folklórnym rozprávaním.
Narodila sa za treskúcej zimy v Jambrichovie dome v Závanej Porube. Otec, Ján
Vako, tu pôsobil ako uèite¾ a kantor. Do
histórie obce sa zapísal nielen ako pán rechtor, ale aj ako vestranný kultúrny èinovník.
Po skonèení Uèite¾ského ústavu v Preove
sa sem prihlásil do konkurzu na uvo¾nené
miesto po p. uèite¾ovi Bobákovi. Oenil sa a
rodina sa tu natrvalo usadila. Pán uèite¾ bol
skutoèný univerzál. Okrem toho, e
hrával na piano pri
Bohoslubách
v priestoroch koly
(a v r. 1933 sa vybudoval ev. kostol),
viedol prvý detský
spevokol, reíroval
detské divadelné
predstavenia a ovládal i tajomstvá fotografie. Na tú dobu
hotový zázrak. Na
konci kolského
roku fotografoval
 ¼udmilka Vaková ako kolákov po triedach a po celý rok
4-roèná

objektívom dokumentoval ivot na dedine. A
tak okrem fotografie na pamiatku, obrazom
tvoril obecnú kroniku. Mnohé z jeho snímok
sa zachovali a zdobia nejeden rodinný album.
Vetci sme raz boli demi, ale nie vetky
deti majú rovnaký osud. Ten ¼udkin nebol
jednoduchý od samotného zaèiatku. Keï ju
otec vyfotografoval vo vysokých èimách
(na snímke), mama u leala na smrte¾nej
posteli. Pochovali ju na porubskom cintoríne
v Brestovej. Vnuèky sa ujala stará mama
v Hankovciach (ari). O pár rokov sa vrátila
spä do Poruby a tak prváèke ¼udmilke bolo
dopriate zohrieva lavice porubskej koly
s dvojèatami Miurovie, so Zuzkou Hladkou,
Rasom Chovanom, Milom Ondrejkom, rada
rozpráva aj o dobrých kamarátkach z detstva
Marte Jánoovie - Pikoví a Zdenke Jureèkovej.
Aj po rokoch rada spomínam na Hankovce. Bola to dedina plná folklórnych tradícií, kopa spevákov, taneèníkov, muzikantov...
A to ma oslovilo na celý ivot. Ak múdry
básnik povedal, e vetko dôleité pre èloveka sa zaèína v detstve, tak pre mòa to platí
dvojnásobne, pripomenula dedinu svojho
detstva.
Koniec vojny a zmena reimu znamenali
pre Vakovcov vandrovaèku Slovenskom.
Bývali, a pôsobili v Èabradskom Vrbovku,
v Uhrovci... Tu ¼udmila ukonèila základnú
kolu a prihlásila sa na pedagogickú kolu
v blízkom Trenèíne. Na internáte bývala
s dievèatami z kraja myjavského, trenèianskeho, z okolia Nového Mesta a tak neèudo, e o
spev a tanec nebola núdza. Dievèatá spievali
a tancovali pod¾a toho, ako sa tancovalo
doma. Èi môe by lepia kola folklóru ako
tá, èo taneènica absolvovala po veèeroch a
vo¾ných chví¾ach?
Ve¾mi sme chceli tancova v súbore
Trenèan, ale èo robi, keï nás nechceli, lebo
to bol súbor pri Gymnáziu a tudentov z iných
kôl nebrali, vysvetlila a dodala: ...èlovek
predsa nemôe èaka na príleitos, musí h¾ada a sám tvori priestor pre svoju zá¾ubu .
Umeniu vies súbor sa treba uèi
Znie to zaujímavo, ale umiestenku po
skonèení koly dostala priamo cez cestu na
Gymnázium v Trenèíne. Na tejto kole fungoval u spomínaný Trenèan a viedli ho manelia Kubalovci. Boli to folkloristi telom i duou a okrem toho Ferdi Kubala bol Lipták
(z L. Teplej) a neraz pripomínal: My, Liptáci,
musíme spolu dra!
Aj ma podral, hlavne v zaèiatkoch môjho choreografického snaenia a organizaèného vedenia rodiaceho sa detského súboru,
 vyrozprávala, akoby jedným dychom. Ambiciózna uèite¾ka, si vak skomponovala
svoj súbor. (1956) Skupinku tancujúcich detí
pomenovala Rados a radostné bolo i prvé
verejné vystúpenie pre rodièov. By pracovitý a snaivý je vak málo, treba by i zaatý, prezieravý, cie¾avedomý a hlavne uèi sa

od tých, èo to vedia. Veï uèený nikto z neba
nespadol. Èlovek si môe ob¾úbi iba to, èo
pozná, dodala. Umeniu vies súbor sa priuèila aj v súbore Druba v Trenèíne, kde ako
mladé dievèa tancovala a spievala.
Od zakladate¾ky súboru Rados sme sa dozvedeli i to, e tento detský súbor stále úèinkuje, hoci s malými prestávkami a do
dnených dní a v tomto roku oslávi svoje
pädesiatiny. Teda tak, klobúk dolu.
V Trenèíne sa zoznámila i so svojím vyvoleným, ako ináè, pri tanci a tak sa roku
1962 vydala a nová rodina sa presahovala
do Závanej Poruby, lebo manel Vladimír,
ako vojak z povolania, zasa dostal rozkaz
uèi na vojenskej kole v Liptovskom Mikulái.
Rezká uèite¾ka zaèala uèi v Okoliènom a
èo nevidie, s podporou a pomocou riadite¾a
koly V. Piovarèiho, zaloila aj na tomto mieste detský folklórny súbor menom Poludnica.
Povedzme si, môe ryba bez vody by?
Rada spomínam, e 90 % taneèníkov
tvorili Porubänia: napr. ¼. Cút, P. Agnet, Katka Staroòová, Danka Jambrichová, Janka I¾anovská, Stano Beko, Milan I¾anovský, Jano
Kováè, Pa¾o Kováè, Peter Jambrich, Pa¾o
Med¾a, Duan arafín, Duan Vretenár, Jano
Ondrejka, Ivan Niòaj, Jano Baráni, Katka Ïuriová, elka Brosková, Milotka Bátoryová,
Editka tepitová, Katka Ondrejková, Milka
úleková, Boka Jureèková, Vlastièka Beková, Boka Valentová, Hanka Dudová, Elenka
Jambrichová, Vierka Bartánusová, Kvetka
Barániová, Vierka Mlynèeková, Janka Mlynèeková, Katka Kováèová, Vierka I¾anovská a
mnoho ïalích, ale i talentovaný taneèník
Marián Szekely, èi taneènica Janka Likovièová.
Ani sa nechce veri, ale od tej doby u
veru pretieklo ve¾a vody dolu Váhom.
Potom povila svoje deti: Janku 1963, Vladka 1966 a Juraja 1967. Po materskej nastúpila
na I. Z v Liptovskom Mikulái. Tu vak
v roku 1968 povila svoje ïalie diea: Detský folklórny
súbor Ïumbier.
A ako sa patrí,
zaèala od zaèiatku. Príbeh tohoto súboru, ktorý
vedie nielen ako
umelecká, organizaèná vedúca
a choreografka,
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ale aj ako krajèírka krojov i práèka v jednej
osobe, dorástol na rovných 38 rokov. Je to
ve¾a, èi málo?
Naplnil sa môj sen, staviam na tom, èo
viem o ¾udovom umení minulej doby. Deti sú
múdre a vedia to, èo my iba tuíme. Za tie
roky jednoducho vidím do håbky detskej due
a s demi radostne sprítomòujem posolstvo
dávnych èias, lebo ma to baví a má to zmysel.
Folklór sa stal mojím osudom. Za tie desiatky
rokov som velièo skúsila, velièo nacvièila,
velièo nepoznané objavila, oivila a môem
poveda, e v mojom veku má èlovek právo
aj spomína, nielen na stovky taneèníkov, ale
i na muzikantov. Ak vetkých nevymenujem,
nech mi prepáèia: Terka Bajlová, Ruenka Blahuková, Peo Palan, Miko Kubáò, Jaro Hrnèiar, Mako Szekely, Matú Záborský..., rozhovorila sa a my dodávame, e zosta mladým medzi mladými je tie kus ivotného umenia.
Èo ma drí nad vodou
Ïumbier vznikol ako detský taneènospevácky súbor za pomoci a podpory zástupcu riadite¾a koly D. efèíka, pomohli
kolegovia zo koly: Miklu Macko a Marienka Urbanová. Priznajme, e kadý zaèiatok
nebýva ¾ahký. Keï ma preloili do koly na
Nábreie, tak súbor pricestoval za mnou.
Tu mi nezitne pomohla Darinka Beková.
Ale keï sa zaèali hlási deti z viacerých kôl
a stúpol poèet záujemcov, zrazu nebolo kde
cvièi. Telocviène boli obsadené, chodby
nestaèili. Tak nás prichýlil bývalý Pioniersky dom. Tam bola ve¾ká sála, zrkadlá, podmienky ideálne... Èinnos súboru neskôr zastreil Dom kultúry a teraz predstavujeme
jeden z mnohých záujmových útvarov Centra vo¾ného èasu v Liptovskom Mikulái,
priblíila krátku históriu patrónov súboru.
Priestory na nácvik, skladovanie krojov a rekvizít patria k tým problémom, ktoré mono
riei len so zriaïovate¾om i rodièmi. Ak
poèítame, e súbor tvorí 100 - 150 detí, tak
tieto veci nepredstavujú jednoduchú záleitos. Vetko uskladni a oetrova predstavuje poriadnu ichtu.
Jedným z najzloitejích úskalí kadého
detského súboru je striedanie generácií. Deti
rastú, odchádzajú a nové prichádzajú. Keï
nám to naozaj ide, tak naraz zoslabneme. A

