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V tomto èísle nájdete:
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 Parlamentné vo¾by 2006
 Oprava mosta cez Váh
 Návteva z Dánska
 Cirkevná rubrika
 Rozhovor s ev. farárom
 Porubská kapela
 Nai jubilanti
 A dozrieme 50-ka
 kolské zrkadielko
 port

 Poh¾ad na Závanú Porubu z Brestovej. Foto: JUDr. F. Balaka

Vo¾by do NR SR

Dòa 17. júna
2006 sa uskutoènili vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky. Vo¾by sa konali po prvýkrát
v jeden deò v dobe od 7.00 hod.
do 22.00 hod. a
po prvý raz sa
volilo i korepondenènou formou. Vo volebnom okrsku è. 1
v Závanej Porube ako prvá volièka pristúpila k volebnej urne
Janka Dudová.
Výsledky volieb
Poèet volièov zapísaných v zozname
Poèet volièov, ktorí sa zúèastnili
Poèet volièov z cudziny
Poèet volièov, ktorí odovzdali obálku
Poèet platných odovzdaných hlasov

1020
621
2
619
613

Poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
¼avicový blok è. 1
1
Strana obèianskej solidarity è. 2
2
Strana demokratickej ¾avice è. 4
2
Zdruenie robotníkov Slovenska è. 5
3
Kresanskodemokratické hnutie è. 6
11
Aliancia nového obèana è. 8
21
Hnutie za demokraciu è. 9
6
Strana maïarskej koalície è. 10
2
Slobodné fórum è. 11
27
Prosperita Slovenska è. 13
1
¼udová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko è. 14
40
Komunistická strana Slovenska è. 16
39
Slovenská demokratická a kresanská
únia - Demokratická strana è. 18
116
SMER - sociálna demokracia è. 19
205
Slovenská národná strana è. 20
131
NÁDEJ è. 21
6

Európsky deò Národných parkov v Závanej Porube
Prvý Národný park v Európe vznikol 24. mája 1909 vo védsku. Jeho vyhlásenie je moné povaova
za jeden z najvýznamnejích dátumov v celosvetovej ochrane prírody. Preto Európska federácia Národných
parkov a prírodných parkov Európy  EURO PARC vyhlásila tento deò za Európsky deò národných
parkov (EDNP), ktorý sa oslavuje od roku 1999. Hlavným zmyslom EDNP je upozorni na nenahradite¾ný
a neustále stúpajúci význam národných parkov pri záchrane prírodného a kultúrneho dedièstva Európy.
Na oslavu výroèia vzniku prvého národného parku Správy chránených území Európy kadoroène
organizujú spoloèensko-kultúrne podujatia urèené pre verejnos.
Správa Národného parku Nízke Tatry nie je iadnou výnimkou. Ku Európskemu dòu Národných
parkov, kadoroène vdy v inej obci na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma,
organizuje spoloèenské podujatie pre miestnych obyvate¾ov. Poèas spoloèného stretnutia Správa
Národného parku Nízke Tatry prezentuje miestnym obyvate¾om formou priameho dialógu iroké
spektrum aktivít Správy, ich celospoloèenský význam. Samozrejme, nezabúda sa ani na najmladiu
generáciu, pre ktorú vdy pripraví zaujímavé ekologické hry. Záujemcov o terénnu exkurziu kadoroène
poteí výlet v sprievode ¾udí, ktorých hlavnou pracovnou náplòou je vedie a pozna prírodné hodnoty
národného parku. Ako spomienku na pekný deò a zároveò stály symbol vzájomnej spolupráce s obcou
osadí informaèný panel o Národnom parku Nízke Tatry.
V sobotu 27. 5. 2006 sme sa spoloène zili práve v obci Závaná Poruba. Jednej z najmalebnejích obcí
Liptova, ktorá sa rozprestiera na úpätí Poludnice. Bolo to stretnutie ¾udí, ktorí si majú èo poveda. ¼udí,
ktorých spája spoloèný vzah ku krásam Liptova. Na úvod môeme len poïakova za srdeèné privítanie
a príjemnú atmosféru dòa, ktorý nasledoval. Na zaèiatok Európskeho dòa národných parkov sa prítomným
ve¾kým aj malým obèanom obce, pracovníkom Správy prihovoril starosta obce Pavel Baráni, ktorý vo
svojom krátkom príhovore okrem milého privítania vyzdvihol potrebu racionálnej ochrany prírody práve
s oh¾adom na dobu v ktorej ijeme. Environmentálna pracovníèka Správy NAPANT-u Ing. Marta
Jurèáková následne objasnila základné motívy vzniku a osláv dòa národných parkov.
Je pravda, e nás troka mrzí slabia úèas najmä dospelej èasti publika. Urèite sa pod túto
skutoènos podpísalo najmä nepriaznivé poèasie a sobota, ktorá sa v súèasnej dobe oslavuje najmä v
práci. Avak tí najdôleitejí prili, za èo chceme rodièom poïakova. A nielen prili, ale aj zatancovali
a zaspievali. Vetkým prítomným sa urèite ve¾mi páèilo vystúpenie malých taneèníkov z folklórneho
súboru Porubèianèek.
Pre iakov materskej kôlky a základnej koly sme mesiac pred uskutoènením tohto podujatia
vyhlásili výtvarnú súa zameranú na ochranu prírody. Výtvarné práce boli vystavené v priestore
vestibulu miestneho obecného úradu. Taktie sme tam intalovali výstavu, ktorá bola vytvorená k 25.
výroèiu zaloenia Správy NAPANT.
Po prehliadke súaných výtvarných prác pracovníci S-NAPANT ocenili víazné práce.
Na záver pracovníci S-NAPANT uskutoènili po skupinkách s demi rôzne ekohry a deti mali
monos si zblízka pozrie exponáty preparátov rôznych druhov zveri (medveï, svi, veverièky...)
a velièo sa o zvieratkách ijúcich v Nízkych Tatrách dozvedie. Samozrejme, v rámci tradície sme v obci
Závaná Poruba zanechali stopu, ktorá bude tento deò pripomína. Urèite ju spozorujete pri vaich
dlhých vychádzkach do prírody, ale aj poèas krátkych nede¾ných prechádzok obcou. Ak budete ma èas,
pristavte sa na hornom konci oproti cintorínu a venujte chví¾u èasu pre poznanie okolia rodnej obce.
Na záver len pár postrehov z krátkej návtevy. Obec Závaná Poruba, èi u vïaka jej obèanom, èi
súèasnému vedeniu samosprávy, reprezentuje jednu z najuvedomelejích obcí na Liptove. A neplatí to len
pre oblas ochrany prírody a tvorby ivotného prostredia. Sme radi, e sme mohli strávi èas s obèanmi
Závanej Poruby a dúfam, e nielen my sme odchádzali zo spoloèného stretnutia o èosi bohatí.

Ing. Zuzana Kaliská
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OBECNÉ
Z rokovania OcZ
Apríl

Na aprílovom zasadnutí OcZ velite¾ Dobrovo¾ného hasièského zboru predniesol správu o èinnosti zboru za uplynulé obdobie. Kontatoval, e ostrý zásah nebol potrebný. Hlavnou èinnosou zboru zostáva prevencia. Je
nutné vykona revízne skúky hydrantov a
doplni èas nefunkèného materiálu.
Správu o èinnosti portového klubu predloil jeho predseda Ing. Pavel Beko. Podrobne analyzoval èinnos jednotlivých klubov
a zhodnotil ekonomickú efektívnos prevádzky Chaty Opalisko. Poslanci schválili zámer
Rekontrukcia matale na penzión Závaná
Poruba a následne zmenu textovej èasti územného plánu obce za úèelom podpory rozírenia stravovacích a ubytovacích zariadení
a skvalitnení sluieb zákazníkom.
Obecné zastupite¾stvo schválilo prípravu
a vypracovanie projektu rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoloènosti a.s. na 6
nástupníckych organizácií, kde jednou
z novovzniknutých organizácií bude samostatná Vodárenská spoloènos Liptovský Mikulá, do ktorej bude patri aj naa obec.

Máj

Obecné zastupite¾stvo odsúhlasilo zruenie Identifikaèného èísla organizácie pre
Miestne osvetové stredisko z dôvodu jeho
prièlenenia k Obecnému úradu.
Poslanci prerokovali iados Detského
folklórneho súboru Ïumbier o finanènú výpomoc. Odsúhlasili príspevok na èinnos vo
výke 5000.-Sk. V prípade potrieb obce je súbor ochotný pripravi program pod¾a naich
poiadaviek.

Jún  mimoriadne zasadnutie

Na mimoriadnom zasadnutí schválili poslanci dohodu napísanú vo veci zabezpeèenia
výstavby kanalizácie Liptovský Mikulá 
Závaná Poruba a komisiu pre výberové konania v zloení: Ing. Vladimír Lehkoiv, Ing.
Ján Beko, Pavel Baráni.

Jún  pravidelné zasadnutie

Za úèasti konate¾ov firmy Opalisko s.r.o.
OcZ odsúhlasilo výstavbu lanovky pod¾a
pôvodne navrhovanej trasy a taktie nájomnú
zmluvu na lyiarsky vlek na dobu trvania 10
rokov. Roèný nájom lyiarskeho vleku je
250 000.- Sk bez inflaèného nárastu.
Ing. Eugen Vadovický, zástupca starostu

SPRAVODAJSTVO

Oprava cesty

Oprava mosta cez Váh
Iste ste si vimli runú stavebnú èinnos na
moste cez Váh v Okoliènom a obmedzenie premávky riadenej semaformi. Z akého dôvodu sa
pristúpilo k takejto rozsiahle oprave, sme sa opýtali Ing. Pavla Beku, výrobno - technického námestníka Cestných stavieb s.r.o., ktoré sú dodávate¾om vetkých rekontrukèných prác.
 Pán ininier, kedy bol postavený spomínaný most?
Tento most bol postavený v rokoch 1950 - 1951.
Na jeho budovaní sa podie¾ali aj porubskí murári,
zvlá majstri remesla kamenárskeho. Patrí medzi
klasické mosty. Prefabrikované nosníky typu
VLOÁK stoja na siedmich betónových podperách. Parametre boli nasledovné: dåka 84 m, írka
vozovky 5 metrov, na kadej strane metrový chodník, výka zábradlia 110 cm.
 Preèo sa pristúpilo k takejto rozsiahlej oprave?
Pri pravidelnej statickej zaaovacej skúke sa
zistilo, e piliere è. 2 a è. 3 vykázali nadmerné
sadnutie a horná stavba je pokodená v celom
rozsahu. Bezpeènos premávky, strategický
význam mosta pre priemyselnú zónu a obec
Závanú Porubu si teda vyiadali komplexnú rekontrukciu a opravu celého mostného objektu.
 Popíme stavebno - technické rieenie
opravy...
Najskôr bolo potrebné podchyti sadajúce piliere
formou mikropilót (pod kadým pilierom 24 kusov) a
ich hlavy spriahnu elezobetónovým prahom. Tieto práce sa stihli vykona za nízkej hladiny Váhu.
Vzh¾adom na nevyhovujúcu írku mosta bolo potrebné rozíri vozovkovú èas o jeden meter, vymeni mostový zvrok a zriadi nové kotvenie
chodníkov vrátane zábradlia a náterov.
 Aké sú náklady?
Investièný náklad predstavuje èiastku 14 miliónov
Sk. Investorom stavby je Slovenská správa ciest
Liptovský Mikulá, stavebné práce robia Cestné
stavby s.r.o. L. Mikulá. V rámci tejto rekontrukcie
je potrebné premiestni aj dva dia¾kové káble a
k nim prida optický kábel. V druhej rímse ponecha otvor pre budúce osvetlenie.
 Uveïme termín ukonèenia vetkých prác.
Predpokladaný termín ukonèenia vetkých prác je
august 2006.
 I napriek rozsiahlej rekontrukcii mosta je
jasné, e svojou kapacitou nemôe pokry
rastúce poiadavky kamiónovej dopravy do
priemyselnej zóny. Take, ako vyzerá perspektívne rieenie tohoto problému?
V budúcnosti (výh¾ad pä rokov) sa uvauje vybudova zo tátnej cesty è. 18 nový privádzaè na
dia¾nicu, hneï povye firmy Swedwood a následne premosti rieku Váh pribline tam, kde vedie
cesta do Stoíc.
 A ete nieèo. Aký je stav nadjazdu ponad
dia¾nicu do Závanej Poruby?
Tento mostný objekt spåòa vetky kritériá cesty III.
triedy pri zníenej rýchlosti 40 km / hod.
Pripravil Duan Miga¾a

Za skorej jari roku 2006 sa vykonala rozsiahla
oprava miestných komunikácií v naej obci. Pokodené úseky cesty sa frézovali a poloil sa
nový asfaltový koberec. Rozsiahla investièná akcia bola uhradená z prostriedkov VÚC v iline. Frézovací stroj na Hlavnej ulici.

Od vojny 61 rokov

Deò víazstva nad faizmom a koniec II. svetovej
vojny si obec pripomenula dòa 6. mája 2006. Vence k pamätníkom padlých poloili predstavitelia
obce, èlenovia MO SZPB, pozostalí a príbuzní obetí. Predseda MO SZPB v Závanej Porube Peter
Beko (1920) sa poloením vencov poklonil pamiatke vojakov, partizánov i civilných osôb.

Nai v Po¾sku

 Jan Smarduch s poteením prijal upomienkový darèek od
Závanej Poruby

Pri príleitosti 5. výroèia nadviazania priate¾ských
kontaktov medzi Gminou Nový Targ a obcou Závaná Poruba vycestovala dòa 19. marca 2006 do
susedného Po¾ska delegácia obce v zloení: P.
Baráni, starosta, Ing. E. Vadovický, zástupca starostu, Ing. P. Beko, poslanec OcZ, predseda K,
poslanec OcZ a predseda kultúrnej komisie Dr. D.
Miga¾a. Na radnici v Novom Targu privítal hostí Wójt
Gminy Jan Smarduch a poslanci samosprávneho
kraja. Na tomto stretnutí hodnotili úroveò a rozsah
vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a portu.
V závere rokovania vyjadrili vô¾u pokraèova spoluprácou v rôznych oblastiach spoloèenského ivota. Naa delegácia si poèas návtevy prehliadla i
novovybudovanú kolu v Novom Targu, ktorú k 1.
septembru 2006 odovzdajú do uívania.

Nae speváèky v Lipt. Jáne
Pri slávnostnom podpisovaní dokumentu
o medzinárodnej spolupráci medzi obcou Liptovský Ján a francúzskou dedinkou Fontaine
Le Porte (27.5.2006) úèinkovala enská spevácka skupina Závanej Poruby pod vedením
pána Vadovického.

 Oprava spodnej stavby mosta, apríl 2006

 Objekt novej koly v Novom Targu. Zaujímavá architektúra, netradièné rieenie interiéru.
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Mama je krajia ako májový kvet
Deò matiek sa oslavuje v druhú májovú nede¾u. Tento sviatok si v súèasnosti pripomína
viac ako 46 krajín. Neoslavuje sa vak v jeden deò. Napríklad v Anglicku si ho pripomínajú
v pôstnu nede¾u pred Ve¾kou nocou. Je zaujímavé, e v USA sa venuje osobitná pozornos aj
svokrám. Deò svokier sa oslavuje v tvrtú októbrovú nede¾u. Èo by sa stalo, keby sa tento
sviatok zauíval aj u nás?
Deò otcov si pripomíname v tretiu júnovú nede¾u. Mylienka, e si treba ucti aj otcov
vznikla v meste Spokane, tát Washington.
Chceme pripomenú, e Deò matiek i Deò otcov nadobúdajú v súèasnej dobe osobitnú
dôleitos. Jednoducho preèo? Pretoe kadé preèo, má svoje preto: manelský zväzok
nahrádza vo¾nejí partnerský vzah, stúpa rozvodovos a priam alarmujúca je nízka pôrodnos.
V tomto kontexte má rodina: otec, mama a ich deti nesmierne vysokú hodnotu.
DM

Deò matiek v Závanej Porube

FOTORIPORT

Máj, máj, máj zelený,
spolu s Dánmi sadený

Pripomeòme v tejto chvíli, e Majster slova tento fakt vyjadril presne, dokonale a
pravdivo krásne v znárodnených Modlitbièkách:

Ako bolo na poèiatku
Milan Rúfus

Ako bolo na poèiatku,
nech je tak i s nami.
Aby deti otcov mali,
aby mali mamy.
Ako mali na poèiatku,
aj my nech tak máme.
Aby bola Boia Matka
v kadej ¾udskej mame.
To, èo bolo na poèiatku,
daj nám, dobré nebe.
Aby kadý ¾udský otec
nosil Otca v sebe.
Opatruj v deò svojho sviatku,
Boe, tento plameò.
Ako bolo na poèiatku,
nech je navdy.
Amen.