 Pán uèite¾ Ján Vako na stretnutí pädesiatnikov
v roku 1986: I. rad z¾ava: Zuzka trkolcová
(Hladká), Ema Jureèková, Boena Halahijová
(Brosková), Ján Vako (Pán uèite¾ Ján Vako.
V Záv. Porube pôsobil v rokoch 1931  45 ako
uèite¾ a správca koly), Anna Gállová (Jureèková), Viera Kapsiarová (Krá¾ová), ¼udmila trkolcová (Vaková), II. rad z¾ava: Vladimír Kalmár, Ján evèík, Milan Piatka, Otília Uhríková
(Hnilová), Jolana Klimèíková (Kubovèíková),
Darina Majzlíková (Staroòová), Vladimír Majerík, ¼udovít Beko, Jaroslav Hladký, III. rad
z¾ava: Duan Pavlíny, Milo Ondrejka, Jozef I¾anovský, ¼udovít Krika, Bohu Kováè
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Akoby to bolo vlani
Venované ¼udmile trkolcovej k sviatku
Vedný deò ivota
sviatkom roziarený,
v mrazivom mesiaci
jednej vzácnej eny.

 Zosta mladým a medzi mladými je tie kus ivotného umenia: ¼udmila trkolcová s manelom
Vladimírom a vnúèatami

zaèíname odznova. Niekedy mám toho plné
zuby. Súbor má nielen zloku taneènú, ale i
hudobnú a spevácku. Tomu vetkému treba
deti nauèi, na talenty vak treba ma nos.
Práve to je to, èo ma drí nad vodou. Dlhé
roky tancovali v Ïumbieri i vo Váhu aj nai
synovia a dcéra. Dnes moje deti a nevesta
uèia ïalie deti umeniu tanca. tafeta nezastala a to je vari to najkrajie, doplnila ako
vysvetlenie.
K úprimným slovám oslávenkyne dodajme, e viacerí absolventi Ïumbiera úspene pokraèujú vo Váhu i v iných súboroch na
Slovensku. Nielene ovládajú základy taneèného umenia, ale èo je najdôleitejie: osvojili si to, èo je najviac ohrozené v dnenej dobe:
¾udový tanec a jeho rôzne podoby. Na odkaz
predchádzajúcich generácií neslobodno zabúda, lebo zabudneme sami na seba. A to by
bolo ve¾mi zle. Povedzme vak, e Mirka Palanová, Julko Gabul, Vladko Vajdík, Jurko
Ïuri, Milan Herich, Milan Majzlík to dotancovali a do S¼UKu, Jarko Kupèo, Vladko
Florek do LÚÈNICE, mnohí bývalí taneèníci
sa ivia tancom v zahranièí ako tancmajstri, èi choreografi. Aj tu platí to známe: èo
sa za mladi nauèí... a ¼. trkolcovú ve¾mi
teí, e bola pri tom. Ticho a skromne poznamenajme, e za viac ako pädesiat rokov ivota venovaných folklóru vyorala na tomto
poli poriadne hlbokú brázdu a stopa jej snaenia je nádherne èitate¾ná. Èo doda na dôvaok? Jubilantke pri sviatku poïakova a to
rovno od srdca. Urèite si to zaslúi.

Sedemdesiat rokov
sa by bolo vèera,
v tom porubskom hniezde
svetlo sveta zrela.
Návrat k dedovizni
ku zvykom a piesni
jej ivotné krédo
kàdle detí niesli
odchované srdcom
na nôtu ¾udovú.
Rados, Ïumbier, Poludnica
vystrojená taneènica,
opliecko bielené
ma¾a vo vrkoèi,
krpèeky koené,
roziarené oèi,
valatièka v ruke,
clivá pieseò huslí,
Faiangy, Vianoce
aj Chlapèekov sen
do pamäti vkladá
aby, a príde deò
krájala spomienky
ako z krajca chleba
omrvinku kadú podriac si v dlani.
Akoby to bolo vlani.
Èas vak nezastaví
a nevráti spä.
Deti naich detí
krpèeky obujú
a pieseò ¾udovú
zaspievajú tie.
Nezostarne nikdy
Stále bude mladá
nimi obklopená
od skorého mlada.
Katarína Deveèková, rod. Staroòová
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V manelstve ijú esdesiat rokov a spolu majú stosedemdesiat
Tak to obyèajne býva. Pri neobyèajnom sviatku sa treba zastavi a zaspomína. V manelstve ijú rovných esdesiat rokov a spolu majú stosedemdesiat rokov. Svadba bola
16. februára 1946. V roku 2006 oslávili
vzácne výroèie spoloèného ivota. Diamantoví Kováèovci predstavujú piaty porubský
manelský pár, ktorému bolo dovolené doi sa takéhoto jubilea.

Vetko sa v rados obrátilo

Michal a Boena Kováèovci spolu vychovali
troch synov, teia sa zo iestich vnúèat a
dvoch pravnúèat. Keï sa v útulnom domèeku pod kostolom zíde celá rodina, tak treba
pripravi osemnás stolièiek. O èom budú asi
hovori dvaja, èo majú k sebe blízko es
desaroèí a spolu preili dobré i zlé? Odpoveï je jednoduchá: o tom ako ili, èo robili,
èím sa trápili, èím teili. Ako ste sa zoznámili,
kedy ste si padli do oka? Poruba vtedy nebola veliká. Fungoval tu èitate¾ský spolok a
hrávali sa divadlá. Ja som hrala dievèenskú
úlohu, Miko bol pri pokladni. Keï sa predstavenie skonèilo, tak ma iiel vyprevadi
domov. A u bola ruka v rukáve, spomína
pani Boena na zaèiatky pekného vzahu.
Ale najskôr musela rovných 52 mesiacov
èaka, lebo som narukoval k armáde, dlhé
mesiace preil na fronte, bojoval v Povstaní.
Naastie sa vetko dobre skonèilo, zostal
som naive a naa láska vydrala aj dlhé odlúèenie, vysvet¾uje pán Michal.
Február roku 1946 bol bohatý na sneh.
Hoci rodina Hladkých bývala neïaleko od
kostola, pri kaplnke, cesta snehom pre mladuchu v poltopánkach nebola najpríjemnejia.
Z ve¾kej izby sa vetko vypratalo, ponosili
sa stoly a svadba trvala celú noc. Veï svadobèanom vyhrávala chýrna porubská kapela: Ján Mikulá- maliar, Ján Hladký- Babec,
Matej Mikulá, Maro Broska...
Mladým manelom sa hneï v decembri
narodil syn Milan a v roku 1952 dvojièky Janko a Pa¾ko. Syn Pa¾ko, ia¾, ako 38 roèný
zomrel.

Doba to nebola ¾ahká

Jedno z najzloitejích a najaích období
náho ivota bola doba, keï som vykonával
funkciu predsedu bývalého MNV v Závanej

Diamantoví manelia sa zapísali do Pamätnej knihy obce dòa 16. februára 2006.

Porube. Boli to èasy prudkého rozvoja obce a
zloitých politicko-spoloèenských udalostí,
zaspomínal pán Kováè. Do tohoto úradu som
nastúpil v roku 1960 po Martinovi Niòajovi a
vydral dve volebné obdobia. Zaèali sme
s výstavbou objektu materskej koly v akcii
Z, svojpomocne sa stavala chata Opalisko,
budoval sa obecný vodovod, ininierske siete
na Novej ulici, pristavovala sa budova základnej koly... Väèinu prác robili nai ¾udia,
vetko vak bolo potrebné organizova, zabezpeèi stavebný materiál. Richtárèil som
aj v esdesiatom ôsmom, keï nás obsadili
vojská Varavskej zmluvy. Hoci sa v obci niè
mimoriadneho nestalo, ako prejavy nesúhlasu sa objavili aj takéto heslá: Pokryte si kury,
husi, lebo prili bratia Rusi,, mnohí obèania
iadali vyvesi èierne zástavy a aj inak protestova. Ani po rokoch vari netreba vysvet¾ova, e vtedajej vrchnosti sa takéto formy

astného manelstva.  A pritom ani ja som
to nemala v ivote ¾ahké, priznáva pani Boena: vyopatrovala som si deti, jedného navdy vyprevadila, neúrekom narobila po stavbách, dlho robila na drustve v rastlinnej, rovných pätnás rokov striekala koe v koiaroch
a na dôchodku? Do hory sadi stromky, vyína.. Celý ivot robota aká, ale tu som a
môem poklopa o drevo, e zdravie mi zatia¾
ièí, vánejie som chorá nebola, zdravotnú
kartu mám skoro èistú, len oèi neslúia ako
dakedy. Aj nohu som polámala, tak len
s palièkou - pomocníèkou chodím po dedine,
do obchodu, na potu, ale len v lete. Mám
dobré vetky tri nevesty: pomôu, vybavia,
èo treba. V mojom veku sa teím kadému
novému ránu. A ako èakáme na jar. Záhradka,
kvietky, celkom oijeme... rozhovorila sa a
dodala: Obetova sa pre vetkých je tie
práca na úkor svojho èasu a svojej rodiny.
Bola som jednou z prvých speváèok zboru
pre obèianske záleitosti a v tej dobe obèianskych obradov bývalo neúrekom. V nede¾u
do obeda chytro navari a poobede aj dve, tri
akcie na obecnom úrade. Vetko sa vak stihlo, rada som chodila medzi ¾udí a ete väèiu
rados preívala, keï sme ¾udí poteili,
z obyèajného dòa spravili sviatok, skontatovala jubilantka. Zapojila sa do èinnosti èerveného kría v obci a ve¾akrát, ako dobrovo¾ný darca, darovala najvzácnejiu tekutinu.

Dlhá chví¾a? Kdee...
 16. február 1946 - deò svadobný.

odporu nepáèili. Nebolo to jednoduché, ani
¾ahké, ale vetko sa dokázalo riei s chladnou hlavou. Po rokoch sa tieto udalosti utriasli. Tak, ako prili, tak aj odili. Spomienky vak
zostali. Zhodi z pliec to, èo sa stalo, nemono. Preili sme protireèivé dejiny, hovorí pán
Michal Kováè.
Èo si ceníte najviac na manelovi, pýtame sa manelky: Nemôem na neho niè zlého
poveda, je to dobrý otec rodiny, starostlivý
hospodár, rozvány èlovek, nedal sa unies
citom, ani v tej najzloitejej dobe, keï bol
prvým muom v obci. Vdy sme ili skromne,
tak ako nám to dovolili nae monosti. Po
týchto slovách manel dlho nerozmý¾al a
pohotovo povedal:  Aj keï sme sa sem tam
pokriepili, pre deti, pre robotu, nikdy sme sa
nehnevali, e by sme sa nerozprávali, to nepamätám. Keï priiel obláèik, tak ve¾mi chytro zasvietilo slnieèko. Tu je ten krásny príklad: ak ijú rodièia v harmonickom manelstve, tak sa tento vzah prenesie aj na deti.
Dôvera a láska musia chodi spolu.
Hààà nie, ale tolerancia a trpezlivos
Tolerancia, trpezlivos, pochopi jeden
druhého a nie hneï hààà a ideme sa rozvádza. Rozvádza sa, ale len pokia¾ nie sú
deti. Odpusti, zabudnú a ide sa ïalej, takto
dáko vyjadrili jubilujúci manelia filozofiu

Ak sme zaèali dopytom, tak rovnako konèíme jednoduchou otázkou: Èo robíte celý
deò, èomu sa venujete, nie je vám dlhá chví¾a? Ale kdee... Doma si vetko porobíme,
poupratujeme, preèítame noviny, sledujeme
televízku, najradej pozeráme romantické
filmy, lútime kríovky, èakáme deti, vnúèatká... Záhradka, to je ná svet a kávièka, to je
tie ná rituál, zhodne hovoria a je to pravda. Svoj ivot preili bez kandálov, v porozumení, pochopení, v rodinnom astí, bez
honby za majetkami. Príklad ich vzahu potvrdzuje, e na svete ete existuje pravé,
nefalované, obyèajné ¾udské astie, ktoré
sa nedá kúpi, ani vyhra v iadnej lotérii.
Duan Miga¾a