Videbæk Folkdancers

Farvel in Danmark

V dòoch 22. - 25. mája 2006 hostila naa
obec 43 èlennú skupinu taneèníkov folklórneho súboru DGI Vestjulland z Dánska. Hostia
boli ubytovaní v rodinách.
Vzácnu návtevu prijal starosta P. Baráni a
oboznámil s históriou a súèasnosou obce.
Pri zápise do Pamätnej knihy zaspievala enská spevácka skupina Závanej Poruby aj
hymnu Európskej únie. Potom sa predstavili
porubské maoretky. Popoludní odcestovali
do Vysokých Tatier a veèer besedovali s funkcionármi domácej K. Na druhý deò vystúpili
v Dome kultúry v Liptovskom Mikulái pre
iakov mikuláskych kôl a potom si so záujmom prezreli Demänovskú jaskyòu Slobody.
Vo veèerných hodinách zavítali na Hotel EBO,
kde sa predstavila folklórna skupina Poludnica. Vo tvrtok vycestovali do Vlkolínca, okúpali sa v Beeòovej, prezreli si artikulárny
chrám v Lazisku a Areál vodných portov v L.
Mikulái. Zapojili sa do sadenia mája a na
rozlúèku uviedli svoj taneèný program. Vysoko ocenili porubskú pohostinnos a zaujímavý program. Rozlúèili sa pozvaním do Dánska
v roku 2008. Dovidenia v Dánsku - Farvel in
Danmark.
Zostavil DM
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CIRKEVNÁ RUBRIKA
Rodièom sa èlovek
môe sta
Aj keï sú pred nami prázdniny,
môj príhovor chce by príhovorom k rodièom. Aj prázdniny
môu vyui k tomu, aby sa zamysleli nad svojím povolaním rodièov. Nie sú koly, kde by sa
rodièia mohli nauèi sta sa dobrými rodièmi.
Hovorí sa, e ivot je najlepou kolou. A tak
rodièia  samoukovia sú èastokrát ponechaní
na seba samých. O to viac poteí, keï vidíme
okolo seba rodièov, ktorí vychovávajú svoje
deti s nadením a vedú ich ivotom láskavou
a pozornou rukou.
Kadý rodiè má urèitý repertoár mylienok,
názorov, presvedèení, ktorý uplatòuje. Niekto
napríklad si myslí, e nie je dobre, keï jeho
diea pociuje nedostatok alebo boles; e
mu nesmie nikdy niè chýba a pod. Tieto názory sú urèite dôleité a mnohým v ivote aj
pomohli, ale nie vdy tieto názory sú pravdivé, racionálne a pre deti uitoèné. Veci sa menia, lebo svet sa mení, a preto je potrebné, aby
sa rodièia vedeli nauèi poèúva a vies rozhovor so svojimi demi.
Vedie vytvori pokojnú atmosféru 
Domáca atmosféra je niekedy plná napätia,
nervozity, nedoèkavosti a neprajnosti. Príliný autoritatizmus zapríèiòuje frustrácie, nedôveru, hnev. Aby sa vytvorila pokojná a vyrovnaná atmosféra, rodièia sa musia nauèi prija
a akceptova svoje deti, jedna s nimi ako
s osobami, poèúva ich a dodáva im odvahy,
podpori zmysel pre spoluzodpovednos
prostredníctvom pouitia racionality
a slobody, ale nevzda sa ani svojej úlohy
rodièa.
Je potrebné, aby rodiè vedel prija svoje
diea v jeho individualite, jedineènosti
a originalite. To neznamená súhlasi s akýmko¾vek správaním. Tu je dôleité vedie odlíi chybu od osoby, ktorá pochybila. Nie je
jednoduché vedie diea prija pozitívne vdy
a vade, ale ukázalo sa, e vo chvíli, keï rodièia viac prijímajú svoje deti, títo zaèínajú viac
prijíma aj svojich rodièov, zaèínajú by pozornými voèi ich pocitom a potrebám.
Prija znamená aj repektova svoje diea. Rodièia èasto hovoria svojim deom, ale
málokedy hovoria s nimi: rozpráva sa s osobou znamená bra ju do úvahy. Mnohokrát
spôsoby naej komunikácie s naimi demi
prezrádzajú, e ich nerepektujeme, lebo si
myslíme, e sú neschopné. Keï sa diea cíti
repektované, zaène samo prejavova repekt a ponúka svoju spoluprácu.
Vytvori príjemnú atmosféru znamená poèúva a pochopi. Z rôznych výskumov sa
ukázalo, e mnohí mladí hovoria, e rodièia ich
málo poèúvajú. Na to je potrebný postoj pokoja, otvorenosti, trpezlivosti, oèakávania, ktorý dovolí, aby diea mohlo vyjadri svoje najvnútornejie pocity bez strachu a bez potreby
nieèo zakry. Preto je i dôleité podporova
svoje deti, aby sa s rodièmi porozprávali.

A naopak, deti sa nauèia rozpráva sa od svojich rodièov, ak aj oni sú schopní prija pocity svojich detí.
Podpori samostatnos a nezávislos
 Nie je jednoduché nauèi deti samostatnosti, predovetkým pre rodièov, ktorí sú prehnane autoritatívni. Samostatnos a nezávislos
neznamená nezáujem, ale dôvera vo vlastné
schopnosti, monos vyui svoju zodpovednos. Mnohým rodièom môe prekáa, e diea, keï vyrastá, ich u nepotrebuje, e je
schopné postavi sa na vlastné nohy. Skúsenos nás uèí, e ak budeme podporova samostatnos a nezávislos naich detí, podporíme v nich schopnos vytvori si osobnos
bohatú na zruènosti, ktorú sú potrebné pre
spoluprácu a spoluúèas.
Znamená to samozrejme aj vedie dôverova svojmu dieau, e je schopné zvláda tie
veci, ktoré sa ho týkajú: poriadok v izbe, príprava na kolu, domáce úlohy, vzahy
s priate¾mi, s dospelými atï. Rodièia by mali
robi politiku nezakroèenia, podpory
a povzbudzovania.
Schopnos robi múdre, pozitívne, kontruktívne a vhodné rozhodnutia, je cie¾om
pomalého a dlhého procesu dozrievania, ktorý vyaduje ma výchovného sprievodcu. Prvým takým sprievodcom sú práve rodièia.
Vyhýba sa postoju ¾utovania  Niekedy máme pokuenie ¾utova nae deti: to vak
môe znamena, e oslabujeme ich schopnos
pousilova sa vlastnou silou. Takto oberáme
nae deti o odvahu a o ochotu riskova, èo je
ve¾mi potrebné na zvládnutie ivota. Tento
postoj môu ma èasto rodièia deti, ktoré sú
dlhodobo choré alebo postihnuté. V skutoènosti diea s takýmito problémami môe
by vo svojom vývoji omnoho viac zabrzdené
týmto postojom ¾utovania zo strany rodièov,
ako vlastným handicapom.
Aj iné situácie môu by dôvodom na ¾útostný postoj: materiálna chudoba, smr jedného z rodièov, rozvod v rodine. Urèite sú to
situácie, ktoré zanechávajú rany a znaky, ale
nemusia by hlavným dôvodom problému.
Chlapec nemusí ma nutne zlé známky preto,
lebo má rozvedených rodièov, lebo je sirotou,
alebo je z chudobnej rodiny. Je preto dôleité
pomáha mladým prija aj sklamania, neúspechy a nerobi z toho tragédie, ale vedie prija ich smútok. Na druhej strane vak je i nutné
uvedomi si, e sklamania, neúspechy a pády
patria do náho kadodenného ivota.
Rodièia môu zmeni vzah so svojimi demi bez toho, aby museli nutne meni svoju
osobnos, svoj charakter. A nie je potrebné
hneï ís za psychológom, za expertom, akoby
existovala magická formulka. Monosti
a zdroje, ktoré sú potrebné, aby sme boli dobrými rodièmi, a teda aby sme sa zmenili, sú
v kadom z nás: potrebné je vak ve¾a cvièenia, aby sme ich vedeli dobre poui, a osobná
práca a námaha, aby sme ich rozvinuli.
Mgr. Vladimír Pavlík
(spracované pod¾a Tibora Reimera)

Bohosluobný ivot zboru

Bohosluobný ivot v cirkevnom zbore
prebiehal v polohe pokoja a pravidelnosti.
V uplynulom období sme nezaznamenali nejaké výrazné udalosti. Môeme len kontatova, e sme sa pravidelne schádzali k slubám
Boím, biblickým hodinám, pôstnym veèieròam a podobne.
21. mája zbor v rámci sluieb Boích pozdravil svojho zborového farára Vladimíra Pavlíka, ktorý sa doil 60. rokov narodenia. Pri tej
príleitosti mu zaspieval aj jeho spevokol.
Spevokol sa pripravuje na pravidelnú prehliadku spevokolov, ktorá bude dòa 25. júna 2006
v Liptovskom Jáne.
Konfirmandi sa pripravujú na svoju konfirmáciu, ktorá tohto roku bude 9. júla o l0.hod.
na ktorú vás vetkých aj touto cestou srdeène pozdravujeme.
18. júna sa konali vo¾by náho zborového
presbyterstva, vo¾by seniora Liptovsko-oravského seniorátu a vo¾by Ditriktuálneho biskupa a dozorcu. Bliie informácie o týchto
trojnásobných vo¾bách vám podáme v nasledujúcom èísle.

Predsedníctvo cirkevného
zboru informuje:
Slovom Boím a modlitbou si dali poehna:
Juraj Michaloviè a Gabriela Matejbusová
Ladislav Varanai a Janka Cibáková
Èo Boh spojil, èlovek nerozluèuj!
V uplynulom období sme krstili:
Gabrielu Matejbusovú, Michaelu N., Damiana
Beòu a Karolínku Piatkovú
Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený!
V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom období rozlúèili s týmito naimi blízkymi:
Máriou iarovou, rod. Med¾ovou  78 roè.
Zuzanou Ku¾havou, rod. Bekovou  97 roè.
Ivanom Kováèom  66 roèným
Igorom Brtáòom  62 roèným
Ladislavom Jaèalom  66 roèným.
Ja som vzkriesenie a ivot, kto verí vo mòa
bude i!
Prajeme Vám vetkým pekné leto, deom príjemné prázdniny, dospelým ve¾a radosti z detí
a nám vetkým Boie poehnanie pre kadý
deò náho ivota.
Predsedníctvo cirkevného zboru
Závaná Poruba

Ospravedlnenie
V Porubských novinách è. 46 na str. 9
v príspevku T. M. Niòaja - Komenského
ulica sme chybou prepisu textu uviedli,
e Nadáciu J. A. Komenského ustanovila
SYNODA ECAV pred pädesiatimi rokmi.
Správne znie...pred pätnástimi rokmi. Autorovi i èitate¾om sa ospravedlòujeme.
- redakcia-
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Celoslovenská pú
do Krakova
6. mája Rádio Lumen organizovalo 2.
celoslovenskú pú do Svätyne Boieho milosrdenstva v Krakove - Lagieswnikoch. Hoci Svätyòu navtevujú pútnici z
celého sveta, Slovákov tam putuje najviac. Dôkazom toho bola aj prvá májová sobota. Ete za
hlbokej tmy sa autobusy zo vetkých kútov Slovenska uberali k jednému miestu-Krakovu, aby priviezli vye 15-tisíc pútnikov. Medzi nimi sme boli aj
my z farnosti Okolièné. A necestovali sme iba autobusom. Mladí cyklisti, medzi nimi bol i ná Janko
Hluák, absolvovali nie ¾ahkú trasu na svojich
bicykloch, pod vedením duchovného otca J. Garaja. Svätú omu odslúil preovský diecézny biskup Ján Babjak, homíliu predniesol banskobystrický biskup Mons. Rudolf Balá. Na bohoslube bol
prítomný aj krakovský prímas Stanislav Dziwisz,
osobný sekretár J. Pavla II., ktorý slovenských
pútnikov pozdravil. Pútnici boli v Krakove ïakova,
ale i prosi Boie milosrdenstvo pre seba i svoje
rodiny. Popoludní sa nám predstavili aj viacerí pracovníci Rádia Lumen, na èele s jeho riadite¾om
dôst. pánom Jurajom Spuch¾ákom. Poslucháèi tohto
rádia mali monos celé obrady sledova v priamom prenose.

Prvé sväté prijímanie
Hoci posledná májová nede¾a bola zrána upraná a chladná, v srdieèkach detí, ktoré po dvojroènej príprave po prvýkrát prijímali Eucharistického
Spasite¾a, prevládala rados a napätie. Bol to ich
Ve¾ký Deò. V preplnenom a krásne vyzdobenom
farskom kostole v tento deò prvý raz prijalo Telo
Pánovo 34 deväroèných detí. Z naej obce ich
bolo pä: Katka a Miko Agnetovci, Dominik Filkus,
Hanka Leanová a ¼ubko Tkáè. Vetkým eláme,
aby spomienka na tento slávnostný deò zostala
natrvalo v ich srdieèkach.

 Foto (z¾ava): ¼ubko Tkáè, Katka Agnetová,
Dominik Filkus, Miko Agnet, Hanka Leanová
Poïakovanie vyslovujeme pánovi P. Jurèovi za
ochotu urobi viaceré práce v naej kaplnke a
pánovi K. Vejèíkovi za ich spoloène vykonanú
úpravu Boieho stánku.
Pán Boh zapla.
H. arafínová

Leto patrí deom

Zaèína sa leto - obdobie dovoleniek a oddychu,
èas, na ktorý sa azda teí kadý  no najviac deti.
Väèina detí z naej materskej koly bude
prázdninova v mesiaci júl ete spolu s pani uèite¾kami no a potom tyri týdne v mesiaci august spolu
s rodièmi.
Vráme sa na chví¾u k priebehu kolského roka.
Pod¾a èlánkov v novinách a pod¾a akcií, ktoré sme
poriadali v spolupráci s rodièmi, iste viete, milí èitatelia, posúdi, aká bohatá bola naa èinnos poèas roka. Stretávali sme sa, aby sme nauèili deti
spoznáva prírodu, vytvára priate¾stvá, rozvíjali komunikáciu, a taktie rozvíjali medzi¾udské vzahy,
ktoré sú èoraz horie medzi nami-dospelými. Nauèili sme deti tei sa, radova, pomáha, etri a vái
si seba, okolie i ¾udí okolo, vrátili sme sa do èias
detských hier naich ockov a mám, aby sme sa vedeli hra aj s prírodnými a doma zhotovenými hraèkami a predmetmi, reprezentovali sme nau M
v rôznych súaiach, ako napr. viacboj vestrannosti
v L. Mikulái v jeseni a teraz v lete, kde sme obsadili 3. miesto ako drustvo a v súai jednotlivcov
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Z èinnosti ZRP pri Z Závaná Poruba
Ku kole, kde sú ikovné deti a múdre a dobré pani uèite¾ky, neodmyslite¾ne patria aj rodièia, ktorí sa
tie nedajú zahanbi. Výbor rodièov ZRP pracuje pri naej kole u dlhé roky a poriada akcie, ktoré
prilákajú ¾udí nielen z dediny, ale aj zo irokého okolia.
Inak tomu nebolo ani tento rok. S príchodom Faiangov sa zaèali prípravy na detský karneval a
benefièný faiangový ples. Tohtoroèný bol u piaty v poradí. Popoludní mali svoj èas na zábavu
vyhradený deti. Mamy pripravili bohaté pohostenie, ujo DJ sa postaral o výborné pesnièky a èlenovia
výboru RZ pripravili zaujímavé hry a súae. Nálada bola výborná a deom sa veru ani po troch hodinách
antenia stále nechcelo ís domov.
Veèer prili do krásne vyzdobenej sály rodièia a ich priatelia, mnohí vo ve¾mi zaujímavých maskách a
kostýmoch. Ocenenie za najlepie masky získal stôl, za ktorým sedeli len samí anjeli a èerti. Za nimi
nijako nezaostával ani stôl pani uèiteliek, ktoré sa blysli im vlastnou fantáziou a kreativitou pri príprave
kostýmov.
Príprava podujatia dá výboru RZ kadoroène poriadne zabra, ale napriek vetkej námahe nás hreje
vedomie, e výaok z tejto benefiènej akcie spraví rados deom z M a Z a èas peòazí bola vyèlenená
aj pre potreby kolskej kuchyne a jedálne.
Druhým zimným podujatím sú u tradièné zimné kolské preteky. Deti si tu zmerali sily v piatich
disciplínach a to: zjazdové lyovanie, beecké lyovanie, sánkovanie, bobovanie a lopárovanie. Hoci bol
poriadny mráz, na bojovom poli bolo pretekárom niekedy a horúco, tak usilovne bojovali o kadú
sekundu. Nálada bola výborná a do konca a najlepia bola pri vyhodnotení, kedy kadý úèastník dostal
sladkú odmenu. Tí najlepí v jednotlivých disciplínach získali aj diplomy, aby si aj po èase mohli
zaspomína na svoje ve¾ké preteky.
S blíiacim sa júnom deti kadoroène oèakávajú svoj ve¾ký sviatok, Medzinárodný deò detí. Porubské deti ho èakajú zvlá netrpezlivo, lebo vedia, e les okolo ich dediny sa na pár hodín premení na
zázraèný. Objavia sa v òom známe rozprávkové postavièky, dávajú deom rôzne úlohy a vôbec je tam
ve¾ká zábava. A navye na konci rozprávkového lesa je lúka plná prekvapení a hier, kde mono vyhra aj
cukríky. No kto by sa neteil na nieèo také? Deti sa veru nevedeli doèka, kedy svitne to dlho oèakávané
ráno. Ale keï svitlo, bolo uprané, usmoklené a ve¾mi studené. Nedalo sa niè robi, iba èaka ïalej.
A oplatilo sa. O týdeò nás privítalo slnieèko asi prvými teplými lúèmi v tomto roku. Na rozprávkovej
lúke ockovia od skorého rána varili gulá, aby sa deti aj rodièia po namáhavej ceste rozprávkovým lesom
mohli posilni. V improvizovanom bufete nestaèili obsluhova, takí boli vetci smädní. Tohtoroèný
rozprávkový les zaznamenal urèite rekordnú úèas.
Chcem vyslovi poïakovanie vetkým èlenom aj neèlenom Výboru RZ pri Z a M v Závanej
Porube, ktorí neváhali a nezitne priloili ruku k dielu pri príprave vetkých naich podujatí. Zvlátna
vïaka patrí naim mladým, ale aj skôr narodeným rozprávkovým postavám. Je pekné vidie, e v dnenej
dobe, kedy väèina ¾udí myslí viac na seba ako na druhých, sú tu mladí ¾udia, ktorí chcú rozdáva rados
a astie, ktoré len pred pár rokmi sami prijímali.
RNDr. Daniela Leanová za Výbor Z ZRP