Starosta P. Baráni poïakoval manelom Kováèovcom za vetku prácu pre obec a odovzdal Pamätnú
plaketu Závanej Poruby.
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Dobrý deò a ïakujem Vám za vetko, pán Rúfus! S o b o t a
Milan Rúfus

Takto by som sa dnes prihovorila vzácnej osobnosti, po boku ktorej som mohla viac ako
jedno desaroèie poznáva hodnoty osvetárskeho chlebíèka, jeho slasti i strasti. Po prvý raz
som sa s pánom Petrom Rúfusom stretla 5. septembra 1963 v Okresnom dome osvety v
Liptovskom Mikulái, kam som ako uèite¾ka prila pracova do oddelenia záujmovej umeleckej èinnosti. Bol pondelok, vonku pralo, pracovníci sa zhromaïovali na pravidelnú
pracovnú poradu. Medzi nimi sa nedal prehliadnu vysoký, sivovlasý pán v modrom, ruène
pletenom svetri. Keï som sa mu predstavila, opätovne povedal: Volám sa Rúfus. V tej chvíli
mi hlavou preletela mylienka, èi to nie je otec básnika Milana Rúfusa a hereèky O¾gy
Rúfusovej. Nemýlila som sa. Mono úcta k rodièovi, ktorý má takéto talentované deti, mono
úprimný stisk ruky, ktorej teplo cítim dodnes, mono nové, neznáme pracovisko, vetko to
dokopy spôsobilo, e som od samého zaèiatku cítila v pánu Rúfusovi oporu, istotu, pri¾nula
som k nemu ako k otcovi (svojho som u vtedy, ia¾, nemala). Nikdy som mu, èo k nemu cítim
nepovedala, myslím vak, e on to dobre vedel. Pán Rúfus nemal rád bezduché, prázdne
slová. Nehovoril ve¾a, ale povedal mnoho. Staèila jedna obyèajná veta, a bol v nej to¾ko
ivotnej múdrosti, e sa nedalo nerozmý¾a o pravdivosti jeho slov. Bol múdry, rozh¾adený
a preto medzi pracovníkmi aj váený. Jeho slová a èiny sa nerozchádzali nikdy. Vytrvalo,
obèas i nepríjemne upozoròoval, ako ve¾mi sú potrebné v kadom ¾udskom konaní mravné
zásady. Keï som preívala rodinné i osobné problémy, vdy vycítil, kedy je tá správna chví¾a
na rozhovor a ponúkol pomoc, a ak bolo treba, aj napomenul tým svojím rúfusovským 
spôsobom. Pán Peter Rúfus bol druhým riadite¾om Okresného domu osvety (1954-1955).
Neskôr ho v tejto nároènej funkcii vystriedal Ján Lukáik a on prebral starostlivos o
hospodársky chod zariadenia. Okrem toho mal na starosti kurzy varenia, peèenia a itia v
celom Liptove. Bola som svedkom, ako zodpovedne tieto kurzy zabezpeèoval a ako dôstojne pripravoval ich ukonèenie. K jeho ob¾úbeným èinnostiam krátko po obede patrilo èítanie
novín, najmä ob¾úbeného Kultúrneho ivota. Keï doèítal, rozhovoril sa, a to bol pre nás
mladých z ved¾ajej kancelárie signál, e máme ís poèúva. To bola naa kola ivota.
Neznáal pokrytectvo, kodorados, osoèovanie. Bol priamy a èestný. Neúcta k ¾uïom, nech
robili akúko¾vek prácu, ho vedela ve¾mi bolie. Mojou náplòou práce v Okresnom dome
osvety v Lipt. Mikulái bola vtedy starostlivos o hudbu - spev - tanec a umelecký prednes.
Raz sme (i s kolegami) prili na drustevnú zábavu do Závanej Poruby skontrolova
taneènú hudbu, ako si plní svoje povinnosti a èi finanène nepredraila úèinkovanie. Nevedeli sme, e na zábave sa stretneme aj s pánom Rúfusom. Prekvapenie a rados, ktorú mal
z náho príchodu vyjadril slovami: Mama, deti z osvety sa tu, noe im urobme miesto pri
stole, nech si sadnú medzi nás. Posedeli sme a bolo nám spolu dobre. Pán Rúfus bol
osvetár telom i duou. Sám nacvièil v rôznych spolkoch obce okolo pädesiat celoveèerných
hier. Odborná literatúra o ochotníckom divadle uvádza, e to bol skúsený reisér a divadelný
praktik. V èase, keï ochotnícke divadlo v Závanej Porube ivorilo, zozbieral a zostavil pásmo
zvykov. Ako z chleba si zo spomienok ulomí, ktoré r. 1970 aj sám reíroval. Pani Rúfusová
uila do tohto pásma vetky dievèenské a enské kroje. Okrem zvykov, ktoré Okresný
osvetový dom vydal tlaèou, zanechal nám pán Rúfus ete jedno pozoruhodné dielo-Pamäti
osvetového pracovníka. V nich zaznamenal, ako kultúru v obci rozvíjalo v r. 1905 - 1975
6 generácií. Ete jeden krásny zvyk, ktorý pán Rúfus dodriaval, chcem spomenú. Ako
dôchodca vdy tesne pred Vianocami priiel medzi nás zavinova sviatky, opýta sa, èo
robíme. Tak tomu bolo aj na Vianoce r. 1976. Trochu dlhie ako mal vo zvyku si posedel v
naej kancelárii, porozprával, popýtal sa, kto èo robí, potom vstal a so slovami : Mama varí
ku¾au, a tú treba jes teplú, aby sa nehnevala, odiiel od nás trochu unavený, ale s
pokojom v dui. Viac sme sa u nevideli. 27. februára nasledujúceho roka sme pána
Rúfusa stratili navdy.
Naïa Gilániová, L. Mikulá

V obrazovej kronike ukladáme zhustenú históriu 70. rokov divadla, ktoré slúilo
kultúrnemu povzneseniu naej obce. S akou láskou sme túto prácu vykonávali,
s takou ju odovzdávame naim vïaèným potomkom. iadame tých, ktorí pochopia význam tohto diela, aby ho opatrovali a znásobovali, a tak si zaslúili úctu od
svojich nastávajúcich generácií.
Peter Rúfus

Dnes príde domov Adam stvorite¾
a vápnom bude voòa celý veèer.
V jeho dlaniach jak rieèka v koryte
leí ná svet, v nich ako rieèka teèie.
On stvoril dvor, dom, kúty stodoly.
To jeho ruka vymúrala steny
pre priestory, kde detstvu po vôli
deje sa zázrak. Zázrak vyvolených.
On il, u vediac, ja som iba il.
A nevedomky lial som sladké víno
do nádoby, èo z hliny vykrúil.
Raz do týdòa k nám chodil oi pri òom.
Pohladi z¾ahka deti po hlávkach
a telo vystrie do teplého kúta,
kde panovala matka rozprávka,
svietila dláka, enou vydrhnutá.
Za ním, tak ako vleèka za krá¾om
do domu voiel pokoj bezpeènosti.
Akoby skrze neho trvalo,
èo ilo v nás. V nás, kostiach jeho kostí.
Hneï mali veci pevné obrysy,
len sa ich dotkol vyrobenou dlaòou.
A ja som chválil ivot, dobrý si.
A kadú smietku miloval som na òom.