Lepie je deom na dedine èi v meste?
U sme si zvykli na to, e takmer iadna
udalos v obci sa nezaobíde bez aktívnej úèasti detí
z M a Z. Vetci to pokladáme za samozrejmé.
No len málokto si uvedomuje, ko¾ko úsilia a èasu
vynaloia p. uèite¾ky, p. vychovávate¾ky a samozrejme deti, pri príprave programov. Vetci prítomní radi a s láskou pozeráme na svoje deti èi
vnúèatká, ktoré èasto na vysokej úrovni ukáu to,
èo vedia. A nie sú to iba kultúrne programy. Máme
monos vidie aj práce, ktoré vytvorili na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy alebo v krúkoch, pod vedením tých, ktorým sú zverené.
Keï porovnávame monosti detí prejavi sa
na verejnosti v meste a na dedine, urèite nae deti
sú vo výhode. Èasto majú monos verejne vystúpi, èím si zvyujú sebavedomie a prirodzené i
smelé správanie. Kadému dieau je umonené
ukáza svoj talent a schopnosti.
K dobrým výsledkom, ktoré deti dosahujú,
prispieva aj kolské prostredie. V interiéri M pani
Stanislava I¾anovská svojou ikovnosou a talen-

tom vytvorili na stenách deom rozprávkový svet.
Aj vnútorné priestory Z, vïaka dobrej spolupráci s rodièmi, oili farebnosou a pestrosou
nielen stien, dverí, ale tie novou podlahovou
krytinou chodieb a schodov. Za zmienku stojí aj
estetický nábytok na chodbách a, samozrejme, i
poèítaèová uèebòa.
Veríme, e i vonkají vzh¾ad Z sa v doh¾adnej
dobe vylepí, èo by prispelo aj k celkovému vzh¾adu naej obce.
Mono by bolo dobré, aby aj obèania, ktorým
u deti do týchto zariadení nechodia, mali monos pozrie si vnútorné vybavenie oboch kôl.
Stálo by im to za to. Èo tak umoni deò otvorených dverí pre verejnos?
Na záver ïakujeme menom èlenov Jednoty
dôchodcov v Záv. Porube pani uèite¾kám i deom
naich kôl za spoluprácu a chvíle s nimi strávené.
Cez prázdniny, ktoré u klopú na dvere, im prajeme, aby si dobre oddýchli a naèerpali èerstvé sily
do práce v novom kolskom roku.
-S-

3.miesto Sebastiánko Kuzma, 3. miesto Lenka Niòajová a 2. miesto Luka Hladký (len tak okrajovo-deti
súaia v behu na 20 m, v skoku do dia¾ky a v hode loptou), v Spiskej Novej Vsi sme sa zúèastnili
celoslovenskej súae v gymnastike, kde si deti vyskúali ozajstnú súa. Neuspeli sme medzi prvými, ale
deti zvíazili nad sebou, nad strachom a posunuli sa ïalej a o rok budú zasa lepí, istejí a vyspelejí.Na
prehliadke tvorivosti v L. Mikulái pod názvom POTVORKA vystúpili deti pod vedením p. uèite¾ky Lydky
Jambrichovej s divadielkom ,,Zajaèik uiaèik a dvoma pódiovými skladbami. Pod vedením K. Jambrichovej skladbou ,,námorníci, s ktorou vystúpili chlapci a dievèatá so skladbou Klope dádik na dádnik. Kadá
súa a prehliadka èi vystúpenie je pre diea nová skúsenos a záitok. Hra a pohyb sa stali pre nae deti
neoddelite¾nou súèasou zdravého ivota, a preto u od vstupu do naej M sa usilujeme v deoch túto
potrebu posilòova, aby sa postupne fixovala i do ïalích rokov.
Zanietenos pre dobro vecí a pre dobro detí pochopila u väèina z nás, a to, e nám pomáhajú
obèania naej obce, starí rodièia, priatelia a známi, aj deti, ktoré od nás u odili a sú z nich ve¾kí koláci,
svedèí o tom, e ideme správnou cestou a nájdeme i spoloèný cie¾.
Touto cestou sa chcem poïakova mojim zamestnancom, naim rodinám, rodièom detí, obecnému
úradu a vetkým, ktorí poèas roka podávali pomocnú ruku. Popria vetkým v tomto zaèínajúcom dovolenkovom období, aby zregenerovali svoje telo i duu, aby ve¾a oddychovali, teili sa z malièkostí, chodili do
prírody a nali si èas pre seba i pre svoje deti, lebo to, èo do detí vloíme a spolu s nimi preijeme, to sa
nám vráti.
Katarína Jambrichová, riad. M
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Porubská
Písal sa rok 1945 a znamenal koniec II. svetovej vojny. Naa obec
bola vojnou dos pokodená, lebo dlho patrila do prvej línie frontu.
A výsledok po vojne? Obèania pracovali na jej obnove. Cez deò
pracovali a veèer odpoèívali.
Po urèitom èase prila do obce konsolidácia a kamaráti, èi priatelia
sa znova zaèali po veèeroch schádza, kde sa dalo. Najviac vak
v rodinných domoch. Jedným z takýchto miest bol aj dom obývaný
Miloom Mikuláom (krajèírom) susediaci s obchodom potravín. V
jeho krajèírskej dielni sa schádzali urèité ustálené poèty kamarátov a
priateliek. Miloovi sa pritom dobre pracovalo. Tu sa debatovalo a
vznikali rôzne nápady. Poznamenávam, e televízory vtedy ete
neboli a ani rádií v domácnostiach nebolo, tak ako je to dnes.
Aj po rokoch spomínam, e Milo bol ve¾ký kamarát s mojím
bratom Jánom Galkom. Ako mladý chalan som s ním chodieval na
takéto posiedky do Majstrov. Rád som ich poèúval a naberal od nich
skúsenosti. Pri týchto veèerných debatách vznikla mylienka (èí to
bol nápad, u nepamätám) zaloi hudobnú kapelu. Prièom nikto
z prítomných nevedel na iadnom hudobnom nástroji hra a ani nepoznal notovú sústavu.
Treba vak poveda, e nie kadý mal na to èas a vô¾u prekona
predpokladanú drinu. U tých, èo mali odvahu a chu, vznikali debaty:
kto a na akom hudobnom nástroji chce hra. Nebolo to jednoduché,
lebo skoro kadý chcel hra na harmonike. No rozhodovala finanèná
situácia a tak postupne sa veci rieili, ba aj vyrieili a rozhodlo sa, aké
zloenie hudobných nástrojov plánovaná kapela bude ma. Aby kapela bola uvedená, nastal proces rozhodovania, ale to vetko u za
pomoci odborníkov - hudobníkov z Liptovského Mikuláa a Koíc.
Dohoda budúcich hudobníkov vyzerala nasledovne. Kapela bude
ma sedem èlenov s týmto obsadením hudobných nástrojov: bubon basa - husle - harmonika - Es alt saxofón - B tenor saxofón - trúbka.
Bubon kupoval Pa¾o ulek (chatár) - basu obsadil Ján Hladký
(Babec st.) - husle Ján Hladký (Babec ml.) - harmoniku Milo Mikulá
(krajèír) - Es saxofón Matej Jureèka (kominár) - saxofón B tenor Ján
Galko (Skubík) - trúbku Rudo Galko (Skubík).
Hudobníci boli, nástroje tie, len nik nevedel na nich hra, okrem
Babcovcov (Hladkých).
Take, èo nám ostávalo? Uèi sa noty a samostatne cvièi na
nástroji, ale za pomoci tých, ktorí u ovládali prísluný hudobný
nástroj. No bolo ich treba vyh¾ada. Ja, ako najmladí z tejto kapely,
som zaèiatky muzikantského uèenia absolvoval v Liptovskom Mikulái u pána trkolca, ktorý hrával vo vojenskej dychovke na krídlovke.
Chcem vak poveda, e kadý hudobný nástroj má svoju uèebnú
knihu, a ten èo ju zdolá, u môe poveda, e hudbe rozumie a nemá
problém, aby sa aj samostatne nauèil na druhom hudobnom nástroji.
Èo sa u mòa aj stalo: nauèil som sa hra aj na saxofóne i klarinete.
Takýto výsledok sa dá uskutoèni len ve¾mi èastým cvièením a musí
to by aj zá¾uba. V tej dobe brat Jano Galko pracoval v Koiciach a hre
na saxofón ho uèil dokonca profesionálny muzikant tátneho divadla
Koíc. Milo Mikulá mal zas uèebnicu na harmoniku, a tak sa uèil v
súkromí. Matej Jureèka (kominár) tie cvièil samostatne z uèebnice pre
saxofón.
Takto sa budúci hudobníci uèili väèinou v zimnej èasti roku 1945
a v jarnej èasti budúceho roka. Vetko tvrdou drinou a vdy na úkor
vo¾ného èasu. Po dlhom cvièení, koneène, priiel èas na kúpu taneèných lágrov pod¾a notových rozpisov pre prísluné hudobné nástroje vznikajúcej kapely.
Zaèalo sa kolektívne cvièenie lágrov najskôr u Mikuláov, neskôr v
kultúrnom dome pod javiskom. Tu sme sa nauèili hra aj ¾udové
pesnièky.
Nacvièili sme dvadsaosem lágrov a presne to¾ko aj ¾udových
pesnièiek do tanca. S takýmto repertoárom sme prvýkrát vystúpili
verejne v Závanej Porube a to na starom ihrisku, pri vynej bráne. Tu
sme vyhrávali do tanca. Ako dnes sa pamätám aj na tancujúcich, ktorí
boli oèarení nami a my ako kapela nimi. Toto bol zaèiatok kariéry naej
kapely. Správy o naom úèinkovaní boli ve¾mi pozitívne. írili sa do
okolitých obcí L. Mikuláa i obcí Liptovského Hrádku, èím sme
vlastne zvidite¾òovali nau obec. Keï sme hrali v Kultúrnom dome
v Závanej Porube, tak ten iiel prasknú od návtevníkov. V tom èase
sa zábavy usporadúvali zväèa po nedeliach a vytrvalí taneèníci
vydrali a do ranných hodín. A potom sa ilo do práce.
S postupom èasu taneèných pesnièiek pribúdalo, prikúpili sme si
mikrofónny zosilòovaè, ktorý nám pomohol zosilni spievajúci hlas.
Nebolo vo¾nej nedele, aby sa nehralo. Mali sme iroký rajón, kde sme

kapela
hrávali - a to od Trnovca a po Hybe, z druhej strany od Dúbravy po
Podtureò. Neskôr sa zaèalo hráva aj po sobotách a hralo sa aj na
svadbách, nielen v Porube, ale aj okolitých dedinách. Záujemcov, ktorí
si chceli zahra v naej kapele, bolo ve¾a. Jeden z nich bol aj Milan
Rúfus (básnik), ktorý výborne hral na bubon. Pomáhal trúbkar Koj a
saxofonista Maura z Bobrovca, ïalí bubeník Machaj a huslista z
Demänovej.
Kapela mala úradný názov Porubská kapela (boèný Strana oddychu). Kapely kadým rokom podrobovali hudobným skúkam. Tu
boli ohodnotené do akej skupiny kvality patria a za akú finanènú cenu
môu hra. Na takéto skúky sa chodilo do Ruomberka, Dolného
Kubína i L. Mikuláa.
Hra v kapele popri zamestnaní je ve¾mi namáhavé a zaaujúce,
obetuje sa svoj vo¾ný èas, ktorý chýba pri iných záujmoch a prácach.
Kapelu zastihli aj nepríjemné èasy. Odchodom do koly skonèil Jano
Hladký, z dôvodu práce v Koiciach Jano Galko. Títo boli nahradení
náhradníkmi. Nastúpil Ján Jureèka - saxofónista a huslista z Demänovej. Netrvalo dlho a priiel ïalí odchod z kapely. Bubeník Pa¾o úlek
a harmonikár Milo Mikulá odili chatárèi na chatu pod Ïumbierom.
Pre kapelu to bol nepríjemný odchod hudobníkov. Ako sa udra,
èo robi, aby bola schopná hrania na zábavách. Tak prilo k jednaniu
s hudobníkmi z druhej kapely, ktorá bola v dedine a hovorili jej Pod
úvozem. S ponukou súhlasil harmonikár Vlado Valent (Bubeò), huslista Matej Broska a spomínaný bubnár Machaj z Bobrovca.
Po urèitom èase odiiel na túdiá do Koíc aj trúbkar Rudo Galko.
Tento prípad opisuje v jednej básnièke aj Milan Rúfus: ...bubon je u
na Ïumbieri a trúbka do Koíc mieri....
Kapelu si doplnili o krídlovkára trkolca z L.Mikuláa a bubeníka
nahradil Ján Mikulá (Maliar).
Po týchto zmenách Porubská kapela hrávala ïalej a to na zábavách
i po svadbách. Keï som sa vrátil z vojenskej sluby, vzali ma spä a
hral som na trúbke.
Spomínam, e v roku 1952 kapela hrala v tomto zloení: Ján Jureèka
- saxofón, Ján Mikulá - bubon, Matej Broska - husle, Matej Jureèka
(Kominár) - saxofón, Ján Hladký (Babec) - basa, Rudo Galko - trúbka,
Vlado Valent - harmonika. V tomto zloení hrala dlho. Kapela hrávala,
roky pribúdali. Postupne nastali ïalie zmeny v obsadení nástrojov.
Rudo Galko zaèal hra na saxofón a na bubnoch Jozef Halahija. Èo je
vak najdôleitejie: Porubská kapela existovala, zabávala, bavila svadobèanov. V strede týdòa úèinkovala aj na fabrických posedeniach,
èi stretnutiach v prírode. V tomto období u kála hudobných lágrov
kapely bola ve¾mi iroká, pohybujúca sa v stovkách, èo u nevyhnutne vyadovalo viac cvièebných hodín.
Prili roky 1959 - 60- 61. Porubská kapela hrala len èisto s porubskými muzikantmi v tomto zloení: Ján Hladký st., Ján Mikulá, Ján
Jureèka, Matej Jureèka, Rudo Galko, Vlado Valent, Matej Broska. Táto
skupina hudobníkov hrala a do skonèenia úèinkovania, keï vetci
starí pre starobu opúali jej rady, a tak postupne zanikala. Boli
pokusy, aby sa obnovila, no likvidácia sa stala skutoènosou. Tí, ktorí
zostali, zaèali hráva v iných hudobných skupinách.
Porubská kapela zostala v spomienkach u tých, ktorí ju poznali a
tým, ktorí ju nepoznali, pripomíname jej históriu týmto èlánkom.
Rok 2006 je pre Porubskú kapelu významný tým, e uplynulo
presne 60 rokov, ako zazneli jej prvé tóny na verejnosti. Bolo to v
letnom období roku 1946 na ihrisku pri Medokýi pod Hrádkom.
Rudolf Galko-Skubík