Otec bol sviatok

Peter Rúfus
(1906 - 1977)

V tomto roku, dòa 16.
júna 2006 si pripomenieme 100 rokov
od narodenia Petra
Rúfusa, otca básnika Milana, hereèky
O¾gy a starého otca
popredných slovenských hercov Petra Rúfusa a Dái Rúfusovej.
Do histórie Závanej Poruby sa zapísal
ako výrazná osobnos, ktorá svojím pôsobením zanechala trvalé stopy v kultúrno-spoloèenskom dianí obce. V roku 1930 nacvièil
prvú divadelnú hru Drotár a potom rovných
tyridsa rokov pôsobil nielen ako reisér,
herec, ale i inpicient porubského ochotníckeho divadla.
Za tyridsa rokov obetavej práce pre
divadlo uviedol na dosky, èo znamenajú svet,
spolu 55 divadelných hier. Svoju dráhu reiséra ukonèil v roku 1970 uvedením Pásma
zvykov obce. Svoju prácu na poli osvety zaznamenal v diele Pamäti kultúrno - osvetového pracovníka. Vyhotovil i kroniku dokumentov porubského ochotníckeho divadla
od roku 1905 do roku 1970. Dlhiu dobu
pôsobil aj ako riadite¾ Miestneho osvetového strediska v Závanej Porube, predseda
Miestneho odboru Matice slovenskej a
správca kninice. V rokoch 1952 - 1953 vykonával funkciu predsedu miestneho národného výboru. Urèitý èas pôsobil aj ako
riadite¾ Okresného osvetového strediska
v Liptovskom Mikulái. Zomrel v roku 1977.
-dm-

A dozrieme pädesiatroèná

V roku 1956 v nakladate¾stve Slovenský spisovate¾, v edícii Pôvodná poézia, vyla prvá
básnická zbierka Milana Rúfusa A dozrieme. Obálku navrhol Ernest pitz.
-dm-
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KOLSKÉ ZRKADIELKO
OKIENKO MATERSKEJ KOLY
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou 1 polrok
zo kolského roku 2005/06. Nau M navtevuje
32 detí, v 1. triede je 17 detí a v 2. triede je 15 deti
z toho máme 8 predkolákov.
Naou prvou akciou v kolskom roku bola arkaniáda, konala sa na iarci a poèasie nám prialo.
V októbri sa konali dni portu  viacboj vestrannosti, na ktorej sa zúèastnili aj deti z naej koly.
Na návteve sme mali aj starých rodièov, deti im
pripravili program k mesiacu úcty k starím. Od
novembra deti spolu s rodièmi zaèali chysta vianoènú burzu, deti spolu s pani uèite¾kami odlievali
do foriem a ikovné maminy figúrky zdobili
a potom ponúkali. Na koniec roka bol deti
v materskej kole pozrie aj Mikulá. Deti mu predviedli program, ktorý nacvièili a za to boli odmenené sladkou odmenou. Deti vystupovali aj na besiedke v Kultúrnom dome.
V januári sa boli nai predkoláci pozrie ako
to vyzerá v naozajstnej kole. 16. januára sa konal zápis do Z.V tomto mesiaci sa zaèali pripravova aj zimné portové hry, ktoré sa odkladali
pre nepriazeò poèasia. Nakoniec sa uskutoènili
4.2.06. Konali sa na starom hrisku. Deti súaili vo
viacerých disciplínach, na lyiach, na sánkach,
boboch a lopároch. Súaili aj rodièia spolu s demi.
Na záver pretekov bol ohòostroj, ktorý sa deom
ve¾mi páèil. Kadé diea dostalo sladkú odmenu,
medailu a pamätný list.
11.2.06 Kultúrny dom oil rôznymi postavièkami: princeznami, vodníkmi, èarodejníkmi, vílami,
èertíkmi, konal sa makarný bál detí spolu so
iakmi Základnej koly v Záv. Porube. Nálada bola
ve¾mi dobrá, do tanca nám hral DJ Vlado Balco.
Detièky si aj zasúaili o sladké odmeny.
Vo februári nás ete èaká kolské kolo
v sólovom speve. Èo nevidie sa blíi jar a s òou
aj sviatky jari a naa kôlka u pripravuje ve¾konoènú burzu.
Èo sa udeje nové v naej kôlke vás budeme
informova v niektorých Porubských novinách.
Miroslava Niòajová

Prvý roèník zimných hier

Èoe to uvidelo zimné kostrbaté slnieèko, keï v sobotu 4. februára vykuklo spoza mráèka
nad Starým ihriskom za dedinou?
Veselú bandu porubských kôlkárov spolu so svojimi tetami uèite¾kami, rodièmi, ba aj
starými rodièmi. Èo tam len vetci robia?  èudovalo sa. Z výky dobre videlo v snehu
nakresleného snehuliaka a zapálené ohníèky. Keï sa lepie prizrelo, zistilo, e ohníèky sú
horiace fakle. Skoro ako na olympiáde  pomyslelo si. A nebolo ïaleko od pravdy. Na Starom
ihrisku sa zaèínal prvý roèník zimných hier. Kadé portové hry majú svojho maskota.
kôlkárske mali hneï dvoch: snehuliakov Kubka a Maka, ktorí neustále pobehovali po
svahu a plnili si svoje povinnosti.
Po krátkej rozcvièke, s¾ube detí a rodièov nastúpili malí pretekári na tart. Zaèínali lyiari
slalomom cez naozajstné bránky. Výkony to boli priam profesionálne. Rapkáèe a zvonce,
povzbudzovanie rodièov a p. uèiteliek zdôrazòovali atmosféru ve¾kých pretekov. Tí, èo sa
lyova ete nenauèili, súaili v jazde na sánkach, boboch, skútroch a klzákoch. Kde  tu
sánky utiekli, kde  tu sa niekto vyvalil, hlavná vec, e sa nikomu niè nestalo. Èerenièkou na
torte bola jazda pani riadite¾ky Katky na ve¾kom igelite spolu s demi. No to bola paráda! Po
súaiach dobre padol teplý èajík na zohriatie a sladká odmena.
A keby nebolo zalo slnieèko za edivý mrak, malo by sa ete na èo pozera. V prostred
kruhu vytípaných detí èosi zapraalo a vzápätí sa roziarila najväèia prskavka, akú deti
videli. Ete, ete  krièali. Keï zdvihli hlávky hore, na oblohe videli to isté  ohòostroj ako
na Nový rok. Ktorési z detí zakrièalo: bude polnoc! Polnoc nebola, bolo to nádherné
ukonèenie prvých portových hier. Na samuèký koniec teta uèite¾ka Mikuláová a teta
riadite¾ka Katka Jambrichová rozdali
deom diplomy za úèas a na krk im
zavesili medaily s ich menom. Mamièky
im ich odloia, aby po rokoch, keï u
budú ve¾kí, spomínali na tento deò. Deò
síce mrazivý, ale prehriaty láskou a spolupatriènosou vetkých, ktorí sa ho zúèastnili. Bol to deò, na ktorý sa nezabúda.
Ïakujeme zaò!
Katka Deveèková

Galéria kôlkárov

Výroky detí z M na tému - môj
najkrají záitok zo zimných hier.
Mne sa najviac páèil naspreyovaný snehuliak
na snehu, èo bol v cieli... troku sme ho aj potom
podupkali.
Sebastiánko Kuzma

Sarah Baistová, 5 rokov

Zimné hry

Pekný záitok som mala z ohòostroja,...
najviac sa mi páèilo, keï ujo dral petardu
a pufkali z nej farby.
Michalka Macková
Janko Mlynèek, 5,5 roka

Mne sa páèilo, ako som la s ¼ubkom na
sánkach a s pani riadite¾kou a malými demi na
ve¾kom igelite.
Nikolka Tkáèová
My sme leteli s Jurkom I¾anovským na
boboch a vykotilo nás a my sme spadli a strane
sme sa smiali.
Jakubko Piatka
Ja som ila s ocinom na sánkach a sama na lopári
a to sa mi páèilo.
Natálka Petráová

V utorok 21.februára sme boli na divadle. Teta
nám hrala o Rozmarínke, ktorá chcela kadý deò
iné aty. Stále iba vymý¾ala. Raz chcela aty
jahôdkové, potom rosené a snehové . Potom chcela
aty z muích krídel a z rybých upín a napokom
sa jej nepáèili. Vymyslela si aty zo penice. Keï
prila na bál, vetci jej závideli. Potom prila
domov a celé aty ju pichali. Keï penica dozrela,
tak aty vyzliekli. Rozmarínka u nevymý¾ala a
polepila sa.
Veronika Bátorová, 3 .roè.

Mne sa páèila jazda na lyiach.
Janko Mlynèek

Bobovanie sa páèilo zasa mne, lebo som bola
smelá ... ilo to rýchlo.
Lenka Niòajová

Divadlo

Michalka Macková, 6 rokov

Som posledný deò v kole pred zimnými
prázdninami. Skonèila sa kola a ponáh¾am sa
domov aj s bratom. Na druhý deò pricestovali
nae sesternice s rodièmi ku starkej. Starká nám
rýchlo zavolala, e u prili. S bratom a rodièmi
sme sa rýchlo naobedovali a beali sme s bratom
ku starkej. Èasto sme chodili na beky a na
zjazdové lyovanie. Stavali sme aj snehuliakov a
gu¾ovali sme sa. No priiel deò Vianoc. Museli
sme celý deò èaka a èaka do veèera, a hodiny
ukázali 18 hod. Najedli sme sa a rozba¾ovali
darèeky. Boli tam krásne dary. No znova prili
obyèajné prázdniny. Znova stavanie snehuliakov
a gu¾ovaèky. Potom bol Silvester a koniec
prázdnin. Sesternice odili a znova zaèala kola.
O.Vadovický 3.roè.
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Zimná olympiáda

Zimná olympiáda bola na Polèenom v nede¾u 5. 2. 2006. Bolo pä
disciplín: beh na lyiach, sánkovanie, bobovanie, lopárovanie a zjazd. Na
olympiáde sa zúèastòujem
kadoroène. Tentoraz som
pretekal v zjazde a bobovaní. V
iadnej disciplíne som sa
neumiestnil, ale bol som rád, e
som sa zúèastnil. Moja sestra
dostala diplom zo zjazdu a behu.
Ale aj keï som nedostal diplom,
dali mi pero s a sladkú odmenu.

Jakub Orvo, 4. roèník

Karneval

Nevedel som sa doèka, kedy bude karneval. Mamina mi vyhliadla
kostým muketiera. Zaèal sa vytúený karneval. Asi po polhodine
nám DJ pustil hudbu. Bolo tam ve¾a pekných masiek. Najviac sa mi
páèili masky: pirát Jurko Kozák, kovboji a víly. Ve¾mi dobrá zábava
bola s Mikom trkolcom, ktorý bol Zorro a s Peom Ilavským, ktorý
bol kovboj. Potom sa zaèali súae. Prvá súa bola jedenie tyèiniek.
Vilomeniny bola tie ve¾mi dobrá súa, lebo ako v naozajstných
Vilomeninách, museli sme zohna rôzne veci. U teraz sa teím na
ïalí karneval.
Michal Agnet, 3.roèník

Naa kola uskutoènila karneval. Ja som bola vílou a kamarátka
Katka Kleopatrou. Páèili sa mi súae. Vilomeniny, behanie po novinách,
jedenie tyèiniek... Vilomeniny sa hrali v piatich drustvách. Nae
drustvo malo takéto úlohy. Nájs 5 Sk, kabelku, korunku princeznej,
vetrovku, pohár s èajom a náramok. Súa jedenie tyèiniek sa hrala v
dvojiciach. Kadá dvojica mala jednu tyèinku, ktorú si dal jeden iak z
dvojice do úst z jedného konca a druhý iak z dvojice do druhého
konca. Keï nás odtartovali, tak sme zaèali jes. Potom bola súa
behanie po novinách. Tá sa mi ve¾mi páèila. Za odmenu sme dostali
sladkosti. Boli tam pekné masky. Páèil sa mi muketier a predavaè
keèupov Snico. Chcem poïakova vetkým dospelým, ktorí
uskutoènili karneval. Ïakujeme.
Hana Leanová, 3.roèník
Na karneval som sa ve¾mi teil, lebo je iba raz za rok a ete aj preto,
lebo je tam dobrá zábava. Aj tento rok tam bolo ve¾a dobrej zábavy a
ve¾a pekných masiek. Ja som bol výrobca keèupu znaèky: SNICO.
Boli tam aj ako vdy dobré a zaujímavé hry. Najviac sa mi páèila hra
Vilomeniny, v ktorej sme museli zohna dos vecí. Na koniec sme si
zaspievali pesnièku od SUPER STAR (kým vie sníva). Boli tam
ve¾mi pekné masky ako sú: muketier, Kleopatra, kovboj, kukláè,
vojak, hríbik, maèièka a teta. Bolo tam aj ve¾mi dobré pohostenie.
Ïakujeme!
Dominik Filkus 3. roèník
Karneval sa konal v sobotu 11. 2. Bol v kultúrnom dome. Masku
sme si poièali. Bola som Kleopatra a mala som smienu parochòu. Na
karnevale boli zábavné hry, pohyblivý chodník, Vilomeniny, drali
sme v ústach lyièku s pinpongovou loptièkou. Najviac sa mi páèila
hra pohyblivý chodník, lebo sme chodili po novinových stránkach.
Vyhrávali sme cukríky a gumové zvieratká. Ale boli tam aj krásne
masky, víly, kovboji, Zorro, muketieri.
Katka Agnetová, 3. roèník