 Z¾ava: Michal trkolec - trúbka, Vlado Valent - harmonika, Matej Broska husle, Ján Mikulá - bubon, Ján Hladký - basa, Ján Jureèka - saxofón, Matej
Jureèka - saxofón, Jozef Maura - saxofón
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Mgr. Vladimír Pavlík - rozsievaè
Boieho slova

Dialóg s farárom, ktorého máme radi

Zaènime krátkou, ale zloitou otázkou: aké
miesto má kòaz medzi ¾uïmi? Je to rozsievaè
Boieho slova, pohotovo, pritom pravdivo presne
vyjadril svoje poslanie evanjelický farár Vladimír
Pavlík, ktorý v mesiaci máji roku 2006 spolu
s najbliími, rodinou a cirkevným zborom
v Závanej Porube oslávil svoju esdesiatku. Ku
gratulantom sa pripojilo vedenie obce, predstavitelia Matice slovenskej a redakcia Porubských
novín. Miestom náho stretnutia sa stala vinotéka (zbierka vín), ktorú si pán farár rovných desa
rokov roziruje o nové exponáty. Reè sa vak netoèila okolo vína. Hovorili sme o záitkoch a citových skúsenostiach z detstva, èi mladosti, o prvých
dotykoch kòaza s cirkevným zborom. Nielen z úcty
oficiálnej, ale z úcty k pravde Boej i ¾udskej sme
zaznamenali takmer tyridsa roènú dráhu ivota
èinovníka Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Proste
zapísali ivotný príbeh sluobníka Boieho ako
starostlivého otca rodiny, suseda, priate¾a, vrstovníka... Po vypoèutí nevedného ivotného príbehu sme uznali, e rozdáva seba druhým dokáe
len èlovek s ve¾kým srdcom a nezvyèajným darom
lásky k Bohu.
Predovetkým zvedavá otázka významnej a
dôleitej skutoènosti: Pán farár, èo vás viedlo
k rozhodnutiu sta sa kòazom?
Moje rozhodnutie tudova teológiu nebolo
spontánne, prichádzalo prirodzenou cestou. Vyrastal som vo ve¾mi zbonej rodine. Otec je dodnes
známy svojim luteránskym poh¾adom na svet a
ivot. Aj jeho ivot je v tomto smere vedený.
Starý otec bol ve¾ký písmak, ve¾ký èlovek, úasne
som si ho váil. Bol to na tie èasy ve¾ký vzdelanec,
keby bol il v inej dobe, urèite by bol dosiahol
ve¾mi ve¾a. Mal dokonca akýsi certifikát od nebohého brata biskupa Èobrdu, ktorý ho oprávòoval
k tomu, e keï navtívil niektorý cirkevný zbor
vo vtedajom Èeskoslovensku, mohol poiada
domáceho kòaza o to, aby mu tam dovolil káza
ako civilistovi. Takýto certifikát malo ve¾mi málo
¾udí. Take rozhodnutie tudova teológiu vo mne
rástlo tak, ako som rástol a silnel na tele i na duchu.
Keï som dosiahol k tomu potrebný vek, rozhodol
som sa definitívne.
Samotná teológia ma ve¾mi napåòala. Celých
pä rokov mi ubehlo ve¾mi rýchlo. Sú to èasy, na
ktoré úasne rád spomínam, pretoe boli naplnené
predovetkým túdiom, no na druhej strane mojimi rôznymi záujmami: preferoval som port, kultúru, mali ma za pomerne sluného muzikanta,
take ma vyuívali aj páni profesori, pretoe to
boli zároveò aj farári, pri rôznych príleitostiach
v okolitých zboroch Bratislavy. Môj tudentský
ivot bol teda pestrý a krásny, mal som astie na
mnoho dobrých priate¾ov a to nielen poèas túdia,

ale i v ivote. A som ve¾mi rád, e práve pri mojej
esdesiatke to môem poveda.
Nemajte mi za zlé, ak spomeniem slová múdreho básnika:  Uèite¾ je kostolníkom, ktorý ako
prvý zapa¾uje svieèku poznania v iakovej hlave. Je to pekne povedané. A ja sa vás pýtam:
S ktorými menami uèite¾ov sa spájajú najkrajie
spomienky?
V pamäti a dobrom mi ostali mnohí uèitelia
z gymnázia. Rád spomínam na pani profesorku
Katku Tobíkovú, ktorá nás uèila biológiu. Bola to
ve¾mi milá mladá dáma, ktorá mala ve¾mi dobrý
vzah ku svojim iakom. Spomínam aj na pána
profesora Rochlicza, ktorý bol mojím triednym.
Bol to id. Èo je vak ve¾mi zaujímavé? Keï sa
dozvedel, e idem tudova teológiu, pred spoluiakmi reagoval ve¾mi stroho, ale v súkromí vyjadril ve¾kú rados z toho, e som sa tak rozhodol, èo
ma osobne ve¾mi povzbudilo. Ve¾mi rád spomínam na profesorov z teologickej fakulty: predovetkým na pána profesora Petríka, ktorý bol ve¾mi známy v umeleckých kruhoch. Na jeho fare sa
vystriedalo strane ve¾a ¾udí. Tu som sa napríklad
zoznámil so Zdenkom Sychrom, s nebohým Julkom Satinským...Pri zaujímavých debatách sme
spolu vypili nieko¾ko pohárikov dobrého vínka.
Pán profesor bol úasne ¾udský èlovek. Spomeniem takúto vec: keï iiel celý autobus tudentov
z tzv. dekanského dòa, zastavili sme sa po ceste na
fare u spomínaného pán profesora. A on neraz bol
ochotný nakàmi a napoji aj tyridsa ¾udí. Bolo
to gesto skutoène ve¾kého èloveka.
Ve¾mi rád spomínam na pána profesora Vladimíra Olexu, ktorý bol zároveò farárom v Modre.
Bol to úasne múdry èlovek, neskutoèný filozof.
Keï ho èlovek poèúval na prednákach, tak mal
pocit, e vie vetko. Vedel doslova vklada múdrosti do hlavy. koda, e zomrel ve¾mi mladý.
Jeho smr ma hlboko zasiahla, pretoe tohoto èloveka som mal ve¾mi rád. Samozrejme, boli tam aj
iní profesori: pán profesor Karol Nandrásky. Zboòovali sme jeho kázne plné provokácie. Oslovil
nás odványmi názormi na mnohé veci, ktoré
neraz zarezonovali aj v cirkevných kruhoch. Mnohé z jeho mylienok pretrvávajú dodnes. A tak by
sme mohli spomína ve¾mi dlho.
Tým, ktorí ukonèia túdiá, zvykneme pripomína ¾udovú múdros: Najprv faru, potom Maru.
Neviem, èi je táto otázka itá na mieru, presnejie, èi ste boli najskôr vysvätený za kòaza a a potom
ste si zaloili rodinu, alebo tomu bolo inak?
Teologickú fakultu som skonèil a vysvätený
som bol v známom roku 1968, v roku éry Dubèeka. Aj my sme sa teili, lebo nastalo uvo¾nenie.
¼udia, ktorí pracovali v tej dobe v cirkvi, pocítili
akýsi boom. Priiel som ako kaplán do Svitu. Bolo
to mesteèko mladé, mnoho mladých rodín s demi.
Ako kaplán som uèil okolo 240 detí. Bolo to úasné. Na kole som dostal katedru so vetkým, èo
k tomu patrí, rysovali sa ve¾ké monosti. Vetko
to bolo ve¾mi krásne, a vzruujúce. Zároveò som
bol kaplánom pre Gerlachov a Batizovce. Bohuia¾, politická klíma sa zaèala otáèa. Po dvoch
rokoch som musel zo Svitu odís, lebo tam zruili
kòaskú stanicu. Odchádzal som do malého zboru
v Mostovej pri Galante. Zbor tvorilo okolo 330
duí. Prichádzal som tam ako slobodný, 24 roèný
mu. Tu som sa zoznámil s mojou terajou manelkou, ktorá bola èlenkou tohto zboru, bola uèite¾kou. A tu som naplnil porekadlo, ktoré hovorí:
Najprv faru, potom Maru, teda konkrétne sleènu

Ildikó. Na fare v Mostovej som sa dlho neohrial,
pretoe na biskupskom úrade usúdili, e mladý
farár musí pracova v ïaleko väèom zbore. Jednoducho, aby bol vyuitý. A tak som odiiel za
farára do Ratkovského Bystrého. Bol to zbor, ktorý v tom èase mal okolo 1200 duí. V tomto zbore
bolo skutoène ve¾a práce. Boli to sedemdesiate
roky, roky normalizácie, ale i napriek tomu rád
spomínam na tieto èasy, pretoe èlovek sa zocelil a
poznal mnoho dobrých ¾udí. V Ratkovskom Bystrom sme boli rovných pä rokov. Tu sa nám narodili obidvaja synovia. Bolo nám tu celkom dobre.
No keï prila ponuka z Hnúte, kde sa uvo¾nilo
miesto kòaza, tak sme sa presahovali. Tu som
pôsobil rovných desa rokov. Pre cirkev to boli
tvrdé èasy. Napriek tomu sme urobili ve¾a práce:
vykonala sa oprava kostola, urobili sa úpravy novej fary, ktorá bola postavená pred mojím príchodom. Na Hnúu spomínam trochu tak zvlátne.
Manelka si v tom èase nemohla nájs zamestnanie, chlapci rástli a ja som nebol typom ufòukanca,
ktorý kdesi sedí a nadáva na nepriaznivé èasy.
Popozeral som sa okolo seba a iiel som pracova.
Take z desiatich rokov farárskeho pôsobenia
v Hnúti som navye tyri roky pracoval na píle
patriacej Smreèine Banská Bystrica. Tu som okrem
riadite¾ovania robil vari vetky práce, ktoré sa
tam dali robi. Doslova zastával mnohé odborné
práce. Môj ¾udský potenciál bol teda naplno
vyuitý. Neskôr som robil celé tri roky v nábytku
peditéra. Práce bolo ve¾a, stavali sa byty, prichádzali mladé rodiny. Keï manelka dostala prácu v zdravotníctve, tak sa to zlepilo a ja som sa
zaèal venova len práci kòaza. Aj napriek vetkému rád spomínam na Hnúu, lebo mal som astie
na dobrých ¾udí a s ich pomocou som sa dokázal
vysporiada s problémami vtedajej doby. To, e
som tvrdo fyzicky pracoval, nijako neohrozilo moju
autoritu. Práve naopak: ¾udia si ma váili, lebo
videli, e nielen reèi v kostole, ale skutky sú niekedy viac ako kázeò.
Po desiatich rokoch ivota v Hnúti sme zaèali
uvaova o zmene. ivotné prostredie na tomto
mieste nebolo najzdravie a chlapci nám rástli.
Doslova Boím riadením sme sa dostali s mojím
priate¾om do Liptovského Mikuláa, kde sme sa
stretli s bývalým seniorom Milanom Deveèkom.
Skôr z rozmaru som sa opýtal, èi nepotrebuje farára. Dozvedel som sa, e vo¾né miesto bolo na
Orave a v Závanej Porube. Závaná Poruba ma
hneï oslovila. Ete v ten deò sme v Okoliènom
odboèili a pozreli sme si Porubu. Bolo to zaèiatkom mája, vstup do obce bol krásny. Bola to dedinka udriavaná, èistá a to zapôsobilo. Seniorovi som
telefonicky oznámil, e som sa rozhodol pre Závanú Porubu. Vetko to potom ilo ve¾mi rýchlo.
Zaèiatkom mája som takmer nevedel o Porube niè a
zakrátko 9. septembra 1987 som sa stal farárom
tohoto cirkevného zboru.

 Pán farár V. Pavlík sa zapísal do Pamätnej
knihy Závanej Poruby - máj 2006
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Pokúsili ste sa niekedy o bilanciu a dalo by sa
to vôbec spoèíta: ko¾ko Sluieb Boích ste za 38
rokov sluby odbavili, ko¾ko konfirmandov prelo vaimi rukami, ko¾kých ste pokrstili, zosobáili, alebo navdy vyprevadili? A druhá èas otázky: sledujete osudy tých, ktorým ste poehnali, èi
u pri krste, konfirmácii, sobái...?
Kadý rok robíme kòaské správy, ktoré sa
èítajú na výroèitých konventoch. Take bilanciu
v zbore robíme. Akúsi celkovú, osobnú - hodnotovú som ete nerobil, hoci jeden èas som si sadol
nad matriku v Závanej Porube a pri jednom pohrebe uviedol (bolo to pár rokov dozadu). Bolo to
pribline dvesto pohrebov a to len tu v Závanej
Porube. Prízvukujem, e niekedy sa treba aj nad
týmto zamyslie, aby bolo vidie prácu rozsievaèa Boieho slova. Keï ide po dedine murár, môe
poveda: tento dom som staval, pri tomto dome
som pracoval, toto som muroval. Kòaz, keï bilancuje svoj ivot, svoju prácu, ako môe poveda:
vïaka mojím slovám, vïaka mojím kázòam títo
¾udia ijú tak, ako ijú. Je celkom pochopite¾né,
e sledujem osudy tých, èo som krstil, sobáil. Aj
keï sa to navonok nezdá, ale ja s týmito ¾uïmi
ijem, sú mi blízki. Keï ich vyprevádzam pri
konfirmácii, èi sobái, vidie, e moje príhovory sú
pohnuté, cíti chvenie môjho hlasu. Snaím sa im
vloi do srdca Boie slovo, aby ho prijímali, aby
ním aj ili. Aj to sa, ia¾, stáva, e manelia,
ktorých som sobáil, sa rozvádzajú. Chvalabohu
nie je ich ve¾a. Ja to vak beriem aj ako svoju
vlastnú prehru, pretoe tam nieèo predsa zlyhalo.
Aj keï vdy ide o ¾udský faktor a nie vetko
môeme ovplyvni. Pochopite¾ne, e vetkých
¾udí, ktorých navdy vyprevádzam, som osobne
poznal: niektorých viac, niektorých menej. Ak sa
pridajú aj celkom osobné vzahy, tak je èloveku
ve¾mi ¾úto. Nemôem by len kòazom. Som predsa aj priate¾om, susedom. Takéto bilancovanie, ako
ste spomínali, sa ete nechystám robi, lebo by
som mohol získa pocit, e u mám ukonèi svoju
prácu. A ja si ete neviem predstavi, e by malo
dôjs k prerueniu mojej práce. Ja mám skutoène
to ve¾ké astie, e moje povolanie kòaza je skutoène mojím koníèkom, neberiem to ako prácu, ako
záa, lebo vtedy by to bola ve¾mi smutná práca a
moja práca je naozaj radostná. Aj keï výsledky
práce kòaza nie sú adekvátne námahe. Nakoniec
Boh je ten, ktorý bude posudzova, bude nás
vetkých hodnoti: mòa ako kòaza, èo rozsieval
Boe slovo, ale aj tých, ktorí sedeli pod kanc¾om a
prijímali toto slovo.
Hoci je práca a poslanie kòaza vána záleitos, predsa, za takmer tyridsa rokov sluby sa
urèite nájde aj úsmevná príhoda.
Na Bohoslubách sa mi niè takého neprihodilo, pretoe patrím k tým, èo sa pripravia a zaskoèi sa nedám. Istee, ako kòaz som vak zail
ve¾mi veselé veci, najmä v Hnúti. ilo tu ve¾mi
ve¾a Rómov, detièky sa rodili vo ve¾kom a bolo ich
treba pokrsti. Katolícky pán farár ich nemohol
krsti, lebo to nedovo¾ovali jeho cirkevné zákony,
keïe rodièia neboli zosobáení. Moja cirkev to
zase nezakazovala. Tak chodili ku mne. A raz som
zaiel na katolícku faru a povedal: brat farár, vai
cirkevníci chodia krsti deti ku mne, èo s tým ideme robi. On sa zasmial a povedal, nech idú radej
ku vám, akoby nemali by okrstené.
Stali sa pritom také situácie, e èloveku nad
tým zastával rozum: po krste vychádzame
z kostola a krstný tatko hneï vytiahol otvorenú
f¾au rumu a núkal ostoes: pán farár, u je pokrstené, tak si dajme na zdravie toho malého. Odmietnu znamenalo ve¾kú uráku. Najskôr som pre-
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sviedèal, e v kostole sa to nepatrí, no keï som
nepochodil a videl, e nás sleduje ve¾a divákov, tak
som vetkých pozval na faru, bola nablízku a tam
sme si trngli na zdravie rodièov i pokrsteného
dieatka.
Ïaliu ve¾mi úsmevnú príhodu som zail tie
v Hnúti. Asi tri týdne po krste prili za mnou
rodièia s tým, èi môem vykrtnú krstnú mamu,
lebo je ve¾mi zlá a oni ju za krstnú mamu nechcú. Ja
som zostal v pomykove, èo teraz robi, èo poveda? Po chvíli uvaovania im hovorím: z matriky
to vymaza môeme, ale pred Bohom je to krstná
mama vámu dieau a tam je zmena nemoná.
Nato otec mame povedal: ja som ti to povedal, e
sa to nedá. Pred Bohom zostane krstnou, ale my
diea vychováme aj bez krstnej mamy. Takýchto
príhod by bolo neúrekom.
V naom rozprávaní sa pozastavme pri vaich
aktivitách mimo sluby: na mysli mám porubský
cirkevný spevokol Fidelitas, ktorému ste nielen
duchovným otcom, ale aj dirigentom a organizátorom, zastavme sa pri vaom pôsobení v okresnom
uèite¾skom spevokole Tatran, povedzme, e ste verejne èinný aj ako èlen kultúrnej komisie obecného zastupite¾stva, spolupracujete s vedením obce...
Kto ma pozná, tak vie, e mám blízky vzah
k hudbe. Sprevádza ma celým ivotom. U ako
tudent som hrával na organe vo ve¾kom nemeckom
evanjelickom kostole v Bratislave. Je to ve¾ký tvormanuálový organ - orchestrálny nástroj. Hra na
takomto nástroji znamená èes pre kadého organistu. Je teda celkom pochopite¾né, e na kadom
mieste, kde som pôsobil ako kòaz som sa zaujímal o
spevokol. Nebolo tomu ináè ani v Závanej Porube.
Keïe tu mieaný cirkevný spevokol nebol, tak
hneï po piatich - iestich týdòom som oznamoval,
e chcem zaloi spevokol. Prihlásilo sa ve¾a spevákov, spevokol sa zaèal rozbieha ve¾mi krásne.
Potom prilo aj ochabnutie, odchod niektorých
èlenov, èi u dobrovo¾ne, alebo smrou. No tieto
aké obdobia sme prekonali a ja som ve¾mi rád, e
spevokol zotrval a zúèastnil sa mnohých akcií, èi
podujatí cirkevného, ale i svetského rázu. Dlhé roky
sme boli èastým hosom v Liptovskom Mikulái,
lebo naokolo takýchto spevokolov nebolo. Po
revolúcii 1989 aj vznikli, aj sa rozpadli. Ná spevokol zostal a stal sa stabilným prvkom nielen náho
cirkevného zboru, ale aj celého seniorátu. Úèinkovali sme na rôznych miestach, najviac v susednom
Jáne, robili nádherné ekumenické podujatia
s katolíckou cirkvou v Okoliènom, spomínam na
krásne vianoèné koncerty s folkórnou skupinou
Poludnica, èi u doma, alebo v Liptovských Sliaèoch, èi vo Východnej.
Uplatnenie som naiel aj ako spevák v Tatrane,
kde ma ve¾mi milo prijali a spievam v òom dodnes.
S týmto spevokolom sme preli aj kus sveta: Grécko, Francúzsko. Mesto Liptovský Mikulá tu má
èulé priate¾ské kontakty. Naspievali sme aj kvalitné CD - Requiem, autorom je riadite¾ ZU PhDr.
¼ubomír Rai. Dokonca v poslednom èase pomáham dirigovaním, zaskakujem stáleho dirigenta. Samozrejme, e sa venujem aj iným aktivitám: donedávna som bol konseniorom seniorátu, dobrovo¾ne
som odstúpil, lebo nie vetky veci, èo sa dejú
v naej cirkvi i v naom senioráte sa mi páèia, pracujem v mnohých grémiách naej cirkvi, aj
v ditrikte, robil som kolského dekana a
v poslednom èase zastávam miesto spirituála na
spojených evanjelických kolách v Liptovskom
Mikulái. Od 1. októbra 2005 som poverený krajom - VÚC v iline ako krajský inpektor pre
výuèbu evanjelického náboenstva. Ve¾mi si váim toto poverenie. Je to ve¾mi zodpovedná práca.