Karneval bol v kultúrnom dome 11. februára 2006. Na karnevale
som bol Zorro. Konalo sa tam ve¾a súaí. Napríklad takéto súae: s
tyèinkou a Vilomeniny. Za súa sme dostávali cukríky. Bolo tam
ve¾mi ve¾a krásnych masiek. Napríklad: 2 kovboji (Peko Ilavský,
Kubo Hrdko) alebo Kleopatra (Katka Agnetová) alebo muketier
(Michal Agnet). kôlkári mali tie pekné masky. Napríklad: krá¾, víla,
kovboj a vojak.
Michal trkolec, 3. roèník
Karneval sa uskutoènil 11. 2. 2006 o 15 hod. v kultúrnom dome.
Boli tam velijaké masky: vodník, víly, princezné, cigánka, krá¾ovná
meèov... Ja som bola princezná. Súaili sme v rôznych súaiach:
Vilomeniny, jedenie tyèiniek a rôzne iné. Zúèastnila som sa vetkých.
Za odmenu sme dostali sladkosti. Zabávali sme sa a tancovali. Karneval
sa mi ve¾mi páèil.
Svetlana Mudroòová, 4. roèník
Dòa 11. 2. 2006 sa uskutoènil detský karneval. Stretli sme sa 14,30
hod. s kamarátkami, hoci sa zaèínal o 15 hod. Vetci sme u boli
nedoèkaví. Boli tam rôzne masky, napr. vodník, princezné, Jánoík,
pirát, cigánka, kleopatra... Moja maska bola krá¾ovná meèov. Najviac
sa mi páèili dve masky vodník a krá¾ovná meèov. Boli to moje
kamarátky,. Mali sme tam fantastické dobrôtky, kadý nieèo doniesol.
Súae boli zaujímavé, napr. Vilomeniny, jedenie tyèiniek a nosenie
loptièky na lyièke a na koniec sme spievali SLOVENSKO H¼ADÁ
SUPERSTAR. Nikomu sa nechcelo odís, lebo tam bola fajn zábava.
Tento karneval bol najzaujímavejí. Moji rodièia ili veèer na ples aj s
tetou a ujom. Ja som bola so sesternicami doma. Pôjdem na karneval
aj na budúci rok.
Simonka Kurajdová, 4.roèník
Bol 11. 2. 2006 v sobotu o 15. hod. v kultúrnom dome. Ja som bola
Cigánka. Boli tam ete iné masky, napríklad: vodník, krá¾ovná meèov,
Jánoík, doktor, Kleopatra, trpaslík, víla, vojak a najviac bolo
princezien. Mali sme rôzne súae: jedenie tyèiniek, Vilomeniny,
nosenie loptièky na lyièke a rôzne iné. Karneval sa skonèil o 18,30
hod. Bolo tam super.
Nikola Madarásová, 4.roèník

Výlet do Ve¾kej Raèe

Jedného dòa sme sa s rodièmi rozhodli, e sa pôjdeme na tri dni
lyova do Ve¾kej Raèe. Cestovali sme tam autom. Keï sme dorazili,
ubytovali sme sa v hoteli u Kyèeru. Dali sme si kufre do bytu a hneï
sme sa obuli do lyiarok a ili sme sa lyova. Boli sme aj na
essedaèke a ja na tvorsedaèke. Prvý deò nám bolo dobre. Druhý
deò ocko vymyslel tra, po ktorej sme ili 3500 metrov. Na tretí deò
sme sa boli lyova ráno, lebo na obed sme u museli odís. Rozlúèili
sme sa a ili sme domov. Bol to krásny výlet, kde sme si výborne
oddýchli aj zalyovali.
Silvia Máliková, 4.roèník
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Vtáèia chrípka
Vtáèia chrípka je infekèné ochorenie spôsobené vírusom z èe¾ade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne u divých kaèíc, husí, labutí, èajok, kormoránov, moriek, perlièiek, prepelíc, domácej hydiny, holubov, hrdlièiek, korcov, drozdov, lastovièiek, vrabcov a iných vo¾ne ijúcich druhov vtákov.
Ochorenie sa môe prenies aj na iné cicavce, hlavne oípané, psy, maèky ale
i na èloveka ( typ H5N1).
Pôvodca tohto ochorenia patrí do rodu Influenzavírus A. Na základe
povrchových antigénov vytvára 16 známych typov proteínu H a 9 typov
proteínu N. Tieto typy sa v prírode vyskytujú v rôznych kombináciách.
V súèasnosti je najobávanejím typom vírus H5N1, ktorý spôsobuje smrte¾né ochorenie aj u ¾udí. Vírus v truse preíva 30 dní pri teplote 4°C alebo
7 dní pri 20°C, pri izbovej teplote na slame 28 dní a na vajeènej krupine 8
dní. Vírus je schopný urèitý èas prei aj vo vode. Je stabilný pri pH 7 - 8,
ale kyslé prostredie ho nièí. Je citlivý na éter, jód, amónne soli a tukové
rozpúadlá. Vysoké teploty pri varení ho spo¾ahlivo nièia. Z dezinfekèných
prostriedkov sa môe poui 2 a 4% lúh sodný, 2 a 4% chlórové vápno, 4
a 8% chloramín B, ale aj formalín v 10% koncentrácii.
Prenos vírusu medzi vtákmi je spôsobený výluèkami sekrétov horných
dýchacích ciest  kvapôèkami, ka¾om, kýchaním ale aj trusom. Vírus sa
v chove íri kontaktom chorých zvierat, prostredníctvom oetrovate¾ov,
kontaminovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom, vodou
a násadovými vajcami. Prenos na iné druhy je spôsobený taktie tým, e
choré zvieratá sa stávajú potravou pre dravce, maèky, psy a iné predátory.
Významnými prenáaèmi sú hlavne sahovavé vtáky poèas svojej migrácie.
Závané je zistenie, e hydina, ktorá preije, vyluèuje ete 10 dní vírus
sekrétom z dutiny ústnej a trusom.
Inkubaèná doba  èie doba od vniknutia vírusu do organizmu po
klinické príznaky je pod¾a priebehu ochorenia od nieko¾kých hodín do troch
dní u individuálnych vtákov a viac a do 14 dní v kàdli.
Hlavnými klinickými príznakmi u postihnutých vtákov je strata plachosti, zníená aktivita a príjem krmiva, nauchorené perie a pokles znáky
u nosníc. Objavuje sa kae¾, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy
hlavy, vieèok a výtok z nosových otvorov. Ïalej sa vyskytujú poruchy
tráviaceho aparátu (hnaèky) a nervového systému (kàèe, poruchy pohybu).
V koneènom dôsledku nastáva úhyn postihnutého zvieraa. V niektorých
prípadoch pri ve¾mi rýchlom priebehu ochorenia choré vtáky hynú ete pred
nástupom vonkajích príznakov.
Pri výskyte nákazy sa vyhlasuje ohnisko nákazy, zároveò sa urèí ochranné pásmo s polomerom 3 km a pásmo doh¾adu s polomerom 10 km, kde sa
stanovia ochranné opatrenia, ako je pouívanie dezinfekcie pri vstupoch
a výstupoch z chovu, pravidelná kontrola vetkých chovov hydiny, zákaz
odsunu hydiny a násadových vajec z chovov, zákaz vyváania alebo rozhadzovania pouitej podstielky a hnoja hydiny bez povolenia.
Ak sa výskyt ochorenia objaví v chove hydiny, bude nariadené usmrtenie vetkej hydiny v chove, vetok materiál v chove musí by oetrený,
dezinfikovaný a vetok odpad nekodne odstránený. Po týchto èinnostiach
bude následne urobená oèista a dezinfekcia budov vyuívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia a dopravných prostriedkov.
V chovoch hydiny je mimoriadne dôleité zamedzi priamemu
a nepriamemu kontaktu vo¾ne ijúceho vtáctva, zvlá vodného vtáctva
s hydinou. Zabezpeèi prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej. Novoprisunutú hydinu umiestni do vyèistených a vydezinfikovaných priestorov. Hydinu dra pod prístrekom a kàmi tak, aby sa zamedzilo prístupu
vo¾ne ijúceho vtáctva ku kàmidlám a napájaèkám. Akéko¾vek zmeny chovania hydiny, zmeny zdravotného stavu, prípadné úhyny hlási na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. U zamestnancov hydinových fariem
platí zákaz chovu hydiny v domových hospodárstvach.
Schopnos vírusu vtáèej chrípky H5N1 infikova èloveka bola potvrdená u v roku 1997. Prenos sa uskutoèòuje hlavne kvapôèkovou infekciou.
Vstupnou bránou je sliznica dýchacích ciest. Doterajie spôsoby prenosu
súviseli väèinou s priamym kontaktom s nakazenou hydinou v chovoch, po
klbaní chorej hydiny, manipuláciou s bojovými kohútmi, hraním sa
s hydinou, konzumáciou surovej kaèacej krvi, ale aj nedostatoène uvarenej
hydiny. Po nákaze u èloveka bývajú horúèky nad 38° C, s prejavmi postihnutia dolných dýchacích ciest, zápaly spojiviek, hnaèky, zvracanie, bolesti
brucha, krvácanie z nosa a ïasien èastejie ako pri ¾udských typoch chrípky. Ochorenie môe konèi smrou.
V tomto období, keï sa zvýi migrácia sahovavého vtáctva, zvýi sa aj
nebezpeèenstvo výskytu tohto ochorenia. Preto je potrebná zvýená ostraitos v chovoch, ale aj v prírode. Pri náleze uhynutého vtáctva je potrebné
hlavne sa ho nedotýka a oznámi to na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu v Liptovskom Mikulái - èíslo telefónu 5522679, alebo prípadne na
Protinákazové centrum MP SR  horúca nonstop linka 0800 127 127.
Privolaný veterinárny lekár posúdi vhodnos odberu materiálu do VÚ
Zvolen, prípadne likvidáciu uhynutého zvieraa.
Infekcia vírusom vtáèej chrípky H5N1 je vána hrozba, ktorá by mohla
by príèinou pandémie chrípky s tragickými následkami pre celé ¾udstvo.
Prvoradou úlohou v snahe predís vzniku pandémie je obmedzova ïalie
írenie tejto infekcie medzi vtákmi a snai sa ete dôslednejie o prevenciu
jej prenosu na ¾udí.
MVDr. Vincent Sokolský
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Dátum