Som ve¾mi rád, e sa môem stretáva s mnohými
¾uïmi zo kolstva. Tieto stretnutia ma ve¾mi obohacujú. Tie som ve¾mi rád, e ako spirituál som
denne medzi demi, môem s nimi hovori, teia
ma tieto stretnutia. esdesiatku, pri ktorej vzniká
tento rozhovor, si ani neuvedomujem, aj vïaka
tomu, e pracujem naplno. Mnohí vedia aj o mojom kladnom vzahu k portu, dodnes sa venujem
futbalu, v Hnúti som dokonca reprezentaène chytal
za nemocnicu.
Pri takýchto okrúhlych výroèiach sa obyèajne
nezastavujeme len pri tom, èo bolo. Uvaujeme o
tom, èo nás èaká, èo ete chceme dosiahnu, aké
máme predsavzatia. Alebo celkom jednoducho: èo
ïalej?
Èo ïalej je skôr výzva, lebo v esdesiatke sa
ete niè nekonèí. Pred dvomi rokmi som bol konventom prevo¾ovaný na ïalie desaroèné obdobie za kòaza evanjelického cirkevného zboru
v Závanej Porube. U to, e som bol oslovený a
jednomyslene zvolený, ma ve¾mi poteilo a dodalo
mi nových síl do ïalích rokov mojej prace. Pri
mojom fyzickom a psychickom stave si moju esdesiatku ani neuvedomujem. Èo je vak najdôleitejie: moja zdravotná karta je takmer èistá, je
obchytaná len tým, e som prechádzal zo zboru
do zboru a chodil som ju vyzdvihova a uklada na
zdravotné strediská. Mám dos síl na to, aby som
¾udí svojimi kázòami èi u povzbudzoval, èi vyprevádzal pri konfirmáciách, sobáoch, èi poteoval pri odchode blízkych ¾udí. Take otázka, èo
ïalej, ma ete ve¾mi nezaujíma. Ak by ma zaèala
zaujíma, znamenalo by to katu¾kovanie ivota,
ukladanie spomienok do prieèinkov ako v poèítaèi
a ja to ete nechcem robi.
Ïakujem Bohu za to, e mi dával mnoho síl,
ve¾a chuti do práce. A bol so mnou do tejto chvíle.
Ja si to uvedomujem. Preil som mnoho vecí v ivote
a môem poveda, e som mal ve¾mi ve¾a astia:
na dobrých ¾udí, na dobrú manelku, na dobrých
synov. Je príjemné poèu od ¾udí: pán farár, títo
vai chlapci vás poèúvajú akoby mali po pätnás
Ako ste to dokázali? Ani si to neviem vysvetli. Je
to vzájomné: nae vzahy sú plné lásky, je to také
obapo¾né. Skutoène môem poveda: po tejto
stránke som bohatý èlovek. Ïakujem Bohu za
vetko.
Vae vyznanie, pán farár, bolo viac ako úprimné, ve¾mi spontánne. Potvrdilo, e od kòaza sa
iada nielen úprimnos a zainteresovanos na
vetkom o èom káe, ale i vrúcnos a celok osobného s nadosobným. V tejto chvíli ïakujem za
rozhovor
Duan Miga¾a, éfredaktor
Porubských novín

 Ku gratulantom sa pridal i starosta P. Baráni a
jubilantovi odovzdal spomienkový darèek. Ved¾a:
Ildikó Pavlíková, manelka
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Básnik i Liptov môj v za(s)¾úbení...
/Básnik z najdrahích/ Milan Rúfus mi v telefóne toto zaprorokoval:
- Príï býva do Liptova.
Ako rád, ako rád by som ta iel a spoèinul.
Ocitol sa na Ruovom vrchu.
Ani sa nepýta,
trojrua vykvitá,
na ker sa upína
tajomná kvetina...
Akosi sa so mnou u takto veci dejú.
Po tom, èo sa u nás v páre stalo, vyberám sa slúi: kráse ducha,
duchu krásy.
Práve na pohrebe tej, bez ktorej som stratený, zaznelo prvé pozvanie.
I mysli na mòa, milý básnik, aby sa tak stalo a Slovo prezúrodòovalo.
/Prvé po¾úbky/ Moje prvé dotyky s Liptovom odohrali sa kedysi za
mladi na výlete vari v siedmom  ôsmom roèníku. Pamätám: nocovali
sme v chatkách s pekným menom. Borová Siho pri Liptovskom
Hrádku. Spomínam si v tejto súvislosti aj na námestie s kolotoèom
v Liptovskom Mikulái.
Kde by som sa vtedy nazdal na blízkos Svarína s naimi
a Závanej Poruby s vysokokolákom pod Poludnicou!?
Le v rámci onoho výletu presvitá mi v mysli i prechádzka
Mostovou ulicou a pred Kultúrou v Ruomberku.
/Chlapec so srdcom ako ja/ Hovorím: v tom èase kúsok od miest
náho výletu a spánku Kde bolo, tam bolo,/ il èlovek tichoústy.
Rodili sa mu pod rukami básne jedna za druhou, nie práve
radostné, le akosi zákonite doráòané a aké, preaké.
O láske.
Nie kvety zla, kvety dobra ponúkal ako prostá ena na nároí
svoje sneienky, kaièky, konvalinky, pivónie, ¾alie, gladioly...
Pobadal som, akoby v òom kráèal po zemi Posol Boí.
Svätou nocou znel, rozlamoval chlieb, èo zrel a voòal ako skorocel.
Syn. Måkvy pre ivot/ a príli ivý pre sen. Poklonil sa rodu
i rodièom práve tak ako lienke, potokom, klasom v poli.
Príli toho vedel.
Ako bolí báseò.
Rozosieval zrná a rád uzeral sa v rose, studnièkách, steblách
krásy.
A moja dua do jeho zemitej poézie hlávku ubolenú, no i snivú
a zapálenú vkladala si. Mal som ju skrz-naskrz òou obloenú.
I premiloval kadé - kaduèké slovo ako raz a potom u navdycky
Bohom zoslanú enu.
/Ako let cherubí/ Tak zauala nad mojím chlapèenským ivotom
Rúfusova mladá poézia.
A ja som tak chcel. Aby ma zasiahla hlboko ako sa len dá. Aby mi
èo najviac riekla o tom, èo ma u mocne prepadalo vnútri: o tichu
náruivom, /z ktorého prichádza,/ o výkach jeho slova,/ v nich Bohom
chví¾ku je,/ a znova, znova, znova/ o tom, e miluje.
Istee.
Vetko som to viacej tuil ako poznal, vlastne vôbec nie, ale
oblaovala ma tak príbuzná reè, vnímavos a jej istota.
/...jak chlieb na naom stole/ I blíili sa Vianoce 1956. Mal som
práve dvadsa. U vysokokolák. Chystal som sa na sviatky domov,
k rodièom aj súrodencom, iestim, dve sestrièky nadto mali sme u
v nebi, keï zrazu vo výklade kníhkupectva zbadal som magickú
podobizeò básnika na obálke knihy. Ako inak, ak nie v tom jeho
roláku.
A dozrieme.
Ten príbeh som u zaodel do poetického rúcha s pomenovaním
Dohovor.
Tu v dotknutí Liptovom dopovedúvam.
Vyjavujem si v pamäti ten krásny svet.
tudentský i ¾udský.
Poberám sa doò. Do Liptova, ktorý odvtedy vo mne svieti, horí, plá
ako zaatá lampa poézie. Rozumie sa, e nehynúcej. A vdy si teraz
hovorím: - Preèo si sa v onom èase nerozbehol za vyvoleným básnikom
pod Poludnicou? To mohlo by stretnutie dvoch samotárov v holej
púti slova a básne. Bál si sa? A èoho? Bude to asi tak, e príli som si

ho váil, nosil v sebe ako drahokam. e som sa jednoducho neodváil
prekroèi prah iného domu, èo ako spriazneného, vyarujúceho do
dia¾ok to Svetlo.
V okamihu preèítania prologickej básne Jún/¼udstvo Milana
Rúfusa bol som jej a jeho.
Aspoò tú jednu  jedinú odcitujem celistvú:
Blýska sa ticho, tlmene.
A vtáka neèu z polí.
Obilie placho zvlnené
tak pred dozretím bolí.
Mäkkosti klasu ohmatáva
dnes tichá prísnos zo zeme
a dlho ne sa stroja.
A dozrieme, a dozrieme...
Ale ty, báseò, neodpúaj.
Buï spravodlivos tvoja.
Bolo v nej vetko, èo som v ranej mladosti priam úporne zh¾adúval
a potom v dozrievaní èi dozretí il, sám a v rodine. Velebil som vdy
tichos a rád som mal tlmený hovor. Vtáci boli vdy moji, èo pretrváva
doposledka. Polia. Najrodnejie z rodných. Nikdy som nechýbal na
nivách. umu klasov som rozumel lepie ako ¾uïom. No a to krédo
básne.
Stá si za vetkým.
V ivote, tvorbe a láske.
Stá si za slovom skutkami, ktoré s nami pôjdu na Boí súd.
Mohol by som takto èíta ver za verom, báseò za básòou. Le pre
túto príleitos pohladím oèami naozaj málièko z nesmiernej skrinky
pokladov, krá¾ovskej klenotnice.
Trebárs zaènime s akou hodinou: Ech, ma v hrdle kvapku
vaej slzy, /tak by, krásna, tak by zaplakal...
Malo by sa citova z kadej básne.
Také mi boli blízke.
Ibae nedá sa. Obnaíme iba úlomky èi korienky.
Za starou mamou: Stmieva sa v cmiteri, podúva zaèína. /Mdlý
dádik jesenný sa cedí riedkym chvojím./ Dobrú noc, gazdiná, dobrú
noc, gazdiná./ Dobrú noc, rozprávka, dobrú noc deom tvojim.
Ach, ako-preako prejs mlèaním ponad ïalie klenotné miesta,
ako Básnik, Modlitba za milú, Na chotári malá jeseò sedí...
Z druhej èasti A dozrieme schytáva za srdce hneï Novembrová.
Najradej by som ju prepísal do písmenka. V tomto mesiaci mi je
najkrajie, hoci i najtklivejie a najaie. U v minulosti udiali sa
rozhodnutia na celý ivot. Pán Boh si za svojím dielom stojí. Povolal
ma a nás i i mrie.
A znova na mòa zvoláva nové poslanie?
Ó, niet nad List jednej ene!
A má pokraèovanie v Óde na rados.
Tie poémy v naom lyrickom básnictve sotva kto u prekoná.
Ja som si A dozrieme nosieval ako modlitebnú kniku do kostola.
Len Pán Boh plný milosrdenstva vedel o mne. Boh môj najdrahí! Ako
som sa uèil, chystal na to  raz ma rád.
Ó, poézia! Pochválená/buï, tvoje právo úasné:/ e s èistým
srdcom, na kolenách/ len mono vstúpi do básne. /e oddelí sa v tvojom
vrení/ mam prázdny, falo studená. /e znojom due pokropený/ má
v tebe omyl väèej ceny/ ne pravda za gro kúpená.
Boe, ¾úbim a o to viac.
Ku koncu mihotavého listovania knihy A dozrieme je toho cenného
 osobného èoraz viacej. Také Materstvo. Z neho sme si vybrali motto
pri narodení náho syna na oznámenie, ktoré sme rozposielali rodine:
Klas dozrel, k nivám sklonený. /Vytryskla boles zo eny. /.../ Naveky
snom i ranami/ bdie neha eny nad nami.
A Liptov nastupuje a hrá svoje sóla. Predsa i v tých veroch ko¾ko
je intímneho a preboleného, ïakovného: Ó, buï ti chvála/ za kadý
dúok ivota.
Zakladá sa nová úroda a rozhárajú sa vyznania lásky mame, otcovi
i vetkým, èo ich predili.
Jar prichádza a do hrúd zeme a rovnako i do íl èloveka vkladá:
nech je nám dopriate úrodný ivot i.
doc. Imrich Vako,
dekan FFKU Ruomberok, máj 2006
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Ve¾mi dobre je, keï èlovek èloveka miluje
Diamantová svadba je skutoène vzácnos.
K tejto vzácnej chvíli to v tomto roku dotiahli
manelia Mária a Ján Ku¾havý. Je celkom prirodzené, e po esdesiatich spoloène preitých
rokoch má èlovek právo spomína, lebo naitého je a-a.
Hos do domu, Boh do domu, takto privítali diamantoví manelia vedenie obce v jedno
piatkové májové popoludnie. Pekne sa s nami
porozprávali, zaspomínali na roky mladosti.
Dozvedeli sme sa, e v ivote prekonali nejednu prekáku, ani choroby ich neobili. Mnohé
prekonali a hovoria, e sa stal zázrak. Lekári ich
lieèili, ale Pán Boh uzdravil. Doili sa poehnaného veku. Teia sa z troch detí, tyroch vnúèat
a jedného pravnúèaa. Nepredbiehajme, skôr
skompletizujme vzácny osud manelov predstavujúci prekrásny ¾udský príbeh. To, èo zaznie ïalej, je akási spoveï vyjadrená sebapripomínaním.

Svadba bola na Ducha

noci sa svadobèania presahovali do Ku¾havých.
Mama Ku¾havých nevestu pekne privítali:
Dali sa mi napi sladkej vody a povedali: aby si
bola posluná, dobrá a verná manelka, zaspomínala a dodala:  veru, doopatrovali sme
obidvoch rodièov a aj po rokoch nás teí, e
ná dom je poehnaný, lebo ¾udia doò radi
chodia, deti sú nám èastým hosom, bratia i
vagrovia sa vdy ohlásia na kus reèi. Porozprávame sa o tom, èím ijú, èomu sa radujú, èo
ich trápi. Zhodne priznali, e spolu preili astné i aké chvíle. Brázda ivota náho bola
slzami poliata, ale astlivá, lebo vetky trápenia
sa nakoniec v rados obrátili. Pán Boh nám dal
vetkého, èo nám treba, aj keï nás ako skúal. A my sme vïaèní: za dobré deti, vnúèatá.
ijeme v opatere náho syna Janka a dobrej
nevesty Danky. Ve¾mi je dobre, keï èlovek
èloveka miluje, zdôraznila pani Ku¾havá. Neprekvapilo nás, keï sme sa dozvedeli, e niekedy premý¾ajú aj nad tým, preèo rodièia majú
menej èasu na deti, ako starí rodièia. Poznamenala, e rodièovstvo si èlovek vychutná a
vtedy, keï sa stane starým rodièom. Manel
chodil po murárèine, ja som sa venovala malému gazdovstvu, robila v Ïumbieri a opatrovala
deti. Mala vdy dos èasu, lebo celý ivot som
vstávala zavèasu. Darmo je, hodina ranní, zlato dohání. Tak to bolo, a tak to zostane, èi
prizna chceme, alebo nie. Ako to chodilomedzi vami, aj ste sa za tých esdesiat rokov
pohádali?

Zoznámili sme sa na priadkach a to ete
pred vojnou. Chlapci tam chodievali, aby videli,
ako ktorá vie robi, èi je usilovná, usmievavá,
príjemná. Vyberali si a veru tam sa to vetko
zaèalo, priznala sa jubilantka ajubilant ju doplnil:  Pravda je. Ja som ale musel narukova a keï
sme písali poslednú stovku, tak sa zaèala vojna. Rovných pä rokov som bol na fronte a som
rád, e ijem. Preili sme aké chvíle, bolo by to
dlhé rozprávanie. Mamka by ma boli aj druhému s¾úbili, ale ja som len jeho mala rada, tak som
èakala a nakoniec sa astlivo doèkala.
Svadba bola na Ducha v roku 1946.
V dedine sa spievalo a stavali máje. Pri sviatku
ich sobáil pán farár Kuna. Bola to vlastne
dvojsvadba, lebo v ten istý deò sa enil i brat
Michal Ku¾havý (krajèír). Ako to vtedy bývalo
zvykom: do polnoci bola hostina u Bekov a
Pavlínich, odkia¾ pochádzali nevesty. Po pol-

Pekných dní sme preili viac, ako zlých.
Chlapi Ku¾havých majú dobrú povahu, len misí okolo nich vedie. Vdy som si spomenula
na slová naej mamky: Na vadenia treba
dvoch...Keï sa zaène chlap srdi, vtedy otvor
dvere a odíï, ale ak sa ráno povadí, tak ho

 Svadobná fotografia z roku 1946: Ján Ku¾havý,
1919, Mária Ku¾havá, rod. Beková, 1922

 Jubilanti sa zapísali do Pamätnej knihy Závanej
Poruby, máj 2006

Moje básnièky

Za mamou

Katarína
Deveèková,
rod. Staroòová

Venujem
spomienke
na nau mamu
a na vetky mamy,
ktoré u odili.

Marka moja

pekne veèer èakaj s veèerou, aby mal stôl vdy
pekne prestretý. Ak je láska, tak mnohé. Ak ti je
ve¾mi ako, poaluj sa Pánu Bohu, vypoèuje
a, nikomu niè nepovie a pomôe ti. Veï je
tak ako vraví, ale nezvelièuj , dievèa ohlásil sa
manel,  veèer tebotala, ale notek ovisnutý,
no povedzme i to, e u nás vdy dobro dokázalo prekry zlo. Prihovoril som sa, Marka moja,
zabudnime na to zlé, radujme sa daru ivota,
veï máme deti.

Samorastlý talent

Ak sme povedali, e ivot neili ¾ahko, tak
uveïme i to, v èom sme sa pri návteve utvrdili:
Pán Ku¾havý dostal od Pána Boha do daru dve
hrivny: kelòu, murársku varechu a neobyèajnú schopnos noíkom vyrezáva rôzne figúrky do dreva. Priznal, e z brucha sa to robi
nedá. Vetko treba vidie a vetko precíti. Len
vtedy, keï mal chu, tak vyrezával. Je to samorastlý talent a výsledky jeho zruèných rúk sa
stali základom fondu ¾udovoumeleckej tvorby
obèanov Závanej Poruby. Stála expozícia bude
umiestnená v Rúfusovie dome. Pani Ku¾havá je
zas obdarovaná darom reèi. Jej brilantný porubský spôsob reèi a neobyèajne vzácnu vyjadrovaciu schopnos viedli Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku k tomu, e týl jej
dialektu zaznamenali a zaregistrovali do archívu národa, ako skvosty slovenského jazyka:
porozprávala, ako sa peèie kúchon, priblíila
viaceré zvyky i obyèaje Závanej Poruby.
Ako Pán Boh chce, tak je. Doili sme sa
astnej staroby a vám ïakujeme za vetky elania, povedala pri rozlúèke. Celé rozprávanie
sa vak iada zakonèi neobyèajne pravdivou
mylienkou, ktorá stojí v kuchyni nad stolom
rodiny a je vyitá rukami domácej gazdinej:
astný je ten, kto preil lásky sen.
Duan Miga¾a

 Spomienkový darèek odovzdal diamantovým
manelom starosta P. Baráni

Za tebou mama 
smutno je.
Ete je krátky èas.
To zrnko èo si zasiala
zaèína klíèi v nás.

Clivo je mama na dui,
keï a u doma niet.
Pre teba domov je
u iný, nie ná svet.

V srdciach a spomienkach
si stále ivá v nás
a ranu na dui
zahojí mono èas.

Bez teba mama ticho je.
U nepoèu tvoj hlas.
Tichuèká jeho ozvena
doznieva v uiach nás.

ako je mama, preako.
Musíme ïalej i
a pokraèova v ivote,
kde pretrhla sa ni.

Spi sladko, mama naa,
snívaj si veèný sen,
nech ti je ¾ahká navdy
porubská rodná zem.
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i mono ako, pritom pekne a vïaène

menú tieto vysoko humánne a pritom nedocenené skutky, odvahu a obetu viacerých
porubských rodín, ktoré si aj po rokoch zaslúia vïaku a uznanie. Veï ilo naozaj o ivot.

SLOVÁ

Od druhej svetovej vojny sa ivot okolo
nás zmenil. Zmenila sa aj slovná zásoba. Predkladám na zamyslenie a aj na pobavenie malý
zoznam slov, ktoré som sporadicky zbieral asi
pä rokov. Sú to slová ktoré sa v mojom okolí,
Na velièo zlé sa zabudne
teda v naej obci pouívali a mono aj v malej
miere pouívajú.
Je to tak: keï èlovek zaène hovori, zaène o
Uvedomujem si, e ktoko¾vek môe tento
sebe svedèi. V tomto svedectve nieto niè prisúbor
rozíri. A na pár výnimiek nie sú tu
králeného, predstavuje vetko, èo prináa
slová súvisiace s remeslami, napr. popis èastí
samotný ivot. Na velièo zlé sa zabudne, ale
konského voza, murárèinou, tesárèinou atï.
to pekné zostáva v pamäti èloveka bez oh¾adu
 Starosta P. Baráni odovzdáva jubilantke Z. BrosPodotýkam, e nie som v tomto odbore vzdena vek. Môj mu Matej Broska bol murár a
kovej kytièku kvetov
laný, a preto som neh¾adal a ani tieto slová
mal ve¾mi rád hudbu. Dlhé roky bol primáom
neusporiadal pod¾a nejakého systému.
porubskej kapely Pod úvozem. Nebol to muziPrili sme zavinova a priniesli kytièku
Tu teda sú.
kant naturist, ale hudobník, èo poznal noty
kvetov. Sú to naozaj krásne roky, oslovil staBAHRA, BÁGNY, BÉKA, BELAJDIKOVA,
a ve¾mi dobre si rozumel so svojimi huslièkarosta P. Baráni devädesiatroènú Zuzanu BrosBINTÒA, B¼ACHÁÈ, BOLENGA, BOLÈEK,
mi. Jeho brat Maro hrával na cimbale... Rada
kovú, rod. Valentovú v jej príbytku pri neobyBORSOK, BROCÁK, BUKLACH, BURGOVEC,
som chodievala aj na zábavy, no zabáva sa
èajnom sviatku. Ïakujem vám, e ste na mòa
CAPARDO, ÈARABUCHA, ÈEPLENI, ÈIsamej, keï mu vyhráva, nebolo ¾ahké. koda
BÉZ, ÈIGA, ÈPIE, ÈRAJCHNÚ, ÈRENKY,
nezabudli, odpovedala zhovorèivá starenka,
ÈRVOÒ, ÈUCHRA, DIEA, DOTIAK, DUlen, e jeho neobyèajné hudobné nadanie sa
len keby som mohla chodi, ale to tie èimy
BASI, DULUVA, DÚPA, FAÈKUVA, FAKneprenieslo na nae deti. No aj tak to býva,
na drustve porobili. Bodaj by nie, keï celý
LI, FASUNGY, FER¼ÓG, FIRTOK, FÍZpripomenula rezká jubilantka.
ivot pracovala v ivoèínej okolo dojníc a
DA, F¼OCHÁÒ, F¼UCHTUVA. FRUMBIA,
Èo robievate celé dni? Keï je doma elka,
tam sa inak ako v gumákoch nedalo.
FUFNA, GANDUVA, GÁPE¼, GAtak
mi
je
hej,
ale
keï
odíde,
mám
roboty
sama
Robota to nebola ¾ahká. Pred druhou vstáRAZDA, GÓ¼A, GRGNÁT, GRINDAJ, GRIokolo seba veru neúrekom: navari, popra,
va a dlho, dlho sa dojilo ruène. Ja som vdy
ÒA, GUNDA, GURTÒA, GAVALY, HACÍR,
poriadi, chovám kurièky, jahniatka, venujem
naèas vstala, mòa ivoèichár nemusel chodi
HAÈA, HAJÈI, HAMPORA, HARMÁDY,
sa
záhradke
a
v
hlinaèke
treba
vedie
robi.
budi, nevymekala ani jednu ichtu, pripoHAVAN, HÁLÒA, HEJÚS, HLÚB, HRDÚSKA,
Pole bez obrábania neprináa úrodu. Usilumenula a dodala, ...vtedy sa vetko robilo
HRNÁD¼A, HROMPA, HUÈALO, HUDLIVÝ,
jem sa, ale u ma vá¾a k zemi a vidíte, e nohy
ruène, aj hnoj po poli rozhadzova rukami. A
HÚÈELA, CHAJALO, CHALAPUVA, CHAVtie nechcú poèúva.
to vetko za jednu jednotku na celý deò, priKA, CHRAMADINA, CHVOSTÁ¼, KERèom jedna jednotka predstavovala pä korún.
KICKA, KIRA¼OVA, KISEC,
V ivote je uitoèné, aby nièo- MENTUVA,
Bolo by toho ete ve¾a na spomínanie, ale o
KJAR, KLANICE, KLBAÈI, KLEPNIAK, KLvetkom sa nedá...
MAÈI, K¼AVÁÒ, K¼UCHTA, KOBE¼KA,
ho nebolo prive¾a
KOLOMPÁR, KONT, KOPERDA, KOPÀ¼A,
Vydávala sa mladá
K tomuto rozprávaniu pridala pravdivú skúKOSTONA, KOINA, KOTRBA, KOZLIÈKA,
senos: V ivote je uitoèné, aby nièoho neVydávala sa mladá, práve v deò svojich
KREPTÚCH, KRUMENT, KUMHÁR, KURbolo prive¾a. Nepreháòa ani s jedením, ani
narodenín. Postavili si domèek a spolu vyTY, KYJANICA, KYTA, LACHA, LAKA,
s robotou. Vetko s mierou. Dobre je pokia¾
chovali tri deti: elmíru (1939), Jána (1946),
LAPOKA, LEPENÍK, LIEHY, LIENI, LINTImá èlovek zdravie, ale keï prídu choroby, tak
Pavla (1951). Manel jej zomrel v roku 1970 a
TAJ, LOJTRIAK, LÚZNI, ¼ABDÍRKA,
sú dni i noci ve¾mi dlhé. V tejto chvíli u
u 36 rokov ije ako vdova. Teí sa zo iestich
¼APEÒ, ¼ÁRMA, ¼ÔVÈ, MEGUI, MERnetreba ve¾a slov. iada sa vak poveda, e
vnúèat a piatich pravnúèat. Vari najaie
CÚÒ, MERIDZA, MITMA, MLOS,
ivot mono prei v akej práci a ne¾ahkom
chvíle sme v naej rodine preili cez vojnu,
MOCHLI, MOMÚ¼A, MOTOCH, MRCÔ¼,
údele, pritom pekne a vïaène.
keï sme prichýlili idovskú rodinu AltmanovMRKANIÈKA, MUKIÒA, MUMAJ, NÁÈIVOK, NADIEVA, NÁDKONÈIE, NEOÈATDuan Miga¾a
cov z Liptovského Mikuláa. Rodièia sa ukrýNÝ, OBNIECA, OBRTLÍK, ODEDZA, OGRvali v horách a my sme opatrovali ich dievèatMÁÒ, OH¼O, OLECHVAJ, OPELÝ, PAHA,
ko. Riskovali ivoty. No keï Poruba evakuoPALESÁK, PARSUÒ, PARTICA, PATEÈKA,
vala, tak sa otec s mamou odváili prís po
PELSTRA, PETERA, PIGA, PÍ¼US, PODOdcérku s rozhodnutím: Keï máme zahynú,
BIENKA, POLÍÈKO, POLTY, PREKORÚBOK,
tak spolu celá rodina. Po vojne nás celkom
PREZOÈIVÝ, PRMPE¼, PRPLINA, PUCKA,
poteilo, keï prila poh¾adnica z Palestíny, e
PULEC, PUPEÒ, PUTÒA, RAJÈU¼A, RAJvetci ijú, radostne oivila príbeh jednej
TA, RÁROHA, REDIGA, ROZDRÚZGA,
idovskej rodiny, ktorá poèas holocaustu naSEREPUKY, SEMITKA, SIHLIAK, SNICA,
la útoèisko v Závanej Porube a akoby zázraSRABÚCH, SRSTIENKA, STRIHA, STRUNkom preila. Aj po dlhých rokoch treba pripoGA, AFE¼, AJBA, AJT¼AVA, ARAGLE,
KÍVRANÝ, KURÁT, LAJER, LÉGA,
PIE, RÁFIK, RÉGOM, MOCHOT, RSusedovie Zuzke
Svojej vnuèke Emmke k prvému rôèku
ÒAVÝ, PANG¼A, TILKO, TIPÁK, TIRZuzke
Emmke
CE, TOPA, TRAJCHNÚ, TROPAND¼A, ANG¼A, UFLIKANT, UF¼A, VOKubko u má rôèky
NEC, VUNG, TARAJÈEK, TEREFERE, TERIStudnièka èistá
Rýchlo preiel prvý rôèik
Èo Ti za to Zuzka
GA, T¼APKY, TRAJFÚZ, TREPÒA, TRIEjej obraz zrkadlí.
chy ma Kubko za vrkôèik! tyri,spolu máme pä,
èo Ti za to da?
LI, TRTÚÒA, APA, UHORENÝ, UMRNna palèekoch jednej
Prejs a nenapi sa? Budem a ma rada U v prútenom koèíku
rúèky spoèítame hneï. DANÝ, UPE¼AI, VEJAÈKA, VEKÒA, VIÈistý prameò obís? aj za tetu z neba.
vozím svoju bábiku.
GAN, VIRGA, VLAÈUHY, VÓSTRBA, VRCHPok¾aknú a pi
Pozerá sa na nás
KOTÁLIK, VYNÁÈI, VYSVIEÈKA, VYdúkom nasa silu
na mòa aj na Teba. Táááka ve¾ká vyrastiem... Mama, oco,
KOBRTI, NÁÈI, ZACH¼APNÚ, ZÔKubko, Emmka
pocíti jej lásku
u vám vetkým ukáem.
SYP, ZRONI, ZÚJUSTENÝ, ABEÈKA,
rodina je u z nás ve¾ká IAROVÈEK, IBLIKA , IHÁ¼, IVÁÒ.
i detinskú rados.
Pusu posla, zaapka,
a Kubko je rád,
Dotknú sa bolesti
pod¾a hudby tancova
Ing. Bohu Agnet
e sa má s kým hra.
a lepím sa sta.
to vetko viem dokáza.