Marec
26.III
Apríl
2.IV
9.IV
17.IV
23.IV
30.IV
Máj
7.V
14.V
21.V
22.V
28.V
Jún
4.VI
11.VI
18.VI
25.VI
Júl
2.VII
9.VII
16.VII
23.VII
30.VII
August
6.VIII
13.VIII
20.VIII
27.VIII
September
3.IX
10.IX
17.IX
24.IX
Október
1.X
8.X
15.X
22.X
29.X
December
26.12.

Ciele

Vedúci

Demänovská dolina-Rohaèka

Grie

Dolina vyvierania - I¾anovské sedlo
Prosiecka-Kvaèianska Dolina
Liptovský Starhrad
íp
Okolo Mary - cyklo

Grie
Ku¾havý
Miga¾a
Grie
Miga¾a

Výstup na Sinú
Demänovská Poludnica(gulá)
Trnovec- Vrchvarta-cyklo
Sú¾ovské skaly
Poludnica

Ku¾havý
Plchová
Miga¾a
Brantál
Ku¾havý

Lúèanská Malá Fatra
Krakova ho¾a
Jaskyòa màtvych netopierov
elezné - cyklo

Brantál
Miga¾a
V.Jureèka
Miga¾a

Salatín
Slovenský raj
Klin
Cyklo - trba( Poprad) - Z. Poruba
Hrebeòovka-Nízke Tatry

V.Jureèka
Brantál
Ku¾havý
Brantál
V. Jureèka

Belianske Tatry
Ve¾ká kamenistá
Ohnite
Krá¾ova ho¾a

V.Jureèka
Miga¾a
Ku¾havý
Grie

Výstup na Bystrú
Èierny kameò- Rakytov
Kôprovský tít
Jakubiná

V.Jureèka
Brantál
Grie
V. Jureèka

Baníkov
Raèkova dolina - iarska dolina
Ve¾ký bok
Proseèné
Záver sezóny- Jánska dolina

Grie
Ku¾havý
Brantál
Plchová
Ku¾havý

Poludnica

Ku¾havý

Majstrovstvá sveta veteránov

Medzi 18 slovenskými úèastníkmi Majstrovstiev sveta veteránov
v beeckom lyovaní v talianskom Brussone, ktoré sa uskutoènili tesne pred
ZOH v Turíne v dòoch 4.  11.2.2006 boli aj traja pretekári naej obce.
Umiestnenie :
kat. 56-60 rokov (51-62 pretekárov)
Valent Bohu - 10 km (27.miesto), 30 km(36. miesto), 45 km (29. miesto)
tafeta (12. miesto).
kat. 51-55 rokov
Staroò Vladimír 10 km (30. miesto), tafeta (10. miesto)
(pre zdravotné problémy netartoval v ostatných pretekoch. Na MS pôsobil
v tvorèlennej medzinárodnej jury)
kategória 56-60 rokov (18-21 pretekárok)
Staroòová Anna 15 km (14. miesto), 10 km (11. miesto), 30 km (14. miesto)
tafeta (6. miesto)
Ïakujeme Ing. Bukovinskému (Procar), Obecnému úradu v Záv. Porube,
p. Fogaovi (CYRO), Ing. iarnikovi (Quiltex), p. Jáger, Ing. Brkovi (Alconet),
Ing. Bigdovi (Palúèanská pekáreò), Hypernove a mäsiarstvu U Mariana Lipt.
Mikulá. Aj s ich prispením sme pokryli èas nákladov spojenú s naou
reprezentáciou na MS.
Výsledky Liptovskej beeckej ligy  leto 2005
mladí iaci - 3. Juraj Lean, mladie iaèky - 2. Mária iaková
mui 50-59 r. - 1. Bohu Valent, 3. Ján ¼upták
eny nad 50 r. - 2. Anna Staroòová
Majstrovstvá SR veteránov v behu na lyiach Èastá 28. 1. 2006
mui 50-59 r. 1. Vladimír Staroò, 3. Bohu Valent, 4. Ján ¼upták
eny nad 40 r., 2. Anna Staroòová
34. roèník Behu oslobodenia  2. kolo Pohár lyiarskeho zväzu Liptova 
Záv. Poruba 19.2.2006
najmladie iaèky - 3. Veronika Beková, 4. Hana Leanová, 5. Denisa
Tomááková, najmladí iaci - 4. Eugen Vadovický, 7. Jakub Niòaj, 10. Adam
Dzúr, 11. Ondrej Vadovický, 13. Ján Miku, juniorky-eny - 2. Anna Staroòová
juniori-mui - 6. Ján ¼upták
Anna Staroòová
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