12

Porubské noviny 47

KOLSKÉ ZRKADIELKO
Deò detí  prekvapenie
1. júna bol Deò detí - môj najkrají deò. V ten
deò sme sa neuèili. Keï sme prili do koly,
tak nám nikto nechcel prezradi, kde ideme. O
pol deviatej priiel autobus, ktorý nás odviezol a do Westernového mesteèka. Pre nás to
bolo ve¾ké prekvapenie. Vystúpili sme a hneï
nám dala teta peèiatky na ruku. Potom sme
voli dnu a uvideli sme rôzne zvieratá. Mne sa
páèili kone. Dostali sme lístok s úlohami a mali
sme ich nájs a vyriei. Potom sme ili na
vláèik a ten nás povozil po celom mesteèku.
Na koniec sme ili na predstavenie. To sa mi
najviac páèilo. Potom nás erif odviedol do
Aquaparku. Tam sme sa kúpali, plávali a mýkali. Teò deò bol krásny. Bola som ve¾mi smutná, keï sme u odchádzali.
Katarína Agnetová, 3. roèník
Na MDD nám pripravili pani uèite¾ky prekvapenie. Dlho sme rozmý¾ali èo to bude. Keï
priiel deò 1.6., tak nám to koneène oznámili. O
8.30 hod. priiel po nás autobus. Na cestu sme
dostali balíèek od p. starostu. Celou cestou
sme sa u nevedeli doèka. Keï sme tam dorazili, privítal nás bandita na koni. Mali sme tam
aj kvíz. Boli sme pri indiánoch, ktorí nám ukazovali ako ili. Potom sme sa previezli na vláèiku. Ili sme k jednej tete, ktorá ryovala zlato.
Ukázala mi to ako sa to robí a skúsila som to.
Trvalo to dlho a vyryovala som jej dve zlatká.
Keï sa vetko skonèilo ili sme si zapláva a
oddýchnu do Aquaparku.
Silvia Máliková, 4. roèník
Ráno sme v naej triede netrpezlivo èakali na
autobus, ktorým pôjdeme do Aguaparku. Pred
vstupom do autobusu sme dostali sladkú odmenu. Nastúpili sme do autobusu a ili sme do
Aquaparku. Celú cestu som sa pozeral kadia¾
ideme. A tu bolo to prekvapenie, najprv sme
ili do Western City ikluv mlýn. (Èo sme
nevedeli.) Zabávali sme sa tam s kovbojmi,
banditmi, erifom a so spoluiakmi. Bolo to
tam ako v naozajstnom ranèi na divokom západe. A tu to prilo: 13. hodina. Èie akèné divadlo. Strie¾alo sa tam, vybuchovali náloe. Potom, po akènom divadle nastúpili kaskadéri.
Jeden vedel ovláda koòa, druhý vedel èarovne krúti s pitolami a tretí vedel rôzne narába s bièmi. Potom sme ili do Aguaparku. V
Aquaparku bolo tak isto dobre. Kúpali sme sa
tam v termálnych bazénoch. Vetko sa odohrávalo v dobrom poèasí. Bolo to super.
Dominik Filkus, 3. roèník
1. júna oslavujú deti svoj sviatok. V tento deò
nám v kole pripravili prekvapenie. Pani uèite¾ky nám nepovedali kde ideme. Nastúpili
sme do autobusu a èakali, kde zastaneme.
Autobus zabrzdil pri Westernovom mesteèku.
Od radosti sme rýchlo vystúpili a èakali na
pani uèite¾ky pri hlavnej bráne. Tam nám dali
kvíz, ktorý sme cestou cez mesteèko rieili.
Boli tam rôzne atrakcie: stre¾ba z luku, jazda na
býkovi, jazda na vláèiku... Najprv sme sa
vozili na vláèiku, potom som si zajazdil na
býkovi. V indiánskej tvrti sme si kúpili suvenír. Pri jazere sme videli ako sa ryovalo zlato.
Neskôr nás pozvali na akèné divadlo. Tu nám
ukázali svoje umenie jazdci na koòoch aj pi-

tolníci. Vrcholovým èíslom bola prestrelka s
pouitím rôznych výbunín. Po predstavení,
ktoré sa nám ve¾mi páèilo, dopravili sme sa
naim autobusom spä domov.
Eugen Vadovický, 4. roèník
Keï sme na deò detí prili do koly, pani uèite¾ka nám skontrolovala batohy, èi máme vetko potrebné. Keï priiel autobus, vetci sme
dostali cukríèky a dúsiky. Nasadli sme do
autobusu. Sedel som s mojím kamarátom Jurkom. Autobus natartoval a zamieril rovno do
Westernového mesteèka. Keï sme vetci vysadli, tak nám dali peèiatky a ili sme dnu. Boli
tam prasiatka, kamzík, kone a elektrický býk.
Ve¾mi sa mi páèil. Páèili sa mi aj obchodíky a v
nich som si kúpil kaps¾ovku a náboje. Ete sa
mi páèilo ryovanie zlata, vláèik, lukostre¾ba a
indiánska osada. Priiel èas, keï sme mali ís
pozera hlavný program. Ten bol najlepí zo
vetkého. Páèil sa mi kovboj Luky. Keï skonèil program, ili sme do Aguaparku. Rýchlo
sme sa prezliekali do plaviek, aby sme mohli
dlhie pláva. Keï sme sa prezliekli, ili sme
do bazéna. Najviac sa mi tam páèili plávajúce
listy. Bolo nám fajn.
Ondrej Vadovický, 3. roèník
Dòa 1.6.2006 sme sa vybrali s celou kolou na
výlet. Pani uèite¾ky nám to nechceli dlhie
poveda, ale u sme tuili, kde asi pôjdeme.
Keï nám èítali pokyny, prezradili to. Boli sme
nedoèkaví. O 8.30 hod. priiel po nás autobus a ili sme do Western city a Aquaparku.
Privítal nás bandita na koni. Rieili sme kvíz s
25 otázkami. Boli sme sa previes vláèikom,
pozrie Indiánov, elektrického býka, ktorý
odskúali aj nai chalani. No a na koniec bolo
akèné divadlo. Keï sa skonèilo, ili sme si
zapláva do Aquaparku. Nae pani uèite¾ky
nám dovolili ís aj na tobogány. Na jeden modrý a na vnútorné tobogány. Viac sa mi páèil
ltý, pretoe na konci bol spád. Z celého dòa
mám dobrý pocit.
Simonka Kurajdová, 4. roèník

Záitok

Boli sme na vystúpení DFS Ïumbier. Spoznali sme nové ¾udové pesnièky a ¾udové
tance. Vystupovali tam aj nai spoluiaci:
Ondrej Vadovický, Eugen Vadovický, Erik
Macko, Tomáèko Strych a Miko trkolec.
Posledná pesnièka bola imi. Potom sme ili
do múzea jaskyniarstva. Páèili sa mi staré pitole, kosti medveïa jaskynného, staré preukazy. Na konci sme si mohli kúpi suvenír.
Ete sme boli v múzeu Janka Krá¾a. Videli sme
tam aj muèiareò, dere, kripec. Potom nás
teta zaviedla tam, kde boli vystavené staré
veci a kroje. Výlet sa mi ve¾mi páèil.
Michal Agnet, 3. roèník

Ïumbier

Detský folklórny súbor Ïumbier pracuje v
Centre vo¾ného èasu v Liptovskom Mikulái
35 rokov. Návteva Ïumbiera ma celkom baví.
Chodím na rôzne súae, do táborov a na vystúpenia. Teta ¼udka trkolcová je jeho zakladate¾ka. Práve teraz 2.6.2006 sme mali vystúpenie pre koly a veèer pre mamy. V Ïumbieri

spievam sólo. Zúèastnil som sa na súai Zlatý Slávik 2006. Umiestnil som sa na 2. mieste.
22. júna pôjdeme na súa do Brna. Tento rok
v lete pôjdeme do tábora na Záhorie. U som
bol v tábore aj minulý rok. Vedúci pre nás
pripravili rôzne hry a pestrý program. Minulý
rok tam bolo dobre. Dúfam, e tento bude ete
lepí.
Erik Macko, 4. roèník

Výlet do Talianska

1. 6. som sa s otcom vybral do talianskeho
pohoria Monte Baldo na kopec Monte Telegrafo. Vyrazili sme z Bratislavy a ili sme do
Slovinska k otcovmu kamarátovi. Skoro ráno
sme vyrazili. Keï sme k jazeru Lago di Garda
dorazili, boli u 4 hodiny veèer. Potom u len
únavná cesta hore. Na turistickej chate sme
prespali. Rástlo tam ve¾a rastlín: vres, orchideje, plesnivec,....
Keï sme zostupovali, uvideli sme kamzíky. Chodníkom sme zili a k autu. Uvarili sme
si polievku na benzínovom varièi. Na druhý
deò sme doli do Bratislavy. A tak sa ná výlet
vydaril. Len tam bolo dos snehu.
Jakub Orvo, 4. roèník

GALÉRIA KÔLKÁROV
Rozprávka o princeznej zo ltej krajiny
Za zelenou a oranovou krajinou bola ltá krajina a v nej
ila ltá princezná - volala sa
Terezka. Bola milá, usmiata,
èistotná, pomáhala mamièke aj
deom, starala sa o kvietky no
nemala sa s kým hra, chcela
ma kamarátku inej farby. Vybrala sa do sveta a nala ju v
èervenej krajine, ktorá bola
ve¾mi blízko. Nala si tam kamarátku Kristínku a tak od
tých èias sa zaèali navtevova a boli obidve ve¾mi astné.
Lukáko Piatka
Rozprávka o obrovi s chudými nohami
Bol jeden obor a ten mal
ve¾mi chudé nohy a tak stále padal a nemohol poriadne chodi. Bol ve¾mi neastný. Tohto obra nakreslil chlapèek menom Janko a
keï to ten chlapèek zbadal, chytro zobral farbièku,
nohy mu rozíril a to bolo
radosti - obor mohol chodi
po svete, radova sa a mohol aj cvièi. Od tých èias
si Janko dával pozor pri
kreslení.
Janko Mlynèek
Rozprávka o tvorhlavom drakovi
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa
voda sypala a piesok sa lial, bol jeden dobrý drak,
ktorý mal rád princeznú a princezná jeho - boli
kamaráti. Drak stráil princeznú a princezná mu za
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odmenu nosila jes. Drak PIK ju nosil na chrbte a
lietal s òou a princezná bola veselá, astná a usmiata. Takto ijú a dodnes.
Luka Hladký

Rozprávka o smutnom obrovi s ve¾kými uami
Kde bolo, tam bolo, bola
ve¾ká hora a tam býval
obor Marek. Bol to smutný obor. Preèo? ... nemal
toti v hore nikoho, iadneho priate¾a. Kráèal po
hore, a kým z nej nevyiel von a priiel na lúku,
kde si ¾ahol a zaspal. Keï
sa zobudil, bola tma a
okolo neho ve¾a duchov
casperov, no on sa nez¾akol a zaèal sa s nimi rozpráva o tom, preèo je tu.
Príbeh bol smutný, ale duchovia ho medzi seba
prijali a tak obor Marek cez deò spal a v noci antil
s kamarátmi. Zostal s nimi a dodnes.
Borisko Dvorský
Rozprávka o tuènej princeznej
Bola raz jedna princezná,
ktorá od malièka ve¾a jedla
- koláèe, roky, keksy a
cukríky a niè nerobila. Nechcela ani kúri, ani vtáèiky kàmi, nechodila na prechádzky, neumývala riad a
necvièila. Zaèali sa jej smia
vetci ¾udia a deti z okolia
a ona sa potom hádzala o
zem. Jedného dòa buchla
päsou po stole a povedala: mne sa u nebude
nikto vysmieva, ja u budem iná. Zaèala jes
zeleninu, ovocie, zaèala cvièi a tak bola zo dòa na
deò ohybnejia a zdravia ... u sa ani nehádzala o
zem a tak ju mali vetci opä radi.
Natálka Petráová
Do Závanej Poruby sme sa prisahovali pred
6-timi rokmi. Ako prisahovalci vnímame
kôlku vïaka mnohým aktivitám (ZOH, Rozlúèka so snehom, Cesta rozprávkovým lesom...),
na ktorých sa zúèastòujú aj rodièia detí, ako
príleitos zoznámi sa s nimi a zaèleni sa
tak do ivota obce. Prajeme pani riadite¾ke a
kolektívu M, aby im vydral elán a chu rozvíja aktivity v M.
rodina Petráová

Existuje láska? Èo o nej vieme?
Láska. Ako ve¾mi po nej vetci túime! Túime
po tom, aby ná ivot bol òou neprestajne preplnený... aby nám, naim príbuzným a priate¾om nikdy
nechýbala. Chceme ju prijíma i dáva. Chceme
by milovaní, ale aj milova. Darova seba, svoje
srdce, telo. Odjakiva to tak bolo i bude. Nielen
poèas sviatkov. Stále. S príchodom kadého nového dòa.
Nad definíciou lásky sa ¾udia zamý¾ajú od
nepamäti. Hoci sa o nej u ve¾a popísalo, zdá sa,
e táto téma je nevyèerpate¾ná. Celý ivot pozorujeme vlastné skúsenosti aj ¾udí okolo seba
a snaíme sa porozumie, èo vetko sa skrýva
v tomto jednoduchom a predsa zázraènom slovíèku. Vieme vak naozaj, èo je láska?
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Interpretácie významu tohto slova sú rôzne.
Pre zasnených romantikov bezpochyby znamená
zmysel ivota, pre rýdzich realistov je prejavom
citovej slabosti, pre sklamaných pesimistov bolesou a trápením, ale sú medzi nami aj takí, ktorí si
pod òou predstavujú len sexuálny pud. Ktorá
z týchto interpretácii je teda tá správna?
Existuje nespoèetné mnostvo básní èi duchaplných výrokov o láske, ale èo presne o nej vieme?
Je pre èloveka ivotne dôleitá? Myslím, e na
tieto otázky si musí odpoveda kadý sám. Odpoveï je skrytá v dui kadého z nás, ja môem
rozpráva len za seba.
U roky premý¾am o láske. Mám pocit, e
nieèo také ako láska nemono racionálne vystihnú. Láska zostáva tajomstvom, ktoré nedokáeme odhali rozumom. Vyhýba sa vetkým pokusom ohranièi ju, objasni èi uchopi.
Láska je príli nevypoèítate¾ná... príli nelogická... nemá stanovené iadne pevné pravidlá.
Jednoducho sa vynorí, èasto sa znovu stratí a objaví zase niekde inde. Za týchto okolností sa zákonite vnucuje otázka, èi láska skutoène existuje, alebo je len výplodom mysle.
Láska nie je vecou rozumu, ale záleitosou
citu. Môeme donekoneèna èíta a premý¾a
o láske, ale pokia¾ ju vnímame len rozumom
a myslením, nemá pre nás iadnu hodnotu.
¼udia si málokedy uvedomujú, aký ve¾ký
význam má pre nich láska. Je pravda, e záitky
sa nedajú mera v laboratóriu pomocou prístrojov,
ale èlovek ich môe opísa. Tieto opisy sú vdy
subjektívne, to vak neznamená, e o láske nemono poveda niè veobecne platné. Vo mne toto
krátke slovíèko evokuje mnostvo výrazov - spolunaívanie s porozumením, dôvera, vernos, túba, tolerancia, podpora, oddanos, milovanie... Nenapadá azda pri tomto slove aj vás èosi ve¾mi
podobné?
Chu milova a potreba by milovaným je vrodená kadému z nás, ale ani chu ani potreba
nestaèia k tomu, aby sme zvládli umenie milova.
Umenie milova dokonale ovládame a vtedy,
keï dokáeme by astní zo astia iných a snaíme
sa ¾uïom okolo seba pomáha, aby preívali astný a plnohodnotný ivot.
Ma rád znamená chcie pre druhého len to
najlepie, a to aj za cenu, e pritom zraníme vlastné pocity. Ma rád znamená cíti úctu k milovanej
osobe a úprimnú vïaènos za jej bytie.
Milova druhého neznamená, e s ním budeme vdy so vetkým súhlasi. Nikto nie je dokonalý a nikto nemôe stopercentne spåòa vetky nae
poiadavky. Zdie¾a ivot s èlovekom, ktorý sa od
nás v mnohom líi, vôbec nie je jednoduché a
¾ahko môe dôjs k nedorozumeniu. Svoju schopnos milova a by milovaným v skutoènosti preívame, keï dokáeme odpúa chyby a zmierime
sa s nedokonalosou ivota.
V kadom vzahu to niekedy zakrípe, a ak sa má
aj naïalej zachova, vdy musí niekto ustúpi.
Nesmieme vak zabúda, e mraky prejdu a opä
svitne slnko. Veï keï sa zamraèí, to ete neznamená, e slnko neexistuje.
Láska je ve¾mi zloitá. Niekedy krásna, inokedy trpká a bolestivá. Musíme prejs mnohými
skúkami, aby sme pochopili jej zmysel a zistili, èi
láska, ktorú cítime, je naozaj tá pravá.
Skutoèná láska je zaloená na vzájomnom
odovzdaní a hlbokom pochopení druhého èloveka. Ustaviène sa prehlbuje a èasom je stále intenzívnejia. Nepanikári pri problémoch. Je vyrovnaná, emocionálne stála a trvalá...
Skutoènú lásku èlovek preíva vtedy, keï sa
dokáe zbavi závislosti, iarlivosti, vlastníckych
nárokov, strachu zo straty, oèakávaní, nádeje, bolesti, utrpenia a iných negatívnych prejavov.
O lásku sa treba neprestajne stara. Je ako oheò.
Ak doò prestaneme priklada, èasom vyhasne. Rovnako teda, ak prestaneme pracova na vzahu,
èasom sa z neho stratí to, èo nás hrialo pri srdci.
Jednoducho prestane by tým, èím bol.
Láska je ako nástroj, ktorý sa musíme nauèi
dobre ovláda a stara sa oò, aby fungoval. Ak to
dokáeme, pochopíme hlboký zmysel slova milova a nájdeme svoje celoivotné astie.

Lásku si nemôeme ani vyrobi, ani vynúti, a
u vôbec nie vyèarova. Môeme ju nájs len
vtedy, keï odsunieme vetky úsudky a kráèame
v ústrety ivotu s otvoreným a vnímavým srdcom.
Skutoèná láska je bezpodmieneèná. Keï dospelý
èlovek dáva niekomu svoju lásku, je mu vïaèný
za to, e ju prijal. Neoèakáva zaviazanos. Nie, to
vôbec nie. Nepotrebuje ani, aby mu ten druhý
ïakoval. On ïakuje za to, e jeho lásku prijal.
Láska nepotrebuje by rozpoznávaná. Nepotrebuje iadne uznania, iadne osvedèenia, nikoho, kto by ju mal okúsi. Rozpoznanie lásky druhým èlovekom je druhotné. Nie je pre lásku podstatné, lebo tá bude prúdi aj tak. Aj keï ju nikto
neokúsi, aj keï ju nikto nerozpozná, aj keï nikto
nebude astný a poteený len kvôli nej - láska
bude prúdi ïalej, pretoe práve v jej prúde sa
èlovek cíti astne a radostne.
S láskou je to rovnaké ako s riekou. Láska
prúdi a zaplavuje. Rieka predsa tie neteèie kvôli
nám, rieka teèie, èi u sme tu alebo nie. Rieka
neplynie preto, aby mohla uhasi ná smäd, èi
zavlai nae polia. Rieka proste teèie. My môeme jej vodou uhasi svoj smäd, alebo nemusíme to záleí len na nás. Rieka tu proste je, ale nie je tu
pre nás. To, e si z nej môeme bra vodu pre svoju
potrebu, je ved¾ajie.
Láska je ako vôòa kvetu. Kvet íri svoju nádhernú vôòu nezávisle od toho, èi svieti slnko, alebo prí, alebo èi táto vôòa priahuje vèely a tie
odnáajú semeno kvetu so sebou. Kvet íri svoju
vôòu vdy bezpodmieneène, a tak je to aj s láskou.
Láska ako teplé slnko svietiace na ¾adovú planinu
rozpúa akéko¾vek bariéry a bolesti. V jej iare
sa vetky obavy a strach premieòajú na vodu
a vyparia sa.
Kadé sklamanie ve¾mi bolí, ale nesmieme
dovoli, aby zmenilo nae vnímanie lásky. Je dobré pouèi sa z chýb a pozera na svet racionálnejie, ale je dobré aj zachova si aspoò malièkú
nádej, e èistá láska existuje a raz príde èas, keï
svoj vysnívaný poklad nájdeme.
Keï zamrzne srdce, nepomôe mu ani jar, ani
leto. ¼ady v srdci láme iba láska. Je silnejia ako
mráz, krajia ako vodopád a nikdy nezamàza.
Èasto som svedkom situácií, ktoré vo mne vyvolávajú pochybnosti, èi láska, v ktorú verím, skutoène existuje. Vdy, keï okolo seba vidím príklady
neastnej lásky, dotkne sa ma to. O to viac, keï
ide o èloveka, ktorého dobre poznám a viem, e
si lásku zaslúi. Vtedy sa vo mne opä vynára
otázka, èi láska, ktorá presahuje materiálne veci
a prekonáva vetky prekáky, alebo láska, ktorú
nemôe nikto a niè znièi, naozaj existuje.
Ten, kto raz spoznal silu lásky, môe isto potvrdi, e existuje. Zaklope na nae dvierka srdca
a prebýva v nás. Nedá sa síce dokáza, ale je to
tak.
Láska existuje. Aj vo chvíli, keï sme takmer
uverili, e to najlepie z nej máme u za sebou,
niekedy nás ete ohromujú záblesky hlbokého
uspokojenia. Dokonca omnoho hlbieho, ne sme
zaili kedyko¾vek predtým.
Môeme vlastni èoko¾vek, po èom túime,
ale pokia¾ nedokáeme milova a deli sa o svoje
city, porozumenie a nehu s ¾uïmi, na ktorých nám
záleí, nikdy si to nedokáeme vychutna. Bez
lásky nikdy nepocítime úplné uspokojenie svojich
potrieb.
ivot bez lásky je fádny. Niè nemá význam,
ak nemáme lásku. ivot bez lásky je plný bolesti,
strachu a neistoty. Láska je cesta k astiu, zdraviu, múdrosti a spokojnosti. Bez lásky nemôeme
by dokonale astní.
Láska má mnohé, ustaviène sa meniace tváre
a podoby. Ak neuzatvárame svoje srdcia a zmysly
zo strachu, e zaijeme poráku a sklamanie, zistíme, e láska je prítomná vdy a vade.
Láska naozaj existuje. Je vade okolo nás, ale
keï máme zatvorené oèi, tak ju nevidíme. Láska
je vade navôkol. To len vo chví¾ach, keï nemáme otvorené srdce, tak ju necítime.
Iveta Ráchelová
zo susednej obce
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PORT
Váení spoluobèania, dovo¾te, aby sme cestou Porubských novín predstavili èinnos
náho portového klubu za posledné obdobie.
Ná portový klub je najmasovejou orgánizáciou v naej obci. Má 187 èlenov, ktorí si
riadne hradia èlenské príspevky. Na èele K stojí správna rada, ktorá riadi chod klubu èi u po
ekonomickej, hospodárskej, ako aj portovej stránke.
Zloenie rady:
predseda K
Ing. Pavel Beko
podpredseda K Ján Kamien
manager K
Ján Mlynèek
èlenovia K
Ing. Eugen Vadovický
Milan Staroò
Pavel arafín
Peter Jambrich
Juraj Bukas
 Máj 2006, beseda s Dánmi. V¾avo J. Mlynèek,
Katarína Bohmerová
vpravo Ing. P. Beko
Èinnos K pozorne sleduje revízna komisia, ktorej predsedom je Jaroslav Jureèka st. a
èlenovia Milo Rúfus, Milan I¾anovský a Eva Grieová.
portový klub má momentálne 4 oddiely, ktoré fungujú samostatne a riadia ich vlastné
výbory. Najmasovejím oddielom je futbalový, ktorý má momentálne 109 èlenov a 6 drustiev.
V prípravke sú deti od 5 - 9 rokov a trénujú ich Milan I¾anovský a Milan Niòaj. Mladích iakov
má na starosti Duan Bocko a Ivan Hladký. Starích iakov vedie Jaroslav Beko. iaci nám 4
roky hrávali druhú slovenskú ligu, èo u, bohuia¾, dnes neplatí, keï tohoto roku vypadli do III.
ligy. Hra takú vysokú iacku súa je pre tak malú dedinu obrovský úspech.
Drustvo dorastu vedie Milan Vyný. Chlapci skonèili v piatej lige na peknom 2. mieste.
Trénerom A mustva je Ján Pleva a chlapci v piatej lige skonèili na peknom tvrtom mieste,
keï im postup do tvrtej ligy uiel o jediný bod. Nai vyslúilí futbalisti sa stretávajú raz do
týdòa a pod názvom starí páni Poruby hrávajú svoje priate¾ské stretnutia s okolitými
rovesníkmi. O túto èinnos sa starajú Milan Staroò, Vladimír Mlynèek st. a Ján I¾anovský.
Výbor FO pracuje v zloení Ing. Pavel Beko, Ján Mlynèek, Milan Staroò, Ivan Hladký, Ján
Mikulá, Pavel arafín, Jaroslav Beko, Milan Kováè.
Druhým najmasovejím oddielom je RTV, ktorý zdruuje 53 èlenov. Oddiel pravidelne
poskytuje priestor irokej portovej verejnosti, od mládee a po obèanov v dôchodkovom
veku, zacvièi si èi u v telocvièni alebo pri iných aktivitách. Gymnastky sa pravidelne zúèastòujú na podujatiach na celom Slovensku. V roku 2005 sa stali majsterkami Slovenska v
pódiových skladbách na súai Gymteam v Spiskej Novej Vsi. Taktie pravidelne sa umiestòujú aj na iných súaiach na stupòoch víazov. Výbor tohto oddielu pracuje v zloení: Katarína
Jambrichová, Iveta Beková, Katarína Bohmerová, Boena Mikuláová, Janka Mikuláová. Tu
by sme privítali, keby sa viac do diania zapojilo muské pokolenie naej obce.
Ïalím oddielom je stolnotenisový, ktorý má 22 èlenov a dve drustvá, ktoré hrávajú v
regionálnych súaiach so striedavými úspechmi. A drustvo hrá v VI. lige a skonèilo na 6.
mieste, B drustvo hrá v VII. lige a skonèilo na 7. mieste. Tu je potrebné ete viac spropagova tento port a pritiahnu hlavne mláde z naej obce. Tento oddiel vedú Juraj Bukas, Ján
Kamien, Ing. Eugen Vadovický.
Najmením oddielom je turistický, ktorý má 9 èlenov. Zúèastòujú sa akcií v rámci celého
Slovenska a niekedy aj v zahranièí. Pravidelne poriadame výstup na Poludnicu a to zimný ako
aj letný. O chod tohto oddielu sa starajú Ing. Milan Ku¾havý a Ing. Frantiek Brantál.
Váení spoluobèania, ako vidíte, portový klub má iroký záber èinnosti, k èomu nám treba
roène na èinnos okolo 800 tis. korún, ktoré je nie jednoduché pozháòa. Taktie funkcionársky káder je pomerne úzky a stále sa opakujúci, chcelo by to novú mladú krv, a preto privítame
v naich radoch vetkých schopných mladých ¾udí. Aj touto cestou by som chcel poïakova
vetkým dobrovo¾ným funkcionárom, ktorí na úkor vlastného èasu a rodín sa starajú o chod
náho klubu, ktorého organizáciu nám závidia iroko - ïaleko.
Ete v krátkosti sa zmienim o tom, èo sme za nae úèinkovanie vykonali a èo plánujeme.
Take na chate Opalisko sme zrekontruovali izby, sprchy, záchody, nádvorie, vykonali sme
rekontrukciu kotolne, kde sme vymenili aj zdroj kúrenia a radiátory. Tieto investície nás stáli
zhruba 2.100 tis. Sk. Vybudovali sme tie bufet v areáli zimného strediska Opalisko v hodnote
150 tis. Sk. Na letnom tadióne sa vybudovalo oplotenie hracej plochy, vybudovali sme letný
ako aj zimný bufet, zriadil sa taneèný parket, vybudovalo sa pomocné ihrisko za hornou ako aj
dolnou bránou, pláový volejbal, tenisový kurt a detské ihrisko. K tomuto vetkému je
potrebná dennodenná údrba. Toto vetko má hodnotu okolo 2 mil. Sk.
Nejaké plány máme aj do budúcna. Hlavne je potrebné zrekontruova chatu na moderné
rekreaèné zariadenie, na èo je potrebné zhruba 12 mil. Sk, ktoré je treba získa z grantov,
prípadne pritiahnu súkromného investora. Taktie na letnom tadióne chceme vybudova
mini polyfunkèné ihrisko s umelou trávou a tie pomocnú hraciu plochu smerom na Lipt. Ján.
Toto vetko èo sme u zrealizovali a èo nás aj èaká, by nebolo moné vybudova bez pomoci
obce a starostu P. Barániho a taktie sponzorov, ktorí nám pri týchto veciach, ako aj pri
portovej èinnosti pomáhajú.
Na záver tohto príspevku mi dovo¾te poïakova vetkým funkcionárom, obèanom a sponzorom, ktorým patrí naa vïaka a úcta. Sú to: Obec Závaná Poruba, ZML PS Záv. Poruba,
Cestné stavby, VIPEX, CYRO, RAMIRA, CRAEMER, SIPS, ELEKTROTHERM, TECHNOPREDAJ, PEMMEVA, BALUX, PD, DOLLIS, STOLÁRSTVO M.Piatka, NIÒAJ a ONDRU, ¼.TRÉGER,
AUTODOPRAVA Kuzma, PROCAR, I.BUKAS, S.PODMANICKÝ, JUR SPORT a ïalí.
Ing. Pavel Beko, predseda K

B-skupina - V. liga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L.tiavnica
O.Jasenica
Dúbrava
Záv. Poruba
Ludrová
Beeòová
Velièná
Lisková
Palúdzka
Suèany
Podbiel
Drakovce
akov
L.Hrádok

26
26
26
26
36
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16 9 1 54:19 57
17 4 5 57:24 55
15 7 4 46:28 52
15 6 5 54:24 51
11 6 9 67:47 39
11 5 10 45:40 38
10 6 10 36:42 36
9 7 10 48:39 34
8 10 8 39:38 34
7 4 15 43:64 25
6 6 14 34:55 24
6 5 15 33:53 23
6 5 15 30:61 23
3 4 19 25:77 13

5. liga dorast sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L.Sliaèe
Z.Poruba
Palúdzka
Niná
Tvrdoín
Suèany
T.Teplice
Trstená
L.Lúna
O.Jasenica
B.Potok
Valèa
Vrútky
M.Èepèín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

2. liga SZ sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Martin
ilina B
Námestovo
Ruomb. B
V.Rovné
Zborov
T.Teplice
K.Liesko.
Krásno
Trstená
Kys.NM
Dlhá
Liesek
Z.Poruba

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

2. liga MZ sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Martin
ilina B
Ruomb. B
Námestovo
Zborov
Krásno
Liesek
Trstená
Dlhá
V.Rovné
Z.Poruba
Kys.NM
T.Teplice
K.Liesko.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
18
16
15
14
12
10
10
10
8
9
9
3
1

1
0
3
6
3
6
7
6
5
9
6
0
3
3

7
8
7
5
9
8
9
10
11
9
11
17
20
22

115:48
77:29
96:33
51:21
68:45
61:47
66:49
51:54
46:46
52:42
37:44
45:87
26:106
15:155

55
54
51
51
45
42
37
36
35
33
33
27
12
6

26
21
19
19
13
11
11
9
9
7
6
6
4
3

0
3
3
2
2
5
1
1
1
4
4
3
4
3

0
2
4
5
11
10
14
16
16
15
16
17
18
20

225:9
92:18
89:23
93:32
54.51
53:59
43:56
31:65
48:86
33:90
16:83
34:113
30:85
15:86

78
66
60
59
41
38
34
28
28
25
22
21
16
12

25
14
18
15
14
13
12
12
8
6
6
5
3
0

0
0
3
4
5
4
5
3
4
4
3
3
4
0

1
2
5
7
7
9
9
11
14
16
17
18
19
26

209:11
193:18
89:32
59:30
70:43
73:54
78:65
72:65
56:95
31:70
29:76
32:117
25:143
7:204

75
72
57
49
47
43
41
39
28
22
21
18
13
0
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